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Abstrakt 

 

Ischemická choroba srdeční představuje hlavní příčinu úmrtí dospělých v západním světě. Letálním 

projevem ischemické choroby srdeční může být infarkt myokardu ústící v náhlé úmrtí pacienta. 

Ačkoliv se akutní infarkt myokardu manifestuje zejména u pacientů starších 45 let, ani mladší pacienti 

nejsou výjimkou. Jakkoliv je frekvence akutního infarktu myokardu v této pacientské populaci 

relativně nízká, míra mortality a dlouhodobý dopad onemocnění na mladého pacienta představují 

důležitý klinický problém. Dopady prodělaného akutního infarktu myokardu v nízkém věku mohou 

výrazně ovlivnit psychiku pacienta a jeho schopnosti a možnosti dál aktivně pracovat, stejně 

jako celkovou kvalitu života. Management mladších a starších pacientů po prodělaném infarktu 

myokardu by měl být mírně odlišný. Mladí pacienti vykazují obvykle jiný profil rizikových faktorů, 

odlišnou klinickou manifestaci a prognózu onemocnění. Prvotní stabilizace pacienta by měla být 

u  všech mladých pacientů po prodělaném infarktu myokardu následována pečlivou stratifikací 

rizikových faktorů a důkladnými sekundárními preventivními opatřeními. Během poslední doby 

se i  epidemiologické hodnocení rozšířilo od posuzování tradičních kardiovaskulárních rizik 

až  k přímému měření subklinického poškození cévní stěny a jejích časných strukturních změn, tedy 

k metodám poskytujícím cenné údaje o rozvoji časných aterosklerotických změn. Tato práce 

se  zaměřila na popis vybraných klinických parametrů, rizikových faktorů a kvality života mladých 

pacientů po prodělaném akutním infarktu myokardu a jejich srovnání se skupinou věkově a pohlavím 

odpovídajících kontrol. 

 

Klíčová slova: akutní infarkt myokardu, ischemická choroba srdeční, předčasná ateroskleróza, mladí 

pacienti, rizikové factory, kvalita života 
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Abstract  

 

Coronary heart disease is the leading cause of death in adults in the western world. Myocardial 

infarction can represent the lethal manifestation of coronary heart disease leading to sudden cardiac 

death. Although myocardial infarction mainly occurs in patients older than 45 years, the young 

population can be affected as well. Despite the relatively low incidence of myocardial infarction 

in  the  young population, the mortality rates and long-term disability make acute myocardial infarction 

in  young patients an important clinical issue. Consequences of myocardial infraction usually have 

great impact on the young patient’s psychology, ability to work and the overall quality of life. 

The  management of young myocardial infarction patients should differ at least slightly from the older 

ones. Young patients usually have a different risk factor profile, clinical presentation, and prognosis 

in comparison with older patients. These differences should be taken into consideration. Early 

stabilisation should be followed by risk stratification and secondary preventive measures in all young 

patients admitted with myocardial infarction. During the course of time, assessment of cardiovascular 

epidemiology expanded from traditional cardiovascular risk factors assessments to direct evaluation 

of subclinical vascular damage and early structural or functional changes of the vessel wall.This 

emerging clinical tool may be very useful in the assessment of premature atherosclerosis. The 

objectives of this Thesis were to compare selected clinical parameters, risk factors and quality of life 

in young male and female patients after myocardial infarction with age and sex matched healthy 

controls. 

 

Key words: acute myocardial infarction, ischemic heart disease, premature atherosclerosis, young 

patients, risk factors, quality of life
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1. Úvod  
 

Převážnou většinu kardiologicky nemocných tvoří pacienti s diagnózou arteriální hypertenze 

a  chronickými formami ischemické choroby srdeční (ICHS). Zatímco prvně jmenovaní pacienti 

s arteriální hypertenzí zastupují všechny věkové skupiny, od adolescentů po nemocné ve velmi 

vysokém věku, skupinu s ICHS tvoří většinou starší pacienti, ve věku nad 60 let. Pouze malé procento 

nemocných s ICHS je v době primomanifestace akutního infarktu myokardu (AIM) mladších 60 let 

a  zcela výjimečně se objeví i nemocní, kteří prodělali AIM před 40. rokem věku.  

Právě ischemická choroba srdeční a zvláště pak její akutní formy patří mezi hlavní příčiny úmrtí 

v České republice. V klinické praxi se diagnostika i léčba všech forem ICHS a AIM, včetně primární 

a sekundární prevence, opírá o konsenzuální doporučení (Bertrand, Simoons et al. 2000, Antman, Anbe 

et al. 2004, Antman, Anbe et al. 2004, Arntz, Bossaert et al. 2005, Elsasser, Nef et al. 2005), Anderson, 

Adams et al. (2007), (Bassand, Hamm et al. 2007, Graham, Atar et al. 2007, Bělohlávek J. 2008, 

Cohen, Hoekstra et al. 2008, Fox and Huber 2008) a univerzální definice těchto onemocnění 

(Thygesen, Alpert et al. 2012). 

Většina z nich vznikla na základě sledování velmi rozsáhlých souborů nemocných ve velkých 

multicentrických studiích. Tyto studie však zahrnuly pouze minimum mladších pacientů a/nebo 

naopak jedinců starších 85 let. Sdělení o nemocných s předčasným výskytem AIM jsou většinou jen 

kazuistická nebo zahrnují malé počty pacientů sledovaných v rámci jednotlivých center.  

 

Na II. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze byl před 8 lety vytvořen projekt, v rámci 

kterého byla otevřena specializovaná ambulance za účelem sledování nemocných, kteří prodělali AIM 

v časném věku. Do péče byli zařazeni i přímí příbuzní těchto probandů, za účelem rozšíření primární 

prevence a minimalizovat u těchto vysoce rizikových jedinců možnost rozvoje ICHS a AIM v  časném 

věku.  

Cílem předkládané disertační práce je shrnout poznatky z výzkumu a sledování kohorty těchto 

pacientů.  
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1.1. Definice předčasného akutního infarktu myokardu 

  

Mladší nemocní s AIM většinou bývají definováni jako ti, kteří prodělali svůj první AIM u mužů 

do  věku 45 a u žen do 55 let. Má se za to, že reprezentují pouze 2 až 6 % všech nemocných s AIM 

(Zimmerman, Cameron et al. 1995, Imazio, Bobbio et al. 1998). 

Tato skupina mladších nemocných je přitom v řadě aspektů odlišná od nemocných, kteří prodělali svůj 

první infarkt myokardu až ve věku nad 60 let. 

U mladších nemocných bývá popisována velmi dobrá krátkodobá prognóza, avšak prospektivní 

sledování a informace o jejich dlouhodobějším přežívání a kvalitě života chybí. Jak vyplývá z doposud 

provedených studií, nemocniční mortalita mladších nemocných s AIM se pohybuje mezi 2,9 až 5 % 

(Doughty, Mehta et al. 2002) . 

 Pětileté přežívání nemocných s AIM do 35 let se pohybuje kolem 87 % s až padesátiprocentní 

rekurencí obtíží ve sledovaném období (Kofflard, de Jaegere et al. 1995). Bohužel všechny výše 

zmíněné údaje včetně dlouhodobé prognózy byly získány v době před moderní léčbou AIM přímou 

revaskularizací, tedy v éře, kdy byla dostupná pouze trombolytická terapie.  

 

1.2. Etiologie předčasného akutního infarktu myokardu 

 

U nemocných s aterosklerotickým postižením bývají přítomny rizikové faktory, které lze rozdělit 

na  neovlivnitelné (jako je věk, pohlaví, rodinná zátěž) a ovlivnitelné.  

Za definici těchto faktorů vděčíme Framinghamské studii (Swan 1999), která se na základě 

dlouhodobého sledování pokusila kvantifikovat absolutní rizika ICHS. Význam ovlivňování 

rizikových faktorů následně prokázaly další studie, např. MONICA (MONItoring of trends and 

determinants in CArdiovascular disease) koordinovaná Světovou zdravotnickou organizací. Z dat této 

studie vyplývá, že pokles mortality na kardiovaskulární choroby souvisí s poklesem incidence přímo 

spojeným s ovlivněním rizikových faktorů (WHOMONICA 1988, Tunstall-Pedoe, Kuulasmaa et al. 

1999). 

Vrozené, tedy nemodifikovatelné rizikové faktory můžeme pouze anamnesticky zjistit, vzít v úvahu 

při výpočtu rizikovosti daného nemocného, ale nemůžeme je žádným způsobem změnit. Oproti tomu 

získané rizikové faktory u nemocného ovlivnit můžeme. Jedná se především o kouření a abuzus jiných 

návykových látek, pohybovou aktivitu, dietní opatření a hormonální antikoncepci nebo terapii. Dále 

o  kontrolu onemocnění, která přispívají k rozvoji časného aterosklerotického postižení 

(jako např. diabetes mellitus, arteriální hypertenze, dyslipidémie, poruchy srážlivosti 

hyperhomocysteinémie apod.). Mnoho rizikových ale i protektivních faktorů rozvoje ICHS je 
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intenzivně studováno. Mezi  hlavní oblasti zájmu patří genetická vyšetření polymorfismů genů, 

vyšetření lipidogramu, hladiny homocysteinu, markerů zánětu, vyšetření endoteliální dysfunkce, 

poruch koagulace ve vztahu k výskytu preklinické aterosklerózy a mnoho dalších.  

1.2.1. Nemodifikovatelné rizikové faktory  

1.2.1.1. Vliv rodinné anamnézy a genetické zátěže 

 

Právě ve skupině mladých nemocných s kardiovaskulárními onemocněními je velmi často prokázána 

pozitivní rodinná anamnéza, tedy přítomnost ischemické choroby srdeční (ICHS), ischemické choroby 

dolních končetin (ICHDK), cévní mozkové příhody při aterosklerotickém postižení magistrálních 

tepen mozku (CMP) i u jejich rodičů (Vrtovec, Keber et al. 1999, Erzen, Sabovic et al. 2007, Coppola, 

Corrado et al. 2009).  

Pozitivní rodinná anamnéza bývá definována jako časný výskyt příhody, pro muže před 50. rokem 

věku a u žen před 60. rokem věku u přímých příbuzných (rodiče, sourozenci).  

Provázanost platí i opačným směrem, potomci pacientů, kteří prodělali kardiovaskulární choroby 

v časném věku, mají na svých tepnách prokazatelné patologické změny, které ukazují na předčasný 

rozvoj aterosklerózy, jako je zesílení komplexu intimy a tunica média na karotických tepnách (CIMT) 

(Cuomo, Guarini et al. 2002, Barra, Gaeta et al. 2011, Barra, Scala et al. 2011). Stejně tak sourozenci 

mladých pacientů s AIM jsou vystaveni 10 vyššímu riziku vzniku ICHS oproti zdravým 

sourozeneckým párům (Cremer, Nagel et al. 1997). 

Přestože již máme k dispozici velké množství informací a studií zabývajících se genetickým 

podkladem aterosklerózy, rozpoznání jednotlivých konkrétních genů anebo jejich skupin hrajících 

hlavní role v jejím rozvoji je stále nedostatečné (Manolio, Collins et al. 2009, Morgan, House et al. 

2011, Roberts and Stewart 2012, Roberts 2014, Cejkova, Kralova Lesna et al. 2017).  

Geneticko-epidemiologické studie naznačují, v závislosti na studované populaci a jejímu věkovému 

rozložení, které faktory by měly být sledovány a jakou pro nás mohou mít informační hodnotu 

(Rissanen 1979, Rosamond, Flegal et al. 2008).  

Právě u mladých nemocných máme příležitost získat další důležité poznatky nejen o vlastním procesu 

vzniku aterosklerózy a jejích komplikací, ale i o dalších chorobách vedoucích k předčasnému výskytu 

ICHS. Jedná se o skupinu unikátních nemocných, na základě jejichž vyšetření můžeme definovat ony 

výjimky (jiné, podmiňující choroby) předčasného rozvoje ICHS, a stanovit tak i pravidla další léčby 

a  sledování nejen pro vlastní probandy, ale i pro jejich rodiny a celou populaci.    
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Zde platí zcela jednoznačně jedno ze základních pravidel genetiky, a to, že nemáme v ambulanci pouze 

postiženého jedince, ale vlastně celou jeho rodinu. Takto bychom měli přistupovat k dalším vyšetřením 

a zahájení nejen sekundární, ale jistě i primární prevence v rámci rodin této rizikové skupiny.  

V posledních několika letech se i v kardiologii a angiologii prudce rozvíjejí genetické studie. Pokroky 

v molekulární biologii umožnily velmi rychle zavést diagnostiku a screening kardiovaskulárních 

chorob na genetické úrovni. Pozitivní rodinná anamnéza zůstává velmi silným nezávislým rizikovým 

faktorem předčasné ICHS, právě proto je identifikace specifických, geneticky podmíněných 

rizikových faktorů tolik důležitá. Sledovány jsou především geny kódující koagulační faktory nebo 

enzymy účastnící se metabolismu lipidů.  

Celogenomové asociační studie (genome-wide association study, GWAS), z nichž nejrozsáhlejší 

se  souborem více než 100 000 pacientů evropského původu byla studie CARDIoGRAM, detekovaly 

více než 30 kandidátních genových lokusů statisticky významně asociovaných s rozvojem onemocnění 

koronárních tepen (obr. 1). Až na dále studované výjimky se ovšem většina z těchto kandidátních genů 

neukázala jako přímo podmiňující rozvoj aterosklerózy (Schunkert, Konig et al. 2011). 

Pravděpodobnost vzniku onemocnění u jedinců nesoucích rizikovou alelu ve srovnání 

s pravděpodobností vzniku onemocnění u jedinců s nerizikovou alelou, tzv. odds ratio (OR), bylo 

u  těchto genů obecně menší než 1,3 (Lusis 2012). Tyto kandidátní geny zahrnují např. geny lipidového 

metabolismu (LDL receptor (LDLR), proproteinová konvertáza subtilisin/kexin typ 9 (PCSK9), 

cholesteryl-ester transfer protein (CETP) lokus 11 a 12) nebo geny asociované s hypertenzí (jako jsou 

cytochrome P450 subrodina A (CYP1A), gen kódující cyklin M2 (CNNM2), apod.). 

S výskytem časného infarktu myokardu je spojeno 8 SNP (Single Nucleotide Polymorphism) 

(tabulka 1) (Kathiresan, Voight et al. 2009), jejichž kumulace dále zvyšuje riziko onemocnění v míře 

srovnatelné s efektem hladin LDL cholesterolu v krevní plasmě (Ridker, Rifai et al. 2005). Lokus 

na  chromosomu 9p21, obecně považovaný za nejsilněji asociovaný s onemocněními koronárních 

tepen (Burton, Clayton et al. 2007, Samani, Erdmann et al. 2007), je z hlediska rizika předčasného IM 

spojen s expresí sousedícího genu CDKN2B v lidské tukové tkáni. Další dva SNP (rs1122608 

a rs11206510) jsou z hlediska výskytu časného IM pouze pravděpodobně rizikové, nicméně vyžadují 

ještě další zhodnocení. 
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Tab. 1. SNP spojené s výskytem časného infarktu myokardu. Podle Lusis et al. (Lusis 2012)  

SNP Chromozom Gen 

rs12526453 6p24 PHACTR1 (Phosphatase And Actin Regulator 1) 

rs9982601 21q22 

SLC5A3 (Sodium/myo-inositol cotransporter) 

MRPS6 (Mitochondrial Ribosomal Protein S6) 

KCNE2 (Potassium voltage-gated channel subfamily E member 2) 

rs4977574 9p21 CDKN2A/2B (Cyclin Dependent Kinase Inhibitor 2A/2B) 

rs1746048 10q11 CXCL12 C-X-C (Motif Chemokine Ligand 12) 

rs646776 1p13 

CELSR2 (Cadherin EGF LAG Seven-Pass G-Type Receptor 2) 

PSRC1 (Proline And Serine Rich Coiled-Coil 1) 

SORT1 ( Sortilin 1) 

rs17465637 1q41 MIA3 (MIA Family Member 3, ER Export Factor ) 

rs1122608 19p13 LDLR (Low Density Lipoprotein Receptor) 

rs11206510 1p32 PCSK9 (Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9) 
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Obr. 1. Kandidátní genové 

lokusy statisticky významně 

asociované s rozvojem 

onemocnění koronárních tepen. 

Červeným rámečkem jsou 

označeny lokusy spojené 

s rizikem výskytu časného IM. 

Osa Y, statistická signifikance 

výskytu jednonukleotidových 

polymorfizmů (SNP); osa X, 

lokalizace konkrétních SNP na 

různých chromozomech. 

Kandidátní geny jsou označeny 

symbolem, vodorovnou linkou je 

označena hranice významnosti 

(Bonferroniho test). Názvy genů 

v abecedním pořadí jsou 

následující: ABO, ABO blood 

group (transferase A, alpha 1-3-

N-acetylgalactosaminyl-transferase B, alpha 1-3-galactosyltransferace); ADAMTS7, ADAM 

metallopeptidase with thrombospondin type motif 1; ANKS1A, (ankyrin repeat and sterile alpha motif 

domain containing A1; APOA5-A4-C3-A1, Apolipoprotein A5, A4, C3, A1 gene cluster; CDKN2A, 

cyclin-dependent kinase inhibitor 2A; CDKN2B, cyclin-dependent kinase inhibitor 2B; COL4A1, 

collagen, type IV, alpha 1; COL4A2, collagen, type IV, alpha 2; CNNM2, cyclin M2; CXCL12, 

chemokine (C-X-C motif) ligand 12; CYP17A1, cytochrome P450, family 17, subfamily A, 

polypeptide 1; CYP46A1, cytochrome P450, family 46, subfamily A, polypeptide 1; HHIPL1, 

hedgehog interacting protein-like 1; LDLR, low density lipoprotein receptor; LPA, lipoprotein, Lp(a); 

MIA3, melanoma inhibitory activity family, member 3; MRAS, muscle RAS oncogene homolog; 

MRPS6, mitochondrial ribosomal protein S6; NT5C2, 5′-nucleotidase, cytosolic II; PCSK9, proprotein 

convertase subtilisin/kexin type 9; PEMT, phosphatidylethanolamine N-methyltransferase; 

PHACTR1, phosphatase and actin regulator 1; PPAP2B, phosphatidic acid phosphatase type 2B; 

RASD1, RAS, dexamethasone-induced 1; SH2B3, SH2B adaptor protein 3; SMG6, smg-6 homolog, 

nonsense mediated mRNA decay factor, SORT1, sortilin 1; TCF21, transcription factor 21; UBE2Z, 

ubiquitin-conjugating enzyme E2Z; WDR12, WD repeat domain 12; ZC3HC1, zinc finger, C3HC-

type containing 1; ZNF259, zinc finger protein 259. Převzato se  svolením prof. Schunkerta a Nature 

gen.  (Schunkert, Konig et al. 2011).
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Mnohé z kandidátních genů spojených s výskytem AIM jsou zevrubně studovány. Již byly zmiňovány 

rozdíly mezi lipidovým profilem u této skupiny nemocných oproti běžné populaci. Zvláště jsou 

studovány genové klastry apolipoproteinů, zejména zahrnující geny pro apoB a apoE. Zvýšení rizika 

vzniku AIM u nositelů polymorfismu e4 apoE genu bylo prokázáno opakovaně (Wang, Sun et al. 

2015). Jedním z často publikovaných polymorfismů je polymorfismus G894T genu eNOS, který 

souvisí s funkcí endotelu a koncentrací von Willebrandova faktoru (Antoniades, Tousoulis et al. 2006). 

U mladých pacientů s AIM je vhodné sledovat hladinu homocysteinu. Homozygocie pro MTHFR 

(methylentetrahydrofolát reduktázu) je podle izraelské studie asociována se zvýšeným rizikem 

předčasné ICHS (Mager, Lalezari et al. 1999). Hladina homocysteinu nad 15 μmol/l je pak silně 

asociována s vyšší mortalitou na AIM (Nygard, Nordrehaug et al. 1997). Rizikovým faktorem je 

rovněž polymorfismus genu pro trombopoetin (Webb, Martin et al. 2001). Trombopoetin je hlavním 

regulátorem produkce krevních destiček, působícím přímo v kostní dřeni na megakaryocyty. A právě 

počet a velikost destiček jsou často zmiňovanými faktory v rozvoji akutního koronárního syndromu 

(Elwood, Renaud et al. 1991). Jakkoliv polymorfismus genu pro trombopoetin nemůže být brán 

jako  samostatný rizikový faktor předčasného infarktu, jedinci nesoucí mutaci tohoto genu mají vyšší 

riziko rozvoje AIM. Navíc u nemocných s anamnézou AIM je zvětšení objemu destiček silným 

prediktorem úmrtí nebo druhého AIM během dalších dvou let (Martin, Bath et al. 1991).  

Velmi suspektním rizikovým faktorem pro vznik AIM v nižším věku je mutace genu pro protrombin 

(Rallidis, Belesi et al. 2003). Metaanalýza 19 prací zahrnující více než 12000 pacientů prokázala, 

že  mutace v F2 genu pro protrombin (rs1799963) může zvýšit riziko vzniku AIM před 45. - 55. rokem 

života (Burzotta, Paciaroni et al. 2004). Mutace genu pro faktor V (Leiden) se uplatňuje jen u kuřáků, 

u pacientů s časným AIM se nezdá být zásadním rizikovým faktorem (Motovska, Kvasnicka et al. 

2010). Protektivní účinek před aterosklerózou je popisován u polymorfismu faktoru VII (Incalcaterra, 

Hoffmann et al. 2004). Polymorfismus polypeptidu destičkového glykoproteinového receptoru IIIa 

znamená šestinásobně vyšší riziko koronární trombózy (Weiss, Bray et al. 1996). Také mutace 

polypeptidu destičkového glykoproteinového receptoru VI (rs1613662) se zdá být asociována 

s rizikem vzniku předčasného AIM (Motovska, Kvasnicka et al. 2010). Stejně riziková bývá i primární 

trombocytóza (Camacho, Hernandez et al. 2009).  

Souhrnem, pod diagnózou ICHS se skrývají polygenní nemoci, ovlivněné do určité míry i prostředím.  
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1.2.1.2. Vliv pohlaví  

 

Přes 90 % nemocných s časným AIM tvoří muži, ženy se zdají být chráněny hormonálně (Choudhury 

and Marsh 1999). Tento sexuální dimorfismus prevalence AIM v mladém věku může být u mužů 

částečně podmíněn i výskytem haploskupiny I v male-specific oblasti Y chromosomu. Tito muži jsou 

vystaveni o 50% vyššímu riziku AIM než muži nesoucí jinou haploskupinu (Charchar, Bloomer et al. 

2012). Vliv haploskupiny I chromosomu Y se pravděpodobně uplatní cestou potlačení drah adaptivní 

imunity a současnou upregulací drah spojených se zánětlivou odpovědí, tedy mechanizmy 

přispívajícími k poškození cévní stěny při ICHS (Hansson and Libby 2006).  

Riziko předčasného výskytu ICHS se zvýší u žen 2,7krát a u mužů 1,6krát, mají-li v přímém 

příbuzenstvu ženu s AIM před 55. rokem věku (Hunt, Blickenstaff et al. 1986, Friedlander, Arbogast 

et al. 2001). Ženy tvoří v této skupině maximálně 10 procent. Mají obecně více rizikových faktorů 

pro  ICHS než muži jejich věku, kteří prodělali AIM (Patel, de Lemos et al. 2007). Někteří autoři 

(Higgins 2001) zmiňují podobné výsledky lipidogramu i u partnerů těchto probandů. Tato data 

o  kumulaci rizikových faktorů v jednotlivých rodinách, sdílejících stejné prostředí, podporují snahy 

o  zavedení preventivních opatření a intervence v rámci celé rodiny (Higgins 2001). Při čtyřletém 

sledování v německé studii (Waldecker, Grempels et al. 2003) dopadly právě ženy lépe, přežívaly 

všechny oproti 95 % mužů. U 50 % všech nemocných, v rámci tohoto sledování nezávisle na pohlaví, 

se objevila další kardiovaskulární příhoda.  

Specifickým rizikovým faktorem žen je užívání hormonální antikoncepce. Jednoznačné je, že každý 

nový předpis antikoncepce by měl být zvažován i vzhledem k jiným rizikovým faktorům ženy. U žen, 

které užívají antikoncepci druhé generace po dobu jednoho roku, připadá jedno úmrtí navíc právě 

pro  diagnózu AIM na 47 000 až 71 000 léčených žen. Toto riziko roste mezi kuřačkami. Zdá se, 

že  antikoncepce třetí generace, s novějšími progesterony, je z hlediska výskytu AIM bezpečnější 

(Lewis, Heinemann et al. 1997). Otázkou je, zda užívání antikoncepce druhé generace je natolik 

rizikové, že  by měla být zaměněna za novější (Dunn, Arscott et al. 2001).  

1.2.2. Modifikovatelné rizikové faktory u mladých nemocných oproti starší populaci 

 

Nejčastějšími modifikovatelnými rizikovými faktory jsou životní styl (stravovací zvyklosti, kouření 

a  abuzus jiných látek, nízká pohybová aktivita apod.) a ovlivnitelné biochemické a fyziologické 

charakteristiky (nadváha/obezita, lipidový profil/hypercholesterolémie, hypertenze, faktory 

usnadňující vznik krevní sraženiny jako jsou zvýšená hladina fibrinogenu, faktoru VII, PAI-1 aj., 

markery zánětu aj.). Pozitivní přínos intervence v oblasti těchto modifikovatelných rizikových faktorů 

je patrný zejména v mortalitě těchto nemocných. 
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1.2.2.1. Životní styl jako modifikovatelný rizikový faktor 

 

Kouření je u mladých pacientů s AIM vůbec nejčastěji zastoupený rizikový faktor, přítomný u 70 

až  90 % (Zimmerman, Cameron et al. 1995). Těžký nikotinizmus nepřímo koreluje s věkem výskytu 

prvního AIM (von Eyben, Bech et al. 1996).  

Dobře známým rizikovým faktorem pro předčasný AIM je i abuzus drog, zejména kokainu. Způsobuje 

zvýšení tepové frekvence a vzestup tlaku krve, vasospazmy cestou kalciových kanálů, 

hyperagregabilitu destiček a opakované užívání drogy působí toxicky přímo na myokard (Kloner, Hale 

et al. 1992). Akutní AIM po užití kokainu byl prvně popsán roku 1982 (Coleman, Ross et al. 1982). 

Byla rovněž prokázána slabá asociace kouření marihuany a IM (Collins, Higginson et al. 1985). Dotaz 

nejen na abuzus cigaret, délku užívání a počet vykouřených krabiček, ale i užívání alkoholu a drog 

by měl být neopomíjenou součástí anamnézy.  

Užívání anabolik a steroidů je u mladých mužů rovněž známým rizikovým faktorem časného AIM. 

Vliv anabolických steroidů se projevuje v mnoha oblastech, zahrnujících poruchy metabolismu lipidů, 

tromboembolické příhody, kardiomyopatii, kardiomegalii a biventrikulární dilataci, stejně jako akutní 

IM a náhlá úmrtí (Mewis, Spyridopoulos et al. 1996). Účinky anabolických steroidů jsou trombotické, 

vazospastické, případně působí přímé poškození myokardu cestou ruptur mitochondrií a  intrafibrilární 

dysplázií kolagenu (Melchert and Welder 1995, Sullivan, Martinez et al. 1998).  

1.2.2.2. Modifikovatelné rizikové biochemické a fyziologické charakteristiky 

 

Oproti starším nemocným je mezi těmito pacienty více obézních, avšak méně diabetiků a hypertoniků. 

Obezita (nejčastěji definována jako BMI nad 27 kg/m2) je u těchto nemocných přítomna 

mezi  30  až  58  % (Choudhury and Marsh 1999).  

Prevalence arteriální hypertenze u mladých pacientů s AIM je udávána mezi 45 až 83 % (Sim, Lee et 

al. 1992, Wagner, Ennker et al. 1996). Diabetes mellitus (DM) je pozorován u 10% (Hoit, Gilpin et al. 

1986) až 21% (Sim, Lee et al. 1992) mladých pacientů s AIM. Rozdílný oproti starší populaci je 

i  častější výskyt pouze minimálního postižení věnčitých tepen (Shiraishi, Kohno et al. 2005, Shiraishi, 

Kohno et al. 2007).  
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1.2.2.3. Jiné modifikovatelné příčiny vzniku AIM u mladých pacientů na podkladě  

přidružených onemocnění 

 

Vzácnými příčinami AIM u mladých nemocných jsou spontánní disekce věnčité tepny (Goh and 

Lundstrom 2015, McGrath-Cadell, McKenzie et al. 2016), koronární arteritida u vaskulitid (Wilson, 

Eck et al. 1992) (jako například u systémového lupus erytematodes, případně velkobuněčných 

vaskulitid), aneuryzmata a jejich možné trombotizace u morbus Kawasaki (Calvo Orbe, Garcia 

Gallego et al. 1991). Nelze vyloučit ani protrahované koronární vazospazmy. Kasuistiky popisují 

případy koronární trombózy a disekce také po traumatu hrudníku (Choudhury and Marsh 1999). 

S  rizikem AIM byla u mladého pacienta rovněž popsána abnormalita aortální chlopně (Groves, 

Douglas-Jones et al. 1993). Koronární embolizace na podkladě infekční endokarditidy také může být 

u mladých pacientů „neobvyklou“ příčinou AIM (Kennelly 1982). Ve vzácných případech se může 

rozvinout akutní koronární syndrom či AIM také na podkladě alergické reakce. Tento patofyziologický 

podklad je označován jako Kounisův syndrom, typicky vznikající v důsledku degranulace mastocytů 

a následného uvolnění řady prozánětivých mediátorů, k nimž patří histamin, neutrální proteázy, 

produkty metabolismu kyseliny arachidonové, destičky-aktivující faktor a další cytokiny a chemokiny 

(Kounis 2006). Tyto mediátory se pak účastní koronárního vazospasmu a ruptury aterosklerotického 

plátu (Sakata, Komamura et al. 1996). Podle jiných autorů je ruptura aterosklerotického plátu navozena 

primárně výlevem enzymu tryptázy. Tryptáza aktivuje intersticiální kolagenázu, gelatinázu 

a stromelysin, tedy enzymy, které následně erodují aterosklerotický plát až k jeho ruptuře. Vznik 

akutního trombu je pak podmíněn spuštěním prozánětlivé kaskády (Mytas, Stougiannos et al. 2009). 

Tento mechanizmus je podložen např. prací Kovanena a kol., kteří prokázali v post mortem vzorcích 

AIM pacientů 200 vyšší míru degranulace mastocytů v místech ruptury aterosklerotických plátů 

oproti oblastem přilehlým (Kovanen, Kaartinen et al. 1995). 

1.2.2.4. Psychosociální vlivy jako možné příčiny 

 

Sociálně slabé skupiny obyvatel mají nejen vyšší riziko kardiovaskulárního onemocnění, ale i horší 

prognózu po prodělaném AIM. Příčina není zcela objasněna, ale určitou roli jistě hraje kouření, četnější 

abuzus alkoholu a menší ochota pravidelně užívat léky. Dále bude hrát roli i častější přítomnost deprese 

a hostility (nepřátelského ladění) u sociálně slabých s nízkou úrovní vzdělání (Albert, Glynn et al. 

2006). Rovněž nově postulovaný rizikový faktor – periodontitis u ústní malhygiena – může být 

ve vazbě právě na nižší sociální postavení (Marfil-Alvarez, Mesa et al. 2014). 
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Přítomnost deprese zvyšuje relativní riziko vzniku fatální i nefatální příhody u nemocných s ICHS 

v  průměru dvakrát až třikrát (Creed 1999, Rozanski, Blumenthal et al. 1999). Deprese je přítomna 

u  13 až 19 % nemocných po AIM a je spjata se zvýšenou mortalitou, anginou pectoris, arytmiemi, 

rehospitalizacemi a pokračujícím kouřením bez změny životního stylu. To vše se odráží ve snížené 

kvalitě života těchto nemocných (Brown, Melville et al. 1999). Přitom vznik a hloubka deprese 

nesouvisí s rozsahem a závažností prodělaného AIM. Proč i deprese mírného stupně ovlivňuje 

mortalitu nemocných, je předmětem zkoumání. Dosud není jasné, zda je to způsobeno rychlejší 

progresí aterosklerotických změn, jinak navozeným naladěním organismu (Headrick, Peart et al. 2017) 

nebo zvýšeným výskytem maligních arytmií (tedy vznikem náhlé srdeční smrti), které mohou souviset 

se zvýšením tonu sympatiku u depresivních osob.  

Bez ohledu na diverzitu testovaných hypotéz je již nyní doporučen rutinní screening nemocných 

po  AIM k odhalení depresivní nálady buď cíleným rozhovorem s ošetřujícím lékařem, nebo pomocí 

strukturovaných dotazníků. Pokud je deprese zjištěna, měla by následovat psychoterapie 

a/nebo  nasazení antidepresiv (nejlépe ze skupiny SSRI). U závažnějších forem deprese je nezbytná 

spolupráce s psychiatrem. 

 

1.3. Patogeneze předčasného akutního infarktu myokardu 

Patogenetický podklad a mechanizmus zůstává u mnoha nemocných neznámý anebo je objasněn 

jen  částečně.  

Již v pátém vydání své učebnice „Pathologie a therapie nemocí vnitřních“ se profesor Thomayer 

(Thomayer 1923) zabývá aterosklerózou a jejími příčinami. A již v tomto období, tedy v roce 1923, 

píše na str. 752: „ Je-li stáří samo někdy jedinou příčinou atherosklerosy, jest jak z předchozí vysvítá, 

pochybno. Jisto však jest, že je řada okolností, které vývin ateriosklerosy urychlují….“ Dále udává 

svůj postřeh: „Nemohu však pominouti mlčením, že jsem viděl opětovně těžkou předčasnou 

atherosklerosu u více členů téže rodiny. Tak jsem během času viděl tři bratry za stejně těžkého obrazu 

zahynouti na atherosklerosu, při čemž kardiální léky u všech bratrů byly úplně bez účinku. Také jsem 

opětovně viděl předčasnou aterosklerózu u lidí abstinentů, nekouřících, venkoncem střídmých 

bez  syfilis v předchorobí. Jsem proto přesvědčen, že aetiologie atherosklerosy doposud není 

dostatečně jasná.“ 

Po více než 90 letech od sepsání těchto řádků musíme bohužel konstatovat téměř stejné zjištění. 
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1.3.1. Angiografický obraz u mladých nemocných s časným AIM  

 

Mladí pacienti s časnými projevy ischemie myokardu nebo dolních končetin mohou mít 

koronarografický a/nebo angiografický nález zcela normální, anebo je postižena pouze jediná tepna 

(Zimmerman, Cameron et al. 1995).  

U nemocných s AIM se v případě onemocnění jedné věnčité tepny jedná nejčastěji o postižení ramus 

interventricularis (RIA), v malém procentu pak bývá postižena pravá věnčitá tepna (ACD). Zajímavé 

je zjištění, že postižení ramus circumflexus (RCx) je u těchto nemocných velmi vzácné (Shiraishi, 

Kohno et al. 2005). Jedním z vysvětlení by mohlo být, že AIM v povodí právě RCx obvykle nemá 

EKG známky STEMI, a tato skupina nemocných tak může zcela uniknout správné diagnóze. Postižení 

více věnčitých tepen se vyskytuje u nemocných s kumulací rizikových faktorů (Wagner, Ennker et al. 

1996). 

Vzhledem k vyššímu výskytu postižení jedné věnčité tepny s jejím minimálním aterosklerotickým 

postižením se zdá, že vlastní uzávěr tepny je u těchto nemocných dán spíše trombogenně 

nebo  vazospasticky než významnou obstrukcí způsobenou pouze aterosklerotickým plátem (Fukai, 

Koyanagi et al. 1993). 

1.3.2. Hyperkoagulační stavy  

S předčasnými projevy ischemie, ať již ICHS anebo ICHDK, je spojováno několik koagulačních 

poruch, vedoucích k hyperkoagulačnímu stavu. Jedná se tedy o možný terapeutický cíl, ovlivnitelný 

antiagregační a/nebo antikoagulační terapií.  

Dobře známé nezávislé prediktory akutního koronárního syndromu jsou zvýšená koncentrace 

fibrinogenu, von Willebrandova faktoru a tkáňového aktivátoru plasminogenu (Thompson, Kienast et 

al. 1995). 

Opačně působí přirozené antikoagulans - protein C, vitamín K-dependentní protein cirkulující 

v  plazmě jako zymogen. Na povrchu endotelových buněk je konvertován v aktivní enzym, aktivovaný 

protein C (APC), který tvoří komplex s nejméně 4 dalšími proteiny (trombinem, trombomodulinem, 

proteinem S a receptorem endoteliálního proteinu C). APC po aktivaci v rámci tohoto komplexu 

selektivně degraduje koagulační faktory Va a VIIIa (Dahlback, Carlsson et al. 1993). Antikoagulační 

dráha založená na proteinu C je tedy klíčovým regulátorem trombotických procesů. Isolované deficity 

proteinu C a jeho kofaktoru proteinu S za současné přítomnosti mutace faktoru V (Leiden) jsou 

zodpovědné za více než 50% familiárních trombofilií (Bertina 1999). Nízká hladina APC může být 

nezávislým rizikovým faktorem venózního tromboembolismu (Espana, Vaya et al. 2001, Zorio, 

Navarro et al. 2006).  
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Jednou z klíčových událostí akutního IM je vznik okluzivního trombu na aterosklerotickém plátu. 

Trombogeneze je primárně podmíněna vznikem komplexu tkáňového faktoru (TF) a faktoru VIIa. 

Dalšímu formování trombotického komplexu brání inhibitor cesty tkáňového faktoru (tissue factor 

pathway inhibitor, TFPI), a to cestou neutralizace faktoru Xa a inhibicí komplexu TF/FVIIa. Je známo, 

že u pacientů s AIM rostou hladiny TF i aktivovaného faktoru VII, neboli cirkulující krev pacientů 

s AIM je v hyperkoagulabilním stavu (Wang, Wen et al. 2009). Jakkoliv se organismus snaží 

kompenzovat tento nepříznivý stav zvýšením koncentrace inaktivního komplexu trombin-antitrombin 

(TAT), snížením plasmatických hladin faktoru VIIa nebo vzrůstem plasmatické koncentrace TFPI, zdá 

se, že tyto kompenzační mechanizmy nejsou u mladých pacientů s/po AIM dostatečné a stále u nich 

převládá bazální aktivace koagulační kaskády (Brodin, Borvik et al. 2004). Současné stanovení 

i  bazálních hladin více koagulačních faktorů může být přínosné pro posouzení rizika AIM 

nebo  reinfarktu u těchto pacientů. 

Byl rovněž popsán vysoký titr antifosfolipidových protilátek (aPLa) u části mladých nemocných 

po  AIM, studován byl i vztah mezi aPLa a intimomediálním zesílením v karotickém řečišti (Dropinski, 

Szczeklik et al. 2003). Antifosfolipidové protilátky zahrnují antikardiolipin, lupus antikoagulans 

nebo  anti-beta2-glykoprotein a jejich přítomnost je klasifikována jako multisystémové onemocnění 

s obrazem získané hyperkoagulability a se širokou symptomatikou (Miyakis, Lockshin et al. 2006). 

AIM je s tímto symptomem asociován zřídka, s udávanou frekvencí okolo 4% (Abid, Frikha et al. 

2011). Signifikantní vzestup aPLa je ovšem po AIM pozorován u 21-52% pacientů (Hamsten, Norberg 

et al. 1986, Mattila, Vaarala et al. 1989), což zvyšuje riziko následných kardiovaskulárních komplikací. 

Většina autorů se kloní spíše k ovlivnění trombogeneze vysokou koncentrací aPLa než k ovlivnění 

samotného procesu aterosklerózy. Doporučují ale sledovat aPLa protilátky v rámci zlepšení screeningu 

rizikových faktorů předčasně vyjádřené ICHS. 

1.3.3. Elevace markerů zánětu 

 

Vztah zánětlivých procesů a koagulační kaskády je dobře popsán (Esmon 2005, Levi and van der Poll 

2010), stejně tak jako asociace zánětu a zvýšeného rizika trombózy (Hansson 2005). Zánětlivé procesy 

ovlivňují hemostatickou rovnováhu více způsoby. Vzrůstá koncentrace fibrinogenu. Zvyšuje 

se exprese TF na povrchu bílých krvinek, který po kontaktu s negativně nabitými povrchovými 

fosfolipidy získává značnou prokoagulační aktivitu (Lindmark, Tenno et al. 2000). Roste hladina 

c- reaktivního proteinu (CRP), což vede ke zvýšení koncentrace inhibitoru aktivátoru plasminogenu 

typu 1 (PAI-1) a TF (Ballantyne, Hoogeveen et al. 2004). Zvýšená hladina CRP koreluje se zvýšením 

rizika AIM (Ballantyne, Hoogeveen et al. 2004) . Zánětlivé procesy mohou přispívat i k prokoagulační 

aktivitě destiček, přičemž prozánětlivé mediátory jako IL-6 produkci destiček dále zvyšují (Fox and 
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Kahn 2005). Role prozánětlivých cytokinů jako jsou interleukin-6 (IL-6), IL-8 ve spuštění koagulační 

kaskády je Foxem a spoluautory v publikaci také dobře popsána. Histamin, TNF-α, IL-8 a  IL-6 mj. 

vedou k uvolňování ultra-velkých multimerů von Willebrandova faktoru z endotelu (Bernardo, Ball et 

al. 2004). Jakkoliv je vztah zánětlivých procesů a koagulační kaskády dobře charakterizován, je i tak 

vždy třeba odlišit, zda elevace zánětlivých markerů souvisí pouze se  samotnými aterosklerotickými 

procesy, nebo zda poukazuje na akceleraci aterosklerotických změn v důsledku jiného onemocnění 

(celiakie, chronická plicní obstrukce aj.).  

