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Štúdie sekundárnej prevencie
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ICD redukujú celkovú mortalitu o 40% v sekundárnej aj primárnej prevencii



Platí to aj dnes?
LVEF je základný stratifikačný/indikačný parameter

zamerané 
na celkovú mortalitu

 niektorí 
roky nemali žiadnu 
tachykardickú epizódu

 farmakoterapia - ↑ LVEF 

 koronárne intervencie – jazva,
 reziduálnej ischémie, 





Koronárna choroba – včasná poinfarktová fáza 
LVEF ≤ 35%, ˂ 40%

 Riziko NKS: najvyššie v prvých týždňoch
 NKS, celková mortalita

 Marker rizika = ↓LVEF

 ICD neznižuje mortalitu prvých 40 dní (IRIS, DINAMIT)

 Indikované BB, amiodaron pre kom.arytmie

 EPS – rýchle zhodnotenie rizika NKS u pts s LVEF ≤ 40% v ak. štádiu - PROTECT-ICD

 Bezprostredne po IM sa LVEF mení - zhoršenie alebo reštitúcia (stunning a 

remodelácia LK)



2020 APHRS/HRS Expert
Consensus Statement on
the Investigation of
Decedents with Sudden
Unexplained Death and
Patients with Sudden
Cardiac Arrest, and of
Their Families

2022 ESC Guidelines for the management of patients
with ventricular arrhythmias and the prevention of
sudden cardiac death: Developed by the task force for
the management of patients with ventricular
arrhythmias and the prevention of sudden cardiac
death of the European Society of Cardiology (ESC)
Endorsed by the Association for European Paediatric
and Congenital Cardiology (AEPC)

Náhla kardiálna smrť – problém v  manažmente? nové poznatky? LVEF? 



Long-term outcome of Defibrillator After Primary Angioplasty (DAPA)trial 

 STEMI liečená primárnou PKI + najmenej 1 rizikový faktor:
 LVEF < 30% na 4. deň; TIMI flow < 3 po primárnej PKI; primárna VF, Killip trieda ≥ 2
 Randomizácia 30-60 dní  po STEMI: ICD vs kontroly; f.u.3 roky
 Primárny cieľ celková mortalita; Sekundárny cieľ KV mortalita a non-KV mortalita
 ICD skupina  131 pts, kontrolná skupina 135 pts

Haanschoten DM. Circulation: Arrhythmia Electrophysiol. Long-Term Outcome of the Randomized DAPA Trial, 2020;DOI: (10.1161/CIRCEP.120.008484) 



Long-term outcome of Defibrillator After Primary Angioplasty (DAPA)trial 

Haanschoten DM. Circulation: Arrhythmia Electrophysiol. Long-Term Outcome of the Randomized DAPA Trial, 2020;DOI: (10.1161/CIRCEP.120.008484) 



Význam elektrofyziologického testovania 
vo včasnej poinfarktovej fáze
1772 pts, LVEF ≤ 40%, 
4. den po IM

S.Zaman et al. EUROPACE 2014;16:1315-21



Ako dlho čakať na reštitúciu LVEF?

Aká LVEF je diskriminátor: 30%, 35% alebo 40%?

Ostane riziko NKS vysoké aj po reštitúcie funkcie LK? 

Odporučenia – primárna prevencia NKS

Včasne (pred prepustením) vyšetriť LVEF u všetkých pacientov s akútnym IM I B

U pacientov s LVEF ≤ 40% sa odporúča znovu vyšetriť LVEF 6-12 týždňov po IM, na zhodnotenie 
potreby implantácie ICD v primárnej prevencii 

I C

Komorové arytmie/NKS v akútnej fáze: 1. betablokátory; 2. amiodaron; 3. lidocain
ICD: stav po NKS u pts s koronárnym spazmom – trieda IIa



Odporučenia – primárna prevencia NKS 

U pacientov so synkopou a prekonaným STEMI sa odporúča EPS, ak sa synkopa neobjasní 
neinvazívnym spôsobom

I C

Implantácia ICD sa  odporúča u pacientov s koronárnou chorobou, symptomatickým srdcovým 
zlyhaním (NYHA II-III) a LVEF ≤ 35% napriek OMT  3 mes, 

