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PŘEDMLUVA
Ischemická

choroba

srdeční

je

jednou

z hlavních

příčin

úmrtnosti

v civilizovaných zemích. Studium fyziologie a patofyziologie koronární cirkulace a
průtoku krve myokardem je proto v popředí zájmu mnoha vědeckých a klinických
pracovníků.
V posledních deseti letech jsme zažili velký rozmach nových zobrazovacích
metod, které značně prohloubily naše vědomosti o patofyziologii myokardu ve zdraví
i v nemoci. Patří mezi ně i kontrastní echokardiografie myokardu, která dokáže po
nitrožilním podání ultrazvukové kontrastní látky zobrazit perfuzi mikrovaskulárního
řečiště myokardu. Jedná se echokardiografickou metodu, která může být široce
dostupná, opakovatelná, je neinvazivní, nezatěžuje nemocného zářením a je
poměrně laciná.
Tato dizertační práce je věnována studiu přínosu kontrastní echokardiografie
myokardu u pacientů s ischemickou chorobou srdeční ve 2 klinických situacích :
1) při určení rozsahu infarktového ložiska u pacientů krátce po akutním infarktu
myokardu ošetřeném direktní perkutánní koronární intervencí ve srovnání s jinými
diagnostickými a zobrazovacími metodami
2) při rozpoznání hibernovaného myokardu u pacientů s dysfunkcí levé komory
v chronickém stádiu ischemické choroby srdeční, kteří podstupují kardiochirurgickou
revaskularizační operaci.
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ZKRATKY
KEM

Kontrastní echokardiografie myokardu

SPECT

Jednofotonová emisní počítačová tomografie

ICHS

Ischemická choroba srdeční

AIM

Akutní infarkt myokardu

PCI

Perkutánní koronární intervence

LK

Levá komora

VEGF

Endoteliální růstový faktor

FGF

Růstový faktor fibroblastů

RIA

Ramus interventricularis anterior

RC

Ramus circumflexus

ACD

Arteria coronaria dextra

EF

Ejekční frakce

WMSI

Index skóre kinetiky myokardu

PSI

Index skóre perfuze myokardu

CABG

Aortokoronární bypass

LGE-MR

Postkontrastní magnetická rezonance s použitím
kontrastní látky Gadolinia
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1. OBECNÁ ČÁST
1.1. Úvod
Kontrastní echokardiografie myokardu dokáže zobrazit pomocí mikrobublin
kontrastní látky perfuzi myokardu.1-5 Protože 90% krve v myokardu se nachází
v kapilárách a mikrobubliny zůstávají přísně intravazálně, podává KEM jedinečné
informace o stavu mikrovaskulárního řečiště.1 Pro nitrožilní podání kontrastní látky je
třeba použít dostatečně stabilních látek, jejichž mikrobubliny projdou plicním
řečištěm, a speciálních ultrazvukových technik, které jsou schopny mikrobubliny
v koronárním řečišti zobrazit.
I když

De Maria hodnotil myokardiální perfuzi po intrakoronárním podání

kontrastní látky již v roce 1980 2, teprve výrazný pokrok ve vývoji ultrazvukových
technik a kontrastních látek v poslední době umožnil nitrožilní podání kontrastní látky
a udělal tak z KEM neinvazivní a dobře dostupnou diagnostickou metodu.

1.2. Kontrastní látky
1.2.1. Požadavky na kontrastní látku
Jako kontrastní látky se v echokardiografii užívají roztoky obsahující mikrobubliny
plynu, protože hranice mezi

plynem a tekutinou (krví) je zdrojem silného

echokardiografického signálu. Na rozdíl od radioizotopů nebo kontrastních látek pro
magnetickou rezonanci zůstávají mikrobubliny přísně intravazálně a mají tedy
jedinečnou schopnost zobrazit prokrvení. Mikrobubliny kontrastní látky musí mít
reologické vlastnosti podobné erytrocytům, být snadno aplikovatelné do krevního
oběhu, stabilní, netoxické a změnit jednu nebo více akustických vlastností tkání,
které určují ultrazvukový zobrazovací proces.3,4 Tato poslední podmínka vyžaduje,
aby mikrobubliny měly vysoký koeficient zpětného rozptylu („backscatter coefficient“)
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způsobující jasnou opacifikaci prostoru, ve kterém se právě pohybují. Koeficient
zpětného rozptylu je přímo úměrný šestinásobku poloměru mikrobublin, proto u
menších mikrobublin výrazně klesá možnost jejich zobrazení.4 Na druhé straně
mikrobubliny větší než 10μm neprojdou vzhledem ke své velikosti plicním řečištěm.4
Proto je nutné, aby kontrastní látky měly co největší

zastoupení mikrobublin o

velikosti 4-10 μm.
1.2.2. Vývoj a typy kontrastních látek
Nejjednodušší metodou k tvorbě kontrastní látky je roztřepání vzduchu do
tekutiny tak, aby se vytvořily bubliny. Poprvé popsali tzv. „kontrastní efekt“ v roce
1968 Gramiak a Shah.5 Při angiografii aplikovali do kořene aorty ručně roztřepaný
solný roztok a poté pozorovali zvýšený echokardiografický signál v oblasti aorty.
Hlavním problémem takto tvořených bublin byla jejich nestabilita a nadměrná
velikost, pro kterou nebyly schopny projít plicním řečištěm po nitrožilní aplikaci. Tím
nebylo možné zobrazit levostranné srdeční oddíly, koronární a systémové tepenné
řečiště bez přímé aplikace kontrastní látky do vyšetřované oblasti.
Ke zvýšení stability bublin volného plynu v tekutině byly učiněny pokusy obalit
volný plyn do pouzdra. Přesto však velikost bublin (80μm) neumožňovala nitrožilní
podání. Až Feinstein a spol. vytvořili v roce 1984 stabilní obalené mikrobubliny, které
byly velikostí srovnatelné s červenými krvinkami, „přežily“ pasáž plicním řečištěm a
mohly být tedy detekovány v levém srdci po nitrožilní aplikaci.4 Mikrobubliny byly
vytvořeny ultrazvukovou vibrací (sonifikací) roztoku lidského albuminu. Obecně však
měly tyto látky stále nedostatečnou stabilitu, protože docházelo k rychlé difúzi
vzduchu z mikrobublin při jejich kontaktu s krví. Ke kvalitnímu zobrazení perfuze
myokardu bylo stále nutné aplikovat tyto látku přímo do koronárních tepen.
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Nejvýznamnější změnou kontrastních látek tzv. druhé generace je obsah
mikrobublin.

Místo

vzduchu

obsahují

vysokomolekulární

perfluorokarbony.

Perfluorokarbony s molekulární hmotností 188-338 g/mol difundují z mikrobublin
mnohem pomaleji než vzduch (difúze plynu je nepřímo úměrná odmocnině jeho
molekulární hmotnosti), což zvýší
v krvi.3

stabilitu mikrobublin a dobu jejich přetrvávání

Koronárního řečiště tak dosahuje po nitrožilním podání větší množství

mikrobublin. Velikost mikrobublin kolísá mezi 1-25 μm, více než 80% bublin je o
velikosti 4-10 μm.3 V roce 1998 schválil americký Úřad pro potraviny a léky (FDA) ke
klinickému použití první kontrastní látku obsahující perfluorokarbon, Optison®
(Mallinckrodt Medical Inc.). Optison® obsahuje mikrobubliny oktafluoropropanu
vyplňující albuminový plášť. Vedle změny plynu došlo také ke změně ve složení
obalu mikrobublin. Méně tuhý albuminový obal je nahrazován tužším lipidovým
obalem (SonoVue® , Bracco)6 a u některých mikrobublin je k opouzdření plynu
použita kombinace lipidů se surfaktantem.

1.3. Zobrazovací techniky
Protože objem krve v myokardu činí jen asi 8% jeho celkového objemu, akustický
signál

odražený

od

mikrobublin

je

při

použití

klasické

dvourozměrné

echokardiografie rušen signálem odraženým od tkání myokardu. Proto se používají
pro

zobrazení

mikrobublin

v mikrovaskulárním

řečišti

myokardu

speciální

zobrazovací techniky, které dokážou zvýraznit akustický signál odražený od
mikrobublin a současně oslabit signál odrážený tkáněmi.
Existují dvě kategorie zobrazovacích technik, které jsou schopny detekovat
mikrobubliny kontrastní látky v myokardu : 1) techniky využívající vyšší hodnotu
mechanického indexu (vysoká energie vysílaného ultrazvukového vlnění) – „High MI
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imaging“ a 2) techniky využívající nízkou hodnotu mechanického indexu – „Low MI
imaging“.
Mezi

zobrazovací

techniky

využívající

vysokou

energii

vysíláného

ultrazvukového vlnění patří Harmonic Power Doppler a Ultraharmonic. Obě tyto
zobrazovací techniky dokáží zobrazit perfuzi myokardu na základě detekovaného
signálu,

který

přichází

z mikrobublin

při

jejich

destrukci

vysokou

energií

ultrazvukového vlnění.7 Mikrobubliny mohou být v myokardu znovu zobrazeny teprve
tehdy, když do mikrovaskulárního řečiště přitečou nové. Vzhledem k nízké rychlosti
průtoku krve kapilárami (<0,1 m/s) je nutné zobrazení omezit jen na jeden obraz za
jeden nebo i více srdečních cyklů. Na monitoru zůstává stacionární obraz, výměna
za další je spouštěna podle EKG křivky, např. každý pátý srdeční cyklus („ekgtriggering“). Jedná se tedy o intermitentní zobrazení perfuze myokardu, není možné
simultánně hodnotit kinetiku srdečního svalu. V anglosaské literatuře je tento typ
zobrazovacích technik označován také pojmem Intermittent triggered imaging.
Ultrazvukové vlnění s nízkou akustickou energií neničí mikrobubliny a
zobrazení perfuze myokardu lze provést kontinuálně - v reálném čase. Při tomto typu
zobrazení jsou mikrobubliny v mikrocirkulaci zobrazeny na základě příjmu hlavně
druhých harmonických frekvencí vznikajících při oscilaci mikrobublin v ultrazvukovém
poli s nízkou akustickou energií. Příkladem jsou moderní zobrazovací metody Power
pulse inversion nebo Power modulation,8,9 které využívají k zobrazení perfuze
vysílání více ultrazvukových sekvencí.
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1.4. Možnosti hodnocení perfuze myokardu při KEM
Doposud byla perfuze myokardu při KEM hodnocena především vizuálně buď
kvalitativně nebo pomocí semikvantitativně vytvořených skórovacích systémů.
Takovéto hodnocení není časově náročné, ale současně je zatíženo větší inter- a
intraindividuální variabilitou.10 Proto se v současné době klade velký důraz na
přesnou kvantifikaci perfuze, která se provádí „off-line“ pomocí speciálních
softwarových

programů.