1.3.4. Abnormální lipidové spektrum 

O souvislosti mezi abnormálním metabolismem cholesterolu a ICHS/ICHDK není již dávno pochyb. 

Koncentrace LDL a HDL cholesterolu jsou všeobecně přijímány jako hlavní faktory určující rozvoj 

aterosklerotického postižení. Na tuto problematiku se zaměřují jak doporučení pro dospělé 

s již  vyjádřenými formami aterosklerotického postižení, tak doporučené postupy pro prevenci a terapii 

pro děti a mladistvé (Daniels 2000, Giner-Galvan, Esteban-Giner et al. 2016, Jellinger, Handelsman et 

al. 2017, Klingel, Heibges et al. 2017, Perez de Isla, Perez de Isla et al. 2017). 

U mladých nemocných s ICHS se setkáváme i s doporučením sledovat poměry jednotlivých složek 

lipidogramu. V této skupině bývá totiž častým nálezem normální hodnota LDL cholesterolu. 

Patologicky zvýšen je tzv. non HDL-cholesterol (od celkového cholesterolu odečtený 

HDL- cholesterol) (Dobiasova, Raslova et al. 2001, Rallidis, Pitsavos et al. 2005). 

Non  HDL-  cholesterol obsahuje všechny aterogenní partikule (nejen LDL) a k jeho výpočtu 

používáme hodnoty z odběru bez předchozího lačnění. Autoři doporučují odběr provést buď 

do dvanácti hodin od počátku AIM, anebo až v odstupu dvou měsíců, kdy je stav po AIM již 

stabilizován (tehdy ovšem může být výsledek ovlivněn terapií hypolipidemiky).  

Kolem 7 až 9 % nemocných má následně diagnostikovánu familiární hypercholesterolémii (FH). 

Rozdíly lipidového spektra v rodinách s pozitivní rodinnou anamnézou předčasné ICHS a v rodinách 

bez této anamnézy popsali mj. i čeští a slovenští autoři (Dobiasova, Raslova et al. 2001).  

Zajímavým hodnoceným parametrem byl aterogenní index plasmy (AIP), vypočítaný 

jako  Log  (TG/HDL-C) (Raslova, Dobiasova et al. 2011, Wakabayashi 2012). I tento parametr může 

být užitečný u jedinců s pozitivní rodinnou anamnézou ICHS/ICHDK v časném věku.  

Rovněž poměr apoB/apoA lipoproteinu je mnoha autory považován za přesnější ve smyslu vyjádření 

rizika budoucí kardiovaskulární příhody. Významná pro klinickou praxi je také možnost jeho vyšetření 

z krevního odběru bez předchozího lačnění (Walldius and Jungner 2005). Dosažení koncentrace apoB 

pod 0,9 g/l je již součástí některých doporučení (Genest, Frohlich et al. 2003). 
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Mnoho studií různých populací potvrdilo, že také polymorfismus apoE akceleruje aterosklerotický 

proces (Brscic, Bergerone et al. 2000, Wang, Sun et al. 2015). Pacienti s aterosklerózou koronárních 

tepen a karotid vykazují vyšší míru dyslipidémie a vyšší výskyt apoE alely E2 spojené 

s hypertriglyceridémií a alely E4 spojené s hypercholesterolémií a nárůstem hladiny LDLc. Genotyp 

E2E3 a E3E4 alel apoE4 je u pacientů s těžkou ICHS zastoupen s vyšší frekvencí (Hixson 1991). 

Aterogenní působení apoE4 alely může být částečně vysvětleno její vyšší vazebnou afinitou k ApoE 

receptoru. To vede ke zvýšenému vychytávání cholesterolu v jaterních buňkách a zvyšování 

hepatálního cholesterolového poolu. Následně klesá exprese LDL receptorů. Důsledkem pak je 

akumulace LDLc a růst rizika aterosklerózy. K tomuto růstu rizika přispívá i porucha recyklace apoE 

z lipoproteinů bohatých na triglyceridy, která vede ke snížení uvolňování cholesterolu (Graner, Kahri 

et al. 2008). 

Vztah mezi koncentracemi lipidů a předčasně vyjádřenou ICHS je velmi pravděpodobný. 

Již  před  několika lety bylo publikováno (Akosah, Gower et al. 2000), že velmi často je jediným 

zjistitelným rizikovým faktorem právě mírná elevace lipidů. Autoři publikace doporučují zahájit 

screeningová vyšetření lipidogramu v ohrožených rodinách v rámci primární prevence daleko dříve, 

než podle aktuálních obecně platných schémat. Věkovou hranici prvního vyšetření lipidogramu 

doporučují posunout k věku kolem 20 let. U rodinných příslušníků je dle našich zkušeností vhodné 

provést vyšetření lipidogramu ihned při výskytu předčasného AIM, kdy je compliance, spolupráce 

pacienta nejvyšší a příbuzní motivovaní. Později se již na vyšetření dostaví minimální počet přímých 

příbuzných. Jak ukazují zkušenosti ze screeningu rodin s familiární hypercholesterolémií (FH), 

průměrně se v každé rodině nového pacienta zjistí další čtyři nemocní s FH. 

Všechny již výše zmiňované faktory – aktivované nebo abnormální koagulace, zánětlivá odpověď, 

lipidogram atd. jsou kódovány mnohdy více geny, jejichž mutace se projeví až v určitém prostředí, 

genetickém anebo vnějším. Nicméně genetická analýza nám jistě přinese možnost určit individuální 

rizikový profil nejen pro jednotlivce z postižených rodin, ale i pro celou rodinu v rámci rutinní lékařské 

péče. Další populační studie však teprve musí odpovědět na otázku jak správně interpretovat a využít 

výsledky jednotlivých genetických objevů v klinické praxi (Robin, Tabereaux et al. 2007). 
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1.4. Prognóza pacientů s časným AIM 

 

Prognóza nemocných, kteří prodělali infarkt myokardu v časném věku, není příliš jasná. O těchto 

pacientech máme pouze limitovaná data, vycházející většinou ze zkušeností jednotlivých center 

a  z  malých souborů.  

V 90. letech 20. století byly publikovány práce, které popisovaly velmi dobrou prognózu mladých 

nemocných (Klein, Agarwal et al. 1987, Fournier, Sanchez-Gonzalez et al. 1997, Doughty, Mehta et 

al. 2002). Většina dat ale byla získána retrospektivně na základě analýzy angiografických výsledků. 

Navíc, horní věkové omezení „mladých nemocných“ se lišilo mezi jednotlivými studiemi i o 15 let 

(zařazeni byli nemocní mladší čtyřiceti až pětapadesáti let).  

Nemocniční mortalita mladých je udávána mezi jedním až šesti procenty a naopak u starších pacientů 

mezi osmi až dvaadvaceti procenty (Kofflard, de Jaegere et al. 1995), případně dosahuje 24,6% 

u  pacientů starších 75 let (Haase, Schiele et al. 2000). Mortalita Afroameričanů je cca o 2% nižší než 

u bílé rasy (Manhapra, Canto et al. 2004). Mortalita žen pod 55 let věku je vyšší než mortalita mužů 

s AIM (Ani, Pan et al. 2010). Tento trend se srovnává ve skupině starších nemocných. Celkově lze 

shrnout, že nemocniční mortalita pacientů s AIM ve věku nad 45 v posledním desetiletí klesá. Podle 

OECD indikátorů z roku 2011 je nemocniční mortalita těchto pacientů v ČR shodná s průměrem 

OECD, tedy 4,3% (OECD).  

Rovněž incidence kardiogenního šoku, cévní mozkové příhody a dysfunkce levé komory je zmiňována 

nižší u mladých nemocných.  

Poměrně podrobně se tomuto tématu věnovali španělští autoři (Fournier, Cabezon et al. 2004), kteří 

retrospektivně zjišťovali dlouhodobé přežívání takových nemocných ve vztahu k různým rizikovým 

faktorům. Analyzovali data 2 644 pacientů, kteří byli ošetřeni pro AIM v období šesti let v jediném 

katetrizačním centru, z nichž celkem čtyři procenta (108 nemocných) bylo mladších 40 let. Čtyři 

nemocní zemřeli brzy po přijetí, mortalita během dalších 15 let činila 25,5 procenta. Vyšší úmrtnost 

měli nemocní s diabetem (DM) 1. typu, častějším abuzem alkoholu, anamnestickým údajem - ať již 

s  ICHS nebo ICHDK před vlastním AIM, dále ti, kteří prodělali AIM přední stěny a měli sníženou 

ejekční frakci levé komory (EF LK) při přijetí. Nejsilnějšími negativními prediktory dlouhodobého 

přežívání byly právě snížení EF LK a přítomnost ischémie nejen srdeční, ale i v oblasti periferních 

tepen.  

Retrospektivní studie anglických autorů, hodnotící angiografický nález a zátěžové vyšetření, (Awad-

Elkarim, Bagger et al. 2003) rovněž ukázala, že úmrtí je ovlivněné anamnézou předchozího AIM, 

a  dále, že významným prediktorem další kardiovaskulární příhody je celková doba cvičení 

při  zátěžovém vyšetření těsně po AIM (v této práci to bylo šest týdnů po IM) – neboli čím delší zátěže 
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je nemocný schopen šest týdnů po AIM, tím lepší má prognózu, a dokonce téměř o polovinu menší 

pravděpodobnost další příhody.  

Úmrtí mladších nemocných s AIM je dle registrů častěji způsobeno fibrilací komor s náhlou smrtí, 

oproti starším pacientům, kteří umírají spíše na srdeční selhání (Garoufalis, Kouvaras et al. 1998). 

Většina těchto studií je limitována nejen nízkým počtem pacientů různého věku, ale i rozdílným 

způsobem léčby AIM, část studií byla provedena ještě v éře před trombolýzou, část již u nemocných 

trombolyticky a/nebo intervenčně léčených. Zajímavé bude zhodnocení pacientů ošetřených přímou 

perkutánní koronární intervencí (direkt PCI), výsledky budou brzy známy z registrů.  

Studie koronárních angioplastik u 57 nemocných s AIM před 35. rokem věku, v níž byli nemocní 

sledováni dalších cca pět let, upozornila na to, že celkem 49 % nemocných muselo podstoupit 

další  revaskularizaci (PTCA 37 %, CABG 12 %) (Kofflard, de Jaegere et al. 1995). Tyto nálezy opět 

podporují doporučení, v rámci kterých by tato skupina nemocných měla být pečlivě dlouhodobě 

sledována i s ohledem na prevenci recidiv akutních koronárních příhod. 

1.5. Diagnostika a léčba, sekundární prevence 

 

Diagnóza akutního infarktu myokardu byla v posledních letech revidována. Během sledování této 

skupiny nemocných jsme užívali definici z roku 2007 (tab. 2) (Thygesen, Alpert et al. 2007) a 2012 

(Thygesen, Alpert et al. 2012).  

 

Tab. 2. Definice infarktu myokardu. Upraveno dle publikací (Thygesen, Alpert et al. 2007) & 

(Thygesen, Alpert et al. 2012). 

 
Kritéria pro akutní infarkt myokardu 

 

Kritéria pro překonaný IM 

Vzestup/pokles srdečních markerů, přednostně troponinu, 

s alespoň jednou hodnotou nad 99. percentil URL, současně 

s průkazem myokardiální ischemie alespoň jedním 

z následujících:  

- Symptomy ischémie. 

- EKG změny ukazující na novou ischémii (ST změny, LBBB). 

- Vznik patologických kmitů Q na EKG. 

- Průkaz nové ztráty viabilního myokardu, nové regionální 

poruchy kinetiky. 

Vývoj nových patologických kmitů Q 

Náhlá, nečekaná smrt, včetně srdeční zástavy, často se symptomy 

odpovídající ischemii, kdy smrt nastala před odběrem krevních 

vzorků. 

Průkaz regionální ztráty viabilního myokardu a 

ztráta kontarktility při nepřítomnosti neischemické 

choroby. 

Vzestup srdečních biomarkerů nad 99. percentil URL po PCI u 

nemocných se vstupně normálními hodnotami ukazuje na 

periprocedurální nekrózu myokardu.  

Patologickoanatomický nález hojícího se nebo již 

zhojeného infarktu myokardu. 

Vzestup srdečních biomarkerů nad 99. percentil URL po CABG 

u nemocných se vstupně normálními hodnotami ukazuje na 

periprocedurální nekrózu. 

 

Patologickoanatomický nález hojicího se nebo zhojeného 

infarktu myokardu. 
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V rámci České republiky nemocní, u kterých byl diagnostikován akutní koronární syndrom, respektive 

akutní infarkt myokardu, jsou systémem záchranné služby transportováni do takových zdravotnických 

zařízení, kde je k dispozici jednotka intenzivní péče, resp. koronární jednotka. Na základě výsledků 

studií „Prague“ (Krupicka, Widimsky et al. 2003, Widimsky, Budesinsky et al. 2003, Widimsky, 

Stellova et al. 2006, Widimsky, Bilkova et al. 2007, Widimsky, Motovska et al. 2007, Motovska, 

Widimsky et al. 2008, Widimsky, Wijns et al. 2010, Knot, Kala et al. 2012, Mocova Bilkova, Motovska 

et al. 2014) jsou tito nemocní směřováni rovnou na pracoviště s katetrizační laboratoří, kde 

po  stabilizaci stavu a eventuální medikamentózní terapii, přípravě (antikoagulace, antiagregační 

duální terapie atd.) podstoupí koronarografické vyšetření.  

Diagnóza AIM je tedy stanovena na základě anamnézy nemocného, EKG a laboratorního obrazu 

(hladina kardiomarkerů – CK, CKMB, Tn I, event. BNP).  

Z hlediska prognózy je pro nemocného zcela zásadní nejen rozsah poškození myokardu probíhající 

ischemií, ale rovněž následující dysfunkce levé komory. Jako prognosticky významná se jeví 

nejen  systolická dysfunkce levé komory, ale i porucha jejího plnění (diastolická dysfunkce). Zejména 

pseudonormalizované a restriktivní typy poruchy diastolické funkce jsou spojeny s neblahou 

prognózou nehledě na ostatní rizikové faktory, jako jsou věk, rizika aterosklerózy a další (Somaratne, 

Whalley et al. 2009). Vedle typu plnění levé komory se jako významný prognostický ukazatel 

u  nemocných s ischemickou chorobou srdeční uplatňuje ischemická mitrální nedostatečnost. Pokud 

je přítomen byť i mírný stupeň mitrální regurgitace, je osud nemocných významně zhoršen. 

Kvantitativně přitom nemusí být ischemická mitrální regurgitace ani zdaleka tak výrazná, aby měla již 

zásadní prognostický význam (Maltais, Schaff et al. 2011). Echokardiografické vyšetření je tedy 

společně s katetrizačním nálezem nezbytným předpokladem ke správnému zhodnocení situace, včetně 

predikce prognózy pacienta.  

Následná sekundární prevence další progrese aterosklerotického postižení a ischemie, ať v povodí 

věnčitých tepen anebo periferních tepen, je shodná. V rámci medikamentózní terapie bývá sledováno 

dodržování užívání doporučené medikace (antiagregace, statinu, betablokátorů, ACE-inhibitorů). 

Další velmi sledovanou součástí sekundární prevence je ovlivnění životního stylu, omezení anebo lépe 

ukončení kouření, dietní opatření či pohybový režim. Nikotinizmus, ať už aktivní nebo ve formě 

expozice pasivnímu kouření, má jako rizikový faktor větší význam u mladších než u starších 

nemocných (Esteban, Montero et al. 2014).  

Úspěšnost sekundární prevence v rámci evropských zemí popisovala studie EUROASPIRE. Její zatím 

poslední výsledky z roku 2016 bohužel stále prokazují, že implementace doporučení v rámci 

sekundární prevence je stále více než nedostatečná. Na vzorku 16 426 lékařských záznamů a rozhovoru 

s 7998 pacienty ze 78 kardiocenter 24 evropských zemí se ukazuje, že zejména u mladších pacientů 
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přetrvává výrazně vysoká prevalence kouření, obezity, centrální obezity a diabetu. Ačkoliv je většina 

pacientů farmakologicky léčena, terapeutických cílů (např. snížení TK) není dosahováno. 

Ani  ne  polovina pacientů dbá na prevenci a rehabilitaci (Kotseva, Wood et al. 2010, Kotseva, Wood 

et al. 2016). 

1.6. Kvalita života nemocných po AIM, sexuální dysfunkce 

 

Vzhledem k definici zdraví dle World Health Organization (WHO) z roku 1946 (WHO 1946), 

kdy  zdraví bylo definováno jako “a state of complete physical, mental and social well-being and not 

merely the absence of disease or infirmity”, a dále vzhledem ke snaze o komplexní hodnocení stavu 

nemocných, je daleko častěji ověřováno vlastní vnímání kvality života nemocnými.  

Samotná definice zdraví, nahlížená jako biopsychosociální pohoda, je ale opakovaně napadána 

pro  svou nedostatečnost a je hledána jiná, výstižnější (Huber, Knottnerus et al. 2011). V tomto ohledu 

je v praxi využíván dotazník RAND 36 - Item Health Survey neboli SF – 36, který sice není specificky 

zaměřen na nemocné s onemocněním srdce a cév, ale který pokrývá svými otázkami všechny klíčové 

funkční domény běžného života. Jednotlivými doménami jsou fyzické fungování, fyzická omezení, 

tělesná bolest, všeobecné zdraví, vitalita, sociální fungování, emoční problémy a duševní zdraví. 

Dotazník dále obsahuje položku vztahující se k současnému zdraví ve srovnání se zdravím před rokem. 

(Brazier, Harper et al. 1992, Gompertz, Harwood et al. 1992, Butterworth and Crosier 2004).  

Publikace se specifickým zaměřením na kvalitu života nemocných s kardiovaskulární 

problematikou ověřily užitečnost tohoto dotazníku i v této skupině pacientů (Brown, Melville et al. 

1999, Kiebzak, Pierson et al. 2002, Butterworth and Crosier 2004, Lee, Go et al. 2017) 

Další oblastí, úzce související s kvalitou života nemocných, je sexuální funkce, respektive sexuální 

dysfunkce. I v této oblasti existují validizované dotazníky, hodnotící sexuální dysfunkci jako 

např.  zkrácená verze dotazníku IIEF (International Index of Erectile Function), verze IIEF 5 (Rosen, 

Cappelleri et al. 1999, Rhoden, Teloken et al. 2002).  

Právě u nemocných s anamnézou akutního infarktu myokardu je popisována vysoká prevalence 

depresivního syndromu v období následujícím po  AIM. Deprese po AIM hraje významnou roli 

v oblasti sexuální (dys)funkce a kvality života (Kriston, Gunzler et al. 2010). 
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1.7. Nové možnosti diagnostiky aterosklerotických změn a její využití  

1.7.1. Význam detekce subklinické aterosklerózy 

 

U nemocných ve vyšších věkových kategoriích bylo prokázáno, že stratifikaci jejich rizika je možné 

upřesnit použitím metod, které detekují subklinické arteriální poškození. Ani ošetřující lékaři nemusí 

mít přesnou představu o subklinickém poškození orgánů svých pacientů, a určitá část pacientů 

tak  může procházet rutinní péčí lékařů i několik let bez detekce těchto změn. Standardně sledované 

laboratorní markery kardiovaskulárního postižení, jako jsou např. pro-koagulační faktory (fibrinogen), 

kreatinin a vypočtená glomerulární filtrace, urikémie nebo mikroalbuminurie, BNP, troponin I přitom 

mohou zlepšit predikci rizika například podle systému SCORE (System COronary Risk Evaluation) 

(Nurmohamed, Heslinga et al. 2015).  

U nemocných po AIM byl výzkum preklinického poškození dalších orgánů omezen především 

na  posouzení rozsahu aterosklerózy karotických tepen. Z hlediska dalšího sledování nemocných však 

byl prokázán prognostický význam pro řadu dalších ukazatelů u podobně ohrožených skupin 

nemocných. Význam detekce subklinické aterosklerózy pak dále roste v případě preventivních 

vyšetření u příbuzných pacienta. Jedná se o hodnocení tloušťky intimy a médie (CIMT), kvantifikace 

tuhosti cévní stěny a hodnocení endoteliální dysfunkce (Gariepy, Simon et al. 1995, Gariepy, Simon 

et al. 1996, Vrtovec, Keber et al. 1999, Yasmin and Brown 1999, Bonetti, Pumper et al. 2004, Weber, 

Auer et al. 2005, Laurent, Cockcroft et al. 2006, Erzen, Sabovic et al. 2007, Coppola, Corrado et al. 

2009, Mattace-Raso F 2010, Nelson, Stepanek et al. 2010, Vlachopoulos, Aznaouridis et al. 2010, 

Peters, den Ruijter et al. 2012).   

1.7.1.1. Hodnocení tloušťky intimy a médie na karotických tepnách (CIMT) 

Zobrazení karotických arterií pomocí ultrazvuku umožnilo nejen detekci přítomnosti 

aterosklerotických plátů, ale i detekci zcela preklinické aterosklerózy pomocí měření tloušťky intimy 

a médie (CIMT).  

Tato měření byla použita v mnoha observačních epidemiologických studiích, které prokázaly vztah 

CIMT k různým rizikovým faktorům aterosklerózy, avšak rovněž nalezly pozitivní vztah mezi 

zesílením CIMT a rizikem vzniku koronárních a cerebrovaskulárních příhod.  

Jak ukázaly i práce s účastí české populace pacientů zařazených do sledování, CIMT závisí 

dominantně na pohlaví, věku, přítomnosti hypertenze, dyslipidémie a zejména kouření (Gariepy, 

Simon et al. 1995, Gariepy, Simon et al. 1996). 
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Zesílení CIMT má však vztah i k mnoha dalším rizikovým faktorům, zahrnujícím modely chování, 

sociální stres a oxidativní stres. Pokud je tedy CIMT adekvátně stanovena, může být dobrým 

ukazatelem integrujícího působení všech rizikových faktorů a dále upřesňuje stratifikaci rizika 

nemocných.  

CIMT u nemocných mladšího věku po IM sledovalo pouze několik studií, většina z nich však trpěla 

nedostatkem zařazených nemocných, nebo měla jako kontrolní populaci vybránu neadekvátně 

srovnatelnou skupinu. (Vrtovec, Keber et al. 1999, Erzen, Sabovic et al. 2007, Coppola, Corrado et al. 

2009, Peters, den Ruijter et al. 2012). 

1.7.1.2. Kvantifikace tuhosti cévní stěny 

Tuhost cévní stěny je dnes stále více uznávaným ukazatelem preklinického kardiovaskulárního 

poškození. Dnešní techniky umožňují neinvazivní a reprodukovatelné měření, které jsou navíc 

relativně cenově dostupné, a to i ve srovnání s ultrazvukovým vyšetřením cév.  

Zvýšená tuhost cévní stěny má těsný vztah k rizikovým faktorům kardiovaskulárních onemocnění 

a  k rozsahu aterosklerózy aorty i koronárních tepen. Řada studií dokázala, že zvýšená tuhost cévní 

stěny má prognostický význam pro odhad rizika kardiovaskulárních úmrtí i celkové mortality. 

Metodou obecně doporučovanou pro posouzení tuhosti cévní stěny je stanovení rychlosti propagace 

pulzové vlny (PWV – pulse wave velocity) (Laurent, Cockcroft et al. 2006, Nelson, Stepanek et al. 

2010). PWV se ukázala jako významný a nezávislý prediktivní faktor u nemocných s renální 

nedostatečností, koronární aterosklerózou a hypertenzí (Simon and Levenson 2005). Z těchto prací 

vyplývá, že PWV ≥ 13.5 m/s je silným prediktorem kardiovaskulární mortality. Vlachopoulos et al. 

(Laurent, Boutouyrie et al. 2010, Vlachopoulos, Aznaouridis et al. 2010) naznačují, že hodnota PWV 

je z hlediska predikce kardiovaskulární příhody dokonce silnějším predikčním faktorem než rizikové 

faktory konvenční (např. hypertenze). U nemocných po prodělaném IM v mladém věku nebyla zatím 

metoda testována, a to i přesto, že i pro nižší věkové kategorie je již dostatek dat pro určení rozmezí 

normálních hodnot (Laurent, Boutouyrie et al. 2010, Vlachopoulos, Aznaouridis et al. 2010). Přitom 

by kvantifikace tuhosti cévní stěny mohla být dostupnou a levnou screeningovou metodou, zvláště 

přihlédneme-li k tomu, že korelace PWV a indexu ambulantní arteriální tuhosti (AASI), vypočtený 

z  24h ambulantního monitorování krevního tlaku oscilometrickou metodou (Posokhov 2013, Omboni, 

Posokhov et al. 2017), je lineární a závislá na věku pacienta (Cieslik-Guerra, Kaminski et al. 2013). 
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1.7.1.3. Augmentační index  

Dalším z parametrů, které mají nepřímý vztah k tuhosti cévního systému, je tzv. augmentační index 

(AI). Jeho výpovědní hodnota je však poněkud odlišná od PWV (Yasmin and Brown 1999). 

Augmentační index je podílem mezi amplifikací vpřed se propagující pulzové vlny retrográdně 

se  šířící vlnou odraženou od periferie arteriálního stromu a pulzního tlaku. Předčasné nebo příliš silné 

odrazy periferní pulzové vlny se sumují časněji a více s dopředu se propagující tlakovou vlnou, 

augmentují tak systolický krevní tlak v centrální cirkulaci, což zvyšuje nároky na práci myokardu 

a  snižuje myokardiální perfuzi. Vzhledem k tomu, že AI je vysoce citlivý na změny tepové frekvence, 

je jeho amplituda přepočítávána na standardizovanou tepovou frekvenci 75 za minutu a udávána jako 

AIx@75. 

Zvýšení AI bylo nalezeno u nemocných v dialyzačním léčení se špatnou prognózou a u pacientů 

s ischemickou chorobou srdeční. Rovněž u nemocných podstupujících koronární revaskularizaci 

je  zvýšení spojeno s horší prognózou (Weber, Auer et al. 2005). Ani tento parametr nebyl dosud 

u  mladých nemocných po IM testován. U starších nemocných po IM hodnoty AI nekorelují 

s hodnotami PWV či AASI ani s věkem pacienta (Cieslik-Guerra, Kaminski et al. 2013).      

1.7.1.4. Hodnocení endoteliální dysfunkce 

Jako prvotní předstupeň rozvoje aterosklerózy je předpokládána endoteliální dysfunkce, která 

umožňuje zvýšení permeability cévní stěny pro LDL cholesterol, průnik monocytů a formaci pěnových 

buněk subendoteliálně, dále pak vznik mikrotrombóz, poruchu relaxace cévní stěny a následně rozvoj 

komplexních ateromových plátů (Davignon and Ganz 2004).  

Endoteliální funkci je možno posuzovat několika způsoby. Může jít o analýzu biochemickou, která 

zkoumá například zvýšení exprese adhezivních molekul, von Willebrandova faktoru nebo poměry 

protrombogenních a trombolytických faktorů závislých na endotelu. Významu však nabývá 

i  posouzení vazodilatačních schopností tepen v závislosti na endotelem produkovaném NO. Jednou 

z těchto metod je stanovení endotelem zprostředkované vazodilatace v odpovědi na ischémii. Existuje 

řada technik, které měření průtokem navozené vazodilatace umožňují. Většina z nich je však zatížena 

zásadními problémy danými vždy do jisté míry subjektivním hodnocením vyšetřujícím a odtud 

plynoucími potížemi s reprodukovatelností. Tento nedostatek je z velké části vyřešen novou technikou 

měření pulzní amplitudy tonometrií založenou na pletysmografických čidlech (pulse amplitude 

tonometry - PAT). V odpovědi na podnět daný postischemickou hyperémií dochází ke zvýšení pulzní 

amplitudy, která koreluje s vazodilatací zprostředkovanou endotelem. Tato digitální vaskulární funkce 



 32 

je z velké části závislá na přítomnosti rizikových faktorů aterosklerózy. Metoda je nazývána EndoPat 

(přístroj Endo-Pat2000) a nově akumulovaná literární data ukazují na její významný prognostický 

význam u nemocných s rizikem rozvoje aterosklerózy (Bonetti, Pumper et al. 2004). U pacientů 

s mírnou  neobstrukční chorobou koronárních cév těžká endoteliální dysfunkce signifikantně zvyšuje 

riziko srdeční příhody během následujících 28 měsíců (Suwaidi, Hamasaki et al. 2000), zatímco 

u  pacientů s normální funkcí endotelu nebo mírnou endoteliální dysfunkcí nebyla srdeční příhoda 

zaznamenána.                    
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2. Hypotézy a cíle  
 

2.1.  Hypotézy 

    

Hypotéza 1: Mladší pacienti vykazují odlišnou míru postižení koronárního řečiště a liší se 

oproti starším pacientům i následky prodělaného IM (dysfunkce levé komory – změny 

 systolické a  diastolické funkce, funkční omezení výkonnosti). 

Hypotéza 2: Mladší nemocní vykazují specifické rizikové faktory aterosklerózy.  

Hypotéza 3: Mladší nemocní mají častěji jiná onemocnění (paraneoplazie, protrombotické stavy, 

autoimunitní choroby) způsobující ischemickou chorobu myokardu. 

Hypotéza 4: Mladší nemocní s předčasnými projevy ischemie mají horší kvalitu života než  nemocní 

s pozdějším nástupem nemoci.  

 

2.2.  Cíle 

 

Cílem řešeného projektu bylo tedy u mladých nemocných po prodělaném IM  

1. Zhodnotit míru postižení koronárního řečiště a následky prodělaného IM, tedy dysfunkci levé komory 

(dysfunkce levé komory – změny systolické a diastolické funkce, funkční omezení výkonnosti). 

2. V skupině mladých nemocných posoudit rizikové faktory aterosklerózy a jejich klinickou manifestaci. 

Pokusit se zhodnotit efektivitu sekundárně preventivních opatření v kontrole vybraných rizikových 

faktorů.  

3. Doplnit diferenciální diagnostiku vzácnějších příčin akutního IM v mladším věku. Posoudit markery 

preklinické aterosklerózy: zejména tloušťku intimy a médie, rychlost propagace pulzové vlny (PWV), 

augmentační index (AIX) a index reaktivní hyperémie (RHI) u mladých nemocných po AIM. 

4. Posoudit kvalitu života a změny v sexuální oblasti vyvolané prodělaným akutním koronárním 

syndromem u mladších a starších nemocných. 
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3. Metodika 
 

Použité metody, přístroje a soubory pacientů jsou podrobně popsány v přiložených publikacích, 

dle  jejich zaměření a typu analýzy dat. Soubor nemocných byl vytvořen jako součást grantového 

projektu NS9770-4/2008 Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky 

(IGA  MZ ČR) v letech 2009-2012 a během dalšího sledování a náboru pacientů v rámci 

dispenzarizace specializované ambulance na II. interní klinice – kardiologie a angiologie Všeobecné 

fakultní nemocnice v Praze.  Kontrolní soubory jsou popsány níže.  

          

3.1.  Soubory nemocných a kontrol 
 

Kohorta mladí nemocní po AIM (n=132) 

Tento soubor zahrnuje pacienty po prokázaném akutním IM podle aktuálních doporučení, která 

vymezují diagnózu AIM na základě klinických, EKG a laboratorních dat, eventuálně doplněných 

o  přímý průkaz uzávěru tepny či průkaz nekrózy myokardu jiným způsobem. Nemocní byli ošetřeni 

na pracovišti II. interní kliniky VFN nebo spolupracujících kardiocenter (Kardiologie Nemocnice na 

Homolce, FN Brno, Nemocnice Karlovy Vary), retrospektivně vyhledáni a následně osloveni k účasti 

ve výzkumu.  

Dále byli do souboru postupně zařazováni prospektivně konsekutivní pacienti, splňující daná kritéria 

AIM a věku:  

- muži ve věku do 45 let v okamžiku prodělaného AIM; 

      - ženy ve věku do 50 let v okamžiku prodělaného AIM. 

 

Kohorta starší nemocní po AIM (n=50)                                                                                                                     

Tento pacientský soubor reprezentují nemocní ve věku AIM nad 65 let v okamžiku prodělaného AIM. 

Kontrolní soubor 1 (n=84) 

Zdraví jedinci bez manifestního kardiovaskulárního onemocnění, s normálním klidovým EKG 

a  s  normálním ABI, kteří byli vyšetřeni stejným způsobem jako nemocní s aterosklerózou. 
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Kontrolní soubor 2 (n = 229) 

Zahrnuti byli zdraví jedinci bez manifestního jakéhokoli chronického onemocnění, bez chronické 

medikace, rekrutovaní ze zaměstnanců Všeobecné fakultní nemocnice a velké administrativní instituce 

v Praze (n = 229), jejichž biologický materiál byl využit na komparativní analýzy studovaných 

laboratorních markerů aterosklerózy. 

  

Kontrolní soubor 3 (n = 1 592) 

 Pro analýzy a zhodnocení zejména intimo-mediálního rozměru společných krkavic byl použit náhodně 

vybraný 1% vzorek české populace ve věku 25-75 let vyšetřený v rámci studie Czech post-MONICA. 

V rámci studie bylo vyšetřeno 1 592 probandů běžné populace, a to včetně ultrazvukového vyšetření 

karotid. 

 

3.2. Vyšetření probandů, účastníků studie 

 

Všichni účastníci studie absolvovali komplexní klinické vyšetření zahrnující klinické a EKG vyšetření 

kardiologem s posouzením projevů event. srdečního selhávání, chlopenních vad, periferní končetinové 

ischémie a dalších projevů případných doprovázejících onemocnění. 

 

3.2.1. Podrobné fyzikální vyšetření 

 Fyzikální vyšetření bylo provedeno lékaři podle standardizovaného protokolu. Měření krevního tlaku 

bylo provedeno ve třech měření dle stávajících doporučení kalibrovaným sfygmomanometrem 

u  nemocných po 10 min vsedě. Pro výpočet hodnoty tlaku bylo použito druhé a třetí měření. 

 

3.2.2. Zpracování anamnestických dat 

 

Anamnestická data zahrnovala rodinnou historii probandů, rizikové faktory známé před vznikem 

akutní koronární příhody, analýzu abuzu alkoholu, cigaret, omamných látek, analýzu symptomů ICHS 

či ICHDK, analýzu konkomitantní terapie, podrobnou analýzu průběhu akutního IM doplněnou 

o  informace z dokumentace, analýzu provedeného koronarografického vyšetření a rozbor kvality 

života dotazníkem SF36 a dotazníkem ke zjištění erektilní dysfunkce. 
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3.3. Použitá instrumentální vyšetření  

 

Použitá instrumentální vyšetření zahrnovala echokardiografické vyšetření, hodnocení intimy a médie, 

hodnocení ukazatelů tuhosti cévní stěny a hodnocení endoteliální dysfunkce. Vyšetření byla zaměřena 

na detekci aterosklerózy novými metodami neinvazivní diagnostiky (IMT, Sphygmocor, EndoPAT). 

3.3.1. Echokardiografické vyšetření 

Echokardiografické vyšetření bylo provedeno dle stávajících doporučení pro kvantifikaci velikosti 

a  funkce srdečních oddílů. Použit byl přístroj Vivid 7 (General Electrics, Waukesha, WI), všechna 

vyšetření byla zaznamenána do pracovní stanice ECHOPAC k hodnocení off-line. Zhodnocení bylo 

zaměřeno na:  

-  zhodnocení velikosti, funkce levé komory, lokálních poruch kinetiky; 

-  zhodnocení velikosti, systolické funkce a plnění pravé komory; 

-  zhodnocení chlopenních vad, posouzení stupně plicní hypertenze; 

-  posouzení onemocnění aorty a perikardu. 

 

3.3.2. Hodnocení tloušťky intimy a médie 

Sonografické vyšetření tepen bylo provedeno na přístrojích GE Ultrasound (Logiq 9, Vivid 7 a Vivid 

5 - General Electric Medical Systems, Waukesha, WI) s použitím lineární sondy 8-10 MHz. Cílovou 

oblastí vyšetření byla společná karotická tepna cca 20 mm pod úrovní bulbu, na kterou bylo cíleno 

longitudinální zobrazení provedené na obou stranách u nemocného v poloze vleže s hlavou v ose. 

Na  úroveň zájmové oblasti byla nastavena zóna fokalizace pro zlepšení vizualizace obou rozhraní. 

Obrazy byly nahrány v podobě smyček zaznamenaných současně s EKG záznamem. Pro off- line 

analýzu v pracovní stanici ECHOPAC byly selektovány enddiastolické obrazy. Měření bylo 

provedeno pomocí validovaného systému GE Ultrasound (GE Ultrasounds, Waukesha, WI), který je 

založen na trackingu tkáňových rozhraní (Vermeersch, Rietzschel et al. 2007). Pozorovatel volí pouze 

zájmovou oblast, na které má být provedeno měření, přístroj pak již automaticky detekuje a stanoví 

průměrnou a maximální IMT (Obr. 2). Z provedených měření na přední a vzdálené stěně byly 

vypočítány hodnoty průměrné střední CIMT (mean average CIMT) a průměrné maximální CIMT 

ze  4  segmentů. 
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Norma šíře CIMT je udávána 0,36 - 0,9 mm u dospělých jedinců (resp. pod 1mm), s mírnou stranovou 

diferencí (vlevo širší o 0,04mm), rostoucí lineárně s věkem cca o 0,03 mm/rok(Salonen and Salonen 

1990, Ludwig, von Petzinger-Kruthoff et al. 2003, Nezu, Hosomi et al. 2016).  

 

Obr. 2. Hodnocení intimy a médie sonografickým vyšetřením tepen. Číslice označují okrsky vybrané 

pro měření tloušťky IMT (vlastní data). 

 

3.3.3. Hodnocení ukazatelů tuhosti cévní stěny 

Hodnocení ukazatelů cévní tuhosti jsou závislá na rušení vnějšími vlivy a na působení interferujících 

vazokonstrikčních podnětů. Všechna měření byla provedena proto v poloze vleže v klidné místnosti 

s kontrolovanou teplotou (22+/-1 °C) po krátkém intervalu klidu (nejméně 5 min). Používali jsme 

komerčně dostupný neinvazivní přístroj SphygmoCor system (AtCor Medical, Sydney, Austrálie), 

založený na aplanační tonometrii se sondou vybavenou vysoce přesným mikromanometrem (Weber, 

Auer et al. 2005). 

Pro analýzu rychlosti propagace pulzové vlny (PWV – pulse wave velocity) byly analyzovány kontury 

pulzních křivek z karotidy a arteria femoralis. PWV byla měřena odečtem obou kontur od simultánně 

zaznamenávaného EKG. Je vypočtena vzdálenost, kterou musí pulzová vlna urazit po cévním stromu. 

Tato vzdálenost byla vypočtena jako rozdíl proximální a distální vzdálenosti (proximální vzdálenost 

představuje úsek místo měření /a. radialis, a. carotis/ - horní okraj sterna, distální vzdálenost pak úsek 

místo měření na a. femoralis – horní okraj sterna). Vzdálenosti byly měřeny na povrchu těla. 

Dále   je  stanoven časový interval mezi patami pulzových křivek (odečteno jako rozdíl mezi R kmitem 
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EKG a patou křivky na a. carotis a a. femoralis). PWV je pak vypočtena jako poměr vzdálenosti 

a  časového intervalu a vyjádřena v metrech za sekundu (Laurent, Cockcroft et al. 2006).  

Pro analýzu kontury pulzové vlny a výpočet augmentačního indexu byla zaznamenávána křivka 

na arteria radialis na zápěstí. Pro kalkulaci byla nutná akvizice 20 kvalitních a stejnoměrných 

komplexů.  

Periferní kontura je zpracována pomocí globalizované transfer funkce, která umožní konstrukci 

centrální aortální pulzové křivky (O'Rourke and Gallagher 1996). Augmentační index (AIx) je 

vypočten jako podíl, o který je dopředu se propagující pulzová křivka navýšena odraženou pulzovou 

vlnou a pulzního centrálního tlaku. Vzhledem k tomu, že AIx je citlivý na změny tepové frekvence, 

byla pro další posuzování používána hodnota normalizovaná na tepovou frekvenci 75/min (AIx@75). 

K analýze byly používány pouze vysoce kvalitní záznamy s více než 80% indexem kvality tak, jak jej 

udává přístroj.  

Příklad záznamu pulzové křivky na a. radialis je na obrázku 3. Obrázek 4 pak zachycuje analýza 

kontury pulzové křivky a její vyhodnocení přístrojem. 

 

 

Obr. 3.  Příklad záznamu pulzové křivky na a. radialis. Na horním panelu vlevo je zaznamenaná křivka 

radiální, vpravo rekonstruovaná křivka aortální. Spodní panel ukazuje analýzu kontury pulzové křivky 

a její vyhodnocení přístrojem (vlastní data).  
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Obr. 4. Analýza kontury pulzové křivky a její vyhodnocení přístrojem Sphygmocor (vlastní data). 

