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Rationale

� Akutní infarkt myokardu s ST elevacemi (STEMI) je 
závažnou diagnózou, která vyžaduje emergentní léčbu

� V případě postižení pravé komory (u STEMI dolní � V případě postižení pravé komory (u STEMI dolní 
stěny) je zhoršena prognóza pacientů

� Pacienti se STEMI DS s postižením PK mají vyšší 
riziko smrti, šoku a závažných arytmií1

1Mehta, 2001



Rationale

� V dostupných souborech dat jsou pacienti léčeni 
převážně trombolýzou, konzervativně, podíl primární 
PCI je nízký1PCI je nízký1

� Data o STEMI DS s postižením PK v souboru léčeném 
pouze PPCI nejsou k dispozici

1Zornoff, 2002



� Klinika: hypotenze, absence kongesce, zvýšený CVT� Klinika: hypotenze, absence kongesce, zvýšený CVT

� Elevace ST ve V4R (V1)

� Echo dilatace PK, nízký TKs AP, dilatace hepatických cév

� Tekutinová nálož hlavní součást terapie

� CAVE diuretika a vasodilatátory 

� Význam sinusového rytmu

� Akutní terapie fibrilace síní jako faktoru zhoršujícím preload



EKG diagnostika
� elevace ST úseku V4R 

� 1mm nebo více



Soubor pacientů

� 196 pacientů (průměrný věk 62 let, 62,2% muži) 

A – STEMI přední stěny (n= 93; 47,5%)� A – STEMI přední stěny (n= 93; 47,5%)

B – STEMI dolní stěny bez postižení PK (n=82; 41,8%) 

C – STEMI dolní stěny s postižením PK (n=21; 10,7%)



Cíle a metodika

� Cíl - popsat výskyt arytmií u pacientů se STEMI 
léčených PPCI a jejich závislost dle lokalizace ischemie

� Časový úsek od PPCI po dobu 48 hodin za 
hospitalizace

� Prospektivní sledování konsekutivních pacientů s 
danou diagnózou



Metodika
� Postižení pravé komory definováno jako 1mm elevace ST 

segmentu ve svodu V4R před provedením pPCI

� Registrace arytmií:� Registrace arytmií:
• fibrilace komor

• setrvalá komorová tachykardie

• fibrilace síní 

• AV blokády II. a III. stupně

� Statistická analýza pomocí Pearsonova chí-kvadrát testu



Výsledky

n = 7 (33,3%)

Výskyt závažných arytmií v každé podskupině, statistické srovnání

A – u STEMI přední stěny
B – u STEMI dolní stěny bez postižení pravé komory
C – u STEMI dolní stěny s postižením pravé komory

A vs. B+C; p=0.55 
A vs. B; p=0.77
A vs. C; p=0.3 
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Výsledky
� V incidenci arytmií nebyl zjištěn signifikantně 

významný rozdíl

� Oproti dostupným souborům je výskyt arytmií v � Oproti dostupným souborům je výskyt arytmií v 
akutní fázi STEMI u pacientů  léčených POUZE 
PPCI bez závislosti na lokalizaci nebo postižení 
pravé komory 



Diskuze
� Diagnostika posižení PK u STEMI je obvykle 

podceňována (primární transport na angiosál)

� K diagnóze stačí pouze základní metody (TK, EKG, � K diagnóze stačí pouze základní metody (TK, EKG, 
RTG, klinická rozvaha...)

� Informace o postižení PK může být zásadní pro lékaře 
intenzivní péče

� Po PCI již obvykle z EKG nelze diagnostikovat



Diskuze
� Nahrávka pravostranných svodů minimálně u pacientů 

se STEMI DS by měla být před PCI mandatorní

� Časová prodleva je minimální� Časová prodleva je minimální

� Zvýšené riziko významných dysrytmií u STEMI DS s 
postižením PK se zdá býti potlačeno PPCI

� Soubor s relativně menším počtem pacientů



Děkuji za pozornost


