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Význam přítomnosti diagnosy supraventrikulárních tachykadií před manifestací plicní 
hypertenze 
Havránek Š (1), Fingrová Z (1), Ambrož D (1), Jansa P (1), Lindner J (2), Linhart A (2) 
(1) II. interní klinika kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy, Praha, ČR  
(2) II.chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice a 1.lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy, Praha, ČR 
 
Úvod: Supraventrikulární tachykardie (SVT) jsou častou poruchou srdečního rytmu u 
nemocných s plicní hypertenzí (PH). Cílem této práce je zhodnotit význam okamžiku vzniku 
arytmie u nemocných s prekapilární nebo kombinovanou PH. 
Metody: Byla provedena retrospektivní analýza výskytu a výsledků léčby SVT u souboru 952 
nemocných s prekapilární či kombinovanou PH (45% muži; 60 ± 15 let). Nemocní s čistě 
postkapilární PH byli ze souboru vyloučeni.  
Výsledky: Prevalence SVT byla v celém souboru 29 % (277 pacientů). Nejčastější 
diagnostikovaná arytmie byla fibrilace síní: 188 (68%) nemocných následovaná flutterem síní 53 
(19%) pacientů. U 85 (31%) pacientů s SVT byla arytmie diagnostikována před stanovením 
diagnózy PH. Průměrná doba mezi manifestací SVT a diagnózou PH byla 4,2 ± 3,9 let. U ostatních 
192 (69%) pacientů byly arytmie diagnostikovány v průběhu sledování v délce 3.9 ± 2.8 let. 
Pacienti s SVT přítomnou před stanovením diagnózy PH byli starší (66 ± 11 vs. 63 ± 12 let; p = 
0,04), vyšší vstupní třídu NYHA (2,9 ± 0,6 vs. 2,6 ± 0,8; p = 0,004) a horší výsledek testu 
6minutové chůze (305 ± 120 vs. 338 ± 126 metrů). V průběhu sledování 147 (53%) pacientů s 
SVT zemřelo. Kaplan Meierova analýza ukázala vyšší mortalitu ve skupině nemocných s 
přítomnou SVT před stanovením diagnózy PH oproti ostatním pacientům s SVT  a pacientům bez 
SVT (p < 0,05 pro obě srovnání).  
Závěr: Přítomnost SVT v době diagnózy PH je asociována s vyšším věkem a horší výkonností 
nemocných. SVT v době diagnózy PH ovlivňuje výkonnost je možné považovat za negativní 
ukazatel prognózy pacientů s PH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