Základním

principem

kvantifikace

perfuze

je,

že

videointenzita myokardu je závislá na koncentraci kontrastní látky v tomto místě,
respektive na množství krve v myokardu.11 Nejjednodušší možností kvantifikace je
měření videointenzity v určitém místě myokardu („region of interest“)

s možností

porovnat více lokalit mezi sebou. Složitější je kvantifikace průtoku krve myokardem.
S použitím matematických modelů lze získat křivku charakterizující průtok kontrastní
látky myokardem po bolusovém podání12 nebo křivku charakterizující rychlost
naplnění myokardu kontrastní látkou během kontinuální infuze po předchozí
destrukcí mikrobublin vysokou energií ultrazvuku.13 Tento druhý typ křivky je v
anglosaské literatuře označován pojmem „refilling curve“. Lze jí stanovit pro různé
oblasti srdečního svalu a podává informace o průtoku krve myokardem.14

1.5. Teoretické podklady pro použití KEM u pacientů s ICHS
1.5.1. Průkaz viabilního myokardu
Zdravý myokard je charakterizován mimo jiné intaktním makro- i mikrovaskulárním
řečištěm, normální kinetikou, má zachovalou glykolytickou funkci a integritu membrán
srdečních buněk a mitochondrií. Jestliže se stane svalová srdeční tkáň nekrotickou,
dojde k trombóze a okluzi lokální kapilární sítě a porušení všech výše zmíněných
funkcí

srdečních

buněk.

V nekrotické

oblasti

mikrobubliny

kontrastní

látky

neproniknou do postiženého mikrovaskulárního řečiště, což se projeví během KEM
-5-

jako výpadek kontrastního signálu (opacifikace)

srdečního svalu. Na nekrotické

postižení srdečního svalu ukazují také výsledky jiných zobrazovacích metod včetně
pozitronové emisní tomografie, SPECT, magnetické rezonance a porucha kinetiky
(akineza) při echokardiografii. Regionální porucha kinetiky však nemusí vždy
znamenat nekrotické postižení myokardu. Dočasně nebo trvale snížená perfuze
myokardu může vést pouze k reverzibilní poruše kinetiky, protože myokard zůstává
viabilní. Přítomnost viabilního myokardu v segmentech s poruchou kinetiky může být
zjištěna právě pomocí KEM. I hraniční hodnota průtoku 20ml/min/g srdeční svalové
masy (cca 20% normální hodnoty) totiž zajišťuje správnou metabolickou aktivitu,
normální funkci mitochondrií a membrán a kontraktilní rezervu.15

Normální nebo

lehce snížená opacifikace myokardu těchto segmentů při KEM informuje o zachovalé
perfuzi a ukazuje na viabilní myokard, který má potenciál ke zlepšení kinetiky.
1.5.2. Průkaz koronární stenózy
Detekce hemodynamicky významné stenózy koronární tepny je založena na
průkazu abnormální koronární rezervy – prokrvení myokardu při zátěži. Ve zdravých
koronárních tepnách, v případě zvýšené poptávky kyslíku při zátěži může být průtok
krve tepnou a srdečním svalem několikanásobně zvýšen. U hemodynamicky
významné stenózy zůstává průtok krve myokardem v klidu normální, avšak při zátěži
se průtok krve nemůže již dále zvyšovat (malá koronární rezerva).17 V oblasti
myokardu zásobené koronární tepnou s významnou stenózou se nachází při zátěži
menší množství krve v porovnání s ostatními segmenty

myokardu, což se projeví

jako snížená videointenzita signálu při KEM.18
Wei ukázal, že koronární stenózu lze pomocí KEM prokázat také v klidovém
stádiu
U

hodnocením

hemodynamicky

videointenzity
významné

myokardu

stenózy

-6-

srdečního

cyklu.19

k poststenotické

dilataci

v průběhu

dochází

epikardiálních i myokardiálních arteriol. V průběhu systoly tak zůstává v arteriolách
více krve, což se projeví zvýšením videointenzity myokardu při KEM, průtok krve
v diastole zůstává stejný. Systolicko/diastolický objem krve v myokardu neboli poměr
videointenzity kontrastního signálu myokardu v systole a diastole

se zvětšuje a

koresponduje se závažností stenózy koronární tepny.

1.6. Využití KEM v klinické praxi u pacientů s ICHS
1.6.1. Využití KEM u akutních koronárních syndromů
Kontrastní echokardiografie myokardu může být využita během i po akutním infarktu
myokardu. Při okluzi věnčité tepny lze ze snížení nebo z výpadku perfuze

určit

ischemickou oblast myokardu, která je ohrožená vznikem nekrózy (tzv. risk area).20
Měření této rizikové oblasti pomocí KEM koreluje s určením rizikové oblasti pomocí
scintigrafických technik s užitím 99mTc-sestamibi.20
Hodnocení velikosti ohroženého myokardu u pacientů s AIM však nemá velký
klinický význam. Daleko větší význam má stanovení perfuze myokardu po
revaskularizaci infarktové tepny. V této fázi je možné podle stavu mikrovaskulárního
řečiště (perfuze) usuzovat na no-reflow fenomen, který bývá přítomen až u 25%
pacientů s dobře zprůchodněnou tepnou a angiografickým průtokem TIMI 3 21,22, na
velikost infarktu, na přítomnost omráčeného myokardu a předpovědět poinfarktovou
remodelaci levé komory. 23-34
Výsledky studie hodnotící stanovení rozsahu infarktového ložiska pomocí
KEM a srovnání této metody s 99mTc-sestamibi SPECT jsou uvedeny dále v naší
originální práci.23 Hodně prací s KEM u pacientů s akutními koronárními syndromy se
soustřeďuje na stanovení omráčeného myokardu po AIM. Senzitivita KEM
k předpovědi zlepšení kinetiky dysfunkčních segmentů se pohybuje od 59-100%,
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specificita pak od 43-85%.24-29 Při srovnání několika invazivních a neinvazivních
ukazatelů pro hodnocení reperfuze myokardu po zprůchodnění infarktové tepny
(angiografické myokardiální blush skóre, corrected TIMI frame count, rezoluce ST
segmentu na EKG,

koronární průtoková rezerva a kontrastní echokardiografie

myokardu) představovala KEM nejlepší metodu pro předpověď zlepšení funkce levé
komory.30 Stav perfuze myokardu při KEM u pacientů krátce po AIM je také
významným prediktorem stupně remodelace levé komory. Několik prací totiž
ukázalo, že u pacientů s horší perfuzí myokardu po AIM dochází s postupem času
k signifikantně většímu nárůstu end-diastolických objemů levé komory v porovnání
s pacienty s dobrým stavem perfuze myokardu.31-33 Abe prokázal, že KEM dokáže
přesněji předpovědět remodelaci levé komory než dobutaminová echokardiografie.34
1.6.2. Využití KEM u pacientů v chronickém stadiu ICHS
Průkazem významné koronární stenózy pomocí intravenózní KEM při zátěži
se zabývaly

2 studie, které porovnávaly intravenózní KEM s použítím „real-time

imaging“ s klasickou dobutaminovou zátěžovou echokardiografií a zátěžovým
SPECT u pacientů se středně až velkou pravděpodobností ICHS. Senzitivita KEM
k průkazu hemodynamicky významné stenózy potvrzené koronarografií se u všech
metod pohybovala okolo 75%, specificita u KEM byla 100%, u ostatních 2 metod se
specificita pohybovala okolo 85%. Celkový souhlas mezi KEM a koronarografií
k průkazu významné stenózy na úrovni povodí hlavních koronárních tepen byla 83%,
u dobutaminové echokardiografie pouze 72%.35,36
Na stanovení viabilního myokardu pomocí KEM u pacientů s dysfunkcí levé
komory v chronickém stádiu ICHS se doposud soustředila pouze malá pozornost.
První práce ještě s použitím intrakoronární aplikace kontrastní látky ukázaly celkem
dobrou senzitivitu (85-90%) v předpovědi zlepšení kinetiky dysfunkčních segmentů
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po revaskularizaci, ale specificita KEM byla velmi nízká (50-60%).37-39 Na tyto práce
navázala až po delší době Shimoni a spol. 2 pracemi, které se zabývají studiem
hibernovaného myokardu pomocí intravenózní KEM. Nejprve ukázala, že při KEM
videointezita dysfunkčního myokardu koreluje s denzitou mikrovaskulárního řečiště
myokardu zjištěném při biopsii.40 K předpovědi zlepšení kinetiky je ovšem
videointenzita nepřesná. Větší význam přináší kvantitativní „off-line“ hodnocení
perfuze se stanovením β hodnoty (charakterizující koronární průtok), která je výrazně
nižší u dysfunkčních segmentů myokardu bez obnovení svojí funkce po
revaskularizaci na rozdíl od segmentů, které svoji kinetiku zlepší. Toto potvrzuje i
druhá práce kolektivu Shimoni, ve které kvantitativně hodnocená perfuze dokázala
předpovědět zlepšení regionální kinetiky myokardu po revaskularizaci se senzitivitou
90% a specificitou 63%.41

1.7. Terapeutické aspekty KEM
V poslední době se věnuje velká pozornost možnostem navození angiogenezy
ischemických tkání včetně srdečního svalu. Bylo prokázáno, že aplikace látek jako je
VEGF, FGF nebo genů a plazmidů kódujících tyto faktory může zvýšit angiogenezu,
a tedy rozvoj kolaterálního řečiště

akutně nebo chronicky ischemického

myokardu.42-45 Intrakardiální nebo intrakoronární aplikace uvedených stimulátorů
angioneze však vyžaduje invazivní zákrok se všemi plynoucími riziky pro pacienta,
naopak

podání do periferního venózního řečiště obtížně zajistí dostatečnou

koncentraci látky v požadované lokalizaci (v myokardu se vychytá < 1%).46 Zatím
pouze v experimentálních pracích se zdá být nejefektivnější a nejbezpečnější podat
výše uvedené faktory nitrožilně ve vazbě na mikrobubliny kontrastní látky. Tyto
mikrobubliny, na kterých jsou růstové faktory vázány k albuminové vrstvě obalu, jsou
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v myokardu při KEM destruovány vysokou energií ultrazvuku a faktory pak lépe
pronikají do tkání. Mukherjee a spol. pozoroval až 10násobné zvýšení vychytávání
VEGF v myokardu při použití kontrastní echokardiografie než při klasickém
intravenózním podání.47 Zhou pak prokázal až 60% navýšení myokardiální průtoku
při použití aplikace VEGF s KEM v porovnání s kontrolními skupinami.48

1.8. Další využití KEM
Stejnými zobrazovacími technikami, které se používají k hodnocení perfúze
myokardu, se může také velmi dobře určit vaskularita nitrosrdečních útvarů.49 Tímto
lze odlišit např. nitrosrdeční trombus od nádoru.
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2. PŮVODNÍ PRÁCE

2.1. Určení rozsahu infarktového ložiska pomocí kontrastní echokardiografie
myokardu.

Srovnání

s

jednofotonovou

emisní

počítačovou

tomografií

s použitím radionuklidu 99mTc-sestamibi.

