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NÁHLA SRDCOVÁ SMR� U DETÍ

ÈI�MÁROVÁ E.

SUDDEN CARDIAC DEATH IN CHILDREN

zdravotníckej starostlivosti sa odzrkad¾uje napríklad v stúpajúcom
poète operácií vrodených srdcových chýb, v poète operácií stále
komplexnej�ích chýb, ako aj v predl�ujúcom sa �ivote detí po ope-
rácii srdca. Toto sú skutoènosti, ktoré sa mô�u sta� rizikom NSS
z h¾adiska vzniku ireverzibilných zmien na kardiovaskulárnom
systéme, a tak aj podkladom letálnych arytmií.

Z ïal�ích faktorov podmieòujúcich zvý�ený výskyt NSS u detí
je stúpajúci poèet myokarditíd vírusového pôvodu a kardiomyo-
patií, s ktorými donedávna zomierali ako s nepoznanými. Okrem
toho sa výskyt ischemickej choroby posúva stále do mlad�ích ve-
kových skupín a s òou aj mo�nosti koronárnej náhlej smrti, ktorá
v�ak u detí mô�e by� spôsobená aj inou príèinou, ako uvedieme
ïalej.

Gillette a Garson (30) rozdelili NSS u detí do troch skupín:
1. SIDS,
2. NSS zdanlivo zdravých detí,
3. NSS u detí so známym ochorením srdca.
Toto delenie sa dá rozèleni� do viacerých skupín (tab. 1), ktoré

sa vzájomne lí�ia etiológiou ochorenia, mechanizmom NSS a ri-
zikovými faktormi. Takéto èlenenie nám lep�ie poslú�i v stratégii
prevencie.

V tabu¾ke 1 sú uvedené skupiny detí inklinujúcich k NSS. Ide
o skupinu tzv. nekoronárnych ochorení, ktoré svojou hemodyna-
mikou alebo poru�enou elektrickou stabilitou mô�u navodi� NSS.
Ako uvidíme ïalej, pri rozoberaní jednotlivých skupín ochorení,
v koneènom dôsledku je NSS aj v tejto tzv. nekoronárnej skupine
ochorení spôsobená nedokrvením myokardu a následnou letálnou
arytmiou.

Pri koronárnych ochoreniach spôsobujúcich NSS iba v ma-
lom percente sa stretávame s aterogénnym ochorením koronárnych
artérií, ktoré sú najèastej�ie výsledkom vrodených porúch meta-
bolizmu lipidov. U detí sa èastej�ie stretávame s tzv. neaterogén-
nou koronárnou NSS, kde príèina koronárnej obturácie je trombo-
embólia, vazospazmus, zápalové postihnutie, prípadne anomália
koronárneho rieèiska.

Deti s neoperovanými vrodenými srdcovými chybami

Najèastej�ou bezprostrednou príèinou NSS detí s neopero-
vanou srdcovou chybou býva hypoxia, arytmia alebo tromboem-
bólia. Na �hypoxiu� zomierajú deti s vrodenými srdcovými chy-
bami, ktoré majú zní�ený prietok cez p¾úcne rieèisko. Je to asi
10 % v�etkých NSS kardiálneho pôvodu (8). U detí so sekundár-

V pediatrii sa pod pojmom náhla smr� èasto myslí na náhlu
smr� dojèiat � sudden infant death syndrome � SIDS. SIDS de-
finovali roku 1969 Bergman a Beckwit ako neoèakávané, náhle
úmrtie die�a�a do jedného roka �ivota bez predchádzajúcich symp-
tómov, najèastej�ie v noci. Skutoènú príèinu smrti neodhalí ani
pitva. Do 19. storoèia sa náhla smr� dojèiat vysvet¾ovala ako ná-
sledok pri¾ahnutia die�a�a matkou (73). Existuje pribli�ne 200 teó-
rií, ktoré overujú a h¾adajú príèinu SIDS v poruche neurovegeta-
tívnych funkcií, vnútorného prostredia, hepatopatií, hyperpyrexií,
porúch imunity a podobne. Otázka etiológie SIDS zostáva stále
otvorená. Predpokladajú sa tri základné príèiny SIDS (6, 86). Je to
zlyhanie respiraèného systému, centrálneho nervového systému
a uva�uje sa aj o zmenách prevodového systému srdca s násled-
nou letálnou arytmiou.

Aj napriek tomu, �e SIDS patrí v pediatrii k dôle�itým prob-
lémom po medicínskej, ale aj po etickej stránke a tvorí 5 % celko-
vej dojèenskej úmrtnosti, nebude predmetom tejto práce, ktorá sa
venuje náhlej srdcovej smrti (NSS), kde ide bezprostredne o kar-
diálnu príèinu úmrtia.

Náhla srdcová smr� má v pediatrii svoje �pecifiká a zvlá�tnosti.
Má rozmanitú etiologickú �kálu a rôznorodé mo�nosti prevencie,
èím sa odli�uje v urèitých oh¾adoch od NSS dospelých.

Je v�eobecne známe, �e NSS dospelých pacientov najèastej�ie
spôsobujú koronárne príhody (69) a ako taká sa zaraïuje na prvé
miesto v�etkých náhlych úmrtí. U detí je NSS na piatom mieste
príèin úmrtí po úrazoch, malígnych ochoreniach, vrodených ano-
máliách a infekèných chorobách. Oèakáva sa, �e toto poradie sa
bude meni�, �ia¾ v prospech NSS. Dokumentuje to aj �túdia Gar-
sona z roku 1985, ktorý analyzoval príèiny úmrtí hospitalizova-
ných detí v rokoch 1958�1983 (27). I�lo o skupinu 23 402 detí
vo veku 1�14 rokov. Z nich zomrelo 981 detí (4,2 %). 101 detí
zomrelo náhle (9 %). Spätná analýza urobená po rokoch dokázala
stúpajúci trend NSS. Zistilo sa pri nej, �e roku 1958 zomreli ná-
hlou smr�ou 3 deti a roku 1983 u� 22 detí. Paradoxom stúpajúce-
ho poètu NSS u detí je, �e ich poèet stúpa napriek zvy�ujúcej sa
úrovni zdravotníckych slu�ieb. Je to tak preto, lebo vysoká kvalita
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nou p¾úcnou hypertenziou je príèinou NSS hypoxia, tromboem-
bólia alebo kardiálna dekompenzácia. Zúèastòujú sa na NSS
v 14�17 % (92) a ich najväè�í výskyt je v druhej dekáde �ivo-
ta. Ktoráko¾vek nekorigovaná vrodená srdcová chyba v rámci
prirodzeného priebehu mô�e zapríèini� srdcové zlyhanie, pri kto-
rom NSS mô�e by� spôsobená letálnou arytmiou, kde i arytmo-
génny efekt lieèby má svoju neoddelite¾nú úlohu. Pri vrodenej
aortálnej stenóze sa dlho predpokladalo, �e príèinou náhlej smr-
ti je zní�ený vývrh srdca s následnou ischémiou mozgu. Doká-
zalo sa v�ak, �e NSS pri aortálnej stenóze je vlastne koronárna
smr� zo zní�eného koronárneho prietoku (10). Signálmi hrozia-
cej NSS pri aortálnej stenóze sú príznaky ischémie na EKG, bo-
lesti na hrudníku a synkopa. Aj keï v rámci pomalého prirodze-
ného priebehu aortálnych stenóz sa náhla smr� objavuje v dru-
hej dekáde, predsa èas� detí mô�e zomrie� aj v dojèenskom ve-
ku, najmä ak ide o kritickú aortálnu stenózu. Neúmerný nepokoj
a plaè dojèa�a s aortálnou stenózou ako prejav bolestivej isché-
mie je predzves�ou náhlej koronárnej smrti.

