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NÁHLA SRDCOVÁ SMR U DETÍ
ÈIMÁROVÁ E.

SUDDEN CARDIAC DEATH IN CHILDREN

V pediatrii sa pod pojmom náhla smr èasto myslí na náhlu
smr dojèiat  sudden infant death syndrome  SIDS. SIDS definovali roku 1969 Bergman a Beckwit ako neoèakávané, náhle
úmrtie dieaa do jedného roka ivota bez predchádzajúcich symptómov, najèastejie v noci. Skutoènú príèinu smrti neodhalí ani
pitva. Do 19. storoèia sa náhla smr dojèiat vysvet¾ovala ako následok pri¾ahnutia dieaa matkou (73). Existuje pribline 200 teórií, ktoré overujú a h¾adajú príèinu SIDS v poruche neurovegetatívnych 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 uvauje sa aj o zmenách prevodového systému srdca s následnou letálnou arytmiou.
Aj napriek tomu, e SIDS patrí v pediatrii k dôleitým problémom po medicínskej, ale aj po etickej stránke a tvorí 5 % celkovej dojèenskej úmrtnosti, nebude predmetom tejto práce, ktorá sa
venuje náhlej srdcovej smrti (NSS), kde ide bezprostredne o kardiálnu príèinu úmrtia.
Náhla srdcová smr má v pediatrii svoje pecifiká a zvlátnosti.
Má rozmanitú etiologickú kálu a rôznorodé monosti prevencie,
èím sa odliuje v urèitých oh¾adoch od NSS dospelých.
Je veobecne známe, e NSS dospelých pacientov najèastejie
spôsobujú koronárne príhody (69) a ako taká sa zaraïuje na prvé
miesto vetkých náhlych úmrtí. U detí je NSS na piatom mieste
príèin úmrtí po úrazoch, malígnych ochoreniach, vrodených anomáliách a infekèných chorobách. Oèakáva sa, e toto poradie sa
bude meni, ia¾ v prospech NSS. Dokumentuje to aj túdia Garsona z roku 1985, ktorý analyzoval príèiny úmrtí hospitalizovaných detí v rokoch 19581983 (27). Ilo o skupinu 23 402 detí
vo veku 114 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 náhlou smrou 3 deti a roku 1983 u 22 detí. Paradoxom stúpajúceho poètu NSS u detí je, e ich poèet stúpa napriek zvyujúcej sa
úrovni zdravotníckych sluieb. Je to tak preto, lebo vysoká kvalita

zdravotníckej starostlivosti sa odzrkad¾uje napríklad v stúpajúcom
poète operácií vrodených srdcových chýb, v poète operácií stále
komplexnejích chýb, ako aj v predlujúcom sa ivote detí po operácii srdca. Toto sú skutoènosti, ktoré sa môu sta rizikom NSS
z h¾adiska vzniku ireverzibilných zmien na kardiovaskulárnom
systéme, a tak aj podkladom letálnych arytmií.
Z ïalích faktorov podmieòujúcich zvýený výskyt NSS u detí
je stúpajúci poèet myokarditíd vírusového pôvodu a kardiomyopatií, s ktorými donedávna zomierali ako s nepoznanými. Okrem
toho sa výskyt ischemickej choroby posúva stále do mladích vekových skupín a s òou aj monosti koronárnej náhlej smrti, ktorá
vak u detí môe 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 líia etiológiou ochorenia, mechanizmom NSS a rizikovými faktormi. Takéto èlenenie nám lepie poslúi v stratégii
prevencie.
V tabu¾ke 1 sú uvedené skupiny detí inklinujúcich k NSS. Ide
o skupinu tzv. nekoronárnych ochorení, ktoré svojou hemodynamikou alebo poruenou elektrickou stabilitou môu 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 malom percente sa stretávame s aterogénnym ochorením koronárnych
artérií, ktoré sú najèastejie výsledkom vrodených porúch metabolizmu lipidov. U detí sa èastejie stretávame s tzv. neaterogénnou koronárnou NSS, kde príèina koronárnej obturácie je tromboembólia, vazospazmus, zápalové postihnutie, prípadne anomália
koronárneho rieèiska.
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Najèastejou bezprostrednou príèinou NSS detí s neoperovanou srdcovou chybou býva hypoxia, arytmia alebo tromboembólia. Na hypoxiu zomierajú deti s vrodenými srdcovými chybami, ktoré majú zníený prietok cez p¾úcne rieèisko. Je to asi
10 % vetkých NSS kardiálneho pôvodu (8). U detí so sekundár-

