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ARYTMOGÉNNA DYSPLÁZIA PRAVEJ KOMORY
BEHULOVÁ R., HATALA R., SLUGEÒ I., MARGITFALVI P., FRIDRICH V.

ARRHYTHMOGENIC RIGHT VENTRICULAR DYSPLASIA

Arrhythmogenic dysplasia of the right ventricle as a nosological entity was described relatively recently. Hoever, at present,
it is gradually being diagnosed more frequently. The authors
describe the typical clinical picture of this desease in one of
several patients with this disease, who were hospitalised at
SÚSCH. The authors describe the diagnostical value of individual findings. They indicate the importance of knowledge of
individual diagnostical criteria in order to be able to recognize
this disease and distinguish it from idiopathic ventricular tachycardia, the prognosis of which is generally better and also
the therapeutical approach less aggressive. (Fig. 6, Ref. 29.)
Key words: right ventricular arrhythmogenic dysplasia, sudden cardiac death, ventricular tachycardia.

Arytmogénna dysplázia pravej komory ako nozologická
jednotka bola opísaná relatívne nedávno, aj keï v súèasnosti sa diagnostikuje èoraz èastejie. Autori opisujú typický klinický obraz tohto ochorenia u jedného z nieko¾kých
pacientov s týmto ochorením, ktorí boli hospitalizovaní
v SÚSCH. Pri jednotlivých diagnostických nálezoch opisujú ich výpovednú hodnotu. Poukazujú na dôleitos poznania jednotlivých diagnostických kritérií z dôvodov odlíenia
od idiopatickej komorovej tachykardie, ktorej prognóza je
veobecne lepia a aj terapeutický prístup menej agresívny.
(Obr. 6, lit. 29.)
K¾úèové slová: arytmogénna dysplázia pravej komory, náhla
srdcová smr, komorová tachykardia.
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Termín arytmogénna dysplázia pravej komory (ADPK) zaviedol roku 1977 Guy Fontaine (Fontaine a spol., 1977). Opieral sa
hlavne o nálezy pri chirurgickej lieèbe komorových tachykardií rezistentných proti medikamentóznej lieèbe. Ide o ochorenie charakterizované hlavne komorovými arytmiami a pecifickým patologickým postihnutím prevane pravej komory. Pod¾a definície a klasifikácie WHO kardiomyopatií z roku 1995 je správnym názvom tejto nozologickej jednotky arytmogénna kardiomyopatia pravej komory
(Richardson a spol., 1996). Napriek tomu sa v literatúre dodnes viac
pouíva termín ADPK. Tento termín viac vystihuje poruchu vo vývoji, ktorá sa potvrdila aj túdiom plodov v maternici.
Spomedzi nieko¾kých pacientov s týmto ochorením hospitalizovaných na naom oddelení sme mali monos vidie typický klinický obraz práve u posledného z nich.

Anamnesticky sa u pacienta zistili dve synkopy krátko po ukonèení extrémneho fyzického zaaenia, raz s dokumentovanou rýchlou monomorfnou komorovou tachykardiou a následným okovým
stavom. Iné klinické príznaky kardiálneho ochorenia u pacienta
sa nezistili.
Na pokojovom EKG v sínusovom rytme u pacienta boli negatívne vlny T vo zvodoch z pravého prekordia, trvanie komplexu
QRS vo V12 bolo 110 ms a trvalo o 20 ms dlhie ako vo V56
(obr. 1).
V priebehu hospitalizácie sa u pacienta opakovane dokumentovala spontánna irokokomplexová tachykardia s obrazom blokády ¾avého Tawarovho ramienka (BLTR) s frekvenciou 180
220/min (obr. 2).
Programovanou komorovou stimuláciou sa opakovane indukovala nepretrvávajúca komorová tachykardia (KT) tej istej morfológie, prièom vak pretrvávajúca KT bola indukovate¾ná len pri
ve¾mi agresívnom stimulaènom protokole tromi extrastimulmi
s väzbovým intervalom 240 a 260 ms pri základnom stimulovanom cykle 400 ms (obr. 3). Spôsob indukovania a ukonèenia tachykardie a fenomén entrainment poukazovali na mechanizmus
KT reentry.
Bicyklovou ergometriou sa u pacienta nediagnostikovali ischemické zmeny a v jej priebehu ani po ukonèení nevznikla KT.
Neskoré komorové potenciály hodnotené metódou analýzy
time domain boli pozitívne s hodnotami pre parametre vo fil-
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Obr. 1. EKG u pacienta s ADPK.
Fig. 1. ECG of the patient with ARVD.