Kontrastní echokardiografie myokardu dokáže u pacientů krátce po AIM zobrazit
poškození mikrovaskulárního řečiště myokardu.11,21 Doposud však bylo velmi málo
známo, zda mikrovaskulární postižení je spojeno také s poškozením myocytů a
odpovídá tedy rozsahu infarktového ložiska. Předchozí práce, které srovnávaly KEM
se zlatým standardem pro hodnocení infarktového ložiska jakým je SPECT,
prokázaly rozdílné výsledky s rozdílným souhlasem obou metod.50-52 Při KEM však
nebyly vždy použity kontrastní látky druhé generace a ke srovnání byly použity malé
soubory pacientů. V poslední době došlo k rychlému rozvoji jak kontrastních látek tak
zobrazovacích metod, které dokáží díky detekci mikrobublin pomocí nízkého
mechanického indexu zobrazit simultánně perfuzi i kinetiku myokardu.9 Proto jsme
předpokládali, že u pacientů po AIM ošetřeném primární PCI dosáhneme na základě
tohoto technického pokroku dobrého souhlasu mezi rozsahem mikrovaskulárního
postižení myokardu při KEM a infarktového ložiska při SPECT.
2.1.1. Cíl
Srovnat rozsah mikrovaskulárního postižení detekovaného moderními technikami
KEM s rozsahem infarktového ložiska při SPECT u pacientů po AIM ošetřeném
primární PCI.
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2.1.2. Metodika
Soubor pacientů. Do studie byli zařazeni pacienti po AIM ošetřeném mechanickou
reperfuzí pomocí primární PCI. KEM a SPECT byly provedeny během deseti dnů po
AIM, jestliže byla uspokojivá vyšetřitelnost z apikálních projekcí při standardním
echokardiografickém vyšetření.
Kontrastní echokardiografie myokardu. K vyšetření byla použita kontrastní látka
druhé generace Optison (Amersham Health, Oslo, Norway), která obsahuje
mikrobubliny plynu s vysokou molekulární hmotností (perfluoropropan) obalené
albuminovým pláštěm (průměr mikrobublin 3,9μm, koncentrace mikrobublin 5-8 x
108/ml). Pro zobrazení perfuze myokardu byl pro každou echokardiografickou
projekci aplikován nitrožilně 1ml Optisonu během 30-ti vteřinového pomalého bolusu
a současně, s použitím trojcestného kohoutu, 10ml 0,9% fyziologického roztoku.
Vyšetření bylo provedeno pomocí ultrazvukového přístroje HDI-5500 (ATL Philips
Medical Systems, Bothell, Washington, USA) s použitím zobrazovací techniky Power
pulse inversion s mechanickým indexem 0,12-0,18. Zobrazení perfuze v apikální 2- a
4-dutinové projekci bylo nahráno na S-VHS videopásku.
Jednofotonová emisní počítačová tomografie. SPECT byl proveden 45-60 minut
po aplikaci 500 MBq 99mTc-sestamibi. Při vyšetření byly získány tomografické řezy
krátké osy srdeční a horizontální a vertikální osy srdeční. Horizontální a vertikální
řezy, které odpovídají 2- a 4-dutinové projekci byly použity pro srovnání s KEM.
Přesné specifikace přístroje SPECT jsou uvedeny v přiložené původní práci.23
Hodnocení zobrazení.

Pro analýzu kinetiky LK, KEM a SPECT byl použit 12-

segmentový model levé komory (obrázek viz originální práce).23 2 nezávislí
vyšetřující hodnotící kinetiku a opacifikaci (perfuzi) myokardu při KEM neměli
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informace o klinických datech a výsledcích vyšetření SPECT, stejně tak 2 vyšetřující
hodnotící výsledky SPECT neznali klinická a echokardiografická data.
Regionální kinetika LK byla stupňována jako 1=normální, 2= hypokineza a 3=
akineza. Perfuze myokardu při KEM byla hodnocena semikvantitativně na základě
intenzity opacifikace myokardu pomocí skóre, kdy 1=normální perfuze, 2= oslabená
perfuze a 3= vymizelá perfuze. Oslabená nebo vymizelá perfuze u segmentů
s normální kinetikou byla hodnocena v této práci jako artefakt.
Signál vychytávání radionuklidu při SPECT byl také hodnocen jako 1=normální,
2=oslabený, 3= vymizelý. Segmenty s oslabeným nebo vymizelým vychytáváním
radionuklidu a normální kinetikou při echokardiografii byly označeny jako artefakty.
Reprodukovatelnost vyšetření. Pro stanovení variability hodnocení perfuze při
KEM mezi dvěma vyšetřujícími bylo náhodně vybráno 20 pacientů, u nichž hodnotili
perfuzi nezávisle na sobě. Za 2 měsíce jeden z vyšetřujících znovu zhodnotil perfuzi
myokardu u 20 náhodně vybraných pacientů, tak byla stanovena intraindividuální
variabilita.
Statistika. Pokračující proměnné jsou vyjádřeny jako průměr + standardní odchylka,
kategorická data jsou pak vyjádřena jako počet a procento. K analýze souhlasu mezi
KEM a SPECT a k analýze variability vyšetřujících byla použita κ statistika. Hodnota
κ < 0,6 ukazuje na špatný souhlas, rozmezí 0,6 <κ > 0,8 na dobrý souhlas a κ > 0,8
na výborný souhlas. Byla stanovena senzitivita a specificita KEM k detekci
infarktového ložiska při SPECT. Neparametrický Kolmogorovův-Smirnovův test byl
použit při analýze, zda rozdíl segmentů s horším signálem myokardu při KEM a
SPECT přesahuje 1 segment. Statistická významnost byla definována jako p < 0.05.
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2.1.3. Výsledky
Soubor pacientů. Do studie bylo zařazeno celkem 117 pacientů. U 14 pacientů
nebylo možné hodnotit perfuzi myokardu pro špatnou kvalitu zobrazení při KEM, u
dalších 3 pacientů nebylo provedeno vyšetření SPECT. Do konečné analýzy
srovnání obou metod

bylo celkem zahrnuto 100 pacientů, jejichž základní

demografická, klinická a angiografická data jsou uvedena v tabulce č.1.
Opacifikace myokardu při KEM a regionální kinetika. Z celkového počtu 1200
segmentů bylo do konečné analýzy pro srovnání obou metod zahrnuto 1064
segmentů (88%). Z konečné analýzy bylo vyloučeno 66 segmentů (5%) pro artefakt
při KEM, 58 segmentů (5%) pro artefakt při SPECT a u 12 segmentů (1%) byl
artefakt přítomen u KEM i SPECT.

Při vyšetření KEM se artefakty nejčastěji

vyskytovaly v bazálních segmentech přední a boční stěny (34 ze 66), naopak bazální
segment spodní stěny byl nejčastějším místem artefaktu během SPECT (34 z 58). U
všech pacientů bylo možno hodnotit perfuzi myokardu v povodí RIA a RC. U 4
pacientů nemohlo být hodnoceno koronární povodí ACD vzhledem k artefaktům
v obou segmentech tohoto povodí.
Normální kinetika a normální perfuze myokardu při KEM byla detekována u 638
segmentů (58%), normální perfuze myokardu byla také detekována u 94 (8%)
hypokinetických segmentů a 13 (1%) akinetických segmentů. U 377 segmentů (34%)
segmentů byla spojena oslabená nebo vymizelá perfuze s poruchou kinetiky.
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Tabulka č.1

Věk, roky

Charakteristika souboru (n = 100)

(průměr ± SD)

Ženy, n (%)

63 ± 12
22 (22%)

Váha, kg

(průměr ± SD)

79 ± 13

Výška, cm

(průměr ± SD)

173 ± 8

Q IM, n (%)

73 (73%)

Nemoc 2 a 3 tepen, n (%)

73 (73%)

Infarktová tepna, n (%)
RIA

50 (50%)

ACD

33 (33%)

RC

17 (17%)

Hypertenze, n (%)

69 (69%)

Hypercholesterolémie, n (%)

63 (63%)

Diabetes mellitus, n (%)

16 (16%)

Kouření, n (%)

63 (63%)

Obezita, n (%)

38 (38%)
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Srovnání KEM a SPECT na úrovni jednotlivých segmentů a povodí. Tabulka č.2
ukazuje souhlas KEM a SPECT na
intenzitu

úrovni jednotlivých segmentů s ohledem na

signálu opacifikace a vychytávání radionuklidu s použitím třístupňové

klasifikace normální, oslabený a vymizelý. Souhlas obou metod byl nalezen u 881 ze
1064 segmentů (83%, κ = 0.64). Nejlepší souhlas byl ve středním segmentu v oblasti
septa (91%, κ = 0.68), nejnižší v oblasti bazálního segmentu boční stěny (71%, κ =
0.38) a středního segmentu spodní stěny (70%, κ = 0.39). Při použití binární
klasifikace jednotlivých segmentů jako normální versus abnormální myokardiální
signál (skóre 2+3) dosáhl souhlas obou metod 90% (κ = 0.77). Na úrovni jednotlivých
koronárních povodí se obě metody shodly při hodnocení normální versus abnormální
(skóre 3) myokardiální signál ve 251 ze 296 povodí (85%, κ = 0.71), kdy nebyly
výrazné rozdíly mezi povodími RIA, RC a ACD. Příklad špatné regionální perfuze
myokardu při KEM a sníženého vychytávání radionuklidu u pacienta po AIM ukazuje
obrázek č.1.
Určení velikosti infarktového ložiska při KEM a SPECT. Tabulka č.3 ukazuje
vztah mezi počtem segmentů se sníženým signálem myokardu při KEM a SPECT u
každého pacienta. V průměru nebyl rozdíl v počtu segmentů se sníženým signálem u
obou metod větší než 1 segment (>0,001).

