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Zmenilo sa prežívanie pacientov s primárne preventívne implantovaným ICD podľa kritérií 
štúdie MADIT-2 v podmienkach bežnej klinickej praxe na Slovensku? 
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Úvod: Štúdia MADIT-2 dokázala prínos ICD v primárnej prevencii náhlej smrti u pacientov (pac.) 
s ťažkou systolickou dysfunkciou (SD) ľavej komory (ĽK) po infarkte myokardu (IM). Údaje z 
novších registrov ale naznačujú, že očakávaný mortalitný benefit ICD môže byť pri modernej 
liečbe srdcového zlyhávania nižší.  
Cieľ: V podmienkach bežnej klinickej praxe na Slovensku porovnať mortalitu pac. s ICD 
implantovaným podľa kritérií štúdie MADIT-2 v úvodnom období po implementácii jej výsledkov 
do klinických odporúčaní (publikovaných v roku 2007) a s odstupom 10 rokov.  
Metodika: Retrospektívna analýza údajov z registra ICD a dokumentácie konzekutívnych pac. s 
VVIR/DDDR ICD, implantovaným v našom centre v súlade s kritériami štúdie MADIT-2 a 
porovnanie výsledkov sledovania prvých 50 pac. implantovaných od roku 2007 (staršia kohorta) 
a posledných 50 pac. implantovaných do konca roku 2017 (novšia kohorta). Koniec sledovania 
staršej kohorty sme stanovili podľa dĺžky sledovania posledného zaradeného pac. v novšej 
kohorte.  
Výsledky: Celková mortalita v novšej kohorte bola nevýznamne nižšia (12% vs. 20%, P=0,28), 
pričom nesignifikantný trend k nižšej mortalite ukázala aj Kaplan-Meierova analýza. Novšia 
kohorta sa od staršej významne nelíšila v podiele žien (16% vs. 12%), priemernom (priem.) veku 
(60,5 vs. 60,4 rokov), priem. ejekčnej frakcii ĽK (27% vs. 27%), podiele pac. vo funkčnej triede 
NYHA III (38% vs. 38%), ani v priem. dĺžke sledovania (24±8 vs. 28±13 mesiacov).  
Záver: V sledovanej novšej kohorte konzekutívnych pac. s ICD, implantovaným v našom centre 
podľa kritérií štúdie MADIT-2, sme zaznamenali štatisticky nevýznamný trend k nižšej mortalite 
v porovnaní s podobnými pac., implantovanými o 10 rokov skôr. Zistená mortalita (12%) bola 
podobná mortalite v ICD ramene štúdie MADIT 2 (14,2% pri priem. sledovaní 20 mesiacov). Naša 
analýza naznačuje, že v našich podmienkach naďalej pretrváva benefit primárne preventívnej 
implantácie ICD u pac. po IM so závažnou SD ĽK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