 

3.3.4. Hodnocení endoteliální dysfunkce 

 

Endotelem zprostředkovaná vazodilatace byla hodnocena srovnáním amplitudy pulzové vlny na prstě 

před a po reaktivní hyperémii (RH). K hodnocení byl využit přístroj fungující na principu 

pletysmografické tonometrie pulzní amplitudy – PAT (pulse amplitude tonometry) Endo-PAT2000, 

(Itamar Medical Ltd., Caeserea, Izrael), který využívá speciální prstové pletysmografické manžety 

nakládané na prsty obou rukou.(Kuvin, Patel et al. 2003). K měření je nejprve zaznamenána výchozí 

hodnota za klidových podmínek po dobu 5 min. Následně je navozena ischémie předloktí zaškrcením 

manžetou klasického tonometru insuflovanou na suprasystolický tlak, zpravidla 200 mmHg po dobu 

5 min. Po uvolnění ischémie, dochází k reaktivní hyperémii na testované paži, zvyšuje se pulzní 

amplituda, kterou přístroj vyhodnocuje a porovnává s výchozí hodnotou. Výsledek je korigován 

o  změny pulzní amplitudy na kontrolní paži, která není vystavena ischémii a odpovídá pouze 

na  vegetativní podněty (například stimulace sympatiku relativně nepříjemným zatažením testované 

paže). Přístroj vypočítává index reaktivní hyperémie – RHI, který je ukazatelem endotelem 

zprostředkované vazodilatační schopnosti.  

Endo PAT 2000 zároveň díky registraci pulzové křivky automaticky provádí analýzu augmentačního 

indexu a vypočítává hodnotu AIx@75 analogickou té, kterou vyhodnocuje metoda aplanační 

tonometrie přístrojem SphygmoCor.  

Obrázek 5 ukazuje princip kalkulace RHI a průběh amplitud pulzové tonometrie a kalkulace AIX@75 

přístrojem Endo PAT. 
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Obr. 5. A. Záznam měření přístrojem EndoPat, průběh měření na obou pažích (15min záznam, vlastní 

data). 

 

 

Obr. 5.  B.  Princip kalkulace RHI a průběh amplitud pulzové tonometrie a kalkulace AIX@75 

přístrojem Endo PAT (vlastní data). 

  

3.4. Laboratorní vyšetření krve 

Všichni účastníci výzkumu po podrobném vstupním rozhovoru podepsali  „Informované  

souhlasy s účastí ve výzkumu“, včetně souhlasu k laboratornímu odběru, se zaměřením na běžnou 

biochemii, lipidové spektrum, hematologické odběry včetně trombofilních stavů apod. (blíže v tabulce 

3). Účastníci výzkumu dále podepsali souhlas s odběrem krve k vyšetření DNA a jejím uložením do 

DNA banky našeho spolupracujícího pracoviště Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 

VFN.
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Tab. 3. Základní laboratorní vyšetření prováděná u mladých nemocných po AIM a kontrolní souboru. 

 

Zaměření vyšetření Název vyšetření 

Biochemie 
Ionty, urea, kreatinin, kys. močová, glukóza, celková bílkovina, CRP, 

albumin, TSH, ft4 

Hematologie 
Quickův test (protrombinový čas), trombinový čas, Antitrombin, 

aPTT, D-dimery 

Lipidogram 
Cholesterol-HDL, LDL, chylomikrony separace -TAG, Chol, 

Lipoprotein (a), protein v LDL, protein ve VLDL 

Genetická vyšetření Polymorfismy apod. 

 

3.5. Sledování kvality života, sexuální dysfunkce nemocných  

 

Pro zhodnocení kvality života a sexuální funkce u probandů našeho souboru jsme zvolili 

standardizované a validované dotazníky.  

3.5.1. Dotazník RAND 36 – Item Health Survey (SF 36) 

 

Kvalita života byla hodnocena dotazníkem RAND 36 – Item Health Survey (SF 36, viz příloha 1). 

Tento dotazník je široce používaným screeningovým nástrojem ke zjištění kvality života s ohledem 

na  zdravotní stav. Obecně jde o metodiku reflektující nejen zdravotní problémy fyzického charakteru, 

ale i celkové duševní zdraví. V ČR se překladem dotazníku a jeho implementací do praxe jako jeden 

z prvních zabýval např. Zdeněk Sobotík z lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové 

(Skalska, Sobotik et al. 2000). 

SF 36 je dotazník, určený k vyplnění osobou starší 14 let, má však i modifikace pro vyplnění 

vyškolenými tazateli po telefonu anebo osobně. Je využíván k hodnocení indexu kvality života HRQL 

(Health Related Quality of Life). 

SF 36 obsahuje celkem 36 otázek, které jsou rozděleny do 8 dimenzí mapujících různé oblasti. 

Jednotlivé dimenze jsou: fyzická výkonost, fyzická omezení, tělesná bolest, všeobecné zdraví, vitalita, 

sociální fungování, emoční problémy, duševní zdraví. Každá z otázek je zodpovězena výběrem jedné 

z navržených odpovědí na principu škálové stupnice hodnocení. Škála hodnocení je pětibodová 

a  rozvržena následujícím způsobem: výtečné-1, velmi dobré-2, dobré-3, docela dobré-4, špatné-5. 

Dotazník dále obsahuje přídatnou/doplňující otázku, která nepatří do žádné výše uváděné dimenze. 

Tato položka hodnotí náhled pacienta na jeho současné zdraví ve srovnání se zdravím před rokem. 

Jde  o jednu samostatnou otázku, odpověď lze volit rovněž z 5 možností.  

Vyhodnocení dotazníku se provádí prostřednictvím Likertovy metody. Výsledky získané 

v jednotlivých dimenzích jsou dále shrnuty do 2 hlavních kategorií (obr. 6). První je celkové fyzické 
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zdraví (PCS, Physical Component Summary) zahrnující 5 oblastí (fyzická aktivita, omezení fyzické 

aktivity, bolest, všeobecné hodnocení zdraví a vitalita). Druhou je celkové psychické zdraví (MCS, 

Mental Component Summary), zahrnující rovněž 5 kategorií (všeobecné hodnocení zdraví, vitalita, 

společenská aktivita, emoční problémy, duševní zdraví). Součtem těchto dvou hlavních kategorií 

se  vypočítává index kvality života SF 36. Rozmezí dotazníkového skóre je  0 – 100 bodů. Vyšší skóre 

signalizuje lepší HRQL, tedy lepší kvalitu života. Skóre pod 50 může být interpretováno 

jako  pod  normou obecné populace. Nižší skóre SF 36 signalizuje obecně horší zdravotní stav. Odráží 

například dlouhodobé onemocnění, kontakt s lékařem v posledních 2 týdnech. Ženy mají obecně nižší 

skóre (Brazier, Harper et al. 1992, Jenkinson, Wright et al. 1993). Rovněž jsou popisované rozdíly 

výsledků „zdravé populace“ dle věku (Jorngarden, Wettergen et al. 2006) nebo i mezi jednotlivými 

státy. V ČR takové srovnání provedl Sobotík s využitím odpovědí od studentů lékařské fakulty 

(Skalska, Sobotik et al. 2000).  
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ČINNOSTI ŠKÁLY  Dimenze 

3. Usilovné činnosti 

Škála 1: 

Fyzická aktivita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimenze A: 

CELKOVÉ 

FYZICKÉ 

ZDRAVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Středně namáhavé činnosti 

5. Zvedání nebo nošení běžného 

nákupu 

6. Vyjít po schodech několik pater 

7. Vyjít po schodech jedno patro 

8. Předklon, shýbání, poklek 

9. Chůze asi jeden kilometr 

10. Chůze po ulici sto metrů 

11. Chůze po ulici několik desítek 

metrů 

12. Koupání doma nebo oblékání bez 

cizí pomoci 

13. Zkrátil se čas, který jste věnoval(a) 

práci nebo jiné 

činnosti? 

Škála 2: 

Omezení fyzické 

aktivity 

14. Udělal(a) jste méně než jste 

chtěl(a)? 

15. Byl(a) jste omezen(a) v druhu 

práce nebo jiných činnosti? 

16. Měl(a) jste potíže při práci nebo 

jiných činnostech (např.) 

jste musel(a) vynaložit zvláštní úsilí)? 

21. Jak velké bolesti jste měl(a) v 

posledních 4 týdnech? 

Škála 3: 

Bolest 

22. Do jaké míry Vám bolesti bránily v 

práci (v zaměstnání i doma) v 

posledních 

4 týdnech? 

1. Řekl(a) byste, že Vaše zdraví je 

celkově výtečné 
Škála 4: 

Všeobecné hodnocení 

zdraví 

Dimenze B: 

CELKOVÉ 

PSYCHICKÉ 

ZDRAVÍ 

36. Velmi dobré 

34. Dobré 

33. Docela dobré 

35. Špatné 

23. Jak často v posledních 4 týdnech 

jste se cítil(a) pln(a) 

elánu? 

Škála 5: 

Všeobecné hodnocení 

vitality 

27. Jak často v posledních 4 týdnech 

jste byl(a) pln(a) 

energie? 

29. Jak často v posledních 4 týdnech 

jste se cítil(a) 

unaven(a)? 

31. Jak často v posledních 4 týdnech 

jste se cítil(a) vyčerpán(a)? 

32. Bránily Vaše potíže normálnímu 

společenskému životu i v posledních 4 

týdnech. 
Škála 6: 

Sociální zdraví 

 

20. Zkrátil se v posledních 4 týdnech 

čas, který jste trávila(a) v rodině, mezi 

přáteli, sousedy nebo v širší 

společnosti ?  

17. Zkrátil se v posledních 4 týdnech 

čas, kdy jste pociťoval(a) klid a 

pohodu? 

Škála 7: 

Emoční omezení 
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18. Cítil(a) jste se v posledních 4 

týdnech vyčerpán(a)? 

19. Byl(a) jste při práci nebo jiných 

činnostech méně pozorný(á) 

než obvykle? 

24. Jak často v posledních 4 týdnech 

jste byl(a) velmi 

nervózní? 

Škála 8: 

Psychické zdraví 

25. Jak často v posledních 4 týdnech 

jste měl(a) takovou depresi, že Vás nic 

nemohlo rozveselit? 

26. Jak často v posledních 4 týdnech 

jste pociťoval(a) klid a 

pohodu? 

28. Jak často v posledních 4 týdnech 

jste pociťoval(a) 

pesimismus a smutek? 

30. Jak často v posledních 4 týdnech 

jste byl(a) šťastný(a)? 

2. Jak byste hodnotil(a) své zdraví 

dnes ve srovnání se stavem před 

rokem? 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6. Vztah škál a dimenzí dotazníku SF 36.   
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3.5.2. Dotazník hodnocení erektilní funkce - International Index of Erectile Function 

Questionnaire (IIEF-5) 

 

Dotazník IIEF-5 (obr. 7) vytvořil v roce 1997 Rosen a kol. (Rosen, Cappelleri et al. 1999) za účelem 

zjištění a potvrzení závažnosti erektilní dysfunkce. Celý původní dotazník je složen z 15 otázek. 

V praxi je nejčastěji používaná zkrácená verze sestávající z 5 otázek. Probandi (muži) vyplnili 

dotazník během 5-10 minut při ambulantní kontrole.  

Dotazy jsou zaměřeny na důvěru ve schopnost dosažení a udržení erekce (otázka 1), dosažení erekce 

dostatečné k realizaci styku (otázka 2), schopnost imise penisu do pochvy (otázka 3), schopnost 

udržení erekce do ejakulace (otázka 4) a dosažení uspokojení (otázka 5). Celkové IIEF-5 skóre může 

dosáhnout 1-25 bodů. Jedna jeho otázka je ohodnocena 1 až 5 body, další čtyři otázky 0 až 5 body. 

Pokud je výsledný počet dosažených bodů nižší než 21, jedná se o určitý stupeň erektilní dysfunkce.  

Erektilní dysfunkce je pak rozdělena dle celkových bodů na závažnou (1-7), střední (8-11), střední 

až  mírnou (12-16) a mírnou (17-21). 
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Sebehodnocení – v průběhu uplynulých šesti měsíců  

 

Jak byste hodnotil svou důvěru 

v možnost a udržení erekce 

 

 

 

Velmi nízká 

1 
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Obr 7. Dotazník sexuálního zdraví muže – IIEF-5 v překladu do českého jazyka.
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3.6. Statistické vyhodnocení 

 

Data byla analyzována balíčkem statistických programů SAS JMP 6.0.3. Výsledky jsou uvedeny 

jako  průměr ± směrodatná odchylka, případně jako procentuální podíl. K hodnocení rozdílů 

mezi  skupinami byla použita analýza rozptylu (ANOVA), parametrické dvouvýběrové t-testy 

(pro data odpovídající normálnímu rozdělení) nebo Mann-Whitneyův pořadový test (pro data 

neodpovídající normálnímu rozdělení). K testování závislosti kategoriální proměnných byl použit 

2  test. Za hranici statistické významnosti byla stanovena hodnota P-value <0.05. 
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4. Výsledky  

4.1. Organizace projektu 

 

Řešení projektu bylo zahájeno zejména díky grantu IGA MZČR, v letech 2009-2012. Z tohoto projektu 

byly získány hlavní charakteristiky souboru, retrospektivně získaná data od nemocných z jejich 

předchozích hospitalizací, následovalo ambulantní vyšetření skupin. Zařazené sledované kohorty jsou 

dále dispenzarizovány a prospektivně jsou získávána další data.  

Hlavním řešitelem byla II. interní klinika VFN ve spolupráci s Ústavem biochemie a laboratorní 

diagnostiky VFN. 

S centrem spolupracovala na identifikaci a náběru probandů následující pracoviště: 

o Nemocnice Karlovy Vary - odesílající pacienty k vyšetření 

o Nemocnice Na Homolce - odesílající pacienty k vyšetření 

o Interní kardiologická klinika FN Brno Masarykovy univerzity v Brně - poskytnutí krevních vzorků, 

domluven shodný vyšetřovací program 

 

4.2. Klinické charakteristiky nemocných s diagnózou předčasného akutního infarktu 

myokardu 

  

Základní demografická data a laboratorní nálezy mladých nemocných po AIM a kontrolního souboru 

poskytuje tabulka 4, statistické porovnání jednotlivých parametrů mezi skupinami pak uvádí tabulka 

5. Mladí muži i ženy po AIM očekávaně vykazovali oproti kontrolám signifikantně vyšší hodnoty 

systolického i diastolického TK, hladiny BNP, glykémie a glykovaného hemoglobinu 

nebo  průměrného počtu vykouřených cigaret (tab. 5). Překvapivé byly hodnoty lipidového profilu 

mladých AIM pacientů – muži i ženy shodně vykazovali oproti kontrolám nižší hodnoty celkového 

cholesterolu, TAG, HDL a LDL; lipoproteinový profil byl pak variabilnější (tab. 6). 
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Tab. 4.A Základní demografická data a laboratorní nález mladých nemocných po AIM a kontrolní souboru č. 1 

 n Věk (roky) Váha (kg) Váha FU (kg) 
STK 

(mmHg) 
DTK (mmHg) Kreatinin (umol/l) 

Kys. močová 

(mmol/l) 
BNP (pg/ml) 

Mladé ženy po AIM 35 41,61,8 68,92,8 72,63,1 121,33,1 72,91,9 66,11,6 271,612,7 85,515,1 

Kontroly ženy 41 36,41,5 67,41,8 67,41,8 112,22,2 66,81,8 71,11,5 251,77,9 25,72,8 

Mladí muži po AIM 96 40,90,8 90,11,8 90,91,6 128,71,8 78,90,9 841,7 363,18,1 71,811,2 

Kontroly muži 42 39,41,3 81,72,2 81,22,2 123,12,4 74,61,6 83,92,0 340,110,1 17,02,0 

 

Tab. 4.B. Základní demografická data a laboratorní nález mladých nemocných po AIM a kontrolní souboru. 

 N 
Celk chol. 

(mmol/l) 

TAG 

(mmol/l 

HDL 

(mmol/l) 

LDL 

(mmol/l) 
Index 

Apo AI 

(g/l) 
Apo B (g/l) Alfalp (g/l) Lpa (g/l) 

Prebeta 

(g/l) 
Betalp (g/l) 

Chylo-

mikra 

(arb.j) 

Mladé ženy 

po AIM 
35 4,30,2 1,50,1 1,30,1 2,40,1 2,40,1 1,40,1 0,90,05 29,91,5 3,10,8 21,81,8 44,11,5 1,20,2 

Kontroly 

ženy 
41 5,20,1 120,1 1,80,1 2,80,1 1,90,1 1,70,1 0,90,05 37,31,2 1,10,4 15,71,1 43,91,3 0,90,1 

Mladí muži 

po AIM 
96 4,90,5 2,30,2 1,10,02 2,40,1 3,20,2 1,50,3 0,90,03 24,40,9 1,60,3 29,81,6 41,91,2 1,80,2 

Kontroly 

muži 
42 5,70,7 3,61,7 1,40,05 2,90,1 2,80,2 1,40,1 0,90,04 29,21,6 1,81,0 22,22,2 44,11,8 2,61,6 
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Tab. 4.C. Základní demografická data a laboratorní nález mladých nemocných po AIM a kontrolní souboru. 

 n 
TSH 

(mIU/l) 
ft4 (pmol/l) 

Glykémie 

(mmol/l) 

glyk Hb 

(mmol/mol) 
Hb (g/l) 

Trombo 

(10*9/l) 
DD (ug/l) AT III (%) 

APC 

(index 2,0-

5,0) 

průměr cig 

(jednotky) 

Mladé ženy po AIM 35 1,80,1 14,30,5 5,30,2 4,30,1 139,22,5 272,611,5 144,234,1 135,331,5 2,70,1 14,31,7 

Kontroly ženy 41 2,30,2 14,50,3 4,70,1 3,70,1 127,13,9 241,87,8 137,421,6 101,91,5 2,91,2 00 

Mladí muži po AIM 96 2,80,9 14,90,3 5,20,2 4,10,1 153,51,1 249,31,1 89,89,9 105,21,7 2,90,1 19,60,1 

Kontroly muži 42 2,10,2 15,10,3 4,80,1 3,80,1 151,11,9 244,611,9 113,325,4 102,9 1,6 3,50,2 2,11,0 
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Tab. 5. Statistické porovnání jednotlivých parametrů mezi skupinami mladých nemocných a   odpovídajících kontrol. Šipky nahoru () či dolů 

značí vyšší či nižší () hodnoty u pacientské skupiny oproti odpovídající kontrole. Za hranici statistické významnosti byla považována P<0,05. 

Statisticky významně odlišné parametry jsou pro názornost tučně. 

 n Věk (roky) Váha (kg) Váha FU (kg) STK (mmHg) DTK (mmHg) Kreatinin (umol/l) 
Kys. močová 

(mmol/l) 
BNP (pg/ml) 

Mladé ženy po AIM 35  

P = 0,005 
P = 0,599 P = 0,253 

 

P = 0,022 

 

P = 0,025 

 

P = 0,027 
P = 0,522 

 

P = <0,001 
Kontroly ženy 41 

Mladí muži po AIM 96 
P = 0,149 

 

P = 0,004 

 

P = <0,001 

 

P = 0,049 

 

P = 0,017 
P = 0,796 P = 0,119 

 

P = <0,001 
Kontroly muži 42 

  

 N 
Celk chol. 

(mmol/l) 

TAG 

(mmol/l 

HDL 

(mmol/l) 

LDL 

(mmol/l) 
Index 

Apo AI 

(g/l) 

Apo B 

(g/l) 

Alfalp 

(g/l) 
Lpa (g/l) 

Prebeta 

(g/l) 

Betalp 

(g/l) 

Chylo-

mikra 

(arb.j) 

Mladé ženy 

po AIM 
35 

 

P = <0,001 

 

P = 0,023 

 

P = <0,001 

 

P = 0,015 

 

P = 

0,005 

 

P = 

<0,001 

P = 

0,940 

 

P = 

<0,001 

 

P = 

0,037 

 

P = 0,010 
P = 0,908 P = 0,216 

Kontroly 

ženy 
41 

Mladí muži 

po AIM 
96 

 

P = 0,005 

 

P = 0,009 

 

P = <0,001 

 

P = <0,001 

 

P = 

0,045 

 

P = 

<0,001 

P = 

0,828 

 

P = 0,005 

P = 

0,293 

 

P = 0,005 
P = 0,187 P = 0,807 

Kontroly 

muži 
42 
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Tab. 5. Statistické porovnání jednotlivých parametrů mezi skupinami mladých nemocných a odpovídajících kontrol. 

 

 N 
TSH 

(mIU/l) 
ft4 (pmol/l) 

Glykémie 

(mmol/l) 

glyk Hb 

(mmol/mol) 
Hb (g/l) 

Trombo 

(10*9/l) 
DD (ug/l) AT III (%) 

APC 

(index 2,0-

5,0) 

průměr cig 

(jednotky) 

Mladé ženy 

po AIM 
35 

 

P = 0,027 
P = 0,132 

 

P = <0,001 

 

P = <0,001 

 

P = <0,001 

 

P = 0,028 
P = 0,969 P = 0,393 P = 0,325 

 

P = <0,001 
Kontroly 

ženy 
41 

Kontroly 

muži 
96 

 

P = 0,043 
P = 0,574 

 

P = 0,038 

 

P = 0,001 
P = 0,284 P = 0,306 P = 0,853 P = 0,528 

 

P = <0,001 

 

P = <0,001 Kontroly 

muži 
42 
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4.2.1. Charakter koronární nemoci u nemocných s ICHS 

 

U nemocných s anamnézou AIM byla buď bezprostředně během akutní koronární příhody, nebo těsně 

po ní provedena koronární angiografie u 125 nemocných z celkového počtu 132. Rozsah koronárního 

postižení ukazuje obrázek 8.  

 

Obr. 8. Rozsah koronárního postižení u mladých nemocných s anamnézou AIM. 

 

Průměrná doba od začátku symptomů do provedení SKG byla 20,3±32 h a byla ovlivněna jedinci, kteří 

se dostali k intervenci až za více než 24 hodin – těch bylo v souboru celkem 25%. Nicméně ani střední 

doba do začátku intervence (9 hodin) nesvědčí pro její adekvátní včasnost. Průměrná hladina troponinu 

dosáhla v souboru 25±56 µg/l.  

Do souboru aktuálního projektu byli zařazeni pouze nemocní s nefatálním IM. Vzhledem k tomu jsme 

k posouzení hospitalizační morbidity a mortality hodnotili soubor zahrnující retrospektivní data 

od  celkem 169 nemocných z let 2001 a 2007. Hospitalizační mortalita byla 3,55%. Tato data ukazují 

ve shodě s literaturou lepší průběh onemocnění než u starších nemocných, kde za toto období 

dosahovala hospitalizační mortalita 6,95%. 

Systolická funkce hodnocená během hospitalizace byla v průměru 57±11%, celkem 20 nemocných 

(15%) však mělo EF pod 45% (nejnižší hodnota 30%); v kontrolním sledování echokardiografií byla 

průměrná EF 61±9%, a proporce nemocných s EF LK pod 45% pouze 10%. Funkce pravé komory 

hodnocená TAPSE byla v průměru normální a dosahovala 23,4±3,1 mm, avšak 10% nemocných mělo 

hodnoty pod 20 mm (minimum 17 mm).  
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Plnění levé komory hodnocené echokardiografií bylo posouzeno jako normální v 50% případů, 

jako   porucha relaxace v 38%, zbylých 12% bylo rovnoměrně rozděleno mezi pseudonormalizaci (6%) 

a poruchu, která byla označena jako nehodnotitelná echokardiograficky. 

Významná mitrální regurgitace (hodnocená jako větší než 2+) byla nalezena pouze u 2 nemocných.  

Během sledování bylo 6% nemocných ve funkční třídě NYHA III, 30% v třídě NYHA II. Zbývající 

nemocní byli bez omezení fyzické výkonnosti.  

Hodnota BNP během sledování byla k dispozici u 107 nemocných, průměrná hodnota dosáhla 76±96 

pg/ml. BNP nad 200 pg/ml mělo celkem 12 nemocných (11,2%). 

4.2.2. Terapie nemocných po IM 

 

V sekundární prevenci IM byl prokázán benefit podávání léčiv s protektivním účinkem 

na  kardiovaskulární systém snižující četnost re-infarktů, i mortalitu. K těmto léčivům patří farmaka 

ze skupin inhibitorů angiotensin-konvertujícího enzymu a blokátorů receptoru pro angiotensin II, 

betablokátorů, statinů a antiagregancií. Přehled četnosti a druhů preskribované medikace v našem 

souboru přestavuje obr. 9. 

 

Obr. 9. Preskripce – četnost a druhy léčiv v sekundární prevenci u mladých nemocných po IM. 

 

U nemocných léčených hypolipidemiky měli dále 2 nemocní konkomitantní léčbu fibrátem a 4 léčbu 

ezetimibem. Jeden nemocný byl léčen pouze fibrátem. Průměrné dávky a typ statinů nasazených 

ošetřujícími lékaři během hospitalizací pro AIM a/nebo ošetřujícími lékaři byly: u 55% nemocných 

simvastatin (23 ± 8 mg), v 31% atorvastatin (23 ± 9 mg), v 10% fluvastatin (80 mg), v 4% rosuvastatin 

(17,5±5 mg).  
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Protidestičkový lék chronicky užívalo 89%, 48% nemocných mělo v době vyšetření duální 

antiagregační léčbu kyselinou acetylsalicylovou a clopidogrelem, 3 nemocní s perzistující 

nebo  paroxysmální fibrilací síní byli antikoagulováni. 

Celkově lze konstatovat, že úroveň sekundární prevence byla u nemocných po AIM z hlediska 

medikamentosní terapie na vysoké úrovni, která je srovnatelná nebo lehce lepší než naznačují výsledky 

studie EUROASPIRE, kde byly ACE inhibitory nebo sartany (ARBs) užívány u 71% nemocných, 

betablokátory u 80% nemocných, statiny u 78% nemocných, antiagregancia u 91% nemocných 

(Kotseva, Wood et al. 2009). 

Průměrné hodnoty lipidogramu (Tab. 6) bohužel ani u těchto nemocných nedosáhly cílové hodnoty 

klíčového parametru, tedy LDL-cholesterol < 1,8 mmol/l. To odpovídá nedostatečným dávkám statinů, 

které nemocní v průměru užívali. Ačkoli tedy jsou léky v sekundární preskripci předepisovány, není 

ani u mladých nemocných intervence dostatečně agresivní (Hamm, Bassand et al. 2011). 

Podobně, celkem 16% nemocných nedosáhlo optimální hodnoty STK (pod 140) a/nebo DTK (pod 90 

mmHg). 

Tab. 6. Průměrné hodnoty dosaženého TK, lipidogramu a glykémie.  

 Muži Źeny 

Systolický TK (mmHg) 128,7±16,7 115,2±16,2 

Diastolický TK (mmHg) 78,7±9,5 69,9±9,5 

TF (min-1) 67,9±13,4 62,8±7,2 

Sérový kreatinin (µmol/l) 85,0±17,4 63,7±8,0 

Celkový cholesterol (mmol/l) 4,43±1,01 4,24±1,24 

Triglyceridy (mmol/l) 2,17±1,73 1,29±0,60 

HDL cholesterol (mmol/l) 1,09±0,30 1,36±0,49 

LDL cholesterol (mmol/l) 2,36±0,88 2,27±0,68 

Lačná glykémie (mmol/l) 5,17±1,50 5,06±0,56 

 

4.2.3. Výskyt rizikových faktorů u nemocných s ICHS 

 

Hlavním rizikovým faktorem u nemocných s předčasným akutním IM bylo kouření – na počátku 

sledování kouřilo aktivně celkem 71% žen a 76% mužů. Anamnézu bývalého kuřáctví mělo navíc 

dalších 12% žen a 18% mužů. Během sledování se počet aktivně kouřících mužů i žen snížil na 29% 

u žen a 31% u mužů.  

Pro další výskyt rizikových faktorů byla použita ke srovnání kontrolní populace ze studie Post -

MONICA Czech – jde o epidemiologickou studii, založenou na dotazníkovém vyzvání 1% z populace 

ve sledované věkové skupině 25–64 let jednotlivých regionů. Studie post-MONICA zahrnovala devět 
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okresů ČR a podařilo se jí zmapovat 10 % rozlohy ČR, na níž žije 10 % obyvatelstva ve zmíněné 

věkové skupině 25–64 let, a to s odpovídavostí probandů na úrovni 60 % (tj. je reprezentativní).  

II. interní klinika zajišťovala v této studii výzkum prevalence aterosklerózy karotických tepen 

a  echokardiografických změn. Kontrolní populace byla vybrána z jedinců, kteří se podrobili 

sonografickému vyšetření a předem uspořádána tak, aby co nejlépe odpovídala věkovým rozložením 

a poměrem zastoupení kuřáků. Tím bylo docíleno srovnání jedinců se srovnatelným rizikem 

v základních ukazatelích. Kontrolní soubor zde činil 115 mužů a 144 žen odpovídajícího věku 

a  kuřácké anamnézy včetně celoživotně vykouřené dávky. 

Pozitivní rodinná anamnéza kardiovaskulárních příhod byla zjištěna u 57 mužů po prodělaném IM 

(58%), zatímco pouze u 28 (24,3%) kontrol (p<0,001). U žen byla pozitivní rodinná anamnézy u 25 

(71%) ve srovnání se 42 (29,2%) u kontrol (p<0,001). Další rizikové anamnestické faktory jsou 

uvedeny v tabulce 7. 

 

Tab. 7. Rizikové faktory získané z anamnestických dat. 

 Muži Ženy 

Po IM 

(n = 97) 

Kontroly 

(n=115) 

p Po IM 

(n = 35) 

Kontroly 

(n = 144) 

p 

Vykouřená dávka 

(balíčky x roky) 

18,5±11,4 15,9±11,5 0,12 11,4±9,3 10,0±10,1 0,55 

Anamnéza 

hypertenze 

15 (15,5%) 21 (18,3%) 0,74 11 (31,4%) 34 (23,6%) 0,72 

Anamnéza DM 4 (4,0%) 3 (2,6%) 0,95 2 (5,7%) 9 (6,25%) 0,80 

Anamnéza 

dyslipidémie 

33 (34,0%) 21 (18,3) 0,01 5 (25%) 28 (19,4) 0,78 

 

Vedle častější rodinné anamnézy kardiovaskulárních onemocnění je statisticky významně zvýšený 

výskyt anamnézy dyslipidémie u mužů jediným anamnestickým ukazatelem, který odlišuje oběti IM 

v mladém věku od souboru kontrolních jedinců, srovnatelných věkem a anamnézou kouření 

(Dostálová 2008, Dostálová 2010, Linhart 2012). 

4.2.4. Výskyt vzácnějších chorobných stavů spojených s výskytem AIM 

 

U nemocných bylo provedeno komplexní vyšetření se zaměřením na vyhledání některých dalších 

vzácnějších onemocnění. 
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Za pozornost stojí zejména vysoce frekventní horečnatá onemocnění, která se ukázala precipitujícím 

faktorem nejméně v 8 případech: 

 u 4 nemocných probíhal AIM přímo při horečnatém onemocnění charakteru virózy, 

 u 2 nemocných byla prokazatelná klasická tonsilární angina, 

 u 2 nemocných byl těsně v předchorobí těžší horečnatý stav nejasné etiologie, vyžadující hospitalizaci 

na infekčním oddělení. 

 

Z dalších zánětlivých onemocnění se prokázala ve 2 případech céliakie, v obou případech doprovázená 

pozitivitou lupus anticoagulans. V jednom případě došlo vlivem dietních opatření k poklesu 

jak  gliadinových protilátek, tak vymizení lupus antikoagulans. V druhém případě je doba sledování 

krátší, nicméně při 12 měsíční bezlepkové dietě je i u této nemocné trend ke snížení protilátek i lupus 

anticoagulans. 

Mezi našimi nemocnými byla dále identifikována onkologická a onkohematologická maligní 

onemocnění, a to ve 4 případech (2x kolorektální karcinom, 2x hematologická malignita) (Dostálová, 

Belohlávek et al. 2010). 

Abuzus drog byl spojen s AIM v celkem 5 případech, ve 3 případech se jednalo o pervitin nebo kokain, 

ve dvou případech předcházela vzniku stenokardie konzumace marihuany. 

V celkem 7 případech byla prokázána mnohočetná kombinovaná trombofilie (mnohočetné mutace 

FII, V, nebo lupus antikoagulans) (Dostalova, Belohlavek et al. 2017). 

V jednom případě byla současně s AIM prokázána hypertrofická kardiomyopatie (HKMP). HKMP 

představuje autozomálně dominantní onemocnění s prevalencí 0,2 %, s neadekvátní hypertrofií 

myokardu bez zjevné příčiny, charakterizovanou ve své typické formě malými srdečními komorami 

se zesílenou stěnou a velmi vydatnými stahy srdečních komor. U nemocných s HKMP může být 

při  velké hypertrofii LK za přítomnosti stenokardie, EKG změn a mírné elevace TnI tento nález 

chybně interpretován jako AIM. Avšak ani u HKMP nelze vyloučit možnost skutečného AIM.  

V souhrnu tedy 21% nemocných vykázalo při podrobném vyšetření některou z výše uvedených 

abnormalit ukazující na význam precipitujících faktorů (drogy, zánět) či jiných chorob spojených 

s trombofilií (malignity, vrozené trombofilie). 

Z uvedeného je zjevné, že AIM může být u mnoha nemocných pouze „symptomem“ jiného 

onemocnění, a zejména u mladších nemocných se nelze spokojit s odkazem na běžné faktory vzniku 

aterosklerózy.  

Asociace s některými onemocněními je méně známá, avšak například i u céliakie jsou v literatuře 

popsány případy akutních koronárních syndromů u nemocných s touto chorobou a asociovanými 
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trombofíliemi. (Picchi, Pasqualini et al. 2008) Vzhledem k naší zkušenosti s možností ovlivnit tuto 

nozologickou jednotku dietním opatřením, bezlepkovou dietou, s následným poklesem protilátek 

lupus antikoagulans, se jedná o velmi dobře ovlivnitelné onemocnění. 

 

4.3. Výsledky detekce preklinické aterosklerózy a funkčních tepenných změn 

 

Pro srovnání tloušťky IMT byla vybrána populace nemocných vyšetřených do roku 2010 a srovnána 

s kontrolním vybraným souborem studie Post-MONICA Czech.  

Hodnoty maximální a průměrné CIMT pro měření prováděná na jednotlivých segmentech společné 

karotické tepny podává tab. 8 a obr. 10. 

Výsledky ukazují na zesílení jak jednotlivých segmentů stěny karotid, tak průměrných hodnot 

maximálních měření. Naznačují tak na již difůzní charakter aterosklerózy u mladých nemocných 

po  IM (Linhart, Dostalova et al. 2012). 
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Tab. 8. Maximální CIMT (mm) pro měření prováděná na jednotlivých segmentech společné karotické 

tepny (CIMT - Carotid Intima Media Thickness, LCA – a. carotis l. sin., RCA – a. carotis l. dx.). 

  
Maximální CIMT (mm) 

 Muži Ženy 

 Nemocní po 

IM 

(n=78) 

Kontroly 

(n=115) 

p Nemocní po 

IM 

(n=20) 

Kontroly 

(n=144) 

p 

LCA přední 

stěna 

1,04±0,22 0,87±0,18 <0,001 1,04±0,30 0,88±0,21 0,03 

LCA zadní 

stěna 

0,90±0,25 0,71±0,14 <0,001 0,85±0,20 0,74±0,15 0,004 

RCA přední 

stěna 

0,99±0,18 0,93±0,20 0,03 0,84±0,21 0,89±0,20 0,30 

RCA zadní 

stěna 

0,88±0,20 0,70±0,16 <0,001 0,78±0,13 0,70±0,17 0,04 

Průměrná CIMT(mm) 

 Muži Ženy 

 Nemocní po 

IM 

(n=78) 

Kontroly 

(n=115) 

p Nemocní po 

IM 

(n=20) 

Kontroly 

(n=144) 

p 

LCA přední 

stěna 

0,72±0,11 0,66±0,14 0,002 0,67±0,15 0,65±0,14 0,57 

LCA zadní 

stěna 

0,65±0,14 0,55±0,12 <0,001 0,59±0,11 0,55±0,11 0,13NS 

RCA přední 

stěna 

0,69±0,13 0,69±0,14 1,00 0,58±0,07 0,67±0,15 0,01 

RCA zadní 

stěna 

0,64±0,12 0,52±0,10 <0,001 0,58±0,08 0,52±0,12 0,03 
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Obr. 10. Hodnocení průměrných tlouštěk CIMT – maximálních a středních hodnot jednotlivých 

segmentů (CIMT - Carotid Intima Media Thickness). 
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4.3.1. Hodnocení prevalence nálezů preklinické aterosklerózy u nemocných po AIM 

 

Pro detekci preklinické aterosklerózy byly testovány literárně publikované horní a dolní hranice normy 

pro CIMT – maximální a průměrné hodnoty (srovnání s kontrolním souborem viz předchozí oddíl), 

parametry tuhosti arteriální stěny PWV a AIx, a nakonec ukazatele endoteliální dysfunkce 

RHI  (tabulka 9). 

Literární hraniční hodnoty zvolené pro naši práci jsou uvedeny v tabulce 10 spolu s hodnotami 

stanovenými u našeho kontrolního souboru. Kontrolní data byla použita pouze pro ověření literárně 

publikovaných hranic predikujících neblahou prognózu nemocných ve vztahu k normám naší 

laboratoře. 

Hodnoty souboru mladých nemocných a kontrolního souboru naší laboratoře odpovídajícího věkového 

rozložení. 

Tab. 9. Parametry tuhosti arteriální stěny PWV a AIX (PWV - pulse wave velocity, AIX - augmentační 

index) a ukazatel endoteliální dysfunkce RHI (RHI - index reaktivní hyperémie). 

 

 Mladí po IM   (n=92) Kontrolní soubor (n=71)  P-value 

PWV (m/s) 6,8±2,2 6,1±2,2 0,04 

AIX@75 -Sphygmocor 26,5±11,5 14,5±11,6 <0,001 

AIx@75 - EndoPAT 11,5±17,0 -0,8±18 <0,001 

RHI 1,9±0,7 2,2±0,7 0,02 
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Tab. 10. Literárně uváděné hraniční hodnoty a hodnoty průměrných maximálních středních hodnot 

tlouštěk CIMT kontrolního souboru (CIMT - Carotid Intima Media Thickness, PWV - pulse wave 

velocity, AIX - augmentační index, RHI - index reaktivní hyperémie). 

 

 

Literární hraniční hodnoty indikující horší prognózu a data ukazující 90% a 95% distribuce kontrolního 

souboru. Studie prokázala, že jako nejcitlivější ukazatel rozvoje aterosklerotických změn se jeví 

zesílení CIMT na jakémkoli segmentu společné karotidy. Jako senzitivnější ukazatel se jeví měření 

na  přední stěně, a to i přes to, že fyzikální princip tohoto měření neodpovídá principům stanovení 

rozměrů pomocí vedoucího echa, který by měl být univerzálně aplikován. Je tomu tak zjevně proto, 

že  měření na této stěně ukazují vždy větší zesílení než na stěně zadní, bez ohledu na použitou techniku. 

Procento nemocných s nálezem rizikového zesílení CIMT na přední, zadní a na jakékoli stěně 

pro  hodnoty průměrné (mean CIMT) a maximální (max CIMT) podává obr. 11.  

 

 Literární hraniční 

hodnoty 

Hodnoty kontrolního souboru  

  90. percentil 95. percentil 

CIMTmean (mm)  0,79 0,74 0,75 

CIMTmax (mm) 1,0 0,96 1,0 

PWV (m/s) 8,6 7,7 8,5 

AIX@75 EndoPat  

25 

33 35 

AIX@75 Sphygmocor 30 33 

RHI 1,35 1,45 1,35 
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Obr. 11. Procento nemocných s nálezem rizikového zesílení CIMT  na přední, zadní a na jakékoli 

stěně pro hodnoty průměrné (mean) CIMT a maximální (max) CIMT. 

 

Jako druhý senzitivní ukazatel rozvoje aterosklerotických změn se jeví augmentační index, ovšem 

pouze AIX stanovený metodou Sphygmocor, která je pro danou oblast referencí. Tato metoda rovněž 

ukázala hraniční hodnoty AIx@75 shodné s literárními. Byla doložena korelace obou metod (r=0,60, 

p<0,001). Četnost nálezů patologických hodnot při vyšetření PWV, AIX a RHI v našem pacientském 

souboru s ohledem na výše uvedené literární hodnoty uvádí obr. 12. Patologických hodnot v kombinaci 

některých nebo všech sledovaných parametrů spojených se strukturálními změnami cévní stěny 

dosáhly více než 4/5 sledovaných pacientů. 