Senzitivita KEM pro detekci

abnormálního segmentu při SPECT byla 87% a specificita pak 91%. Senzitivita a
specificita KEM na úrovni koronárního povodí byla 93% a 93% pro povodí RIA, 73%
a 97% pro povodí ACD a 97% a 81% pro povodí RC.
Souhlas

při hodnocení KEM mezi vyšetřujícími. Souhlas

mezi

dvěma

vyšetřujícími v hodnocení normální, oslabené a vymizelé opacifikace byl (92%, κ =
0.83)

a

souhlas

jednoho

vyšetřujícího
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94%

(κ

=

0.84).

Tabulka č.2

Srovnání intenzity signálu při KEM a SPECT na úrovni jednotlivých segmentů (čísla v tabulce udávají
počty segmentů)

Vychytávání Tc-sestamibi při SPECT

Normální
(n)

Oslabené
(n)

Vymizelé
(n)

Celkem
(n)

Opacifikace

Normální (n)

675

30

11

716

při KEM

Oslabená (n)

49

88

37

174

Vymizelá (n)

15

41

118

174

739

159

166

1064

Celkem

(n)
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Tabulka č. 3

Srovnání velikosti infarktového ložiska při KEM a SPECT na úrovni počtu postižených segmentů (v
tabulce čísla vyjadřují počet pacientů). V tmavých polích rozdíl v počtu abnormálních segmentů mezi
oběma metodami nepřesahuje 1 segment.

MCE (počet segmentů s redukovanou perfuzí myokardu)

SPECT (počet segmentů s redukcí vychytávaní Tc-sestamibi)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

7

4

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

7

1

1

-

-

-

-

-

-

2

1

3

5

1

-

-

-

-

-

-

3

-

1

5

6

5

-

-

-

-

-

4

-

1

1

4

7

1

-

-

1

-

5

-

-

-

2

2

9

2

1

-

-

6

-

-

-

1

2

4

4

1

1

-

7

-

-

-

-

-

-

1

4

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
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Obrázek č.1

4-D apikální projekce při KEM (A) a vertikální dlouhý řez při SPECT (B) u pacienta po mechanické
reperfuzi AIM v povodí RC. Šipky ukazují ukazují na výpadek perfuze při KEM a snížení až výpadek ve
vychytávání radionuklidu při SPECT v oblasti boční stěny LK.

- 19 -

2.1.4. Diskuze
Tato práce poprvé prokázala, že rozsah poškození mikrovaskulárního řečiště
detekovaný KEM s nízkým mechanickým indexem u pacientů po AIM ošetřeném
primární PCI dobře koreluje s velikostí infarktového ložiska. Proto může být KEM
s nízkým mechanickým indexem považována za zobrazovací metodu, která dokáže
dobře zobrazit velikost infarktového ložiska u lůžka nemocného.
Fyziologické aspekty zobrazení perfuze myokardu při KEM a SPECT. Kontrastní
signál myokardu při KEM a SPECT odráží podobné, i když ne zcela identické
fyziologické pohledy na perfuzi myokardu. Opacifikace myokardu při KEM ukazuje na
přítomnost mikrobublin kontrastní látky v mikrovaskulárním prostoru myokardu.
Signál myokardu je tedy výlučně závislý na prokrvení srdeční svalu. Na druhou
stanu, radionuklid 99mTc-sestamibi proniká při SPECT do extracelulárního prostoru,
proniká do myocytu a váže se na negativně nabitou mitochondriální membránu.
Vznik signálu myokardu z vychytávání radionuklidu při SPECT tedy vyžaduje nejen
normální průtok krve myokardem ale také zachovalou integritu membrán
kardiomyocytů. Proto srovnání KEM a SPECT podává informace o fyziologickém
vztahu mikrovaskulárního a myocelulárního postižení u pacientů po mechanické
reperfuzi AIM.
Technické aspekty KEM. V předchozích studiích srovnávajících KEM se SPECT
byly použity při KEM zobrazovací techniky s vysokým mechanickým indexem
vyžadující intermitentní zobrazení perfuze myokardu.50-52 V multicentrických studiích
Marwicka50 a Bindera51

byla senzitivita KEM k detekci segmentů s abnormálním

vychytáváním radionuklidu při SPECT velmi nízká a pohybovala se mezi 14-69% a
20-39% v závislosti na podaném množství kontrastní látky. Nejlepší shodu mezi
oběmi technikami nalezl ve své práci Jucquois a kol.52, kdy celkový souhlas KEM a
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SPECT byl 82% (κ=0,65). Senzitivita KEM k detekci abnormálního segmentu při
SPECT byla 76% a specificita 83%. Tato studie však obsahovala relativně malý
počet pacientů a 26% segmentů muselo být vyloučeno z konečné analýzy vzhledem
k přítomnosti artefaktu při KEM.
Výrazné zlepšení souhlasu KEM a SPECT v naší studii přikládáme použití
zobrazovací techniky s nízkým mechanickým indexem, která dokáže lépe rozlišit
signál mikrobublin kontrastní látky a tkáně srdeční svaloviny. Toto tvrzení podporuje
také výrazně nižší množství artefaktů nebo nehodnotitelných segmentů při KEM.
Rozpoznání artefaktů je také dáno možností simultánního hodnocení perfuze a
kinetiky myokardu během KEM s nízkým mechanickým indexem.
Limitace studie. Naše práce má několik následující limitací. Intenzitu signálu
myokardu jsme hodnotili pouze kvalitativně. Lepšího souhlasu obou metod by mohlo
být dosaženo při off-line kvantitativním hodnocením. Na rozdíl od kontinuální infuze
zvyšuje také bolusové podání kontrastní látky pravděpodobnost vzniku artefaktů
zastíněním bazálních segmentů myokardu. Echokardiografická dvou- a čtyřdutinová
projekce nemusí zcela přesně souhlasit s vybranými řezy horizontální a vertikální
dlouhé osy při SPECT, což může vést k chybnému srovnání některých segmentů.
Navíc, výsledky práce mohou být vztaženy pouze na pacienty s dobrou
echokardiografickou vyšetřitelností, protože obtížně echokardiograficky vyšetřitelní
pacienti nebyli do studie zařazeni.
2.1.4. Závěr a klinické perspektivy
Po reperfuzi AIM se hodnocení velikosti infarktového ložiska většinou neprovádí,
protože vyšetření SPECT není snadno dostupné. Úzký vztah mezi vzniklým
mikrovaskulárním a myocelulárním postižením po reperfuzi AIM, který jsme v naší
práci prokázali, však ukazuje, že KEM s nízkým mechanickým indexem může být
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alternativní zobrazovací technikou k hodnocení velikosti infarktového ložiska. Toto
vyšetření je u lůžka použitelné a má tak předpoklady k většímu využití než SPECT.
Na základě našich výsledků se otevírá prostor pro další práce s KEM v oblasti
klinické praxe, jako např. pro stratifikaci rizika pacientů po AIM. V éře velkého
množství revaskularizačních technik u pacientů s akutními koronárními syndromy a
vysoce účinných léčebných látek může KEM sloužit jako opakovatelná a nenákladná
metoda k srovnání při testování nových protektivních léčebných látek a technik.

2.2. Vztah mezi EKG a perfuzí myokardu u pacientů po mechanické reperfuzi
akutního infarktu myokardu
Dysfunkce LK po AIM může vzniknout následkem nekrózy nebo omráčení srdečního
svalu.

Na rozdíl od nekrotické tkáně, která způsobuje remodelaci LK, je oblast

omráčeného myokardu viabilní a může zde dojít v poinfarktovém období ke zlepšení
kinetiky, což je důležitý prognostický faktor.
EKG a hodnocení regionální a globání funkce LK pomocí dvourozměrné konvenční
echokardiografie jsou nejčastější diagnostické metody prováděné po AIM. Žádná
z obou metod však nedokáže podat přesné informace o viabilitě myokardu. Přestože
je vznik kmitů Q na EKG po AIM interpretován jako ukazatel nekrotického postižení
všech vrstev myokardu, studie s použitím scintigrafických metod neprokázaly
jednoznačnou korelaci mezi velikostí infarktového ložiska a množstvím kmitů Q na
EKG.53,54 Na druhé straně bylo zjištěno, že průkaz zachovalé perfuze pomocí KEM
dosti přesně souhlasí s rozsahem viabilního myokardu a lze touto metodou hodnotit
velikost infarktového ložiska.55-57 Studie mezi stanovením vztahu množství viabilního
myokardu respektive velikostí infarktového ložiska stanovém pomocí KEM a
rozsahem kmitů Q na EKG nebyly dosud provedeny.
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2.2.1. Cíl
Cílem této studie bylo posoudit vztah mezi kinetikou myokardu, perfuzí myokardu při
KEM a vznikem kmitů Q na EKG po úspěšné mechanické reperfuzi AIM.
2.2.2. Metodika
Populace pacientů. Do studie bylo zařazeno 50 pacientů s prvním AIM, úspěšně
ošetřeným direktní PCI, bez přítomnosti další významné koronární stenózy > 70% na
ostatních tepnách. Standardní echokardiografické vyšetření a KEM byla provedena
24-72 hodin po AIM, EKG bylo analyzováno zhruba 10 dní od reperfuze.
Kontrastní