Deti s kardiomyopatiou alebo myokarditídou

Dilataèná kardiomyopatia (DKMP) je typická svojou zlou prog-
nózou a rýchlym zhor�ovaním sa klinického stavu. Caforia roku
1990 dokázal, �e v priebehu prvých dvoch rokov po objavení sa
symptómov DKMP zomrie 1/5 a� 1/2 detí. V súbore Èi�márovej
z roku 1989 sa zistilo, �e ak sa DKMP stane príèinou zlyhania
srdca, deti sú ve¾mi pravdepodobnými kandidátmi smrti. Zomie-
rajú väè�inou na následky srdcového zlyhania, ale nie je výnim-
kou, �e zomrú náhlou smr�ou. Deti s DKMP tvoria a� 20 % celko-
vého poètu NSS (46). Bezprostrednou príèinou NSS pri DKMP je
arytmia, ktorá je najèastej�ie spôsobená koronárnym nedokrve-
ním (91). Existujú niektoré hemodynamické, ale najmä elektro-
kardiografické znaky, ktoré sa mô�u pova�ova� za rizikové fakto-
ry NSS pri DKMP. Patria k nim poruchy intrakomorového vede-
nia v podobe fascikulárnych blokád a komplexné ektopické po-
ruchy srdcového rytmu. V súbore 46 pacientov s DKMP, ktorý
sme sledovali pribli�ne 15 rokov, zomrelo 15 detí. 8 detí zomrelo
na následky srdcového zlyhania a 7 detí zomrelo náhle. V retro-
spektívnej �túdii sme zistili, �e v�etci, ktorí zomreli náhle, mali
zmeny na EKG, ktoré sa vyvinuli postupne. Boli to najmä známky
ischémie. 4 mali fascikulárne blokády, ïal�í 4 komorové extrasys-
toly a 1 mal �sick sinus syndrome�.

Hypertrofická kardiomyopatia (HOKMP) sa na NSS zúèas-
tòuje vo väè�om percente u detí ako u dospelých pacientov (52,
55). Náhlou smr�ou pri HOKMP zomiera 9 % (48) a� 31 % (52).
Pravdepodobnos� NSS sa zväè�uje so stupòom ob�trukcie ¾avej
komory (45). Za príèinu náhlej smrti sa pova�uje hlavne arytmia,
ktorá je èasto výsledkom ischémie myokardu, èo potvrdila aj tá-
liová scintigrafia (4, 23).

Medzi rizikové faktory NSS pri HOKMP patria nasledujúce
skutoènosti: mlad�í vek � do 30 rokov, ponámahová depresia seg-
mentu ST, redukcia frakèného skrátenia, zväè�enie ¾avokomoro-
vého plniaceho tlaku viac ako 20 mmHg, zní�enie ejekènej frak-
cie � pod 20 % (71). Jedným z výnimoèných rizík NSS je pozi-
tívna rodinná anamnéza, a to nielen v zmysle výskytu HOKMP,
ale aj NSS (55). Epstein a spol. roku 1992 dokonca na�li genetic-
kú podmienenos� hereditárne �a�kého priebehu HOKMP. I�lo o mu-
táciu 908 leucínu na valín a 403 arginínu na guanín. Z praktické-

ho h¾adiska je abnormálne zvý�enie tlaku pri zá�a�i markerom zlej
prognózy detí s HOKMP (75).

Deti so syndrómom predå�eného intervalu Q-T

Okrem symptomatických predå�ení intervalu Q-T, ktoré vzni-
kajú v súvislosti s poruchami vnútorného prostredia alebo kar-
diomyopatiou, existujú u detí vrodené syndrómy predå�eného in-
tervalu Q-T. Pod¾a pridru�enej hluchoty ich rozpoznávame ako
syndróm predå�eného intervalu Q-T s hluchotou, èo je Jervellov�
Langeho�Nielsenov syndróm a bez hluchoty Romanov�War-
dov syndróm. Etiologicky sa pri oboch týchto syndrómoch myslí
na dediènú závislos�. Pri syndróme s hluchotou sa uva�uje o auto-
zomálne recesívnej dediènosti a pri syndróme bez hluchoty o auto-
zomálne dominantnej dediènosti. Syndróm predå�eného intervalu
Q-T mô�e spôsobova� závraty, synkopy, asystóliu a� NSS. Na zá-
klade výsledkov medzinárodnej �túdie, ktorú vypracovala Pediat-
rická elektrofyziologická spoloènos�, sa podrobne analyzovalo
a dlhodobo sledovalo (4�9 rokov) 287 detí so syndrómom predå-
�eného intervalu Q-T (50). Na základe jej výsledkov mo�no uvies�,
�e príèinou NSS pri tomto syndróme je komorová tachykardia (KT),
ktorá mô�e by� polymorfná aj monomorfná (28). Polymorfný typ
KT mô�e by� tzv. pravý, ktorý vzniká ako priamy následok predå-
�enej nehomogénnej repolarizácie. Falo�ný typ polymorfnej KT
má normálnu då�ku intervalu Q-T, ktorá sa v�ak predl�uje adre-
nergickými vplyvmi, a tak od�tartuje vznik KT. Tento typ syndró-

Tab. 1. NSS u detí.

I. nekoronárna
a) vrodené srdcové chyby - neoperované

- operované
b) kardiomyopatie, myokarditídy
c) arytmie

II. koronárna
a) aterogénna - predèasná ateroskleróza

- vrodené metabolické chyby
b) neaterogénna - tromboembólia

- vazospazmus
- arteritídy
- vrodené anomálie koronárnych artérií.

Tab. 1. SCD in children.

I. non-coronary causes
a) congenital heart defects - surgically not treated

- surgically treated
b) cardiomyopathy, myocarditis
c) arrhythmias

II. coronary causes
a) atherogenic - premature atherosclerosis

- congenital metabolic defects
b) non-atherogenic - thromboembolism

- vasospasm
- arteritis
- congenital anomalies of coronary arteries
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mu predå�eného intervalu Q-T je najèastej�ie výsledkom asymet-
rickej sympatikovej inervácie srdca pochádzajúcej z ganglion stel-
latum. U nelieèených detí so syndrómom predå�eného intervalu
Q-T je pomerne vysoká úmrtnos� a� 73 % (50). Garson (28) udáva
incidenciu NSS a� 83�91 % v prípade, �e interval Q-T je dlh�í
ako 0,60 s. Pri då�ke menej ako 0,60 s bol výskyt NSS 27�44 %.
Za prediktor NSS, a teda aj indikátor nevyhnutnosti lieèby, mo�-
no pova�ova� zvýraznenie sa predå�enia intervalu Q-T po zá�a�i
alebo po strese, prítomnos� abnormálnych neskorých komorových
potenciálov najmä pri syndróme predå�eného intervalu Q-T závis-
lého od bradykardie (83). K ïal�ím rizikám NSS patrí pozitívna
anamnéza v zmysle prítomnosti NSS alebo predå�eného intervalu
Q-T v rodine alebo prítomnos� subjektívnych �a�kostí postihnuté-
ho v podobe závratov, synkôp a podobne. Lieèba a tým aj preven-
cia NSS je v podávaní betablokátorov, v sympatektómii, kardio-

stimulácii, príp. v pou�ití kardiostimulátora s defibrilátorom. Ta-
káto lieèba mô�e zní�i� výskyt NSS a� o 75 % (81).

Deti po operácii srdca

Podkladom NSS tu mô�u by� ireverzibilné zmeny myokardu
navodené naru�enou hemodynamikou neskoro operovanej chyby,
nesprávne operovanej chyby alebo chyby operovanej len paliatív-
nym spôsobom. Ireverzibilné zmeny myokardu sú najèastej�ie spô-
sobené fibrózou myokardu. Takto vzniknutá nehomogénnos� my-
okardiálneho svalu mô�e by� príèinou elektrickej instability, ktorá
je potom podkladom arytmií. Druhým mechanizmom vzniku aryt-
mií po operácii srdca je priame poru�enie prevodového systému,
ktorého výsledkom sú poruchy prevodu v zmysle fascikulánych
blokád, prípadne dysfunkcia sínoátriálneho (SA) uzla. Po�kode-

Tab. 2. Príèiny AIM u detí.

