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NEFARMAKOLOGICKÁ PREVENCIA NÁHLEJ SRDCOVEJ SMRTI

JURKOVIÈOVÁ O., CAGÁÒ S.

NON-PHARMACOLOGICAL PREVENTION OF SUDDEN CARDIAC DEATH

Nefarmakologická lieèba priniesla doslova revoluèný prevrat
do mana�mentu arytmií a prevencie náhlej srdcovej smrti
(NSS). Ve¾ký pokrok predstavuje najmä zavedenie rádiofrek-
venènej katétrovej ablácie (RFKA) a implantovate¾ných kar-
dioverterov-defibrilátorov (ICD).
RFKA sa uplatòuje v lieèbe a prevencii NSS najmä pri sup-
raventrikulárnych tachyarytmiách spojených so zdvojenými
alebo akcesórnymi átrioventrikulárnymi vodivými dráhami.
Jej pou�itie v prevencii NSS pri komorových tachyarytmiách
má viaceré limitácie. Vysokú úspe�nos� má RFKA najmä pri
lieèbe ramienkovej reentry komorovej tachykardie a komo-
rovej tachykardie, ktorá nie je sprevádzaná organickým
ochorením srdca. Ako paliatívna lieèba sa RFKA mô�e pou-
�i� na zru�enie incesantného charakteru a zní�enie frekven-
cie výskytu komorovej tachykardie, a to tak pred implantá-
ciou, ako aj po implantácii ICD.
Antibradykardická kardiostimulácia redukuje NSS nielen
rie�ením záva�ných bradykardických porúch srdcového
rytmu, ale aj tým, �e zabráni vzniku malígnych komoro-
vých tachyarytmií indukovaných bradyarytmiou. Antita-
chykardická kardiostimulácia sa na prevenciu NSS pou�íva
iba ako súèas� ICD. Implantácia antitachykardického kar-
diostimulátora ako samostatný trvalý spôsob lieèby tachya-
rytmií sa v súèasnosti u� takmer nepou�íva. Pri supraven-
trikulárnych tachyarytmiách ju nahradila RFKA a pri ko-
morových ICD.
ICD predstavuje ve¾mi perspektívny spôsob nefarmakologic-
kej prevencie NSS pri KT, najmä po zavedení transvenóz-
nych elektród a znaènom zjednodu�ení kon�trukcie prístro-
jov. Implantácia ICD je indikovaná predov�etkým pri výsky-
te spontánnej, pretrvávajúcej, hemodynamicky významnej
komorovej tachykardie/fibrilácie komôr a pri neúèinnosti,
intolerancii, kontraindikáciách alebo nemo�nosti pou�itia
farmakologickej lieèby, RFKA alebo antitachykardickej chi-
rurgie. Pou�itie ICD ako metódy prvej vo¾by namiesto antia-
rytmík, ako aj profylaktická implantácia ICD u asymptoma-
tických vysoko rizikových chorých sú zatia¾ predmetom in-
tenzívnych diskusií. ICD významne redukuje výskyt NSS.
Priaznivý vplyv na celkovú mortalitu sa v�ak presvedèivo ne-
dokázal.
Chirurgická lieèba arytmií sa po zavedení RFKA a ICD do-
stáva do úzadia. V súèasnosti je rezervovaná väè�inou iba pre
prípady zlyhania alebo nemo�nosti pou�i� RFKA a ICD. Sú-
èasné vykonanie antitachykardického chirurgického výkonu
prichádza do úvahy aj pri kardiochirurgických operáciách
z iných príèin.

Non-pharmacologic therapy has revolutionized the manage-
ment of arrhythmias and prevention of sudden cardiac death
(SCD). Of particular importance is the introduction of ra-
diofrequent catheter ablation (RFCA) and implantable car-
dioverter-defibrillator (ICD).
RFCA is effective and useful in the treatment and prevention
of SCD, especially in supraventricular tachyarrhythmias re-
lated to dual or accessory atrioventricular pathways. There
are some limitations in using this method in the prevention
of SCD in ventricular tachyarrhythmias. RFCA is very suc-
cessful, particularly in the treatment of bundle branch reen-
trant ventricular tachycardia and ventricular tachycardia in
patients without structural heart disease. RFCA can be used
as a palliative treatment of incessant or frequent VT before
and after ICD implantation.
Antibradycardia pacing decreases SCD not only by the remo-
val of serious bradyarrhythmias but also by prevention of the
occurrence of malignant ventricular tachyarrhythmias indu-
ced by bradyarrhythmia. Antitachycardia pacing is used in the
prevention of SCD only as a part of ICD device. Implantation
of an antitachycardia pacemaker as an isolated permanent
treatment of tachycardias is currently almost not used.This
method was replaced by RFCA in supraventricular tachyarr-
hythmias and by ICD in ventricular tachyarrhythmias.
ICD is a very perspective non-pharmacologic approach to
SCD prevention, particularly as transvenous leads were in-
troduced and device construction was simplified. ICD is indi-
cated especially in patients with spontaneous sustained he-
modynamically significant ventricular tachycardia/ventricu-
lar fibrillation and when antiarrhythmic drug treatment,
RFCA or antitachycardia surgery are ineffective, intolerated,
contraindicated or cannot be performed. ICD as the treat-
ment of first choice instead of antiarrhythmic drugs as well
as prophylactic ICD implantation in asymptomatic patients
at high risk is a subject of discussion. ICD decreases the inci-
dence of SCD significantly. However, the decrease in overall
mortality was not verified.
Antitachycardia surgery is less frequently used after RFCA,
and ICD have been introduced. At present, this therapy is
reserved only for the cases of failure of RFCA or the impos-
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Nefarmakologická lieèba arytmií zaznamenala v posledných
rokoch ve¾mi intenzívny rozvoj. Priniesla doslova revoluèný pre-
vrat do mana�mentu chorých s poruchami srdcového rytmu.

Snaha o h¾adanie efektívnych nefarmakologických spôsobov
lieèby arytmií, a tým aj prevencie náhlej srdcovej smrti (NSS), je
zrejme v znaènom rozsahu potencovaná aj sklamaním z výsled-
kov �túdií zaoberajúcich sa farmakologickou antiarytmickou lieè-
bou. Nedostatoèná úèinnos� antiarytmík v prevencii NSS, ich aryt-
mogénne úèinky s paradoxným zvý�ením mortality boli hlavnými
dôvodmi prehodnotenia stanovísk k farmakologickej antiarytmic-
kej lieèbe a zároveò príèinou prudkého rozvoja nefarmakologic-
kej antiarytmickej lieèby.

V èlánku chceme poda� najnov�ie poznatky o význame, ale aj
o úskaliach tejto lieèby pri prevencii NSS.

Spôsoby nefarmakologickej antiarytmickej lieèby

Nefarmakologická lieèba arytmií zahròuje katétrovú abláciu,
elektroimpulzoterapiu, vrátane implantovate¾ných kardioverterov-
defibrilátorov (ICD) a chirurgickú lieèbu. Preh¾ad v�etkých spô-
sobov nefarmakologickej antiarytmickej lieèby uvádzame v tabu¾-
ke 1.

Vo¾ba najvhodnej�ieho spôsobu nefarmakologickej lieèby aryt-
mií a jej vplyv na NSS a celkovú mortalitu závisí od mnohých
faktorov. Je to predov�etkým typ arytmie a jej elektrofyziologické
charakteristiky. Presná analýza arytmie a jej elektrofyziologických
charakteristík sú základným predpokladom úspe�nosti jej nefar-
makologickej lieèby. Rozhodujúcim faktorom pre výber najopti-
málnej�ej nefarmakologickej lieèby je aj anatomický substrát aryt-
mie a jeho charakteristiky, ako napr. jeho lokalizácia v srdci, di-
fúzny alebo lo�iskový charakter, poèet arytmogénnych fokusov
a pod. Z h¾adiska dlhodobej efektívnosti nefarmakologického an-
tiarytmického lieèebného výkonu má významnú úlohu prítomnos�
alebo neprítomnos� pridru�eného organického ochorenia srdca
a jeho záva�nos�. Dlhodobá prognóza nefarmakologickej antiaryt-

mickej lieèby závisí v�ak predov�etkým od funkcie ¾avej komory
(¼K). Èím pokroèilej�ie je organické ochorenie srdca a èím zá-
va�nej�í je stupeò obmedzenia funkcie ¼K, tým ni��ia je efektív-
nos� nefarmakologickej antiarytmickej lieèby v prevencii NSS
a najmä tým men�í je jej priaznivý vplyv na dlhodobú prognózu.

Katétrová ablácia

Katétrová ablaèná lieèba arytmií vznikla ako alternatíva anti-
tachykardickej chirurgie. Oproti chirurgickej lieèbe má katétrová
ablácia ve¾kú výhodu v tom, �e umo�òuje odstráni� arytmogénnu
�truktúru v srdci bez potreby otvárania hrudníka a srdca.

Identifikácia a odstránenie arytmogénneho substrátu sa pri
katétrovej ablácii uskutoèòujú pomocou �peciálneho katétra.

Lokalizácia arytmogénnej �truktúry sa urèuje endokardiálnym
mapovaním. Pri òom sa pohybom katétra za rtg kontroly h¾adá
miesto najvèasnej�ej aktivácie poèas tachyarytmie alebo miesto,
v ktorom má indukovaná tachyarytmia rovnaké morfologické cha-
rakteristiky ako tachyarytmia spontánna. Lokalizáciu arytmogén-
neho substrátu, resp. najoptimálnej�ie miesto pre abláciu mo�no
zisti� i na základe výskytu ïal�ích elektrofyziologických fenomé-
nov, ako je akèný potenciál arytmogénnej �truktúry, fragmentova-
né alebo kontinuálne potenciály a iné.

Spoèiatku sa na katétrovú abláciu pou�íval jednosmerný elek-
trický prúd s pomerne vysokou energiou (50�400 J) a výkon sa
nazýval �fulgurácia� (47). Aplikácia jednosmerného elektrického
prúdu s vysokou energou vedie k barotraume, ktorá mô�e by� prí-
èinou viacerých, èasto i pomerne záva�ných komplikácií, ako je
zlyhanie srdca, elektromechanická disociácia, indukcia malígnych
komorových arytmií, spazmus alebo po�kodenie koronárnych ar-
térií so vznikom infarktu myokardu (IM), perforácia srdca s tam-
ponádou, po�kodenie átrioventrikulárneho (AV) vodivého systé-
mu so vznikom úplnej AV blokády, ako aj tromboembolické prí-
hody (3, 45, 65, 71, 145). Tieto komplikácie boli príèinou relatív-
ne vysokej mortality, ktorá bola 4�7 % (11).

sibility to use RFCA and ICD. Surgical therapy can be com-
bined also with concommitant surgical correction of associa-
ted structural heart disease.
Sympathectomy is used in prevention of malignant ventricu-
lar tachyarrhythmias and SCD in patients with congenital
long Q-T syndrome. Selective left cardiac sympathetic dener-
vation significantly reduces the risk of SCD in these patients
but does not remove it completely.
Heart transplantation is the last alternative of non-pharma-
cologic prevention of SCD. It is indicated in cases when all
pharmacologic and non-pharmacologic approaches have be-
en exhausted. Heart transplantation is the only effective mo-
dality for the improvement of long-term prognosis in pa-
tients with malignant ventricular tachyarrhythmias and ad-
vanced chronic heart failure. (Tab. 12, Fig. 1, Ref. 159.)
Key words: arrhythmias, surgical treatment of arrhytmias,
implantable cardioverter-defibrillator, sudden cardiac de-
ath,, non-pharmacological therapy of arrhhythmias, radiof-
requent catheter ablation.
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Sympatektómia sa pou�íva v prevencii malígnych komoro-
vých tachyarytmií a NSS u chorých so syndrómom kongeni-
tálneho predå�eného intervalu Q-T. Selektívna ¾avostranná
kardiálna sympatiková denervácia síce významne zni�uje, no
úplne neodstraòuje riziko NSS u týchto chorých.
Transplantácia srdca je poslednou alternatívou nefarmako-
logickej prevencie NSS. Prichádza do úvahy a� po vyèerpaní
v�etkých iných farmakologických i nefarmakologických
mo�ností. Transplantácia srdca predstavuje jedinú mo�nú al-
ternatívu zlep�enia dlhodobej prognózy u chorých s malíg-
nymi komorovými tachyarytmiami a pokroèilou dysfunkciou
¾avej komory. (Tab. 12, obr. 1. lit. 159.)
K¾úèové slová: arytmie, chirurgická lieèba arytmií, implan-
tovate¾ný kardioverter-defibrilátor, náhla srdcová smr�, ne-
farmakologická lieèba arytmií, rádiofrekvenèná katétrová
ablácia.
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Pomerne nízka úspe�nos� �fulgurácie�, jej nepriaznivé ved¾aj-
�ie úèinky a vysoká mortalita viedli k h¾adaniu iných zdrojov ener-
gie. V súèasnosti sa na abláciu pou�íva takmer výluène rádiofrek-
venèný prúd, ktorého aplikácia je ove¾a bezpeènej�ia. Ablácia jed-
nosmerným prúdom slú�i dnes iba ako záloha pre prípady neús-
pe�nosti rádiofrekvenènej katétrovej ablácie (RFKA). Býva to
najmä v situáciách, keï malá lézia spôsobená rádiofrekvenènou
energiou nestaèí na odstránenie väè�ích arytmogénnych �truktúr.

Ako alternatívu mo�no pou�i� i laser (146). Pou�itie iných
typov energie, ako je napr. dvojfázová rádiofrekvenèná energia
(30), ultrazvuk (11, 30), alebo mikrovlnná energia (120, 155), sa
obmedzuje zatia¾ len na experimentálne podmienky. Uvedené ty-
py energií spôsobujú vznik lézií väè�ieho rozsahu ako rádiofrek-
venèná, èo vytvára predpoklad ich väè�ej efektívnosti najmä pri
ablácii komorových tachykardií (KT) (11, 155).

Pri chemickej ablácii sa pou�íva koncentrovaný (96�100 %)
etanol, ktorý sa infunduje katétrom do príslu�nej zásobujúcej ko-
ronárnej artérie (14, 117). Etanol sa mô�e aplikova� aj priamo na
arytmogénnu �truktúru, napr. na akcesórnu dráhu (AD) prebieha-
júcu v AV brázde (29), a to poèas chirurgickej korekcie pridru�e-
nej srdcovej chyby. Antiarytmický úèinok etanolu alebo fenolu je
podmienený nekrózou tkaniva arytmogénnej �truktúry (14). Vznik
rozsiahlej nekrózy myokardu je hlavnou a najväè�ou kompliká-
ciou chemickej ablácie. V súèasnosti sa táto metóda pou�íva len
v nieko¾kých �pecializovaných centrách. Indikovaná je predov�et-
kým u chorých s výskytom KT po IM pri zlyhaní alebo nemo�-
nosti pou�itia iných ablaèných spôsobov (11).