Deti s neoperovanými vrodenými srdcovými chybami
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nou p¾úcnou hypertenziou je príèinou NSS hypoxia, tromboembólia alebo kardiálna dekompenzácia. Zúèastòujú sa na NSS
v 1417 % (92) a ich najväèí výskyt je v druhej dekáde ivota. Ktoráko¾vek nekorigovaná vrodená srdcová chyba v rámci
prirodzeného priebehu môe zapríèini srdcové zlyhanie, pri ktorom NSS môe by spôsobená letálnou arytmiou, kde i arytmogénny efekt lieèby má svoju neoddelite¾nú úlohu. Pri vrodenej
aortálnej stenóze sa dlho predpokladalo, e príèinou náhlej smrti je zníený vývrh srdca s následnou ischémiou mozgu. Dokázalo sa vak, e NSS pri aortálnej stenóze je vlastne koronárna
smr zo zníeného koronárneho prietoku (10). Signálmi hroziacej NSS pri aortálnej stenóze sú príznaky ischémie na EKG, bolesti na hrudníku a synkopa. Aj keï v rámci pomalého prirodzeného priebehu aortálnych stenóz sa náhla smr objavuje v druhej dekáde, predsa èas detí môe zomrie aj v dojèenskom veku, najmä ak ide o kritickú aortálnu stenózu. Neúmerný nepokoj
a plaè dojèaa s aortálnou stenózou ako prejav bolestivej ischémie je predzvesou náhlej koronárnej smrti.
Deti s kardiomyopatiou alebo myokarditídou
Dilataèná kardiomyopatia (DKMP) je typická svojou zlou prognózou a rýchlym zhorovaním 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 Èimárovej
z roku 1989 sa zistilo, e ak sa DKMP stane príèinou zlyhania
srdca, deti sú ve¾mi pravdepodobnými kandidátmi smrti. Zomierajú väèinou na následky srdcového zlyhania, ale nie je výnimkou, e zomrú náhlou smrou. Deti s DKMP tvoria a 20 % celkového poètu NSS (46). Bezprostrednou príèinou NSS pri DKMP je
arytmia, ktorá je najèastejie spôsobená koronárnym nedokrvením (91). Existujú niektoré hemodynamické, ale najmä elektrokardiografické znaky, ktoré sa môu povaova za rizikové faktory NSS pri DKMP. Patria k nim poruchy intrakomorového vedenia v podobe fascikulárnych blokád a komplexné ektopické poruchy srdcového rytmu. V súbore 46 pacientov s DKMP, ktorý
sme sledovali pribline 15 rokov, zomrelo 15 detí. 8 detí zomrelo
na následky srdcového zlyhania a 7 detí zomrelo náhle. V retrospektívnej túdii sme zistili, e vetci, ktorí zomreli náhle, mali
zmeny na EKG, ktoré sa vyvinuli postupne. Boli to najmä známky
ischémie. 4 mali fascikulárne blokády, ïalí 4 komorové extrasystoly a 1 mal sick sinus syndrome.
Hypertrofická kardiomyopatia (HOKMP) sa na NSS zúèastòuje vo väèom percente u detí ako u dospelých pacientov (52,
55). Náhlou smrou pri HOKMP zomiera 9 % (48) a 31 % (52).
Pravdepodobnos NSS sa zväèuje so stupòom obtrukcie ¾avej
komory (45). Za príèinu náhlej smrti sa povauje hlavne arytmia,
ktorá je èasto výsledkom ischémie myokardu, èo potvrdila aj táliová scintigrafia (4, 23).
Medzi rizikové faktory NSS pri HOKMP patria nasledujúce
skutoènosti: mladí vek  do 30 rokov, ponámahová depresia segmentu ST, redukcia frakèného skrátenia, zväèenie ¾avokomorového plniaceho tlaku viac ako 20 mmHg, zníenie ejekènej frakcie  pod 20 % (71). Jedným z výnimoèných rizík NSS je pozitívna rodinná anamnéza, a to nielen v zmysle výskytu HOKMP,
ale aj NSS (55). Epstein a spol. roku 1992 dokonca nali genetickú podmienenos hereditárne akého priebehu HOKMP. Ilo o mutáciu 908 leucínu na valín a 403 arginínu na guanín. Z praktické-
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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

ho h¾adiska je abnormálne zvýenie tlaku pri záai markerom zlej
prognózy detí s HOKMP (75).
Deti so syndrómom predåeného intervalu Q-T
Okrem symptomatických predåení intervalu Q-T, ktoré vznikajú v súvislosti s poruchami vnútorného prostredia alebo kardiomyopatiou, existujú u detí vrodené syndrómy predåeného intervalu Q-T. Pod¾a pridruenej hluchoty ich rozpoznávame ako
syndróm predåeného intervalu Q-T s hluchotou, èo je Jervellov
LangehoNielsenov syndróm a bez hluchoty RomanovWardov syndróm. Etiologicky sa pri oboch týchto syndrómoch myslí
na dediènú závislos. Pri syndróme s hluchotou sa uvauje o autozomálne recesívnej dediènosti a pri syndróme bez hluchoty o autozomálne dominantnej dediènosti. Syndróm predåeného intervalu
Q-T môe spôsobova závraty, synkopy, asystóliu a NSS. Na základe výsledkov medzinárodnej túdie, ktorú vypracovala Pediatrická elektrofyziologická spoloènos, sa podrobne analyzovalo
a dlhodobo sledovalo (49 rokov) 287 detí so syndrómom predåeného intervalu Q-T (50). Na základe jej výsledkov mono uvies,
e príèinou NSS pri tomto syndróme je komorová tachykardia (KT),
ktorá môe by polymorfná aj monomorfná (28). Polymorfný typ
KT môe by tzv. pravý, ktorý vzniká ako priamy následok predåenej nehomogénnej repolarizácie. Faloný typ polymorfnej KT
má normálnu dåku intervalu Q-T, ktorá sa vak predluje adrenergickými vplyvmi, a tak odtartuje vznik KT. Tento typ syndró-
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Tab. 2. Príèiny AIM u detí.