1. Oklúzia koronárnych artérií:
 tromboembólia: - pri endokarditíde

- pri nefrotickom syndróme
- po operácii srdca
- pri poruchách hemokoagulácie
- pri nádoroch srdca
- u hemofilikov lieèených protrombínovým
   koncentrátom
- z pupoèníka

 vazospazmus: - idiopatický
- po po�ití kokaínu

 artritída: - Kawashaki choroba
- Takaysova choroba
- periarteritis nodosa
- systémový lupus erythematosus
- koronárna vaskulitída (vírusová, bakter.)

2. Ateroskleróza:
- progéria
- pseudoxanthoma elasticum
- mukopolysacharidóza
- homocystinúria
- alkaptonúria
- Hurlerovej syndróm
- hypercholesterolémia

3. Koronárna hypoperfúzia:
- kardiomyopatia
- vrodené srdcové chyby s cyanózou
- zlyhanie srdca
- Ao stenóza
- bronchopneumónia s asfyxiou

4. Vrodené anomálie koronárnych ciev:
- anomálny odstup z Ap
- anomálny odstup z Ao
- fistula koronárnych artérií
- transpozícia ve¾kých ciev

5. Iné:
- idiopatická kalcifikácia
- trauma

Tab. 2. The causes of AMI in children.

1. Occlusion of coronary arteries:
 thromboembolism: - in endocarditis

- in nephrotic syndrome
- after heart operations
- in haemocoagulation disturbances
- in heart tumors
- in haemophiliacs cured by prothrombin  con-

centrate
- from the umbilical cord

 vasospasm: - idiopathic
- after cocain consumption

 arteritis: - Kawashaki disease
- Takay�s disease
- periarteritis nodosa
- systemic lupus erythematosus
- coronary vasculitis (viral, bacterial)

2. Atherosclerosis:
- progeria
- pseudoxanthoma elasticum
- mucopolysacharidosis
- homocystinuria
- alcaptonuria
- Hurler�s syndrome
- hypercholesterolaemia

3. Coronary hypoperfusion:
- cardiomyopathy
- congenital heart defects with cyanosis
- heart failure
- Ao stenosis
- bronchopneumonia with asphyxia

4. Congenital anomalies of coronary vessels:
- anomalous branching from Ap
- anomalous branching from Ao
- fistula of coronary arteries
- transposition of large vessels

5. Other causes:
- idiopathic calcification
- trauma
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nie SA uzla má za následok najèastej�ie SSS (syndróm dysfun-
kcie sínoátriálneho uzla) (angl. sick sinus syndrome), ktorý vzni-
ká najmä po operácii transpozície ve¾kých ciev tzv. Mustardovou
operáciou, èo predstavuje intraátriálny prístup operácie.

Typickou NSS v skupine pacientov po operácii srdca sú tzv.
neskoré náhle smrti po operácii Fallotovej tetralógie. Ich inciden-
cia sa udáva 30�50 % (29, 39) v�etkých náhlych smrtí. Ich podiel
na pooperaènej úmrtnosti je 2�8 % (29, 67, 39, 74). Ve¾ký roz-
diel v incidencii je podmienený úrovòou pracoviska, samou srd-
covou chybou, då�kou operácie, vekom pacienta pri operácii a po-
dobne.

V snahe získa� preh¾ad o de�och operovaných na Slovensku
s Fallotovou tetralógiou sme urobili klinickú �túdiu 53 detí opero-
vaných v rokoch 1968�1981 (18). Z nich exitovalo 18. �trnás�
exitovalo bezprostredne po operácii a �tyria neskorou náhlou smr-
�ou. V�etci 4, ktorí zomreli neskorou NSS, boli pri operácii star�í
ako 12 rokov. Doba ich úmrtia bola v rozsahu 14�20 rokov po
operácii. Dvaja z nich boli reoperovaní. Rozsah operaèného zása-
hu bol okrem ventrikulotómie aj resekcia infundibula a valvulo-
tómia. V operaènom priebehu mali v�etci bifascikulárnu blokádu
� kompletnú blokádu pravého ramienka a ¾avú prednú fasciku-
lárnu blokádu. Predpokladanou príèinou smrti, v súlade s litera-
túrou, bola komorová fibrilácia, ktorú predchádzala monomorfná
KT (39, 74).

Deti s kardiostimuláciou

Oproti dospelým pacientom je riziko NSS u detí s kardiosti-
muláciou väè�ie ako u dospelých. Je to podmienené rastom detí
do vý�ky, a tým následným posunom elektródy a neadekvátnej
stimulácie, ktorá u detí mô�e by� spôsobená aj dynamickými zme-
nami vnútorného prostredia, ktoré ovplyvòujú prahový potenciál
(78). Základnou prevenciou NSS u detí s trvalou kardiostimulá-
ciou je pou�itie správnej elektródy. Dnes sa jednoznaène upred-
nostòuje epimyokardiálna elektróda pred endokardiálnou elektró-
dou (59). Potvrdzujeme to aj z vlastného pozorovania detí s trva-
lou kardiostimuláciou. Pôvodne sme implantovali endokardiálne
elektródy. Trikrát zlyhali. Bolo to v prípade dievèa�a, ktoré narás-
tlo za jeden rok 6 cm a a� kardiálne zlyhanie upozornilo lekára, �e
elektróda u� dlh�ie nestimuluje. Bolo to aj v prípade úrazu chlap-
ca pri sánkovaní a napokon do�lo k zlyhaniu kardiostimulácie
u dievèa�a lieèeného glukokortikoidmi.

Deti s arytmiou

Vo v�eobecnosti platí, �e arytmia sa èastej�ie stane príèinou
NSS, ak sa objaví na po�kodenom myokarde. U detí to býva v prí-
padoch �truktúrnej vrodenej srdcovej chyby pred operáciou alebo
po operácii srdca. Okrem toho arytmia vzniká pri rôznych zme-
nách myokardu, ktorý sa stáva dezintegráciou svojich buniek zdro-
jom elektrickej instability. Takýto podklad pre vznik arytmie a prí-
padne následnej NSS vzniká aj pri myokarditídach alebo kardio-
myopatiách.

V pediatrii sa v�ak mô�eme stretnú� s arytmiami alebo NSS,
ktoré vzniknú u zdanlivo zdravých detí (21, 90). Najèastej�ie ide
o arytmie, ktoré sa objavujú ako prvý symptóm fokálnej myokar-
ditídy alebo kardiomyopatie (87). Takéto prípady detí s arytmiou,
ktoré zomreli náhle, sme mali aj v na�om súbore (17). Arytmia

bola prakticky jediným symptómom vírusovej myokarditídy, prí-
padne incipientnej kardiomyopatie. Klinický predpoklad sa potvr-
dil aj sekciou.

Ïal�ou arytmiou u detí, ktorá mô�e by� príèinou NSS, je kom-
pletná átrioventrikulárna blokáda (KAVB). U detí mô�e vzniknú�
ako výsledok pooperaèného po�kodenia prevodového systému. Deti
s pooperaènou KAVB zomierajú väè�inou v dôsledku srdcového
zlyhania na rozdiel od detí s vrodenou KAVB, ktoré zomierajú
èastej�ie náhle. Bezprostrednou príèinou smrti sa stáva asystólia
ako výsledok poruchy prevodu. Nie je v�ak zvlá�tnos�ou, �e pod-
kladom NSS u detí s vrodenou KAVB je komorová tachyarytmia.
Za prediktor NSS pri tejto KT sa pova�ujú komorové extrasystoly
zistené pri dlhodobom monitorovaní alebo po sympatikomimetic-
kých podnetoch, prípadne poèas zá�a�e detí s KAVB (49, 89).

Náhlu srdcovú smr� u detí mô�e spôsobi� aj tzv. idiopatická
komorová tachykardia, ktorá sa objavuje aj u detí zdanlivo zdra-
vých (62). Ide o polymorfnú komorovú tachykardiu, ktorá mô�e
by� príèinou synkôp alebo náhlych úmrtí (77). Mnohí autori h¾a-
dali príèinu idiopatickej KT v tejto skupine detí. Najzaujímavej-
�ou je z tohto h¾adiska práca Mitraniho a spol. z roku 1993, ktorí
dokázali kardiálnou sympatikovou scintigrafiou abnormálnu sym-
patikovú inerváciu ako príèinu idiopatickej KT (58).