Rádiofrekvenèná katétrová ablácia

Zavedenie RFKA do klinickej praxe roku 1987 spôsobilo zá-
sadný zlom v lieèbe porúch srdcového rytmu. Pou�itie rádiofrek-
venènej energie umo�nilo toti� spo¾ahlivé a bezpeèné odstránenie
aj takých arytmií rezistentných proti medikamentóznej lieèbe, ktoré
sa dovtedy dali rie�i� iba chirurgicky.

Pri RFKA sa pou�íva vysokofrekvenèný (najèastej�ie s frek-
venciou 350�750 kHz) striedavý elektrický prúd s nízkou ener-

giou (5�50 W). Prúd sa aplikuje medzi elektródou ablaèného
katétra a plochou elektródou umiestnenou pod lopatkou. Úèi-
nok rádiofrekvenèného prúdu je podmienený jednak elektroto-
nicky (vèasný efekt) a jednak termálne (112). Termálnym pôso-
bením vzniká v oblasti arytmogénnej �truktúry koagulaèná ne-
króza, ktorá sa vyhojí fibrózou s priemerom a håbkou nieko¾-
kých milimetrov. Elektrotonický úèinok spôsobuje prechodnú,
fibróza trvalú stratu elektrofyziologických vlastností arytmogén-
neho substrátu.

RFKA sa pou�íva na preru�enie anomálnych alebo zdvojených
vodivých dráh, ako aj na odstránenie ektopických fokusov v pred-
sieòach a komorách. V týchto prípadoch predstavuje RFKA ku-
ratívnu metódu. Ako paliatívna metóda sa pou�íva pri lieèbe pred-
sieòových tachyarytmií. Pri nich sa pomocou RFKA uskutoèòuje
modifikácia alebo preru�enie AV vedenia, èím dochádza k zní�e-
niu alebo k preru�eniu prenosu predsieòových impulzov na ko-
mory. Nedávno sa objavili správy aj o mo�nosti pou�itia RFKA
na modifikáciu sínoátriálneho (SA uzla), a tým na odstránenie
neprimeranej sínusovej tachykardie (89).

Limitácie RFKA
Malá ve¾kos� lézií vznikajúcich pri RFKA má síce výhodu

v nízkom riziku po�kodenia okolitých tkanív a vzniku ruptúry srd-
ca, no na druhej strane je príèinou viacerých limitácií RFKA.

Milimetrové rozmery lézií kladú vysoké nároky na lokalizáciu
arytmogénnej �truktúry, ktorá musí by� urobená s milimetrovou
presnos�ou. V priebehu takmer 10 rokov pou�ívania RFKA v kli-
nickej praxi sa identifikovalo viacero elektrofyziologických feno-
ménov zameraných na urèenie najoptimálnej�ieho miesta ablácie.
Napriek tomu v�ak mô�e by� identifikácia arytmogénnej �truktú-
ry niekedy pomerne dos� nároèná a zdåhavá.

Malá ve¾kos� lézií spôsobených RFKA nestaèí na abláciu väè-
�ích arytmogénnych �truktúr, napr. arytmogénnych fokusov pri is-
chemickej KT.

Pre úspe�nos� ablácie je nevyhnutný tesný kontakt ablaèného
katétra s endokardom, ktorý sa v niektorých lokalitách srdca do-
sahuje len ve¾mi �a�ko.

Tab. 1. Nefarmakologická lieèba arytmií.

Katétrová ablácia
rádiofrekvenèná
laserová
chemická
(mikrovlnná)
(ultrazvuková)

Elektroimpulzoterapia
kardiostimulácia
kardioverzia/defibrilácia
implantovate¾ný kardioverter-defibrilátor
implantovate¾ný predsieòový defibrilátor

Chirurgická lieèba
chirurgická lieèba základného ochorenia
antitachykardická chirurgická lieèba
sympatektómia
transplantácia srdca

Tab. 1. Nonpharmacologic therapy of arrhythmias.

Catheter ablation
radiofrequency energy
laser
chemical
(mikrowave energy)
(ultrasonography)

Electroimpulzotherapy
cardiac pacing
cardioversion/defibrillation
implantable cardioverter-defibrillator
implantable atrial defibrillator

Surgical therapy
surgical therapy of underlying heart disease
antitachycardia surgery
sympathectomy
heart transplantation



426 BRATISL. LEK. LISTY, 98, 1997, è. 7/8, s. 423�439

Rádiofrekvenèný prúd preniká len do håbky nieko¾kých mili-
metrov, èi�e zasahuje iba �tuktúry ulo�ené subendokardiálne.
K arytmogénnemu substrátu ulo�enému v hlb�ích vrstvách a su-
bepikardiálne sa nedostane. Preto sa h¾adajú rôzne spôsoby, ako
sa dosta� katétrom aj k týmto �truktúram, ako napr. prístupom cez
koronárny sínus alebo cez vena cordis magna.

Zmiernenie alebo odstránenie uvedených limitácií mo�no do-
siahnu� aj neustálym zdokona¾ovaním kon�trukcie katétrov, zväè-
�ením ablaènej elektródy (88) alebo jej preplachovaním fyziolo-
gickým roztokom (107). Urýchlenie a zjednodu�enie endokardiál-
neho mapovania mo�no zabezpeèi� ovládate¾nými flexibilnými
multielektródovými katétrami. Termistorom vybavené katétre umo�-
òujú presné monitorovanie teploty poèas výkonu, èím zvy�ujú efek-
tívnos� RFKA a bránia vzniku komplikácií z prehriatia. Teplotou
riadená RFKA je v súèasnosti u� be�ne pou�ívaným spôsobom.
Pou�itím prúdu s vy��ou energiou (>50 W) za kontroly teploty
mo�no tie� zvý�i� efektívnos� RFKA (18).

Komplikácie RFKA
RFKA je pomerne bezpeèná lieèebná metóda. Výskyt kom-

plikácií je nízky. V súèasnosti je priemerne 5 % (73, 138).
Výskyt komplikácií závisí od skúseností a poètu vykonaných

výkonov, ako aj od typu ablaèného výkonu. Pri ablácii KT sa kom-
plikácie vyskytujú èastej�ie ako pri RFKA supraventrikulárnych
tachyarytmií (73). Komplikácie väè�inou súvisia s kanyláciou ciev
a manipuláciou ablaèného katétra v srdci (tab. 2). Záva�nej�ie
komplikácie, ako je ruptúra srdca s tamponádou, perforácia chlop-
ní, trombóza koronárnej cievy so vznikom akútneho IM, KT, kom-
pletná AV blokáda a tromboembolické príhody sa vyskytujú po-
merne zriedkavo. Úmrtia súvisiace s RFKA sa opisujú iba ve¾mi
ojedinele. Riziko intrakardiálnej trombózy s následnou systémo-
vou alebo p¾úcnou embolizáciou je vy��ie u chorých s komoro-
vými tachyarytmiami a pridru�eným organickým ochorením srd-
ca ako u chorých so supraventrikulárnymi tachyarytmiami a bez
pridru�eného ochorenia srdca (73). Súvisí to jednak s dlh�ím tr-
vaním ablaèného výkonu pri KT, ale aj so zvý�eným sklonom
k tvorbe trombov v dôsledku základného ochorenia. Pomerne vy-
soké riziko intrakardiálnej trombózy majú pri RFKA najmä chorí

vo vèasnom období po prekonaní IM, ako aj chorí so záva�nou
arteriálnou hypertenziou a �a�kou angina pectoris (11).

RFKA pri lieèbe supraventrikulárnych tachyarytmií
Supraventrikulárne tachyarytmie bývajú pomerne zriedkavo

príèinou NSS. I keï RFKA predstavuje vysoko efektívny spôsob
lieèby týchto arytmií (tab. 3), najmä pri Wolffovom�Parkinsono-
vom�Whiteovom (WPW) syndróme a zdvojenej AV uzlovej drá-
he, prispieva iba malým podielom k celkovému poklesu výskytu
NSS.

RFKA mô�e ma� významnú úlohu v prevencii NSS najmä pri
WPW syndróme. Riziko NSS majú chorí s krátkou anterográdnou
efektívnou refraktérnou periódou AD. Pri paroxyzmálnej fibrilá-
cii predsiení s prevodom vzruchov z predsiení na komory cez AD
mô�e dôjs� u týchto chorých k extrémne rýchlej frekvencii ko-
môr a ku vzniku fibrilácie komôr (FK). RFKA AD predstavuje
excelentnú metódu lieèby u týchto vysoko rizikových, ale aj v�et-
kých symptomatických chorých so WPW syndrómom. Úspe�né
preru�enie AD sa pomocou RFKA dosahuje u viac ako 95 % cho-
rých (75, 79). Keï�e u väè�iny chorých so WPW syndrómom sa
nevyskytuje pridru�ené organické ochorenie srdca, úspe�ná RFKA
znamená ich úplné a trvalé vylieèenie, a tým aj odstránenie súvi-
siaceho rizika NSS. RFKA teda predstavuje kauzálny definitívny
spôsob lieèby chorých so WPW syndrómom. Ako metóda prvej
vo¾by by sa mala vykona� predov�etkým u chorých po úspe�nej
resuscitácii pre FK, ako aj u chorých s výskytom paroxyzmálnej
fibrilácie predsiení s anterográdnym prevodom vzruchov cez AD.
RFKA ako metóda prvej vo¾by sa indikuje aj pri výskyte anti-
drómnej AV reciproènej tachykardie a u v�etkých symptomatic-
kých chorých s predpokladanými alebo potvrdenými nepriazni-
vými elektrofyziologickými vlastnos�ami AD.

Ïal�ou arytmiou supraventrikulárneho pôvodu, ktorá príle�i-
tostne mô�e vies� k NSS, je flutter predsiení. Príèinou NSS pri
flutteri predsiení mô�e by� jeho �deblokovanie� alebo �plný pre-
vod� predsieòových impulzov na komory v pomere 1:1 s násled-
ným vznikom FK. K tejto situácii mô�e dôjs� spontánne alebo
vplyvom liekov urých¾ujúcich AV prevod, ako sú napr. niektoré
antiarytmiká triedy I alebo iné lieky s vágolytickými úèinkami.

Tab. 2. Komplikácie rádiofrekvenènej katétrovej ablácie.

Komplikácie súvisiace s kanyláciou ciev:
krvácanie, hematóm, trombóza, fistula, nepravá výdutina cievy

Intrakardiálna trombóza ®  systémová, p¾úcna embólia
Perikardiálny výpotok
Perforácia steny srdca, tamponáda
AV blokáda
Uzáver koronárnej tepny (spazmus, trombóza)
Perforácia chlopne
Pneumotorax, hemotorax
Fibrilácia komôr
Sepsa
Neskoré následky

neskoré postablaèné komorové tachykardie
rtg o�iarenie personálu a chorého ®  malignity
po�kodenie: �pecifického vodivého systému

koronárnych ciev
chlopní

Tab. 2. Complications of radiofrequency catheter ablation.

Complications related to blood vessel cannulation:
bleeding, hematoma, thrombosis, fistula, aneurysma spurium

Intracardiac thrombosis ®  systemic or pulmonary embolism
Pericardial effusion
Cardiac perforation, tamponade
AV block
Coronary artery occlusion (spasm, thrombosis)
Valve perforation
Pneumothorax, hemothorax
Ventricular fibrillation
Sepsis
Late adverse effects

late postablation ventricular tachycardias
rtg irradiation of medical personnel and patient ® malignancies

damage of: specific cardiac conduction system
coronary arteries
valves
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V porovnaní so WPW syndrómom je úspe�nos� RFKA pri flut-
teri predsiení podstatne ni��ia, najmä pri atypickej forme (79).
Výkon býva primárne efektívny asi u 90 % chorých (27, 79), tre-
ba v�ak poèíta� s 10�30 % rekurenciou (17, 27, 44, 134). Paro-
xyzmálna fibrilácia predsiení vzniká pribli�ne v 30 % prípadov
úspe�nej RFKA flutteru predsiení (17, 27, 44).

Fibrilácia predsiení je spojená so zvý�eným rizikom úmrtia
v dôsledku nepriaznivých hemodynamických úèinkov a zvý�ené-
ho výskytu tromeboembolických komplikácií (115). Preto sú opod-
statnené snahy, pokia¾ je to mo�né, túto arytmiu odstráni� a zabrá-
ni� jej rekurencii. Zatia¾ sa v�ak stále nepodarilo nájs� optimálny
spôsob farmakologickej, èi nefarmakologickej lieèby.

Pri fibrilácii predsiení sa RFKA pou�íva predov�etkým ako
paliatívna metóda pri nemo�nosti adekvátnej farmakologickej kon-
troly rýchlej odpovede komôr. Abláciou sa modifikuje alebo pre-
ru�í AV vedenie, èím sa zní�i alebo úplne zabráni prenosu pred-
sieòových impulzov na komory. (42, 126). Uvedený ablaèný vý-
kon síce priaznivo ovplyvní hemodynamiku (69) i subjektívne
pocity chorého, riziko tromboembólie a s ním spojené riziko úmr-
tia v�ak zostanú nezmenené (126). Navy�e úplné preru�enie AV
vedenia si vy�aduje implantáciu trvalého kardiostimulátora.

Mnohí elektrofyziológovia pristupujú k ablácii AV spojenia
len ve¾mi neradi a odporúèajú ju vykona� iba v prípade krajnej
nevyhnutnosti.

Pou�itie RFKA ako kuratívnej metódy pri lieèbe fibrilácie pred-
siení je zatia¾ predmetom intenzívneho klinického výskumu. Ako
ve¾mi perspektívny sa javí výkon, pri ktorom sa pomocou �peciál-
neho multielektródového katétra vytvárajú v pravej predsieni li-
neárne lézie napodobòujúce bludiskovú (�maze operáciu�) (63).

Najnov�ie poznatky naznaèujú, �e u niektorých chorých sa pri
vzniku fibrilácie predsiení mô�e významne uplatòova� i fokálny
mechanizmus (26, 64). V týchto prípadoch ablácia arytmogénne-
ho fokusu, resp. viacerých fokusov, najèastej�ie lokalizovaných
v blízkosti ústia ve¾kých ciev, mô�e predstavova� perspektívnu al-
ternatívu k opísanému ablaènému postupu vytvárajúcemu lineár-
ne lézie v predsieòach (64).