echokardiografie

myokardu

a

způsob

echokardiografického

hodnocení. Vyšetření KEM bylo provedeno s použitím stejného přístrojového
vybavení a

bolusového podání stejné kontrastní látky jako v předcházející studii

(viz.str.12). Kinetika a perfuze myokardu byla hodnocena ve 12 segmentech ve 2- a
4-dutinové apikální projekci. Kinetika jednotlivých segmentů byla klasifikována:
1= normální, 2= hypokineza a 3= akineza. Index skóre kinetiky (WMSI) byl vypočítán
jako součet skóre hodnocených segmentů/počet hodnocených segmentů. Perfuze
myokardu byla hodnocena podle intenzity opacifikace myokardu při KEM také ve 12
segmentech s použitím skóre pro jednotlivé segmenty 1=normální, 2= snížená a 3=
vymizelá. Index skóre perfuze (PSI) byl vypočítán jako součet skóre hodnocených
segmentů/počet hodnocených segmentů. Regionální kinetika a perfuze myokardu
byly hodnoceny 2 nezávislými vyšetřujícími, kteří neměli informace o klinických
datech a EKG.
Elektrokardiografie. EKG bylo analyzováno asi 10 dní po AIM po stabilizaci změn
ST úseku jedním hodnotitelem, který nebyl informován o klinických datech a
výsledcích echokardiografického a katetrizačního vyšetření. U každého pacienta byla
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posuzována přítomnost a počet patologických kmitů Q na 12-svodovém EKG.
Abnormální kmit Q byl definován jako každý kmit Q ve svodech V1-V3 a kmit Q
trvající > 0,03s ve svodech I,II,III,aVL, aVF,V4,V5 nebo V6. Pacienti byli rozděleni
podle přítomnosti a počtu kmitů Q na EKG do 3 skupin (skupina A : bez přítomnosti
kmitů Q na EKG; skupina B : < 2 abnormální kmity Q na EKG; skupina C > 3
abnormální

kmity Q na EKG). Mezi těmito 3 skupinami byly hodnoceny rozdíly

v regionální kinetice a perfuzi myokardu.
Statistika. Pokračující proměnné jsou vyjádřeny jako průměr + standardní odchylka,
kategorická data jsou pak vyjádřena jako počet a procento. Pokračující proměnné
jsou srovnány pomocí nepárového Studentova t-testu, kategorická data jsou
srovnána pomocí χ2 testu. Statistická významnost byla definována jako p < 0,05.
2.2.3. Výsledky
Soubor pacientů. Do studie bylo zařazeno 50 pacientů. U 3 pacientů nebylo možné
hodnotit perfuzi myokardu vzhledem k velmi špatné kvalitě zobrazení při KEM.
Základní demografická, klinická a angiografická data zbývajících 47 pacientů ukazuje
tabulka č.4
Tabulka č. 4 Charakteristika souboru (n = 47)
Věk, roky

(průměr ± SD)

59 ± 13

Ženy, n (%)

11 (23%)

Hmotnost, kg(mean ± SD)

80 ± 13

(mean ± SD)

173 ± 8

Výška, cm

Infarktová tepna, n (%)
RIA

25 (53%)

ACD

12 (26%)

RC

10 (21%)
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Vztah mezi kinetikou a perfuzí myokardu. Ke konečné analýze bylo použito 533
z 564 segmentů (95%). 31 segmentů (5%) nebylo možné hodnotit vzhledem k špatné
kvalitě zobrazení nebo bylo označeno jako artefakt (oslabená nebo vymizelá perfuze
u segmentů s normální kinetikou). Ze všech analyzovaných segmentů mělo 332
segmentů (62%) normální kinetiku, u 102 (19%) byl zjištěna hypokineza a 99 (18%)
akineza. Zachovalá perfuze (skóre 1+2 při KEM) byla zjištěna u 95 (93%) ze 102
hypokinetických segmentů, narozdíl od akinetických segmentů, kde pouze 35 (35%)
z 99 segmentů vykazovalo zachovalou perfuzi.
Vztah mezi EKG změnami a kinetikou myokardu. Ve skupině A (14 pacientů bez
přítomnosti kmitu Q) bylo celkem hodnoceno 159 segmentů, z čehož 23 (14%) bylo
hypokinetických a 15 (9%) akinetických. Průměrná EF v této skupině byla 57+5%. Ve
skupině B (13 pacientů s 1 nebo 2 patologickými kmity Q) byla zjištěna hypokineza
u 33 (25%) segmentů a akineza u 32(22%) segmentů z celkového počtu 144
hodnocených segmentů. A nakonec, u 230 segmentů ze skupiny C (20 pacientů se
3 a více patologickými kmity Q) byla hypokineza zjištěna u 46 (20%) segmentů a
akineza u 52 (23%) segmentů. Pacienti ve skupině A měli lepší EF i WMSI než
pacienti ve skupině B a C. Mezi pacienty skupiny B a C nebyl pozorován statisticky
významný rozdíl v EF (48+11% vs. 47+10%) ani ve WMSI (1,67+0,39 vs 1,68+0,39).
Viz graf č.1.
Vztah mezi EKG změnami a perfuzí myokardu. PSI byl pro skupinu A 1,24+0,25,
pro skupinu B 1,41+0,21 a pro skupinu C 1,56+0,29. Mezi všemi skupinami byl
dosažen statisticky významný rozdíl (viz graf č.2). Při hodnocení perfuze akinetických
segmentů byla zjištěna zachovalá perfuze u 7/15 segmentů (47%) ve skupině A a
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17/32 (47%) ve skupině B. Nejmenší podíl akinetických segmentů se zachovalou
perfuzí byl shledán ve skupině C – 13/52 (25%) (p<0,01).
Graf.č.1 Srovnání WMSI u 3 skupin pacientů s různým počtem kmitů Q na EKG

skupina A
Graf.č. 2

skupina B

skupina C

Srovnání PSI u 3 skupin pacientů s různým počtem kmitů Q na EKG

skupina A

skupina B
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skupina C

2.2.4. Diskuze
KEM dokáže díky informaci o stavu mikrovaskulárního řečiště předpovědět u
pacientů po AIM zlepšení kinetiky dysfunkčních segmentů myokardu a vznik
remodelace LK v poinfarktovém období.59-62 V této práci jsme ukázali, že rozsah
kmitů Q na EKG několik dní po AIM odráží stav mikrovaskulárního řečiště myokardu
a ukazuje tedy na rozsah viabilního myokardu. Jednoduchá analýza rozsahu kmitů Q
na EKG tak může být použita pro stratifikaci rizika u pacientů po mechanické
reperfuzi AIM.
Perfuze myokardu

a viabilita. Stanovení viabilního myokardu pomocí průkazu

zachovalé perfuze je založeno na předpokladu, že viabilní myokard je závislý na
intaktním mikrovaskulárním řečišti. Podklady pro toto tvrzení přinesly rané
experimentální studie AIM. Kloner s kolektivem zjistil, že při uzávěru koronární tepny
po dobu delší než 180 min dochází ke ztrátě myocytů, která je přímo úměrná stupni
postižení mikrovaskulárního řečiště.63 V další experimentální studii pak bylo
prokázáno, že i hraniční průtok krve 20ml/min/g srdeční tkáně dokáže zachovat
metabolickou aktivitu a funkci membrán srdečních buněk.64 Zjištění, že buněčná
viabilita záleží na integritě mikrovaskulárního řečiště, bylo potvrzeno také v několika
klinických studiích.11,21
EKG a perfuze myokardu. Vývoj kmitu Q na EKG u pacientů s AIM je považován za
ukazatel jizvy LK a poruchy regionální kontraktilní funkce myokardu.65,66 Existuje
ovšem velmi málo prací, které srovnávají velikost infarktového ložiska hodnoceného
pomocí

EKG

a

pomocí

moderních

zobrazovacích

metod.

Při

srovnání

scintigrafických metod a EKG se stanovením QRS skóre byly zjištěny rozdílné
výsledky v hodnocení rozsahu infarktového ložiska. Marcasssa a Christian
neprokázali

vztah

mezi

QRS

skóre

a

- 27 -

rozsahem

infarktového

ložiska

při

scintigrafii.54,67 Naopak v práci Juergense a kol. QRS skóre přesně dokázalo
předpovědět oblast myokardu ohroženou ischemií a konečný rozsah infarktového
ložiska hodnocený scintigrafickými metodami.69
Klinické perspektivy. Tak jak jsme předpokládali, většina hypokinetických
segmentů (93%) má zachovalou mikrovaskulární perfuzi myokardu. U těchto
segmentů lze očekávat v poinfarktovém období zachování nebo zlepšení kinetiky a
uchování regionální geometrie. Také zhruba u jedné třetiny akinetických segmentů
byla prokázána zachovalá perfuze. Přestože nebyl mezi skupinami B a C shledán
rozdíl mezi WMSI a množstvím akinetických segmentů, pacienti ve skupině B (1
nebo 2 kmity Q na EKG) měli lepší PSI a větší množství akinetických segmentů se
zachovalou perfuzí než pacienti ve skupině C (3 a více kmitů Q na EKG). Větší šanci
na zlepšení kinetiky akinetických segmentů a menší pravděpodobnost vzniku
remodelace LK mají tedy pacienti s menším množstvím kmitů Q na EKG, i přestože
je u nich přítomna po AIM těžká dysfunkce LK.
Limitace studie. Do studie bylo zařazeno 50 pacientů a proto také každá “EKG
skupina“

obsahuje pouze velmi malý počet pacientů. Omezené množství

kontrastních látek nám také dovolilo u každého pacienta podání pouze několika
bolusů kontrastních látek, a proto byla perfuze hodnocena u 12 segmentů čtyř- a
dvoudutinové projekce na rozdíl od běžně užívaného 16-segmentového modelu LK.
Co se týká EKG hodnocení, nevyužili jsme přesné, ale v klinické praxi velmi časově
náročné EKG skóre, které bylo použito ve výše zmíněných pracích.
2.2.5. Závěr
U pacientů po prvním AIM lze pozorovat významný rozdíl mezi kinetikou a perfuzí
myokardu. Jestliže bylo prokázáno, že zachovalá perfuze myokardu odráží viabilní
myokard, tak regionální kinetika myokardu podává jen omezené informace o
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přítomnosti viabilní myokardu nebo nekrotické tkáně. Proto je pro hodnocení
viabilního myokardu v běžné klinické praxi vedle standardní echokardiografie nutná
další diagnostická metoda. Dle našich výsledků, rozsah kmitů Q na EKG po AIM
odráží množství zachovalé perfuze myokardu a přináší tak velmi jednoduchou a
dostupnou informaci o množství viabilním myokardu.