Pri ka�dej KT, ktorá sa objaví u die�a�a s normálnou funkciou
srdca, je nevyhnutné myslie� aj na to, �e KT mô�e by� súèas�ou
syndrómu predå�eného intervalu Q-T, prejavom arytmogénnej dys-
plázie pravej komory (ADPK) alebo ide o syndróm WPW.

ADPK je urèitý lokalizovaný typ kardiomyopatie, ktorej his-
tologickým podkladom je tuková infiltrácia a fibróza myokardu
pravej komory. Etiologicky sa na takejto degenerácii zúèastòujú
vírusy, ischémia, toxické vplyvy, napríklad fosfor, huby a podob-
ne (20). Klinicky na ADPK nás mô�e upozorni� údaj o palpitá-
ciách, nález tretej príp. �tvrtej ozvy a ráz�tep druhej ozvy nad-
p¾úcnou artériou. Zachytené extrasystoly pochádzajúce z pravej
komory aj následná KT má tvar blokády ¾avého ramienka (72).
Echokardiograficky sa pri ADPK nájde dyskinéza pravej komory
a diastolické pre�a�enie.

Rôznorodos� arytmií v detskom veku nás vedie k tomu, aby
sme ka�dé die�a s arytmiou posudzovali individuálne a zároveò
komplexne vzh¾adom na etiológiu arytmií, funkciu ¼K, elektrofy-
ziologický podklad arytmie a dynamiku jej zmien pri vegetatív-
nych a zá�a�ových elektrokardiografických testoch. Variabilita
intervalov R-R, då�ka intervalu Q-T, prítomnos� abnormálnych
neskorých komorových potenciálov a dysfunkcia ¼K sú mo�né
prediktory zlej prognózy.

Doteraz sme hovorili o nekoronárnych NSS u detí. I�lo o 6
skupín detí s etiologicky rozdielnymi ochoreniami, ktorých spo-
loèným menovate¾om bola NSS. Bezprostrednou príèinou NSS bola
najèastej�ie letálna arytmia, ktorá vznikla v dôsledku ischémie
myokardu (4, 10, 23, 91). Záverom tejto èasti je potrebné kon�ta-
tova�, �e nekoronárna NSS u detí je zapríèinená rôznymi chorob-
nými jednotkami, ktoré poru�ením hemodynamiky alebo elektric-
kej stability srdca spôsobia nepriamo ischémiu srdca, a tak dajú
podnet k NSS.

Deti s koronárnou príhodou

Osobitnou skupinou detí s NSS sú deti s koronárnou smr�ou,
ktorá vznikne ako výsledok obturácie koronárneho rieèiska. V dos-
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pelej populácii koronárna NSS patrí k najèastej�ím príèinám NSS.
Podmieòuje ju a� v 80 % prípadov ischemická choroba srdca (60,
70). NSS u detí mô�e vzniknú� ako výsledok aterogénneho alebo
neaterogénneho po�kodenia koronárnych artérií.

Je známe, �e aterosklerotické zmeny na cievach vznikajú u�
v detstve. Potvrdzujú to hlavne patologickoanatomické �túdie
o mladých ¾uïoch a de�och, ktorí zomreli náhodne � násilnou
smr�ou, napríklad pri autonehode (7, 53, 65). U� dnes je známych
nieko¾ko stoviek �urých¾ovaèov� aterosklerózy, ktoré sa nazývajú
rizikové faktory (2, 11, 13, 15, 19, 32, 54, 85). Správne poznanie
a úèinná eradikácia rizikových faktorov je k¾úèom k prevencii is-
chemickej choroby a jej následkov. Detský vek je ideálny pre pre-
ventívnu èinnos� a dokonca dnes u� je tendencia zaèa� s preven-
ciou aterosklerózy v antenatálnom období (36, 47).

Zvlá�tne postavenie z h¾adiska predèasnej aterosklerózy majú
deti s familiárnou hypercholesterolémiou, najmä homozygótne
formy. Ich výskyt v populácii je 1:1 000 000. To v�ak nezni�uje
potrebu ich aktívneho vyh¾adávania a vèasnej diétnej a medika-
mentóznej lieèby (68). Tesná súvislos� familiárnej hypercholeste-
rolémie a vèasného AIM u detí sa dokázala. V záujme úèinnej
prevencie AIM u detí sa dnes odporúèajú a skú�ajú u� také postu-
py, ako je plazmaferéza (3) alebo transplantácia peèene (68).

Vo vývoji aterosklerózy existuje nieko¾ko zvlá�tností, najmä
vo vz�ahu k infarktu myokardu aj z h¾adiska NSS. Pri vzniku ate-
rosklerotických zmien u mladých ¾udí ide najskôr o postihnutie
ve¾kých ciev, a� neskôr vznikajú zmeny na koronárnych artériách.
Histologicky vznikajú najmä zmeny fibrotické, menej ateroma-
tózne (7, 15, 36, 65). Fibrocelulárna hyperplázia zodpovedá za
koronárnu hypervazoreaktivitu, následný spazmus ciev a tranzi-
tórnu ischémiu, ktorá mô�e zapríèini� fatálnu arytmiu a NSS (61).
U mladých ¾udí pri akútnom infarkte myokardu (AIM) ide väè�i-
nou o jednocievne postihnutie koronárnej artérie, najèastej�ie ¾a-
vej. V súbore Coradu a spol. (14) bolo 163 mladých ¾udí vo veku
18�35 rokov s NSS. Z nich zomrelo 37 náhlou koronárnou smr-
�ou a len 27 % malo ateromatózne pláty, ostatní fibrózne zmeny.
Trombus v koronárnej artérii na�li len u dvoch pacientov. Ïal�ou
zvlá�tnos�ou AIM u mladých pacientov je menej fatálny priebeh,
dobrá regenerácia a men�í poèet neskorých následkov. Potvrdzuje
to aj práca Celermajera a spol. z roku 1991 (12), ktorí v súbore
17 detí vo veku od 1 mesiaca do 12 rokov s infarktom myokardu
zistili, �e okrem jedného pacienta (kde na�li intimálnu fibrózu)
i�lo o neaterogénnu príèinu infarktu. 47 % úmrtnos� sa v�ak za-
znamenala v èase 3. dòa a� 3. roka po IM. Iba dvaja pacienti zo-
mreli bezprostredne po IM � NSS. Neskorá NSS sa nezazname-
nala. Devä� pre�ívajúcich detí sa má dobre a majú dobrú fyzickú
toleranciu. Dobrý poinfarktový stav u detí mo�no vysvetli� dob-
rou funkciou nepo�kodeného myokardu, nízkou periférnou rezis-
tenciou relatívne zdravých ciev, ktoré zabezpeèia nízky �afterlo-
ad�, a tým dobrú a rýchlu remodeláciu myokardu. Dobrý stav
myokardu v�ak nie je tak podkladom pre reentry mechanizmus,
èo vysvet¾uje nízky výskyt arytmií u detí po AIM. Potvrdili to
vo svojej práci aj Johnsrude a spol. roku 1995 (40), ktorí sledova-
li 96 mladých ¾udí po AIM. Poinfarktová úmrtnos� bola 36 %, z èo-
ho v 1. tý�dni a� 74 %. Len 19 z nich malo po AIM komplexné
komorové arytmie vrátane komorovej tachykardie a fibrilácie.

Posudzovala som prípad 15-roèného chlapca, ktorý na hodine
telesnej výchovy �za trest� musel urobi� 100 klikov. Po ukonèení
tejto èinnosti pocítil typickú boles� v hrudníku, s ktorou �obi�iel�

dvoch lekárov a a� potom bol hospitalizovaný. Zvý�ená aktivita
enzýmov, elektrokardiogram, echokardiogram a angiografia po-
tvrdili diagnózu AIM.

