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Cieľ práce: Zhodnotiť priebeh a manažment supraventrikulárnych tachykardií (SVT) u detí v 
prvom roku života liečených na odd. arytmií a kardiostimulácie v Detskom kardiocentre (DKC), 
NÚSCH, a.s. 
Metodika: Retrospektívna analýza 72 novorodencov a dojčiat (131 hospitalizácií) s 
verifikovanou SVT hospitalizovaných v DKC v období 01.10.2010- 30.9.2016 (6 rokov).  
Výsledky: Zo 72 detí bola SVT u 5 detí liečená in utero (z toho u 1 dieťaťa bol indikovaný 
pôrod per sectio Caesarea v 35. týždni pre kardiálnu dekompenzáciu). Postnatálne v rajónnej 
nemocnici pred prekladom do DKC bola zahájená i.v. antiarytmická (AA) liečba u 15 detí, 
pričom v liečbe bol prevažne použitý adenozín (8x), propafenon (5x) a amiodaron (2x). U 1 
dieťaťa pri liečbe amiodaronom došlo ku hemodynamickému kolapsu s potrebou KPCR. Po 
prijatí do DKC boli k verzii do sínusového rytmu použité: adenozín v monoterapii (8x), 
amiodaron infúzia (10x), amiodaron i.v. bolusy (5x),  propafenon (5x), digoxin a sotalol (oba 
3x), elektrická kardioverzia alebo ezofágová prestimulácia (5x). Hemodynamické zlyhanie s 
nutnosťou ventilačnej a inotropnej podpory bolo nutné u 5 pacientov, z toho jedno dieťa 
vyžadovalo prechodnú mimotelovú podporu s úspešným odpojením. Jedno dieťa podstúpilo 
katétrovú abláciu vo veku 6 týždňov pre farmakorezistentnú incesantnú AV rentry tachykardiu 
na podklade skrytej akcesórnej dráhy lokalizovanej vľavo laterálne. SVT bola úspešne 
zvládnutá u všetkých detí, pričom 4 deti vyžadovali trojkombináciu a 19 detí dvojkombináciu 
antiarytmík pri prepustení. 4 pacienti nevyžadovali pravidelnú liečbu pri prepustení (3x flutter 
predsiení, 1x AV reentry tachykardia).  
Záver: SVT u novorodencov a dojčiat môže byť život ohrozujúcou arytmiou. Veľmi dôležité je 
správne zhodnotenie hemodynamického stavu a adekvátna liečba s minimalizáciou negatívne 
inotropného efektu. Dlhodobá prognóza detí s SVT na antiarytmickej liečbe je veľmi dobrá, s 
50% vymiznutím substrátu arytmie do konca prvého roka života. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