Na první pohled nepříliš vysoké ukazatele senzitivity a specificity funkčních parametrů – RHI a PWV 

nemusí nutně znamenat nedostatek těchto použitých metod. U všech nemocných byla po IM 

aplikována poměrně dobře vedená sekundárně preventivní opatření. Většina nemocných přestala 

kouřit a, jak ukazuje výše uvedená analýza, většina nemocných užívala v sekundární prevenci 

doporučené léky. Zejména ACE inhibitory a statiny mají přitom prokázaný rychlý efekt na zlepšení 

tuhosti cévní stěny a endoteliální funkce (Wallace, Maki-Petaja et al. 2010). Rozsáhlá metaanalýza 

ukázala, že jen ACE inhibitory snižují PWV v průměru o 1,7 m/s a AIx o 3,8 (Shahin, Khan et al. 

2012). Podávání statinů vede rovněž ke snížení PWV cca o 1,5 m/s.(Orr, Dengo et al. 2009). Pokud 

by se tedy výsledky kombinovaly, měla by být v předchorobí celá škála funkčních změn ještě výrazně 

více alterována, než to je po zavedení účinné léčby u našeho souboru prokazatelné. 

Výše uvedené platí v menším rozsahu i pro CIMT, kde většina používaných léčiv v sekundární 

prevenci spíše jen zpomaluje progresi jejího zesílení. Avšak na rozdíl od zlepšujících se funkčních 
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ukazatelů je regrese CIMT možná jen při skutečně agresivní terapii.(Kodama, Yamasaki et al. 2000, 

Wang, Staessen et al. 2006, Goldberger, Valle et al. 2010, Peters, den Ruijter et al. 2011)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12. Četnost nálezů patologických hodnot při vyšetření PWV, AIx a RHI (PWV - pulse wave 

velocity, AIX - augmentační index, RHI - index reaktivní hyperémie) v našem pacientském souboru 

s ohledem na výše uvedené literární hodnoty.  

 

Dále jsme zhodnotili specifitu a senzitivitu měření průměrné (mean) CIMT a maximální (max) CIMT, 

PWV, AIx a RHI, a srovnali jsme pro sledované parametry vztah ROC (Receiver Operating 

Characteristic) křivky resp. jejich plochy pod křivkou (Area Under Curve – AUC) (Tab. 11, Obr. 13). 

Specificita měření se jako nejnižší ukázala pro průměrné CIMT (52%), senzitivita měření vykazovala 

nejnižší hodnoty pro PWV (30%). Naopak nejvyšší senzitivitu měření jsme pozorovali při stanovení 

maximální CIMT (84%) a nejvyšší specifitu v případě PWV (93%). Pro porovnání specificity 

a  senzitivity hodnot AIX naměřených pomocí AIX@75 - Sphygmocor a AIX@75 - PAT jsme rovněž 

použili příslušné ROC resp. AUC. Lepšími hodnotami AUC se vyznačovala data naměřená AIX@75 

- Sphygmocor (0,78), AIX@75 - PAT dosáhl hodnoty AUC 0,71. Kvalita všech použitých 

diagnostický přístupů obecně spadá podle hodnot AUC do kategorie oprávněný diagnostický test 

(AUC mezi 0,50 až 0,75), s výjimkou hodnot AIX získaných AIX@75 - Sphygmocorem, kde hodnota 

AUC řadí tuto metodiku do kategorie dobrých diagnostických testů (hodnoty AUC 0,75 až 0,92). 
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Obr. 13.A Graf ukazuje ROC křivky parametru s největší AUC- maximální průměrnou tloušťkou na 

ACC (mean max CIMT) – AUC 0,75  

 

 

 

 

 

Obr. 13.B Graf ukazuje ROC křivky parametru s největší AUC AIX@75 – Sphygmocor – AUC 0,77  
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Tab. 11. Hodnoty AUC (area under curve) ROC (receiver operating characteristic) křivek získaných 

z kontrolní populace a skupiny mladých nemocných po IM, hraniční hodnoty s optimálním poměrem 

senzitivity a specificity. (CIMT = tloušťka intimy a média na karotických tepnách; PWV = pulse wave 

velocity; AIx = augmentační index; RHI = index reaktivní hyperémie). 

 

 AUC Cut-off Sensitivita Specificita 

Mean max CIMT 0,75 0,88 mm 84% 66% 

Mean avg CIMT 0,66 0,66 mm 80% 52% 

PWV 0,63 7,9 m/s 30% 93% 

AIX@75 - Sphygmocor 0,78 23 70% 77% 

AIx@75 - PAT 0,71 -4,0 64% 86% 

RHI 0,66 1,95 63% 75% 
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4.4.  Hodnocení kvality života – dotazník SF-36 

 

Hodnocení kvalty života u nemocných s ICHS prokázalo snížení pouze v doméně fyzické funkce 

(obr.  16). Ostatní domény prokázaly prakticky shodné hodnoty s kontrolami. Absence rozdílu 

v tělesné bolesti odpovídá minimálnímu výskytu reziduální anginy pectoris mezi respondenty. 

Velmi  zajímavé je chybění rozdílů v oblasti mentálního zdraví (domény 5-8). 

 

Obr. 16. Kvalita života nemocných po AIM dle vyhodnocení dotazníku SF-36. 

 

4.5. Hodnocení erektilní dysfunkce u nemocných po akutním IM v mladém věku 

 

Použita byla zkrácená verze dotazníku IIEF (International Index of Erectile Function), verze IIEF 5. 

Dotazy jsou zaměřeny na důvěru ve schopnost dosažení a udržení erekce (otázka 1), dosažení erekce 

dostatečné k realizaci styku (otázka 2), schopnost imise penisu do pochvy (otázka 3), schopnost 

udržení erekce do ejakulace (otázka 4), dosažení uspokojení (otázka 5). Celkové skóre zkrácené verze 

je 25. Pokud je výsledný počet dosažených bodů nižší než 21, jedná se o určitý stupeň erektilní 

dysfunkce. Přehled průměrného bodového hodnocení jednotlivých odpovědí a prevalence mírné 

a  významné erektilní dysfunkce v jednotlivých kohortách nemocných podávají tabulky 12 a 13. 

 

Tab. 12. Průměrné bodové hodnocení jednotlivých odpovědí dotazníku IIEF 5. 

Skupina n ot. 1 ot. 2 ot. 3 ot. 4 ot. 5 

Mladí po AIM 76 3.58 4.23 4.29 4.12 4.17 

Starší po AIM 21 2.21 2.31 2.63 2.47 3.15 

Zdravé kontroly 27 4.42 4.8 4.96 4.53 4.76 
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Tab. 13. Prevalence mírné a významné erektilní dysfunkce v jednotlivých kohortách nemocných. 

 

Počet bodů mladí po AIM starší po AIM Zdravé kontroly 

nad 20 51 (67%) 2(10%) 26 (96%) 

mezi 10-20 20 (26%) 11 (52%) 1 (4%) 

pod 10 5 (7%) 8 (38%) 0 (0%) 

 

 

Význam konkomitantní terapie byl hodnocen ve vztahu k preskripci betablokátorů, 

ACE  inhibitorů/sartanů a rovněž statinů a s ohledem na kontrolu krevního tlaku. 

Léčba betablokátory měla na výsledek dotazníku ED paradoxní vliv – nemocní na léčbě měli průměrný 

výsledek 20,9±4,9 vs. 18,8±6,0 u nemocných bez léčby, P=0,09. Významně příznivý vliv byl 

prokazatelný při terapii statiny – léčení nemocní měli průměrně skóre 21,0±4,9 vs. 17,7±5,7 

u  nemocných statiny neléčených, P=0,03. 

Stupeň kontroly TK ani výše hladiny LDL-cholesterolu, ani persistence kouření neměly na výsledek 

dotazníku vliv. Rovněž jsme neprokázali významný vztah ED k žádnému z ukazatelů cévního 

preklinického poškození. 

Dotazník IIEF je dobře dostupnou možností, jak zjistit a hodnotit erektilní dysfunkci. Výsledky 

dotazníkového hodnocení ukazují na vysokou četnost mírné erektilní dysfunkce ve srovnání 

s prakticky bezproblémovým fungováním u věkově srovnatelné kontrolní populace. Zda a do jaké míry 

má na prokázanou erektilní dysfunkci vliv samotná ateroskleróza, kterou naše studie prokázala 

kvantifikací preklinických známek aterosklerózy a endoteliální dysfunkce, a nakolik například 

konkomitantní léčba, ukazují naše výsledky jen nepřímo. Jediným významným ukazatelem se vztahem 

k erektilní dysfunkci se jevilo užívání statinů, které by mohlo ukazovat na zlepšení endoteliální 

dysfunkce při této terapii. S tím však nekoresponduje absence vztahu výsledku dotazníku k měření 

RHI či tuhosti cévní stěny. Důležité je pozorování, že užívání betablokátorů nemělo na výsledek 

negativní dopad, avšak interpretace je možná i obrácená, a totiž ta, že nemocní s erektilní dysfunkcí 

častěji betablokátory vysadili, než ti bez ní (Dostalova, Hlubocka et al. 2017).  
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5. Diskuze 
 

5.1. Cíl 1  

 

Zhodnotit míru postižení koronárního řečiště a následky prodělaného IM u mladších nemocných 

po AIM, tedy detekovat dysfunkci levé komory (dysfunkce levé komory – změny systolické a 

diastolické funkce, funkční omezení výkonnosti).  

 

Infarkt myokardu definovaný jako akutní ložisková ischemická nekróza srdečního svalu vzniklá 

na  podkladě náhlého uzávěru či progresivního extrémního zúžení věnčité tepny zásobující příslušnou 

oblast, může být fatální či dlouhodobě invalidizující onemocnění. Při brzkém zahájení a správném 

provedení může ovšem být jeho léčba velmi účinná. Čím dříve se podaří obnovit perfúzi postiženou 

oblastí myokardu, tím menší je výsledný rozsah infarktového ložiska a tím lepší je výsledná funkce 

LK, stejně jako je příznivější dlouhodobá prognóza pacienta. Pokusili jsme se tedy zhodnotit následky 

prodělaného AIM mezi skupinami starších a mladších nemocných. 

U nemocných s anamnézou AIM byla - buď bezprostředně během akutní koronární příhody, nebo těsně 

po ní - provedena koronární angiografie u 125 nemocných z celkového počtu 132. Hodnotili jsme 

následky prodělaného IM, tedy zejména míru dysfunkce levé komory a funkční omezení výkonnosti. 

Dále jsme provedli angiografickou analýzu postižení věnčitých tepen s kvantifikací postižení jedné 

či  více koronárních cév. V našem souboru mladých nemocných po AIM tvořili převahu pacienti 

s postižením pouze jedné tepny (55%), zatímco postižení dvou a tří tepen jsme zjistili u 19% resp. 12% 

mladých pacientů po AIM, a 14% pacientů nemělo manifestní postižené žádné věnčité tepny. 

Námi  pozorovaná frekvence koronárního postižení s výraznou dominancí postižení pouze jedné tepny 

se lehce liší od dostupných literárních údajů, v nichž souhrnně dominuje postižení dvou a tří 

koronárních tepen a frekvence výskytu postižení pouze jedné tepny je nižší. Egred a kol. uvádí (Egred, 

Viswanathan et al. 2005) ve skupině AIM pacientů mladších 45 let postižení jedné věnčité tepny 

u  38% pacientů. Christus a kol. udávají pro soubor 200 AIM pacientů ve  věku 35 let a méně prevalenci 

postižení jedné tepny 32,5%, postižení dvou koronárních tepen 19% a postižení tří tepen u 15% 

probandů (Christus, Shukkur et al. 2011). Wagner a kol. dokonce u souboru 126 AIM pacientů 

mladších 40 let popisují ještě nižší frekvenci postižení pouze jedné tepny (9,5%), s dominancí postižení 

dvou (18,3%), resp. tří (72,2%) věnčitých tepen (Wagner, Ennker et al. 1996). Poněkud vyšší frekvenci 

postižení pouze jedné tepny u mladších AIM pacientů (50,0%) oproti pacientům starším 40 let (25,0%) 

udávají Khadkikar a kol. V této práci naopak postižení dvou a tří tepen dominuje u pacientů starších 

(31,8% resp. 36,4%), zatímco u pacientů pod 40 let věku je frekvence postižení dvou a tří tepen nižší 
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(13,6% a 4,5%), a téměř třetina souboru mladých pacientů (31,8%) nevykazuje postižení žádné věnčité 

tepny. Tato data ovšem mohou být zkreslena nízkým počtem mladých probandů (n=22) (Khadkikar 

GD 2016). Nejpostiženější tepnou mladých i starších AIM pacientů bývá ramus interventrikularis 

anterior (RIA) (Prajapati, Joshi et al. 2015). 

Vzhledem k vyššímu výskytu postižení jedné věnčité tepny s jejím minimálním aterosklerotickým 

postižením se rovněž zdá, že vlastní uzávěr tepny je u těchto mladých nemocných dán spíše 

trombogenně nebo vasospasticky než obstrukcí způsobenou pouze aterosklerotickým plátem (Fukai, 

Koyanagi et al. 1993). Vícečetné postižení věnčitých tepen se objevuje u nemocných s kumulací 

rizikových faktorů (Wagner, Ennker et al. 1996). 

Dalšími hodnocenými parametry byly změny systolické a diastolické funkce a funkční omezení 

výkonnosti.  

Systolická funkce levé komory mladých nemocných po AIM hodnocená během hospitalizace byla 

v průměru 57%, celkem 20 nemocných (15%) však mělo EF levé komory (EF LK) pod 45% (nejnižší 

hodnota 30%). V kontrolním sledování echokardiografií (medián 2,7 roky od IM) byla průměrná EF 

LK 61% a  proporce nemocných s EF LK pod 45% pouze 10%. Tato data korelují s údaji Hoita a kol., 

popisujícími průměrnou ejekční frakci v době infarktu u mladých (51%) a starších (44-50%) AIM 

pacientů (Hoit, Gilpin et al. 1986). Další práce uvádějí EF LK nižší než 50% cca u 30% pacientů 

(Christus, Shukkur et al. 2011), případně nižší než 40% u 22,2% pacientů (Wagner, Ennker et al. 1996) 

Akram a kol. popisují v souboru 50 pacientů mladších 45 let lehkou dysfunkci levé komory 

s EF  40- 45% u 40% pacientů, středně těžkou dysfunkci LK s EF 30-40% u poloviny pacientů a těžkou 

dysfunkci LK s EF <30 % u 10% pacientů (Mohd Vaseem Akram 2015). S velikostí EF LK v době 

infarktu koreluje také velikost perfúzního deficitu myokardu. S rostoucí velikostí EF LK velikost 

perfúzního defektu klesá, a vice versa. Ndrepepa a kol. se zabývali vztahem časného a pozdního 

perfúzního defektu a změn funkce LK. Časnou redukci rozsahu perfúzního defektu svědčící o úspěšné 

reperfúzní terapii považují za nezávislý prediktor obnovy funkce LK a 6 ti měsíční mortality 

po  prodělaném AIM (Ndrepepa, Mehilli et al. 2007). Pozdní redukci rozsahu perfúzního defektu, která 

může být funkčně důležitá už při zmenšení rozsahu defektu o 1% komorové hmoty, pak považují jako 

pozitivní marker remodelace LK obecně. Velikost komorové funkce je tedy důležitým prognostickým 

markerem. 

Plnění levé komory hodnocené echokardiografií bylo posouzeno jako normální v 50% případů, 

jako  porucha relaxace v 38%, zbylých 12% bylo rovnoměrně rozděleno mezi  pseudonormalizaci (6%) 

a poruchu, která byla označena jako echokardiograficky nehodnotitelná.  
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Hodnocení systolické funkce pravé komory (PK) lze provádět kvantifikací longitudinálního 

zkracování volné stěny PK. K těmto diagnosticky významným parametrům patří i amplituda pohybu 

trikuspidálního anulu v systole (TAPSE, tricuspid annular plane systolic excursion).  

Hodnoty TAPSE mladých pacientů po AIM byly v průměru normální (23 mm), avšak 10% nemocných 

mělo hodnoty pod 20 mm s minimem 17 mm. Hodnota, od níž je TAPSE považována za abnormální, 

je nicméně 16 mm (Rudski, Lai et al. 2010, Lang, Badano et al. 2015). Literární evidence, s níž bychom 

srovnali náš soubor mladých AIM pacientů, chybí, nicméně existují práce podrobně studující funkci 

PK u starších pacientů (nad 50 let věku) po AIM. Dysfunkce pravé komory je pozorována u zhruba 

třetiny (38,4%, (Javed, Rajani et al. 2017) až poloviny starších AIM pacientů (52%, (Adamyan 2013). 

Někteří autoři nepozorovali rozdíl v prevalenci poruchy systolické funkce PK v závislosti na výskytu 

infarktového ložiska na přední nebo spodní stěně (Bayata, Avci et al. 2011), jiní popisují např. vyšší 

výskyt poruchy funkce PK hodnocený parametrem TAPSE u pacientů s infarktem PK oproti pacientů 

s infarktem přední stěny (Rashid 2013), přičemž infarkt PK se přitom vyskytuje téměř u poloviny 

pacientů s AIM spodní stěny (Černý 2007). Vzhledem k tomu, že TAPSE má významnou predikční 

hodnotu pro odhad rizika úmrtí a život ohrožujících komplikací po AIM, zdá se, že přinejmenším 

mladší AIM pacienti našeho souboru jsou z tohoto pohledu méně rizikovou skupinou. 
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5.2. Cíl 2  
 

Posoudit rizikové faktory aterosklerózy ve skupině mladých nemocných. Zhodnocení efektivity 

sekundárně preventivních opatření u vybraných rizikových faktorů.   

    

Management pacientů s AIM obecně nezávisí na věku pacienta. Doporučené postupy nerozlišují 

mezi  terapeutickým přístupem mladším a starším AIM pacientům, nicméně mechanizmy vzniku AIM 

a přidružené komorbidity související se vznikem AIM se u mladých a starších pacientů liší (Egred, 

Viswanathan et al. 2005). Znalost těchto odlišností a rizik může napomoci v prevenci vzniku AIM, 

stejně jako ve zlepšení prognózy mladých AIM pacientů. Pochopení a ovlivňování rizikových faktorů 

v prevenci reinfarktu hraje důležitou roli.  

Většina pacientů, kteří utrpí AIM v nižším věku, vykazuje alespoň jeden kardiovaskulární rizikový 

faktor (Hoit, Gilpin et al. 1986, Chan, Woo et al. 2006). Některé studie udávají výskyt více než jednoho 

tradičního identifikovaného rizikového faktoru až u 90-97% u mladých nemocných s IM (Chouhan, 

Hajar et al. 1993). Nejčastějším modifikovatelným rizikovým faktorem je stále kouření tabáku (Ahmad 

I 2003, Muhammad Hanif Khan Safdar 2010). U mladých AIM pacientů byla pozorována také vysoká 

incidence pozitivní rodinné anamnézy (Cole, Miller et al. 2003) nebo hypercholesterolémie (Chen, 

Chester et al. 1995) a dyslipidémie obecně (Moccetti, Malacrida et al. 1997). Proto jsme se na tyto tři 

vybrané modifikovatelné rizikové faktory a jejich sekundární prevenci zaměřili také v naší práci. 

Ve sledované pacientské skupině nemocných s předčasným akutním IM bylo ve shodě s literaturou 

hlavním rizikovým faktorem kouření (71% žen a 76% mužů). Literární data uvádějí prevalenci kouření 

u mladších AIM pacientů mezi 51-89% (Hoit, Gilpin et al. 1986, Wiesbauer, Blessberger et al. 2009, 

Aggarwal, Aggarwal et al. 2012), Zimmerman a kol. popisují dokonce 92% prevalenci kouření u této 

pacientské skupiny (Zimmerman, Cameron et al. 1995). Prevalence kouření u starších IM pacientů je 

obvykle nižší (Hoit, Gilpin et al. 1986, Mukherjee, Hsu et al. 2003), přičemž ve věkové 

skupině  nad  70 let už dosahuje jen 24% (Hoit, Gilpin et al. 1986). Tato data naznačují, že kouření 

může být u skupiny mladých AIM pacientů nejdůležitějším modifikovatelným rizikovým faktorem. 

Kouření výrazně zvyšuje pravděpodobnost výskytu IM, přičemž relativní riziko (odds ratio) IM 

v souvislosti s kouřením je výrazně vyšší u mladších než u starších pacientů (Yusuf, Hawken et al. 

2004).  
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Během sledování se počet aktivně kouřících mužů i žen snížil na 29% u žen a 31% u mužů. 

Exkuřáci  vykazují prokazatelně nižší riziko výskytu dalšího IM (Kuller, Ockene et al. 1991). 

Toto  riziko po ukončení aktivního kouření rychle klesá, po roce od ukončení kouření je poloviční 

(Lightwood and Glantz 1997) a nižší zůstává i nadále (Omenn, Anderson et al. 1990). Suskin a kol. 

uvádějí, že dopad ukončení kouření na mortalitu a další srdeční selhání vyžadující hospitalizaci je 

srovnatelný s přínosem léčby ACE inhibitory, β-blokátory nebo spironolaktonem (Suskin, Sheth et al. 

2001). 

Rizikové faktory vniku IM působí synergicky, a proto jsme se zaměřili na dva z dalších z rizikových 

faktorů, a to na dyslipidémii a pozitivní rodinnou anamnézu kardiovaskulárních příhod.  

Vedle kouření tabáku je dyslipidémie dalším signifikantním rizikovým faktorem. V našem souboru 

jsme popsali statisticky významně zvýšený výskyt anamnézy dyslipidémie u mladých mužských AIM 

pacientů (34%) oproti srovnatelným kontrolám (18,3%) (Dostálová 2008, Dostálová 2010, Linhart 

2012). Tato prevalence se ve srovnání s literárními údaji jeví jako poněkud nižší. Běžné literární 

hodnoty se pohybují okolo 50% (Moccetti, Malacrida et al. 1997), ale jsou uváděny i hodnoty 

podstatně vyšší. Akram a kol. udávají výskyt dyslipidémie u 74% mladých AIM pacientů (Mohd 

Vaseem Akram 2015), Wagner a kol. dokonce popisují hyperlipoproteinemii u 88,5% mladých AIM 

pacientů (Wagner, Ennker et al. 1996). Hodnoty dyslipidémie tedy nejsou v našem pacientském 

souboru mladých AIM nemocných dominantním modifikovatelným rizikovým faktorem. Přesto jsme 

se medikamentózně zaměřili i na úpravu lipidového profilu našich pacientů. Průměrné hodnoty 

lipidogramu bohužel ani u těchto nemocných nedosáhly cílové v průběhu sledování hodnoty klíčového 

parametru, tedy LDL-chol. < 1,8 mmol/l. To odpovídá i nedostatečným dávkám statinů, které nemocní 

v průměru užívali. Ačkoli tedy jsou léky v sekundární preskripci předepisovány, není ani u mladých 

nemocných intervence dostatečně agresivní (Hamm, Bassand et al. 2011). U celé skupiny nemocných 

byly prováděny konzultace a reedukace dietních opatření, nízkocholesterolové diety a navýšeny byly 

dávky statinů, popř. byla zavedena kombinovaná hypolipidemická terapie, nemocní obdrželi zprávu 

s doporučením pro sebe i pro své dispenzarizující lékaře, u kterých byli dosud sledovaní. 

Pozitivní rodinná anamnéza kardiovaskulárních příhod byla zjištěna u 58% mladých mužských AIM 

pacientů ve srovnání s ani ne čtvrtinovou frekvencí u kontrol (24,3%), u žen byl výskyt pozitivní 

rodinné anamnézy dokonce ještě vyšší (71%) při srovnatelné frekvenci pozitivní rodinné anamnézy 

ženských kontrol s mužskými (29,2%). Oba tyto rozdíly dosahovaly výrazné statistické signifikance. 

Literární četnost pozitivní rodinné anamnézy kardiovaskulárních příhod u mladých AIM pacientů je 

variabilní a kolísá od 18% (Bhardwaj, Kandoria et al. 2014) až po hodnoty srovnatelné s našimi (Chen, 

Chester et al. 1995, Wagner, Ennker et al. 1996, Mohd Vaseem Akram 2015) (citace). Hoit a kol. 
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udávají klesající frekvenci výskytu četnost pozitivní rodinné anamnézy kardiovaskulárních příhod 

s věkem pacienta v době prvního IM. Zatímco u mladých AIM pacientů tato frekvence činila 41%, 

u  pacientů do 70 let věku 28% a u pacientů nad 70 let věku u jen 12% (Hoit, Gilpin et al. 1986). 

Význam pozitivní rodinné zátěže kardiovaskulárních chorob je tedy stále silným prediktorem 

onemocnění u další generace. Hlavním rizikovým faktorem popsaným v naší práci je tedy kouření 

tabáku, na které by se měl zaměřit každý preventivní program cílící na snižování výskytu IM u mladé 

populace.
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5.3. Cíl 3  

 

Doplnění diferenciální diagnostiky vzácnějších příčin akutního IM v mladším věku. Posouzení 

markerů preklinické aterosklerózy, zejména tloušťky intimy a médie, rychlosti propagace 

pulzové vlny (PWV), augmentačního indexu (AIX) a indexu reaktivní hyperémie (RHI) 

u  mladých nemocných po AIM.  

 

Výskyt AIM u mladší pacientské populace může být spojen se současnou přítomností dalších 

onemocnění a doprovodných projevů různých patofyziologických stavů. Egred a kol. obecně dělí 

příčiny IM u pacientů mladších 45 let do čtyřech skupin: na (I) příčiny spojené s aterosklerotickým 

postižením tepen, (II) příčiny nespojené s aterosklerotickým postižením tepen, (III) hyperkoagulační 

stavy a na (IV) příčiny spojené s abuzem návykových látek (Egred, Viswanathan et al. 2005). V námi 

sledovaném soubory mladých AIM pacientů byla stanovena diagnóza jiné konkomitantní patologie 

ve  14 případech, precipitující zánětlivé onemocnění či abusus drog rovněž v tomto počtu nemocných 

(„trigger infarktu“). Za pozornost stojí zejména relativně častá horečnatá onemocnění, která se ukázala 

precipitujícím faktorem nejméně v 8 případech (6,8%) vzniku AIM u mladšího pacienta. Nedávné 

práce prokázaly zásadní roli zánětlivých procesů ve všech fázích aterosklerózy, počínaje vznikem plátu 

po těžké komplikace zahrnující i IM (Libby, Ridker et al. 2009). Horečka pak zůstává nejobecnějším 

a nejjednodušším neinvazivním měřítkem probíhajícího zánětlivého procesu. Pacienti s horečkou 

vykazují vyšší tepovou frekvenci a vyšší spotřebu kyslíku myokardem (Kacprzak, Kidawa et al. 2012), 

což může u pre- ischemického myokardu vést až k IM. Zvířecí modely prokázaly souvislost zvýšení 

tělesné teploty a velikosti infarktového ložiska (Hale and Kloner 2002). Obecně se však spíše zdá, že 

výskyt horečnatého onemocnění před nástupem symptomatiky IM je typický spíše pro pacienty 

s myokarditidou napodobujícím IM. Pellaton a kol. na souboru 49 pacientů průměrného věku 29,6 

roku popisují přítomnost horečky (>38°C) nebo historii nedávného virového onemocnění u tří čtvrtin 

pacientů s myokariditidou, avšak u žádného s AIM (Pellaton, Monney et al. 2012). V případě chybějící 

ST elevace je pak na místě pečlivé posouzení dalších rizikových faktorů (zejména dyslipidémie, 

rodinné historie či diabetu) a klinické prezentace pacienta. Zvýšení tělesné teploty rovněž infarktu 

spíše následuje, než jej předchází. Mírné zvýšení tělesné teploty až vznik horečky bylo pravidelně 

pozorováno podle práce Lofmarka et. alt. až u 90% hospitalizovaných pacientů po AIM (Lofmark, 

Nordlander et al. 1978). Zajímavý vhled do patofyziologie horečnatých onemocnění spojených 

se  systémovými zánětlivými procesy představuje diagnóza familiární středozemní horečky (FMF, 

Familial Mediterranean Fever). Jde o autosomálně-recesivní zánětlivé onemocnění postihující 
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specifické etnické skupiny (např. Armény, sefardské Židy, Řeky, Turky), manifestující se febrilními 

atakami klinicky, histologicky a laboratorně charakterizovatelnými jako lokalizované systémové 

zánětlivé procesy. V důsledku těchto zánětlivých procesů vznikají v myokardu pacientů amyloidní 

léze vedoucí až ke vzniku IM (Ambartsymian 2012). Tyto AIM se nevyhýbají ani FMF pacientům 

nižšího věku (Uyarel, Karabulut et al. 2006). Horečnatý stav nicméně vede k aktivace koagulační 

kaskády, zmnožení počtu trombocytů a může být sám o sobě trombogenní příčina IM, zejména 

ve  spojitosti s dehydratací.  

Z dalších zánětlivých onemocnění jsme u 2 pacientů prokázali celiakii, v obou případech 

doprovázenou pozitivitou lupus anticoagulans. Bylo prokázáno, že onemocnění celiakií zvyšuje riziko 

vzniku časné aterosklerózy u mladých dospělých (De Marchi, Chiarioni et al. 2013), stejně jako byla 

potvrzena pozitivní asociace celiakie a ischemické choroby srdeční (Ludvigsson, James et al. 2011). 

Celiakie je chronické imunitní systémové onemocnění, rozvíjející se na podkladě imunizace geneticky 

náchylných jedinců k alimentárně přijímanému glutenu (Lionetti, Catassi et al. 2012). Primárním 

efektorem patologické reakce na gluten je interferon γ (IFN-γ), aberantně produkovaný glutenem 

aktivovaným T-lymfocyty střevní tkáně pacienta (Bethune, Siegel et al. 2009). IFN-γ následně cestou 

fospatidylinositol-3-kinasy (PI3K) aktivuje transglutaminasu 2 (TG2), která deamiduje glutaminové 

aminokyselinové zbytky vlastního alergizujícího peptidového štěpu. Deaminovaný peptid pak aktivuje 

CD4+ T- lymfocyty střevní tkáně (Diraimondo, Klock et al. 2012). Chronické zánětlivé onemocnění 

je dnes již obecně uznávaným důležitým patogenní faktorem rozvoje aterosklerózy (Eisenreich and 

Rauch 2011), a aterosklerotické změny jsou přímo spojeny s ischemickými příhodami srdečními 

(Schroecksnadel, Frick et al. 2006, Eisenreich and Rauch 2011). Aterosklerotické vaskulární 

patofyziologie se účastní široká škála mediátorů a signálních kaskád, z nichž mezi cytokiny hraje 

nejdůležitější roli IFN-γ (Harvey and Ramji 2005, Schroecksnadel, Frick et al. 2006). Sérové 

koncentrace IFN-γ dokonce korelují s těžkou dysfunkcí levé komory (Szkodzinski, Hudzik et al. 

2011). Aberantní exprese IFN-γ u pacientů trpících celiakií tedy může být podkladem jejich 

náchylnosti k ischemické chorobě srdeční a může u těchto pacientů signifikantně zvyšovat riziko 

vzniku IM (Mormile 2013). Proto by pacienti trpící celiakií měli být podrobně vyšetřeni s ohledem 

na  další rizikové faktory rozvoje aterosklerózy a vzniku AIM. Inhibice PI3K by rovněž mohla být 

přínosným terapeutickým cílem v prevenci rizikových kardiovaskulárních pacientů s celiakií. 

Vzhledem k naší zkušenosti změnit stav této nosologické jednotky dietním opatřením, bezlepkovou 

dietou, s následným poklesem protilátek lupus antikoagulans, se jedná o velmi dobře ovlivnitelné 

onemocnění.  
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Slibné terapeutické pole představuje i další z mediátorů aterosklerotické vaskulární patofyziologie, 

a  to interleukin-1β (IL-1). Interleukin-1β je prozánětlivým faktorem aktivujícím leukocyty 

a  podněcující zánětlivé procesy v aterosklerotických plátech (Sheedy and Moore 2013) a ischemickém 

myokardu (Van Tassell, Toldo et al. 2013). Preklinická i pilotní klinická data naznačují, že anti-IL-1 

terapie by mohla být pro pacienty po AIM (Dinarello 2011, Dinarello, Simon et al. 2012, Abbate, Van 

Tassell et al. 2013, Van Tassell, Toldo et al. 2013) i pacienty s aterosklerotickými změnami velmi 

přínosná. Slibným farmakem se jeví kanakinumab (Ilaris®), lidská monoklonální protilátka proti 

IL - 1 (Dhimolea 2010). Sledováním dlouhodobého účinku kanakinumabu na stabilní pacienty 

po  prodělaném AIM se zabývá studie CANTOS (the Canakinumab Anti-inflammatory Thrombosis 

Outcome Study) (Ridker 2014). Studie CANTOS se zaměřuje na pacienty se zvýšeným vaskulárním 

rizikem (hladinou hsCRP ≥2mg/l), u nichž je vysoké riziko rekurentního AIM navzdory terapii statiny. 

V červnu roku 2017 bylo oznámeno, že studie dosáhla primárního cíle, tedy redukce složeného 

cílového ukazatele, který zahrnoval nefatální AIM a CMP a kardiovaskulární úmrtí. Publikace dílčích 

výsledků se očekává v brzké době.                                Abuzus 

drog byl spojen s AIM v celkem 5 (3,8%) případech. Ve 3 případech se jednalo o  pervitin nebo kokain, 

ve dvou případech předcházela vzniku stenokardie konzumace marihuany. Tato prevalence je téměř 

shodná např. s prací Tamrakara a kol., kteří udávají rekreační užívání drog u  4,3% pacientů ze svého 

souboru 115 mladých nemocných po  AIM (Tamrakar  R 2013). V literatuře uváděné hodnoty výskytu 

AIM u pacientů užívajících kokain jsou nicméně velmi variabilní. V retrospektivní studii Mittlemana 

a kol. se v soboru 3 946 pacientů bez  věkové stratifikace vyskytoval AIM spojený s abuzem kokainu 

pouze v 1% případů (Mittleman, Mintzer et al. 1999). U mladších pacientů ve věku 18-45 let je literární 

incidence podstatně vyšší a  dosahuje až 25% (Qureshi, Suri et al. 2001), zejména u mladších pacientů 

zatížených dalšími rizikovými faktory (Wilbert-Lampen, Seliger et al. 1998). Obecně u většiny 

pacientů zneužívajících návykové látky převládá abuzus kokainu. Kokain navozuje vaskonstrikci 

koronárních artérií, čímž  zvyšuje myokardiální poptávku po kyslíku. To vede ke  stimulace 

- adrenergních receptorů, zvyšuje produkci silně vazokonstikčního endotelinu a snižuje produkci 

oxidu dusnatého (Wilbert-Lampen, Seliger et al. 1998). Kokain rovněž zvyšuje agregaci trombocytů 

(Kolodgie, Wilson et al. 1999, Lange and Hillis 2001) a zrychluje průběh aterosklerotických změn 

(Kolodgie, Wilson et al. 1999), zejména cestou vzniku strukturních defektů v endoteliální bariéře cév. 

Tím se zvyšuje permeabilita endotelu k LDL, zvyšuje se exprese endoteliálních adhezivních molekul 

a migrace leukocytů (Lange and Hillis 2001) . Riziko vzniku AIM roste 24 do 60 minut od užití 

kokainu i  u  osob bez dalších rizikových faktorů, a to nezávisle na  způsobu užití a množství. U 4- 17% 

AIM pacientů užívajících kokain se  následně vyskytují komorové arytmie (Lange, Cigarroa et al. 
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1990). Hollander a kol. uvádějí, že  v souboru 24 pacientů užívajících kokain se rekurentní ischemické 

příhody srdeční vyskytovaly u 58% pacientů (Hollander and Hoffman 1992). Zajímavým 

patologickým mechanizmem změn navozených užíváním kokainu je také pravděpodobná dlouhodobá 

získaná systémová zánětlivá aktivita facilitující aterosklerotické procesy. U chronických uživatelů 

kokainů byla prokázána vyšší sérová hladina CRP ve srovnání s kontrolní populací (Meng, Lima et al. 

2003). U kuřáků marihuany tento fenomén překvapivě pozorován nebyl, s výjimkou dvou pacientů 

ve  studii Pappa a kol.(Papp, Czopf et al. 2005). Kouření marihuany je obecně relativně vzácným 

spouštěčem vzniku AIM či ventrikulární tachykardie a  fibrilací komor. Marihuana spíše ovlivňuje 

koronární mikrocirkulaci, snižuje průtok věnčitými tepnami a při vzniku trombu facilituje rupturu 

koronárního plátu. Zvyšuje také koncentraci karboxyhemoglobinu v krvi a snižuje transportní kapacitu 

krve pro kyslík (Rezkalla, Sharma et al. 2003). Mittleman a kol. na souboru 4000 pacientů odhadli 

riziko vzniku AIM do 60 minut od užití marihuany jako cca 4násobné oproti kontrolní populaci 

(Mittleman, Lewis et al. 2001). Vzhledem k prokázaným kardiopatogenním efektům uvedených 

návykových látek je sekundární prevence tohoto rizikového faktoru rovněž důležitým cílem.                                                                                                                         

Mezi  našimi  nemocnými byla rovněž identifikována 4 onkologická a onkohematologická maligní 

onemocnění, a to 2 kolorektální karcinom, 2 hematologická malignita (Dostálová, Belohlávek et al. 

2010). Ogawa a kol. uvádějí až 6,5% incidenci IM u onkologických pacientů, s nejčastějšími nádory 

plic, hlavy, krku a močového systému (Ogawa, Kanda et al. 1995). Jiní autoři udávají výskyt AIM 

u  2-10 procent onkologických pacientů (Doughty, Mehta et al. 2002, Chua, Hung et al. 2010). 

Oproti  tomu Gupta a kol. udávají u souboru AIM pacientů do 45 let věku prevalenci různých 

metastazujících onkologických onemocnění a akutní leukémie v rozmezí 0,1- 0,4%. Toto relativně 

nízké číslo zjistili analýzou 230 684 hospitalizačních záznamů pacientů po AIM ve věkovém rozmezí 

30-54 let (Gupta, Wang et al. 2014). Akutní koronární syndrom vedoucí k AIM může být komplikací 

základního onkologického onemocnění. Může vyplývat ze změn buněčného metabolismu, z aktivace 

řady prozánětlivých a proliferačních faktorů, ze změn rheologických vlastností krve, nebakteriální 

trombotické endokarditidy nebo z kardiotoxické chemo- a radioterapie. Téměř všechna 

antineoplastická farmaka jsou potenciálně kardiotoxická. Mezi látky prokazatelně ischemizující 

myokard patří cisplatina, kapecitabin, fluoruracil a vinka alkaloidy. Efekt radioterapie hrudníku má 

naopak menší vliv na postižení koronární tepen. Standardizovaná incidence (standard incidence ratio, 

SIR) vzniku AIM po radioterapii je 0,44%, po 10 letech od radioterapie je riziko vzniku AIM 1,2% 

a  riziko rozvoje choroby věnčitých tepen 2,7% (Jagsi, Griffith et al. 2007). Tato data jsou přínosná 

zejména z hlediska posouzení rizika ozařování u mladších žen s onkologií prsu, kde je radioterapie 

nezastupitelná, případně u maligních lymfomů.  
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 Akutní IM může být prvním projevem onkologického onemocnění. Mnoho neoplázií vede 

k poruchám krevní cirkulace a následně k trombotickému postižení věnčitých tepen. Trombóza 

se  nemusí omezovat toliko na věnčité tepny, ale může postihnout jakoukoliv část krevního řečiště. 

Tento projev je označován jako Trousseaův syndrom s prevalencí 1-11% (Yang, Hsieh et al. 2013). 

V jednom případě (0,76%) byla současně s AIM prokázána hypertrofická kardiomyopatie (HKMP). 

HKMP představuje autozomálně dominantní onemocnění s prevalencí 0,2 %, s neadekvátní hypertrofii 

myokardu bez zjevné příčiny, charakterizovanou ve své typické formě malými srdečními komorami 

se zesílenou stěnou a velmi vydatnými stahy srdečních komor (Maron, Gardin et al. 1995). 

U nemocných s HKMP může být při velké hypertrofii LK za přítomnosti stenokardie, EKG změn 

a  mírné elevace TnI tento nález chybně interpretován jako AIM. Avšak ani u HKMP nelze vyloučit 

možnost skutečného AIM.  

V souhrnu tedy 21% nemocných vykázalo při podrobném vyšetření některou z výše uvedených 

abnormalit ukazující na význam precipitujících faktorů (drogy, zánět) či jiných chorob (malignity). 

 

Riziko vzniku AIM, případně reinfarktu pomohou odhadnout také prediktivní biomarkery 

kardiovaskulárního postižení. Časné strukturní a funkční změny cévní stěny mohou být popsány 

pomocí neinvazivních technik. Tyto techniky zahrnují hodnocení PWW jako měřítka tuhosti cévní 

stěny, CMIT jako měřítka (sub)klinické aterosklerózy či měření AIx jako měřítka propagace pulzové 

křivky. PWV a CIMT jsou obecně uznávanými markery kardiovaskulárního rizika a mortality 

(Laurent, Boutouyrie et al. 2001, Meaume, Benetos et al. 2001, Laurent, Cockcroft et al. 2006), 

zejména u pacientů středního věku a starších (Heiss, Sharrett et al. 1991, Amar, Ruidavets et al. 2001). 