Koronarografia nedokázala obturáciu koronárnej artérie, tá-
liová scintigrafia v�ak dokázala rozsiahle ischemické po�kodenie
myokardu. 20-roèný mladík (dnes u� 5 rokov po príhode) sa cíti
dobre, normalizovali sa mu hemodynamické parametre a zostáva
len mierna ponámahová ischémia, dokázaná pomocou zá�a�ovej
táliovej scintigrafie.

Uvedením tohto prípadu chceme poukáza� na spazmus koro-
nárnych artérií ako èastej�ej príèiny AIM v mlad�ích vekových
skupinách oproti dospelým pacientom. Pri tejto príle�itosti je pot-
rebné upozorni� na kokaín, ktorý prostredníctvom vazospazmu
koronárnych artérií, ale aj svojím arytmogénnym efektom mô�e
zapríèini� NSS (5).

V tabu¾ke 2 sú príèiny AIM u detí. Treba si v�imnú�, �e ate-
roskleróza ako príèina AIM sa mô�e sta� dôle�itou aj pri rôznych
vrodených metabolických poruchách, ako je progéria, pseudoxan-
thoma elasticum, mukopolysacharidóza, homocystinúria, Hurle-
rovej syndróm a hypercholesterolémia.

Okrem aterosklerózy mô�u by� príèinou AIM u detí oklúzie
koronárnych artérií, ktoré sú zapríèinené tromboembóliou, zápa-
lom koronárnych artérií na podklade vrodenej anomálie koronár-
nych artérií. V podstate platí, �e neaterogénne príèiny AIM u detí
sú èastej�ie ako aterogénne, na rozdiel od dospelých pacientov.
Èím mlad�ie je die�a, tým je pravdepodobnos� neaterogénneho in-
farktu k aterogénnemu väè�ia. Potvrdzujú to aj mnohé �túdie, naj-
mä mnohé kazuistiky, ktoré uvádzajú rôzne príèiny AIM u detí.

Neaterogénnu príèinu AIM u detí opísal roku 1993 Dimitriu
u 6 detí (24). Do roku 1995 bolo spolu opísaných 45 novoroden-
cov s AIM. Sedem z nich AIM pre�ilo. Ostatní zomreli. Najèas-
tej�ou príèinou AIM bola tromboembólia vzniknutá pri katetrizá-
cii pupoèníkových �íl. Ïalej to boli hyperkoagulaèné stavy, dise-
minovaná intravaskulárna koagulácia, perinatálna asfyxia a podob-
ne (37, 51).

K najèastej�ím neaterogénnym príèinám AIM u detí patria vro-
dené anomálie koronárnych artérií (43). Napriek tomu, �e ide o zried-
kavú vrodenú srdcovú chybu tvoriacu len 1,5 % v�etkých vrode-
ných srdcových chýb, je mimoriadne dôle�itá z h¾adiska mo�ného
AIM, ktorý mô�u zapríèini� u� v detstve. Vèasná diagnostika vro-
denej anomálie koronárnych artérií umo�ní vèasnú operaènú lieè-
bu, a tým prevenciu mo�ného AIM. Principiálne ide o dva základ-
né typy vrodených anomálií. Je to anomálny odstup koronárnych
artérií a anomálne vetvenie, vrátane koronárnej fistuly. Najèastej-
�ou anomáliou koronárnych artérií vôbec je anomálny odstup ¾avej
koronárnej artérie z pulmonálnej artérie (ALKA). Då�ka pre�ívania
týchto pacientov závisí od poètu a kvality kolaterálneho rieèiska.
80 % detí sa klinicky demaskuje najèastej�ie príznakmi zlyhania
srdca, prípadne NSS do 16. tý�dòa �ivota. Za ideálny vek pre operá-
ciu sa pova�uje 18.�27. mesiac �ivota. Viaceré údaje v literatúre
zhodne udávajú vysoký podiel pacientov s ALKA na NSS. V súbo-
re Johnsrudeho z roku 1995 bolo 96 detí do 16. roku �ivota, s AIM
bolo 32 detí s diagnózou ALKA. Celermajer roku 1992 zo 17 detí
s NSS mal 6 detí s ALKA. Gonzáles opísal roku 1995 prípad 4-
mesaèného chlapca s ALKA, u ktorého AIM spôsobil ruptúru chor-
dae tendinae, ktorá sa musela rie�i� operaène (31).

Druhým typom vrodenej anomálie koronárnych artérií je ano-
málny odstup z aorty � z opaèných sínusov. Príèinou ischémie
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a prípadne NSS je v týchto prípadoch je mechanická obturácia
koronárnej artérie zvonka, v mieste jej priebehu medzi ve¾kými
cievami. Preto k NSS dôjde vo vy��om veku a najèastej�ie po ná-
mahe, èo dokumentujú aj údaje NSS atlétov (43).

Pri vrodenej fistule koronárnych artérií mô�e ís� o jej ústenie
do pravej predsiene, pravej komory alebo do pulmonálnej artérie.
Hemodynamický nezáva�ný ¾avo-pravý skrat, ktorého je fistula
príèinou, nemusí alterova� klinický stav pacienta, ale mô�e by�
príèinou AIM a NSS v druhej a� tretej dekáde �ivota a tie� vzni-
ká po fyzickej námahe (79).

Okrem vrodených anomálií koronárnych artérií sa v detskom
veku mô�u sta� príèinou AIM aj zápalové ochorenia koronárnych
artérií s následnou oklúziou. Najèastej�ou vaskulitídou postihujú-
cou aj koronárne artérie je Kawashakiho choroba. Kawashaki ako
prvý opísal vaskulitídu malých ciev roku 1967, keï na�iel pacien-
ta po AIM a mnohé aneuryzmy na koronárnych artériách. Tento
typ vaskulitídy tzv. aneuryzmatickou regresiou poru�uje elastickú
zlo�ku intimy a v priebehu 1�2 rokov vyvoláva vznik aneury-
ziem. Kawashakiho choroba najèastej�ie postihuje deti v 18. me-
siaci �ivota, èastej�ie chlapcov ako dievèatá a najèastej�ie ázijcov.
Ide o zápal sprostredkovaný imunoregulaènou abnormalitou na-
vodený baktériami, vírusmi alebo toxickými vplyvmi, napríklad
ortu�ou. Towbin a spol. roku 1992 vypracovali aj elektrokardio-
grafické kritériá Kawashakiho artritídy, a to na retrospektívnej
analýze v súbore 37 detí zomretých na AIM. Ide o nález �irokého
(viac ako 35 ms), hlbokého a roz�tiepeného kmitu Q. Zároveò na-
�iel aj eleváciu úseku ST viac ako 2 mm a interval Q-T dlh�í ako
440 ms. Uvedené posledné dva údaje sú aj ekg kritériom koronár-
nej aneuryzmy. Viacerí autori opísali NSS pri Kawashakiho cho-
robe (33, 40, 80). Dokonca Smith roku 1993 opísal NSS ako prvý
symptóm Kawashakiho choroby. Saito roku 1995 rie�il koronár-
nym bypassom aneuryzmaticky zmenenú koronárnu artériu u die-
�a�a. Ïal�í typ postihnutia cievnej steny koronárnych artérií na�iel
Antelmi u die�a�a pri Takaysovej vaskulitíde, u ktorého urobil ro-
ku 1993 angioplastiku.

Z ïal�ích artritíd, ktoré mô�u zapríèini� AIM, prípadne NSS,
je systémový lupus (SLE). Príèinou AIM býva tzv. lupusová vas-
kulopatia (42). Demin a spol. roku 1993 (22) opísali 6 detí s AIM
pri SLE. Upozoròujú aj na ïal�ie riziká AIM. Je to dlhodobá lieè-
ba kortikoidmi, zvý�ená hladina cholesterolu, zvý�ené hodnoty
krvného tlaku, hyperkoagulácie a prítomnos� antifosfolipidového
antigénu pri sekundárnom fosfolipidovom syndróme. Najmlad�ie
(8-roèné) die�a so SLE s AIM opísali roku 1995 Miller a spol.
(57), ktorí na�li trombus v arteria circumflexa a v intramurálnych
artériách, prièom steny koronárnych artérií boli fibromuskulárne
zmenené.