Tab. 2. The causes of AMI in children.

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

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
centrate
- from the umbilical cord
vasospasm:
- idiopathic
- after cocain consumption
arteritis:
- Kawashaki disease
- Takays disease
- periarteritis nodosa
- systemic lupus erythematosus
- coronary vasculitis (viral, bacterial)

2. Ateroskleróza:

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

- progeria
- pseudoxanthoma elasticum
- mucopolysacharidosis
- homocystinuria
- alcaptonuria
- Hurlers syndrome
- hypercholesterolaemia

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

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

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

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

5. Iné:

5. Other causes:
- idiopatická kalcifikácia
- trauma

mu predåeného intervalu Q-T je najèastejie výsledkom asymetrickej sympatikovej inervácie srdca pochádzajúcej z ganglion stellatum. U nelieèených detí so syndrómom predåeného intervalu
Q-T je pomerne vysoká úmrtnos a 73 % (50). Garson (28) udáva
incidenciu NSS a 8391 % v prípade, e interval Q-T je dlhí
ako 0,60 s. Pri dåke menej ako 0,60 s bol výskyt NSS 2744 %.
Za prediktor NSS, a teda aj indikátor nevyhnutnosti lieèby, mono povaova zvýraznenie sa predåenia intervalu Q-T po záai
alebo po strese, prítomnos abnormálnych neskorých komorových
potenciálov najmä pri syndróme predåeného intervalu Q-T závislého od bradykardie (83). K ïalím rizikám NSS patrí pozitívna
anamnéza v zmysle prítomnosti NSS alebo predåeného intervalu
Q-T v rodine alebo prítomnos subjektívnych akostí postihnutého v podobe závratov, synkôp a podobne. Lieèba a tým aj prevencia NSS je v podávaní betablokátorov, v sympatektómii, kardio-