CIMT se zdá naopak být prediktivnějším markerem u mladších pacientů (Li, Chen et al. 2003, 

Raitakari, Juonala et al. 2003). Role AIx není v literatuře popsána tak podrobně jako role CIMT 

a  PWV. Vzrůst hodnot AIx je spojen s výskytem rizikových faktorů hypercholesterolémie (Wilkinson, 

Prasad et al. 2002), diabetes mellitus (Wilkinson, MacCallum et al. 2000) a kouření (Mahmud and 

Feely 2003). U pacientů zejména středního věku je hodnota AIx spojena s rizikem kardiovaskulárních 

onemocnění (Nurnberger, Keflioglu-Scheiber et al. 2002, Duprez, Kaiser et al. 2004), založeném 

na  Framinghamském skóre (Wilson, D'Agostino et al. 1998).  

Naše studie dále prokázala, že jako nejcitlivější ukazatel subklinické aterosklerózy se jeví zesílení 

CIMT na jakémkoli segmentu společné karotidy. Vyhodnocení průměrných tlouštěk CIMT – 

maximálních a středních hodnot jednotlivých segmentů mladých nemocných po AIM ukázalo 

na zesílení jak jednotlivých segmentů stěny karotid, tak průměrných hodnot maximálních měření. 

Naznačují tak difusní charakter aterosklerózy u mladých nemocných po IM (Linhart, Dostalova et al. 

2012). 
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Toto pozorování je v souladu s prací Gupty a kol., kteří rovněž na souboru mladých AIM pacientů 

mužského pohlaví popisují signifikantně vyšší zesílení CIMT oproti kontrolám (Gupta, Giri et al. 

2016) . Stejně tak Tewari a kol. popisují u 15% pacientů zvýšenou hodnotu CIMT (Tewari, Garg et al. 

2004) přesahující 0,08 cm, tedy hodnotu považovanou za znak signifikantního kardiovaskulárního 

rizika (Kasliwal, Bansal et al. 2007). Limbu a kol. pozorovali u 85% pacientů věkového průměru 38,4 

roku trpících chorobami věnčitých tepen zvýšené hodnoty CIMT nebo přítomnost karotických plátů 

(Limbu, Rajbhandari et al. 2015).  Přítomnost karotických plátů u kontrolní populace mladší 50 let 

obecně není častá. Singh a kol. uvádějí nicméně přítomnost karotických plátů u 7% studovaných 

dobrovolníků (Singh, Nagra et al. 2013). Jako senzitivnější ukazatel se jeví měření na přední stěně, 

a  to i přes to, že fyzikální princip tohoto měření neodpovídá principům stanovení rozměrů pomocí 

vedoucího echa, který by měl být univerzálně aplikován. Je tomu tak zjevně proto, že měření na této 

stěně ukazují vždy větší zesílení než na stěně zadní, bez ohledu na použitou techniku.  

Jako druhý senzitivní ukazatel rozvoje aterosklerotických změn a zatížení pracovního myokardu 

se na  podkladě našich dat jeví augmentační index, ovšem pouze AIx stanovený metodou Sphygmocor, 

která je pro danou oblast referencí. Tato metoda rovněž ukázala hraniční hodnoty AIx@75 shodné 

s literárními.  

Patologických hodnot některých nebo všech sledovaných parametrů spojených se strukturálními 

změnami cévní stěny (PWV, CIMT, AIX) dosáhly více než 4/5 sledovaných pacientů. Patologických 

hodnot AIx získaných měřením metodou Sphygmocor dosáhlo 59% mladých AIM pacientů, 

patologických hodnot AIx získaných měřením metodou EndoPAT pak 22% těchto pacientů. Toto číslo 

je relativně alarmující, neboť AIx nejen prokazatelně souvisí se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem 

(Nurnberger, Keflioglu-Scheiber et al. 2002, Vlachopoulos, Aznaouridis et al. 2010), ale také koreluje 

a stoupá s věkem pacienta (Kelly, Hayward et al. 1989). Při hodnocení významu AIx z hlediska 

kardiovaskulárního rizika je vhodné brát v potaz také rozdílný vztah hodnoty AIx a Framinghamské 

skóre výpočtu pravděpodobnosti rizika akutních koronárních příhod (fatálních a nefatálních) do 10 let 

pro muže a ženy. Z tohoto pohledu je vhodnější metodou neivanzivního stanovení subklinické 

aterosklerózy spíše stanovení hodnot PWV nebo CIMT (Van Trijp, Uiterwaal et al. 2006). 

Dále jsme zhodnotili specifitu a senzitivitu měření průměrné (mean) CIMT a maximální (max) CIMT, 

PWV, AIx a RHI. Specifita měření se jako nejnižší ukázala pro průměrné CIMT (52%), senzitivita 

měření vykazovala nejnižší hodnoty pro PWV (30%). Naopak nejvyšší senzitivitu měření jsme 

pozorovali při stanovení maximální CIMT (84%) a nejvyšší specifitu v případě PWV (93%). 

Na první pohled nepříliš vysoké ukazatele senzitivity a specificity funkčních parametrů – RHI a PWV 

nemusí nutně znamenat nedostatek těchto použitých metod. U všech nemocných byla po IM 

aplikována poměrně dobře vedená sekundárně preventivní opatření. Většina nemocných přestala 
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kouřit a, jak ukazuje výše uvedená analýza, většina nemocných užívala v sekundární prevenci 

doporučené léky. Zejména ACE inhibitory a statiny mají přitom prokázaný rychlý efekt na zlepšení 

tuhosti cévní stěny a endoteliální funkce (Wallace, Maki-Petaja et al. 2010). Rozsáhlá metaanalýza 

ukázala, že jen ACE inhibitory snižují PWV v průměru o 1,7 m/s a AIx o o 3,8 (Shahin, Khan et al. 

2012). Podávání statinů vede rovněž ke snížení PWV cca o 1,5 m/s (Orr, Dengo et al. 2009). 

Pokud  by  se tedy výsledky kombinovaly, mohla by být v předchorobí celá škála funkčních změn ještě 

výrazně více alterována, než to je po zavedení účinné léčby u našeho souboru prokazatelné. 

Výše uvedené platí v menším rozsahu i pro CIMT, kde většina používaných léčiv v sekundární 

prevenci spíše jen zpomaluje progresi jejího zesílení. Avšak na rozdíl od zlepšujících se funkčních 

ukazatelů je regrese CIMT možná jen při skutečně agresivní terapii (Kodama, Yamasaki et al. 2000, 

Wang, Staessen et al. 2006, Goldberger, Valle et al. 2010, Peters, den Ruijter et al. 2011).  

Pro porovnání specificity a senzitivity hodnot AIX naměřených pomocí AIX@75 - Sphygmocor a 

AIX@75 - PAT jsme také srovnali vztah ROC (Receiver Operating Characteristic) křivky resp. jejich 

plochy pod křivkou (Area Under Curve – AUC). Lepšími hodnotami AUC se vyznačovala data 

naměřená AIX@75 - Sphygmocor (0,78), AIX@75 - PAT dosáhl hodnoty AUC 0,71. Kvalita všech 

použitých diagnostický přístupů obecně spadá podle hodnot AUC do kategorie oprávněný 

diagnostický test (AUC mezi 0,50 až 0,75), s výjimkou hodnot AIX získaných AIX@75 - 

Sphygmocorem, kde hodnota AUC řadí tuto metodiku do kategorie dobrých diagnostických testů 

(hodnoty AUC 0,75 až 0,92).  

 Souhrnem, výhody neinvazivního měření parametrů spojených s předčasným rozvojem 

aterosklerózy jsou mnohé. Tato měření jsou přínosná u zatím asymptomatické pacientské populaci, 

jakou jsou děti či mladí dospělí zejména při pozitivní rodinné anamnéze. Získaná data mohou dále 

napomoci stratifikaci dalších rizikových faktorů a odhalit tak ještě bezpříznakové pacienty s vysokým 

rizikem pozdější manifestace aterosklerotických změn. 
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5.4. Cíl 4 

 

Posouzení kvality života a změn v sexuální oblasti vyvolaných prodělaným akutním koronárním 

syndromem u mladších a starších nemocných. 

 

Posledním cílem naší práce bylo zhodnocení kvality života a posouzení erektilní dysfunkce u mladších 

nemocných po AIM. Z pohledu hodnocení kvality života jsme pomocí dotazníku SF-36 mapovali 

8 dimenzí (fyzické fungování, fyzická omezení, tělesná bolest, všeobecné zdraví, vitalita, sociální 

fungování, emoční problémy a duševní zdraví). Snížení bodového skóre jsme u našich pacientů 

zaznamenali pouze v doméně fyzického fungování. Bodové skóre ostatních hodnocených domén 

nevykazovalo při srovnání s kontrolami významný pokles, a to i v doméně tělesné bolesti. Absence 

bodového rozdílu v hodnocení tělesné bolesti odpovídá minimálnímu výskytu reziduální anginy 

pectoris mezi našimi respondenty.  

Poněkud překvapivý byl nález v oblasti mentálního zdraví. V doménách týkajících se duševního zdraví 

vykazovali naši pacienti bodové skóre analogické zdravým kontrolám. Prvotní psychologickou reakcí 

na AIM je přitom obvykle úzkost. Literatura uvádí bezprostředně po AIM silné pocity úzkosti u 18,5-

31% pacientů, přičemž u pacientů s předchozí zkušeností s AIM úzkost dosahuje incidence až 70-80% 

(Frasure-Smith, Lesperance et al. 1999, Newman 2004, Moser 2007). Perzistující anxiozita u pacientů 

po prodělaném IM přitom negativně ovlivňuje prognózu onemocnění a celkovou kvalitu života 

pacienta (Lane, Carroll et al. 2001, Shibeshi, Young-Xu et al. 2007). Longitudinální studie naznačily 

pokles kvality života již 4 týdny po prodělaném AIM, a toto snížení kvality života bylo pacienty 

pociťováno v řádu let po AIM (Agewall, Berglund et al. 2004). Vnímaný pokles kvality života rovněž 

koreluje s mírou pociťované úzkosti. Zatímco mírná úzkost může pacientům napomoci zaměřit 

se  na  nově vzniklý problém, ale snižuje schopnost pacienta koncentrovat se, zato však zvyšuje snahu 

vyhledávat informace a nově vzniklý problém řešit. Vyšší míra úzkosti naopak ústí v narušení 

racionálních schopností a ovlivňuje i fyziologické fungování pacienta. Je možné, že soubor našich 

mladých pacientů po AIM vykazoval značnou psychickou stabilitu i vzhledem k minimálnímu výskytu 

reziduální anginy pectoris, a tedy nízké míře přetrvávající pociťované fyzické bolesti. Tyto faktory 

se  mohly odrazit na hodnocení kvality života, která se zdánlivě neliší od kontrolní zdravé populace. 

Věk a psychosociální charakteristiky pacienta jsou obecnými silnými prediktory kvality života 

po  prodělaném AIM (Beck, Joseph et al. 2001). 

S obecnou kvalitou života pacientů po AIM úzce souvisí i jejich funkční sexuální život. Proto jsme se 

zaměřili i na hodnocení případné erektilní dysfunkce mužských pacientů. K vyhodnocení míry 

případné erektilní poruchy byla použita zkrácená verze dotazníku IIEF (International Index of Erectile 

Function), verze IIEF 5.  
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Erektilní dysfunkce je u pacientů zotavujících se po AIM obecným problémem. Literární data ovšem 

většinou nejsou věkově stratifikována, takže literární prevalence erektilní dysfunkce pacientů po AIM 

může být vyšší díky většímu podílu starších pacientů. Ruzić a kol. udává výskyt erektilní dysfunkce 

až u 82% pacientů ve věku 30-75 let ve srovnání s 42,9% u zdravých kontrol (Ruzic, Persic et al. 

2007). Obecně je udávaná prevalence erektilní dysfunkce v pacientských souborech širokého 

věkového rozpětí spíše o něco nižší a kolísá mezi cca 40-60% pacientů (Archer, Gragasin et al. 2005, 

Apostolovic, Stanojevic et al. 2017, Compostella, Compostella et al. 2017).  

Mírnou až výraznou erektilní dysfunkci s hodnotami IIEEF 5 skóre pod 20 bodů vykazovalo 33% 

našich mladých pacientů po AIM, u starších pacientů byla prevalence erektilní dysfunkce 90% 

ve  srovnání se 4% zdravých kontrol. Přímé literární srovnání je pro nedostatek věkově 

stratifikovaných literárních údajů poněkud obtížné, zajímavý vhled do sexuálního života mladších 

pacientů po prodělaném AIM nicméně poskytuje práce Lindaua a kol. Zabývá se studiem sexuálního 

chování 2802 pacientů ve věku 18-55 let. Ženy představovaly 1889 pacientů (67,4%) tohoto souboru. 

Sexuálně aktivních je cca 40% mladých žen a 55% mladých mužů po AIM. Jeden rok po AIM byl 

nejčastějším problémem žen ztráta zájmu o sex (39,6%) a potíže s lubrikací (22,3%). U mužů pak 1 rok 

po AIM vykazovalo 21,7% pacientů erektilní dysfunkci, ztrátu zájmu o sex 18,8% pacientů. Zdá se, 

že mezi mladšími pacienty funkční problémy v sexuální oblasti po prodělaném AIM postihují spíše 

ženy než muže. Mladší muži po AIM také s vyšší frekvencí obnovují sexuální život, ať jde o sledování 

1 měsíc či 1 rok po prodělaném AIM (Lindau, Abramsohn et al. 2016). Výrazně nižší výskyt erektilní 

dysfunkce u našich mladších pacientů oproti pacientské kohortě starších probandů s touto prací 

koreluje. Relativně nízký výskyt erektilní dysfunkce u našich mladých pacientů může 

kromě  samotného faktoru věku souviset i s dobrým mentálním zdravím naší pacientské populace, 

zjištěným pomocí dotazníku SF-36 (viz výše). Vztah deprese, srdeční příhody a erektilní dysfunkce je 

obecně akceptován. Někteří autoři dokonce hovoří o fenoménu „sebeposilující triády“, v rámci které 

může deprese nepřímo vést k IM, IM následně vede k erektilní dysfunkci a získaná erektilní dysfunkce 

dále posiluje depresi (Goldstein 2000). Naši mladí pacienti po AIM nevykazovali podle výrazné 

odchylky od mentálního zdraví kontrolní populace, což může zrcadlit i relativně nízký výskyt 

erektilních poruch. 

Vznik a rozvoj erektilní dysfunkce je multifaktoriální proces, na kterém se podílí řada více či méně 

ovlivnitelných činitelů. V naší práci jsme se proto zaměřili také na možný vztah medikace pacientů 

a případné erektilní dysfunkce. 

Význam konkomitantní terapie byl hodnocen ve vztahu k preskripci betablokátorů, ACE 

inhibitorů/sartanů a rovněž statinů a s ohledem na kontrolu krevního tlaku. Léčba betablokátory měla 

na výsledek dotazníku ED paradoxní vliv, kdy pacienti po AIM vykazovali mírně vyšší IIEF 5 skóre 
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oproti pacientům bez léčby. Tato data jsou v souladu s literárními údaji, podle kterých jen thiazidová 

diuretika prokazatelně vedou ke vzniku erektilní dysfunkce, zatímco vedlejší efekt betablokátorů je 

velmi nízký (cca 3%), a to u jen starší generace těchto farmak (Silvestri, Galetta et al. 2003). 

ACE  inhibitory, inhibitory angiotensinového receptoru a inhibitory vápníkových kanálů mají 

na  erektilní funkce vliv neutrální až příznivý (Mancia, Laurent et al. 2009, Baumhakel, Schlimmer et 

al. 2011, Manolis and Doumas 2012). V souladu s literaturou jsme prokázali významný příznivý vliv 

terapie statiny na erektilní funkce. Negativní erektilní efekt statinů byl popsán pouze při podávání 

vysokých dávek, které pravděpodobně snižují plazmatickou hladinu testosteronu (Baumhakel, 

Schlimmer et al. 2011).  

Stupeň kontroly TK, ani hladiny LDL-cholesterolu, ani persistence kouření neměly na výsledek 

dotazníkového šetření vliv. Rovněž jsme neprokázali významný vztah ED k žádnému z ukazatelů 

cévního preklinického poškození. 

Dotazník IIEF je dobře dostupnou možností, jak zjistit a hodnotit erektilní dysfunkci. Problémy 

v oblasti sexuálního života zdaleka nejsou u pacientů po prodělaném AIM okrajovou záležitostí a jejich 

řešení rovněž vyžaduje komplexní přístup. 

U žen v reprodukčním věku je nutné zhodnotit rizikovost event. těhotenství, popř. užívání antikoncepčních 

metod. V případě plánovaného těhotenství pak upravit chronickou medikaci tak, aby nebyla ohrožena žena 

ani plod jejím vysazením, popř. užíváním. V našem souboru plánovaně, po vysazení kontraindikované 

medikace (ACE inhibitory, statiny, warfarin apod.) a po nasazení v souhlase s Trombotickým centrem 

VFN antikoagulační terapie, otěhotněly a těhotenství zakončily porodem zdravého dítěte celkem 

4  pacientky.  
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6. Závěr  
 

Kardiovaskulární onemocnění představují nejzávažnější skupinu nozologických jednotek spojených 

ve vyspělých zemích s vysokou mírou morbidity a mortality. Převážnou většinu kardiologicky 

nemocných tvoří pacienti s diagnózou arteriální hypertenze a chronickými formami ischemické 

choroby srdeční, z nichž pouze malé je v době primomanifestace akutního infarktu myokardu (AIM) 

mladších 60 let, a jen zcela výjimečně se objeví i nemocní, kteří prodělali AIM před 40. rokem věku. 

Naše práce se zaměřila právě na specifickou pacientskou populaci mladších pacientů, tedy mužů 

ve  věku do 45 let a žen ve věku do 50 let v okamžiku prodělaného AIM. S ohledem na cíle práce 

je souhrn našich výsledků následující: 

 V našem souboru mladých nemocných po AIM tvořili převahu pacienti s postižením pouze jedné tepny 

(55%). Námi pozorovaná frekvence koronárního postižení s výraznou dominancí postižení pouze jedné 

tepny může být ovlivněna vyšší prevalencí diabetu a hypertenze ve skupině našich starších pacientů 

po AIM Systolická funkce mladých nemocných po AIM byla v průměru 57%, celkem 20 nemocných 

(15%) však mělo EF levé komory (EFLK) pod 45% (nejnižší hodnota 30%). Plnění levé komory 

hodnocené echokardiografií bylo posouzeno jako normální v 50% případů, jako porucha relaxace 

v  38%, zbylých 12% bylo rovnoměrně rozděleno mezi pseudonormalizaci (6%) a poruchu, která byla 

označena jako echokardiograficky nehodnotitelná. Hodnoty TAPSE mladých pacientů po AIM byly 

v průměru normální (23 mm), avšak 10% nemocných mělo hodnoty pod 20 mm s minimem 17 mm. 

Obecně je rozsah postižení koronálních tepen u mladších AIM pacientů nižší a následky prodělaného 

AIM mírnější než u pacientů starších. 

 Ve sledované pacientské skupině nemocných s předčasným akutním IM bylo hlavním rizikovým 

faktorem kouření (71% žen a 76% mužů). Během sledování se počet aktivně kouřících mužů i žen 

snížil na 29% u žen a 31% u mužů. Statisticky významně zvýšený výskyt anamnézy dyslipidémie 

u  mladých mužských AIM pacientů dosahoval prevalence 34%, což je hodnota poněkud nižší, 

než udávají literární data. Průměrné hodnoty lipidogramu se sekundární preskripcí významně ovlivnit 

nepodařilo. Celkem 21% nemocných vykázalo při podrobném vyšetření některý z  potenciálně 

precipitujících faktorů vzniku AIM (horečnatá onemocnění, abusus drogy, zánětlivá autoimunitní 

onemocnění, onkologické malignity).  

 Naše studie déle v rámci rizikových aterosklerotických faktorů analyzovala strukturní a funkční změny 

cévní stěny mladých nemocných po AIM. Nejcitlivějším ukazatelem subklinické aterosklerózy se jeví 

zesílení CIMT posuzované na jakémkoli segmentu společné karotidy. Druhým senzitivním ukazatelem 
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rozvoje aterosklerotických změn a zatížení myokardu se jeví augmentační index, ovšem 

pouze augmentační index stanovený metodou Sphygmocor. 

 Snížení bodového skóre v dotazníku SF-36 zohledňujícího kvalitu života jsme u našich mladých 

pacientů zaznamenali pouze v doméně fyzického fungování. Bodové skóre ostatních hodnocených 

domén nevykazovalo při srovnání s kontrolami významný pokles, a to i v doméně tělesné bolesti. 

V doménách týkajících se duševního zdraví vykazovali naši mladí pacienti rovněž bodové skóre 

analogické zdravým kontrolám. Mírnou až výraznou erektilní dysfunkci s hodnotami IIEEF 5 (skóre 

pod 20 bodů) vykazovalo 33% našich mladých pacientů po AIM. Správně rehabilitující mladí pacienti 

po AIM našeho souboru mají tedy značnou šanci na kvalitní život i po atace akutního infarktu 

myokardu a jejich kvalita života není horší, než kvalita života starších pacientů po AIM. 

  

Souhrnem, všechny čtyři cíle práce studující vybraná specifika mladé pacientské populace 

po prodělaném akutním infarktu myokardu byly splněny.  

 

6.1. Doporučení vyplývající z práce  

 

V rámci pravidelných kontrol u praktického lékaře se zaměřovat na mladé jedince s pozitivní rodinou 

anamnézou kardiovaskulárních chorob, intervenovat u nich případná další rizika – dietní opatření, pomoc 

s ukončením kouření, pohybový režim. Při zjištění arteriální hypertenze, nikotinizmu, obezity, 

dyslipidémie kromě specifické terapie u této vysoce rizikové skupiny pátrat po subklinických známkách 

aterosklerózy. 

V případě bolesti na hrudi i u mladých nemocných pomýšlet na možnou diagnózu akutního koronárního 

syndromu, zejména u nemocných s chronickými autoimunitními chorobami, onkologicky léčených 

a  sledovaných nemocných, příp. drogově závislých.  

Aktivně hodnotit u pacientů po AIM v časném věku nejen jejich kvalitu života, ale i možné sexuální 

dysfunkce, psychické dopady onemocnění. U žen v reprodukčním věku pak zhodnotit rizikovost 

těhotenství, popř. užívání antikoncepčních metod. V případě plánovaného těhotenství pak upravit 

chronickou medikaci tak, aby nebyla ohrožena žena ani plod jejím vysazením, popř. užíváním.   

Pacienty dispenzarizovat v rámci kardiologické ambulance a motivovat je k dodržování režimových 

opatření, užívání medikace, poučit o známkách možných komplikací, reinfarktu, srdečního selhání.   
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8. Seznam zkratek  
 

AASI index ambulantní arteriální tuhosti 

ABI  index kotníkových tlaků (Ankle Brachial Index) 

AIM akutní infarkt myokardu 

AIX, AIx augmentační index 

AUC plocha pod křivkou (Area Under Curve) 

CABG aortokoronární bypass 

CIMT tloušťka komplexu intimy a tunica media na karotických tepnách (Carotid 

  Intima-Media Thickness) 

CRP C-reaktivní protein 

                       DM   diabetes mellitus 

EF  ejekční frakce 

FMF familiární středozemní horečka (Familial Mediterranean Fever) 

HDL vysokodenzitní lipoprotein (High Density Lipoprotein) 

ICHS ischemická choroby srdeční 

IM  infarkt myokardu 

IFN-γ interferon γ 

LBBB        blok levého raménka Tawarova  

LDL Nízkodenzitní lipoprotein (Low Density Lipoprotein)  

LK  levá komora 

PAT  pletyzmografická tonometrie pulzní amplitudy (Pulse Amplitude Tonometry) 

PI3K fospatidylinositol-3-kináza 

PCI  perkutánní koronární intervence 

PK  pravá komora   

PWV rychlost propagace pulzové vlny 

RBBB  blok pravého raménka Tawarova 

RHI  index reaktivní hyperémie 

ROC ROC (Receiver Operating Characteristic) křivka 

TAPSE  amplituda pohybu trikuspidálního anulu v systole (Tricuspid Annular Plane  

  Systolic Excursion) 

 TG 2 transglutamináza 2 

TK  krevní tlak 
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Příloha 1  Dotazník SF 36 

 

Příjmení    ……………………….. Jméno    ………………………..  

RČ          ……………../………..  

Datum vyplnění(DDMMRR)  ……………………….  

  

  

NÁVOD: V tomto dotazníku jsou otázky týkající se Vašeho zdraví. Vaše odpovědi pomohou určit jak 
se cítíte a jak dobře se Vám daří zvládat obvyklé činnosti.  

  

Odpovězte na jednu z otázek tím, že vyznačíte příslušnou odpověď. Nejste-li si jisti jak odpovědět, 
odpovězte jak nejlépe umíte.  

  

  

  

  

  

1. Řekl(a) byste, že Vaše zdraví je celkově:  

(zakroužkujte jedno číslo)  

  

    Výtečné ……………………………………………………………….1  

      

    Velmi dobré …………………………………………………………  2  

      

    Dobré ………………………………………………………………….3  

  

    Docela dobré …………………………………………………………..4  

  

    Špatné ………………………………………………………………….5  

  

  

  

  

  

  

2. Jak byste hodnotil(a) své zdraví dnes ve srovnání se stavem před rokem?  

  

(zakroužkujte jedno číslo)  

    Mnohem lepší než před rokem …………………………………………1  

      

    Poněkud lepší než před rokem ………………………………………….2  

  

    Přibližně stejné jako před rokem ………………………………………..3  

  

    Poněkud horší než před rokem ………………………………………….4  

  

    Mnohem horší než před rokem ………………………………………….5  



 

 

  

  

3. Následující otázky se týkají činností, které někdy děláváte během svého typického  dne. Omezuje 

Vaše zdraví nyní tyto činnosti? Jestliže ano, do jaké míry?  

  

             (zakroužkujte jedno číslo na každé řádce)  

  

  ČINNOSTI  

Ano, 

omezuje  

hodně  

  

Ano, 

omezuje  

trochu  

  

Ne, vůbec 

neomezuje  

a. Usilovné činnosti jako je běh, zvedání těžkých 

předmětů, provozování náročných sportů  

1  

  

2  3  

b. Středně namáhavé činnosti  jako posunování 

stolu, luxování, hraní kuželek, jízda na kole  

1  2  3  

  

c. Zvedání nebo nošení běžného nákupu  

  

  

1   

  

2  

  

3  

  

  

d. Vyjít po schodech několik pater  

  

  

1  

  

2  

  

3  

  

e. Vyjít po schodech jedno patro  

  

  

1  

  

2  

  

3  

  

  

f.    Předklon, shýbání, poklek  

  

  

1  

  

2  

  

3  

  

g.   Chůze asi jeden kilometr  

  

  

1  

  

2  

  

3  

  

h.    Chůze po ulici sto metrů  

  

  

1  

  

2  

  

3  

  

i.   Chůze po ulici několik desítek metrů  

  

  

1  

  

2  

  

3  

  

j.    Koupání doma nebo oblékání bez cizí pomoci  

  

  

1  

  

2  

  

3  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

4. Trpěl jste některým z dále uvedených problémů při práci nebo při běžné denní činnosti v   posledních 

4 týdnech kvůli zdravotním potížím?  

  

               (zakroužkujte jedno číslo na každé řádce)  

  

  ANO  NE  

a. Zkrátil se čas, který jste věnoval(a) práci nebo jiné činnosti?  

  

  

1  

  

2  

  

b.   Udělal(a) jste méně než jste chtěl(a)?  

  

  

1  

  

2  

  

c.   Byl(a) jste omezen(a) v druhu práce nebo jiných činnosti?  

  

  

1  

  

2  

e. Měl(a) jste potíže při práci nebo jiných činnostech (např.) jste 

musel(a) vynaložit zvláštní úsilí)?  

  

  

1  

  

2  

  

  

  

  

  

  

5. Trpěl(a) jste některým z dále uvedených problémů při práci nebo při běžné denní činnosti v 

posledních 4 týdnech kvůli nějakým emocionálním potížím (například pocit deprese nebo úzkosti)?  

  

               (zakroužkujte jedno číslo na každé řádce)  

  

  

  

ANO  

  

NE  

  

a.  Zkrátil se čas, který jste věnoval(a) práci nebo jiné činnosti?  

  

  

1  

  

2  

  

b.  Udělal(a) jste méně než jste chtěl(a)?  

  

  

1  

  

2  

c.   Byl(a) jste při práci nebo jiných činnostech méně pozorný(á) než 

obvykle?  

  

  

1  

  

2  

  

  

  

  

  

  

   



 

 

6. Uveďte do jaké míry bránily Vaše zdravotní nebo emocionální potíže Vašemu  normálnímu 

společenskému životu v rodině, mezi přáteli, sousedy nebo v širší společnosti v posledních 4 

týdnech.  

  

                 (zakroužkujte jedno číslo)  

     Vůbec ne …………………………………………………………1  

         

     Trochu ……………………………………………………………2  

  

     Mírně ……………………………………………………………..3  

  

     Poměrně dost ……………………………………………….…….4  

  

     Velmi silně …………………………………………………….…5  

  

  

7. Jak velké bolesti jste měl(a) v posledních 4 týdnech?  

  

(zakroužkujte jedno číslo)  

  

     Žádné …………………………………………………………….1  

  

     Velmi mírné ……………………………………………….……..2  

  

     Mírné ……………………………………………………….…….3  

  

     Střední ……………………………………………………………4  

  

     Silné ………………………………………………………………5  

  

     Velmi silné ……………………………………………………….6  

  

  

8. Do jaké míry Vám bolesti bránily v práci (v zaměstnání i doma) v posledních  4 týdnech?  

  

                 (zakroužkujte jedno číslo)  

  

     Vůbec ne …………………………………………………………..1  

  

     Trochu ……………………………………………………………..2  

  

     Mírně ………………………………………………………………3  

  

     Poměrně dost ……………………………………………………….4  

  

     Velmi silně ………………………………………………………….5  

  

  



 

 

  

  

9. Následující otázky se týkají Vašich pocitů a toho jak se Vám v posledních 4 týdnech dařilo. U každé 

otázky označte prosím takovou odpověď, která nejlépe vystihuje  jak jste se cítil(a).  

  

 Jak často v posledních 4 týdnech    (zakroužkujte jedno číslo na každé řádce)  

  

    

Pořád  

  

  

Většinou  

  

Dost 

často  
  

  

Občas  

  

Málokdy  

  

Nikdy  

a. jste se cítil(a) pln(a) elánu?  

  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

  

6  

b. jste byl(a) velmi nervózní?  

  
  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

  

6  

c. jste měl(a) takovou 

depresi, že Vás nic 

nemohlo rozveselit?  

  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

  

6  

d. jste pociťoval(a) klid a 
pohodu?  

  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

  

6  

e. jste byl(a) pln(a)  energie?  

  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

  

6  

f. jste pociťoval(a) 
pesimismus a smutek?  

  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

  

6  

g. jste se cítil(a) vyčerpán(a)?  

  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

  

6  

  

h. jste byl(a) šťastný(a)?  

  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

  

6  

  

i. jste se cítil(a) unaven(a)?  

  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

  

6  

  

  

  

 

 

 

  

10. Uveďte, jak často v posledních 4 týdnech bránily Vaše zdravotní nebo emocionální obtíže  Vašemu 

společenskému životu (jako např. návštěvy přátel, příbuzných atd.)?            



 

 

     (zakroužkujte jedno číslo)     Pořád . 

………………..………………………………………………1  

  

     Většinu času ………………………………………………………….2  

  

     Občas ………………………………………………………………..3  

  

     Málokdy ……………………………………………………………..4  

  

     Nikdy ………………………………………………………………..5  

  

  

  

11. Zvolte, prosím, takovou odpověď, která nejlépe vystihuje do jaké míry pro Vás platí každé z 

následujících prohlášení?  

  

             (zakroužkujte jedno číslo na každé řádce)  

  

    

Určitě ano  

  

  

Většinou 

ano  

  

Nejsem si 

jist  

  

Většinou 

ne  

  

Určitě ne  

a. Zdá se, že onemocním (jakoukoliv 

nemocí) poněkud  

snadněji než jiní lidé   

  

  

  

1  

  

  

2  

  

  

3  

  

  

4  

  

  

5  

b. Jsem stejně zdráv(a) jako kdokoliv 

jiný  

  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

c. Očekávám, že se mé zdraví zhorší  

  
  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

  

d.   Mé zdraví je perfektní  

  

  

1  

  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  
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Summary The incidence of acute myocardial infarction (AMI) increases with clustering of predisposing risk factors. In younger 

subjects with a positive family history of AMI occurring in relatives under the age of 60 years without obvious risk factors for 

atherosclerosis, there is a potential for strong inherited traits contributing to the risk of coronary disease. Among them there is 

increasing evidence that hereditary thrombophilia may play a major role. We present a unique case of a patient developing AMI 

at the age of 48 years. In this patient, without traditional risk factors for atherosclerosis, eight mutations and polymorphisms in 

six different genes were identified: polymorphism of factor V Leiden (1691 GA), factor II prothrombin (20210 GA), 

methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR, 677 CT and 1298 AC), plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1) polymorphism 

4G/5G and glycoprotein VI (GP6, 13254 TC, Ser219Pro). All could be involved in the pathogenesis of the arterial thrombosis. 

Although such associations are extremely rare, it underlines the importance of thrombophilia assessment in cases with otherwise 

unexpected coronary disease occurring at young age. According to our experience, in the case of documented hereditary 

thrombophilia lineal relatives should be examined and/or followed up. 
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Abbreviations 
AMI Acute myocardial infarction 
CHD Coronary heart disease 
GP6 Glycoprotein VI 
HPA-1 Human platelet antigen 1 
ICD Implantable cardioverter/defibrillator 
LAD Left anterior descending artery 
LV Left ventricular 
MTHFR Methylenetetrahydrofolate reductase 
PAI-1 Plasminogen activator inhibitor 1 

Introduction 
Acute myocardial infarction (AMI) is defined as a pathological event caused by myocardial necrosis, when diminished blood 

supply exceeds a critical threshold and overwhelms myocardial cellular repair mechanisms necessary to maintain normal function 

and homeostasis. The incidence of classical forms of AMI increases with clustering of predisposing risk factors, either modifiable 



 

 

(e.g. smoking, dyslipidemia, obesity, arterial hypertension and diabetes mellitus) or non-modifiable (e.g. age, male gender and 

family history of premature coronary heart disease). When no obvious risk factors for MI are present, other causes of thrombosis 

have to be searched for. Other factors possibly causing AMI in young individuals even without clinically significant 

atherosclerosis include: myocardial bridging, large vessel vasculitis, such as Takayasu arteritis: arteritis, often granulomatous, 

predominantly affecting the aorta and/or its major branches, onset usually in patients younger than 50 years [1]: medium vessel 

vasculitis where inflammatory aneurysms and stenoses are common as Kawasaki disease (arteritis associated with the 

 

Fig. 1 Acuteocclusionof theleftdescending artery(LAD)with athrombusinthedistal segment(arrow) 

mucocutaneous lymph node syndrome and predominantly affecting medium and small arteries, usually occurs in infants and 

young children) and necrotizing forms of arteritis of medium or small arteries without glomerulonephritis and not associated with 

antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA): polyarteritis nodosa [2] might involve coronary arteries in younger patients, 

vasoconstriction due to drug abuse, Kounis syndrome (acute coronary syndromes with mast cell activation, the release of 

mediators during allergic insults has been incriminated as a cause of coronary artery spasm and/or atheromatous plaque erosion 

or rupture [3]) and other conditions. There is an emerging body of evidence suggesting that inherited thrombophilia may play a 

significant contributive role as well. The most common hereditary forms of hypercoagulation are caused by a variation in the 

coagulation factor V (Leiden mutation, F5; 1q23), prothrombin gene (F2; 11p11-q12), and mutations in the 

methylenetetrahydrofolate reductase gene (MTHFR; 1p36.3) including two variants, C677T and A1298C [4, 5]. Recently, a 

polymorphism in the thrombocyte glycoprotein VI gene (GP6) was identified and found to be associated with premature AMI in 

young patients [6]. Some genetic variants of the GP6 gene have been reported in populations of patients with coronary heart 

disease (CHD), stroke and/or chronic obstructive peripheral arterial disease [7–10]. The impact of the these mutations on arterial 

thrombosis is poorly understood and still remains to be assessed. Several authors have reported a combination of the these 

mutations in one patient which led to the development of thromboembolic event. Mutation of the MTHFR gene and factor V are 

most common combination 
[11]. 

In this article, the case of a patient developing AMI at the age of 48 years is presented. This patient had been treated and 

followed up at our department within a prospective observational study entitled Premature-AMI Patients Examination and 

Follow-up [12]. 

Methods 
The Premature-AMIPatientsExamination andFollowup program was a multicentric prospective study analyzing risk factors and 

outcomes in young survivors of AMI (males <50 years of age and females <55 years of age). Part of the program included 

systematic screening of familial thrombophilia and some other known polymorphisms reported to be associated with CHD. These 

included polymorphism of factor V Leiden 
(1691 GA), factor II prothrombin (20210 GA), MTHFR (677 CT) and (1298 AC), PAI-1 polymorphism 4G/5G and GP6 (13254 

TC, Ser219Pro). 

Index case presentation 
A 48-year-old, non-obese male patient, non-smoker, was referred to our cardiology department for AMI with ST-segment 

elevation. He did not suffer from any type of traditional risk factors for atherosclerosis (e.g. arterial hypertension, dyslipidemia 



 

 

or diabetes mellitus), his laboratory parameters were within normal values (urea: 6.1mmol/l [normal range 2.8–8], creat. 

[creatinine]: 86μmol/l [44–110], bilirubin: 17.6μmol/l [2–17], alanine transaminase [ALT]: 0.9μkat/l [0.1–0.78], aspartate 

aminotransferase test [AST]: 0.71μkat/l [0.1–0.72], gamma – glutamyl transpeptidase [GGT]: 0.9μkat/l [0.14–0.84] alkaline 

phosphatase [ALP]: 0.91μkat/l [0.66–2.2], C-reactive protein [CRP]: 4.3mg/l [0–5], glucose: 5.1mmol/l [3.9–5.6], blood count: 

Leu: 6.15 · 10^9/l [4.00–10.00], hemoglobin [Hb]: 161g/l [135–175], platelet count [Plt]: 228 · 10^9/l [150–400], coagulation 

INR: 1.15 [0.8–1.2], activateted partial trombplastin time [APTT]: 29.3s [25.9–40], thrombin time: 14.9s [12–18], antithrombin 

III: 87% [75–125], D-dimer: 204μg/l [1–190]). 
The patient’s father had prematurely died of an AMI at the age of 50 years. His mother has been treated for ischemic heart 

disease and had coronary artery bypass grafting for triple vessel disease at the age of 70 years. Beside the strongly positive family 

history, the patient had no other risk factors for atherogenesis. The only treatment before AMI included antibiotics for acute 

tonsillitis preceding the onset of AMI symptoms by 2 days. This infection seems to increase the risk of arterial thromboembolic 

event in this patient (by dehydration during fever and platelet activation by the inflammation). 
Urgent coronary angiography revealed acute occlusion of the left anterior descending artery (LAD) with a large thrombus 

within its distal segment (Fig. 1). Abciximab, a IIb/IIIa receptor inhibitor, was adminis- 

 

Fig. 2 A stentwasinserted into theLAD (arrow)and thediagonalbranchstenosiswastreatedbyballoonangioplasty. 

Finalangiographyshowed aTIMI-3flow inbotharterieswithoutaresidual stenosis 

Table 1 Resultsof thegeneticinvestigationsof thepatient 
Platelet activation  

Glycoprotein VI (GP6) 
polymorphism 13254 TC, 
Ser219Pro 

C/C allele combination – 
homozygous configuration 

Hemocoagulation activation  

Factor V Leiden (1691 GA) G/A – heterozygous 
configuration 

Factor II – prothrombin 
(20210 GA) 

G/A – heterozygous 
configuration 

MTHFR – 
methylenetetrahydrofolate 
reductase (677 CT) 

C/T – heterozygous 
configuration 

MTHFR – 
methylenetetrahydrofolate 
reductase (1298 AC) 

A/C – heterozygous 
configuration 

Inhibition of fibrinolysis  

Plasminogen activator 
inhibitor 1 (PAI-1) 
polymorphism 4G/5G: 

4G/4G allele combination 

tered, followed by thrombus aspiration. After recanalization, a narrow stenosis of the LAD and its diagonal branch was 

documented. A stent was inserted into the LAD and the diagonal branch stenosis was treated by balloon angioplasty. Final 



 

 

angiography showed a Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) study group grade 3 flow in both arteries without a residual 

stenosis (Fig. 2). The main laboratory findings are listed in Table 1. The patient was subsequently treated with dual antiplatelet 

therapy using low-dose acetylsalicylic acid (ASA) and clopidogrel. Other medication included statins, ACE inhibitors and beta-

blockers. Echocardiography showed severe systolic left ventricular (LV) dysfunction, with an LV ejection fraction of 35%. Due 

to reduced EF remaining low after 40 daysof optimal medical therapy and limitations in exercise capacity (dyspnea NYHA III) 

the patient received an implantable cardioverter defibrillator (ICD) as a primary prevention measure of sudden cardiac death. 