2.3. Stanovení hibernovaného myokardu pomocí kontrastní echokardiografie
myokardu u pacientů podstupujících kardiochirurgickou revaskularizační
operaci. Srovnání s postkontrastní magnetickou rezonancí.

Funkce LK je jedním z nejdůležitějších prognostických ukazatelů u pacientů s ICHS.
Pacienti s dysfunkcí LK srdeční představují vysoce rizikovou skupinu nemocných, u
které je prokázána signifikantně vyšší roční mortalita než u

pacientů s ICHS a

zachovalou funkcí LK.69,70 Revaskularizace u pacientů s ICHS a dysfunkcí LK může
zlepšit

přežívání a symptomy srdečního selhávání,71,72 ale potenciální benefit

revaskularizace je zatížen vyšším rizikem komplikací u těchto pacientů.73 Proto je
velmi důležité indikovat k revaskularizaci hlavně takové pacienty, kteří by z operace
co nejvíce profitovali. Zlepšení regionální a globální funkce LK, snížení symptomů
srdečního selhání, zlepšení námahové tolerance a delší přežívání po revaskularizaci
mají

především

pacienti

s dysfunkčním,

ale

viabilním

-

hibernovaným

myokardem.74,75,76
KEM dokáže stanovením perfuze myokardu podat informaci o viabilitě myokardu a
má vysokou předpovědní hodnotu pro udržení tvaru levé komory i pro zlepšení
kinetiky dysfunkčních segmentů levé komory u pacientů po AIM.24-26,32-34
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Možnost prokázat viabilní myokard u pacientů s chronickou ICHS a dysfunkcí LK,
tzn. hibernovaný myokard, byla zatím ověřována s pomocí KEM pouze v jedné
práci na malém souboru pacientů.77 V této oblasti doposud neexistuje také žádná
práce srovnávající KEM a postkontrastní magnetickou rezonanci s použitím
kontrastní látky Gadolinia (LGE-MR).
2.3.1. Cíl
Stanovit přesnost KEM v předpovědi zlepšení kinetiky myokardu po kardiochirurgické
revakularizační operaci u pacientů s dysfunkcí LK v chronickém stadiu ICHS.
Výsledky porovnat se „zlatým standardem“ pro honocení viability myokardu, jakým je
LGE-MR.
2.3.2. Metodika
Populace pacientů. Do studie byli zařazeni pacienti s EF < 40% v chronickém stádiu
ICHS, kteří byli na základě klinického a koronarografického nálezu indikováni ke
kardiochirurgické revaskularizační operaci a podepsali informovaný souhlas ke
vstupu do studie. Vylučovacím kritériem byla přítomnost hemodynamicky významné
chlopenní vady, provedení valvuloplastiky jako dalšího kardiochirurgického zákroku,
indikace k aneurysmektomii, prodělaný IM v posledních 6 týdnech před vstupem do
studie a periprocedurální IM během revaskurizace. Krátce před revaskularizační
operací bylo provedeno standardní echokardiografické vyšetření, KEM a u některých
pacientů LGE-MR. 6 měsíců po operaci byla provedena echokardiografická kontrola.
Standardní

echokardiografické

vyšetření

a

KEM.

echokadiografickému vyšetření i k provedení KEM byl použit

Ke

standardnímu

přístroj HP Sonos

5500. KEM byla provedena pomocí intermitentní zobrazovací techniky Harmonic
Power Doppler (vysílací frekvence 1,3MPa, přijímací frekvence 2,6MPa) s EKG
trigger módem (vrchol T vlny) každý pátý srdeční cyklus. Kontrastní látku Optison
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(Amersham Health, Oslo, Norsko) jsme aplikovali kontinuálně rychlostí 0,5-1ml/min
pomocí experimentální míchací infuzní pumpy SP-UPT1 (AV ČR, Brno), která
zamezuje

sedimentaci kontrastní látky a lze jí dosáhnout optimální koncentrace

mikrobublin kontrastní látky v krvi a v myokardu.
Postkontrastní magnetická rezonance.

Vyšetření magnetické rezonance

s použitím pozdně kontrastních obrazů bylo provedeno na MR kameře 1.5 - T
(Siemens Symphony, Erlangen, Německo). Byla použita komerčně dostupná
kontrastní látka Gadovist (Schering, Berlin, Německo), která byla aplikována
nitrožilně v dávce 0,1 mmol/kg tělesné hmotnosti. Pozdně kontrastní obrazy dvou
apikálních dlouhých projekcí a 7 až 9 projekcí krátké osy srdeční byly získány
s odstupem 10-20 minut po aplikaci kontrastní látky. Jednotlivé projekce byly
zobrazovány v end-diastole během jednoho zadržení dechu pomocí „Inversion
Recovery Turbo FLASH (fast low-angle shot)“ sekvence. Inverzní časy byly
upravovány u každého pacienta tak, aby byl vynulován signál z normálního
myokardu.
Hodnocení vyšetření. Pro analýzu kinetiky LK, KEM a LGE-MR byl použit 16segmentový model levé komory a jednotlivé segmenty byly přiřazeny k povodím
třech koronárních tepen.79 2 nezávislí vyšetřující hodnotíci kinetiku a opacifikaci
(perfuzi) myokardu neměli informace o klinických datech a výsledcích vyšetření LGEMR, stejně tak 2 vyšetřující hodnotící výsledky LGE-MR neznali klinická data a
výsledky echokardiografického vyšetření.
Regionální kinetika levé komory byla posuzována jako 1=normální, 2= hypokineza a
3= akineza.Perfuze myokardu při KEM byla hodnocena semikvantitativně na základě
intenzity opacifikace myokardu pomocí skóre, kdy 1=normální, 2= oslabená perfuze
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a 3= vymizelá perfuze. Oslabená nebo vymizelá perfuze u segmentů s normální
kinetikou byla hodnocena jako artefakt.
Na základě rozsahu kontrastem zvýrazněné tkáně při LGE-MR byla vizuálně
posuzována

viabilita

myokardu

s použitím

následujícího

semikvantitativního

hodnocení a stupňů: 1=bez přítomnosti jizvy, 2=jizva do 50% tloušťky myokardu, 3=
více než 50% tloušťky myokardu – neviabilní myokard. Segmenty se stupněm 1 a 2
byly označeny jako viabilní.
Statistika. Pokračující proměnné jsou vyjádřeny jako průměr + standardní odchylka,
kategorická data jsou pak vyjádřena jako počet a procento. Byla stanovena
senzitivita, specificita a přesnost KEM a LGE-MR při detekci hibernovaného
myokardu. Ke statistické analýze kategorických dat byl použit χ2 test. P hodnota <
0,05 byla označena jako statisticky významná.

2.3.3. Výsledky
Soubor pacientů. Do studie bylo zařazeno celkem 36 pacientů, 10 pacientů však
muselo být ze studie vyloučeno (u 2 pacientů nebylo možno hodnotit perfuzi
myokardu vzhledem ke špatné kvalitě obrazu při KEM, 2 pacienti se nedostavili na
kontrolní 6-měsíční vyšetření, u 4 pacientů byla

až po vyšetření KEM doplněna

indikace kardiochirurgické operace o aneurysmektomii nebo mitrální valvuloplastiku,
jeden pacient zemřel ještě před operací a u jednoho pacienta byla změněna indikace
na srdeční transplantaci). V tabulce č.4 jsou uvedena demografická, angiografická a
klinická data zbývajících 26 pacientů, kteří byli zahrnuti do konečné analýzy.
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Tabulka č.4

Charakteristika souboru

Počet, n

26

Muži, n

24 (92%)

Věk, roky (SD)

65 (6,9)

EF, % (SD)
DM, n
St.p. IM, n
QIM, n
Nemoc 3 tepen

32% (4,3)
9 (35%)
17 (65%)
10 (38%)
24 (92%)

Změny kinetiky myokardu během sledování. Celkem bylo revaskularizováno 356
segmentů. U 282 segmentů byla před operací zjištěna porucha kinetiky, z čehož u
127 segmentů (45%) došlo v pooperačním období ke zlepšení regionální kinetiky
alespoň o jeden stupeň. Detailní přehled změny regionální kinetiky podává tabulka
č.5.
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Tab.č.5 Změny regionální kinetiky myokardu v průběhu sledovaného období (čísla v tabulce - počty segmentů)