con-

- idiopathic calcification
- trauma

stimulácii, príp. v pouití kardiostimulátora s defibrilátorom. Takáto lieèba môe zníi výskyt NSS a o 75 % (81).
Deti po operácii srdca
Podkladom NSS tu môu by ireverzibilné zmeny myokardu
navodené naruenou hemodynamikou neskoro operovanej chyby,
nesprávne operovanej chyby alebo chyby operovanej len paliatívnym spôsobom. Ireverzibilné zmeny myokardu sú najèastejie spôsobené fibrózou myokardu. Takto vzniknutá nehomogénnos myokardiálneho svalu môe by príèinou elektrickej instability, ktorá
je potom podkladom arytmií. Druhým mechanizmom vzniku arytmií po operácii srdca je priame poruenie prevodového systému,
ktorého výsledkom sú poruchy prevodu v zmysle fascikulánych
blokád, prípadne dysfunkcia sínoátriálneho (SA) uzla. Pokode-
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nie SA uzla má za následok najèastejie SSS (syndróm dysfunkcie sínoátriálneho uzla) (angl. sick sinus syndrome), ktorý vzniká 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 incidencia sa udáva 3050 % (29, 39) vetkých náhlych smrtí. Ich podiel
na pooperaènej úmrtnosti je 28 % (29, 67, 39, 74). Ve¾ký rozdiel v incidencii je podmienený úrovòou pracoviska, samou srdcovou chybou, dåkou operácie, vekom pacienta pri operácii a podobne.
V snahe získa preh¾ad o deoch operovaných na Slovensku
s Fallotovou tetralógiou sme urobili klinickú túdiu 53 detí operovaných v rokoch 19681981 (18). Z nich exitovalo 18. trnás
exitovalo bezprostredne po operácii a tyria neskorou náhlou smrou. Vetci 4, ktorí zomreli neskorou NSS, boli pri operácii starí
ako 12 rokov. Doba ich úmrtia bola v rozsahu 1420 rokov po
operácii. Dvaja z nich boli reoperovaní. Rozsah operaèného zásahu bol okrem ventrikulotómie aj resekcia infundibula a valvulotómia. V operaènom priebehu mali vetci bifascikulárnu blokádu
 kompletnú blokádu pravého ramienka a ¾avú prednú fascikulárnu blokádu. Predpokladanou príèinou smrti, v súlade s literatúrou, bola komorová fibrilácia, ktorú predchádzala monomorfná
KT (39, 74).
Deti s kardiostimuláciou
Oproti dospelým pacientom je riziko NSS u detí s kardiostimuláciou väèie ako u dospelých. Je to podmienené rastom detí
do výky, a tým následným posunom elektródy a neadekvátnej
stimulácie, ktorá u detí môe by spôsobená aj dynamickými zmenami vnútorného prostredia, ktoré ovplyvòujú prahový potenciál
(78). Základnou prevenciou NSS u detí s trvalou kardiostimuláciou je pouitie správnej elektródy. Dnes sa jednoznaène uprednostòuje epimyokardiálna elektróda pred endokardiálnou elektródou (59). Potvrdzujeme to aj z vlastného pozorovania detí s trvalou kardiostimuláciou. Pôvodne sme implantovali endokardiálne
elektródy. Trikrát zlyhali. Bolo to v prípade dievèaa, ktoré narástlo za jeden rok 6 cm a a kardiálne zlyhanie upozornilo lekára, e
elektróda u dlhie nestimuluje. Bolo to aj v prípade úrazu chlapca pri sánkovaní a napokon dolo k zlyhaniu kardiostimulácie
u dievèaa lieèeného glukokortikoidmi.
Deti s arytmiou
Vo veobecnosti platí, e arytmia sa èastejie stane príèinou
NSS, ak sa objaví na pokodenom myokarde. U detí to býva v prípadoch truktúrnej vrodenej srdcovej chyby pred operáciou alebo
po operácii srdca. Okrem toho arytmia vzniká pri rôznych zmenách myokardu, ktorý sa stáva dezintegráciou svojich buniek zdrojom elektrickej instability. Takýto podklad pre vznik arytmie a prípadne následnej NSS vzniká aj pri myokarditídach alebo kardiomyopatiách.
V pediatrii sa vak môeme stretnú s arytmiami alebo NSS,
ktoré vzniknú u zdanlivo zdravých detí (21, 90). Najèastejie ide
o arytmie, ktoré sa objavujú ako prvý symptóm fokálnej myokarditídy alebo kardiomyopatie (87). Takéto prípady detí s arytmiou,
ktoré zomreli náhle, sme mali aj v naom súbore (17). Arytmia
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bola prakticky jediným symptómom vírusovej myokarditídy, prípadne incipientnej kardiomyopatie. Klinický predpoklad sa potvrdil aj sekciou.
Ïalou arytmiou u detí, ktorá môe by príèinou NSS, je kompletná átrioventrikulárna blokáda (KAVB). U detí môe vzniknú
ako výsledok pooperaèného pokodenia prevodového systému. Deti
s pooperaènou KAVB zomierajú väèinou v dôsledku srdcového
zlyhania na rozdiel od detí s vrodenou KAVB, ktoré zomierajú
èastejie náhle. Bezprostrednou príèinou smrti sa stáva asystólia
ako výsledok poruchy prevodu. Nie je vak zvlátnosou, e podkladom NSS u detí s vrodenou KAVB je komorová tachyarytmia.
Za prediktor NSS pri tejto KT sa povaujú komorové extrasystoly
zistené pri dlhodobom monitorovaní alebo po sympatikomimetických podnetoch, prípadne poèas záae detí s KAVB (49, 89).
Náhlu srdcovú smr u detí môe spôsobi aj tzv. idiopatická
komorová tachykardia, ktorá sa objavuje aj u detí zdanlivo zdravých (62). Ide o polymorfnú komorovú tachykardiu, ktorá môe