Laboratory evaluation of plasma homocysteine was within normal values, screening of hereditary coagulopathy was performed 

and a combination of the mutations given in Table 1 was detected. After 1 year, the patient was switched from dual antiplatelet 

therapy to a combination of coumarin and ASA (200mg per day). Under this treatment a decrease in platelet reactivity was 

demonstrated by optic transmission aggregometry. Coumarin was given to protect against cardioembolism by low EF of the left 

ventricle. Statins and beta-blockers were given in secondary prevention of ischemic heart disease. 

Family screening 
The finding of multiple thrombophilic abnormalities by our patient prompted family screening. The same mutations and 

polymorphisms were seen in proband’s mother genetic examination. Almost all of the were identified in both daughters. 

Index case sister 
The patient’s sister, 49 years old, had no established cardiovascular disease and no obvious risk factors for atherosclerosis. The 

screening for thrombophilia revealed: 

● MTHFR–methylenetetrahydrofolatereductase (677 CT): C/T heterozygous configuration 
● Plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1) polymorphism 4G/5G: 4G/4G allele combination 
● Glycoprotein VI (GP6) polymorphism 13254 TC, Ser219Pro: T/C allele combination, heterozygous configuration 

Considering the positive family history (premature CHD documented in her father and brother), a stress test was performed and 

revealed significant ECG signs for ischemia. A concentric ostial left main stenosis (70%) was detected by coronary angiography. 

A revascularization procedure (coronary artery bypass grafting LIMA ad LAD) was performed and standard therapy instituted 

(statins, beta-blockers, ACE inhibitors), antiplatelet therapy was started using ASA at a higher than average dose (200mg vs 75–

150mg daily). 

Index cases daughters 
The same mutations and polymorphisms as in their father were identified in both daughters (25 and 20 years old) (for more detail, 

see Table 2). In both of them, the use of contraceptive hormone therapy was reconsidered; it was decided to stop it and use an- 

other type of contraception. One of them was advised to quit smoking. 

Table 2 Mutationsand polymorphismsfound inthefamilymemberscomparedto thegeneral population 
Mutations and polymorphisms found in the family 

Probands FVL FII MTHFR 
677 

MTHFR 
1298 

PAI1 4G_5G ApoE GP6 

MI subject HET HET HET HET 4G/4G 3/3 HOM 

Sister neg neg HET HET 4G/4G 3/3 HET 

1st daughter neg HET HET neg 4G/4G 3/4 HET 

2nd daughter neg HET neg HET 4G/4G 3/3 HET 

Proband’s mother HET HET HET neg 4G/4G 3/3 HET 

Mutations and polymorphisms found in the population 

– FVL PRO MTHFR 
677 

MTHFR 
1298 

GPVI 
13254T/C 

LPA 
rs3798220 

– 

Neg GG GG CC AA TT TT – 

HET GA GA CT AC TC TC – 

HOM AA AA TT CC CC CC – 

MI myocardial infarction, FVL factor V Leiden , FII factor II, MTHFR methylenetetrahydrofolate reductase, PAI1 the plasminogen 
activator inhibitor type 1, ApoE apolipoprotein E, GP glycoprotein VI, LPA lipoprotein (a), HET heterozygous, HOM homozygous, Neg 
negative 

 



 

 

Discussion 
Even after more than 100 years of Virchow’s triad recognition it is still a valid concept suggesting that thrombus formation 

requires hemodynamic changes (stasis or turbulence), vessel wall alterations (endothelial damage) and hypercoagulability. In 

addition, platelets can play a significant role [13]. It is therefore obvious that predisposition of individuals to thrombosis may 

have a genetic basis related to inherited thrombophilia. The frequency of mutations of genes encoding proteins involved in the 

hemocoagulation cascade differs according to the specific diagnosis of each patient. In the most frequently studied genes for 

factors V and II, MTHFR I and II, GPVI, and PAI 1, attention has focused on patients with venous thrombosis [14]. Compared 

to the large body of evidence in this field just a minute fraction of literary evidence evaluates a higher risk of arterial thrombosis 

due to mutated hemocoagulation proteins. Even less is known about possible effects of a combination of several different 

mutations of these proteins in a single patient [7, 15–17]. 
A most valuable compilation of 41 studies was made by Dowaidar and Settin [18]. The authors evaluated the overall frequency 

of factor V mutations in 7990 patients after myocardial infarction in a metaanalysis. The overall frequency of factor V mutations 

among AMI patients was 6.79% as compared to healthy controls with a frequency of factor V mutations of 1.30% This highly 

statistically significant association indirectly suggests a potential causative role of this mutation in CHD. 
Studies estimating the relevance of several hemocoagulation genes polymorphism/mutations combination(s) in one patient 

have focused on patients with deep venous thrombosis and pulmonary embolism. 
Most of these studies are case reports [19, 20]. One of the studies exploring the relevance of gene-gene interactions in AMI 

patients was published by Roldan et al. [15]. The authors studied the role of 5 functional polymorphisms in 281 patients with 

premature AMI as compared with 530 healthy controls. In this particular study, 10 different mutations and polymorphisms were 

investigated. Mutations or polymorphisms were found in the genes for factor V, factor II, MTHFR, PAI-1 4G/5G, and GP6 

13254T/C Ser219Pro. They described that a simultaneous combination of factor V Leiden mutations with prothrombin mutations 

could be found only in the AMI patient group and none of the controls had this combination. The authors also reported that a 

synergism between factor XIII and prothrombin polymorphisms exacerbated the risk by OR = 12.12. Another very important 

finding was made during chromosome 9 (9p21, 3) screening. There is a strong association between a single nucleotide 

polymorphism on chromosome 9 with platelet reactivity [15, 21]. In addition, the 9p21,3 variant in early onset myocardial 

infarction has been shown to affect the progression of coronary atherosclerosis and the probability of coronary artery 

revascularization during long-term follow-up [22]. Of note, in our family, the index case and his sister are heterozygous for the 

9p21,3 variant, the subject’s mother and one of the daughters being homozygous for the 9p21,3 variant. 
Another polymorphic variant evaluated in CHD patients was that in human platelet antigen 1 (HPA-1, T196C, Leu33Pro), 

which is present on the GP IIb/IIIa receptor complex. According to recent studies, some haplotypes (e.g. HPA-1b/2a and 

HPA1b/2b) are positively associated with CHD [23]. Those haplotypes were not identified in our family. The same negative 

results were obtained in all family members when examining LPA Ile189Met and this single nucleotide polymorphism was 

associated with increased levels of plasma lipoprotein (a) in case-control studies [24]. 

Conclusion 
In the present case report, we describe a unique case of an AMI patient with a premature onset of disease expressing 7 

simultaneous hemostatic gene mutations and/or polymorphisms. Although this kind of multiple associated thrombophilic 

mutations is extremely rare there is a high probability that many CHD patients may have a similar genetic background [16, 17]. 
Based on our experience we suggest that in a relatively younger patient developing an AMI with no other obvious MI risk 

factors a search for a genetic thrombophilia should be performed. In the case of documented hereditary thrombophilia, lineal 

relatives should be examined and/or followed up. 
Written informed consent was obtained from the patient for publication of this case report and any accompanying images. A 

copy of the written consent is available for review at the author of this manuscript. 
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Carotid intima-media thickness in young survivors of  

acute myocardial infarction 
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A Linhart, G Dostálová, J Bělohlávek, et al. Carotid intima-media thickness in young survivors 

of acute myocardial infarction. exp Clin Cardiol 2012;17(4):215-220. 

BACkGround: Carotid intima-media thickness (CIMT) is considered to be a useful surrogate marker of coronary atherosclerosis. However, it is 
unclear whether this applies to young patients with acute myocardial infarction (AMI), in whom most cases are attributable to the destabilization of 
focal atheroma.  
oBJeCtive: To assess CIMT in patients experiencing AMI at a young age. 
Methods: CIMT was investigated in young survivors of AMI (78 male and 20 female) occurring before 45 years of age in men and before 50 years of 
age in women. CIMT values were compared with those of a sex-, age- and smoking status-matched sample selected from participants of a large 
epidemiological survey (115 men and 144 women). CIMT was measured on the anterior and posterior walls of the distal common carotid artery. 

oung patients experiencing an acute myocardial infarction (AMI) may differ from older patients 

because, in the majority of the for- 

mer, the atherosclerosis appears to be less diffuse and their coronary events are usually caused by 

destabilization and rupture of a localized atheroma (1,2). Such a lesion may not be merely due to the 

traditionally recognized effect of risk factors but may be caused by local hemorheological 

abnormalities or promoted by less frequent comorbidities that affect vessel wall integrity or lead to 

strongly procoagulant conditions. Other factors possibly causing AMI in young individuals even 

without clinically significant atherosclerosis include Kounis syndrome, myocardial bridging, 

Kawasaki disease or vasoconstriction due to drug abuse, and other conditions (3-7). 

Carotid artery imaging by ultrasound and carotid intima-media thickness (CIMT) measurements are 

widely used in observational studies to assess the extent of atherosclerosis. Several cross-sectional, 

community-based studies have consistently shown that increased CIMT is associated with prevalent 

cardiovascular disease and even correlates with the extent of atherosclerosis. Accordingly, many 

prospective studies have shown that increased CIMT confers risk of future coronary heart disease 

and stroke, although some have indicated little or no increased risk. CIMT predominantly depends on 

the patient’s sex, age and smoking status, but also correlates with the presence of other established 

risk factors including dyslipidemia, diabetes and hypertension (8,9). Additionally, many other risk 

factors have been shown to be reflected by a CIMT increase, such as social status, behaviour pattern, 

oxidative stress and others (10). Therefore, if measured properly, CIMT may reflect the aggregate 

impact of multiple cardiovascular risk factors which, if assessed individually, may not appear to be 
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clinically significant. This approach may thus indicate the global cardiovascular risk and improve 

patient risk stratification (11).  
resuLts: In post-AMI male patients, the mean average CIMT, comprised of measurements of both the near and far walls on both sides, was 
significantly increased compared with controls (0.67±0.10 mm versus 0.60±0.09 mm; P<0.001), while it did not differ in post-AMI female patients 
(0.60±0.07 mm versus 0.60±0.10 mm). Mean maximum CIMT was greater in both male and female post-AMI patients (0.94±0.15 mm versus 
0.81±0.13 mm; P<0.001 in men and 0.89±0.14 mm versus 0.80±0.11 mm; P=0.001 in women). 
ConCLusions: In young AMI survivors, CIMT appeared to be significantly increased to a greater extent in men than in women. Although most patients 
had single- or double-vessel coronary disease, the overall increase in CIMT suggests that their coronary events were not due to destabilization of a 
single focal atheroma but may have reflected a generalized atherosclerotic process. 

key Words: Acute myocardial infarction; Atherosclerosis; Carotid intimamedia thickness  

Only a few studies have investigated CIMT changes in young AMI patients. All of these studies have 

shown an increase in CIMT compared with healthy control individuals (12-14). Unfortunately, these 

studies were relatively limited in their size and involved healthy, lowrisk controls. Therefore, 

because most young AMI patients are smokers, we decided to compare their arterial findings with 

subjects matched not only for sex and age but also for their smoking habits. Mean and maximum 

CIMT was assessed to determine the extent of atherosclerosis in young post-AMI patients.  

Methods 

study population 
Cases: Young survivors of AMI (after their first coronary event) recruited in five major Czech 

cardiovascular centres (General University Hospital [Prague], Na Homolce Hospital [Prague], 

Karlovy Vary Hospital and University Hospital [Brno-Bohunice], and University Hospital 

[Olomouc]) experiencing AMI before 45 years of age in men (n=78) and before 50 years of age in 

women (n=20) were examined. All patients had a history of AMI according to the 2007 definition of 

the European Society of Cardiology (15). Most of the patients had either a history of percutaneous 

coronary intervention for their AMI or a coronary lesion confirmed by subsequent coronary 

angiography. To determine the extent of coronary artery disease, a significant lesion was defined as 

the presence of at least one ≥50% stenosis downstream from the main coronary artery. 

The time span between AMI and CIMT measurement was required to be <5 years. In one of the 

referral centres, all participating subjects underwent a comprehensive clinical examination, their 

history of risk factors was obtained, and patients underwent carotid ultrasound testing as well as 

other clinical and laboratory investigations. The study  

 

Figure 1) Example of a carotid intima-media thickness measurement on the near and far 
walls of the common carotid artery using a dedicated computerassisted measurement 
module 



 

 

protocol conformed to all ethical guidelines of the 1975 Declaration of Helsinki and was approved by 

the respective institutions’ Ethics Committees. Additionally, all subjects participating in the study 

provided written informed consent. 

Controls 
A control population was recruited from 3612 participants of the Czech Post-Multinational 

MONItoring of trends and determinants in CArdiovascular disease (MONICA) study, a large 

epidemiological survey conducted in several rural and urban regions of the Czech Republic (16). The 

study included 1% of permanent residents randomly selected from the General Health Insurance 

Company registry, who, by law, must maintain a list of all insured individuals. Individuals were 

initially contacted by mail and invited for a clinical visit. A total of 1592 individuals underwent an 

ultrasound scan of their carotid arteries during the visit. Their major risk factors were similar to the 

overall survey population. Of these individuals, a control population was selected and included 

individuals who matched AMI survivors in terms of age and smoking habits (at the time of the index 

event) and did not have a history of a clinical cardiovascular event. These inclusion criteria were 

finally fulfilled by a group of 115 male and 144 female control subjects. 

CiMt measurement 
The carotid arteries were examined using ultrasound recorders (Logiq 9, Vivid 7 and Vivid 5, 

General Electric Medical Systems, USA) with a broadband linear array probe set to 8 MHz, as 

previously described (12-14). In all subjects, the right and left common carotid arteries were 

examined approximately 20 mm to 30 mm proximal to the carotid bifurcation. All images were 

recorded simultaneously with electrocardiogram tracings and stored as loops containing at least three 

cardiac cycles. Of these, the ‘frozen’ end-diastolic (electrocardiographic R-triggering) vessel images 

were used for CIMT measurement. 

The CIMT measurement was performed as an off-line analysis on digitized images by physicians 

blinded to the patient’s history and group assignment. The presence of a calcified plaque prevents 

CIMT measurement and was, therefore, used as an exclusion criterion. However, none of the 

subjects had such a lesion. A dedicated and previously validated CIMT measurement module (GE 

Ultrasound, General Electric, USA), which uses an edge-tracking computer program, was used (17). 

The observer chooses a measurement field, including the near or far wall CIMT, and the computer 

program automatically locates the interfaces (lumen-intima and media-adventitia – Figure 1). The 

‘average CIMT’ obtained from the sample area represents the mean of successive measurements 

performed automatically along the length of the area of interest selected by the investigator. To 

ascertain cumulative infiltration, mean average CIMT from all measured sites was calculated. 

Additionally, maximal CIMT of each segment, as identified by the computer-assisted analysis, was 

recorded and the mean of the maximum CIMT of the near and far walls of the right and left sides 

were calculated. 

statistical analysis 
Statistical analysis was performed using the SAS JMP 8.0 statistical package (SAS Institute Inc, 

USA). Data are expressed as mean ± SD. Comparisons between groups were performed using the χ2 

test or unpaired t test, and differences among more than two groups were tested by one-way 

ANOVA. A P<0.05 was considered to be statistically significant. To assess which measurement of 

CIMT had a better ability to discriminate between controls and patients, ROC curves with calculation 

of the area under the curve (AUC) were used. Cut-off values were selected with optimal ratios 

between sensitivity and specificity.  



 

 

resuLts 

Patient population and risk factors 
Population characteristics are summarized in Table 1 and laboratory results at the time of the 

ultrasound examination in Table 2. Both AMI survivors and control populations were selected to best 

match for age and smoking history at the moment of the index coronary event. During follow-up, 70 

AMI patients were able to stop smoking (only 19 were not smoking at the time of their coronary 

event). 

Of note are the different residual risk patterns in male and female AMI survivors. Male AMI 

survivors had an unfavourable body mass index (BMI), waist-to-hip ratio and lower high-density 

lipoprotien cholesterol levels compared with controls. No differences in these parameters were found 

between female AMI survivors and controls.  

The differences in laboratory results and blood pressure levels may be attributed to the fact that 

almost all AMI survivors were evaluated while receiving treatment. In AMI survivors, the treatment 

of dyslipidemia was initiated in all but seven patients immediately after the MI and was maintained 

in 69 patients (85%) at the time of evaluation. All patients on hypolipidemic treatment were taking 

statins: two patients in combination with fibrates, and two patients in combination with ezetimibe. In 

contrast, statins were used by only 11 subjects (4.2%) from the control group (four men and seven 

women). 

Although a history of hypertension was infrequent in AMI survivors, blood pressure-lowering 

treatment was prescribed in all but 12 AMI survivors, mostly as a secondary preventive measure. 

Beta blockers were used in 85% of AMI patients and renin-angiotensin blockers in 71%. In contrast, 

antihypertensive medication was used by only 38 control subjects (14.6% [19 men and 19 women]). 

Antiplatelet treatment with acetylsalicylic acid was used in 87 AMI patients (89%), and 47 AMI 

patients (48%) were evaluated on dual antiplatelet therapy with acetylsalicylic acid and clopidogrel. 

Control subjects were not receiving any antiplatelet treatment. 

A history of cardiovascular events in first-degree relatives was documented in 46 male AMI 

survivors (59%) compared with only 28 (24.3%) control subjects (P<0.001). Similarly, 14 women 

(70%) had a positive family history in the post-AMI group compared with 42 (29.2%) among control 

subjects (P<0.001).  

Coronary atherosclerosis burden in AMi survivors 
Coronary angiography results were available for 92 of 98 AMI patients (94%). Among these 

patients, 10 had coronary lesions affecting all three vessels (11% of AMI patients with angiography 

data). Two-vessel disease was noted in 13 AMI patients (14%) and single-vessel disease in 53 AMI 

patients (58%). The 16 remaining AMI patients (17%) had near-normal findings or nonsignificant 

lesions at the time of their coronary angiography.  

CiMt measurements 
The mean interval between index AMI and carotid ultrasound examination was 2.4±2.2 years (range 

three months to five years). 



 

 

Average and maximum CIMT values according to the site of measurement (anterior and posterior 

walls of the left and right common carotid arteries) and according to sex are listed in Table 3. All 

CIMT values were greater in male AMI patients compared with control subjects except for the right 

near wall average CIMT. Female AMI survivors had all average CIMT values comparable with 

control subjects, with CIMT values for right near wall being slightly lower than in control subjects. 

However, maximum CIMT values were significantly higher on both the anterior and posterior walls 

on the left side, and the posterior wall on the right side. 

A comparison of the mean CIMT parameters of all evaluated segments revealed a higher mean 

average and maximum CIMT in male AMI survivors, and a higher mean maximum CIMT in female 

AMI survivors compared with control individuals (Figure 2). 

Table 4 shows the areas under the ROC curves and cut-off values, enabling discrimination between 

patients and controls. Near and far wall measurements and mean and mean maximum CIMT 

Intima-media in young infarction survivors 

TabLe 1 

Demographic characteristics of the study populations  

 

 
aMI survivors (n=78) 

Men 

 
Controls (n=115)  

P 

 Women  

aMI survivors 

(n=20) 
Controls (n=144) P 

Age, years 42±5 41±5 0.17 44±5 44±6 1.00 
Smoking history, n (%) 69 (88.5) 102 (88.7%) 0.99 15 (75) 106 (74.3) 0.89 
Current smoking, n (%) 66 (84.6) 97 (84.3%) 0.90 13 (65) 96 (66.6) 0.92 
Lifelong smoking dose, 

pack years 
18.5±11.4 15.9±11.5 0.12 11.4±9.3 10.0±10.1 0.55 

Height, cm 177.4±6.1 179.1±6.3 0.06 164.0±4.9 166.5±6.3 0.11 
Weight, kg 91.5±16.0 89.3±16.0 0.34 67.7±16.0 74.8±16.8 0.08 
Body mass index, kg/m2 29.0±4.7 27.8±4.4 0.07 25.4±6.1 27.0±6.1 0.09 
Waist, cm 99.9±14.9 96.4±11.7 0.07 78.3±15.9 86.4±13.6 0.02 
Hip, cm 103.0±12.0 106.0±7.9 0.03 94.5±13.5 106.8±11.3 <0.001 
Waist-to-hip ratio 0.96±0.07 0.91±0.07 <0.001 0.82±0.06 0.81±0.06 0.48 

Blood pressure, mmHg 

Systolic 
128.7±16.7 124.9±13.6 0.08 115.2±16.2 121.9±15.7 0.08 

Diastolic 78.7±9.5 85.0±11.3 <0.001 69.9±9.5 79.9±9.2 <0.001 
Heart rate, beats/min 67.9±13.4 67.9±11.3 1.00 62.8±7.2 71.9±9.9 <0.001 
History of hypertension, n 

(%) 
12 (15.3) 21 (18.3) 0.74 6 (30) 34 (23.6) 0.72 

History of diabetes, n (%) 3 (3.8) 3 (2.6) 0.95 1 (5) 9 (6.25) 0.78 
History of dyslipidemia, n 

(%) 
28 (35.9) 21 (18.3) 0.01 5 (25) 28 (19.4) 0.78 

Data presented as mean ± SD unless otherwise indicated. AMI Acute myocardial infarction 

TabLe 2 

Comparison of principal laboratory values of acute myocardial infarction (aMI) survivors 

with the control group individuals 

  Men   Women  

aMI survivors (n=78) Controls (n=115) P aMI survivors (n=20) Controls (n=144) P 
Serum creatinine, μmol/L 85.0±17.4 85.0±11.3 1.00 63.7±8.0 71.9±9.4 <0.001 
Total cholesterol, mmol/L 4.43±1.01 5.37±1.07 <0.001 4.24±1.24 5.1±1.05 0.001 
Triglycerides, mmol/L 2.17±1.73 1.94±1.62 0.34 1.29±0.60 1.35±0.86 0.76 
HDL cholesterol, mmol/L 1.09±0.30 1.22±0.37 0.01 1.36±0.49 1.50±0.47 0.21 
LDL cholesterol, mmol/L 2.36±0.88 2.76±1.98 <0.001 2.27±0.68 2.80±1.38 0.09 
Fasting blood glucose, mmol/L 5.17±1.50 5.25±1.45 0.71 5.06±0.56 5.09±1.11 0.91 
Data presented as mean ± SD unless otherwise indicated. HDL High-density lipoprotein; LDL Low-density lipoprotein 



 

 

measurements were compared. At all levels, the AUC in women was lower compared with men and 

the AUC obtained from near wall measurements were lower than those on the far wall (Figure 3). 

Carotid diameters were larger in AMI patients compared with controls on both the right and left 

sides. In men, carotid artery diameter was 6.3±0.7 cm versus 6.7±0.8 cm on the right side and 

6.2±0.9 cm versus 6.8±0.9 cm on the left side in controls and patients, respectively (both P<0.001). 

In women, carotid artery diameter was 5.8±0.6 cm versus 6.2±0.6 cm on the right side and 5.6±0.6 

cm versus 6.1±0.8 cm on the left side in controls and patients, respectively (both P<0.01). 

disCussion 
Our study of young survivors of AMI confirmed the common belief that, in most of these subjects, 

AMI occurs in arteries with a relatively  

 

Figure 2) Comparison of mean maximum and mean average carotid intima-media 
thickness (CIMT) in young acute myocardial infarction survivors (black bars) and control 
subjects (open bars). NS Not significant 

limited atherosclerosis burden (18). Seventy-five per cent of these individuals had either single-

vessel disease or nonsignificant lesions at the time of coronary angiography. This observation is 

largely in agreement with other similar studies, including the finding of angiographically normal 

coronary arteries (18-20). Despite this, we found CIMT to be significantly increased in male AMI 

survivors, indicating that their atherosclerosis is more diffuse and involves other vascular beds. In 

female AMI survivors, our observations indicated a more heterogeneous and less uniform 

involvement, with only maximum CIMT values  

TabLe 3 

Maximum and average common carotid intima-media thickness (CIMT) values 

   Mean maximum CIMT, 

mm    

  Men   Women  

aMI survivors Controls P aMI survivors Controls P 
LCA anterior wall 1.04±0.22 0.87±0.18 <0.001 1.04±0.30 0.88±0.21 0.03 
LCA posterior wall 0.90±0.25 0.71±0.14 <0.001 0.85±0.20 0.74±0.15 0.004 
RCA anterior wall 0.99±0.18 0.93±0.20 0.03 0.84±0.21 0.89±0.20 0.30 
RCA posterior wall 0.88±0.20 0.70±0.16 <0.001 Mean CIMT, 

mm 
0.78±0.13 0.70±0.17 0.04 

  Men   Women  

aMI survivors Controls P aMI survivors Controls P 
LCA anterior wall 0.72±0.11 0.66±0.14 0.002 0.67±0.15 0.65±0.14 0.57 
LCA posterior wall 0.65±0.14 0.55±0.12 <0.001 0.59±0.11 0.55±0.11 0.13 
RCA anterior wall 0.69±0.13 0.69±0.14 1.00 0.58±0.07 0.67±0.15 0.01 



 

 

elevated, suggesting a tendency toward more focal plaque formation. The observation in male AMI 

survivors confirms previously published data showing diffuse atherosclerosis in young victims of 

cardiovascular events (1,2). However, the findings in female AMI survivors is difficult to compare 

with other studies involving either men exclusively, or only a very limited number of women (12-

14).  

In our study, we used a reference population of individuals without any history of cardiovascular 

disease carefully matched for age and smoking status for comparison. The matching in the present 

study was of particular value because most AMI survivors were smokers. If a random population 

sample that was only age-matched had been used, CIMT thickening would have been even more 

notable because smokers of any age have slightly increased CIMT values. Our observation, 

therefore, indicates that AMI survivors have disproportionately severe diffuse atherosclerosis, even 

in comparison with smokers of comparable age.  

As shown by the ROC curve analysis, CIMT measurements were able to discriminate between 

controls and patients with moderate sensitivity and specificity. The measurements obtained in men 

and performed on the posterior carotid artery wall had better results, with 77% sensitivity and 79% 

specificity for mean CIMT and 81% sensitivity and 72% specificity for mean maximum CIMT. 

These values appear clinically reasonable and advocate the use of CIMT measurements in clinical 

practice.  

In many studies, CIMT has been determined on the far wall only, whereas others combined 

assessments of near and far wall, or calculated a mean of both measurements. The CIMT measured 

in the near wall is dependent, in part, on gain settings. Because of the use of standardized gain 

settings, such errors are systematic and should not bias associations of CIMT with cardiovascular 

risk and clinical events (21). For example, associations of CIMT with coronary artery disease were 

no stronger when data from only the far wall were used, and measurement variability from the far 

wall exceeded that of the near plus far wall measurement variability (22). However, our data suggest 

better sensitivity and specificity of CIMT measurements performed on the far wall compared with 

the near wall only, and no advantage of combined measurements.  

RCA posterior wall 0.64±0.12 0.52±0.10 <0.001 0.58±0.08 0.52±0.12 0.03 
Data presented as mean ± SD unless otherwise indicated. AMI Acute myocarial infarction; LCA Left carotid artery; RCA Right carotid artery 

TabLe 4 

ROC curve analysis of carotid intima-media thickness (CIMT) data averaging near and 

far wall measurements, and of CIMT data separately from near and far wall 

measurements 

  area under the curve Cut-off, mm Specificity, % Sensitivity, % 

Average CIMT Men 0.79 0.59 88 57 

 Women 0.62 0.67 42 87 

Average CIMT anterior wall Men 0.68 0.96 65 68 

 Women 0.56 0.91 48 67 

Average CIMT posterior wall Men 0.83 0.77 77 79 

 Women 0.77 0.76 77 73 

Mean maximum CIMT Men 0.82 0.82 87 65 

 Women 0.70 0.79 74 57 

Mean maximum CIMT  anterior 

wall 
Men 
Women 

0.60 
0.53 

0.64 
0.61 

79 
52 

48 
65 

Mean maximum CIMT  posterior 

wall 
Men 
Women 

0.83 
0.73 

0.57 
0.51 

81 
94 

72 
44 

 



 

 

Our findings showing increased CIMT in AMI survivors may, to some extent, even underestimate 

the burden of atherosclerosis due to the significant time interval from AMI to carotid ultrasound, 

which was on average 2.4 years. It should be noted that the AMI patients were receiving a very good 

standard of care, including multiple drugs stabilizing or even regressing atherosclerosis such as 

acetylsalicylic acid, angiotensin-converting enzyme inhibitors, statins and calcium channel blockers 

(23-26). Furthermore, the smoking history used for matching AMI survivors with controls was the 

smoking history at the time of the coronary event. During follow-up, the majority of AMI patients 

ceased smoking, which may have further contributed to an underestimation of actual CIMT 

differences. Therefore, if evaluated immediately after AMI or even before the event, the CIMT 

values may have been even higher compared with control subjects.  

Of note is the high prevalence of a family history of cardiovascular disease among AMI survivors. 

This observation is of particular importance because no other data from the history enabled 

identification of differences in traditionally established risk factors. Similar findings, including low 

diabetes rates among young AMI survivors, were reported by most studies investigating young 

patients with coronary disease (2,13,18,19). The high frequency of a positive family history suggests 

maximum carotid intima-media thickness in men (C) and women (D) 

Intima-media in young infarction survivors 

 

Figure 3) ROC curves comparing combined near and far wall data analysis (solid line) with near 

wall measurements (dotted line) and far wall measurements (dashed line). Upper panel shows 

data for average carotid intima-media thickness measurements in men (A) and women (B). 

Lower panel shows data for mean  



 

 

a potentially important effect of unknown genetic factors, as indicated by several previous studies 

showing that the offspring of patients with premature AMI have increased CIMT values (27-29). It 

should be emphasized that the cross-sectional nature of our study did not enable identification of 

laboratory risk factors prospectively or even retrospectively because most patients were evaluated 

while on treatment initiated after their AMI. Despite this, an important residual risk pattern appears 

to emerge in male AMI survivors, characterized by higher BMI, waistto-hip ratio and lower high-

density lipoprotien cholesterol levels. 

The main limitation of our study is its cross-sectional nature. However, performing a prospective 

survey in young individuals to identify risk factors for AMI would require a large group of patients 

followed-up for a long period of time. It would be extremely difficult to include a carotid ultrasound 

examination in such a trial. In countries, such as the Czech Republic, that have a declining incidence 

of coronary heart disease, we are facing a significant shift in the age of AMI patients toward older 

age groups. Although our study involved four major cardiovascular centres enrolling young AMI 

survivors for more than three years, the number of cases was relatively limited, indirectly confirming 

the increasing age of AMI patients. 

ConCLusion 
Our study demonstrated that CIMT is increased in young patients surviving AMI, which suggests a 

diffuse atherosclerotic process. This observation was found despite the many possible causes of AMI 

in young individuals apart from atherosclerosis such as inflammation, myocardial coronary artery 

bridging, vasospasms induced by drug abuse, and others (3-6). The significant increase in CIMT 

implies that atherosclerosis is responsible for most prematurely occurring AMIs and indicates that 

the main target in primary prevention should be atherosclerosis risk factors. It also indirectly 

indicates the usefulness of CIMT measurements in assessing cardiovascular risk and confirms 

previous observations suggesting an independent association of CIMT as a predictor of premature 

cardiovascular disease (30). The data indicate that both average and mean maximum CIMT 

measurements obtained on the far wall have clinically meaningful sensitivity and specificity. At any 

level, the results were improved compared with when measurements were performed only on the 

near wall. CIMT analysis may be particularly useful in smokers with a positive family history of 

cardiovascular disease in whom increased CIMT may indicate a need for lifestyle intervention and 

preventive treatments of other traditional risk factors. 
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Abstract 
Erectile dysfunction significantly affects quality of life in young men. Authors have evaluated 

erectile function in men with coronary artery disease (CAD) and the relationship between 

the degree of erectile dysfunction (ED) and the age of their first acute myocardial infarction 

(AMI). The incidence of erectile dysfunction in three groups of patients of AMI survivors was 

investigated: AMI survivors younger than 45 years, AMI survivors older than 65 years, and 

normal male population aged between 30 and 60 years. Erectile function was assessed by 

the International Index of Erectile Function (IIEF-5) questionnaire. In post-AMI male patients 

younger than 45 years (n = 76), mild ED occurred in 26% and severe in 7%. In the older AMI 

group, mild ED occurred in 52% and severe in 38%. In the control group age matched to 

younger survivors, 96% denied ED and only one control patient had a score of 20 on the 

IIEF-5. A paradoxical result was observed in patients using beta blockers (BB), who had 

better scores than the group without BB. Statin treatment had a positive influence on the 

score in questionnaires. Those on statins had an average score of 21.0 ± 4.9 vs. without 

statin 17.7 ± 5.7, p = .03. The current findings identified that the prevalence of ED is 

relatively high in young patients with CAD and is related to treatment of the CAD. The 

overall increase in ED presence suggests that the background of their coronary event is not 

due to destabilization of single focused atheroma but may reflect a generalized 

atherosclerotic process. 
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Erectile dysfunction (ED) is defined by the NIH 

Consensus Development Panel on Impotence 

(published in JAMA 1993 “NIH Consensus 

Conference. Impotence. NIH Consensus 

Development Panel on Impotence” 1993) as 

“the persistent inability to achieve and maintain 

an erection sufficient to permit satisfactory 

sexual intercourse.” The prevalence of ED 

depends on the studied population. In some 

studies, the abridged 5-item version of the 

International Index of Erectile Function (IIEF-5) 

(Rhoden, Teloken, Sogari, & Vargas Souto, 

2002; Rosen, Cappelleri, Smith, Lipsky, & 

Pena, 1999) was used as a diagnostic tool. The 

IIEF addresses the relevant domains of male 

sexual function (i.e., erectile function, orgasmic 

function, sexual desire, intercourse satisfaction, 

and overall satisfaction); the questionnaire is 

self-administered in clinical settings (Rosen et 

al., 1999). 

ED is often associated with chronic illnesses, 

such as arterial hypertension, diabetes mellitus, 

and coronary  

artery disease (CAD) (Montorsi et al., 2003). In a 

cohort of patients with CAD, ED rate differs 

according to coronary presentation and its 

severity is related to the extent of CAD (Montorsi 

et al., 2003). 

Several studies reported an association between 

ED and CAD (Gandaglia et al., 2014; Otunctemur 

et al., 2015; Omland, Randby, Hrubos-Strom, 

Rosjo, & Einvik,  

 
12nd Department of Medicine - Department of Cardiovascular  
Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and 

General University Hospital in Prague, Czech Republic first author 

Corresponding Author: 
Gabriela Dostálová, 2nd Department of Cardiovascular Medicine,  
First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, U Nemocnice  
2, Prague 12808, Czech Republic  
E-mail: gabriela.dostalova@vfn.cz 

Creative Commons Non Commercial CC BY-NC: This article is distributed under the terms of the Creative Commons  
Attribution-NonCommercial 4.0 License (http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits non-commercial  

use, reproduction and distribution of the work without further permission provided the original work is attributed as specified on the 

SAGE and Open Access pages (https://us.sagepub.com/en-us/nam/open-access-at-sage). 



 

 148 

2016). According to some authors, ED and CAD should be regarded as “two different manifestations 

of the same systemic disorder.” ED usually precedes a CAD onset, and it might be considered an 

early marker of symptomatic CAD (Gandaglia et al., 2014). An association between treatment for 

erectile dysfunction and death of cardiovascular outcomes after myocardial infarction in a Swedish 

nationwide cohort study (in men younger than 80 years of age) was described by Andersson et al. 

(2017). Conversely, ED in post-AMI male patients younger than 45 years has not been precisely 

described. 

Methods 
Since 2010, male survivors of AMI in whom AMI occurred before the age of 45 (n = 78) and after 

the age of 65 (n = 21) were investigated and compared to healthy subjects aged between 30 and 60 

years (n = 27). All patients participated on a voluntary basis and were invited to the study by an 

invitation letter or were directly asked to participate during their medical follow-up in the 

cardiovascular center. Five patients in our young patient population reported ED prior to having their 

AMI. All patients had a history of documented AMI according to the 2012 definition of the European 

Society of Cardiology (Thygesen et al., 2012). Most of the patients had either a history of coronary 

intervention for their AMI or a coronary lesion confirmed by coronary angiography. For 

ascertainment of the coronary disease extent, a significant arterial lesion was defined by a presence 

of at least one ≥50% stenosis downstream the major coronary artery. 

The time span between AMI and the current clinical study examination was required to be <5 years. 

All participating subjects underwent a complex clinical examination—clinical history of risk factors 

was taken and patients underwent clinical and laboratory investigations. All subjects were invited to 

complete a sexual activity questionnaire (IIEF-5). 

The study’s protocol conformed to all ethical guidelines of the 1975 Declaration of Helsinki and was 

approved by the respective institution’s Ethics Committee. All subjects participating in the study 

provided written informed consent, as was published earlier (Linhart et al., 2012). 

As the diagnostic tool for ED, the International Index of Erectile Function (IIEF-5) questionnaire 

(Table 1) was used, originally published in Rosen et al. (1999). 

Statistical Analysis 
Data were analyzed using the SAS JMP 6.0.3 statistical package. Results were expressed as mean ± 

standard deviations (SD) or as a percentage of subjects. Differences between the groups were 

assessed using ANOVA and unpaired t-tests for continuous variables with normal distribution or 

using the U-test analysis for variables with nonparametric distribution. χ2 test was applied for 

dichotomous variables. Statistical significance was defined as p < .05. 

Results 
Only patients with nonfatal AMI were included in the cohort of patients. All patients were 

interviewed by a cardiologist and a clinical examination was carried out, inclusive of 

echocardiography, carotid-intima measurement (as published earlier by Linhart et al., 2012), and 

questionnaires were filled out. 

Almost all (97%, n = 76) of the younger patients and all (100%, n = 21) of patients from the older 

group denied being asked about ED in previous follow-up visits. The clinical and demographic 

characteristics of the patients are reported in Table 2. 

Smoking history was positive in 89% of young AMI survivors, 18% of them were ex-smokers. 

Dyslipidemia was diagnosed in 34%, arterial hypertension in 15%, and diabetes mellitus type 2 in 

4% of the younger AMI patients. 
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Echocardiography examination results were within normal values in the control group. The cohort of 

younger AMI survivors had ejection fraction of the left ventricle (EF LV) during their acute 

hospitalization 57 ± 11%, 20 of them had EF LV under 45%, the lowest EF in this group of patients 

was 30%. During the study follow-up, the average EF LV was 61 ± 9%, and only 10% of patients 

had LV LF under 45%. The right ventricle function according to the TAPSE (tricuspid annular plane 

systolic excursion) parameter was predominantly within normal ranges −23.4 ± 3.1 mm, only 10% of 

patients had TAPSE under 20 mm (the lowest value was 17 mm). There were no patients with severe 

right ventricle dysfunction in the cohort. Left ventricle diastolic function was normal in 50% of the 

younger patients, impaired early left ventricle relaxation occurred in 38%, and 6% were detected to 

have pseudonormalization. In 6% (n = 5) of the patients, it was not possible to assess diastolic 

function. There were only two patients with mitral valve regurgitation worse than 2nd degree (1 

small - 4 severe regurgitation). 

During follow-up examination, 30% (n = 23) of patients complained of some dyspnoea during 

exercise (NYHA II), 6% (n = 5) of them were NYHA III. They were limited in daily living by 

shortness of breath. Sixtyfour percent (n = 50) of patients did not suffer from shortness of breath, 

dyspnoea. 

Only two patients among the young survivors of AMI did not fill out the questionnaires (one of them 

rejected because of his faith, one declared sexual abstinence). In  

Dostálová et al.  3 

Table 1. The International Index of Erectile Function (IIEF-5) Questionnaire(http://www.hiv.va.gov/provider/manual-

primarycare/urology-tool2.asp, originally published in Rosenet al. (1999)). 

Over the past 6 months    

1.  How do you rate your  Very low 1 confidence 

that you could get and keep an erection? 
Low 2 Moderate 3 High 4 Very high 5 

2.  When you had erections with 

sexual stimulation, how often 

were your erections hard 

enough for penetration? 

Almost never/ 

never 1 
A few times (much 

less than half the 

time) 2 

Sometimes (about Most times half 

the time) 3 (much more  
than half the time) 4 

Almost always/ 

always 5 

3.  During sexual intercourse, how 

often were you able to 

maintain your erection after 

you had penetrated (entered) 

your partner? 

Almost never/ 

never 1 
A few times (much 

less than half the 

time) 2 

Sometimes (about Most times half 

the time) 3 (much more  
than half the time)4 

Almost always/ 

always 5 

4.  During sexual intercourse, how 

difficult was it to maintain 

your erection to completion of 

intercourse? 

Extremely difficult 

1 
Very difficult 2 Difficult 3 Slightly difficult 4 Not difficult 5 

5.  When you attempted sexual Almost never/ 

intercourse, how often was  never 1 it 

satisfactory for you? 

A few times (much 

less than half the 

time) 2 

 Sometimes (about 

half the time) 3 
Most times 

(much more 

than half the 

time) 4 

Almost always/ 

always 5 

IIEF-5 scoring: 
The IIEF-5 score is the sum of the ordinal responses to the five items. 
22–25: No erectile dysfunction. 
17–21: Mild erectile dysfunction. 
12–16: Mild to moderate erectile dysfunction. 
8–11: Moderate erectile dysfunction. 
5–7: Severe erectile dysfunction. 