traèných pásmach 25250 Hz, resp. 40250 Hz: trvania filtrovaného komplexu QRS 123 ms (108 ms), trvanie nízkoamplitúdového signálu menieho ako 40 µV na konci komplexu QRS (LAS)
31 ms /42 ms) a voltá posledných 40 ms filtrovaného sumaèného
vektora (RMS) 14,1 µV (17,3 µV) (obr. 4).
Echokardiograficky sa nezistili poruchy funkcie ani kinetiky
¾avej komory. Koncový diastolický rozmer ¾avej komory (LVED)
bol 56 mm, pravá komora bola ¾ahko dilatovaná s koncovým diastolickým rozmerom (RVED) 36 mm, prièom pomer RVED/LVED
bol 0,66. K loiskovým poruchám kinetiky pravej komory nebolo
moné vyjadri sa hodnoverne.
Ventrikulograficky bola pravá komora dilatovaná, v distálnej
tretine septa sa zistila drobná aneuryzma a nápadnými boli hypertrofické transverzálne usporiadané trabekuly oddelené hlbokými
fisúrami (obr. 5).
Pacientovi robili endomyokardiálnu biopsiu (EMB). Z rozhrania septa a vo¾nej steny pravej komory odobrali 5 bioptických vzoriek. V histologickom obraze bola nápadnou lipomatózna a fibrotická infiltrácia lokalizovaná prevane subepikardiálne (obr. 6).
V niektorých rezoch bol aj zápalový infiltrát.
Ako liek prvej vo¾by sme nasadili sotalol, ktorého efekt sa
overil programovanou komorovou stimuláciou. Pretoe po jeho
nasýtení dolo k predåeniu korigovaného intervalu QT na 650 ms,
vysadili sme ho z lieèby. Verapamil a amiodaron sa ukázali klinicky neúèinné pre spontánnu recidívu KT, resp. jej indukovate¾nos. Vzh¾adom na zlú inducibilitu KT, ktorá nebola reprodukovate¾ná, navye bola hemodynamicky zle tolerovaná, pacient nebol
vhodným kandidátom na lieèbu transkatétrovou rádiofrekvenènou
abláciou. Pacientovi sa implantoval kardioverter-defribilátor (model Contour firmy Ventrites USA). Na tretí deò po implantácii mal

