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Mutácie génu pre lamín A/C (LMNA) môžu spôsobiť rôzne klinické fenotypy vrátane 
postihnutia srdca, ktoré sa charakterizuje poruchami rytmu (včasný výskyt fibrilácie predsiení, 
malígne komorové arytmie), poruchami vodivého systému (všetky typy AV blokov) a rozvojom 
dilatačnej kardiomyopatie. Načasovanie implantácie ICD v primárnej prevencii náhlej srdcovej 
smrti u nosiča tejto mutácie v súčasnosti predstavuje najväčšiu výzvu pre indikujúceho 
lekára.V kazuistike ide o 36 ročnú pacientku s hypotyreózu v substitučnej liečbe, ktorá bola 
odoslaná na našu ambulanciu po potvrdení genetickej mutácie v géne LMNA. V rodinnej 
anamnéze zistená náhla srdcová smrť (NSS) u viacerých členov rodiny (matka ako 53-ročná, 
babka ako 60-ročná a jej brat ako 42-ročný), u časti príbuzných implantovaný trvalý 
kardiostimulátor pre poruchy AV prevodu v mladom veku a zároveň u viacerých potvrdená 
genetická mutácia génu LMNA (syn, brat a pokrvný príbuzný babkiných bratov). Pri vstupnom 
vyšetrení pacientka bez subjektívnych ťažkosti, elektrokardiogram v norme, ECHOkg bez 
dilatácie dutín srdca, bez hypertrofie stien ľavej komory so zachovanou systolickou a 
diastolickou funkciou. 14 dňovým EKG-Holter vyšetrením boli zaznamenané ojedinelé salvy 
SVES s nepravidelným väzobným intervalom, jeden kuplet KES a jednu epizódu nsVT. 
Vzhľadom na potvrdenú genetickú mutáciu LMNA, dokumentovanú nsVT, pozitívnu rodinnú 
anamnézu a vysoké riziko NSS sme u pacientky indikovali implantáciu ICD v primárnej 
prevencii NSS.Na základe aktuálnych odporúčaní a z dostupných prác nie je jednoznačne 
známe kedy načasovať implantáciu ICD v primárnej prevencii NSS u nosičov genetickej 
mutácie LMNA so zachovalou systolickou funkciou ĽK. Nezávislým rizikovým faktorom 
malígnej komorovej poruchy rytmu sú: nsVT, EF ĽK pod 45%, mužské pohlavie a ,,non-
minsense,, mutácia. Malígna arytmia bola dokumentovaná u osôb s minimálne dvomi 
rizikovými faktormi a takéto osoby by z implantácie ICD mohli mať benefit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