   

http://www.hiv.va.gov/provider/manual-primary-care/urology-tool2.asp
http://www.hiv.va.gov/provider/manual-primary-care/urology-tool2.asp
http://www.hiv.va.gov/provider/manual-primary-care/urology-tool2.asp
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total, 76 from the younger patients, 21 from the patients above 65 years of age, and all the healthy 

subjects (27) returned the completed questionnaires. There were no males with history of trauma to 

the pelvis or spinal cord, history of colorectal surgery, prostatectomy or orchidectomy, urinary 

incontinence, or severe depression, etc. 

Results of each group of responders are reported in Tables 3 and 4. Table 3 is divided according to 

the scores of each question (questions 1–5), the lower the score, the higher is the prevalence of ED. 

There are three groups of responders in Table 4 divided according to their scores in the IIEF-5 

questionnaire. There is no erectile dysfunction in the groups with the score above 20. In young 

myocardial survivors, one third of patients (33%) complained of erectile dysfunction, 26% of mild, 

and 7% of severe. In the control group age matched to young AMI patients, 96% were without any 

ED, only one control subject scored with mild ED. In the group of patients above 65 years of age 

90% complained of some type of ED, 38% of them with a severe grade of  

Table 4. Prevalence of Mild and Severe ED in Different Cohorts. 
The IIEF-5 Score* Young AIM Older AIM Healthy 

subjects 

Score > 20 51 (67%) 2 (10%) 26 (96%) 

Score 10-20 20 (26%) 11 (52%) 1 (4%) 
Score < 10 5 (7%) 8 (38%) 0 (0%) 

Note. *The sum of the ordinal responses to the five items. 

Table 2. The Clinical and Demographic Characteristic of the Patients. 

 AMI young N = 78 AMI older N = 21  Controls N = 

27 

Age (years) 41 ± 8 72 ± 7  39 ± 9 

Height (cm) 176 ± 19 175 ± 10  180 ± 7 

Weight (kg) 90 ± 16 82 ± 16  82 ± 13 

BMI (kg/m2) 28.7 ± 4.5 28.9 ± 3.7  25.0 ± 3.1 

Waist/hip ratio 0.96 ± 0.97 0.98 ± 0.71  0.90 ± 0.07 

Systolic BP (mmHg) 129 ± 17 133 ± 14  123 ± 15 

Diastolic BP (mmHg) 79 ± 9 77 ± 10  75 ± 10 

Heart rate (min-1) 68 ± 13 60 ± 8  66 ± 10 

 

Table 3. The International Index of Erectile Function (IIEF-5) Questionnaire and Its Average Scoring According to the 

Questions 1–5. 

Group of patients 

N (number of 

patients) Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 

Younger AIM 76 3.58 4.23 4.29 4.12 4.17 

Older AIM 21 2.21 2.31 2.63 2.47 3.15 

Healthy subjects 27 4.42 4.8 4.96 4.53 4.76 

Note. Results are reported as average scores; minimum 1, maximum 5 points in each question. 
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Table 5. Prevalence of Mild and Severe ED in the Group of Patients Younger Than 45 Years Old, in Relation to the Number 

of Stenotic Coronary Arteries shows Table 5. 
The IIEF-5 

Score* 
1 artery (single  3 

vessel disease) 2 arteries 
 arteries (multivessel 

disease) 

Score >20  37 8 6 

Score 10–20  15 4 1 
Score <10  2 2 1 

Note. *The sum of the ordinal responses to the five items. Data reported number of patients with single vessel disease; 2 = vessel disease 

or multivessel disease divided according to their IIEF-5 scores. 

ED. Only 10% of patients above 65 years of age were free of ED. 

Symptoms of ED appeared, according to patient history, prior to AMI in five cases (6–24 months 

before AMI, median 12 months), the rest of the AMI group under 45 years of age denied ED. Except 

for four patients, ED began for all of them at the same time they suffered AMI and the treatment 

started. Four patients had no ED at the time of acute coronary syndrome and felt healthy at least 6 

months after AMI. ED started after 6 to 12 months. 

The concomitant medication such as statins, beta blockers, ACEi/ARBs, and antiplatelet therapy is 

reported in Graph 1. The compliance to the prescribed medication was high, more than 71% of 

young AMI survivors used statins, 85% of them were on ACE inhibitors or betablockers. Almost 

90% of the younger group of AMI patients used clopidogrel or acetylic acid (48% of them were on 

dual antiplatelet therapy, three patients were on anticoagulant therapy). There were three patients  

 

Graph 1. The concomitant medication in the group of young patients/like statins, beta blockers, ACEi/ARBs and 

antiplatelet therapy. 

without any medication, the treatment was stopped by themselves. 

In the group of patients under 45 years of age, there was no influence of blood pressure values or 

LDLcholesterol level or poly pharmacy (more than three different drugs in chronic medication) on 

the ED score. There was a beneficial effect on the score seen in the group of patients using statins. 

Patients treated with statins had a score of 21.0 ± 4.9 vs. 17.7 ± 5.7 in those not treated with statins, p 

= .03. 

The patients on beta blockers (BB) reported surprisingly less ED than the group without BB (scoring 

on BB 20.9 ± 4.9 vs. 18.8 ± 6.0 without BB, p = .09). 
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Discussion 
There are some limitations of the current study. The data do not represent a randomly selected 

population. The cohort of young AMI patients originated from survivors responding to investigators 

letters or phone calls, who were treated in the cardiology department in previous years. A sexual 

activity questionnaire was privately administered and completed during the interview at the office. It 

is therefore possible that these data might not represent health or disease levels of all young AMI 

survivors. Patients seeking medical help and responding positively to investigators calls or letters 

might be different from the whole population. 

Important data arising from this research are that erectile dysfunction is not screened on a regular 

basis at cardiology departments in such a high-risk population. Patients with positive screening for 

ED were screened for the first time during the current study. In the younger cohort of AMI patients, 

only 2 out of 25 patients informed their cardiologists or GPs about their ED, and nobody diagnosed 

the older patients with ED. 

Second, ED is a condition which is, according to reported data, highly prevalent in the group of 

young AMI survivors. The IIEF-5 questionnaire seems to be a very useful diagnostic tool in 

cardiology practice in order to not neglect such an important symptom. 

There was no direct correlation between ED and type of coronary artery disease. Patients with single 

vessel disease do suffer from ED as well as those with multiple coronary disease as reported with the 

current study and by past authors (Borgquist, Gudmundsson, Winter, Nilsson, & Willenheimer, 

2006; Byrne et al., 2016; Foroutan & Rajabi, 2007; Nascimento et al., 2013). The influence of beta 

blockers is controversial. Patients on BB reported surprisingly less ED than the group without BB. 

This could be biased by the previous withdrawing of BB in the latest group of patients just for their 

adverse influence on ED. 

There was a beneficial effect on the score seen in the group of patients using statins. It could 

indirectly demonstrate that improvement of endothelial function could ameliorate erectile 

dysfunction. 

Conclusions 
In conclusion, the prevalence of ED was relatively high in young survivors of AMI. In these patients, 

the IEEF-5 questionnaire seems to be a very useful diagnostic tool in cardiology practice in order to 

avoid neglecting this important symptom. Furthermore, treatment of CAD can affect symptoms of 

ED in both positive and negative ways. Of note, ED can precede AMI on average by 12 months. 
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Akutní infarkt myokardu s elevacemi úseku ST u 
mladého nemocného s adenokarcinomem rekta 
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Dostálová G, Bělohlávek J, Jirátová K, et al. Akutní infarkt myokardu s elevacemi úseku ST u mladého nemocného s 
adenokarcinomem rekta. Cor Vasa 2010;52:532–533. 

Autoři prezentují případ nemocného, který prodělal akutní infarkt myokardu již ve svých 35 letech. Následná krvácivá komplikace při 
kombinované antiagregační a antikoagulační terapii u tohoto nemocného vedla k nálezu dlaždicobuněčného karcinomu v oblasti rekta, 
který byl úspěšně odstraněn. V případě akutního infarktu myokardu provázeného krvácivou komplikací je nezbytné komplexní 
vyšetření nemocného, včetně onkologického screeningu i u mladého jedince. 
Klíčová slova: Akutní infarkt myokardu – Antiagregační terapie – Krvácení – Dlaždicobuněčný karcinom 

Dostálová G, Bělohlávek J, Jirátová K, et al. Acute ST-elevation myocardial infarction in a young male with rectal adenocarcinoma. 
Cor Vasa 2010;52:532–533. 

The authors present the case of a man developing an acute myocardial infarction when only 35 years old. A subsequent bleeding 
complication while receiving antiplatelet and anticoagulation therapy led to the fi nding of squamous cell carcinoma in the rectal 
region; the carcinoma was successfully removed. Patients developing acute myocardial infarction associated with a bleeding 
complication require comprehensive assessment including cancer screening tests even in young individuals. 
Key words: Acute myocardial infarction – Antiplatelet therapy – Bleeding – Squamous cell carcinoma 
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Pětatřicetiletý, dosud zdravý muž byl vyšetřen pro nově 

vzniklou, jednu hodinu trvající, klidovou bolest na hrudi. 

Bolest se objevila poprvé v životě, nikdy podobné obtíže 

neměl. Šlo o aktivního kuřáka, s denním příjmem alkoholu 

minimálně 1 litr vína. 
Dle EKG byly zjištěny elevace < 1 mm na spodní stěně, 

echokardiografi cky normální nález, ejekční frakce levé 

komory > 65 %, bez poruchy kinetiky stěn. Laboratorně byly 

prokázány známky myokardiální nekrózy (troponin I 0,29 μg/l 

při normě do 0,03) a provedené koronarografi cké vyšetření 

prokázalo aterosklerotické postižení všech tří věnčitých tepen, 

na ramus interventricularis anterior (RIA) bylo 40% zúžení, v 

povodí ramus circumfl exus (RCx) proximálně 50% táhlé 

zúžení, dále v místě odstupu menší marginální větvě byla těsná 

80% stenóza (obrázek 1), která byla zhodnocena jako „culprit“ 

léze. Pravá věnčitá tepna (ACD) měla ve střední části 40% 

stenózu (obrázek 2). Distální stenóza  

RCx byla ošetřena implantací metalického stentu, 

proximální stenóza na RCx byla ponechána neošetřená. 

Nemocnému byla podána standardní antikoagulační a 

antiagregační léčba. 
Hospitalizace byla ale během dvou hodin od provedené 

intervence komplikována závažným krvácením nemocného 

z oblasti konečníku, kde byl zjištěn perianálně rostoucí 

květákovitý útvar. Vzhledem k pokračujícímu krvácení 

byla již třetí den po intervenci ukončena antiagregační 

léčba, nemocný ponechán na nízkomolekulárním heparinu. 

V rámci předoperační přípravy bylo doplněno CT vyšetření 

břicha a malé pánve (obrázek 3), s nálezem zleva se 

vyklenující hyperdenzní formace v oblasti anu o velikosti 

56 × 18 mm, zevně ostře ohraničená, bez přítomnosti 

zvětšených uzlin ve vyšetřované oblasti. Ostatní vyšetření 

byla negativní ve smyslu metastatického rozsevu. 
Desátý den po provedení perkutánní intervence v povodí 

RCx, kdy byl nemocný zcela bez anginózních obtíží,  
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Obrázek 1 Koronarografi e levé věnčité tepny, (A) patrná nevýznamná táhlá stenóza proximální části RCx (malá černá šipka) a kritická 

stenóza střední části s odstupující marginální větví (velká černá šipka), (B) stav po implantaci metalického stentu do střední části RCx 

(bílá šipka) 

 

Obrázek 2 Koronarografi e pravé věnčité tepny: patrný nevýznamný plát ve střední části (šipka) 

Obrázek 3 CT nález: zleva se vyklenující hyperdenzní formace v oblasti anu o velikosti 56 × 18 mm, zevně ostře ohraničená 

byla provedena kompletní excize perianálního útvaru i s částí subkutánní porce zevního svěrače. Mikroskopický nález 

(obrázky 4, 5) ukázal invazivní, dobře diferencovaný, rohovějící dlaždicobuněčný karcinom s ložiskovými nekrózami. 

Nádor nedosahoval okrajů ani spodiny resekované částky. 

 

Obrázek 4 Povrchová část verukózně uspořádaného nádoru, in fi ltrace do stromatu (barveno hematoxylinem-eosinem [HE], 

zvětšení 20×) 

A B 

2 3 
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Obrázek 5 Detail infi ltrující části nádoru, ve kterém jsou vícečetné buněčné atypie až monstrozity (HE, zvětšení 400×) 

V době propuštění i při následných ambulantních kontrolách je nemocný zcela bez obtíží. Při standardní terapii 

ischemické choroby srdeční je bez anginy pectoris, bez dušnosti. Nadále bez známek recidivy nádorového onemocnění. 

Diskuse 
Je známo několik kasuistických sdělení o nově diagnostikovaném karcinomu střeva u nemocných s AIM léčených 

trombolýzou s následným krvácením ze střeva; jedním z prvních bylo sdělení Bakera a spol. v roce 2002.1 Již tehdy autoři 

zdůrazňovali nezbytnost dovyšetření takových nemocných, včetně vyloučení vředové choroby, cévní malformace, 

divertikulózy střeva a rovněž vyloučení nádorového onemocnění střeva. 
U nemocných s akutním koronárním syndromem je nyní zlatým standardem podání nejen antikoagulační terapie 

(heparin i.v.), ale i duální antiagregace (kyselina acetylsalicylová, clopidogrel), stejně jako tomu bylo v našem 

popisovaném případu. Krvácivá komplikace antikoagulační anebo antiagregační terapie,2 zvláště pak krvácení z oblasti 

střeva u nemocných s akutním koronárním syndromem, by měla být jasným signálem k dalšímu vyšetřovacímu procesu a 

vyloučení možné patologie v oblasti gastrointestinálního traktu. 

Literatura 
1. Baker JW, Mitchell SJ, Dixon AR. Early diagnosis of colonic carcinoma: a haemorrhagic complication after the use of tissue plasminogen activator. 

Postgrad Med J 2002;78:429. 
2. Norton SA, Armstrong CP. Lower gastrointestinal bleeding during antico-agulant therapy: a life-saving complication? Ann R Coll Surg Engl 1997; 79:38–
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Původní práce 

Akutní infarkt myokardu u mladých 
nemocných – závažné nedostatky v systému 
akutní a následné péče 

G. Dostálová1, J. Bělohlávek1, L. Vítek2, L. Muchová2, M. Škvařilová3,4, D. Karetová1, K. Jirátová1, J. Kvasnička2, D. Vondráková5, O. 

Toman6, A. Linhart1 
1 II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., 

FESC 
2 Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., 

MBA 
3 I. interní kardiologická klinika Lékařské fakulty UP a FN Olomouc, přednosta doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA 
4 Kardiologické oddělení Karlovarské Krajské nemocnice, přednosta prim. MUDr. Michal Paďour 
5 Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce Praha, přednosta prim. doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC 
6 Interní kardiologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno, pracoviště Bohunice, přednosta prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC 

Souhrn: Úvod: Incidence kardiovaskulárních (KV) onemocnění a akutního infarktu myokardu (AIM) v České republice klesá. I přesto 

u části nemocných AIM vzniká v mladém věku. Cílem projektu bylo zmapovat charakter rizikových faktorů vyvolávajících 

onemocnění a stav péče o tyto nemocné. Metody: Do souboru bylo zařazeno celkem 132 nemocných (97 mužů a 35 žen), u nichž 

vznikl AIM s ST elevacemi do 45 let u mužů a do 50 let u žen. Některé výsledky byly srovnány s věkově podobným kontrolním 

souborem 84 zdravých dobrovolníků. U nemocných byl hodnocen průběh onemocnění, charakter koronárního postižení, akutní a 

následná léčba a stav kontroly rizikových faktorů v průměru za 3 roky od prodělané příhody. Výsledky: Hlavním rizikovým faktorem u 

nemocných bylo kouření – v době AIM aktivně kouřilo 85 % pacientů, dalších 7 % byli bývalí kuřáci, 64 % nemocných mělo pozitivní 

rodinnou anamnézu KV onemocnění. U mužů byla vyšší četnost anamnézy dyslipidemie. Kontrolní laboratorní vyšetření prokázalo i 

přes značnou četnost užívání statinů vyšší hodnoty triglyceridů a nízké hladiny HDL-cholesterolu u obou pohlaví. Celkem 1/4 

nemocných po IM jevila známky metabolického syndromu. U 23 % pacientů bylo možno zjistit některé základní nebo precipitující 

onemocnění (záněty, malignity, trombofilie, abúzus drog). 95 % nemocných bylo v akutní fázi AIM katetrizováno, střední doba od 

vzniku bolesti do intervence byla 9 hod, intervence byla provedena u 90 % ze všech katetrizovaných, nálezům dominovalo postižení 

jedné tepny, 14 % jedinců mělo koronarogram bez významné stenózy. Následná péče byla dobrá co do četnosti preskripce jednotlivých 

léčiv, avšak kontrola LDL-cholesterolu nedosáhla cílových hodnot u 78 % a kontrola krevního tlaku u 37 % nemocných. Závěr: U 

nemocných, kteří prodělali AIM v mladém věku, dominuje rizikovým faktorům kouření a pozitivita rodinné anamnézy KV 

onemocnění. Pětina nemocných trpí nějakou jinou základní diagnózou (záněty, malignity, trombofilie) nebo byla vystavena 

vyvolávajícímu faktoru (horečnatá onemocnění, abúzus drog). Nepříznivé je, že se většina nemocných v akutní fázi dostává k 

intervenčnímu řešení pozdě (podcenění onemocnění, nesprávná vstupní diagnóza). Následná léčba má dobrou skladbu, avšak 

nedostatečnou intenzitu. 

Klíčová slova: akutní infarkt myokardu – ateroskleróza – rizikové faktory – sekundární prevence 

Acute myocardial infarction in young patients – severe failures in the system of acute and secondary care 

Summary: Introduction: The incidence of cardiovascular (CV) diseases and acute myocardial infarction (AMI) in Czech Republic is 

declining. In spite of this in a proportion of patients AMI occurs in young age. The aim of our project was to assess the character of 

risk factors, precipitating diseases and the quality of care in young AMI survivors. Methods: We included 132 patients (97 men and 35 

women) in whom AIM with ST elevations occurred before age of 45 years in men and age of 50 years in women. Several results were 

compared to a control group composed of 84 healthy volunteers of comparable age. We assessed the course of the disease, extent of 

coronary involvement, subsequent therapy and control of risk factors after 3 years from the index event. Results: Smoking represented 

the main risk factor – 85% patents were active smokers at the time of AMI and 9% were former smokers, 64% patients had a positive 

family history of CV disease. We found a higher prevalence of dyslipidemia history in men. In spite of high rate of statin use, 

laboratory examination during follow-up revealed higher triglyceride values and low levels of HDL-cholesterol in both genders. All 

together 23% of patients had a history of provoking underlying disease or precipitating factors (inflammatory diseases, malignancies, 
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combined thrombophilias, drug abuse). In total 95% of patients underwent coronary angiography during the acute phase of AMI, the 

median time from pain onset to intervention was 9 hours. Most patients had single vessel disease, 14% had even coronary angiogram 

without clinically significant stenosis. The subsequent care was satisfactory concerning the rate of drug prescriptions. However, target 

lipid values were not reached in 78% patients and blood pressure targets in 37%. Conclusions: In patients who suffered AMI in young 

age, risk factors are dominated by smoking and positive family history of CV diseases. One fifth of patients suffer from other 

underlying disease (inflammatory disease, malignancies, combined thrombophilia) or have another precipitating factor (febrile disease, 

drug abuse). The acute care seems unsatisfactory due to late arrival of most patients to catheterization laboratories (underestimation of 

the disease, incorrect initial diagnosis). Subsequent therapy is well composed but lacks in intensity. 

Key words: acute myocardial infarction – atherosclerosis – risk factors – secondary prevention 

Úvod 
Kardiovaskulární morbidita a 

mortalita je i přes významný 

pokles v incidenci a prevalenci, 

ke kterému došlo za posledních 

25 let, stále hlavní příčinou 

nemocnosti a úmrtnosti v ČR 

[1]. V posledních letech došlo k 

posunu výskytu 

kardiovaskulárních onemocnění 

do vyšších věkových skupin, 

avšak i nadále se mezi 

nemocnými s akutním infarktem 

myokardu (AIM) vyskytují 

velmi mladí jedinci. U těchto 

nemocných není jasné, jaké 

rizikové faktory ovlivňují 

předčasný vznik onemocnění. 

Jejich poznání komplikuje 

relativně řídký výskyt AIM u 

mladých i heterogenní charakter 

této populace. Z dostupné 

literatury je zjevné, že hlavním 

rizikovým faktorem vzniku IM u 

těchto nemocných je kouření 

[2,3]. Dalším známým rizikovým 

faktorem je pozitivní rodinná 

anamnéza těchto chorob u rodičů 

[4–6]. Lze rovněž prokázat, že i 

jedinci, jejichž blízcí příbuzní 

prodělali kardiovaskulární 

příhodu předčasně, mají na 

svých tepnách prokazatelné 

změny způsobené aterosklerózou 

[7–9]. Lze tedy předpokládat, že 

determinace genetickými faktory 

je pro vznik předčasné 

aterosklerózy zcela zásadní 

[10,11]. 

U nemocných s AIM v mladém 

věku však není příčinou vzniku 

AIM jen ateroskleróza. 

Významná úloha při vzniku 

aterosklerózy je připisována 

chronickému zánětu [12]. Infarkt 

myokardu může vznikat také 

díky nepříznivým 

hemoreologickým podmínkám 

daným anomáliemi koronárních 

tepen, např. při existenci 

svalových můstků [13]. K 

postižení věnčitých tepen mohou 

vést arteritidy, jako např. 

Kawasakiho choroba nebo 

alergická arteritida známá jako 

Kounisův syndrom [14,15]. Stále 

větším problémem se jeví 

exogenní podněty, které v 

minulosti nebyly ani zdaleka tak 

časté. Je jimi především užívání 

omamných psychotropních látek 

(např. kokainu), z nichž některé 

mají vazokonstrikční účinky 

[16,17]. 

Dalším mechanizmem vzniku 

akutních koronárních syndromů 

je prokoagulační stav, který 

spolu s minimálními koronárním 

poškozením nakonec indukuje 

vznik velkého trombu či okluze 

arterie [18]. K němu mohou vést 

dosud nepoznané komorbidity, 

jako jsou systémová onemocnění 

pojiva [19]. Nejasná zůstává role 

vrozených trombofilních stavů 

[20–23]. 

Akutní infarkt myokardu u 

mladých nemocných je spojen s 

představou efektivní a rychlé 

péče, dobré prognózy a dokonalé 

následné sekundárně preventivní 

léčby. Navíc díky postupnému 

přesunu incidence koronárních 

příhod do vyšších věkových 

skupin a celkově klesající 

morbiditě a mortalitě je problém 

akutních koronárních příhod u 

mladých jedinců často 

podceňován. Cílem naší práce 

bylo zmapovat u nemocných, u 

nichž vznikl akutní infarkt s ST 

elevacemi do 45 let věku mužů a 

do 50 let u žen, rizikové faktory, 

najít případná jiná onemocnění, 

která příhodu vyvolala, a 

posoudit úroveň péče o tyto 

mladé nemocné jak v akutní fázi, 

tak ve fázi následné péče. 

Metody 
Populaci studie tvořili nemocní 

po prokázaném akutním IM s 

elevacemi ST úseku, který 

splňoval kritéria aktuálních 

doporučení, jež vymezují dia 

gnózu AIM na základě 

klinických symptomů (bolest na 

hrudi), EKG (přetrvávající 

elevace ST segmentu) a 

laboratorních ukazatelů (zvýšení 

hladiny troponinu nad 99. 

percentil lokální laboratoře), 

event. doplněných o přímý 

průkaz nekrózy jiným způsobem 

(echokardiograficky nebo jinou 

technikou dokumentovaná ztráta 

viabilního myokardu či porucha 

regionální kinetiky) [24,25]. 

Zařazeni byli muži ve věku do 

45 let a ženy ve věku do 50 let v 

okamžiku prodělaného AIM. Na 

náboru nemocných participovaly 

Všeobecná fakultní nemocnice v 

Praze (VFN) (n = 81), krajská 

nemocnice v Karlových Varech 

(n = 35), Nemocnice na 
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Homolce v Praze (n = 6), 

Fakultní nemocnice Brno, 

pracoviště Bohunice (n = 6) a 

Fakultní nemocnice v Olomouci 

(n = 4). Nábor v centrech 

probíhal v nestejnoměrné délce, 

nejdéle 30 měsíců (VFN) a 

nejméně 6 měsíců (FN Brno-

Bohunice a FN Olomouc). Pouze 

ve VFN se jednalo o 

konsekutivní nemocné, z 

ostatních center byli posíláni 

nemocní, kteří vyslovili souhlas 

s účastí ve studii a ochotu ke 

kontrolnímu vyšetření ve VFN. 

Do studie bylo celkem zařazeno 

132 nemocných po prodělaném 

akutním IM s ST elevacemi – 97 

mužů a 35 žen. Hodnocení bylo 

provedeno v průměru za 2,9 ± 

2,6 roku (medián 3 roky) od 1. 

prodělaného AIM. Pro porovnání 

některých ukazatelů bylo 

vyšetřeno 84 dobrovolníků 

srovnatelného věku, kteří neměli 

žádnou anamnézu prodělaného 

kardiovaskulárního onemocnění 

a před samotným vyšetřením si 

nebyli žádného manifestního 

onemocnění vědomi. 

Vzhledem k tomu jsme hodnotili 

soubor pouze přeživších 

nemocných, k posouzení 

hospitalizační morbidity a 

mortality jsme analyzovali 

retrospektivní data od celkem 

169 konsekutivních nemocných 

dané věkové kategorie, kteří byli 

přijati s diagnózou AIM s ST 

elevacemi do našeho centra v 

letech 2001 a 2007. 

Identifikovaní nemocní byli 

pozváni ke komplexnímu 

vyšetření zahrnujícímu klinické a 

EKG vyšetření erudovaným 

internistou/kardiologem s 

posouzením projevů srdečního 

selhávání, chlopenních vad, 

periferní končetinové ischemie a 

dalších případných onemocnění. 

Podrobně byla zpracovávána 

anamnestická data, zejména 

rodinná anamnéza, rizikové 

faktory známé před vznikem 

akutní koronární příhody, 

anamnéza abúzu alkoholu, 

cigaret a omamných látek a 

anamnéza symptomů ICHS či 

ICHDK v předchorobí. Dále byl 

hodnocen průběh akutního IM 

jak anamnesticky, tak analýzou 

zdravotní dokumentace. Pokud 

měli nemocní provedeno akutní 

koronarografické vyšetření, byla 

hodnocena tíže jejich 

koronárního nálezu, typ a průběh 

případné intervence. 

U nemocných bylo provedeno 

laboratorní vyšetření s cílem 

posoudit kontrolu rizikových 

faktorů, dále pak vyšetření pro 

průkaz případných vrozených 

trombofilií. Přítomnost 

metabolického syndromu jsme 

hodnotili dle kritérií 

International Diabetes 

Foundation (IDF) [26]. K 

průkazu metabolického 

syndromu byl nutný nález 

centrální obezity (pas nad 94 cm 

u mužů a 80 cm u žen) a jeden z 

následujících faktorů: zvýšení 

hladin triglyceridů (> 1,7 

mmol/l), snížení hladin HDL-

cholesterolu (< 1,03 mmol/l u 

mužů nebo < 1,29 mmol/l u žen), 

zvýšení krevního tlaku (≥ 130/≥ 

85 mm Hg), zvýšení glykemie 

nalačno (≥ 5,6 mmol/l) nebo 

dříve zjištěný diabetes mellitus. 

Od definice jsme se odchýlili 

tím, že kritéria triglyceridů, 

HDL-cholesterolu a krevního 

tlaku byla splněna pouze při 

jejich abnormálních hodnotách v 

době kontroly, avšak nikoli tím, 

že nemocní užívali medikaci, 

která byla nasazena po AIM 

prakticky u všech pacientů 

paušálně. 

U všech nemocných bylo 

provedeno echokardiografické 

vyšetření bezprostředně po IM v 

rámci hospitalizace. Všichni 

nemocní pak podstoupili 

standardizované 

echokardiografické vyšetření při 

kontrole. Při ní byl po užit 

přístroj Vivid 7 (General 

Electrics, Waukesha, WI, USA), 

všechna vyšetření byla 

zaznamenána do pracovní 

stanice ECHOPAC k hodnocení 

off-line. 

Statistické hodnocení proběhlo 

pomocí statistického programu 

JMP 8.0 (SAS institute Inc., 

Carry, NC, USA). Kontinuální 

proměnné jsou uváděny jako 

průměr ± směrodatná odchylka 

nebo jako medián (u časových 

údajů doby vyšetření od příhody 

a doby přijetí k intervenčnímu 

výkonu od vzniku potíží). Rozdíl 

mezi skupinami byl hodnocen 

Studentovým t-testem pro data s 

normální distribucí hodnot a 

neparametrickým 

Wilcoxonovým testem pro 

asymetricky distribuovaná data. 

Dichotomická data jsou 

vyjádřena jako počet pozorování 

a procento z vyšetřené skupiny. 

Rozdíly v zastoupení byly 

porovnávány χ2 testem. Za 

statisticky významný rozdíl byla 

považována hodnota p < 0,05. 
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Výsledky 

Anamnéza rizikových 
faktorů a precipitující 
onemocnění a zevní 
vlivy 
Základní demografická data 

ukazuje tab. 1. Anamnestická 

data ve srovnání s kontrolní 

populací obsahuje tab. 2. Vedle 

významně častější rodinné 

anamnézy kardiovaskulárních 

onemocnění je zvýšený výskyt 

anamnézy dyslipidemie u mužů 

jediný anamnestický ukazatel, 

jenž odlišuje pacienty, kteří 

prodělali IM v mladém věku, od 

souboru kontrolních jedinců. 

Dominujícím rizikovým 

faktorem bylo kouření. V době 

AIM 110 jedinců aktivně kouřilo 

(85 %) a 9 dalších nemocných 

kouřilo v minulosti. Průměrná 

vykouřená dávka u mužů s AIM 

činila 18,5 ± 11,4 balíčků × roků 

a u žen 11,4 ± 9,3 balíčků × 

roků. Polovina nemocných měla 

celoživotně vykouřenou dávku 

přesahující 20 balíčků × roků. V 

kontrolním souboru v době 

vyšetření byly všechny ženy 

nekuřačky a pouze 5 mužů 

kouřilo aktivně, průměrná 

vykouřená dávka u nich činila 

8,7 ± 7,7 ba-  líčků × roků. 

Během sledování celkem 70 

nemocných po IM kouřit 

přestalo – na konci studie tedy 

aktivně kouřilo pouze 40 

nemocných (30 %). 

U nemocných bylo provedeno 

komplexní vyšetření se 

zaměřením na vyhledání 

některých dalších, vzácnějších 

onemocnění. U nemocných s 

AIM byla zejména častá 

anamnéza horečnatého 

onemocnění, které se ukázalo 

precipitujícím faktorem nejméně 

v 9 případech – tedy celkem v 

6,8 %. U 4 nemocných probíhal 

AIM přímo při horečnatém 

onemocnění charakteru virózy, u 

2 nemocných byla prokazatelná 

klasická tonzilární angina a u 2 

nemocných byl těsně v 

předchorobí těžší horečnatý stav 

nejasné etiologie, vyžadující 

dokonce hospitalizaci na 

infekčním oddělení. 

Z dalších onemocnění se 

prokázala ve 2 případech dosud 

nepoznaná celiakie, v obou 

případech doprovázená 

pozitivitou lupus antikoagulans. 

V 1 případě došlo k poklesu jak 

gliadinových protilátek, tak 

vymizení lupus antikoagulans. V 

2. případě je doba sledování 

krátká, nicméně při 2měsíční 

bezlepkové dietě je i u této 

nemocné trend ke snížení 

protilátek i lupus antikoagulans. 

Revmatologická onemocnění 

typu revmatoidní artritidy nebo 

systémové sklerodermie nebyla v 

našem souboru prokázána. 

Mezi našimi nemocnými byla 

dále identifikována 4 maligní 

onemocnění  

Tab. 1. Demografická a antropometrická data a krevní tlak mladých nemocných po IM a 

kontrolního souboru. 

 Muži Ženy 

 po IM  
(n = 97) 

kontroly (n = 42) p po IM  
(n = 35) 

kontroly (n = 42) p 

věk (roky) ± 8 ± 9 0,20 ± 10 ± 9 0,17 
výška (cm) ± 19 ± 7 0,18 ± 7 ± 5 < 0,001 
váha (kg) ± 16 ± 13 0,005 ± 17 ± 10 0,11 
BMI (kg/m2) 28,7 ± 4,5 25,0 ± 3,1 < 0,001 27,1 ± 6,0 23,6 ± 3,4 0,005 
poměr pas/boky 0,96 ± 0,07 0,90 ± 0,07 < 0,001 0,83 ± 0,07 0,84 ± 0,07 0,53 
systolický TK (mm Hg) ± 17 ± 15 0,05 ± 17 ± 15 0,02 
diastolický TK (mm Hg) ± 9 ± 10 0,02 ± 11 ± 11 0,02 
TF (min–1) ± 13 ± 10 0,38 ± 11 ± 11 0,11 
 

Tab. 2. Anamnesticky zjištěné rizikové faktory aterosklerózy. V kontrolním souboru byl náhodně 
diagnostikován u 1 muže a 1 ženy diabetes vstupním vyšetřením. 

 Muži Ženy 

 po IM  
(n = 97) 

kontroly (n = 

42) 
p po IM  

(n = 35) 
kontroly (n = 

42) 
p 

pozitivní rodinná anamnéza KV onemocnění 60 (62 %) 8 (19 %) < 0,001 24 (75 %) 9 (21 %) < 0,001 
anamnéza hypertenze 15 (15,5 %) 8 (19,0 %) 0,46 11 (31,4 %) 10 (23,8 %) 0,75 
anamnéza DM 4 (4,0 %) 1 (2,3 %) 0,70 2 (5,7 %) 1 (2,3 %) 0,54 
anamnéza dyslipidemie 33 (34,0 %) 7 (16,7 %) 0,008 9 (25,7 %) 8 (19,0 %) 0,74 
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(2krát kolorektální karcinom, 

2krát hematologická malignita), 

která nebyla před vznikem IM 

známa, a IM byl prvním 

projevem těchto onemocnění. 

Abúzus drog bezprostředně 

předcházel AIM v celkem 5 

případech, ve 3 případech se 

jednalo o pervitin nebo kokain, 

ve 2 případech se jednalo o 

užívání marihuany. 

V celkem 11 případech byla 

prokázána mnohočetná 

kombinovaná trombofilie. U 

celkem 10 byla pozitiva mutací 

protrombinu (faktoru II) a 

metylentetrahydrofolátreduktázy 

(MTHFR), nebo faktoru V a 

MTHFR, z těchto 10 měla jedna 

nemocná navíc i pozitivní lupus 

antikoagulans. Jeden nemocný 

měl mnohočetné mutace  

(MTHFR, F II, F V a 

glykoproteinu VI). U 2 

nemocných byla přítomna 

významná 

hyperhomocysteinemie nad 20 

μmol/l. Třetina žen užívala v 

době AIM hormonální 

antikoncepci. 

V 1 případě byla současně 

prokázána hypertrofická 

kardiomyopatie (HKMP), avšak 

průběh AIM byl nepochybný, a 

nešlo tedy jen o nesprávně 

stanovenou diagnózu, na 

podkladě mylně zhodnocené 

přítomnosti stenokardie, EKG 

změn a mírné elevace TnI při 

velké hypertrofii LK. 

Anomálie věnčitých tepen 

nebyly v našem souboru 

zastoupeny. 

Celkem byla stanovena diagnóza 

jiné konkomitantní nebo 

vyvolávající patologie ve 30 

případech. V souhrnu tedy 23 % 

nemocných vykázalo při 

podrobném vyšetření některou z 

výše uvedených abnormalit 

ukazující na význam 

precipitujících faktorů (drogy, 

zánět) či jiných chorob 

spojených s trombofilií 

(malignity, vrozené trombofilie). 

Klinické a laboratorní 
vyšetření 
Antropometrické údaje, hodnoty 

krevního tlaku a výsledky 

laboratorních vyšetření v době 

Tab. 3. Laboratorní výsledky mladých nemocných po AIM ve srovnání se souborem zdravých 

dobrovolníků. 

 Muži Ženy 

 po IM  
(n = 97) 

kontroly (n = 42) p po IM  
(n = 35) 

kontroly (n = 42) p 

sérový kreatinin (μmol/l) 84,0 ± 15,4 83,9 ± 12,0 0,97 66,2 ± 9,2 70,9 ± 8,8 0,04 
kyselina močová (μmol/l) 363 ± 79 340 ± 62 0,11 272 ± 72 250 ± 47 0,17 
bilirubin celkový (μmol/l) 12,5 ± 11,1 15,6 ± 16,3 0,21 11,4 ± 8,2 7,9 ± 4,4 0,05 
ALT (μkat/l) 0,79 ± 0,32 0,57 ± 0,32 < 0,001 0,54 ± 0,07 0,35 ± 0,11 0,05 
AST (μkat/l) 0,55 ± 0,13 0,48 ± 0,13 0,007 0,50 ± 0,20 0,37 ± 0,11 0,002 
GMT (μkat/l) 0,97 ± 0,63 0,57 ± 0,53 < 0,001 0,52 ± 0,40 0,34 ± 0,24 0,03 
celkový cholesterol (mmol/l) 4,45 ± 1,22 4,96 ± 1,06 0,02 4,34 ± 0,99 5,17 ± 0,76 < 0,001 
triglyceridy (mmol/l) 2,29 ± 1,68 1,43 ± 0,93 0,004 1,49 ± 0,66 1,12 ± 0,46 0,009 
HDL-cholesterol (mmol/l) 1,08 ± 0,22 1,36 ± 0,30 < 0,001 1,32 ± 0,41 1,81 ± 0,36 < 0,001 
LDL-cholesterol (mmol/l) 2,37 ± 0,91 2,92 ± 0,88 0,003 2,35 ± 0,70 2,82 ± 0,68 0,006 
glykemie nalačno (mmol/l) 5,24 ± 1,45 4,84 ± 1,45 0,09 5,28 ± 1,03 4,70 ± 0,54 0,006 
HbA (%) 4,06 ± 0,69 3,79 ± 0,40 0,03 4,32 ± 0,74 3,68 ± 0,43 < 0,001 

1c 
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kontrolního vyšetření během 

sledování nemocných ukazují 

tab. 1 a 3. U mužů je ve srovnání 

s kontrolním souborem patrna 

signifikantně zvýšená váha a 

obezita abdominálního typu 

charakterizovaná zvýšeným 

poměrem pas/boky. U žen je sice 

BMI vyšší, ale především díky 

nižšímu vzrůstu pacientek.  

Prevalence metabolického 

syndromu byla srovnatelná u žen 

po IM (25 %) a u mužů (27 %), 

nikdo z kontrolního souboru 

kritéria metabolického syndromu 

nesplňoval.  

Průměrné hodnoty LDL-

cholesterolu nedosáhly cílové 

hodnoty < 1,8 mmol/l v 78 %. 

Podobně, celkem 37 % 

nemocných nedosáhlo hodnoty 

STK pod 140 a současně DTK 

pod 90 mm Hg. 

Akutní koronární intervence a 

rozsah koronárního postižení U 

nemocných s anamnézou AIM 

byla buď bezprostředně během 

akutní ko- 

 
Graf 1. Distribuce 
koronarografických nálezů u 
nemocných, kteří podstoupili 
koronarografii akutně v 
průběhu AIM. 

ronární příhody, nebo těsně po ní 

provedena koronární angiografie 

u 125 nemocných z celkového 

počtu 132 (95 %). Frekvenci 

koronárního postižení ukazuje 

graf 1. Rozsah postižení 

koronárních tepen u nemocných 

s vyvolávajícími onemocněními 

se nelišil od pacientů, u kterých 

nebyl žádný takový faktor 

nalezen. U 14 % nemocných byl 

nález koronarogramu bez 

významné stenózy. U všech 

nemocných však byla nakonec 

stanovena diagnóza AIM, 

podezření na tako-tsubo 

kardiomyopatii nebo 

myokarditidu nebylo vysloveno. 

Koronární intervence byla provedena u 112 nemocných (85 % z 

celého souboru, 90 % ze všech katetrizovaných). 

Průměrná doba od začátku symptomů do provedení SKG byla  

20 ± 32 hod a byla ovlivněna jednici, kteří se dostali k intervenci 

až za více než 24 hod – těch bylo v souboru celkem 25 %, střední 

doba do začátku intervence činila 9 hod. U 1/2 nemocných byl 

odklad způsoben váháním s vyhledáním odborné péče, u 1/3 pak 

nesprávnou prvotní diagnózou (podezření na vertebrogenní či 

gastrointestinální potíže), u zbylých nemocných jsme dominující 

příčinu nebyli schopni zjistit (kombinace méně výrazně 

vyjádřených předešlých faktorů a logistic- 

 
Graf 2. Srovnání léčby mladých nemocných při dimisi – mladí 
nemocní našeho souboru (hnědé sloupce) vs nemocní z registru 
CZECH (světle hnědé sloupce) a srovnání dlouhodobé 
sekundárně preventivní léčby – mladí nemocní (žluté sloupce) vs 
data z registru EUROASPIRE III (světle žluté sloupce). 
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kých potíží např. při přepravě do 

katetrizační laboratoře). 