I A

Implantácia ICD sa má zvážiť u pacientov s koronárnou chorobou, NYHA I a LVEF ≤ 30% napriek 
OMT  3 mes

IIa B

Implantácia ICD sa má zvážiť u pacientov s koronárnou chorobou, symptomatickým srdcovým 
zlyhaním (NYHA II-III) a LVEF ≤ 40% napriek OMT  3 mes a nepretrvávajúcou KT, ak je 
indukovateľná pretrvávajúca monomorfná KT pri EPS

IIa B



Nezodpovedané otázky

Odporučenia – sekundárna prevencia NKS

ICD sa odporúča u pacientov bez aktuálnej ischémie s dokumentovanou 
FK alebo hemodynamicky netolerovanou KT viac ako 48 hod. po IM

I A

U pacientov s koronárnou chorobou a rekurentnými, symptomatickými 
pretrv. monomorfnými KT/ICD výbojmi  napriek chronickej liečbe 
amiodaronom sa odporúča uprednostniť katétrovú abláciu pred 
navýšením antiarytmík. 

I B

Zvážiť pridanie amiodaronu alebo vymeniť betablokátor za sotalol u 
pacientov s koronárnou chorobou a rekurentnými, symptomatickými 
pretrv. monomorfnými KT/ICD výbojmi, ak sú na betablokátore

IIa B



Chronická koronárna choroba – odporučenia ESC 2022



Dilatačná neischemická KMP so systolickou dysfunkciou LK
na optimálnej farmakoterapii: 1-ročná mortalita 20-25%, 5-ročná mortalita 50%, NKS 12% 
pacientov  

Beggs SAS, et al. Heart 2018;104:144–150. doi:10.1136/heartjnl-2016-310850

LVEF ≤ 35%  – základný marker rizika NKS



Defibrillator Implantation in 
Patients with Nonischemic 
Systolic Heart Failure
Kober L., DANISH investigators

N Engl J Med 2016; 375:1221-1230, 
DOI: 10.1056/NEJMoa1608029

556 pts s ICD, 560 pts kontrolná skupina
fu = 65 mesiacov
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European Comparative Effectiveness Research to Assess
the Use of Primary ProphylacTic Implantable
Cardiovertes Defibrillators
EU- -ICD

■ Financované z EU
■ 44 centier, 15 krajín
■ 1516 ICD; 731 kontrol

EU- ICD

Inklúzne kritériá
 ischemická/dilatačná KMP
 LVEF ≤ 35% na OPT
 Trieda I indikácií na ICD

ICD: redukcia úmrtí 
zo všetkých príčin o 27%

Zabel et al., Eur  Heart J 2020



European Comparative Effectiveness Research to 
Assess the Use of Primary ProphylacTic Implantable
Cardioverter Defibrillators EU- -ICD

Zabel et al., Eur  Heart J 2020

Rizikové markery zlého priebehu



Dilatačná KMP so systolickou dysfunkciou LK, na optimálnej farmakoterapii: 1-ročná 
mortalita 20-25%, 5-ročná mortalita 50%, NKS 12% pacientov = 25-35% všetkých úmrtí 

LVEF ≤ 35% = základný marker rizika NKS 

Genetické testovanie – diskriminácia rizika

• familiárne formy DKMP a NKS

• príbuzní v 1.línii

Mutácie génov LMNA, PLN, RBM20, a FLNCsú spojené s vyšším rizikom NKS

LMNA mutácie:  hemodynamická deteriorácia, 
vysoké riziko kom.arytmií, NKS, AV blokád –
najmä u pacientov so systolickou dysfunkciou LK

European Heart Rhythm Association (EHRA)/Heart
Rhythm Society (HRS)/Asia
Pacific Heart Rhythm Society (APHRS)/Latin
American Heart Rhythm Society (LAHRS) Expert
Consensus Statement on the state of genetic
testing for cardiac diseases



Dilatačná KMP so systolickou dysfunkciou LK, na optimálnej farmakoterapii: 1-ročná 
mortalita 20-25%, 5-ročná mortalita 50%, NKS 12% pacientov = 25-35% všetkých úmrtí 