pacient recidívu spontánnej KT s cyklom kratím ako 270 ms, ktorú
prístroj detegoval ako komorovú fibriláciu a rieil defibrilaèným
výbojom bez vyuitia antitachykardickej stimulácie. Pretoe uvedený prístroj nedovo¾oval upravi kritériá pre detekciu KT na cyklus kratí ako 270 ms, pacientovi sme nasadili ajmalím a betablokátor s cie¾om spomalenia KT.
V priebehu tvormesaèného sledovania u pacienta prístroj
nedetegoval nepretrvávajúcu ani pretrvávajúcu KT.
Diskusia
Na klinickú závanos ADPK poukázali v posledných rokoch
okrem iných epidemiologické a patologické túdie z benátskej oblasti. Spomedzi 60 pacientov vo veku do 35 rokov, ktorí v tejto oblasti náhle zomreli, sa u 12 pri pitve zistila ADPK (Thiene a spol.,
1988). V tej istej oblasti sa robila klinickopatologická korelácia 22
prípadov náhlych úmrtí u vrcholových portovcov (Corrado a spol.,
1990). U 6 z nich sa sekène zistila ADPK. Táto ADPK bola v oboch
túdiách v tejto oblasti najèastejie zistenou patológiou.
Etiológia ochorenia zostáva nejasná. Patogenézu ochorenia sa
pokúajú objasni niektoré teórie, z ktorých najväèia pozornos
sa v súèasnosti venuje disontogénnej teórii, degeneratívnej hypotéze a postinflamaènej teórii (Thiene a spol., 1991). V benátskej
oblasti sa u 30 % pacientov zistil familiárny pôvod tohto ochorenia. Typ dediènosti je autozómovo dominantný s nekompletnou
penetráciou a expresivitou (Buja a spol., 1989). Skupina z Padovy v posledných rokoch identifikovala gény na 1. a 14. chromozóme zodpovedné za vznik týchto familiárnych foriem a dokázala genetickú heterogenitu ochorenia (Rampazzo a spol., 1994,
1995; Severini a spol., 1996).
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Obr. 2. Povrchové EKG poèas komorovej tachykardie s obrazom BLTR. C1 je ezofágový zvod.
Fig. 2. Surface ECG of the ventricular tachycardia with LBBB. C1 is the eosophageal lead.

Ochorenie postihuje v prevanej miere muov v mladom
dospelom veku. Ako napovedá sám názov, vo väèine prípadov sú
jediným klinickým prejavom ochorenia symptómy súvisiace s arytmiami, ktoré sa môu prejavi palpitáciami, synkopami alebo náhlou kardiálnou smrou, ktorá môe by aj prvým prejavom ochorenia. Synkopy, ako aj náhla srdcová smr typicky vznikajú na vrchole alebo po ukonèení extrémneho fyzického zaaenia (Fontaine a spol., 1991, 1995; Larcus a spol., 1995).
Najprevalentnejím ekg nálezom poèas sínusového rytmu je
inverzia vån T v pravých prekordiálnych zvodoch, ktorá sa nachádza asi u polovice pacientov. Lokalizované predåenie QRS vo zvodoch V13 na viac ako 110 ms má senzitivitu 55 % a pecificitu
100 % pre ADPK. pecifickým ekg príznakom je aj trvanie QRS vo
zvode V1 dlhie ako vo V6 o viac ako 15 ms, ako aj výskyt vlny
epsilon vo zvodoch z pravého prekordia (Marcus a spol., 1995; Fontaine a spol., 1993). Nekompletná blokáda pravého Tawarovho ramienka (BPTR) sa vyskytuje u 18 % pacientov s kompletný BPTR
u 15 %. Kombinácia intraventrikulárnych prevodových porúch
s repolarizaènými abnormalitami má senzitivitu 80 % a pecificitu
100 %. Dlhodobým sledovaním pacientov s ADPK sa zistilo, e

ekg zmeny sa progresívne vyvíjajú a ich neprítomnos po 6 rokoch
sledovania prakticky vyluèuje ADPK (Jaoude a spol., 1996).
Najèastejím klinickým prejavom ochorenia je komorová tachykardia. Jej typickou morfológiou je obraz BLTR s variabilnou
elektrickou osou závislou od miesta vzniku v pravej komore. Elektrofyziologické nálezy svedèia o tom, e mechanizmom tejto tachykardie je reentry, pretoe táto je: 1. indukovate¾ná a zruite¾ná programovanou stimuláciou, 2. epikardiálne sú snímate¾né
neskoré potenciály, 3. jednoduchá ventrikulotómia v mieste vzniku tachykardie sa ukazuje efektívna pre dlhodobú prevenciu rekurencie KT, 4. endokardiálne sú snímate¾né neskoré potenciály
v arytmogénnych zónach. K indukovaniu KT je èasto potrebná
provokácia izoproterenolom (Fontaine a spol., 1991; Marcus
a spol., 1995). ADPK sa sekène zistila u viacerých pacientov s tzv.
idiopatickou komorovou fibriláciou (Martini a spol., 1989). Morfologickým substrátom reentry KT je separácia myokardiálnych
vlákien tukovým a fibróznym infiltrátom, èo vedie k nehomogénnemu prevodu a aktivácii myokardu v tomto mieste, podobne ako
je to v mieste infarktového loiska (Corrado a spol., 1990). Na
vzniku samej KT participuje v nemalej miere lokálna sympatiko-
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Obr. 3. Programovaná komorová stimulácia a indukovanie komorovej tachykardie. Zvody III, I, HRA  horná pravá predsieò, HISd  distálny
His, HISp  proximálny His, RVA  hrot pravej komory.
Fig. 3. Induction of ventricular tachycardia by programmed ventricular stimulation. Leads III, I, HRA  high right atrium, HISd  His distal,
HISp  His proximal, RVA  right ventricular apex.