Vírusové myokarditídy ako príèinu NSS som u� uviedla. Je
v�ak potrebné zdôrazni� ich diferenciálnodiagnostické �a�kosti, a to
v prípade NSS koronárneho pôvodu, pri vírusovej vaskulitíde (56).

Folger a spol. roku 1994 urobil kritickú analýzu 47 mladých
pacientov, ktorých pôvodne pre boles� v hrudníku, zmeny úseku
STT, stredne zvý�ené hodnoty kreatinínkinázy pova�ovali za pa-
cientov s AIM a po prehodnotení i�lo o pacientov s myoperikar-
ditídou. Zámena perimyokarditídy mô�e by� aj opaèného charak-
teru. Sledovala som 10-roènú pacientku, u ktorej sa poèas �chríp-
ky� objavili bolesti v hrudníku a na EKG boli dynamické zmeny
na segmente STT. Sérologicky sme potvrdili infekciu vírusmi Cox-
sackie skupiny B. Suponovali sme perikarditídu, ktorú sme v�ak

echokardiograficky nepotvrdili. Táliová scintigrafia v�ak dokáza-
la lokalizovanú ischémiu prednej steny ¾avej komory, èo nepriamo
dokázalo koronárnu ischémiu pri vírusovej vaskulitíde.

Ïal�ou príèinou AIM aj NSS u detí sú tromboembólie. Príèi-
nou tromboembólie sa mô�e sta� infekèná endokarditída (41). Ïa-
lej to mô�e by� aj nefrotický syndróm, na ktorého vzniku sa zúèas-
tòujú aj ïal�ie faktory. Je to hypercholesterolémia, hyperglycidé-
mia, lieèba glukokortikoidmi, zní�ená hladina antitrombínu III
a proteínu S. V súbore Ordoneza z roku 1993 zo 142 detí s nefro-
tickým syndrómom zomrelo 58 na AIM. Z nich 38 % zomrelo
náhlou smr�ou. Ïal�ie prípady NSS u detí s nefrotickým syndró-
mom opísali Hopp a spol. roku 1994 (35) a Igarashi roku 1993.

Tromboembóliu ako príèinu AIM u detí opísali po parciálnych
anastomozujúcich operáciách srdca pri pou�ití konduitu (intra-
alebo extrakardiálneho bypassu) alebo po Fontainovej operácii
modifikovanej fenestráciou predsieòového septa. Tromboembólia
v takýchto prípadoch vzniká ako výsledok nefyziologickej cirku-
lácie a najmä ako ne�iaduci efekt nedostatoènej antikoagulaènej
lieèby (88).

Primárna porucha hemokoagulácie sa mô�e sta� príèinou AIM
pri vrodených poruchách hemokoagulácie. Peeters roku 1993 opí-
sal AIM a NSS u jednodòového novorodenca, ktorý mal heredi-
tárny deficit antitrombínu III.

Deti s hemofíliou mô�u by� ohrozené NSS zapríèinenou trom-
bózou koronárnych artérií pri lieèbe protrombínovým koncentrá-
tom. Karayalcin roku 1993 opísal takúto NSS u 8-roèného chlap-
ca s hemofíliou. Radiaèné �iarenie ako súèas� lieèby malígnych
procesov mediastína je ïal�ou príèinou AIM u detí, ktorý vzniká
ako výsledok trombembólie. Hanckog a spol. roku 1993 v súbore
2232 pacientov s Hodgkinovou chorobou, ktorý sledovali priemer-
ne 9,5 roka, mal výskyt AIM 3,9 %. Ukázali, �e riziko po�kodenia
srdca je väè�ie u mlad�ích pacientov.

Z ostatných príèin AIM a NSS zostáva u detí mechanické
po�kodenie koronárnych artérií. K po�kodeniu koronárnej artérie
mô�e dôjs� priamo alebo nepriamo, napríklad pri nepenetrujúcom
poranení hrudníka. K priamemu po�kodeniu koronárnych artérií
mô�e dôjs� napríklad pri operácii srdca, pri anomálii koronárnych
artérií. Zvlá�tny prípad mechanického po�kodenia a následný vznik
trombózy bol opísaný ako príèina AIM a NSS u 14-roèného chlap-
ca, ktorý bol 5 rokov po operácii srdca. Pitvou sa dokázala herniá-
cia srdca v perikardiálnom defekte, kde herniovaná èas� vo¾nej ste-
ny ¾avej komory bola nekrotická (63). Na nepriamu traumu a me-
chanické po�kodenie koronárnych artérií ako príèinu AIM upo-
zornili vo svojom súbore Towbin a spol. roku 1992. My sme
sledovali 6-roèného chlapca, ktorý si nepenetrujúce poranenie ko-
ronárnych artérií spôsobil pri hre, keï si na seba stiahol kovovú
platòu s hmotnos�ou 250 kg, ktorá ho celého (okrem hlavy) pri-
kryla. AIM diagnostikovali elektrokardiograficky, boli prítomné
aj dynamické zmeny intrakomorového a átioventrikulárneho ve-
denia. Ïalej vývojom dvoch aneuryziem v interventrikulárnom
septe a na zadnej stene ¾avej komory. Perfúzna táliová gamagrafia
dokázala rozsiahlu ischémiu a koronarograficky dokázali viacná-
sobné oklúzie koronárnych artérií. Pol roka po nehode sa mal pa-
cient síce dobre, ale preto�e sa aneuryzmy svojou rozsiahlos�ou
postupne stali príèinou �a�kej kardiálnej dekompenzácie, podstú-
pil aneuryzmektómiu, ktorá bola úspe�ná (16). Pä� rokov po ope-
rácii sa mal pacient dobre, bol úplne výkonný. Posledný rok sa
postupne zvýrazòovala porucha intraventrikulárneho vedenia (kom-
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pletná blokáda ¾avého ramienka), ako aj príznaky zní�enej funk-
cie ¾avej komory. Koncom piateho roka po operácii pacient náhle
zomrel (rodièia pitvu odmietli).

NSS u detí má svoje rôzne podoby, príèiny, ktorými sa lí�i od
NSS dospelých pacientov. Tým, �e postihuje mladého jedinca ne-
oèakávane a èasto bez predchádzajúcich príznakov ochorenia, je
záva�nou komplikáciou medicínskou, etickou a spoloèenskou. Aj
z tohto h¾adiska sa pediatria musí venova� tejto problematike, le-
kári musia pozna� v�etky riziká NSS v skupine ohrozených pa-
cientov, ale aj v skupine zdanlivo zdravých detí. Na�ou povinnos-
�ou je urobi� v�etko pre to, aby sme sa nauèili predchádza� NSS
u detí. Vo v�eobecnosti máme na to nieko¾ko mo�ností. Musíme:

� pozna� v�etky skupiny detí, ktoré sú náhlou smr�ou ohroz-
ené,

� pozna� aj minimálne symptómy, ktoré sú len suspektné z ri-
zík NSS v skupine zdanlivo zdravých detí,

� podrobne vy�etri� v�etky deti s arytmiami a prípadne vy-
h¾adáva� deti s rizikovými elektrokardiologickými anomáliami,

� pozna� odli�nosti aterosklerózy u detí a vedie� diagnosti-
kova� AIM,

� pamäta�, �e pri poruchách primárnej alebo sekundárnej
hemokoagulácie mô�e dôjs� k AIM a NSS,

� pri klinických príznakoch myokarditídy v�dy diferenciál-
nodiagnosticky myslie� aj na diagnózu koronárnej vaskulitídy,

� pamäta� na to, �e hypoperfúzia koronárnych artérií vznika-
júca pri srdcovom zlyhaní, asfyxii, respiraènom zlyhaní mô�e by�
príèinou AIM,

� vedie�, �e vrodené anomálie koronárnych artérií mô�u za-
príèini� AIM.