by príèinou synkôp alebo náhlych úmrtí (77). Mnohí autori h¾adali príèinu idiopatickej KT v tejto skupine detí. Najzaujímavejou je z tohto h¾adiska práca Mitraniho a spol. z roku 1993, ktorí
dokázali kardiálnou sympatikovou scintigrafiou abnormálnu sympatikovú inerváciu ako príèinu idiopatickej KT (58).
Pri kadej KT, ktorá sa objaví u dieaa s normálnou funkciou
srdca, je nevyhnutné myslie aj na to, e KT môe by súèasou
syndrómu predåeného intervalu Q-T, prejavom arytmogénnej dysplázie pravej komory (ADPK) alebo ide o syndróm WPW.
ADPK je urèitý lokalizovaný typ kardiomyopatie, ktorej histologickým podkladom je tuková infiltrácia a fibróza myokardu
pravej komory. Etiologicky sa na takejto degenerácii zúèastòujú
vírusy, ischémia, toxické vplyvy, napríklad fosfor, huby a podobne (20). Klinicky na ADPK nás môe upozorni údaj o palpitáciách, nález tretej príp. tvrtej ozvy a ráztep druhej ozvy nadp¾úcnou 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 preaenie.
Rôznorodos arytmií v detskom veku nás vedie k tomu, aby
sme kadé diea s arytmiou posudzovali individuálne a zároveò
komplexne vzh¾adom na etiológiu arytmií, funkciu ¼K, elektrofyziologický podklad arytmie a dynamiku jej zmien pri vegetatívnych a záaových elektrokardiografických testoch. Variabilita
intervalov R-R, dåka intervalu Q-T, prítomnos abnormálnych
neskorých komorových potenciálov a dysfunkcia ¼K sú moné
prediktory zlej prognózy.
Doteraz sme hovorili o nekoronárnych NSS u detí. Ilo o 6
skupín detí s etiologicky rozdielnymi ochoreniami, ktorých spoloèným menovate¾om bola NSS. Bezprostrednou príèinou NSS bola
najèastejie letálna arytmia, ktorá vznikla v dôsledku ischémie
myokardu (4, 10, 23, 91). Záverom tejto èasti je potrebné kontatova, e nekoronárna NSS u detí je zapríèinená rôznymi chorobnými jednotkami, ktoré poruením hemodynamiky alebo elektrickej 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 smrou,
ktorá vznikne ako výsledok obturácie koronárneho rieèiska. V dos-
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pelej populácii koronárna NSS patrí k najèastejím príèinám NSS.
Podmieòuje ju a v 80 % prípadov ischemická choroba srdca (60,
70). NSS u detí môe vzniknú ako výsledok aterogénneho alebo
neaterogénneho pokodenia koronárnych artérií.
Je známe, e aterosklerotické zmeny na cievach vznikajú u
v detstve. Potvrdzujú to hlavne patologickoanatomické túdie
o mladých ¾uïoch a deoch, ktorí zomreli náhodne  násilnou
smrou, 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 ischemickej choroby a jej následkov. Detský vek je ideálny pre preventívnu èinnos a dokonca dnes u je tendencia zaèa s prevenciou aterosklerózy v antenatálnom období (36, 47).
Zvlátne postavenie z h¾adiska predèasnej aterosklerózy majú
deti s familiárnou hypercholesterolémiou, najmä homozygótne
formy. Ich výskyt v populácii je 1:1 000 000. To vak nezniuje
potrebu ich aktívneho vyh¾adávania a vèasnej diétnej a medikamentóznej lieèby (68). Tesná súvislos familiárnej hypercholesterolémie a vèasného AIM u detí sa dokázala. V záujme úèinnej
prevencie AIM u detí sa dnes odporúèajú a skúajú u také postupy, ako je plazmaferéza (3) alebo transplantácia peèene (68).
Vo vývoji aterosklerózy existuje nieko¾ko zvlátností, najmä
vo vzahu k infarktu myokardu aj z h¾adiska NSS. Pri vzniku aterosklerotických zmien u mladých ¾udí ide najskôr o postihnutie
ve¾kých ciev, a neskôr vznikajú zmeny na koronárnych artériách.
Histologicky vznikajú najmä zmeny fibrotické, menej ateromatózne (7, 15, 36, 65). Fibrocelulárna hyperplázia zodpovedá za
koronárnu hypervazoreaktivitu, následný spazmus ciev a tranzitórnu ischémiu, ktorá môe zapríèini fatálnu arytmiu a NSS (61).
U mladých ¾udí pri akútnom infarkte myokardu (AIM) ide väèinou o jednocievne postihnutie koronárnej artérie, najèastejie ¾avej. V súbore Coradu a spol. (14) bolo 163 mladých ¾udí vo veku
1835 rokov s NSS. Z nich zomrelo 37 náhlou koronárnou smrou a len 27 % malo ateromatózne pláty, ostatní fibrózne zmeny.
Trombus v koronárnej artérii nali len u dvoch pacientov. Ïalou
zvlátnosou AIM u mladých pacientov je menej fatálny priebeh,
dobrá regenerácia a mení 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 nali intimálnu fibrózu)
ilo o neaterogénnu príèinu infarktu. 47 % úmrtnos sa vak zaznamenala v èase 3. dòa a 3. roka po IM. Iba dvaja pacienti zomreli bezprostredne po IM  NSS. Neskorá NSS sa nezaznamenala. Devä preívajúcich detí sa má dobre a majú dobrú fyzickú
toleranciu. Dobrý poinfarktový stav u detí mono vysvetli dobrou funkciou nepokodeného myokardu, nízkou periférnou rezistenciou relatívne zdravých ciev, ktoré zabezpeèia nízky afterload, a tým dobrú a rýchlu remodeláciu myokardu. Dobrý stav
myokardu vak 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 sledovali 96 mladých ¾udí po AIM. Poinfarktová úmrtnos bola 36 %, z èoho v 1. týdni 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 obiiel