Obr. 4. Neskoré komorové potenciály filtrované v pásme 25250 Hz.
Fig. 4. Late ventricular potentials filtred in the range 25250 Hz.

vá dezinervácia vznikajúca v dôsledku postupu fibrolipomatóznej dystrofie od subepikardiálnej oblasti smerom k endokardu. Táto
vedie k lokálnej sympatikovej dezinervácii a sekundárne k hyper-

senzitivite na cirkulujúce katecholamíny v tejto oblasti. Dokázala
sa scintigraficky pomocou 1231-metaiodobenzylguanidínu (Wichter a spol., 1994).
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Komorová tachykardia býva indukovate¾ná a zruite¾ná programovanou komorovou stimuláciou. V niektorých prípadoch vak
môe by indukovanie problematické a vyaduje si kontinuálnu infúziu izoproterenolu v dávke, pri ktorej je základná frekvencia 110
120/min. Na diagnostickú hodnotu vysokých dávok izoproterenolu
pri tomto ochorení poukázali Haissaquerre a spol. (1990, 1992).
Záaovým vyetrením je vyvolate¾ná komorová tachykardia
u polovice pacientov so spontánnymi behmi, aj keï klinicky vznikajú poèas záae (Marcus a spol., 1995).
Spomalené vedenie vzruchu v mieste arytmogénneho substrátu zodpovedá za pozitivitu neskorých komorových potenciálov (NKP) na spriemernenom EKG. Pod¾a niektorých autorov je
pozitivita NKP najsenzitívnejou známkou ADPK (senzitivita 85
%) (Fontaine a spol., 1993). Keï vak je len malé loiskové pokodenie PK, vysokorozliovací EKG môe by normálny aj u pacientov s ADPK a komorovými tachykardiami (Fellat a spol.,
1993). U pacientov s familiárnou formou ochorenia sa zistila
pozitivita NKP u vetkých pacientov s pokroèilou formou, ale
len u 74 % pacientov s ¾ahkou formou (Oselladore a spol., 1995).
Sledovanie pozitivity týchto nálezov svedèí o progresivite ochorenia. Kombinácia èasovej a frekvenènej analýzy zvyuje výpovednú hodnotu (senzitivita 100 % a pecificita 94 %). Zdá sa
s¾ubná ako skríningový test na detegovanie pacientov s týmto
ochorením (Kinoshita a spol., 1995).
Najdôleitejími echokardiografickými nálezmi pri ADPK sú
koncový systolický a diastolický rozmer pravej komory a ich pomer
ku koncovému systolickému a diastolickému rozmeru ¾avej komory.
Pomer viac ako 0,5 pre PK/¼K koncový diastolický rozmer má znova
vysokú výpovednú hodnotu (senzitivita 86 %, pecificita 93 %, pozitívna prediktívna hodnota 86 % a negatívna 93 %). Ïalími echokardiografickými nálezmi pri ADPK okrem dilatácie pravej komory bývajú dyskinéza v oblasti PK, rozírenie výtokového traktu, zvýená
trabekulizácia (Manyari a spol., 1986; Kisslo a spol., 1989).
Napriek výpovednosti neinvazívnych testov ventrikulografia
pravej komory zostáva naïalej referenènou metódou na hodnotenie truktúrnych a funkèných pomerov v pravej komore. Najvhodnejím je dvojrovinné zobrazenie v 30° pravej ikmej projekcii a 60° ¾avej ikmej projekcii. Typickými nálezmi sú dilatácia pravej komory, zníená EF-PK (priemer 53 %), transverzálne usporiadané hypertrofické trabekuly oddelené hlbokými
fisúrami, posteriórne subtrikuspidálne a predne infundibulárne
aneuryzmy. Koexistencia týchto príznakov dáva 96 % pecificitu a 87,5 % senzitivitu pre ADPK. Multivariaènou analýzou v jednej túdii sa zistilo, e najväèiu diagnostickú cenu má práve
nález hypertrofovaných trabekúl (hrúbka viac ako 4 mm) (Daliento a spol., 1990).
Podstatou ochorenia je fibrolipomatózne nahradenie myocytov, ktoré postupuje od subepikardiálnej oblasti po subendokard.
Nedávno boli urèené histomorfometrické kritériá, pod¾a ktorých
v jednej bioptickej vzorke pri ADPK má by viac ako 3 % tukového tkaniva, viac ako 40 % fibrózneho tkaniva a menej ako 45 %
myocytov (Angelini a spol., 1995). Tieto patologické zmeny predilekène postihujú pravú komoru, a to jej vo¾nú stenu. Septum býva
postihnuté len v 20 % prípadov. Na rozdiel od pôvodných predpokladov býva ¾avá komora postihnutá a v 47 %. Preto aj technika
endomyokardiálnej biopsie (EMB) je odliná ako pri iných ochoreniach (Angelini a spol., 1993). Èastým patologickým nálezom
je aj zápalový infiltrát v histologickej vzorke.
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Obr. 5. Angiografia pravej komory u pacienta s ADPK.
Fig. 5. Right ventricular angiography of the patient with ARVD.