Je samozrejmé, �e ak budeme pozna� riziká AIM, ak im bude-
me vedie� predchádza�, pomô�eme zní�i� aj riziko NSS u detí.

Konkrétne ide o to, aby sa v�etky deti s vrodenými srdcovými
chybami vèas a kvalitne operovali. Operáciou sa majú dosiahnu�
optimálne hemodynamické pomery.

Pri respiraèných infektoch, protrahovaných únavových syndró-
moch, pri subfebrilitách musíme v na�ich diferenciálnodiagnos-
tických úvahách myslie� na vírusovú myokarditídu, prípadne ko-
ronaritídu, ktoré samy osebe mô�u vies� k NSS a zároveò pamäta�
aj na to, �e myokarditída mô�e vies� v budúcnosti ku kardiomyo-
patii, ktorá tie� s výskytom NSS úzko súvisí.

�iadneho pacienta so subjektívnymi �a�kos�ami zo strany kar-
diovaskulárneho systému nepodceòujme, aj keï sa zdá zdravý.
Aktívne h¾adajme elektrokardiografické abnormality, ktoré mô�u
ma� vz�ah k záva�nej arytmii, prípadne a� k NSS. Pacientov s úda-
jom alebo nálezom nepravidelnej èinnosti srdca alebo iným rizi-
kom NSS má vy�etri� odborník.

Pred ka�dým pou�itím antiarytmickej lieèby zvá�me jej opráv-
nenos� a vhodnos�. V pediatrii obzvlá�� platí, ak ide o lieèbu aryt-
mie, u� pred jej zaèatím musíme vyu�i� v�etky vy�etrovacie meto-
diky, ktoré objektivizujú záva�nos� arytmie a následne zabránia aj
tomu, aby antiarytmická lieèba nebola zbytoèná a v �iadnom prí-
pade �kodlivej�ia ako vlastná arytmia.

Pamätajme aj na to, �e kolaps a najmä synkopa mô�e by� pred-
iktorom NSS, preto ka�dé odpadnutie komplexne vy�etrime.

Nauème sa rozpoznáva� v�etky riziká AIM u detí. Uvedomme
si, �e ateroskleróza sa zaèína u� v detstve a má svojich prirodze-
ných, ale aj neprirodzených �urých¾ovaèov�, ktorých musíme po-
zna� a odstraòova� ich u� v mladom detskom veku. Nezabúdajme,

�e AIM u detí má rôzne príèiny. Myslime na to, �e ateroskleróza
komplikuje �ivot detí s vrodenými poruchami metabolizmu. Uve-
domme si a vyu�ime to v na�ej výchovnej a osvetovej práci, �e
hygienické a stravovacie návyky si die�a osvojuje u� v detstve, �e
si vytvára svoj �ivotný �týl, a preto pova�ujme za súèas� svojej
práce výchovu k zdravému �ivotnému �týlu. Ak vyu�ijeme v�etky
svoje znalosti o ateroskleróze, AIM a NSS a ak vyu�ijeme na�e
sily v boji za eradikáciu rizikových faktorov NSS v detskom ve-
ku, pomô�eme aspoò zní�i�, ak nie odstráni� riziko NSS u detí, ale
aj v dospelosti.

Literatúra

1. Antelmi I. a spol.: Arg. Bras. Cardiol., 60, 1993, è. 1, s. 37�38. 2.
Bara a spol.: Tromb. Haemost., 71, 1994, è. 4, s. 434�440: 3. Barbagal-
lo C.M. a spol.: J. clin. Apheresis, 2, 1995, è. 10, s. 96�100. 4. Basso C.
a spol.: Europ. Heart J., 16, 1995, Suppl., s. 105. 5. Bauman J.L. a spol.:
J. clin. Pharmacol., 34, 1994, è. 9, s. 92�911. 6. Bentele K.H.P., Albani
M.: Acta Paediat. Scand., 324, 1988, Suppl., s. 1�21. 7. Berenson G.S.
a spol.: Amer. Cardiol., 70, 1992, è. 9, s. 851�858. 8. Bergman A.B.
a spol.: Epidemiology ... sudden death in inafnts. Seattle, University of
Washington Press 1970, s. 25�79. 9. Caforio A.L.P. a spol.: Brit. Med.
J., 300, 1990, è. 6, s. 890�891. 10. Cambell M.: Brit. Med. J., 30, 1968, è.
4, s. 514�521. 11. Canterin A.A. a spol.: G. Ital. Cardiol., 22, 1992, è. 8,
s. 899�903. 12. Celermajer D.S. a spol.: Brit. Heart J., 65, 1991, è. 1, s.
332�337. 13. Celermajer D.S. a spol.: Lancet, 340, 1992, è. 7, s. 1111�
1115. 14. Corada D. a spol.: Circulation, 90, 1994, è. 5, s. 2315�2323.
15. Crea F. a spol.: J. Amer. Coll. Cardiol., 23, 1994, è. 6, s. 1472�1478.
16. Èi�márová E. a spol.: Pediat. Cardiol., 9, 1988, è. 2, s. 117�120. 17.
Èi�márová E. a spol.: Cardiomyopathies ... Bangkok, Thailand 1989, s.
116. 18. Èi�márová E. a spol.: Pacienti po operácii ... Bratislava, Pediat-
rická konferencia 1992. 19. D�Avanzo B. a spol.: J. Epidemiol. Comm.
Health, 48, 1994, è. 3? s. 324�325. 20. Dalla Volta S.: Europ. Heart J.,
10, 1989, Suppl. D, s. 2�6. 21. Davidoff D. a spol.: Circulation, 83, 1991,
è. 3, s. 953�961. 22. Demin A.A. a spol.: Klin. Med. Mosk., 71, 1993, è.
4, s. 34�41. 23. Dilsizian V. a spol.: J. Amer. Coll. Cardiol., 22, 1993, è.
3, s. 796�804. 24. Dimitriu A.G. a spol.: Rev. Med. Chir. Coc. Med.
Nat. Iasi, 97, 1993, è. 1, s. 401�404. 25. Epstein N.D. a spol.: Circula-
tion, 86, 1992, è. 2? s. 345�352. 26. Folger Jr. G.M. a spol.: Angiology,
45, 1994, è. 8, s. 737�741. 27. Garson Jr.A.: Sudden death ... S. 47�56.
In: Morganroth J., Horowitz L. (Eds.): Sudden cardia death. New York,
Grune Stratton Inc. 1985. 28. Garson Jr.A. a spol.: Circulation, 87, 1993,
è. 6, s. 1866�1872. 29. Gillette P.C. a spol.: Circulation, 56, 1977, è. 4,
s. 566�573. 30. Gilette P.C. a spol.: Circulation, 85, 1992, è. 1, Suppl., s.
164�169. 31. Gonzáles-Minguez C. a spol.: Rev. Resp. Cardiol., 48, 1995,
è. 4, s. 289�291. 32. Grayston J.T. a spol.: Europ. Heart J., 14, 1993,
Suppl. K, s. 66�71. 33. Hamaoka K. a spol.: Coron. Artery Dis., 1, 1993,
è. 1, s. 83�86. 34. Hancock S.L. a spol.: J. Amer. med. Ass., 270, 1993,
è. 16, s. 1949�1955. 35. Hopp L. a spol.: Nephrolog, 8, 1994, è. 3, s.
290�294. 36. Howe D., Wheeler T.: Brit. med. J., 310, 1995, è. 3, s. 1468.
37. Hruda J.a spol.: Pediat. Cardiol., 16, 1995, è. 3, s. 131�133. 38.
Igarashi Y. a spol.: Coron. Artery Dis., 4, 1993, è. 1, s. 177�185. 39.
James F.W. a spol.: Circulation, 52, 1975, è. 5, s. 691�694. 40. Joh-
nsrude C.L. a spol.: Amer. Heart J., 129. 1995, è. 6, s. 1171�1177. 41.
Jorge S.C. a spol.: Arg. Bras. Cardiol., 62, 1994, è. 2, s. 107�111. 42.
Jouhikainen T. a spol.: Lupus, 3, 1994, è. 3, s. 167�172. 43. Karr S.S.,
Giglia T.M.: Coron. Artery Dis., 4, 1993, è. 2, s. 139�148. 44. Karayal-
cin G. a spol.: Amer. J. Pediat. Hematol. Oncol., 15, 1993, è. 3, s. 416�
419. 45. Kofflard M.J. a spol.: Amer. J. Cardiol., 72, 1993, è. 12, s. 934�
943. 46. Koga J. a spol.: Jap. Circulat. J., 53, 1989, è. 12, s. 1546�1556.
47. Kwiterovich P.O.: Coron. Artery Dis., 4, 1993, è. 7, s. 611�630. 48.
Lambert E.C. a spol.: Amer. J. Cardiol., 34, 1974, è. 1, s. 89�96. 49.