LVEF ≤ 35% = základný marker rizika NKS 

Genetické testovanie

• familiárne formy DKMP a NKS

• príbuzní v 1. línii

Magnetická rezonancia  srdca

• Neskoré vychytávanie gadolínia je nezávisle spojené  
s kom.arytmiami a NKS

DiMarco, JACC Heart Failure, 2017; doi.org/10.1016/j.jchf.2016.09.017

Meta-analýza 29 štúdií a 2 948 pacientov





Primárna prevencia NKS – neischemická dilatačná KMP

Diagnostické zhodnotenie a všeobecné odporúčania
Genetické testovanie (LMNA, PLN, RBM20, FLNC génov)sa odporúča u pacientov s 
DKMP/HNDKMP a poruchami AV vedenia vo veku <50 r., aebo ktorí majú RA  
DKMP/HNDKMP alebo NKS u prvostupňovch príbuzných (vo veku <50r.)

I B

Magnetická rezonancia s LGE sa u pacientov  s DKMP/HNDKMP  má zvažovať za účelom 
zhodnitenia etiológie a rizika KA/NKS

IIa B

Zvážiť pridanie amiodaronu alebo vymeniť betablokátor za sotalol u pacientov s 
koronárnou chorobou a rekurentnými, symptomatickými pretrv. monomorfnými KT/ICD 
výbojmi, ak sú na betablokátore

IIa B

Genetické testovanie (LMNA, PLN, RBM20, FLNC génov)sa má zvážiť  na stratifikáciu rtizika
u pacientov s DKMP/HNDKMP, ktorí sú mladí, alebo sú suspekní z vrodenej atiológie. 

IIa C

Neodporúča sa  preventívne testovať športovcov III C

Neischemická dilatačná KMP – odporučenia ESC 2022



Primárna prevencia NKS – neischemická dilatačná KMP

Riziková stratifikácia a primárna prevencia NKS
ICD sa má zvážiť  u pacientov s DKMP/HNDKMP, symptomatickýcm srdcovým zlyhaním 
(NYHA II-III) a LVEF ≤ 35%, po ≥ 3 mes.optimálnej farmakoterapie

Iia A

ICD sa má zvážiť  u pacientov s DKMP/HNDKMP, u pacientov s patogénnou mutáciou LMNA 
génu, ak odhadované 5-ročné riziko život-ohrozujúcich KA ≥ 10% a v prítomnosti NSKT 
alebo LVEF< 50% alebo AV blokády

IIa B

ICD sa má zvážiť  u pacientov s DKMP/HNDKMP s LVEF< 50%  a  ≥ rizikovými faktormi 
(synkopa, LGE na MRI, indukovateľná PMKT pri EPS, patogénna mutácia génov LMNA, PLN, 
FLNC a RBM20. 

IIa B

U DKMP/HNDKMP pacientov  sa má zvážiť EPS v prípade synkopy, ktorá sa nevysvetlí 
neinvazívnym testovaním 

IIa C

U pacientov s DKMP/HNDKMP a LMNA mutáciou sa neodporúča vysoko-intenzívna záťaž 
vrátane  kompetitívnych športov 

III C

Neischemická dilatačná KMP – odporučenia ESC 2022



Sekundárna prevencia NKS – neischemická dilatačná KMP

Riziková stratifikácia a sekundárna prevencia NKS
ICD sa odporúča u pacientov s DKMP/HNDKMP, ktorí  prežili NKS zapríčinenú KT/KF, alebo 
mali hemodynamicky netolerovanú pretrvávajúcu monomorfnú KT

I B

Katétrová ablácia v špecializovaných centrách  sa má zvážiť u pacientov s DKMP/HNDKMP a 
rekurentnými, symptomatickými pretrvávajúcimi monomorfnými KT alebo ICD šokmi pre 
pretrvávajúcu monomorfnú KT, u ktorých nie sú efektívne antiarytmiká

IIa C

Pridanie amiodaronu per os alebo výmena betablokátorov za sotalol sa má zvážiť  u 
pacientov s DKMP/HNDKMP a ICD, ktorí majú opakované symptomatické komorové 
arytmie  napriek optimálnemu programovaniu ICD a liečbe betablokátorom

IIa B

ICD sa má zvážiť  u pacientov s DKMP/HNDKMP a hemodynamicky tolerovanou 
pretrvávajúcou monomorfnou KT

IIa C

Neischemická dilatačná KMP – odporučenia ESC 2022



Závery