Ako ïal�í ve¾mi nádejný spôsob nefarmakologickej lieèby pa-
roxyzmálnej fibrilácie predsiení sa javí implantovate¾ný predsie-
òový defibrilátor.

RFKA pri lieèbe komorových tachykardií
Význam RFKA v lieèbe KT nie je tak dobre definovaný ako

pri tachyarytmiách supraventrikulárneho pôvodu. Efektívnos�
RFKA pri lieèbe KT je celkovo podstatne ni��ia. Pomerne nízka
je úspe�nos� najmä u KT sprevádzaných pridru�eným organickým
ochorením srdca, u ktorých je iba pribli�ne 50�80 % (11).

Ove¾a efektívnej�ia je RFKA pri eliminovaní KT u chorých
bez organického ochorenia srdca, t.j. pri tzv. idiopatickej KT. Pri
KT vznikajúcej v oblasti výtokového traktu pravej komory (PK)
dosahuje úspe�nos� 90�100 % (11, 21, 86). Pri KT s ohniskom
vzniku v iných oblastiach srdca je úspe�nos� RFKA 70�85 %
(21, 86). Chorí s idiopatickou KT majú pomerne priaznivú dlho-
dobú prognózu s nízkym rizikom NSS (90, 108). Úspe�ná RFKA
toto riziko súvisiace s KT úplne odstraòuje. Vzh¾adom na vysokú
efektívnos� pri KT u chorých bez organického ochorenia srdca sa
RFKA odporúèa nielen pri neúèinnosti farmakologickej lieèby, ale
aj ako lieèebná metóda prvej vo¾by (86).

Ako metóda prvej vo¾by sa RFKA odporúèa aj pri ramienko-
vej reentry KT (140). Pri tomto type KT má RFKA 100 % úspe�-
nos� (22). Ablácia pravého ramienka vedie k spo¾ahlivej trvalej
eliminácii KT tohto typu. Len v niektorých prípadoch mô�e by�
výhodnej�ia ablácia ¾avého ramienka (140). Ramienková reentry
KT sa ve¾mi èasto vyskytuje u chorých s pokroèilým organickým
ochorením srdca s dilatáciou srdcových oddielov a významne
obmedzenou systolickou funkciou ¼K (86, 140). Úspe�ná ablácia
tejto KT vedie síce k významnej redukcii NSS a k poklesu krát-
kodobej mortality, dlhodobú prognózu v�ak významnej�ie neov-
plyvòuje. Tá zostáva aj po úspe�nom ablaènom výkonu pomerne
nepriaznivá. Príèinou úmrtia aj po úspe�nej RFKA ramienkovej
reentry KT býva buï zlyhanie srdca alebo iný typ KT zapríèinený
progresiou základného organického ochorenia srdca (86, 140).
Preto po úspe�nej eliminácii ramienkovej reentry KT je èasto ne-
vyhnutná ïal�ia farmakologická alebo nefarmakologická antiaryt-
mická lieèba, napr. implantácia ICD.

Mo�nosti vyu�itia RFKA v lieèbe ostatných typov KT pri or-
ganickom ochorení srdca, vrátane ischemickej choroby srdca
(ICHS) sú pomerne obmedzené. Efektívnos� RFKA je v týchto
prípadoch podstatne ni��ia (tab. 3). Relatívne èastá je aj rekuren-
cia KT po pôvodne úspe�nom ablaènom výkone (11, 86, 125).

Tab. 3. Efektívnos� rádiofrekvenènej katétrovej ablácie.
Tab. 3. Efficacy of radiofrequency catheter ablation.

Typ arytmie Úspe�nos� Rekurencia
Type of arrhythmia Success Recurrence

% %

WPW sy79 95 5

AVNRT79 95 5

predsieòová tachykardia79 90 10
atrial tachycardia79

flutter predsiení27 90 15-30
atrial flutter27

KT � ramienková reentry22 100 0
VT bundle branch reentry22

 � idiopatická21,86 70-100 7
idiopathic21,86

 � pri ICHS11 50-80 16
in CAD11

 � pri ADPK125 78 31
in ARVD125

 � incesantná11 93 43
incessant11

ADPK � arytmogénna dysplázia pravej komory,
ARVD � arrhythmogenic right ventricular dysplasia,
AVNRT � atrioventrikulárna nodálna reentry tachykardia,
AVNRT� atrioventricular nodal reentry tachycardia,
ICHS � ischemická choroba srdca,
CAD � coronary artery disease,
KT � komorová tachykardia,
VT � ventricular tachycardia,
WPW sy � Wolffov-Parkinsonov-Whiteov syndróm

Wolff-Parkinson-White syndrome
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Príèinou rekurencie mô�e by� obnovenie tej istej KT v dôsledku
zotavenia sa arytmogénnej �truktúry alebo nová KT, ktorá vznikla
progresiou základného ochorenia. S ni��ou úèinnos�ou RFKA
v lieèbe KT sprevádzajúcich organické ochorenie srdca je spoje-
ná aj jej ni��ia efektívnos� v prevencii NSS. Úspe�ný ablaèný vý-
kon zni�uje riziko NSS. Dlhodobá prognóza v�ak závisí predo-
v�etkým od typu a záva�nosti základného organického ochorenia
srdca, ale najmä od funkcie ¼K. Lieèba RFKA sa mô�e vykona�
u hemodynamicky dobre tolerovanej, indukovate¾nej KT pri neú-
èinnosti alebo intolerancii farmakologickej antiarytmickej lieèby.
Záva�né príznaky, ako je synkopa, zlyhávanie srdca alebo steno-
kardie sprevádzajúce KT bránia vykonaniu mapovania, a tým aj
presnej lokalizácii miesta ablácie. Na RFKA je vhodná monomorf-
ná KT s 1 morfológiou QRS. Polymorfná KT alebo KT s viacerý-
mi morfológiami QRS sa na ablaènú lieèbu nehodí. Podmienkou
úspe�nosti je aj ohniskový charakter anatomického arytmogénne-
ho substrátu KT a malý rozsah arytmogénnej �truktúry. Difúzny
charakter a ve¾ký rozsah anatomického arytmogénneho substrátu
KT pri organickom ochorení srdca znemo�òujú pou�itie RFKA.
Limitáciou pre RFKA KT mô�e by� aj zjazvenie endokardu po
IM, ako aj tvorba endokardiálnych trombov, ktoré bránia prenika-
niu rádiofrekvenènému prúdu (68, 72). Napokon neúspech RFKA
mô�e by� podmienený aj ulo�ením ohniska KT v hlb�ích vrtvách
myokardu alebo subepikardiálne.

I keï vo v�eobecnosti je pou�itie RFKA v lieèbe KT limito-
vané, existujú �pecifické situácie, pri ktorých mô�e ma� RFKA
ve¾ký význam. RFKA sa mô�e pou�i� v lieèbe KT s relatívne po-
malou frekvenciou komôr, ktorá býva pomerne èasto rezistentná
proti medikamentóznej antiarytmickej lieèbe a ktorá nie je vhod-
ná na implantáciu ICD pre problémy s jej detekciou (8). E�te väè-
�í význam má RFKA pri ve¾mi èastej frekvencii výskytu KT, ako aj
pri incesantnej KT. RFKA tu má obvykle úlohu paliatívnej tera-

pie, ktorá zní�i frekvenciu paroxyzmov KT alebo zru�í incesantný
charakter KT (8, 11). Incesantná KT (t.j. KT trvajúca viac ako 50
% obdobia dòa, typicky preru�ovaná ojedinelými komplexami sí-
nusového pôvodu) sa vyskytuje najmä u chorých s pokroèilou
ICHS a výrazným obmedzením funkcie ¼K (11, 19). Za týchto
okolností predstavuje incesantná KT �ivot ohrozujúcu situáciu.
V prípade, �e nedôjde k jej rýchlemu odstráneniu, vedie ku zly-
haniu srdca a k úmrtiu. Incesantná KT je obvykle rezistentná pro-
ti farmakologickej antiarytmickej lieèbe. Elektrické intervencie,
ako kardioverzia a prestimulovanie vy��ou frekvenciou, ako je KT,
vedú iba k jej prechodnému krátkodobému odstráneniu. Antita-
chykardická chirurgická lieèba by mohla by� efektívna, je v�ak
za�a�ená vysokou perioperaènou mortalitou. RFKA tak predsta-
vuje jediný mo�ný spôsob, ako zru�i� incesantný charakter KT a za-
chráni� �ivot chorého, aj keï obvykle nevedie k úplnému potlaèe-
niu výskytu KT (11, 19). Zní�enie frekvencie paroxyzmov KT alebo
zru�enie jej incesantného charakteru v�ak umo�òuje to, �e sa po
ablaènej lieèbe mô�e implantova� ICD. Bez predchádzajúceho ab-
laèného výkonu by toti� hrozilo ve¾mi rýchle vyèerpanie batérie
ICD.

RFKA sa mô�e pou�i� na zní�enie frekvencie záchvatov KT
alebo odstránenie je incesantného charakteru aj vtedy, keï sa ob-
javia a� po implantácii ICD (151).

Porovnanie RFKA s ostatnými spôsobmi antiarytmickej lieèby
V porovnaní s farmakologickou antiarytmickou lieèbou má

RFKA viaceré výhody. Pri mnohých tachyarytmiách, najmä sup-
raventrikulárneho pôvodu, je RFKA podstatne úèinnej�ia ako me-
dikamentózna antiarytmická lieèba. U chorých bez pridru�eného
organického ochorenia srdca umo�òuje RFKA definitívne kau-
zálne vylieèenie, a tým návrat do normálneho �ivota bez akých-
ko¾vek obmedzení. U vylieèených chorých tak odpadá potreba
ïal�ieho sledovania a s tým súvisiace finanèné náklady. RFKA je
síce finanène pomerne nároèná, celkovo je v�ak ekonomicky pod-
statne výhodnej�ia ako dlhodobá farmakologická antiarytmická
lieèba alebo antitachykardická chirurgia (32, 74). Riziká RFKA
sú zanedbate¾né v porovnaní s ved¾aj�ími úèinkami antiarytmík
najmä z h¾adiska ich arytmogénneho úèinku.

Na rozdiel od ICD predstavuje RFKA síce kauzálnu lieèbu
KT, no u pomerne vysokého poètu, práve tých z h¾adiska NSS
najrizikovej�ích, chorých je jej pou�itie limitované. Naopak pri
incesantnej KT je RFKA jedinou mo�nou lieèebnou alternatívou
zachraòujúcou �ivot. Modifikácia arytmogénneho substrátu pros-
tredníctvom RFKA mô�e vies� ku zní�eniu frekvencie výskytu KT
alebo ku zru�eniu jej incesantného charakteru. Tak sa vytvoria
podmienky pre implantáciu ICD, ktorá by bez predchádzajúcej
RFKA nebola mo�ná. RFKA mô�e tie� slú�i� ako doplnková lieè-
ba u tých chorých, u ktorých sa po implantácii ICD zvý�i frek-
vencia záchvatov KT alebo KT nadobudne incesantný charakter.

V porovnaní s antitachykardickou chirurgickou lieèbou má
RFKA hlavnú výhodu v tom, �e sa arytmogénna �truktúra pri nej
dá dosiahnu� bez potreby kardiochirurgického výkonu. Tým odpa-
dajú v�etky riziká i finanèné náklady spojené s týmto výkonom.

Pri supraventrikulárnych tachykardiách RFKA takmer úplne
nahradila antitachykardickú kardiostimulaènú i chirurgickú lieè-
bu.

Pri lieèbe komorových tachyarytmií, najmä ak sú spojené s or-
ganickým ochorením srdca, má RFKA viaceré, u� uvedené limitá-

Tab. 4. Náhla srdcová smr�, kardiálna mortalita a rekurencia komo-
rovej tachykardie/fibrilácie pri rôznych spôsoboch nefarmakologickej
lieèby (Trappe a spol., 1994).
Tab. 4. Sudden cardiac death, cardiac mortality and recurrence of ven-
tricular tachycardia/fibrillation in various modes of nonpharmacolo-
gic therapy (Trappe a spol., 1994).

Spôsob lieèby NSS KM Rekurencia
Modus of therapy SCD CM Recurrence

% % %

RFKA 4 7 57
RFCA
chirurgická lieèba 6 16 18
antitachycardia surgery
ICD 3 8 69

550 chorých, då�ka sledovania 3 roky
550 patients, follow-up 3 years

ICD � implantovate¾ný kardioverter-defibrilátor,
ICD � implantable cardioverter-defibrillator,
KM � kardiálna mortalita,
CM � cardiac mortality,
NSS � náhla srdcová smr�,
SCD � sudden cardiac death
RFKA � rádiofrekvenèná katétrová ablácia
RFCA � radiofrequency catheter ablation
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cie, ktoré obmedzujú jej pou�itie v prevencii NSS. U chorých s pri-
dru�eným organickým ochorením srdca, najmä ICHS, má RFKA
podstatne ni��iu dlhodobú efektívnos� pri lieèbe KT a prevencii NSS
ako chirurgická lieèba (tab. 4). Hor�ie dlhodobé výsledky RFKA sú
okrem ni��ej úspe�nosti podmienené aj pomerne vysokou rekuren-
ciou KT po pôvodne úspe�nom ablaènom výkonu (141).

U chorých s KT a významne zní�enou funkciou ¼K, u kto-
rých by mal chirurgický výkon vysoké perioperaèné riziko, je vy-
u�itie RFKA tie� limitované. Títo chorí toti� èasto hemodynamic-
ky netolerujú KT, èo bráni vykonaniu endokardiálneho mapova-
nia a presnej lokalizácii miesta ablácie.

Vïaka vysokej úspe�nosti, spo¾ahlivosti a bezpeènosti sa
RFKA postupne stala metódou prvej vo¾by v lieèbe a prevencii
NSS pri supraventrikulárnych tachyarytmiách a niektorých vybra-
ných typoch KT.

Na to, aby sa katétrová ablácia mohla v ove¾a �ir�om meradle
vyu�i� v lieèbe a prevencii NSS u najrizikovej�ích chorých s KT
a pridru�eným organickým ochorením srdca, predov�etkým ICHS,
je potrebný ïal�í rozvoj a zdokonalenie tejto nefarmakologickej
metódy lieèby arytmií.