Před CABG
Normokineza Hypokineza

Po
C
A
B
G

Normokineza
Hypokineza
Akineza
Celkem
před CABG

Akineza

Celkem
Po CABG

65
9

47
60

30
50

142
119

0

5

90

95

74

112

170

356
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Vliv stavu perfuze myokardu na změnu kinetiky. Ze 356 segmentů, které byly
revaskularizovány, bylo možno perfuzi myokardu adekvátně hodnotit u 328
segmentů (90%). 32 segmentů (10%) bylo vyloučeno z analýzy pro špatnou kvalitu
zobrazení nebo artefakt. Ze 170 akinetických segmentů byla zachovalá perfuze
myokardu (stupeň 1+2) přítomna u 87 segmentů (51%). Stav perfuze akinetických
segmentů a stupeň jejich kinetiky před a po revaskularizaci ukazuje tabulka č.6.
Zachovalá perfuze myokardu akinetických segmentů dokázala předpovědět zlepšení
kinetiky alespoň o jeden stupeň se senzitivitou 78%, specificitou 72% a přesností
75%. U všech dysfunkčních segmentů (akinetické a hypokinetické segmenty) byla
senzitivita KEM ke zlepšení kinetiky 86% a specificita 42%.
Postkontrastní magnetická rezonance. Stav viability byl
revaskularizovných

segmentů,

z čehož

101

mělo

hodnocen u 151

poruchu

kinetiky

při

echokardiografii. 51 z 80 akinetických segmentů (63%) bylo při magnetické rezonanci
označeno jako viabilní (stupeň 1+2). Stav viability myokardu a vývoj jejich kinetiky ve
sledovaném období je znázorněn v tabulce č.7. Senzitivita LGE-MR k předpovědi
zlepšení kinetiky akinetických segmentů alespoň o jeden stupeň byla 87%, specificita
50% a přesnost metody byla 64%.
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Tab.č.6 KEM v detekci hibernovaného myokardu u akinetických segmentů

n=170

Zlepšení kinetiky

Zachovalá perfuze

64

25

Vymizelá perfuze

18

63

Senzitivita
Specificita

Tab.č.7

Stejná kinetika

78%
72%

LGE-MR v detekci hibernovaného myokardu u akinetických segmentů

n=80
Viabilní segment
Neviabilní segment

Zlepšení kinetiky

Stejná kinetika

26

25

4

25

Senzitivita
Specificita

87%
50%
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2.3.4. Diskuze
Tato práce prokázala, že u pacientů, kteří mají dysfunkci LK a jsou indikováni k
revaskularizační operaci, dokáže KEM

poměrně dobře předpovědět zlepšení

kinetiky segmentů s těžkou poruchou kinetiky. Poprvé bylo provedeno v této klinické
situaci srovnání KEM a LGE-MR. KEM má podobnou senzitivitu k předpovědi
zlepšení kinetiky akinetických segmentů jako LGE-MR, přičemž specificita KEM je
lepší než LGE-MR.
KEM a hibernovaný myokard. Zachovalá perfuze myokardu u dysfunkčních
segmentů je spojena s jejich zachovalou viabilitou.78 Již mnoho studií prokázalo
přínos KEM v rozlišení omráčeného myokardu od nekrotické tkáně u pacientů krátce
po AIM.

24-26

Doposud je však velmi málo známo o stanovení hibernovaného

myokardu u pacientů v chronickém stadiu ICHS. Na 2 práce s intrakoronárním
podáním kontrastní látky a použitím starší zobrazovací technologie37-38 navázala až
po 10 letech Shimoni a kol.41 U 20 pacientů stanovila na základě kvalitativního a
kvantitativního hodnocení perfuze přesnost KEM pro předpověď zlepšení kinetiky
dysfunkčních segmentů po revaskularizační operaci. Kvalitativním hodnocením
perfuze dokázala v této studii stanovit hibernovaný myokard u akinetických segmentů
se senzitivitou 53% a specificitou 67%, u všech dysfunkčních segmentů pak byla
senzitivita KEM 81% a specificita 49%. Kvantitativní hodnocení perfuze bylo
přesnější něž kvalitativní hodnocení, senzitivita KEM pro zlepšení kinetiky
akinetických segmentů pak byla 88% a specificita 73%. Kvantitativní hodnocení
perfuze však vyžaduje off-line zpracování a je časově náročné. Navíc Shimoni
dokázala perfuzi kvantitativně hodnotit pouze u 74% segmentů. Proto jsme v naší
práci zvolili pouze kvalitativní hodnocení perfuze, abychom co nejvíce přiblížili tuto
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studii klinické praxi. Při určení hibernovaného myokardu u všech dysfunkčních
segmentů jsme dosáhli podobných výsledků jako Shimoni. U hypokinetických
segmentů je však až na ojedinělé vyjímky přítomna zachovalá perfuze a lze tak
očekávat v pooperačním období zachování nebo zlepšení kinetiky a uchování
regionální geometrie těchto segmentů. Největší význam má tedy stanovení
hibernovaného myokardu u akinetických segmentů, kde jsme dosáhli lepších
výsledků než v práci Shimoni.
KEM a LGE-MR. Z 87akinetických segmentů, u kterých byla před revaskularizací
zjištěna při KEM zachovalá perfuze, došlo ke zlepšení kinetiky u 63 segmentů (72%).
Z 51 segmentů, které byly při LGE-MR označeny jako viabilní, však došlo ke zlepšení
kinetiky jen u 26 segmentů (51%) (p<0,01). Tento rozdíl může být dán především
poměrně široce nastaveným rozmezím pro označení viabilního myokardu při LGEMR. Oblast myokardu, kdy

jizva při LGE-MR může dosahovat až 50% tloušťky

myokardu, je sice označena za viabilní, ale nemusí mít dostatečnou kontraktilní
rezervu.
Limitace studie. Naše studie má několik následujících limitací.

Při zobrazovací

technice Power Harmonic Doppler nelze během KEM simultánně hodnotit kinetiku a
perfuzi myokardu, což může mít za příčinu větší počet nehodnotitelných segmentů
než

v naší

předchozí

práci.23

Jednotlivé

segmenty,

ve

kterých

byla

echokardiograficky hodnocena regionální kinetika a perfuze při echokardiografii,
nemusí zcela přesně souhlasit se segmenty, ve kterých byla hodnocena viabilita
myokardu při LGE—MR. Vizuální hodnocení rozsahu kontrastem zvýrazněné tkáně a
označení viabilního myokardu s rozsahem nekrotické tkáně až do 50% tloušťky
myokardu mohlo snížit předpovědní hodnotu LGE-MR při určení hibernovaného
myokardu.
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2.2.5.Závěr a klinické perspektivy
Naše práce prokázala, že zachovalá perfuze myokardu detekovaná při KEM u
segmentů s těžkou poruchou kinetiky je poměrně přesným predikorem zlepšení
jejich kinetiky po revaskularizaci. Tato u lůžka použitelná a opakovatelná metoda je
v této klinické situaci dle našich výsledků zcela jistě srovnatelná se „zlatým
standardem“ v hodnocení viability, jakým je obtížně dostupná postkontrastní
magnetická rezonance. Tato práce otevírá prostor pro další studie s KEM zabývající
se

stratifikací

rizika

pacientů

podstupujících

revaskularizaci

myokardu

jak

chirurgickou, tak intervenční a pro další práce s přesnějším hodnocením viabilní
tkáně na postkontrastních obrazech magnetické rezonance.
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3.

ZÁVĚR

Kontrastní echokardiografie myokardu je nová echokardiografická metoda, která
rozvíjí možnosti konvenční echokardiografie. Hlavní přednost KEM spočívá ve
schopnosti neinvazivním způsobem zobrazit perfuzi myokardu na mikrovaskulární
úrovni.

Předmětem doktorandské práce bylo určení přínosu KEM při stanovení

velikosti infarktového ložiska u pacientů po AIM a pro stanovení hibernovaného
myokardu u pacientů podstupujícíh kardiochirurgickou revaskularizační operaci.
Stanovení velikosti infarktového ložiska je důležité nejen z prognostického hlediska,
ale podává také důležité informace o účinnosti nových protektivních látek a technik
při jejich testování během léčby AIM. Většinou se však toto vyšetření po reperfuzi
AIM neprovádí, protože zlatý standard pro hodnocení infarktového ložiska SPECT
není snadno dostupný. V naší první práci jsme zjistili dobrý souhlas mezi SPECT a
KEM ve stanovení velikosti infarktového ložiska. KEM se tak zdá být vhodnou
alternativou špatně dostupné SPECT. V další práci jsme pak prokázali, že rozsah
kmitů Q na EKG u pacientů krátce po prvním AIM odráží množství zachovalé perfuze
myokardu a přináší tak velmi jednoduchou a lehce dostupnou informaci o viabilním
myokardu a velikosti infarktového ložiska. Ve třetím projektu zabývajícím se
stanovením hibernovaného myokardu jsme prokázali, že zachovalá perfuze
myokardu detekovaná při KEM u segmentů s těžkou poruchou kinetiky je poměrně
přesným ukazatelem zlepšení jejich kinetiky po revaskularizaci. Navíc KEM je v této
klinické situaci srovnatelná s LGE-MR. Data všech tří studií prokázala nesporný
klinický přínos KEM u pacientů s akutními i chronickými formami ICHS. Nízké
náklady, široká a okamžitá dostupnost KEM indikují velkou potenciální využitelnost
této metody v rutinní klinické praxi.
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4. SOUHRN
Během posledních 10 let byl vývoj ultrazvukových kontrastních látek a zobrazovací
technologie

zdokonalen do nynější podoby, kdy kontrastní echokardiografie

myokardu umožňuje neinvazivním způsobem zobrazit mikrovaskulární prokrvení
myokardu. Hlavní předností KEM je široká dostupnost a reprodukovatelnost této
metody. Předmětem doktorandské práce bylo stanovit klinický přínos KEM u
pacientů s akutními i chronickými formami ICHS.

A. Určení rozsahu infarktového ložiska pomocí kontrastní echokardiografie
myokardu.

Srovnání

s

jednofotonovou

emisní

počítačovou

tomografií

s použitím radionuklidu 99mTc-sestamibi.
Kontrastní echokardiografie myokardu dokáže u pacientů krátce po AIM zobrazit
poškození mikrovaskulárního řečiště myokardu. Doposud však bylo velmi málo
známo, zda mikrovaskulární postižení je spojeno také s poškozením myocytů a
odpovídá tedy rozsahu infarktového ložiska.
Cíl. U pacientů po AIM ošetřeném primární PCI srovnat rozsah mikrovaskulárního
postižení při KEM s rozsahem infarktového ložiska při SPECT .
Metodika. Soubor obsahoval 117 pacientů, u kterých bylo provedeno do 10 dnů po
AIM ošetřeném primární PCI vyšetření SPECT a KEM. U 12-segmentového modelu
LK byla semikvantitativně hodnocena intenzita opacifikace myokardu při KEM a
intenzita vychytávání radionuklidu při SPECT s použitím třístupňového skóre.
K analýze souhlasu mezi KEM a SPECT byla použita κ statistika. Současně byla
stanovena senzitivita a specificita KEM k detekci infarktového ložiska při SPECT.
Výsledky. Souhlas obou metod na úrovni segmentární byl shledán u 881 ze 1064
segmentů (83%, κ = 0.64). Nejlepší souhlas byl ve středním segmentu v oblasti
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septa (91%, κ = 0.68), nejnižší v oblasti bazální segmentu boční stěny (71%, κ =
0.38) a středním segmentu spodní stěny (70%, κ = 0.39). Na úrovni jednotlivých
koronárních povodí se obě metody shodly při hodnocení normální versus abnormální
(skóre 3) myokardiální signál ve 251 ze 296 povodí (85%, κ = 0.71), kdy nebyly
výrazné rozdíly mezi povodími RIA, RC a ACD. Senzitivita KEM pro detekci
abnormálního segmentu při SPECT byla 87% a specificita pak 91%.
Shrnutí. Tato práce poprvé prokázala, že rozsah poškození mikrovakulárního řečiště
detekovaný KEM s nízkým mechanickým indexem, u pacientů po akutním infarktu
myokardu ošetřeném primární PCI, dobře koreluje s velikostí infarktového ložiska při
SPECT. To ukazuje, že KEM s nízkým mechanickým indexem může být alternativní
zobrazovací technikou k hodnocení velikosti infarktového ložiska. Toto vyšetření je u
lůžka použitelné a má tak předpoklady k většímu využití než SPECT. Na základě
našich výsledků se otevírá prostor pro další práce s KEM v oblasti klinické praxe,
jako např. pro stratifikaci rizika pacientů po AIM

