
Cirkadiánní variabilita v rozvoji 
akutního srdečního selhání 

Pavlušová M, Pavková Goldbergová M, Svoboda J, Littnerová S , Felšöci M, 
Lokaj P, Ganovská E, Špinar J, and Pařenica J 
 
 
Lékařská fakulta, Masarykova  univerzita, Brno, Česká republika,  
  
Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Česká republika, 
   
Mezinárodní výzkumné centrum (ICRC) Brno, Česká republika,  
  
Fakultní nemocnice u svaté Anny, Brno, Česká republika, 
   
Institut biostatistiky a analýzy, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika 
 



Úvod 

Největší počet akutních kardiovaskulárních příhod se 
objevuje v brzkých ranních hodinách jako výsledek zvýšení 

tepové frekvence, krevního tlaku, srdečního výdeje. 
Výskyt akutního infarktu myokardu a úmrtí z 

kardiovaskulárních příčin mají dva peaky v cirkadiánním 
rozložení, z čehož menší sekundární peak se objevuje v 

pozdním odpoledni. 
 

Dosud nebyla publikována práce o vlivu cirkadiánních 
rytmů na rozvoj akutního srdečního selhání.  

 



Cíl 

posoudit, zda čas rozvoje a prognóza 

akutního srdečního selhání je asociován s 

 

cirkadiánním systémem 



Populace 

1. Kohorta 1271 konsekutivních pacientů s 

ASS byla vyselektována z celkového 

počtu 86584 dospělých pacientů 

léčených ZZS v regionu jižní Moravy v 

období od 1.1.2010 to 31.12.2011.  

 

2. Diagnóza ASS byla stanovena dle lékaře 

ZZS a posléze potvrzena u 91% těchto 

pacientů dle propouštěcích zpráv. 

 



Populace 

Analýza cirkadiánního rytmu byla 

vytvořena aplikováním 

Fourierovy analýzy na data 
časových řad a použitím 

CHRONOLAB 3.0. Softwaru.  
 

1. MESOR (na rytmus 
adjustovaný průměr) 

 

2. Amplitude (polovina rytmické 
změny křivky cyklu 

aproximovaná proloženou 

kosinovou křívkou) 

 

3. Acrophase (čas vrcholové 
hodnoty).  



VÝSLEDKY 

• 30-ti denní mortalita: 20,7% 

 

•   1-roční mortalita: 42,2% 

 
 



Základní charakteristika pacientů s ASS – dělení 
na základě 30-denní mortality 

  30-denní mortalita 

p   Ne* Ano* 

  

Ženy 50.8% 48.6% 0.507 

Věk 77(56;90) 81(60;92) <0.001 

ICHS (PCI, IM, CABG) 45.0% 41.4% 0.278 

Diabetes mellitus  35.9% 32.7% 0.324 

Hypertenze 

CHOPN 

Suspektní infekce 

70.0% 

11.7% 

5.7% 

55.4% 

11.2% 

7.9% 

<0.001 

0.793 

0.188 



Základní charakteristika pacientů s ASS – 
dělení na základě 30-denní mortality 

  30-denní mortalita 

p   Ne* Ano* 

  

Trvání symptomů (min) 173(60;750) 145(61;585) 0.084 

STK (mmHg) 160(105;230) 139(80;200) <0.001 

DTK (mmHg) 90(60;130) 80(50;110) <0.001 

TF (/min) 98(60;141) 100(52;150) 0.378 

Saturace 02 (%) 88(64;98) 83(50;97) <0.001 

Glykémie (mmol/l) 9.10(5.1;19.0) 9.20(4.0;21.2) 0.974 

Sinusový rytmus (EKG)  64.0% 70.1% 0.054 

Plicní edém 44.0% 55.8% 0.001 

Akutní bolesti na hrudi 16.5% 10.4% 0.009 



Průkaz zvýšené prevalence výskytu ASS v nočních 
hodinách s akrofází ve 4:40 hod. 



Průkaz signifikantního cirkadiánního rozložení pouze u mužů  



Signifikantní 24-hodinový rytmus prokázán u pacientů  
<70 let a pouze trend u pacientů > 70 let 



Zvýšení 30-ti denní mortality prokázána v průběhu dne (akrofáze 
ve 13 hod.) 

7 am – 7 pm 



Doba od vzniku do zavolání ZZS je nejdelší v brzkých ranních 
hodinách 

7 am – 7 pm 



ZÁVĚR 

 

- Čas rozvoje ASS odráží cirkadiánní rozložení 

s akrofází (čas výskytu maxima případů) ve  

4:40 hod. 

- Rozvoj ASS poukazuje na cirkadiánní 

rozložení u mužů a pacientů mladších než 

<70 let a pouze trend u starších pacientů 

- 30-denní mortalita je signifikantně vyšší u 

pacientů se vznikem ASS v průběhu dne 

(mezi 7 a 19 hod). 



Děkuji za pozornost. 