Elektroimpulzoterapia

Kardiostimulácia

Kardiostimulácia patrí k základným nefarmakologickým spô-
sobom lieèby porúch srdcového rytmu. Pou�íva sa pri lieèbe bra-
dykardických i tachykardických arytmií. Preh¾ad jednotlivých spô-
sobov kardiostimulácie je na obrázku 1.

Antibradykardická kardiostimulácia
Antibradykardická kardiostimulácia sa �tandardne pou�íva ako

nefarmakologická lieèebná metóda pri symptomatických bradykar-
dických poruchách srdcového rytmu, podmienených dysfunkciou
SA uzla alebo záva�nou poruchou AV prevodu. Antibradykardická
kardiostimulácia tu predstavuje jedinú mo�nú lieèebnú alternatívu,
ktorá významne zlep�uje kvalitu �ivota i prognózu chorých (2, 110).
V mnohých prípadoch odvráti úmrtie chorého, a to nielen rie�ením
bradykardických porúch rytmu, ale aj tým, �e zabráni vzniku ma-
lígnych komorových tachyarytmií. Záva�ná bradykardia, napr. v dô-
sledku kompletnej AV blokády, mô�e by� toti� významným fakto-
rom napomáhajúcim spustenie polymorfnej KT typu �torsade de
pointes� najmä u osôb �enského pohlavia (80).

Antibradykardická kardiostimulácia sa mô�e uplatni� aj pri pre-
vencii polymorfnej KT typu �torsade de pointes� a NSS u cho-

rých so syndrómom vrodeného predå�eného intervalu Q-T. Na zá-
klade genetických �túdií sa v súèasnosti tento syndróm rozde¾uje
na 4 podtypy: typ 1 s mutáciou chromozómu 11, typ 2 s mutáciou
chromozómu 7, typ 3 s mutáciou choromozómu 3 a typ 4 s mutá-
ciou chromozómu 4 (33). Typ 1 a 2 sú sprevádzané abnormalitami
káliového kanála, typ 3 abnormalitami nátriového kanála. Pod¾a
najnov�ích poznatkov má bradykardia úlohu pri spú��aní malíg-
nych komorových tachyarytmií najmä u chorých typu 3 s mutá-
ciou chromozómu 3 a abnormalitami nátriového kanála (131). An-
tibradykardická kardiostimulácia sa mô�e uplatni� pri profylaxii
NSS práve pri tomto type syndrómu vrodeného predå�eného inter-
valu Q-T, resp. v prípadoch dokázaného súvisu vzniku KT s bra-
dykardiou. Indikuje sa aj u tých chorých so syndrómom vrodené-
ho predå�eného intervalu Q-T, u ktorých medikamentózna alebo
chirurgická blokáda sympatika má za následok výraznú sympto-
matickú bradykardiu.

V posledných rokoch sa zaznamenal obrovský technický roz-
voj v kon�trukcii kardiostimulátorov. Technický pokrok umo�nil
predå�enie �ivotnosti batérií a znaènú miniaturizáciu prístrojov.
Najmodernej�ie kardiostimulátory sa vyznaèujú multiprogramo-
vate¾nos�ou ich funkcií, prípadne i telemetrickými a holterovský-
mi funkciami. Programovate¾nos� kardiostimulátorov umo�òuje
vybra� pre ka�dého chorého ten najoptimálnej�í spôsob antibra-
dykardickej kardiostimulácie.

V súèasnosti je snaha, pokia¾ je to len mo�né, pou�i� fyziologic-
kú kardiostimuláciu, èi�e stimuláciu, ktorá sa podobá normálnej
tvorbe a �íreniu vzruchov v zdravom srdci. Fyziologická stimulá-
cia sa zabezpeèuje predov�etkým dvojdutinovou, príp. predsieòo-
vou, frekvenène reagujúcou stimuláciou. Fyziologická stimulácia
umo�òuje zachovanie synchronizácie akcie predsiení a komôr. Za-
bezpeèuje aj adaptáciu stimulaènej frekvencie pod¾a metabolických
po�iadaviek organizmu pri zá�a�i (frekvenène reagujúca kardiosti-
mulácia) a prípadne aj automatickú reguláciu intervalu A-V.

V porovnaní s komorovou stimuláciou má fyziologická dvoj-
dutinová kardiostimulácia viaceré výhody. Dvojdutinová stimulá-
cia zabezpeèuje lep�ie hemodynamické pomery, vy��iu zá�a�ovú
kapacitu a lep�iu kvalitu �ivota. Významne zni�uje mortalitu, vý-
skyt kardiálneho zlyhávania, fibrilácie predsiení i trombembolic-
kých komplikácií (70, 121).

Prognóza chorých s implantovaným kardiostimulátorom je
v�ak okrem spôsobu stimulácie významne urèovaná i základným
organickým ochorením srdca, stupòom jeho pokroèilosti a funk-
ciou ¼K. Chorí s pokroèilým zlyhávaním srdca, s extrémne redu-
kovanou ejekènou frakciou ¼K mô�u zomrie� náhle na záva�né

Obr. 1. Preh¾ad spôsobov kardiostimulácie. Fig. 1. Cardiac pacing modes.
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bradykardické poruchy srdcovcého rytmu (98, 114, 137), prièom
úmrtiu nezabráni ani ten najmodernej�í a najvýkonnej�í antibra-
dykardický kardiostimulátor, preto�e záva�ne postihnutý myokard
u� nereaguje na stimuláciu (137).

Náhle úmrtia sa u chorých s kardiostimulátorom vyskytujú
najèastej�ie v prvom roku po implantácii, a to pribli�ne 3-krát
èastej�ie ako v nasledujúcich rokoch (157). Zlyhanie kardiosti-
mulátora s následnou asystóliou býva len ve¾mi zriedkavo príèi-
nou NSS (50, 157).

NSS je u chorých s kardiostimulátorom najèastej�ie podmie-
nená malígnou komorovou tachyarytmiou (50, 157). Malígne ko-
morové tachyarytmie a NSS bývajú èastej�ie u chorých so záva�-
nými poruchami AV vedenia ako u chorých s chorobou SA uzla
(103, 157). Získané poruchy AV vedenia sú toti� obvykle preja-
vom záva�nej�ieho organického ochorenia srdca ako choroba SA
uzla.

Najèastej�ie sa v�ak výskyt NSS pozoroval u chorých s bifas-
cikulárnymi a trifascikulárnymi blokádami, u ktorých dôvodom
na implantáciu kardiostimulátora bola záva�ná symptomatická
bradykardia dokumentovaná poèas synkopy alebo poèas Holte-
rovho monitorovania EKG (157). Predpokladá sa, �e NSS v tých-
to prípadoch súvisí s pokroèilým organickým ochorením srdca,
prièom záva�né poruchy vnútrokomorového vedenia sú jedným
z jeho prejavov. Pokroèilé organické ochorenie srdca s EF < 35 %
vytvára anatomický substrát aj pre malígne komorové tachyaryt-
mie, ktoré sú obvyklou bezprostrednou príèinou NSS u týchto
chorých.

Záva�né organické ochorenie srdca a jeho progresia sú teda
najèastej�ou príèinou malígnych komorových tachyarytmií u cho-
rých s implatnovaným kardiostimulátorom (50).

Malígne komorové tachyarytmie v�ak mô�u vzniknú� aj v sú-
vislosti so samou antibradykardickou kardiostimulaènou lieèbou
(arytmogénny úèinok antibradykardickej kardiostimulácie). Príèi-
nou KT/FK indukovanej kardiostimuláciou mô�e by� porucha sní-
mania, resp. chýbajúce snímanie ektopických komorových kom-
plexov a následná interakcia impulzu kardiostimulátora s týmito
ektopickými komorovými komplexmi so spustením KT (157).
Vy��ie riziko KT tejto etiológie majú chorí s ve¾mi èastými poly-
morfnými a najmä neskorými komorovými extrasystolami, ako aj
chorí so záva�nými poruchami vedenia a nízkym fibrilaèným pra-
hom v dôsledku pokroèilého organického ochorenia srdca.

Vzh¾adom na zvý�ené riziko spontánnej alebo kardiostimulá-
torom indukovanej KT/FK pri pokroèilom organickom ochorení
srdca s významne redukovanou systolickou funkciou ¼K, èastý-
mi polymorfnými komorovými extrasystolami a záva�nými poru-
chami vnútrokomorového vedenia by sa pred implantáciou trvalé-
ho kardiostimulátora mala u týchto chorých vykona� aj progra-
movaná stimulácia komôr (77, 157). V prípade indukovate¾nej KT
je u týchto chorých okrem implantácie antibradykardického kar-
diostimulátora indikovaná aj cielená farmakologická alebo nefar-
makologická antiarytmická lieèba zameraná na prevenciu KT/FK.
Rie�ením by mohla by� aj implantácia moderného ICD s funkciou
antibradykardického kardiostimulátora. Chyby v snímaní ektopic-
kých komorových komplexov sa dajú odstráni� správnym napro-
gramovaním senzitivity kardiostimulátora (50).

Iným typom tachykardie, ktorá mô�e vzniknú� v súvislosti
s kardiostimulaènou lieèbou, je arteficiálna AV reentry tachykar-
dia �nekoneènej sluèky� (�endless loop tachycardia�) (49, 102).

Pri tejto AV reciproènej tachykardii navodenej dvojdutinovým kar-
diostimulátorom je anterográdne rameno reentry okruhu obvykle
tvorené kardiostimulátorom a retrográdne rameno normálnym AV
vodivým systémom (antidrómny typ). Len zriedkakedy je to nao-
pak (ortodrómny typ) (144).

Tachykardia �nekoneènej sluèky� sa vyskytuje najmä pri star-
�ích typoch dvojdutinových kardiostimulátorov. Moderné dvojdu-
tinové kardiostimulátory majú viaceré mechanizmy chrániace pred
týmto typom tachykardie alebo umo�òujúce jej automatické zru-
�enie. Vzniku kardiostimulátorom navodenej AV reentry tachy-
kardie mo�no zabráni� aj vhodným naprogramovaním dvojdutino-
vého kardiostimulátora, napr. nastavením dlhej celkovej alebo po-
stkomorovej predsieòovej refraktérnosti, èi krátkeho intervalu AV
pri obvyklom antidrómnom type tejto tachykardie (144).

Antitachykardická kardiostimulácia
Antitachykardickou kardiostimuláciou mo�no zru�i� rôzne for-

my supraventrikulárnych i komorových tachyarytmií vznikajúcich
na podklade mechanizmu reentry. Na zru�enie tachyarytmií sa
pou�ívajú rôzne spôsoby kardiostimulácie. Najèastej�ie je to �over-
drive� stimulácia frekvenciou vy��ou ne� je frekvencia tachyaryt-
mie. Pri �burst� stimulácii sa interval medzi stimulmi nemení, pri
�ramp� stimulácii sa postupne skracuje. Stimulácia frekvenciou
ni��ou, ako je frekvencia tachyarytmie (�underdrive� stimulácia),
sa pou�íva zriedkavej�ie.

V elektrofyziologickom laboratóriu sa antitachykardická kar-
diostimulácia pou�íva pomerne èasto na zru�enie tachyarytmií.
Implantácia antitachykardického kardiostimulátora ako trvalý spô-
sob lieèby tachyarytmií sa v�ak v súèasnosti dostáva do úzadia.
Pri supraventrikulárnych tachyarytmiách ju úplne nahradila RFKA.
Pri komorových tachyarytmiách sa antitachykardický kardiosti-
mulátor ako samostatný spôsob lieèby takisto nepou�íva. Antita-
chykardická kardiostimulácia toti� mô�e vies� k akcelerácii KT
a k jej prechodu do FK, èo je bez mo�nosti okam�itej defibrilácie
fatálna komplikácia. Preto musí by� stimulaèná lieèba KT v�dy
poistená mo�nos�ou defibrilácie. Z tohto dôvodu sa antitachykar-
dická kardiostimulácia pou�íva na lieèbu KT len ako súèas� ICD.

Kardioverzia a defibrilácia

Elektrická kardioverzia (pri fibrilácii predsiení, ale najmä pri
fibrilácii komôr sa nazýva defibrilácia) sa pou�íva rutínne na zru-
�enie záva�ných supraventrikulárnych i komorových tachyarytmií
ohrozujúcich �ivot alebo rezistentných proti farmakologickej lieè-
be. V praxi je be�ne zavedená externá alebo aj transtorakálna kar-
dioverzia èi defibrilácia vyu�ívajúca jednosmerný prúd s energiou
50�400 J. Prístroje pou�ívané v súèasnosti na externú kardiover-
ziu aplikujú takmer výluène monofázický výboj. Perspektívou do
budúcnosti sú v�ak prístroje produkujúce bifázický výboj, ktorý je
podstatne úèinnej�í ako monofázický (57).

Transtorakálna elektrická kardioverzia predstavuje pomerne
spo¾ahlivý a bezpeèný nefarmakologkcý spôsob lieèby tachyaryt-
mií. Vy�aduje v�ak krátkodobú celkovú anestéziu a mô�e by� spre-
vádzaná, aj keï nie ve¾mi èasto, komplikáciami, ako je po�kode-
nie myokardu, vznik malígnych komorových tachyarytmií alebo
tromboembolických príhod. Prevencia vzniku malígnych komo-
rových tachyarytmií je zabezpeèená synchronizáciou výboja s kmi-
tom R tak, aby výboj nezapadol do vulnerabilnej periódy.
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Ako alternatívny spôsob k externej elektrickej kardioverzii sa
v posledných rokoch vyvinula interná alebo intrakardiálna elek-
trická kardioverzia a defibrilácia. Vykonáva sa prostredníctvom
katétrovej elektródy, èi viacerých elektród, zavedených priamo do
srdca. Interná kardioverzia/defibrilácia je efektívnej�ia ako exter-
ná (67, 97). Jej výhodou je to, �e umo�nuje zru�enie tachyarytmií
podstatne ni��ou energiou ako externá kardioverzia. Za pou�itia
bifázického výboja sú úèinné hodnoty energie v závislosti od ty-
pu arytmie od desatín do nieko¾kých desiatok J. Takéto hodnoty
energie chorí pomerne dobre tolerujú, bez nevyhnutnosti celkovej
anestézie. V súèasnosti sa ve¾mi intenzívne h¾adajú najoptimál-
nej�ie elektródové systémy a ich lokalizácie v srdci, ktoré by umo�-
nili pou�itie èo najni��ej e�te úèinnej a chorým dobre tolerovanej
energie.

Interná kardioverzia/defibrilácia sa mô�e pou�i� jednorazovo
na zru�enie akútnych alebo chronických supraventrikulárnych a ko-
morových tachyarytmií v tých prípadoch, kde je externá kardio-
verzia neúèinná. Takouto arytmiou býva najèastej�ie fibrilácia pred-
siení (48, 123, 127), zriedkavej�ie iné arytmie, napr. FK (67).