U všech nemocných s nálezem 

významné stenózy byla provedena 

perkutánní koronární intervence. 

Kromě jediného nemocného byla 

ošetřena vždy pouze léze 

považovaná za příčinu AIM. Stenty 

byly použity u všech 

intervenovaných nemocných, v 15 

případech byly implantovány 2 

stenty, v 1 případě byly použity 3 

stenty a v 1 případě rozsáhlé 

disekce stentů dokonce 5. 

Průměrná maximální hladina 

troponinu I dosáhla v souboru 25 ± 

56 μg/l. Průměrná doba 

hospitalizace na JIP činila pouze 

4,6 ± 7,5 dnů. 

Hospitalizační mortalita mladých 

nemocných s AIM 

Hospitalizační mortalita hodnocená 

na souboru 169 konsekutivních 

nemocných s AIM ošetřených na II. 

interní klinice VFN z let 2001 a 

2007 byla 3,55 %. 

Echokardiografie 

Systolická funkce hodnocená 

během hospitalizace byla v 

průměru 57 ± 11 %, celkem 20 

nemocných (15 %) však mělo EF 

pod 45 % (nejnižší hodnota 30 %), 

v kontrolním sledování 

echokardiografií byla průměrná EF 

61 ± 9 %, a podíl  

nemocných s EF pod 45 % pouze 

10 %. Funkce pravé komory 

hodnocená TAPSE byla v 

průměru normální a dosahovala 

23,4 ± 3,1 mm, avšak 10 % ne - 

mocných mělo hodnoty pod 20 

mm (minimum 17 mm). 

Plnění levé komory hodnocené 

echokardiografií bylo posouzeno 

jako normální v 50 % případů, 

jako porucha relaxace v 38 %, 

zbylých 12 % bylo rovnoměrně 

rozděleno mezi 

pseudonormalizaci (6 %) a 

poruchu, která byla označena 

jako echokardiograficky 

nehodnotitelná. Významná 

mitrální regurgitace větší než 2+ 

byla nalezena pouze u 2 

nemocných. 

Funkční omezení a projevy srdečního 

selhávání 

Během sledování bylo 6 % 

nemocných ve funkční třídě 

NYHA III, 30 % ve třídě NYHA 

II. Zbývající nemocní byli bez 

omezení fyzické výkonnosti.  

Hodnota BNP během sledování 

byla k dispozici u 107 

nemocných a dosáhla pouze 76 ± 

96 pg/l. BNP nad 200 pg/l mělo 

celkem 12 nemocných (11,2 %). 

Následná léčba nemocných po AIM 

Graf 2 ukazuje četnost preskripce 

sekundárně preventivních léčiv u 

nemocných po IM ve srovnání s 

daty ze studie  



 

 164 

EUROASPIRE III a z registru akutních IM – CZECH [27–29]. Data ukazují frekvenci preskripce 

léků jednak bezprostředně při propuštění z nemocnice (srovnání s registrem CZECH) a jednak při 

kontrolním vyšetření na naší klinice (srovnání se sekundární prevencí ve studii EUROASPIRE III). 

U nemocných léčených hypolipidemiky měli dále 2 nemocní konkomitantní léčbu fibrátem a 4 léčbu 

ezetimibem. Jeden nemocný byl léčen pouze fibrátem. Průměrné dávky a typ statinů nasazených 

ošetřujícími lékaři během hospitalizací pro AIM a/nebo ošetřujícími lékaři byly: 55 % nemocných 

simvastatin (23 ± 8 mg), 31 % atorvastatin (23 ± 9 mg), 10 % fluvastatin (80 mg), 4 % rosuvastatin 

(17,5 ± 5 mg). 

U nemocných léčených beta-blokátory byly důvody pro jejich vysazení nebo snížení dávek 

rozděleny rovnoměrně mezi vznik erektilní dysfunkce, bradykardie (v jednom případě obě příčiny 

současně) a vysazení samotným nemocným bez udání bližšího důvodu. U jednoho pacienta se 

objevilo asthma bronchiale a u jednoho vazospastická angina pectoris. 

Antiagregaci chronicky užívalo 87 % pacientů, 48 % nemocných mělo i v době vyšetření duální 

antiagregační léčbu kyselinou acetylsalicylovou a klopidogrelem, 3 nemocní s perzistující nebo 

paroxysmální fibrilací síní byli antikoagulováni. 

Následné riziko po prodělaném AIM 
V průběhu průměrně 3letého sledování od prodělaného AIM došlo u 1 nemocného k subakutní 

trombóze ve stentu, 1 nemocný prodělal recidivu AIM. Celkem 18 nemocných prodělalo ve druhé 

době ošetření další tepny, v jednom případě neúspěšné (chronický uzávěr r. interventricularis 

anterior), 4 nemocní podstoupili odloženě chirurgickou revaskularizaci. Celkem 6 nemocných bylo 

opakovaně intervenováno pro klinicky manifestní restenózu ve stentu. Počet reintervencí a recidiv 

onemocnění (vyjma ošetření koronárních tepen ve druhé době po AIM) tedy dosáhl celkem 12, tedy 

8,8 %. 

Diskuze 
Naše studie prokázala, že mladí nemocní s akutním infarktem myokardu představují heterogenní 

skupinu, která však má některé společné charakteristiky. Jako dominantní se ukazuje vysoký výskyt 

pozitivní rodinné anamnézy předčasných kardiovaskulárních onemocnění spojený s kouřením. 

Nejenže naši nemocní byli kuřáky, ale řada z nich měla vysoké celoživotní zatížení přesahující dávku 

20 balíčků × roků, a to navzdory jejich mladému věku. Z dalších rizik se jako dominantní jeví 

anamnéza dyslipidemie u mužů. I přes zavedená sekundárně preventivní opatření lze vysledovat u 

obou pohlaví reziduální rizikový profil, a to sklon k obezitě, především abdominálního typu u mužů 

a vyšší hladiny triglyceridů a nižší hodnoty HDL-cholesterolu. Patrné byly i ve srovnání s kontrolním 

souborem vyšší hodnoty lačné glykemie a glykovaného hemoglobinu. Navíc elevace transamináz by 

mohla naznačovat sklon k rozvoji steatózy, i když zde nelze vyloučit ani vliv kombinované 

farmakoterapie. Při použití kritérií pro metabolický syndrom byla jeho prevalence (i při zavedené 

antihypertenzní a hypolipidemické terapii) u obou pohlaví shodná a metabolický syndrom byl 

vyjádřen u celé 1/4 nemocných. V neposlední řadě, i přes minimální rozdíly v anamnéze arteriální 

hypertenze v předchorobí, byl krevní tlak u postižených navzdory zavedeným léčebným opatřením 

významně vyšší než u kontrolního souboru. Tato rizika nejsou u mladých nemocných překvapivá a 

byla prokázána mnohými dalšími autory, kteří se problematikou zabývali [3–8,17]. Za zmínku stojí 

poměrně nízká četnost dia betu, který se zjevně v etiopatogenezi AIM v takto mladém věku výrazněji 

neuplatňuje, respektive metabolický syndrom v manifestní diabetes dosud nevyústil. Na druhé straně 

to byli právě nemocní s již vyjádřeným diabetem, kteří měli postižení více tepen. 

U žen byl vyšší body mass index ve srovnání s kontrolní populací důsledkem menší výšky 

postižených žen. Doposud provedené studie, které se daným problémem zabývaly, prokazovaly, že 

menší vzrůst je u žen rizikem především pro mozkové cévní příhody [30]. Specificky se zabývala 

vzrůstem a rizikem koronárních příhod u žen britská studie, která prokázala, že malá výška je 
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rizikem i pro koronární příhody [31]. Nakonec i nedávná metaanalýza finských autorů došla k 

závěru, že malý vzrůst je spojen potenciálně až s 50% nárůstem rizika koronárních příhod [32]. 

Vysvětlení tohoto fenoménu není zatím jasné. Někteří se přiklánějí k vlivu socioekonomických 

faktorů ovlivňujících fetální růst a růstové podmínky v dětství, jiní argumentují vlivem odrazu 

pulzové vlny, který nastává u malých jedinců dřív, a zvyšuje tak významněji centrální krevní tlak, 

nežli je tomu u vyšších jedinců [33,34]. 

Velmi významným výsledkem naší studie je nález vysokého procenta pacientů, u kterých se 

etiologicky nebo jako vyvolávající faktor nalezlo nějaké další onemocnění či exogenní vliv. Vysoká 

četnost zánětlivých a maligních onemocnění je zásadní. Jejich nalezení a léčba jsou totiž pro další 

osud nemocných rozhodující. I když se zánětlivá onemocnění ukázala většinou jen jako přechodný 

vyvolávající faktor, ve 2 případech celiakie byla pravděpodobně etiologickou příčinou díky indukci 

pozitivity lupus antikoagulans. V literatuře je jen minimum zpráv o vztahu celiakie ke koronárním 

příhodám [35]. Nedomníváme se přitom, že by šlo falešnou diagnózu. Je pravda, že pozitivita 

antitransglutaminázových protilátek byla popsána u nemocných po AIM, avšak zlepšení našich 

nemocných s bezlepkovou dietou ukazuje na skutečné preexistující onemocnění celiakální sprue 

[36]. 

Významným nálezem je i frekvence vysoké prevalence kombinovaných mutací genů pro hereditární 

trombofilie, pozitivita lupus antikoagulans, nebo manifestní hyperhomocysteinemie. Význam těchto 

faktorů byl dlouho připisován jen žilním onemocněním, avšak data ukazující na jejich vliv na vznik 

tepenných komplikací jsou nyní dostatečná, abychom je zejména u mladých nemocných začali brát v 

potaz [20–23,37]. Bohužel pro tyto nemocné nemáme k dispozici jasnou strategii další následné 

terapie, neboť data pro takto selektovanou skupinu s ohledem na antiagregaci a antikoagulaci chybí. 

U nemocných s manifestní hyperhomocysteinemií je možné její ovlivnění kombinovanou léčbou 

kyselinou listovou a vitaminy B6 a B12. Data pro neselektovanou populaci nemocných s ICHS však 

přínos takové léčby nepotvrdila a vyhledávání ani léčbu nemocných neopodstatňují [38,39]. Pro 

pacienty s opravdu vysokými hodnotami homocysteinu pak nemáme zatím dostatek důkazů ani pro 

léčbu, ani proti ní [40]. 

Jako relativně méně známý vyvolávající faktor AIM se ukázal abúzus drog. Význam kokainu je 

přitom znám již dlouho [16]. V našich zemích jde pak většinou o pervitin. Po tomto vyvolávajícím 

faktoru je nutno u mladých nemocných aktivně pátrat a v případě chronického abúzu jej adekvátně 

léčit. 

Akutní IM byl v naší studii řešen ve shodě s aktuálními trendy a doporučeními prakticky u všech 

nemocných intervenčně. Četnost koronární katetrizace a intervencí byla téměř identická jako v 

celostátním registru CZECH (95 % vs 92 % a 85 % vs 83 %) [28,29]. Tento výsledek však v jistém 

směru svědčí pro větší agresivitu intervencí u našich nemocných, a to s ohledem na četnost 

koronarografického nálezu bez významné léze, který se v naší populaci vyskytl ve 14 %, zatímco 

retrospektivní analýza dat studií PRAGUE ukázala tento nález jen ve 2,6 % [41]. Vyšší četnost 

normálního koronarogramu u mladých je však v plné shodě s publikovanými daty, kde se nález bez 

významných stenóz objevoval až u celé 1/5 nemocných [3,12]. 

S ohledem na dobrý funkční stav po IM i maximální hodnoty troponinu se u většiny nemocných 

jednalo spíše o menší IM, zčásti díky intervenčnímu řešení, zčásti pravděpodobně i díky spontánní 

rekanalizaci uzávěrů, pro něž mimo jiné svědčí i vysoké procento nemocných bez významné léze. 

Nelze ovšem vyloučit ani zkreslení odloženým přijetím do nemocnice, ale spíše svědčila pro menší 

rozsah nekrózy. 

Nemocní z našeho souboru se však dostali do katetrizační laboratoře později, než bychom očekávali. 

Celá 1/2 ne- mocných byla katetrizována více než 9 hod od vzniku bolesti, tedy v době, kdy je efekt 

koronární intervence již minimální nebo dokonce žádný. Jen pro srovnání, ve studiích PRAGUE byl 

i u nemocných podstupujících dlouhý transport do katetrizačního centra interval od začátku bolesti 

do intervence jen něco málo přes 2 hod, v registru CZECH pak u nemocných referovaných přímo do 

centra dosáhl 3 hod a 45 min a u nemocných transportovaných z nemocnice bez katetrizační 
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laboratoře pouze 4 hod a 17 min [28,41]. Častým důvodem odkladu bylo váhání samotných 

nemocných nebo nesprávně vedený diagnostický proces, kdy mnozí lékaři na AIM u mladých 

nepomysleli a indikovali léčbu nebo vyšetření, jako by šlo o vertebrogenní či gastrointestinální 

potíže. Ve většině případů, kdy bylo zpoždění způsobeno lékařem, nebylo při prvním kontaktu 

natočeno ani EKG. 

Hospitalizační mortalitu nebylo možno díky charakteru našeho souboru posoudit. Učinili jsme tak na 

retrospektivní skupině našich nemocných přijatých do našeho centra v letech 2001–2007. Tato data 

ukazují na poměrně nízkou mortalitu mladých nemocných, a to i přes výše uvedené nedostatky v 

časnosti reperfuzní léčby. Pro srovnání, registr CZECH ukázal hospitalizační mortalitu nemocných s 

IM s ST elevacemi 10 % a u nemocných, kteří podstoupili primární perkutánní revaskularizaci,  

6,7 % [29]. Rovněž pilotní registr z českých non-PCI center ukázal vyšší mortalitu, a to i u 

nemocných s AIM bez ST elevací [42]. Tato data jsou ve velmi dobré shodě i s jinými autory, např. 

ve studii PRIHAMO byla mortalita mladších nemocných pod 45 let 3,7 % vs 11,9 % u starších [43]. 

Vysvětlení jde nepochybně na vrub jinak dobré kondici mladých nemocných s minimem komorbidit. 

Lze rovněž předpokládat, že i díky menšímu rozsahu koronárního postižení je průběh IM potenciálně 

méně závažný. Dobrou prognózu ve srovnání s neselektovanou populací nemocných s AIM s ST 

elevacemi léčenými přímou PCI lze totiž stěží přičíst jenom intervenčnímu řešení, které přišlo pro 

řadu z nich příliš pozdě [44]. 

Na dobrou kompenzační schopnost mladých nemocných ukazují i naše echokardiografická data. 

Průměrná ejekční frakce nemocných byla výrazně vyšší než např. u nemocných ve studiích 

PRAGUE [45]. V té byla EF při dimisi přibližně 48 % a za 6 měsíců 52 %. V našem souboru pak 

byly srovnatelné hodnoty 57 % a 61 %. Pouze 1/10 našich nemocných měla dysfunkci levé komory s 

EF pod 45 %. Rovněž dysfunkce pravé komory nebyla častá. Tomu odpovídá dobrá funkční zdatnost 

s relativně malým procentem pacientů s projevy srdečního selhávání, a to jak klinicky (pouze 6 % ve 

třídě NYHA III), tak laboratorně (dle BNP – 11 % s BNP nad 200 pg/l). 

Následná léčba nemocných s AIM byla vedena ve shodě se stávajícími doporučeními. Ve srovnání s 

registrem CZECH byla v okamžiku propuštění z nemocnice významně častěji indikována léčba 

všemi léčivy indikovanými v sekundární prevenci [28,29]. Dlouhodobá sekundárně preventivní léčba 

pak byla vedena srovnatelně s tím, co ukázala data studie EUROASPIRE III. Takové srovnání je sice 

potěšitelné, ale při bližším pohledu je následná léčba nedostatečná nebo spíše nedostatečně účinná. 

Na jednu stranu jsme velmi důslední v preskripci beta-blokátorů, které přitom u nemocných po IM 

léčených přímou PCI bez dysfunkce LK (tedy většina našeho souboru) nemají ani zdaleka silnou 

evidenci [46]. Na druhé straně bylo ovlivnění krevního tlaku u více než 1/3 nemocných nedostatečné. 

Co je však nejvíce znepokojující, je nedostatečné použití statinů ve vysokých dávkách a s tím 

spojená velmi neuspokojivá kontrola hladin LDL-cholesterolu. To je výsledek téměř srovnatelný 

jako u neselektované a podstatně starší populace EUROASPIRE III [27,47]. 

Ačkoli naši nemocní byli vcelku často schopni přestat kouřit, není pokračující abúzus u 1/3 

nemocných uspokojivý, a to proto, že kouření je jednoznačně dominantní rizikový faktor této 

skupiny pacientů. Bohužel jen jednotlivci využili možnosti asistovaného odvykání v centrech léčby 

závislosti na tabáku. 

Závěry a výstupy pro klinickou praxi 
I přes dobře fungující systém akutní koronární péče v České republice u mladých nemocných tato 

péče částečně selhává. Vina je především na straně nedostatečné informovanosti nemocných, avšak u 

řady pacientů došlo k selhání systému primární péče, kdy lékař v prvním kontaktu s nemocným na 

AIM vůbec nepomyslel. V tomto směru je nutno bezpodmínečně jak zlepšit informovanost naší 

populace, tak znovu upozorňovat lékaře na možnost výskytu AIM u mladých nemocných, zejména u 

kuřáků s pozitivní rodinnou anamnézou a anamnézou hypercholesterolemie. Dobrý funkční stav 

mladých nemocných po AIM nemůže opodstatnit chyby v diagnostice a pozdní koronární intervence. 



 

 167 

Dalším pozorováním s bezprostředním dopadem pro klinickou praxi je nález vysokého výskytu 

různých protromboticky působících komorbidit, zejména pak malignit, kombinovaných trombofilií a 

zánětlivých onemocnění. Jako důležitá otázka k doplnění anamnézy mladých nemocných je 

podrobná historie případného abúzu drog, zvláště kokainu a pervitinu. 

Velmi významným závěrem studie je ne zcela adekvátní sekundárně preventivní léčba. Většího 

efektu v odvykání kouření by bylo možno dosáhnout širším využitím odborné lékařské péče v 

centrech pro léčbu závislosti na tabáku. Léčba léky užívanými v sekundární prevenci nesmí zůstávat 

pouze alibistickým opatřením, jak se ukázalo v případě statinů, které byly užívány v neadekvátně 

nízkých dávkách a ve shodě s tím byly i hladiny LDL-cholesterolu nedostatečně kontrolovány. I přes 

široké využití léků blokujících systém renin-angiotenzin-aldosteron nebyla ani kontrola krevního 

tlaku uspokojivá. 

Ačkoli jsme prokázali, že léčba AIM u mladých nemocných nedosahuje úrovně, kterou bychom při 

dobře fungujícím systému akutní koronární péče očekávali, je výsledný funkční efekt našich 

nemocných poměrně dobrý. Pouze 1/10 z nich trpí manifestním chronickým srdečním selháním. 

Větší limitací se tak pro tyto pacienty může stát nedostatečná sekundární prevence a vysoké riziko 

rekurence onemocnění v pozdějším věku. V krátkém sledování naší kohorty již téměř 9 % pacientů 

prodělalo reintervenci, chirurgickou revaskularizaci nebo opakovaný infarkt. Zvýšení důslednosti 

našich terapeutických opatření se tak jeví jako druhý klíč k vyřešení osudu těchto mladých pacientů. 
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– výsledky pilotního sledování 
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Podrobné studie a sledování nemocných s předčasným výskytem akutního infarktu myokardu (AIM) jsou většinou kazuistická nebo 

zahrnují jen malé počty pacientů sledovaných v rámci jednotlivých center. Mladší nemocní s AIM, kteří většinou bývají definování 

jako nemocní, kteří prodělali svůj první AIM u mužů do věku 45 a u žen do 55 let, reprezentují pouze 2 až 6 % všech nemocných s 

AIM. Tato skupina mladších nemocných je přitom v řadě aspektů odlišná od nemocných, kteří prodělali svůj první infarkt myokardu 

až ve věku nad 60 let. V tomto sdělení jsme se soustředili na popis přítomných rizikových faktorů a zajímavých nálezů, které 

provázely anebo se etiologicky podílely na vzniku infarktu myokardu u mladých nemocných. Na časné manifestaci ICHS se nemusí 

podílet jen známé a běžně zjišťované rizikové faktory, ale i jiné základní choroby. Mladí nemocní s AIM totiž tvoří poměrně 

specifickou skupinu pacientů s ICHS. 

Klíčová slova: akutní infarkt myokardu, ischemická choroba srdeční, předčasná ateroskleróza, genetika, rizikové faktory. 

Acute myocardial infarction in young patients – results of a pilot survey 
Detailed studies and surveillance of patients with premature acute myocardial infarction (AMI) are predominantly case studies or 

include only small numbers of patients followed at individual centres. Younger AMI patients who are typically defined as those who 

had their first AMI by age 45 in men and by age 55 in women only represent 2 % to 6 % of all AMI patients. In fact, this group of 

younger patients differs in a number of aspects from those who suffered their first myocardial infarction when older than 60 years. 

This paper deals with the description of interesting findings that accompanied or contributed etiologically to the development of 

myocardial infarction in young patients, the incidence of risk factors in this pilot group of patients. Not only well-known and 

commonly identified risk factors but also other underlying conditions may be involved in the early manifestation of ischemic heart 

disease (IHD). As a matter of fact, younger AMI patients constitute a relatively specific group of patients with IHD. 

Key words: acute myocardial infarction, ischemic heart disease, premature atherosclerosis, genetics, risk factors. 
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Úvod 
Naprostou většinu kardiologicky nemocných 

tvoří pacienti s diagnózou arteriální hypertenze a 

nejrůznějšími formami ischemické choroby 

srdeční (ICHS). Zatímco prvně jmenovaní pacienti 

s arteriální hypertenzí zastupují všechny věkové 

skupiny, od adolescentů po nemocné ve velmi 

vysokém věku, skupinu s ICHS tvoří většinou 

starší nemocní, ve věku nad 60 let. Pouze malé 

procento nemocných s ICHS je mladších 60 let a 

výjimečně se v našich ambulancích objeví i 

nemocní, kteří prodělali akutní infarkt myokardu 

(AIM) před 45. rokem věku. 
Právě akutní formy ischemické choroby 

srdeční patří mezi hlavní příčiny úmrtí v České 
republice. V klinické praxi se diagnostika i léčba 
všech forem ICHS a AIM, včetně primární a 
sekundární prevence, opírá o konsenzuální 
doporučení (1–11). Většina vznikla na základě 
sledování tisícových souborů nemocných ve 
velkých multicentrických studiích. Tyto studie 
však  

zahrnuly pouze minimum mladších pacientů a 

jedinců starších 85 let. 
Mladší nemocní s AIM, kteří většinou bývají 

definovaní jako nemocní, kteří prodělali svůj 
první AIM u mužů do věku 45 a u žen do 55 let, 
reprezentují pouze 2 až 6 procent všech 
nemocných s AIM (12, 13). Tato skupina mladších 
nemocných je přitom v řadě aspektů odlišná od 
nemocných, kteří prodělali svůj první infarkt 
myokardu až ve věku nad 60 let. U těchto 
nemocných bývá popisována velmi dobrá 
krátkodobá prognóza, avšak prospektivní 
sledování a informace o jejich dlouhodobějším 
přežívání a kvalitě života chybí. Jak vyplývá z 
doposud provedených studií, nemocniční 
mortalita mladších nemocných s AIM se 
pohybuje mezi 2,9 až 5 procenty (14). Pětileté 
přežívání nemocných s AIM do 35 let se pohybuje 
kolem 87 % s až padesátiprocentní rekurencí 
obtíží ve sledovaném období (15). Bohužel 
všechny výše zmíněné údaje včetně dlouhodobé 
prognózy byly získány v době před moderní 
léčbou AIM přímou revaskularizací, tedy  

v éře, kdy byla dostupná pouze trombolytická 

terapie. Dlouhodobější sledování a tím i 

přesnější prognóza u nejmladších nemocných 

léčených intervenčně zatím chybí. 
Sdělení o nemocných s předčasným 

výskytem AIM jsou většinou jen kazuistická 

nebo zahrnují jen malé počty pacientů 

sledovaných v rámci jednotlivých center. 

Výjimečná je práce českých autorů, 

opublikovaná v roce 1957 Dufkem, která 

zahrnovala rozbor pitevních nálezů 70 

zemřelých nemocných ve věku do 35 let, u 

nichž byl infarkt myokardu ověřen buď pitvou, 

nebo elektrokardiograficky a klinicky (16). 

Další český projekt, který zahrnoval soubor 

mladých nemocných, tentokrát pouze mužů 

do 40 let, kteří prodělali AIM mezi lety 1971–

1979, se zabýval rozložením angiografických 

nálezů u těchto nemocných (17). 
Na II. interní klinice Všeobecné fakultní 

nemocnice v Praze byl před 4 lety vytvořen 
projekt, v rámci kterého byla otevřena 
specializovaná ambulance za účelem 
retrospektivního a ze- 
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jména prospektivního sledování nemocných, 

kteří prodělali AIM v časném věku. Do péče byli 

zařazeni i přímí příbuzní těchto probandů, s cílem 

rozšířit primární prevenci a minimalizovat u 

těchto vysoce rizikových jedinců možnost rozvoje 

ICHS a AIM v tak časném věku. Cílem této práce 

je shrnout poznatky první sledované kohorty 

těchto pacientů. 

Metody 
V rámci pilotní fáze projektu bylo do analýzy 

zařazeno 38 nemocných, kteří byli mezi lety 2000 

až 2007 intervenčně léčeni na naší klinice pro AIM 

v mladém věku (muži ve věku do 45 let a ženy do 

55 let v době AIM). V tomto období bylo ošetřeno 

přibližně 160 nemocných pro AIM splňující dané 

věkové kritérium, kompletní zhodnocení tohoto 

souboru bude předmětem dalších analýz. V této 

práci se budeme věnovat výsledkům prvních 38 

nemocných, kteří odpověděli na naše pozvání a 

rovněž podepsali informovaný souhlas se 

sledováním. 
Vstupními kritérii k zařazení do sledování byl 

písemný informovaný souhlas nemocných s 

vyšetřením v naší ambulanci a souhlas s odběrem 

krve k dalším analýzám, včetně genetického 

vyšetření. Informovaný souhlas se sledováním byl 

podepsán při první ambulantní kontrole.  
Studie byla schválena etickou komisí VFN. 

Všichni nemocní prodělali akutní infarkt 
myokardu definovaný jako typický vzestup a 
následný pokles biochemických ukazatelů 
nekrózy srdeč- 

ního svalu (troponin I a/nebo MB-frakce 

kreatinkinázy) spolu s výskytem minimálně 

jednoho z následujících znaků, buď klinických 

symptomů ischemie, vývoje patologických 

kmitů Q na EKG minimálně ve dvou svodech 

a/nebo nové elevace úseku ST ve dvou a více 

svodech nebo nově vzniklé deprese úseku ST či 

negativní vlny T, a/ nebo intervence na věnčité 

tepně (18). 
Vyšetřeni byli následně během dvou 

ambulantních kontrol klinicky, laboratorně, 

echokardiograficky a provedeno bylo 

ultrazvukové vyšetření karotid. Rovněž byla 

detailně doplněna anamnéza nemocných 

především se zaměřením na výskyt rizikových 

faktorů, podrobná rodinná anamnéza (RA) a 

sestaven rodokmen. Dále byla zhodnocena 

iniciální klinická prezentace, nález na vstupním 

EKG a vstupní laboratorní hodnoty. 

Výsledky 
Demografi cké ukazatele a výskyt 

rizikových faktorů 
Průměrný věk vyšetřených nemocných v 

době AIM byl 41 let (31–45 let). Ostatní 

demografické údaje jsou shrnuty v tabulce 1. 
Mezi rizikovými faktory vyšetřeného 

souboru dominuje kouření, až na jedinou 
výjimku byli všichni v době AIM aktivními 
kuřáky, s průměrným počtem 20 ± 8,6 
vykouřených cigaret denně. Pravidelnými 
kuřáky se stali v průměru již v 17 ± 1,4 letech. 
Celková vykouřená dávka cigaret dosahovala 
hodnoty 181 500 ± 53 200 cigaret × roků. 

Tabulka 1. Výskyt rizikových faktorů u 38 mladých nemocných po infarktu myokardu 

Rizikové faktory u mladých pacientů po AIM n % 

mužské pohlaví 34 89,5 

rodinná anamnéza časné ICHS 32 84,2 

kouření 37 97,4 

obezita 12 31,6 

art. hypertenze 4 10,5 

DM 1. typu 2 5,2 

DM 2. typu 2 5,2 

dyslipidémie 26 68,4 

          Abúzus   drog        

 
Tabulka 2. Výskyt obezity a dyslipidémie v době AIM 

a v době ambulantní kontroly 

Rizikový faktor  
V době AIM SD 

Ambulantní 
kontrola SD 

obezita hmotnost (kg) 88  14,2 89 17,9 

výška (m) 178  8 178 8 

BMI (kg/m2) 27,6  2,9 28,6 4,6 

dyslipidémie celkový cholesterol 5,9  1,59 5,1 0,93 

triglyceridy 2,6  0,79 2,2 1,8 

HDL neměřeno    1,06 0,19 

LDL neměřeno    2,84 0,75 
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V období mezi AIM a ambulantním 

vyšetřením (průměrná doba od AIM do 

ambulantního vyšetření 34 měsíců) klesl počet 

aktivních kuřáků o téměř 90 %, nadále kouří 

pouze 3 pacienti, dva z nich udávají spotřebu do 

5 cigaret denně. 

Klinické příznaky při 
vstupním AIM 

U všech nemocných se koronární příhoda 

projevila klidovou bolestí na hrudi, 19 z nich (50 

%) dále udávalo nově vzniklou, námahově 

vázanou bolest na hrudi, trvající méně než 
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týden. Dušnost v době přijetí měla třetina nemocných (12/32 %). 
Ze skupiny nemocných bylo před příhodou 11 vyšetřeno v místě bydliště praktickým 

lékařem/anebo internistou, pouze u jednoho z nich bylo při první návštěvě natočeno EKG (s 

normálním nálezem), tento pacient byl objednán k ergometrickému vyšetření, AIM ale 

prodělal ještě před tímto vyšetřením. Zbývajících 10 nemocných bylo odesláno domů bez 

dalších doporučení, kromě terapie nesteroidními antirevmatiky pro suspektní 

vertebrogenní algický syndrom. Tři nemocní byli takto vyšetřeni dokonce opakovaně. 

Správná diagnóza u nich byla stanovena až při hospitalizaci pro proběhlý AIM. Na EKG byly 

vstupně u všech těchto nemocných přítomny ST elevace. Nevyskytla se blokáda levého 

raménka Tawarova, u 3 nemocných byl přítomen blok pravého raménka Tawarova, 

nevyskytovala se vyšší AV blokáda. 

Koronarografi cké nálezy 
Všichni nemocní podstoupili časné invazivní vyšetření. Převažujícím nálezem byla nemoc 

pouze jedné tepny, což bylo zjištěno u 33 pacientů, u 20 z nich se jednalo o postižení v 

povodí ramus interventricularis anterior (RIA). Pouze u jednoho nemocného byla zjištěna 

nemoc tří tepen, jednalo se o nemocného s DM 1. typu na inzulinoterapii od mládí. V našem 

pilotním souboru nebyli nemocní s normální koronarogramem ani s disekcí koronárních cév. 
Všichni nemocní s nemocí jedné  

a dvou tepen byli ošetřeni perkutánní koronární intervencí s implantací stentů do 

stenozovaných tepen. Nemocný s nálezem nemoci tří tepen preferoval perkutánní 

intervenci před chirurgickou revaskularizací a byl ošetřen PCI s implantací celkem 3 stentů. 

Všechny výkony proběhly bez komplikací. 

Klinický stav v průběhu dalšího sledování 
V době ambulantní kontroly udávali 3 nemocní (7,9 %) z celé skupiny anginu pectoris 

III.–IV. třídy dle CCS, dva z nich i s významnou námahově vázanou dušností. Jeden nemocný 

udával zhoršení dušnosti, bez anginózních obtíží. Zcela bez obtíží bylo 24 nemocných (63 %), 

33 (87 %) mělo v době sledování echokardiograficky dobrou funkci levé komory s ejekční 

frakcí (EF) nad 40 % (tabulka 4). 
Tři nemocní s výraznými obtížemi charakteru syndromu AP během sledování byli 

indikování k rekoronarografii, u dvou z nich byla zjištěna restenóza v místě původní léze, s 

následnou úspěšnou intervencí v místě stenózy. Nemocný s námahově vázanou dušností 

bez AP měl normální nález na rekoronarografii, echokardiograficky nález diastolické 

dysfunkce. Všem těmto nemocným byla upravena chronická medikace, nemocní se sy AP III 

a IV neměli v medikaci žádnou antitrombotickou terapii ani bradykardizující terapii, jeden 

měl statin v nedostatečné dávce. 
Tabulka 5 udává, s jakou medikací se nemocní dostavili k ambulantní kontrole. 
Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, pouze 28 (73 %) nemocných chronicky užívalo 

antiagregační terapii, jen 15 (39,5 %) nemocných mělo v chronické medikaci i ACE inhibitor. 

Statiny mělo 31 vyšetřených nemocných (81,5 

%), žádný nemocný neužíval kombinovanou 

hypolidemickou medikaci, rovněž betablokátor 

uvedlo 30 (78,9 %) pacientů. 
Mezi sledovanými nemocnými jsme v rámci 

komplexního vyhledávání rizikových faktorů 

diagnostikovali nemocného s familiární 

hypercholesterolémií, nemocnou s celiakií a u 

jednoho 32letého pacienta byl zjištěn 

adenokarcinom rekta. 

Diskuze 
Přestože jsme si vědomi, že se jedná o 

dosud malý soubor vyšetřených nemocných, 

domníváme se, že výsledky získané v této pilotní 

fázi jsou důležité pro další sledování celé 

skupiny nemocných s AIM v časném věku. 
Při ambulantní kontrole nemocných, kteří se 

dostavili ke kontrole na naši výzvu, byla zjištěna 

nedostatečná sekundární prevence ICHS. 

Nemocní v téměř 50 % uvedli, že po propuštění 

z nemocnice, kde byli hospitalizování pro AIM, 

nebyli dále vyšetřeni v kardiologické ambulanci, 

nebylo provedeno zátěžové vyšetření. Jen 

čtvrtina vyšetřených udala pravidelné kontroly 

v kardiologické ambulanci, polovina nemocných 

byla sledovaná v ambulanci praktických lékařů. 

Zbývající nemocní nebyli pravidelně sledováni 

vůbec, u  

60 
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těchto nemocných byla nedostatečná medikamentózní terapie, kompletní terapii (be- 

Tabulka 3. Iniciální prezentace 38 nemocných s AIM v mladém věku 

Tabulka 4. Symptomy, echokardiografické parametry v době sledování 

Tabulka 5. Chronická medikace v době ambulantní kontroly 
www.iakardiologie.cz | 2010; 9(2) | Intervenční a akutní kardiologie 

tablokátor, statin, antiagregaci, ACEinhibitory) užívali 

pouze několik měsíců po AIM. V medikaci chyběla 

základní terapie ICHS u více než 20 % nemocných, 

nemocní neměli maximální terapii dyslipidémie, při 

nízkých dávkách statinů nebylo dosaženo cílových 

hodnot hladiny lipidů. Nemocní s výraznými 

symptomy a rekurencí obtíží neměli adekvátní 

kombinační antianginózní léčbu, ani antigregační 

terapii. Indikováni k rekoronarografii byli až na 

základě naší ambulantní kontroly. U žádného z nich 

nebylo provedeno vyšetření rodinných příslušníků v 

rámci vyhledávání familiární hypercholesterolémie a 

zajištění primární prevence u vysoce rizikové skupiny 

příbuzných těchto nemocných. 
Vzhledem k poměrně široké diferenciální 

diagnostice příčin nejen časné aterosklerózy, ale i 

poruchy srážlivosti by tito nemocní měli být vyšetřeni 

podrobněji nejen z hlediska klasických rizikových 

faktorů, ale i méně běžných onemocnění, což se v 

praxi nestalo. 
Dle našeho názoru by měli být tito nemocní 

sledováni v kardiocentru s možností časné 

reintervence a pravidelných klinických, laboratorních 

a echokardiografických kontrol. Jen obtížně lze 

vysvětlit, proč v době velmi dobře dostupné a široké 

nabídky léků, nejsou tyto možnosti řádně využity v 

rámci sekundární prevence právě u takovéto rizikové 

kohorty pacientů. 
Pokud porovnáme příčiny vzniku předčasné 

aterosklerózy v souboru Dufka (16), které byly 
publikovány o 53 let dříve než tato práce, s příčinami, 
které vedly k AIM u našich pacientů,  

pak jsou téměř identické. Nejčastěji krom 

„zvýšeného duševního přepětí“ se u souboru 

Dufka objevovala zvýšená cholesterolémie, 

dědičnost, nikotinizmus. Tedy stejné rizikové 

faktory jako v našem souboru. Tehdy ovšem v 

doporučení prevence reinfarktu ještě vedl vitamin 

C, dlouhodobě podávaný jód a dokonce estrogeny 

ve vysokých dávkách. 
Přestože dnes máme k dispozici data z velkých 

intervenčních studií a léky v mnoha možných 

kombinacích, zdá se, že těchto možností příliš 

nevyužíváme ani u nejrizikovějších nemocných. 
Například ve studii OASIS 5 po šestiměsíčním 

sledování užívalo antiagregaci 96,1 % nemocných, 

statin jen 78,9 % a ACE inhibitory 72,4 %. 

Dodržování dietních i režimových opatření (dieta, 

cvičení) bylo zjištěno jen u třetiny nemocných, 

zatímco 28,5 % nemocných uvedlo, že 

nedodržovali ani dietní opatření, ani režimová 

doporučení. Navíc nemocní, kteří nadále kouřili a 

nedodržovali doporučení, byli zatíženi 3,8krát 

vyšším rizikem recidivy AIM anebo cévní mozkové 

příhody či smrti ve srovnání s nekuřáky, kteří 

dodržovali dietní i pohybový režim (19). 
Zdá se ale, že pokud jsou nemocní v této věkové 

kategorii správně léčeni, je u nich plně využita jak 

intervenční, tak medikamentózní terapie (jako 

např. ve sledování Mehmet, et al. (20)), pak jejich 

krátkodobá i střednědobá mortalita je nižší než u 

starších nemocných s AIM. V Mehtově studii byla 

dokonce nemocniční mortalita u mla- dých 

nemocných verzus starší nemocní 1,2 % verzus 5,4 

%, střednědobá pak 1,3 % verzus 5 %. Skupina 

mladých nemocných měla méně neúspěšných 

perkutánních intervencí pro STEMI (4,9 % versus 

10,1 %). 

 

Klinická prezentace n % 

Námahová AP předcházející rozvoji AIM 19 50 

Námahová dušnost přecházející rozvoji AIM 12 32 

Klidová bolest na hrudi 38 100 

Killipova klasifikace (I/II/III/IV) 14/18/6/0 37/47/16/0 

Nález n % 

EF nad 40 % 33 86,8 

AP III/IV 3 7,9 

Dušnost NYHA III/IV 3 7,9 

Bez dušnosti, bez sy AP 24 63,2 

Medikace v době ambulantní kontroly n % 

Antiagregace (Anopyrin) 28 73.7 

ACE inhibitor (ATBR) 15 39.5 

Statin 31 81.5 

Betablokátor 30 78.9 

Antidepresiva 2 5.2 
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Závěr 

Literární data i naše údaje (15) ukazují, že AIM v mladém věku není svým výskytem častý. Právě proto je diagnostika AIM u mladých 
zatížena diagnostickými omyly. Nejčastěji se AIM v mladém věku projevuje u mužů, kuřáků s pozitivní rodinnou anamnézou, a to jako 
nově vzniklá klidová bolest na hrudi, s koronarografickým nálezem postižení jedné věnčité tepny, předcházená cca týdenními 
námahovými bolestmi na hrudi a dušností. Většina pacientů má koronarografický nález vhodný k ošetření perkutánní koronární 
intervencí, rozsah infarktu není velký a nemocní jsou propuštění s normální funkcí levé komory. Při dlouhodobém sledování 
motivovaní jedinci respektují doporučení sekundární prevence, výskyt chronické AP, srdečního selhání a systolické dysfunkce je malý. 
Výskyt výjimečných diagnóz není zanedbatelný, v našem malém souboru to byla celiakie a adenokarcinom. 

Problematika nemocných s AIM v mladém věku opodstatňuje jejich dlouhodobé sledování ve specializovaných ambulancích, s 

možností konzultace nejen kardiocentra, ale i širokého spektra odborníků (hematolog, onkolog, psychiatr, poradna odvykání kouření). 

Za vhodnou považujeme rovněž spolupráci s dětským kardiologem, který bude provádět primární prevenci u dětí probandů. Další 

sledování většího počtu nemocných na II. interní klinice VFN v Praze je plánováno prospektivně v rámci projektu podpořeného 

grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví České republiky. 

Tato práce byla podpořena grantem IGA MZČR, NS 9770 – 4/2008. 
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