447ÈI�MÁROVÁ E.: NÁHLA SRDCOVÁ SMR� U DETÍ

Levy A.M. a spol.: Circulation, 55, 1977, è. 1? s. 247�253. 50. Linker
N.J. a spol.: Amer. J. Cardiol., 69, 1992, è. 6, s. 634�638. 51. Lucas
Jr.V.W. a spol.: J. Perinatol., 14, 1994, è. 2, s. 145�149. 52. Maron B.J.
a spol.: Circulation, 65, 1982, è. 8, s. 1388�1392. 53. Maru M.: East
Afr. Med. J., 69, 1992, è. 4, s. 214�218. 54. Marquez A. a spol.: Pediat.
Res., 34, 1993, è. 5, s. 670�674. 55. McKenna W. a spol.: Amer. J. Car-
diol., 47, 1981, è. 4, s. 532�538. 56. Millaire A. a spol.: Europ. Heart J.,
16, 1995, è. 3, s. 333�338. 57. Miller D.J. a spol.: J. Rheumatol., 22,
1995, è. 4, s. 768�773. 58. Nitrani H.D. a spol.: J. Amer. Cardiol., 22,
1993, è. 5, s. 1344�1354. 59. Morriss J.H. a spol.: Pacemake-indica-
tions ... S. 474. In: Gillette P.C., Garson Jr.A. (Eds.): Pediatric cardiac dy-
srhythmias. New York, Grune Stratton Inc. 1981. 60. Myerburg R.J.: Car-
diology, 74, 1987, Suppl. 7, s. 2�9. 61. Myerburg R.J. a spol.: New
Engl. J. Med., 326, 1992, è. 5, s. 1451�1455. 62. Noh C.I. a spol.: Amer.
Heart J., 120, 1992, è. 6, s. 1326�1333. 63. Ohshima H. a spol.: Chest,
104, 1993, è. 3, s. 977�978. 64. Ordonez J.D. a spol.: Kidney Int., 44,
1993, è. 3, s. 638�642: 65. PDAY Research Group: Ateroscler. Tromb.,
13, 1993, è. 9, s. 1291�1298. 66. Peeters S. a spol.: Acta Pediat., 82,
1993, è. 6/7, s. 610�613. 67. Quattebaum T.G. a spol.: Circulation, 54,
1976, è. 2? s. 289�291. 68. Revell S.P. a spol.: Arch. Dis. Child., 5, 1995,
è. 73, s. 456�458. 69. Roberts W.C.: Amer. J. Cardiol., 57, 1986, è. 8, s.
1410�1413. 70. Roberts W.C.: A diversity ... In: Josephson M.E. (Ed.):
Sudden cardiac ... Blackwell Sc. publ. 1993, 396 s. 71. Romea F. a spol.:

Clin. Cardiol., 13, 1990, è. 2, s. 101�107. 72. Rossi P.A.: Europ. Heart J.,
10, 1989, Suppl. D, s. 7�9. 73. Russell-Jones D.L.: Arch. Dis. Child., 60,
1985, è. 2, s. 278�281. 74. Saalouke M.G. a spol.: Amer. J. Cardiol., 41,
1978, è. 9, s. 1104�1111. 75. Sadoul N. a spol.: Europ. Heart J., 16,
1995, Suppl., s. 504. 76. Saito T. a spol.: Kyobu. Geka, 48, 1995, è. 4, s.
325�328. 77. Seliem M.A. a spol.: Amer. J. Cardiol., 15, 1991, è. 8, s.
745�750. 78. Shepard R.B. a spol.: Pace, 14, 1991, è. 11, s. 1835�
1841. 79. Shirai K. a spol.: Europ. Heart J., 15, 1994, è. 4, s. 577�579.
80. Smith B.A., Grider D.J.: Amer. J. Emerg. Med., 11, 1993, è. 4, s.
381�383. 81. Schwartz P.J. a spol.: Amer. Heart J., 89, 1975, è. 2, s.
378�382. 82. Takahashi M.: Coron. Artery Dis., 4, 1993, è. 2, s. 133�
138. 83. Tobe T.J. a spol.: J. Amer. Coll. Cardiol., 19, 1992, è. 3, s. 541�
549. 84. Towbin J.A. a spol.: Amer. J. Cardiol., 69, 1992, è. 15, s. 1545�
1548. 85. Trieber F.A. a spol.: Health Psychol., 12, 1993, è. 1, s. 6�15.
86. Vetter V.L.: Sudden Infant ... In: Josephson M.E. (Ed.): Sudden car-
diac ... Blackwell Sc. publ. 1993, 396 s. 87. Wentwort P. a spol.: Canad.
Med. Ass. J., 120, 1979, è. 5,s. 676�684. 88. Wilson D.G. a spol.: Brit.
Heart J., 73, 1995, è. 5, s. 483�485. 89. Winkler R.B. a spol.: Amer. J.
Heart, 9, 1980, è. 1? s. 87�92. 90. Yabek S.M.: J. Pediat., 119, 1991, è. 1,
s. 1�11. 91. Yamaguchi P.: Jap. Circ. J., 56, 1992, è. 4, s. 543�551. 92.
Young D., Mark H.: Amer. J. Cardiol., 28, 1971, è. 5, s. 658�662.

Do redakcie do�lo 24.10.1996.

Úèinnos� prokaínamidu a lidokaínu pri preru�ení paroxyzmu
spontánnej monomorfnej komorovej tachykardie sa zis�ovala v
randomizovanej paralelnej �túdii. Vylúèení boli pacienti s akút-
nym infarktom myokardu. Prokaínamid sa podávalv dávke 10 mg/
kg rýchlos�ou 100 mg/min intravenózne a lidokaín tie� intrave-
nózne v dávke 1,5 mg/kg v priebehu 2 min. 14 pacientov dostalo
lidokaín a 15 pacientov prokaínamid. K ukonèeniu do�lo u 3 zo 14
pacientov po lidokaíne a u 12 z 15 pacientov po prokaínamide.
Prokaínamid zastavil 8 z 11 tachykardií, ktoré nereagovali na lido-
kaín a lidokaín zastavil 1 z 1 tachykardie, ktorá nereagovala na
prokaínamid. Z celkovo 41 epizód komorových tachykardií, 4 z
15 zareagovali na lidokaín a 20 z 26 na prokaínamid.
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Pre recidívu tachykardie boli u 16 pacientov podané uvedené
lieky v opaènom poradí. Zo znamená 55 pokusov 79 injekciami.
Celkovo lidokaín ukonèil 6 z 31 tachykardií a prokaínamid 38 z
48 epizód. 4 pacienti boli vyradení pre ved¾aj�ie úèinky. Trvanie
komplexu QRS a intervalu Q-T pred podaním a po podaní injek-
cie antiarytmika ukázalo ich signifikantné roz�írenie po prokaína-
mide, nie v�ak po lidokaíne. Autori uzatvárajú, �e je zjavné, �e pri
spontánnych monomorfných komorových tachykardiách je pro-
kaínamid liekom prvej vo¾by (u nás je v�ak jeho i.v. forma t.è.
nedostupná).
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