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Sledovanie pacientov s implantovaným kardioverter-defibrilátorom v rámci sekundárnej 
prevencie náhlej srdcovej smrti 
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Cieľ: Implantabilný kardioverter-defibrilátor (ICD) sa stal významnou liečbou život ohrozujúcich 
porúch srdcového rytmu u pacientov s vysokým rizikom náhlej srdcovej smrti (NSS). Cieľom 
našej štúdie bolo sledovanie pacientov s implantovaným ICD v rámci sekundárnej prevencie 
NSS.  
Súbor a metodika: Do retrospektívnej štúdie sme zaradili pacientov, ktorí podstúpili implantáciu 
ICD v rámci sekundárnej prevencie NSS. Sledovali sme výskyt adekvátnych a neadekvátnych 
výbojov ICD, ako aj celkovú mortalitu pacientov a jej prediktívne faktory.   
Výsledky: Zaradených bolo 475 pacientov (priemerný vek 63 ± 12 rokov, 75 % mužov, priemerná 
ejekčná frakcia ľavej komory 38 ± 12 %) s implantovaným jednodutinovým (78 %) alebo 
dvojdutinovým (22 %) ICD. V priebehu priemerného sledovania 1841 ± 1118 dní malo 130 
pacientov (27 %) adekvátny výboj a 70 pacientov (15 %) malo neadekvátny výboj. Medzi príčiny 
neadekvátneho výboja patrili fibrilácia/flater predsiení s rýchlym prevodom na komory (60 %), 
oversenzing (23 %) a sínusová tachykardia (17 %). Úmrtie z akejkoľvek príčiny nastalo u 220 
pacientov (46 %). Coxova regresia preukázala vek >66 rokov (HR 1,52, 95 % CI 1,09 - 2,13, p = 
0,013), NYHA triedu ≥III (HR 1,81, 95 % CI 1,26 - 2,58, p = 0,001), diabetes mellitus (HR 1,46, 95 
% CI 1,05 - 2,02, p = 0,022), hladinu kreatinínu >110 µmol/l (HR 1,45, 95 % CI 1,03 - 2,02, p = 
0,033) a trvanie QRS komplexu >120 ms (HR 1,44, 95 % CI 1,03 - 2,00, p = 0,030) ako prediktívne 
faktory celkovej mortality pacientov.   
Záver: V našom súbore v priebehu 5 ročného sledovania malo 27 % pacientov adekvátny a 15 % 
pacientov neadekvátny výboj ICD. Celková mortalita bola 46 %. Pozitívnymi prediktívnymi 
faktormi celkovej mortality boli vek >66 rokov, NYHA trieda ≥III, diabetes mellitus,  hladina 
kreatinínu >110 µmol/l a trvanie QRS komplexu >120 ms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