Obr. 6. Histologický obraz jedného z rezov získaných pomocou EMB,
s tukovou infiltráciou myokardu.
Fig. 6. Histological picture from EMB material with fatty infiltration
of myocardium.

K detekcii tukového tkaniva v pravej komore môe prispie z neinvazívnych metód aj nukleárna magnetická rezonancia (NMR), ktorou môu by odhalené aj zmeny rozmerov a kinetiky pravej komory.
V túdii zahròujúcej 81 pacientov s ADPK o úèinnosti medikamentóznej antiarytmickej lieèby sa ako najúèinnejí ukázal
sotalol. Bol úèinný v 68 % pri indukovate¾ných KT a v 82 % pri
neindukovate¾ných. Pri indukovate¾ných komorových tachykardiách, pri ktorých bol sotalol neúèinný, boli väèinou aj ostatné
antiarytmiká neúèinné. Autori navrhujú u týchto pacientov zvaova nefarmakologickú lieèbu bez ïalieho testovania liekov.
Amiodaron bol pri indukovate¾ných KT úèinný len v 15 % a nie
je vhodnou alternatívou aj vzh¾adom na èastos neiaducich úèinkov pri dlhodobej lieèbe, hlavne u mladých pacientov. Verapamil a betablokátory neboli pri indukovate¾ných KT úèinné vôbec, ale ukázali sa úèinné v 50 %, resp. 29 % pri indukovate¾ných KT, pri ktorých sa povaujú za vhodnú terapeutickú alternatívu. Antiarytmiká skupiny I boli zriedkavo úèinné pri oboch
formách KT (Wichter a spol., 1992). Kombinácia amiodaron
a sotalol sa ukázala úèinnejia ako samostatná lieèba týmito jed-
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notlivými liekmi. Iná skupina poukázala na dobré výsledky kombinácie betablokátorov a antiarytmík skupiny I (Leclercq a spol.,
1989). Aj keï základom lieèby pacientov s ADPK je medikamentózna antiarytmická lieèba, implantácia kardiovertera-defibrilátora a katétrová rádiofrekvenèná ablácia sa indikujú èoraz
èastejie. Zvaujú sa vdy pri indukovate¾ných komorových tachykardiách, pri ktorých je neúèinná lieèba sotalolom, alebo ju
bolo treba prerui z akýchko¾vek dôvodov. U vysokorizikových
pacientov s opakovanými synkopami alebo po kardiopulmonálnej resuscitácii býva lieèbou prvej vo¾by implantácia kardiovertera-defibrilátora. Poèet chirurgicky rieených pacientov rýchlo klesá a k tejto lieèbe sa pristupuje, len keï zlyhali iné alternatívy.
Záver
Závanos tohto ochorenia viedla skupinu autorov k urèeniu
diagnostických kritérií ADPK (Mc Kenna a spol., 1994). Tieto
kritériá sa týkajú globálnej a regionálnej dysfunkcie a truktúrnych zmien pravej komory, tkanivovej charakteristiky steny, repolarizaèných abnormalít na EKG, zmien v depolarizácii a vodivosti,