Ako trvalý spôsob nefarmakologickej lieèby sa intrakardiálna
kardioverzia a defibrilácia pou�íva v ICD a v implantovate¾ných
predsieòových defibrilátoroch.

Implantovate¾ný kardioverter-defibrilátor

ICD je schopný automaticky detegova� a zru�i� KT alebo FK.
Od prvej implantácie roku 1980 (106) pre�iel ICD intenzívnym tech-
nickým vývojom. Prvá generácia implantovate¾ných defibrilátorov
bola schopná aplikova� iba defibrilaèný výboj (�shock only�). Naj-
modernej�ie generácie ICD poskytujú antitachykardickú elektroim-
pulzoterapiu s postupne sa zvy�ujúcou intenzitou a agresivitou cez
antitachykardickú kardiostimuláciu a elektrickú kardioverziu s níz-
kou energiou výboja a� po defibriláciu výbojom s vysokou ener-
giou. Okrem antitachykardickej kardiostimulácie majú najnov�ie
generácie ICD aj schopnos� antibradykardickej kardiostimulácie
a mnoho ïal�ích funkcí, ako Holterovo monitorovanie elektrokar-
diogramu, telemetrické funkcie, mo�nos� neinvazívneho elektrofy-
ziologického vy�etrenia a iné (tab. 5). Pomerne vysoká presnos�
a spo¾ahlivos� najmodernej�ích generácií ICD je zabezpeèená mul-
tiprogramovate¾nos�ou algoritmov detekcie i terapie arytmií.

Star�ie generácie prístrojov pou�ívali epikardiálne elektródy,
ktoré vy�adujú transtorakálnu implantáciu. Nevyhnutnos� torako-
tómie priná�ala so sebou pomerne vysokú perioperaènú mortali-
tu, ktorá bola pribli�ne 5 % (51, 101, 105, 152, 159). Zvý�ené
perioperaèné riziko mali najmä chorí s významne obmedzenou
funkciou ¼K.

Vysoká perioperaèná mortalita sprevádzajúca torakotómiu
viedla k vyvinutiu takých prístrojov alebo postupov, ktoré torako-
tómiu nevy�adujú (netorakotomické systémy).

Alternatívou k torakotomickému prístupu pre implantáciu epi-
kardiálnych elektród je pou�itie torakoskopickej alebo laparasko-
pickej techniky (15, 38).

Torakotómia nie je potrebná pri prístrojoch, pri ktorých sa
pou�ívajú endokardiálne elektródy zavádzané transvenóznym spô-
sobom. Existujú ICD, ktoré majú výluène transvenózne elektródy.
Pri niektorých typoch ICD sa transvenózne elektródy musia kom-
binova� so subkutánnymi alebo submuskulárnymi elektródami, aby
sa dosiahla dostatoèná úèinnos� výboja.

Pou�itie transvenóznych elektród výrazne zjednodu�ilo prie-
beh implantácie ICD s podstatným poklesom perioperaènej mor-
tality (na 1 % a menej, då�ky hospitalizácie i celkových nákladov
(5, 7, 105, 159).

Najnov�ia generácia prístrojov má iba jednu transvenóznu elek-
tródu (anóda), prièom puzdro generátora z titánia (�hot can�) slú-
�i ako katóda pre komorovú defibriláciu. Významná miniaturizá-
cia prístroja umo�òuje pektorálnu implantáciu namiesto pôvodnej
abdominálnej implantácie pri star�ích typoch ICD. Jednoelektró-
dový transvenózny ICD s pektorálnou implantáciou generátora
predstavuje ïal�ie podstatné zjednodu�enie techniky implantácie,
ktorá sa prakticky nelí�i od implantácie be�ného kardiostimuláto-
ra. Za týchto okolností sa implantácia ICD mô�e uskutoèni� v elek-
trofyziologickom laboratóriu a pri lokálnej anestézii (135, 142).

Pou�itie bifázického výboja namiesto pôvodného monofázic-
kého výboja viedlo k významnému zní�eniu defibrilaèného pra-
hu, a tým aj k podstatnému zvý�eniu úèinnosti nov�ích generácií
ICD (122, 154). Vïaka vy��ej úèinnosti bifázického výboja odpa-
dá nevyhnutnos� subkutánnych alebo submuskulárnych elektród
a zvy�uje sa mo�nos� �ir�ieho pou�itia výluène transvenóznych
systémov.

Tab. 5. Charakteristiky najnov�ích generácií ICD.

� nie je nevyhnutnos� torakotómie ®  pokles perioperaènej  mortality
na <1 %

� transvenózne elektródy, prípadne len 1 elektróda s alebo bez
subkutánnej, èi submuskulárnej elektródy

�  zmen�enie ve¾kosti generátora
� pektorálna implantácia generátora
� multiprogramovate¾nos� prístroja pri detekcii a lieèbe KT a FK
� antitachykardická a antibradykardická kardiostimulácia
� pou�itie algoritmu postupne sa zvy�ujúcej intenzity a  agresivity

lieèby (antitachykardická kardiostimulácia ®   kardioverzia ®
defibrilácia)

� bifázický výboj ®  vy��ia úèinnos�
� holterovské a telemetrické funkcie
� mo�nos� neinvazívneho elektrofyziologického vy�etrenia

FK � fibrilácia komôr, ICD � implantovate¾ný kardioverter-defibrilá-
tor, KT�komorová tachykardia

Tab. 5.Characteristics of the latest ICD generations.

� thoracothomy is not necessary ®  decrease in operative  mortality to
<1 %

� transvenous leads respectively one lead only with or without
subcutaneous or submuscular lead

� diminution of pulse generator size
� pectoral implantation of pulse generator
� multiprogrammability of device in detection and therapy of  VT/VF
� antitachycardia and antibradycardia pacing
� use of therapeutic algorithm with gradual increase in  intensity and

agressivity (antitachycardia pacing ®   cardioversion ®  defibrilla-
tion)

� biphasic shock ®  improvement of defibrillation efficacy
� holter and telemetric functions
� possibility of noninvasive electrophysiologic study

ICD � implantable cardioverter-defibrillator, VF � ventricular
fibrillation, VT � ventricular tachycardia
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ICD predstavuje ve¾mi úèinný spôsob nefarmakologickej lieèby
malígnych komorových arytmií. Významne zni�uje výskyt NSS, a to
tak u chorých s normálnou, ako aj obmedzenou funkciou ¼K (1,
5, 82, 137). Význam ICD v redukcii NSS sa stane e�te markan-
tnej�ím, ak prihliadneme na to, �e pri výskyte komorových tachy-
arytmií ohrozujúcich �ivot nepoci�uje 30�47 % chorých �iadne
subjektívne �a�kosti (59, 99). To znamená, �e u pomerne ve¾kého
poètu prípadov vedú malígne komorové tachyarytmie k NSS bez
akýchko¾vek varovných príznakov. Tieto skutoènosti len zdôraz-
òujú význam automatickej detekcie a automatického zru�enia
malígnych komorových tachyarytmií prostredníctvom ICD.

Priaznivý vplyv ICD na celkovú mortalitu nebol presvedèivo
dokázaný (23, 85, 132). Celková mortalita a dlhodobá prognóza
závisia toti� nielen od výskytu malígnej komorovej tachyarytmie,
ale aj od mnohých ïal�ích faktorov, ako je záva�nos� pridru�eného
organického ochorenia srdca a stupeò obmedzenia funkcie ¼K,
ako aj prítomnos� záva�ných nekardiálnych ochorení. Èím pokro-
èilej�ie je organické postihnutie srdca a èím záva�nej�ie je obme-
dzenie funkcie ¼K, tým men�í je priaznivý vplyv ICD na celkovú
mortalitu a dlhodobú prognózu (34, 84). Najväè�í benefit z ICD
majú teda chorí, u ktorých malígna komorová tachyarytmia nie je
sprevádzaná organickým ochorením srdca. Paradoxom v�ak je, �e
títo chorí majú pomerne priaznivú dlhodobú prognózu aj bez ICD,
resp. bez akejko¾vek lieèby (90,108). Ve¾ký dlhodobý ú�itok z ICD
majú aj chorí, u ktorých sa síce vyskytuje organické ochorenie
srdca, no funkcia ¼K je normálna alebo len mierne obmedzená
(84). Z ICD, samozrejme, mô�u profitova� aj chorí so záva�ným
obmedzením funkcie ¼K (EF 40 %) (118). V tejto podskupine
chorých mô�e implantácia ICD oddiali�, resp. spomali� progresiu
kardiálnej insuficiencie najmä okam�itým odstránením KT. Mo�-
nos� vysadenia antiarytmík po implantácii ICD a vylúèenie ich
negatívne inotropného úèinku predstavuje ïal�í mo�ný mechaniz-
mus priaznivého vplyvu u týchto chorých (78).

 U chorých s pokroèilým organickým ochorením srdca a �a�-
kým ireverzibilným obmedzením funkcie ¼K ICD zni�uje síce
výskyt NSS podmienenej malígnymi komorovými tachyarytmia-
mi, av�ak prognózu ovplyvòuje priaznivo iba krátkodobo (137).
To znamená, �e v týchto prípadoch ICD len mierne predå�i �i-
vot, resp. len mierne oddiali úmrtie. Osud týchto chorých je to-
ti� rozhodujúcim spôsobom urèovaný pokroèilos�ou organické-
ho ochorenia srdca a sprevádzajúcim záva�ným obmedzením
funkcie ¼K. Pomerne ve¾ká èas� ich zomiera na zlyhanie srdca,
elektromechanickú disociáciu alebo bradykardické poruchy srd-
cového rytmu, a nie na malígne komorové tachyarytmie (114).
V prípadoch pokroèilej kardiálnej insuficiencie má implantácia
ICD teda význam len u reálnych kandidátov na transplantáciu
srdca. U týchto chorých mô�e ICD preklenú� obdobie do trans-
plantácie srdca (10, 76, 143), ktorá je jediným úèinným opatre-
ním zlep�ujúcim dlhodobú prognózu týchto chorých. Bez mo�-
nosti následnej transplantácie srdca u chorých v pokroèilom �tá-
diu organického ochorenia srdca znamená implantácia ICD len
krátkodobé predå�enie nekvalitného �ivota plného utrpenia. Má
tu zmysel za ka�dú cenu redukova� NSS a predl�ova� �ivot? Bez
�ance na transplantáciu srdca u chorých s �a�kou ireverzibilnou
dysfunkciou ¼K nemá implantácia ICD ani medicínske a ani etic-
ké opodstatnenie.

Implantácia ICD je finanène nároèná. Celkové náklady na
výkon sú v súèasnosti pribli�ne 1 milión Sk. Pri porovnaní finan-

èných nákladov vo vz�ahu k efektívnosti ICD vyjadrenej poètom
dní pre�ívania chorých je v�ak táto lieèba ekonomicky podstatne
výhodnej�ia ako farmakologická alebo chirurgická antiarytmická
lieèba (tab. 6) (147). Toto zdanlivo prekvapivé zistenie sa nám v�ak
lep�ie ozrejmí, ak si uvedomíme, aké vysoké sú náklady na lieky,
opakované hospitalizácie, opakované elektrofyziologické a iné
komplexné vy�etrenia, ako aj kontroly u týchto chorých. Navy�e
sú èasto tieto pomerne vysoké finanèné náklady sprevádzané len
neurèitými alebo pochybnými výsledkami. Na v�etky tieto sku-
toènosti by sa malo viac prihliadnu� pri rozhodovaní sa o spôsobe
lieèby malígnych komorových arytmií a prevencie NSS, ako aj
pri výbere kandidátov na implantáciu ICD.

Indikácie ICD
Indikácie pre implantáciu ICD uvádzame v tabu¾ke 7. Pri ich

formulovaní sme vychádzali zo smerníc vypracovaných pracov-
nou skupinou amerických odborníkov (36). Keï�e tieto smernice
vznikli e�te pred 5 rokmi, pova�ovali sme za potrebné ich modifi-
kova� a doplni� v súlade so súèasnými poznatkami jednak o pou-
�ití ICD, jednak o lieèbe arytmií a prevencii NSS. Zodpovedné
in�titúcie by mali vyda� nové smernice pre indikáciu ICD, ktoré by
mali odrá�a� aktuálny stav v lieèbe arytmií, ako aj výrazné pokro-
ky v kon�trukcii týchto prístrojov.

Implantácia ICD sa indikuje predov�etkým pri výskyte spon-
tánnej, pretrvávajúcej, hemodynamicky významnej KT/FK a neú-
èinnosti medikamentóznej lieèby, RFKA alebo chirurgickej ablá-
cie. ICD prichádza do úvahy i v prípadoch, �e sa uvedené spôso-
by antiarytmickej lieèby nedajú pou�i�, napr. pre intoleranciu, kom-
plikácie alebo kontraindikácie.

Dôvodom na implantáciu ICD je aj pretrvávajúca indukova-
te¾nos� pretrvávajúcej monomorfnej KT pri elektrofyziologickom
vy�etrení aj napriek medikamentóznej antiarytmickej lieèbe, po
RFKA a po chirurgickej ablácii.

Nie celkom jednoznaèná je indikácia ICD u chorých s výsky-
tom synkopy nejasnej etiológie a s indukovate¾nou hemodynamic-
ky významnou pretrvávajúcou monomorfnou KT pri neúèinnosti
alebo intolerancii medikamentóznej antiarytmickej lieèby a zly-
haní alebo nemo�nosti vykona� RFKA. Sú to síce chorí bez ob-
jektivizovanej spontánnej hemodynamicky významnej pretrváva-
júcej KT/FK, jej výskyt vzh¾adom na prítomnú synkopu mo�no
predpoklada� s vysokou pravdepodobnos�ou.

V súèasnosti sa ve¾mi intenzívne diskutuje o oprávnenosti in-
dikácie ICD ako lieèebnej metódy prvej vo¾by v prevencii NSS
namiesto medikamentóznej antiarytmickej lieèby u chorých so
spontánnym výskytom hemodynamicky významnej pretrvávajú-
cej KT/FK, a to najmä v prípadoch po úspe�nej resuscitácii a od-
vrátení NSS (56, 124, 158). K tejto indikácii nabádajú výsledky
viacerých �túdií (1, 9, 118, 132, 147), ktoré naznaèili vy��iu efek-
tívnos� ICD v prevencii NSS oproti farmakologickej antiarytmic-
kej lieèbe. Viac poznatkov, príp. vyrie�enie tohto problému by mali
prinies� práve prebiehajúce randomizované kontrolované multicen-
trické �túdie AVID (Amiodarone versus Implantable Defibrillators)
(139), CASH (Cardiac Arrest Study Hamburg) (132) a CIDS (Ca-
nadian Implantable Defibrillator Study) (24).