dvoch lekárov a a potom bol hospitalizovaný. Zvýená aktivita
enzýmov, elektrokardiogram, echokardiogram a angiografia potvrdili diagnózu AIM.
Koronarografia nedokázala obturáciu koronárnej artérie, táliová scintigrafia vak dokázala rozsiahle ischemické pokodenie
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 záaovej
táliovej scintigrafie.
Uvedením tohto prípadu chceme poukáza na spazmus koronárnych artérií ako èastejej príèiny AIM v mladích vekových
skupinách oproti dospelým pacientom. Pri tejto príleitosti je potrebné upozorni na kokaín, ktorý prostredníctvom vazospazmu
koronárnych artérií, ale aj svojím arytmogénnym efektom môe
zapríèini NSS (5).
V tabu¾ke 2 sú príèiny AIM u detí. Treba si vimnú, e ateroskleróza ako príèina AIM sa môe sta dôleitou aj pri rôznych
vrodených metabolických poruchách, ako je progéria, pseudoxanthoma elasticum, mukopolysacharidóza, homocystinúria, Hurlerovej syndróm a hypercholesterolémia.
Okrem aterosklerózy môu by príèinou AIM u detí oklúzie
koronárnych artérií, ktoré sú zapríèinené tromboembóliou, zápalom koronárnych artérií na podklade vrodenej anomálie koronárnych artérií. V podstate platí, e neaterogénne príèiny AIM u detí
sú èastejie ako aterogénne, na rozdiel od dospelých pacientov.
Èím mladie je diea, tým je pravdepodobnos neaterogénneho infarktu k aterogénnemu väèia. Potvrdzujú to aj mnohé túdie, najmä 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 novorodencov s AIM. Sedem z nich AIM preilo. Ostatní zomreli. Najèastejou príèinou AIM bola tromboembólia vzniknutá pri katetrizácii pupoèníkových íl. Ïalej to boli hyperkoagulaèné stavy, diseminovaná intravaskulárna koagulácia, perinatálna asfyxia a podobne (37, 51).
K najèastejím neaterogénnym príèinám AIM u detí patria vrodené anomálie koronárnych artérií (43). Napriek tomu, e ide o zriedkavú vrodenú srdcovú chybu tvoriacu len 1,5 % vetkých vrodených srdcových chýb, je mimoriadne dôleitá z h¾adiska moného
AIM, ktorý môu zapríèini u v detstve. Vèasná diagnostika vrodenej anomálie koronárnych artérií umoní vèasnú operaènú lieèbu, a tým prevenciu moného AIM. Principiálne ide o dva základné typy vrodených anomálií. Je to anomálny odstup koronárnych
artérií a anomálne vetvenie, vrátane koronárnej fistuly. Najèastejou anomáliou koronárnych artérií vôbec je anomálny odstup ¾avej
koronárnej artérie z pulmonálnej artérie (ALKA). Dåka preívania
týchto pacientov závisí od poètu a kvality kolaterálneho rieèiska.
80 % detí sa klinicky demaskuje najèastejie príznakmi zlyhania
srdca, prípadne NSS do 16. týdòa ivota. Za ideálny vek pre operáciu sa povauje 18.27. mesiac ivota. Viaceré údaje v literatúre
zhodne udávajú vysoký podiel pacientov s ALKA na NSS. V súbore 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 4mesaèného chlapca s ALKA, u ktorého AIM spôsobil ruptúru chordae tendinae, ktorá sa musela riei operaène (31).
Druhým typom vrodenej anomálie koronárnych artérií je anomálny 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 vyom veku a najèastejie po námahe, èo dokumentujú aj údaje NSS atlétov (43).
Pri vrodenej fistule koronárnych artérií môe ís o jej ústenie
do pravej predsiene, pravej komory alebo do pulmonálnej artérie.
Hemodynamický nezávaný ¾avo-pravý skrat, ktorého je fistula
príèinou, nemusí alterova klinický stav pacienta, ale môe by
príèinou AIM a NSS v druhej a tretej dekáde ivota a tie vzniká po fyzickej námahe (79).
Okrem vrodených anomálií koronárnych artérií sa v detskom
veku môu sta príèinou AIM aj zápalové ochorenia koronárnych
artérií s následnou oklúziou. Najèastejou vaskulitídou postihujúcou aj koronárne artérie je Kawashakiho choroba. Kawashaki ako
prvý opísal vaskulitídu malých ciev roku 1967, keï naiel pacienta po AIM a mnohé aneuryzmy na koronárnych artériách. Tento
typ vaskulitídy tzv. aneuryzmatickou regresiou poruuje elastickú
zloku intimy a v priebehu 12 rokov vyvoláva vznik aneuryziem. Kawashakiho choroba najèastejie postihuje deti v 18. mesiaci ivota, èastejie chlapcov ako dievèatá a najèastejie ázijcov.
Ide o zápal sprostredkovaný imunoregulaènou abnormalitou navodený baktériami, vírusmi alebo toxickými vplyvmi, napríklad
ortuou. Towbin a spol. roku 1992 vypracovali aj elektrokardiografické 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 roztiepeného kmitu Q. Zároveò naiel aj eleváciu úseku ST viac ako 2 mm a interval Q-T dlhí ako
440 ms. Uvedené posledné dva údaje sú aj ekg kritériom koronárnej aneuryzmy. Viacerí autori opísali NSS pri Kawashakiho chorobe (33, 40, 80). Dokonca Smith roku 1993 opísal NSS ako prvý
symptóm Kawashakiho choroby. Saito roku 1995 rieil koronárnym bypassom aneuryzmaticky zmenenú koronárnu artériu u dieaa. Ïalí typ postihnutia cievnej steny koronárnych artérií naiel
Antelmi u dieaa pri Takaysovej vaskulitíde, u ktorého urobil roku 1993 angioplastiku.
Z ïalích artritíd, ktoré môu zapríèini AIM, prípadne NSS,
je systémový lupus (SLE). Príèinou AIM býva tzv. lupusová vaskulopatia (42). Demin a spol. roku 1993 (22) opísali 6 detí s AIM
pri SLE. Upozoròujú aj na ïalie riziká AIM. Je to dlhodobá lieèba kortikoidmi, zvýená hladina cholesterolu, zvýené hodnoty
krvného tlaku, hyperkoagulácie a prítomnos antifosfolipidového
antigénu pri sekundárnom fosfolipidovom syndróme. Najmladie
(8-roèné) diea so SLE s AIM opísali roku 1995 Miller a spol.
(57), ktorí nali trombus v arteria circumflexa a v intramurálnych
artériách, prièom steny koronárnych artérií boli fibromuskulárne
zmenené.
Vírusové myokarditídy ako príèinu NSS som u uviedla. Je
vak potrebné zdôrazni ich diferenciálnodiagnostické akosti, 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 zvýené hodnoty kreatinínkinázy povaovali za pacientov s AIM a po prehodnotení ilo o pacientov s myoperikarditídou. Zámena perimyokarditídy môe by aj opaèného charakteru. Sledovala som 10-roènú pacientku, u ktorej sa poèas chrípky objavili bolesti v hrudníku a na EKG boli dynamické zmeny
na segmente STT. Sérologicky sme potvrdili infekciu vírusmi Coxsackie skupiny B. Suponovali sme perikarditídu, ktorú sme vak
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echokardiograficky nepotvrdili. Táliová scintigrafia vak dokázala lokalizovanú ischémiu prednej steny ¾avej komory, èo nepriamo
dokázalo koronárnu ischémiu pri vírusovej vaskulitíde.
Ïalou príèinou AIM aj NSS u detí sú tromboembólie. Príèinou tromboembólie sa môe sta infekèná endokarditída (41). Ïalej to môe by aj nefrotický syndróm, na ktorého vzniku sa zúèastòujú aj ïalie faktory. Je to hypercholesterolémia, hyperglycidémia, lieèba glukokortikoidmi, zníená hladina antitrombínu III