B. Vztah mezi EKG a perfuzí myokardu u pacientů po mechanické reperfuzi
akutního infarktu myokardu
Vznik kmitů Q na EKG po AIM je interpretován jako ukazatel nekrotického postižení
všech vrstev myokardu. Studie s použitím scintigrafických metod ale neprokázaly
jednoznačnou korelaci mezi velikostí infarktového ložiska a množstvím kmitů Q na
EKG.53,54 Studie mezi stanovením vztahu množství viabilního myokardu respektive
velikostí infarktového ložiska stanového pomocí KEM a rozsahem kmitů Q na EKG
nebyly dosud provedeny.
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Cíl. Cílem této studie bylo posoudit vztah mezi

kinetikou myokardu, perfuzí

myokardu hodnocenou pomocí KEM a vznikem kmitů Q na EKG po úspěšné
mechanické reperfuzi AIM.
Metodika. Do studie bylo zařazeno 50 pacientů s prvním AIM úspěšně ošetřeným
primární PCI. Standardní echokardiografické vyšetření a KEM byly provedeny 24-72
hodin po AIM. EKG bylo analyzováno zhruba 10 dní od reperfuze. Kinetika a perfuze
myokardu byla hodnocena ve 12 segmentech ve 2- a 4-dutinové apikální projekci
s použitím semikvantitativně vytvořeného skórovacího systému. U každého pacienta
byla posuzována přítomnost a počet patologických kmitů Q na 12-svodovém EKG.
Pacienti byly rozděleny podle přítomnosti a počtu kmitů Q na EKG do 3 skupin
(skupina A : bez kmitu Q na EKG; skupina B : < 2 abnormální kmity Q na EKG;
skupina C > 3 abnormální

kmity Q na EKG). Mezi těmito 3 skupinami byly

hodnoceny rozdíly v kinetice a perfuzi myokardu.
Výsledky. Konečná analýza všech dat byla možná u 47 pacientů. 3 pacienti museli
být ze studie vyloučeni vzhledem k špatné vyšetřitelnosti při KEM. Pacienti ve
skupině A (14 pacientů bez kmitu Q na EKG) měli lepší regionální kinetiku
hodnocenou pomocí WMSI a EF než pacienti ve skupině B (13 pacientů s 1 nebo 2
patologickými kmity Q) a skupině C (pacienti se 3 a více patologickými kmity Q).
Nebyl shledán statisticky významný rozdíl ve WMSI a EF mezi skupinami B a C (1,67
+ 0,39 vs. 1,68+ 0,31; 48+11% vs. 47+10%). Naopak u množství zachovalé perfuze
myokardu byl nalezen statisticky významný rozdíl mezi všemi skupinami. PSI pro
skupinu A 1,24+0,25, pro skupinu B 1,41+0,21 a pro skupinu C 1,56+0,29. Při
hodnocení perfuze akinetických segmentů byla zjištěna zachovalá perfuze u 7/15
segmentů (47%) ve skupině A a 17/32 (53%) ve skupině B. Nejmenší podíl
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akinetických segmentů se zachovalou perfuzí byl shledán ve skupině C – 13/52
(25%) (p<0,01).
Shrnutí. U pacientů po prvním AIM lze pozorovat významný rozdíl mezi kinetikou a
perfuzí myokardu. V této práci jsme ukázali, že rozsah kmitů Q na EKG několik dní
po AIM odráží stav mikrovaskulárního řečiště myokardu a ukazuje tedy na rozsah
viabilního myokardu a velikost infarktového ložiska. Jednoduchá analýza rozsahu
kmitů Q na EKG tak může být použita pro stratifikaci rizika u pacientů po mechanické
reperfuzi AIM. Větší šanci na zlepšení kinetiky akinetických segmentů a menší
pravděpodobnost vzniku remodelace LK mají tedy pacienti s menším množstvím
kmitů Q na EKG, i přestože je u nich přítomna po AIM těžká dysfunkce LK.

C. Stanovení hibernovaného myokardu pomocí kontrastní echokardiografie
myokardu u pacientů podstupujících kardiochirurgickou revaskularizační
operaci. Srovnání s postkontrastní magnetickou rezonancí.
Revaskularizace u pacientů s ICHS a dysfunkcí LK může zlepšit

přežívání a

symptomy srdečního selhávání,71,72 ale potenciální benefit revaskularizace je zatížen
vyšším rizikem komplikací u těchto pacientů.73 Proto je velmi důležité indikovat k
revaskularizaci hlavně takové pacienty, kteří by z operace co nejvíce profitovali.
Zlepšení

regionální a globální funkce LK, snížení symptomů srdečního selhání,

zlepšení námahové tolerance a delší přežívání po revaskularizaci mají především
pacienti s dysfunkčním, ale viabilním - hibernovaným myokardem.74,75,76
V této oblasti je zatím velmi málo známo o přesnosti KEM ve stanovení
hibernovaného

myokardu

a

neexistuje

žádná

práce

srovnávající

KEM

a

postkontrastní magnetickou rezonanci s použitím kontrastní látky Gadolinia (LGEMR).
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Cíl. Stanovit přesnost KEM v předpovědi zlepšení regionální kinetiky myokardu po
kardiochirurgické revakularizační operaci u pacientů s dysfunkcí LK. Výsledky
porovnat se „zlatým standardem“ pro honocení viability myokardu, jakým je LGEMR.
Metodika. Do studie byli zařazeni pacienti s EF < 40% v chronickém stádiu ICHS,
kteří byli na základě klinického a koronarografického nálezu indikováni ke
kardiochirurgické revaskularizační operaci. Těsně před operací bylo provedeno
echokardiografické vyšetření, KEM (u 26 pacientů) a LGE-MR (pouze u15 pacientů).
Pro analýzu kinetiky LK, KEM a LGE-MR byl použit 16-segmentový model levé
komory. Kinetika LK, perfuze myokardu a viabilita myokardu při LGE-MR byly
hodnoceny semikvantitativně s použitém třístupňového skórovacího systému.
Pacienti se dostavili na 6-měsíční echokardiografickou kontrolu. Za hibernovaný
myokard byly označeny segmenty, u kterých došlo ke zlepšení kinetiky při kontrolním
6-měsíčním vyšetření alespoň o jeden stupeň. Byla stanovena senzitivita, specificita
a přesnost KEM a LGE-MR při detekci hibernovaného myokardu.
Výsledky. Konečná analýza
podstoupilo

LGE-MR.

Z 87

byla provedena u 26 pacientů, z toho 15 pacientů
akinetických

segmentů,

u

kterých

byla

před

revaskularizací zjištěna při KEM zachovalá perfuze, došlo ke zlepšení kinetiky u 63
segmentů (72%). Z 51 segmentů, které byly při LGE-MR označeny jako viabilní, však
došlo ke zlepšení kinetiky jen u 26 segmentů (51%) (p<0,01). Zachovalá perfuze
myokardu akinetických segmentů dokázala předpovědět zlepšení kinetiky alespoň o
jeden stupeň se senzitivitou 79%, specificitou 72% a přesností 75%. Senzitivita LGEMR k předpovědi zlepšení kinetiky akinetických segmentů alespoň o jeden stupeň
byla 87%, specificita 50% a přesnost metody byla 64%.
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Souhrn. Tato práce prokázala, že u pacientů, kteří mají dysfunkci LK a
indikováni k revaskularizační operaci, dokáže KEM
zlepšení kinetiky těžce postižených segmentů.

jsou

poměrně dobře předpovědět

Poprvé bylo provedeno v této

klinické situaci srovnání KEM a LGE-MR. KEM má podobnou senzitivitu k předpovědi
zlepšení kinetiky akinetických segmentů jako LGE-MR, přičemž specificita KEM je
lepší než LGE-MR. Na základě našich výsledků lze toto vyšetření využít při
terapeutickém rozhodovacím procesu, kdy může ukázat na přínos revaskularizace
pro „rizikového“ pacienta s těžkou dysfunkcí LK nebo naopak potvrdit převažující
riziko u pacientů s neviabilním myokardem.

Závěr
Kontrastní echokardiografie myokardu je nová echokardiografická metoda, která
rozšiřuje možnosti konvenční echokardiografie. V našich prvních dvou pracích jsme
se zaměřili na stanovení velikosti infarktového ložiska u pacientů po AIM a srovnání
této metody s dnes nejčastěji používanými diagnostickými metodami. Zjistili jsme
dobrý souhlas mezi KEM a SPECT v hodnocení velikosti infarktového ložiska a dále
korelaci mezi rozsahem kmitů Q na EKG a postižením mikrovaskulární perfuze
myokardu – respektive velikostí infarktového ložiska.
formami ICHS jsme zjistili, že KEM

U pacientů s chronickými

dokáže poměrně dobře předpovědět

porevaskularizační zlepšení kinetiky segmentů s těžkou poruchou kinetiky a je v této
klinické situaci srovnatelná s postkontrastní magnetickou rezonancí. Navíc nízká
variabilita vyšetřujících a nízký počet nehodnotitelných oblastí myokardu při KEM
ukazují na to, že se jedná o jednoduchou, snadno reprodukovatelnou a naučitelnou
metodu. Konečně poměrně nízké náklady a široká dostupnost KEM indikují velkou
potenciální využitelnost této metody v klinické praxi.
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