Ïal�ou, v súèasnosti tie� ve¾mi intenzívne diskutovanou,
otázkou je profylaktická implantácia ICD u chorých bez doku-
mentovanej spontánnej, hemodynamicky významnej pretrváva-
júcej KT/FK, no s predpokladaným vysokým rizikom jej vzni-
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ku, ako aj vysokým rizikom NSS. Vèasné odhalenie týchto, po-
merne èasto asymptomatických, jedincov s následnou implantá-
ciou ICD predstavuje spôsob, ako im zachráni� �ivot. Ve¾kým
problémom je v�ak to, ako identifikova� týchto chorých. Vïaka
intenzívnemu výskumu boli v posledných rokoch odhalené mno-
hé markery NSS (25, 93, 149). Ich pozitívna prediktívna hodno-
ta, a to aj keï sa pou�ijú v kombinácii, je v�ak pomerne nízka
� iba okolo 50 % (87). To by znamenalo, �e pravdepodobnos�
výskytu NSS má iba 50 % chorých s viacerými prediktormi NSS.
Z toho by malo vyplynú�, �e a� polovica chorých identifikova-
ných ako rizikových by dostala ICD zbytoène. Nedávno pred-
èasne ukonèená �túdia MADIT (Multicenter Automatic Defibril-
lator Implantation Trial (109) v�ak potvrdila vysoké riziko NSS
u chorých po prekonanom IM, s výskytom asymptomatickej
nepretrvávajúcej KT, s EF < 35 % a s indukovate¾nou pretrvá-
vajúcou monomorfnou KT pri programovanej komorovej stimu-
lácii, ktorá sa nedala potlaèi� prokaínamidom. Najvýznamnej-
�ím prediktorom NSS bola EF < 35 %. Aplikácia výboja sa po-
zorovala u 60 % chorých v priebehu 2 rokov a u 80 % v priebe-
hu 4 rokov po implantácii ICD. Pod¾a predbe�ných výsledkov
tejto �túdie implantácia ICD mala za následok významný pokles
úmrtnosti (o 54 %) vysoko rizikových chorých po IM, prièom
tento pokles mortality bol významne vy��í v porovnaní s farma-
kologickou antiarytmickou lieèbou (amiodaron, sotalol, antia-
rytmiká podtriedy Ia). 1, 2, 3 a 4 roky pre�ívalo 98, 87, 83 a 71
% chorých s ICD, kým u chorých s farmakologickou lieèbou
bolo 1-, 2-, 3- a 4-roèné pre�ívanie iba 77, 68, 56 a 51 %. �túdia
MADIT priniesla teda pomerne presvedèivý dôkaz o opodstat-
nenosti profylaktickej implantácie ICD u asymptomatických
chorých po IM identifikovaných ako rizikových na základe vý-
skytu nepretrvávajúcej KT, EF < 35 % a indukovate¾nej KT.

Na definitívne stanovisko k profylaktickej implantácii ICD
v�ak musíme poèka�, kým nebudú známe výsledky ïal�ích multi-
centrických �túdií: CABG Patch (Coronary Artery Bypass Graft
Patch (12), CAT (Cardiomyopathy Trial (20), MUSIT (Multicenter
Unsustained Tachycardia Trial (16). Tieto �túdie by mali prinies�
poznatky o tom, èi profylaktická implantácia ICD skutoène pre-
dl�uje �ivot a èi komplikácie súvisiace s implantáciou ICD za tých-
to okolností neprevy�ujú jej potenciálny benefit.

Tab. 6. Pomer náklady/efektívnos� lieèby ICD, chirurgickej a medika-
mentóznej antiarytmickej lieèby u chorých po infarkte myokardu, ktorí
pre�ili NSS spôsobenú komorovou tachykardiou/fibriláciou (Wever
a spol., 1996).
Tab. 6. Cost-effectiveness of ICD, antitachycardia surgery and antia-
rrhythmic drug therapy in postinfarct survivors of sudden cardiac
death caused by ventricular tachycardia/fibrillation (Wever et al., 1996).

 Terapia medikamentózna chirurgická
 Therapy ICD antiarrhythmic drugs surgery

pomer náklady/efektívnos� 63 196 84
cost-effectiveness ratio

pomer náklady/efektívnos� = medián pomeru celkových nákladov na
pacienta a poètu dní jeho pre�ívania
cost-effectiveness ratio= median total costs per patient per day alive

ICD � implantovate¾ný kardioverter-defibrilátor,
ICD � implantable cardioverter-defibrillator

Tab. 7. Indikácie ICD.

I. Jednoznaèné indikácie ICD

1. spontánna, hemodynamicky významná, pretrvávajúca KT/FK:
 a) ak elektrofyziologické testovanie a Holterovo monitorovanie EKG

neumo�òuje predikciu efektívnej medikamentóznej antiarytmickej
lieèby

 b) pri neúèinnosti alebo intolerancii medikamentóznej antiarytmickej
lieèby a:
� zlyhaní alebo nemo�nosti vykona� RFKA
� kontraindikácii alebo zlyhaní chirurgickej

antiarytmickej lieèby
� neindikuje sa chirurgický výkon základného organického

ochorenia srdca
2. pretrvávanie indukovate¾nosti pretrvávajúcej monomorfnej KT aj

napriek medikamentóznej antiarytmickej lieèbe, po RFKA alebo po
antitachykardickej chirurgickej lieèbe

II. Diskutované indikácie ICD

1. chorí so synkopou nejasnej etiológie a indukovate¾nou,  hemodyna-
micky významnou, pretrvávajúcou monomorfnou KT pri neúèinnosti
alebo intolerancii medikamentóznejantiarytmickej lieèby a  zlyhaní
alebo nemo�nosti vykona� RFKA

2. ICD ako metóda prvej vo¾by namiesto medikamentóznej  antiaryt-
mickej lieèby u chorých so spontánnou, hemodynamicky  výz-
namnou, pretrvávajúcou KT/FK, najmä po úspe�nej  resuscitácii
a odvrátení NSS

3. profylaktická implantácia ICD u chorých bez dokumentovanej
spontánnej, hemodynamicky významnej, pretrvávajúcej KT/ FK,  ale
s predpokladaným vysokým rizikom NSS

EKG � elektrokardiogram, FK � fibrilácia komôr, ICD � implantova-
te¾ný kardioverter-defibrilátor, KT � komorová tachykardia, NSS � ná-
hla srdcová smr�

Tab. 7. Indications for ICD.

I. Definite indications for ICD

1. spontaneous hemodynamically significant sustained VT/VF:
a) if electrophysiologic testing and Holter ECG monitoring  cannot

be used to predict accurately the efficacy of  antiarrhythmic drug
therapy

b) in patients with ineffectiveness or intolerance to  antiarrhythmic
drug therapy and:

� failure or impossibility to perform RFCA
� antitachycardia surgery is inappropriate or failed
� surgical treatment of underlying structural heart  disease is not

indicated
2. continued inducibility of sustained monomorphic VT despite the best

available  antiarrhythmic drug therapy or despite RFCA or antitachy-
cardia  surgery

II. Discussed indications for ICD

1. patients with syncope of undetermined origin and with  inducible
hemodynamically significant sustained monomorphicVT in whom
no  effective or no tolerated antiarrhythmic drug was found and
RFCA failed or could not be performed

2. ICD as therapy of the first choice instead of antiarrhythmic  drug
therapy in patients with spontaneous hemodynamically  significant
VT/VF, particularly in SCD survivors

3. prophylactic ICD implantation in patients without documented
spontaneous hemodynamically significant sustained VT/VF but  with
assumed high risk of SCD

ECG � electrocardiogram, ICD � implantable cardioverter-defibrillator,
SCD � sudden cardiac death, VF � ventricular fibrillation, VT � ventri-
cular tachycardia
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Kontraindikácie ICD
Implantácia ICD je kontrandikovaná pri incesantnej forme KT

a pri ve¾mi èastých záchvatoch KT (tab. 8), preto�e tu hrozí ve¾mi
rýchle vyèerpanie generátora. V týchto prípadoch je potrebné zru�i�
incesantný charakter KT a zní�i� frekvenciu výskytu paroxyzmov
KT, a to buï farmakologickou antiarytmickou lieèbou alebo
RFKA.

Implantácia ICD nie je vhodná pri KT s relatívne pomalou
frekvenciou. Keï�e ICD deteguje KT pod¾a frekvencie akcie srd-
ca, pri KT s pomal�ou frekvenciou mô�u by� problémy s jej iden-
tifikáciou. Prístroj detegujúci KT pri vy��ích frekvenciách komôr
takúto KT nerozpozná. Naopak, detekcia KT pri ni��ích frekven-
ciách komôr mô�e vies� k ve¾mi èastému výskytu zbytoèných vý-
bojov, preto�e prístroj deteguje ako KT aj sínusovú tachykardiu
vznikajúcu pri be�nej aktivite chorého.

Implantácia ICD sa neindikuje pri KT/FK, ktorá sa vyskytuje
v prvých 48 hodinách akútneho IM. Dôvodom na implantáciu ICD
nie je ani KT, ktorá má ovplyvnite¾nú, reverzibilnú príèinu, ako je
napr. ischémia, hypokáliémia, hypomagnéziémia, arytmogénny
úèinok antiarytmík a podobne.

Problémy, limitácie a komplikácie ICD
Napriek znaènému technickému pokroku v kon�trukcii ICD

je pou�itie týchto prístrojov e�te aj v súèasnosti sprevádzané via-

Ove¾a èastej�ím problémom je zbytoèná aplikácia výboja.
Výskyt zbytoèných, neadekvátnych výbojov je pomerne èastým
javom. Udáva sa, �e neadekvátnych je asi 40 % výbojov aplikova-
ných ICD (52, 82, 101).

Zbytoèné výboje prispievajú k výraznému diskomfortu cho-
rého. Mô�u vies� k predèasnému vyèerpaniu batérie prístroja.
Mô�u spusti� aj KT alebo FK, ktoré mô�u ma� v prípade zlyhania
ICD fatálne následky.

ICD mô�e aplikova� neadekvátny výboj vtedy, ak za KT/FK iden-
tifikuje tachyarytmiu supraventrikulárneho pôvodu, najèastej�ie sí-
nusovú tachykardiu alebo fibriláciu predsiení. Adekvátna lieèba tých-
to tachyarytmií, ako aj kontrola sínusovej frekvencie a komorovej
odpovede pri fibrilácii predsiení bradykardizujúcimi liekmi, ako sú
betablokátory, blokátory kalciového kanála a digitális, mô�u elimi-
nova� alebo podstatne zní�i� výskyt zbytoèných výbojov (116).

Medzi ïal�ie príèiny neadekvátnych výbojov patria identifi-
kácia artefaktov ako KT/FK, identifikácia vån T alebo impulzov
kardiostimulátora ako kmitov R, a tým nesprávna detekcia KT.

Proarytmia indukovaná ICD
Podobne ako antiarytmiká mô�e aj ICD provokova� novú ale-

bo zhor�i� existujúcu arytmiu. Táto proarytmia spôsobená ICD
mô�e by� vyvolaná tak adekvátnou, ako aj neprimeranou elektro-
impulzoterapiou. Súvisí buï s nedostatkami pri programovaní ICD
alebo s jeho technickými limitáciami.

ICD mô�e vyvola� tachykardické i bradykardické poruchy srd-
cového rytmu (tab. 11). Proarytmia vyvolaná ICD má, na��astie,
len zriedkakedy fatálne následky. V mnohých prípadoch toti� mô�e
by� arytmia indukovaná ICD následne ním aj úspe�ne zvládnutá,
a to buï antitachykardickou alebo antibradykardickou elektroim-
pulzoterapiou.

Interakcie medzi antiarytmikami a ICD
Farmakologickú antiarytmickú lieèbu dostáva v súèasnosti

18�24 % chorých s ICD (4, 40, 133). Je to podstatne menej ako
v období iniciálnych implantácií ICD, keï antiarytmiká dostávalo
a� 40�70 % chorých (82, 133, 152).

Medzi antiarytmikami a ICD existujú viaceré priaznivé inter-
akcie (58). Antiarytmiká spoma¾ujú frekvenciu KT, a tým zlep�u-
jú jej hemodynamickú tolerovate¾nos� chorým. Mô�u zlep�i� úèin-
nos� antitachykardickej kardiostimulácie a nízkoenergickej kardio-
verzie. Zní�ením frekvencie výskytu KT/FK �etria batériový zdroj
ICD a predl�ujú jeho �ivotnos�. Zní�ený výskyt epizód KT/FK
vedie k redukcii výbojov aplikovaných ICD so zní�ením diskom-
fortu chorého. Prevenciou alebo spomalením supraventrikulárnych
tachyarytmií antiarytmiká zabraòujú, resp. redukujú poèet neadek-
vátnych výbojov, èím tie� priaznivo ovplyvòujú diskomfort choré-
ho a �etria generátor impulzov. ICD umo�òuje redukciu dávok
antiarytmík, a tým aj pokles ich ne�iaducich úèinkov.

Antiarytmiká v�ak mô�u preukazova� aj viaceré ne�iaduce in-
terakcie s ICD. (58). Spomalenie frekvencie KT vplyvom antia-
rytmík mô�e zabráni� jej rozpoznaniu. Negatívne inotropným úèin-
kom mô�u antiarytmiká zhor�i� hemodynamickú tolerovate¾nos�
KT. Nevýhodou kombinácie antiarytmík a ICD sú aj vy��ie fi-
nanèné náklady a èastej�ie komplikácie ako pri pou�ití ka�dého
lieèebného postupu samostatne.

Antiarytmiká mô�u ovplyvni� stimulaèný a defibrilaèný prah,
a tým aj terapeutickú úèinnos� ICD. Sotalol defibrilaèný prah zni-

Tab. 8. Kontraindikácie, nevhodnos� ICD.

1. incesantná a ve¾mi frekventná KT ®  rýchle vyèerpanie  generátora
2. KT s relatívne pomalou frekvenciou ®  problémy s detekciou
3. KT/FK, ktorá vznikla v prvých 48 hodinách akútneho IM
4. KT/FK, ktorá má inak ovplyvnite¾nú, reverzibilnú príèinu, ako je

ischémia, hypokáliémia, hypomagnéziémia, arytmogénny
úèinok  antiarytmík

ICD � implantovate¾ný kardioverter-defibrilátor, IM � infarkt
myokardu, KT � komorová tachykardia, RFKA � rádiofrekvenèná
katétrová ablácia

Tab. 8. Contraindications for ICD.