arytmií a rodinnej anamnézy. Tieto kritériá boli rozdelené na ve¾ké a malé. Na urèenie diagnózy ADPK je potrebné splnenie:
dvoch ve¾kých kritérií,
alebo jedného ve¾kého a dvoch malých kritérií,
alebo tyroch malých kritérií.
Poznanie týchto kritérií je dôleité, nako¾ko ochorenie postihuje
prevane mladých ¾udí, èasto portovcov, s obrazom normálneho
srdca pri rutinnom vyetrení. Mnohí z týchto pacientov bývajú
mylne diagnostikovaní a lieèení pre idiopatické komorové tachykardie. Prognóza ADPK je vak ove¾a závanejia, a preto aj diagnostický a terapeutický prístup býva agresívnejí.
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V záplave súèasných poznatkov sa len ve¾mi ako h¾adá pre
tudenta medicíny uèebnica, ktorá poskytuje základný a pritom
aktuálny preh¾ad vedomostí z urèitého medicínskeho odboru. Splni túto úlohu je mimoriadne nároèné osobitne v takých odboroch,
ako je kardiológia. Siedme vydanie kardiovaskulárnej fyziológie
Berneho a Levyho potvrdzuje, e práve týmto autorom sa to podarilo.
Kniha poskytuje komplexný poh¾ad na kardiovaskulárny systém, ktorý u¾ahèí tudentovi, ale aj lekárovi, ktorí si chce obnovi
základné poznatky, získa pevné základy pre ïalie túdium. Autori
pouili pre prípravu publikácie preh¾adové práce, snaili sa, aby
najnovie poznatky hity kardiológie, ktoré ete nemajú pevné
miesto v systéme, nezakrývali podstatné informácie, o ktoré sa
kardiológia opiera. Toto je mimoriadne dôleité pre tudentov

medicíny, ktorí si len vytvárajú komplexné predstavu. Kniha je
zameraná na funkcie KVS u zdravého èloveka. Autori na demontráciu variability funkcií pouívajú najmä záa a zmeny objemu
krvi. Len ve¾mi zriedkavo pouívajú patofyziologické príklady,
najmä vtedy ak chcú zrete¾ne demontrova význam fyziologických regulácií.
Kniha je napísaná jasným, zrozumite¾ným spôsobom, na vysokej didaktickej úrovni, èo iste odráa aj dlhoroèné a priekopnícke skúsenosti vydavate¾stva s prípravou didaktických pomôcok na
najvyej úrovni. V závere kadej kapitoly je súhrn, k¾úèové slová, test pre preskúanie a pouitá bibliografia. Správne odpovede
na vetky otázky nájde èitate¾ v závere knihy. Ve¾mi dobrú orientáciu v knihe zabezpeèuje aj podrobný vecný index.
Knihu odporúèam do pozornosti vetkým uèite¾om medicíny,
tudentom, ale aj lekárom.
M. Bernadiè

