
Akutní koronární syndrom

Jakub Honěk

Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha



Onemocnění koronárních tepen

➔ Chronický koronární syndrom

◆ Reverzibilní, reproducibilní ischemie

◆ Stenóza, spazmus, mikrovaskulární dysfunkce

➔ Akutní koronární syndrom

◆ NSTE-AKS, STE-AKS

◆ STEMI, NSTEMI, NAP

➔ Náhlá srdeční smrt

➔ Srdeční selhání 



Akutní koronární syndrom- definice

AIM = nekróza kardiomyocytů v klinické situaci konzistentní s akutní ischemií myokardu 

(vzestupu a/nebo pokles cTn s nejméně jednou hodnotou nad 99. percentil v kombinaci s 

alespoň jedním z dalších kritérií.  

1. Symptomy plynoucí z ischemie myokardu

2. Nové ischemické změny na EKG

3. Rozvoj patologických Q kmitů na EKG

4. Průkaz ztráty viabilního myokardu nebo nové poruchy kinetiky pomocí 

zobrazovacích metod

5. Průkaz intrakoronárního trombu pomocí angiografie nebo pitvy

AKS zahrnuje ještě NAP a situace, kdy ještě není znám výsledek cTn (vstupní dg.)



IV. univerzální definice IM - klasifikace
Typ 1: IM způsobený aterotrombotickým postižením koronárních tepen spouštěný

obvykle disrupcí aterosklerotického plátu.

Typ 2: Ischemické poškození myokardu patofyziologicky způsobené nepoměrem 

mezi dodávkou a potřebou kyslíku v myokardu.

Typ 3: Pacient s náhlou srdeční smrtí, symptomy ischemie myokardu, doprovázené

pravděpodobně novými ischemickými EKG změnami nebo fibrilací komor, umírající

před odběrem nebo vzestupem biomarkerů nebo pokud je akutní IM diagnostikován až

při pitvě.

Typ 4: Periprocedurální IM související s perkutánní koronární intervencí (PCI -

percutaneous coronary intervention).

Typ 5: Periprocedurální IM související s operací aortokoronárních bypassů.

Thygesen K, et al. J Am Coll Cardiol. 2018.
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IM typu 1 - ruptura plátu



AKS - diagnostika a léčba

➔ Probíhá současně s iniciální léčbou

➔ Klinika - EKG - echokardiografie - reperfuze + léčba komplikací

➔ Včasná dg a léčba komplikací - arytmie, HF, šok,  (mechanické komplikace)

➔ Direktní transport do PCI centra

➔ PCI v urgentním/akutním režimu - pokračující vs. nepokračující ischemie

➔ Hospitalizace na koronární jednotce 

➔ Zahájení farmakoterapie







Farmakoterapie při dimisi

➔ Protidestičková léčba (DAPT)
◆ ASA (doživotně)
◆ Clopidogrel, ticagrelor nebo prasugrel (1 rok)

➔ Statiny
◆ Nezávisle na hladině LDL
◆ Atorvastatin 40-80mg, rosuvastatin 20-40mg (doživotně)

➔ ACE inhibitory
◆ U všech pacientů, větší benefit u dysfunkce LK, AH, DM 

➔ Betablokátory
◆ Dysfunkce LK, HF
◆ Normální LVEF – nejistý benefit





MINS - elevace cTn po nekardiální operaci

➔ Myocardial injury after noncardiac surgery

➔ cTn > 99 percentil pooperačně (obvykle do 72 hod.) při absenci jiných příčin 

(sepse, PE…)

➔ Pacienti ve věku ≥45 

◆ mortalita elektivních nekardiáních operací 1-2 %

◆ 50  % kardiovaskulární příčiny

◆ 15-20 % výskyt MINS

➔ Mechanizmus z definice shodný s IM typu 2 nebo 1



Ruetzler K, et al. Circulation. 2021.



MINS - léčba a prevence

1. Předoperační léčba

a. Negativní studie - např POISE, POISE-2 - betablokátory, aspirin

2. Peroperační prevence

a. Prevence hypotenze, tachykardie (málo dat)

3. Pooperační management

a. Symptomatologie obvykle chybí, EKG změny 10-20 % pac.

b. Cílený screening - sériové odběry cTn 48-72h u rizikových pac.

c. Vyloučení jiných příčin - PE, HF, sepse

d. Sek. prevence - aspirin (POISE), statiny

e. Echokardiografie, SKG velmi selektivně ( vysoká elevace cTn, EKG/ echo nález)



Kardiální příčiny

Srdeční selhání

Myokarditida

Kardiomyopatie

Tako-tsubo syndrom

Perkutánním koronární intervence

Jiné kardiální intervence, např. radiofrekvenční ablace arytmií

Defibrilační výboj

Srdeční kontuze

Systémové příčiny

Sepse

Chronické onemocnění ledvin

Cévní mozková příhoda

Plicní embolizace

Infiltrativní onemocnění

Chemoterapie

Velká fyzická zátěž



Závěr

➔ AIM není jen elevace cTn - symptomy, EKG, zobrazovací metody

➔ Izolovaně zvýšená hladina cTn může mít jiné kardiální a nekardiální příčiny

➔ Pooperační elevace cTn koreluje s vyšším rizikem nepříznivého průběhu

➔ U velkých operací mohou rizikový pacienti z cíleného sledování cTn profitovat