1. incessant or frequent VT ®  premature battery depletion
2. slow VT ®  problems with detection
3. VT/VF in the first 48 hours of acute myocardial infarction
4. VT/VF with reversible cause (ischemia, hypokalemia,  hypomagnese-

mia, arrhythmogenic effect of antiarrhythmic drug  therapy)

ICD � implantable cardioverter-defibrillator, RFCA � radiofrequency
catheter ablation, VF � ventricular fibrillation, VT � ventricular
tachycardia

cerými problémami a komplikáciami (tab. 9). Medzi najèastej�ie
patria chyby pri detekcii a identifikácii arytmií ICD (tab. 10).

Jednou z najvá�nej�ích situácií je, keï prístroj zlyhá pri iden-
tifikácii KT/FK. Nerozpoznanie KT/FK má za následok to, �e prí-
stroj neaplikuje výboj a nezru�í arytmiu, èo mô�e ma� fatálne ná-
sledky. Na��astie sa takáto situácia vyskytuje zriedkavo. Príèinou
nerozpoznania KT/FK mô�e by� nekvalitný elektrokardiografický
záznam alebo nízka frekvencia KT.

Chýbanie aplikácie výboja mô�e by� spôsobené aj zlyhaním
alebo vyèerpaním generátora impulzov.
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�uje (35, 153), amiodaron, lidokaín, betablokátory a verapamil ho
naopak zvy�ujú (37, 41, 58). Priaznivý vplyv sotalolu na defibri-
laèný prah by sa mohol vyu�i� na zlep�enie defibrilaènej úèinnosti
ICD s mo�nos�ou pou�itia ni��ej energie defibrilaèných výbojov
(35). Zvý�enie defibrilaèného a stimulaèného prahu, najèastej�ie
opisované pri amiodarone, mô�e vies� k poklesu efektívnosti, resp.
a� k neúèinnosti defibrilácie, ako aj antitachykardickej a antibra-
dykardickej stimulácie (46). Z týchto dôvodov by sa u chorých
s ICD malo podávanie antiarytmík s potenciálne nepriaznivým
vplyvom na defibrilaèný a stimulaèný prah obmedzi� len na nevy-
hnutné prípady (91).

Vplyv ICD na kvalitu �ivota chorých
Implantácia ICD významne ovplyvòuje psychiku chorých.

Mô�e vyvoláva� nepríjemné pocity z do�ivotnej závislosti od prí-
stroja alebo z obavy z jeho zlyhania. Mô�e vies� k obmedzeniu
výkonu niektorých povolaní alebo niektorých èinností, ako je na-
príklad schopnos� vies� motorové vozidlo.

Aplikácia výboja mô�e spôsobi� ve¾mi nepríjemné pocity spre-
vádzané znaènou stresovou reakciou. V�etky tieto faktory mô�u
prispieva� k anxiozite, depresii a neurotizácii týchto chorých. Prob-
lémy v emocionálnom správaní, vzru�ivosti a sociálnej interakcii
mô�u spôsobi� pokles kvality �ivota. Ako zistili May a spol. (104),
tento pokles je iba prechodný. Objavuje sa v priebehu prvých 6
mesiacov po implantácii ICD, do roka sa v�ak opä� vráti na úroveò
pred implantáciou.

Väè�ina chorých akceptuje a dobre toleruje ICD s vedomím, �e
ide o lieèebné opatrenia zachraòujúce �ivot (96). Len zriedkavo sú
nepríjemné pocity sprevádzajúce ICD také výrazné, �e chorí nie sú
schopní ich tolerova� a domáhajú sa dokonca odstránenia prístroja.

Perspektívy ICD do budúcnosti
Benefit z ICD pri lieèbe malígnych komorových arytmií a pre-

vencii NSS je aj napriek uvedeným komplikáciám a problémom
ve¾mi vysoký. Mnohé z týchto problémov a komplikácií sa dajú
odstráni� alebo podstatne zmierni� ïal�ím technickým vylep�ením

Tab. 9. Problémy, limitácie a komplikácie ICD.

� komplikácie súvisiace s chirurgickým výkonom, najmä pri  transtora-
kálnej implantácii ICD
úmrtie, �ok, zlyhanie srdca,  perforácia srdca s tamponádou,
pneumotorax, hemotorax,  tromboembolické komplikácie, infekcia
a zlé hojenie rany

� chyby pri detekcii a identifikácii arytmií
� interakcie ICD s kardiostimulátorom
� proarytmia indukovaná ICD
� komplikácie a problémy týkajúce sa elektród

 dislokácia, zalomenie, infekcia, trombóza
� komplikácie a problémy týkajúce sa generátora impulzov

 zlyhanie, predèasné vyèerpanie, infekcia alebo seróm puzdra,
otoèenie generátora v púzdre s torziou a vypudením elektródy

� nepriaznivý vplyv antiarytmík na úèinnos� ICD
zvý�enie defibrilaèného a stimulaèného prahu ��> zní�enie  úèinnosti
a� neúèinnos� defibrilácie, antitachykardickej a  antibradykardickej
kardiostimulácie

� nepriaznivý vplyv ICD na kvalitu �ivota chorých
nepríjemné vnímanie výbojov, obmedzenie èinností, ako je napr.
vedenie motorového vozidla

Tab. 9. Problems, limitations and complications of ICD.

� complications related to surgery especially in thoracotomic
implantation of ICD
death, shock, heart failure, heart  perforation with tamponade,
pneumothorax, hemothorax,  thromboembolic complications,
infection and poor wound  healing

� problems with arrhythmias detection and identification
� interactions between ICD and pacemaker
� ICD-induced proarrhythmia
�  lead-related complications

dislocation, fracture, infection, thrombosis
� pulse generator-related complications

failure, premature battery depletion, pocket infection or  seroma,
twiddler�s syndrome with torsion and dislodgement of  the implanted
lead

� adverse influence of antiarrhythmic drugs on ICD efficacy
increase of defibrillation and pacing threshold decrease or  ineffecti-
veness of defibrillation, antitachycardia and  antibradycardia pacing

� adverse influence of ICD on quality of patient�s life
troublesome perception of shocks, limitation of activities,  e.g.
driving a car

Tab. 10. Chyby pri detekcii a identifikácii arytmií ICD.

1. zlyhanie rozpoznania KT/FK ®  prístroj neaplikuje výboj ®   fatálne
následky
príèiny:
� nekvalitný ekg záznam poèas KT/FK
� kolísanie amplitúdy kmitu R poèas KT/FK
� pomalá KT

2. nesprávna, falo�ná identifikácia KT/FK ®  zbytoèný výboj
príèiny:
� prístroj nerozozná iné tachykardie od KT
� výboj iniciovaný nepretrvávajúcou KT, ktorá sa medzièasom
     ukonèila spontánne
� identifikácia artefaktov ako KT/FK
� identifikácia vån T ako kmitov R ®  nesprávna detekcia KT
� identifikácia impulzov KS ako kmitov R ®  nesprávna
detekcia KT

FK � fibrilácia komôr, KT � komorová tachykardia, KS � kardiosti-
mulátor

Tab. 10. Problems with arrhythmias detection and identification by ICD.

1. failure of VT/VF identification ®  no therapy is delivered by  device
®  fatal consequences
causes:
� poor quality of an electrocardiogram during VT/VF
� marked variability in R wave amplitude during VT/VF
� slow VT

2. incorrect or spurious identification of VT/VF ®   inappropriate shock
causes:
� failure to discriminate between supraventricular and  ventricular

tachyarrhythmias
� shock initiated by nonsustained VT which was interim  spontane-

ous terminated
� identification of artifacts as VT/VF
� identification of T waves as R waves ®  incorrect  detection of VT
� identification of pacemaker spikes as R waves ®  incorrect

detection of VT

VF � ventricular fibrillation, VT � ventricular tachycardia
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a zdokonalením ICD. Intenzívny vývoj v kon�trukcii ICD neustá-
le pokraèuje. Zahròuje snahy o ïal�ie zjednodu�enie techniky
implantácie, miniaturizáciu prístrojov, h¾adanie spo¾ahlivých sní-
macích, stimulaèných a defibrilaèných elektródových systémov,
vylep�enie diagnostických a terapeutických algoritmov, ako aj
ïal�ie roz�írenie funkcií ICD, napr. o dvojdutinovú kardiostimu-
láciu a príp. aj o predsieòovú defibriláciu. Vïaka tomuto inten-
zívnemu pokroku sa dá v blízkej budúcnosti poèíta� s pou�itím
ICD v ove¾a väè�om rozsahu ako v súèasnosti. Je reálny predpo-
klad, �e u vysoko rizikových chorých sa ICD stane metódou prvej
vo¾by v prevencii NSS.

Chirurgická lieèba arytmií

Zavedením RFKA a ICD sa chirurgická lieèba arytmií dosta-
la do úzadia. V súèasnosti je rezervovaná väè�inou iba pre prípa-
dy zlyhania alebo nemo�nosti pou�i� RFKA a ICD. Súèasné vy-
konanie antitachykardického chirurgického výkonu prichádza do
úvahy aj pri kardiochirurgických operáciách z iných príèin. V sú-
èasnosti sa v�ak aj tu uprednostòuje taký postup, pri ktorom chi-
rurgickej korekcii napr. srdcovej chyby predchádza, ak je to mo�-
né, odstránenie arytmie, napr. prostredníctvom RFKA (92). Pri
takomto postupe je chirurgické rie�enie základného ochorenia
potom menej nároèné a bez rizika komplikujúcich arytmií, napr.
FK pri syndróme WPW.

Chirurgická lieèba základného ochorenia

Výskyt arytmií a NSS mo�no priaznivo ovplyvni� chirurgic-
kým rie�ením základného ochorenia, napr. revaskularizáciou my-
okardu, aneuryzmektómiou, myotómiou/myektómiou alebo korek-
ciou srdcovej chyby. Niekedy u� samo chirurgické rie�enie základ-
ného kardiálneho ochorenia mô�e vies� k úplnému odstráneniu
arytmie a zabráni� tak NSS. V mnohých prípadoch v�ak chirur-
gická lieèba základného kardiálneho ochorenia nestaèí na potla-
èenie výskytu arytmií a rizika NSS. Tu sú potrebné ïal�ie farma-
kologické alebo nefarmakologické antiarytmické intervencie. Bez
rie�enia chirurgicky korigovate¾ného základného kardiálneho ocho-
renia v�ak treba poèíta� s ve¾kou pravdepodobnos�ou neúèinnosti
akýchko¾vek ïal�ích antiarytmických lieèebných opatrení.

Pri komorových tachyarytmiách ischemického pôvodu chirur-
gická lieèba základného ochorenia zahròuje revaskularizaèný vý-
kon � aortokoronárny bypass spojený prípadne s aneuryzmek-
tómiou. Efektívnos� týchto chirurgických výkonov samých v po-
tlaèení spontánnej, èi indukovanej KT/FK a v prevencii NSS sa
hodnotí dos� protichodne (31, 66, 83, 100, 111, 119). Vlastný
revaskularizaèný výkon mô�e, ale aj nemusí by� efektívny pri
odstránení ischemickej KT/FK a zní�ení rizika NSS. �pecifické
prediktory úspe�nosti revaskularizácie myokardu v potlaèení KT/
FK neexistujú. Z klinickej praxe sú v�ak známe niektoré okol-
nosti, ktoré umo�òujú predsa len do urèitej miery predpoklada�
efekt revaskularizaèného výkonu na výskyt KT/FK. Revaskula-
rizácia myokardu býva obvykle pri polymorfnej KT a FK navo-
denej ischémiou úspe�nej�ia ako pri monomorfnej KT (66, 83),
aj keï ojedinele sa mo�no stretnú� s jej úèinnos�ou aj pri mono-
morfnej KT (100, 119). Väè�iu nádej na to, �e koronárna revas-
kularizácia bude v lieèbe ischemickej KT/FK a v zní�ení rizika
NSS efektívna, majú aj chorí s významným postihnutím koro-
nárnych artérií, ale bez jazvy po IM (6). U chorých s rozsiahlou
jazvou, resp. jazvami po IM sama revaskularizácia myokardu
naopak obvykle nestaèí na potlaèenie výskytu KT/FK. Ak ide
v týchto prípadoch o monomorfnú KT, refraktérnu na medika-
mentóznu lieèbu, a je relatívne dobrá funkcia ¼K, vhodným lie-
èebným postupom mô�e by� �peciálny antiarytmický chirurgic-
ký výkon (66).

Revaskularizaèný výkon mô�e vies� v niektorých prípadoch
dokonca ku vzniku novej KT (54). Vznik novej KT po aortokoro-
nárnom bypasse sa vysvet¾uje aktiváciou pôvodne elektricky nemých
oblastí myokardu v dôsledku obnovenia cirkulácie predtým uzavre-
tých zásobujúcich koronárnych ciev. Vy��ie riziko novovzniknutej
KT po revaskularizácii myokardu majú najmä chorí s EF < 35 %
a s abnormálnymi neskorými komorovými potenciálmi (150).

Antitachykardická chirurgická lieèba

Antitachykardická chirurgická lieèba pou�íva rôzne techniky
pri odstránení anatomického substrátu arytmie. Antiarytmický
chirurgický výkon sa zakladá buï na ablácii arytmogénnej �truk-
túry (disekcia, excízia, endokardiálna resekcia, ventrikulotómia,
termoablácia a kryoablácia, laserová fotokoagulácia atï. (55, 61,

Tab. 11. Proarytmia indukovaná ICD.

Tachyarytmie indukované ICD
� indukcia KT
� akcelerácia KT a prechod do FK
� decelerácia KT pod naprogramovanú frekvenciu ®  prístroj

neaplikuje výboj ®  KT sa nezru�í
� indukcia supraventrikulárnych tachyarytmií, najmä fibrilácie

predsiení
Bradyarytmie indukované ICD
� bradyarytmie po výboji
� zvý�enie stimulaèného prahu po výboji ®  neúèinná  kardiostimulácia
� bradyarytmie podmienené zmenou modusu trvalého  kardiostimulá-

tora po výboji (DDDR, VVIR ®  VVI, VOO)
� bradyarytmie podmienené inhibíciou antibradykardickej  stimulácie

(vlny T nesprávne identifikované ako kmity R)

FK � komorová fibrilácia, KT � komorová tachykardia

Tab. 11. ICD-induced proarrhythmia.