a proteínu S. V súbore Ordoneza z roku 1993 zo 142 detí s nefrotickým syndrómom zomrelo 58 na AIM. Z nich 38 % zomrelo
náhlou smrou. Ïalie prípady NSS u detí s nefrotickým syndrómom opísali Hopp a spol. roku 1994 (35) a Igarashi roku 1993.
Tromboembóliu ako príèinu AIM u detí opísali po parciálnych
anastomozujúcich operáciách srdca pri pouití konduitu (intraalebo extrakardiálneho bypassu) alebo po Fontainovej operácii
modifikovanej fenestráciou predsieòového septa. Tromboembólia
v takýchto prípadoch vzniká ako výsledok nefyziologickej cirkulácie a najmä ako neiaduci efekt nedostatoènej antikoagulaènej
lieèby (88).
Primárna porucha hemokoagulácie sa môe sta príèinou AIM
pri vrodených poruchách hemokoagulácie. Peeters roku 1993 opísal AIM a NSS u jednodòového novorodenca, ktorý mal hereditárny deficit antitrombínu III.
Deti s hemofíliou môu by ohrozené NSS zapríèinenou trombózou koronárnych artérií pri lieèbe protrombínovým koncentrátom. Karayalcin roku 1993 opísal takúto NSS u 8-roèného chlapca s hemofíliou. Radiaèné iarenie ako súèas lieèby malígnych
procesov mediastína je ïalou príèinou AIM u detí, ktorý vzniká
ako výsledok trombembólie. Hanckog a spol. roku 1993 v súbore
2232 pacientov s Hodgkinovou chorobou, ktorý sledovali priemerne 9,5 roka, mal výskyt AIM 3,9 %. Ukázali, e riziko pokodenia
srdca je väèie u mladích pacientov.
Z ostatných príèin AIM a NSS zostáva u detí mechanické
pokodenie koronárnych artérií. K pokodeniu koronárnej artérie
môe dôjs priamo alebo nepriamo, napríklad pri nepenetrujúcom
poranení hrudníka. K priamemu pokodeniu koronárnych artérií
môe dôjs napríklad pri operácii srdca, pri anomálii koronárnych
artérií. Zvlátny prípad mechanického pokodenia a následný vznik
trombózy bol opísaný ako príèina AIM a NSS u 14-roèného chlapca, ktorý bol 5 rokov po operácii srdca. Pitvou sa dokázala herniácia srdca v perikardiálnom defekte, kde herniovaná èas vo¾nej steny ¾avej komory bola nekrotická (63). Na nepriamu traumu a mechanické pokodenie koronárnych artérií ako príèinu AIM upozornili vo svojom súbore Towbin a spol. roku 1992. My sme
sledovali 6-roèného chlapca, ktorý si nepenetrujúce poranenie koronárnych artérií spôsobil pri hre, keï si na seba stiahol kovovú
platòu s hmotnosou 250 kg, ktorá ho celého (okrem hlavy) prikryla. AIM diagnostikovali elektrokardiograficky, boli prítomné
aj dynamické zmeny intrakomorového a átioventrikulárneho vedenia. Ïalej vývojom dvoch aneuryziem v interventrikulárnom
septe a na zadnej stene ¾avej komory. Perfúzna táliová gamagrafia
dokázala rozsiahlu ischémiu a koronarograficky dokázali viacnásobné oklúzie koronárnych artérií. Pol roka po nehode sa mal pacient síce dobre, ale pretoe sa aneuryzmy svojou rozsiahlosou
postupne stali príèinou akej kardiálnej dekompenzácie, podstúpil aneuryzmektómiu, ktorá bola úspená (16). Pä rokov po operácii 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 zníenej funkcie ¾avej komory. Koncom piateho roka po operácii pacient náhle
zomrel (rodièia pitvu odmietli).
NSS u detí má svoje rôzne podoby, príèiny, ktorými sa líi od
NSS dospelých pacientov. Tým, e postihuje mladého jedinca neoèakávane a èasto bez predchádzajúcich príznakov ochorenia, je
závanou komplikáciou medicínskou, etickou a spoloèenskou. Aj
z tohto h¾adiska sa pediatria musí venova tejto problematike, lekári musia pozna vetky riziká NSS v skupine ohrozených pacientov, ale aj v skupine zdanlivo zdravých detí. Naou povinnosou je urobi vetko pre to, aby sme sa nauèili predchádza NSS
u detí. Vo veobecnosti máme na to nieko¾ko moností. Musíme:
 pozna vetky skupiny detí, ktoré sú náhlou smrou ohrozené,
 pozna aj minimálne symptómy, ktoré sú len suspektné z rizík NSS v skupine zdanlivo zdravých detí,
 podrobne vyetri vetky deti s arytmiami a prípadne vyh¾adáva deti s rizikovými elektrokardiologickými anomáliami,
 pozna odlinosti aterosklerózy u detí a vedie diagnostikova AIM,
 pamäta, e pri poruchách primárnej alebo sekundárnej
hemokoagulácie môe dôjs k AIM a NSS,
 pri klinických príznakoch myokarditídy vdy diferenciálnodiagnosticky myslie aj na diagnózu koronárnej vaskulitídy,
 pamäta na to, e hypoperfúzia koronárnych artérií vznikajúca pri srdcovom zlyhaní, asfyxii, respiraènom zlyhaní môe by
príèinou AIM,
 vedie, e vrodené anomálie koronárnych artérií môu zapríèini AIM.
Je samozrejmé, e ak budeme pozna riziká AIM, ak im budeme vedie predchádza, pomôeme zníi aj riziko NSS u detí.
Konkrétne ide o to, aby sa vetky deti s vrodenými srdcovými
chybami vèas a kvalitne operovali. Operáciou sa majú dosiahnu
optimálne hemodynamické pomery.
Pri respiraèných infektoch, protrahovaných únavových syndrómoch, pri subfebrilitách musíme v naich diferenciálnodiagnostických úvahách myslie na vírusovú myokarditídu, prípadne koronaritídu, ktoré samy osebe môu vies k NSS a zároveò pamäta
aj na to, e myokarditída môe vies v budúcnosti ku kardiomyopatii, ktorá tie s výskytom NSS úzko súvisí.
iadneho pacienta so subjektívnymi akosami zo strany kardiovaskulárneho systému nepodceòujme, aj keï sa zdá zdravý.
Aktívne h¾adajme elektrokardiografické abnormality, ktoré môu
ma vzah k závanej arytmii, prípadne a k NSS. Pacientov s údajom alebo nálezom nepravidelnej èinnosti srdca alebo iným rizikom NSS má vyetri odborník.
Pred kadým pouitím antiarytmickej lieèby zváme jej oprávnenos a vhodnos. V pediatrii obzvlá platí, ak ide o lieèbu arytmie, u pred jej zaèatím musíme vyui vetky vyetrovacie metodiky, ktoré objektivizujú závanos arytmie a následne zabránia aj
tomu, aby antiarytmická lieèba nebola zbytoèná a v iadnom prípade kodlivejia ako vlastná arytmia.
Pamätajme aj na to, e kolaps a najmä synkopa môe by prediktorom NSS, preto kadé odpadnutie komplexne vyetrime.
Nauème sa rozpoznáva vetky riziká AIM u detí. Uvedomme
si, e ateroskleróza sa zaèína u v detstve a má svojich prirodzených, ale aj neprirodzených urých¾ovaèov, ktorých musíme pozna 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. Uvedomme si a vyuime to v naej výchovnej a osvetovej práci, e
hygienické a stravovacie návyky si diea osvojuje u v detstve, e
si vytvára svoj ivotný týl, a preto povaujme za súèas svojej
práce výchovu k zdravému ivotnému týlu. Ak vyuijeme vetky
svoje znalosti o ateroskleróze, AIM a NSS a ak vyuijeme nae
sily v boji za eradikáciu rizikových faktorov NSS v detskom veku, pomôeme aspoò zníi, ak nie odstráni riziko NSS u detí, ale
aj v dospelosti.
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ODBORNÁ INFORMÁCIA

