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Cieľ práce: Zhodnotiť manažment supraventrikulárnych tachykardií (SVT) u detí v prvom roku 
života liečených na Oddelení arytmií a kardiostimulácie v Detskom kardiocentre (DKC), NÚSCH. 
Metodika: Retrospektívna analýza 122 novorodencov a dojčiat (233 hospitalizácií) s diagnózou 
SVT, hospitalizovaných v DKC v období 2009-2018 (10 rokov). 
Výsledky: Zo 122 detí bola SVT diagnostikovaná u 24 detí in utero (9  bolo liečených in utero, u 
11 bol realizovaný pôrod per s.c. bez pokusu o predchádzajúcu liečbu v spolupráci s DKC a 4 
plody zostali prenatálne neliečené pri iba krátkych arytmiách), u ostatných postnatálne. 
Postnatálne pred prekladom do DKC bola v rajónnej nemocnici zahájená antiarytmická (AA) 
liečba u 51 detí, pričom na pokus o termináciu arytmie bol prevažne použitý propafenon (19x), 
adenozín (16x), amiodaron (11x). U 1 dieťaťa pri bolusovej liečbe amiodaronom bola nutná 
KPCR. Po prijatí do DKC boli u 49 pac. použité intravenózne lieky s cieľom terminácie arytmie: 
amiodaron (24x), adenozín v monoterapii (16x), propafenon (6x), sotalol (4x); elektrická 
kardioverzia alebo ezofágová prestimulácia 7x. Hemodynamické zlyhanie s nutnosťou 
ventilačnej a inotropnej podpory sa vyskytlo u 14 pacientov (z toho 4x pre negatívny inotropný 
efekt bolusovo podaných antiarytmík amiodaronu alebo propafenonu). Tri deti vyžadovali 
prechodnú mimotelovú podporu s úspešným odpojením (z toho 2 s vrodenou chybou srdca po 
operácii). Jedno dieťa podstúpilo katétrovú abláciu vo veku 3 mesiacov pre farmakorezistentnú 
incesantnú AV rentry tachykardiu. SVT bola úspešne zvládnutá u všetkých detí, pričom 15 deti 
vyžadovalo trojkombináciu, 36 detí dvojkombináciu a 63 detí monoterapiu antiarytmikom pri 
prepustení (najčastejšie sotalol, propafenon, digoxin). 
Záver: SVT u novorodencov a dojčiat môže byť život ohrozujúcou arytmiou. Pri adekvátnom 
zhodnotení hemodynamického stavu a správnej liečbe je dlhodobá prognóza veľmi dobrá. V 
našom súbore u 88% detí vymizli arytmie do konca prvého roka života. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