ICD-induced tachyarrhythmias
� induction of VT
� acceleration of VT and degeneration to VF
� deceleration of VT below the device cutoff rate ®  no therapy is

delivered by device ®  VT persists
� induction of supraventricular tachyarrhythmias especially  atrial

fibrillation
ICD-induced bradyarrhythmias
� postshock bradyarrhythmias
� postshock increase in pacing threshold ®  pacing is ineffective
� bradyarrhythmias as a result of shock-induced reset of a  separate

pacemaker with change of pacing modus (DDDR, VVIR ®  VVI, VOO)
� bradyarrhythmias caused by inhibition of antibradycardia  pacing due

to T wave oversensing

VF � ventricular fibrillation, VT � ventricular tachycardia
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62, 136) alebo na jej exklúzii (odlúèení, vyradení) (napr. obkru�u-
júca endokardiálna ventrikulotómia) (113).

Identifikácia miesta lokalizácie tejto arytmogénnej �truktúry
(anatomického arytmogénneho substrátu) sa uskutoèòuje epikar-
diálnym a/alebo endokardiálnym mapovaním.

Úspe�nos� antitachykardickej chirurgickej lieèby pri KT je pri-
bli�ne 70�85 % (8). Výskyt rekurencie KT sa udáva priemerne v
20 % (43, 141), èo je podstatne menej v porovnaní s RFKA (tab.
4). V porovnaní s RFKA a ICD má antitachykardická chirurgic-
ká lieèba najvy��iu celkovú kardiálnu mortalitu, ktorá ide na vrub
pomerne vysokej perioperaènej mortality. Tá je v rozpätí 5�20
% (8, 28, 43, 141). Pomerne vysokú perioperaènú úmrtnos� majú
najmä chorí so zní�enou systolickou funkciou ¼K. Funkcia ¼K
významne ovplyvòuje aj dlhodobú prognózu chorých po úspe�-
nom antiarytmickom chirurgickom výkone. Lep�ie výsledky
a priaznivej�iu dlhodobú prognózu majú chorí so zachovanou ale-
bo len mierne obmedzenou systolickou funkciou ¼K (8, 43, 141).
Po úspe�nej antiarytmickej operácii sa 2 rokov do�íva 70�80 %
a 5 rokov asi 60 % chorých (28, 94, 141).

Pou�itie antitachykardickej chirurgickej lieèby pri KT má stá-
le klesajúcu tendenciu. Je to podmienené zavedením efektívnej-
�ích nefarmakologických spôsobov lieèby, najmä ICD. Niektoré
vysoko�pecializované kardiochirurgické centrá, ktoré majú ve¾ké
skúsnosti so �peciálnymi antitachykardickými chirurgickými vý-
konmi, v indikovaných prípadoch v�ak uprednostòujú tento spô-
sob lieèby pred ICD (8, 43). Mapovaním riadený antitachykardic-
ký chirurgický výkon pova�ujú toti� za kuratívny, kým ICD iba za
paliatívny spôsob lieèby.

Koneèný výsledok antitachykardickej chirurgickej lieèby pri
KT ischemického pôvodu závisí predov�etkým od správnej indi-
kácie a správneho výberu chorých. Optimálne je, ak ide o cho-
rých indikovaných súèasne na aortokoronárny bypass alebo aneu-
ryzmektómiu (8, 43). Antitachykardický chirurgický výkon je in-
dikovaný u chorých s monomorfnou KT a ve¾kou arytmogénnou
oblas�ou (66). KT by mala by� indukovate¾ná a dobre tolerovaná.
Polymorfná KT alebo výskyt viacerých morfologických typov KT
na tento výkon nie sú vhodné (43, 66). Rovnako chorí s významne
obmedzenou systolickou funkciou ¼K nie sú vhodnými kanditát-
mi pre chirurgickú antiarytmickú lieèbu vzh¾adom na vysoké ope-
raèné riziko. U nich by sa mali pou�i� iné spôsoby nefarmakolo-

gickej antiarytmickej lieèby, najmä ICD a pri �a�kej ireverzibilnej
dysfunkcii ¼K transplantácia srdca.

Sympatektómia

Sympatektómia sa takmer vylúène pou�íva v prevencii KT
a NSS u chorých so syndrómom kongenitálneho predå�eného in-
tervalu Q-T (39, 129). Len ojedinele sa mo�no stretnú� s jej úspe�-
ným pou�itím v prevencii NSS aj u chorých po IM (130).

Aktivácia sympatika v dôsledku fyzickej alebo psychickej
zá�a�e sa uplatòuje pri spú��aní polymorfnej KT typu �torsade de
pointes� a jej následneho prechodu do FK a NSS najmä pri 2.
type syndrómu kongenitálneho predå�eného intervalu Q-T, ktorý
je zdru�ený s mutáciou chromozómu 7 prejavujúcou sa abnorma-
litami káliového kanála (81, 131).

Farmakologická i nefarmakologická blokáda sympatika teda
mô�e zabráni� vzniku týchto arytmií i NSS. Keï�e sa predpokla-
dá dominantný vplyv ¾avostranného sympatika na komorový myo-
kard (128, 156), za úèelom prevencie vzniku polymorfnej KT
a NSS sa vykonáva selektívna ¾avostranná kardiálna sympatiko-
vá denervácia (39, 129).

¼avostranná sympatektómia je indikovaná pri zlyhaní betab-
lokátorov v prevencii polymorfnej KT a FK (66, 95).

Nelieèený syndróm kongenitálneho predå�eného intervalu Q-T
je spojený s pomerne vysokou incidenciou NSS. Do 1 roka po
výskyte prvej epizódy KT umiera asi 20 % chorých a do 10 rokov
asi 50 % chorých (128). Tieto skutoènosti sú o to záva�nej�ie, �e
ide o deti a mladých jedincov. ¼avostranná sympatektómia výz-
namne zni�uje výskyt NSS a podstatne zlep�uje prognózu týchto
chorých. Po tomto výkonu pre�íva 5 rokov 94 % a 10 rokov 85 %
chorých (129).

Pri zlyhaní farmakologickej a chirurgickej antiadrenergickej
lieèby je indikovaná implantácia ICD (13, 53). Aj pri implantácii
ICD je v�ak èasto potrebná súèasná lieèba betablokátormi s cie-
¾om zní�i� frekvenciu výskytu polymorfnej KT typu �torsade de
pointes� a FK, a tým aj aplikáciu výbojov.

U vysoko rizikových chorých, ktorí zostávajú symptomatickí
aj pri adekvátnych, resp. vysokých dávkach betablokátorov, pova-
�ujú niektorí autori implantáciu ICD za lep�iu lieèebnú alternatí-
vu ako ¾avostrannú sympatektómiu (60). ¼avostranná sympatek-

Tab. 12. Nemedikamentózna prevencia náhlej srdcovej smrti pri syn-
dróme kongenitálneho predå�eného intervalu Q-T.

Selektívna ¾avostranná srdcová sympatiková denervácia
indikácia: zlyhanie betablokátora
1. vysoká ¾avostranná torakálna sympatektómia (exstirpácia dolnej

èasti ganglion stellatum a prvých 4-5 torakálnych  sympatikových
ganglií)

2. posteriórna ¾avostranná torakálna sympatektómia
Implantácia dvojdutinového kardiostimulátora
indikácie:

�  dokázaná súvislos� vzniku komorovej tachykardie s bradykardiou
�  výrazná sínusová bradykardia pri betablokátore a po
      sympatektómii

ICD
indikácie:
� zlyhanie betablokátora, ¾avostrannej srdcovej sympatektómie a 

antibradykardickej kardiostimulácie
� metóda prvej vo¾by pri zlyhaní betablokátora

Tab. 12. Nonpharmacologic prevention of sudden cardiac death in con-
genital long QT syndrome.

Selective left cardiac sympathetic denervation
indication: beta � blocker failure
1. high left thoracic sympathectomy (removal of the lower part of  the

stellate ganglion and ablation of the first 4-5 thoracic  ganglia)
2. posterior left thoracic sympathectomy indication: beta-blocker  failure
Implantation of dual chamber pacemaker
indications:

� evident relationship between ventricular tachycardia occurrence
     and bradycardia
� extreme bradycardia induced with beta-blocker and after
      sympathectomy

ICD
indications:
� failure of beta-blocker, left cardiac sympathectomy and  antibrady-

cardia pacing
� therapy of the first choice in beta-blocker failure
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tómia podobne ako antibradykardická kardiostimulácia síce výz-
namne zni�uje riziko NSS u chorých so syndrómom vrodeného
predå�eného intervalu Q-T, ale na rozdiel od ICD ho úplne neod-
straòuje. ICD zas spo¾ahlivo chráni týchto chorých pred NSS, no
nemá �iadny vplyv na základný substrát vedúci k malígnym ko-
morovým arytmiám.

Preh¾ad v�etkých mo�ností nefarmakologickej prevencie NSS
pri syndróme kongenitálneho predå�eného intervalu Q-T uvádza
tabu¾ka 12.

Transplantácia srdca

Transplantácia srdca je poslednou alternatívou nemedikamen-
tóznej prevencie NSS. Prichádza do úvahy a� po vyèerpaní v�et-
kých iných farmakologických i nefarmakologických mo�ností. Väè-
�inou ide o chorých s pokroèilým organickým ochorením srdca
s �a�kou ireverzibilnou kardiálnou insuficienciou. Len zriedkavo ide
o chorých s malígnymi komorovými arytmiami bez �a�kej kardiál-
nej dysfunkcie, napr. s incesantnou KT rezistentnou proti akejko¾-
vek farmakologickej i nefarmakologickej antiarytmickej lieèbe.

Lieèba malígnych komorových arytmií u chorých s �a�kou
systolickou dysfunkciou ¼K je ve¾mi problematická. Farmakolo-
gická antiarytmická lieèba je u nich podstatne menej úèinná ako
u chorých so zachovanou funkciou ¼K (148). Riziko proarytmie
je významne vy��ie (137). ICD u týchto chorých zni�uje výskyt
NSS a priaznivo ovplyvòuje iba krátkodobú prognózu. Na dlho-
dobú prognózu v�ak nemá významný vplyv (137). Implantácia ICD
mô�e preklenú� urèitý, nie v�ak ve¾mi dlhý èas èakania na trans-
plantáciu srdca (10, 76, 143).

Chorí s pokroèilým kardiálnym zlyhávaním mô�u zomrie�
náhle nielen v dôsledku malígnych komorových tachyarytmií. Prí-
èinou NSS u nich mô�u by� aj bradykardické formy arytmií (98,
114, 137), ktoré sa antibradykardickou kardiostimuláciou u� ne-
dajú ovplyvni� (137). Pomerne ve¾ká èas� ich nezomiera na NSS,
ale na postupné zlyhanie srdca (114).

Ak sa prihliadne na v�etky uvedené okolnosti, u chorých s ma-
lígnymi komorovými arytmiami a �a�kou dysfunkciou ¼K je trans-
plantácia srdca jedinou mo�nou alternatívou zlep�enia dlhodobej
prognózy.

Záver

Nefarmakologická lieèba arytmií predstavuje ve¾mi úèinný
spôsob prevencie NSS. Pri redukcii NSS je v mnohých prípadoch
podstatne efektívnej�ia ako farmakologická lieèba. Pri niektorých
porucháchh srdcového rytmu znamená definitívne a kauzálne vy-
lieèenie chorých s úplným odstránením rizika NSS súvisiaceho
s arytmiou. Pri iných typoch arytmií je nefarmakologická lieèba
jedinou lieèebnou alternatívou zachraòujúcou �ivot chorého.

Nefarmakologická prevencia NSS je finanène nároèná. Z h¾a-
diska hodnotenia pomeru nákladov a efektivity je v�ak ekonomic-
ky omnoho výhodnej�ia ako farmakologická lieèba. Tento, dnes ve¾-
mi dôle�itý, ekonomický aspekt by si mali uvedomi� tak lekári, ako
aj pois�ovne rozhodujúce o pridelovaní finanèných prostriedkov.

Vplyv nefarmakologickej lieèby arytmií na dlhodobú prognó-
zu závisí od prítomnosti alebo neprítomnosti organického ochore-
nia srdca, od jeho typu, od stupòa pokroèilosti a najmä od funkcie
¼K. Èím záva�nej�ie je organické postihnutie srdca a èím výraz-

nej�ie je obmedzenie funkcie ¼K, tým men�í je vplyv nefarmako-
logickej lieèby na celkovú mortalitu a dlhodobú prognózu.

U chorých s pokroèilým organickým ochorením srdca s �a�-
kou dysfunkciou ¼K nefarmakologická lieèba síce redukuje rizi-
ko NSS, ale len málo ovplyvòuje dlhodobú prognózu. V týchto
prípadoch v�ak mô�e nefarmakologická lieèba preklenú� obdobie
èakania na transplantáciu srdca, ktorá predstavuje poslednú nefar-
makologickú lieèebnú alternatívu.

Nefarmakologická lieèba arytmií má aj problémy, úskalia, li-
mitácie a komplikácie. Technický pokrok v tejto oblasti v�ak na-
preduje ve¾mi rýchlo. Intenzívne sa h¾adajú rie�enia, ktoré by od-
stránili, resp. podstatne redukovali obmedzenia jednotlivých ne-
farmakologických metód lieèby arytmií. Usilovne sa pracuje na
ich neustálom zdokona¾ovaní, ako aj na podstatnom zní�ení ich
ekonomickej nároènosti.

Dá sa predpoklada�, �e v blízkej budúcnosti sa nefarmakolo-
gická lieèba arytmií bude pou�íva� v ove¾a �ir�om rozsahu, ako je
to v súèasnosti. Ve¾mi perspektívnym prostriedkom pri prevencii
NSS sa ukazujú najmä ICD.

Vyu�ívanie nefarmakologických postupov v prevencii NSS
u nás zatia¾ zaostáva za európskym i svetovým priemerom. Je to
podmienené nedostatkom finanèných zdrojov, chýbaním kvalifi-
kovaných odborníkov, ale aj nedocenením efektívnosti a ekono-
mickej výhodnosti nemedikamentózneho spôsobu lieèby arytmií
a prevencie NSS.

Týmto èlánkom chceme da� podnet na prehodnotenie spôsobov
mana�mentu chorých ohrozených NSS doteraz zabehnutých u nás.
Veríme, �e zakrátko sa budú najmodernej�ie nefarmakologické
metódy lieèby arytmií v prevencii NSS rutinne pou�íva� aj u nás.
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