COMPARISON OF PROCAINAMIDE AND LIDOCAINE IN TERMINATING SUSTAINED MONOMORPHIC VENTRICULAR TACHYCARDIA
GORGELS A.P.M., VAN DEN DOOL A., HOFS A., MULLENEERS R., SMEETS J.L.R.M., VOS M.A., WELLENS H.J.J.
POROVNANIE ÚÈINKU PROKAÍNAMIDU A LIDOKAÍNU PRI UKONÈENÍ PRETRVÁVAJÚCEJ KOMOROVEJ MONOMORFNEJ TACHYKARDIE
Amer. J. Cardiol., 78, 1996, s. 4346.
Úèinnos prokaínamidu a lidokaínu pri preruení paroxyzmu
spontánnej monomorfnej komorovej tachykardie sa zisovala v
randomizovanej paralelnej túdii. Vylúèení boli pacienti s akútnym infarktom myokardu. Prokaínamid sa podávalv dávke 10 mg/
kg rýchlosou 100 mg/min intravenózne a lidokaín tie intravenózne v dávke 1,5 mg/kg v priebehu 2 min. 14 pacientov dostalo
lidokaín a 15 pacientov prokaínamid. K ukonèeniu dolo u 3 zo 14
pacientov po lidokaíne a u 12 z 15 pacientov po prokaínamide.
Prokaínamid zastavil 8 z 11 tachykardií, ktoré nereagovali na lidokaín 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.

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 ved¾ajie úèinky. Trvanie
komplexu QRS a intervalu Q-T pred podaním a po podaní injekcie antiarytmika ukázalo ich signifikantné rozírenie po prokaínamide, nie vak po lidokaíne. Autori uzatvárajú, e je zjavné, e pri
spontánnych monomorfných komorových tachykardiách je prokaínamid liekom prvej vo¾by (u nás je vak jeho i.v. forma t.è.
nedostupná).
Z. Benejová

