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Kazuistika
• 32 ročná žena, nezamestnaná

OA :  scoliosis idiopathica Th.l.dx gr.III inveterata
susp. epiparoxyzmy (CT,MR mozgu, EEG bpn.)
autoimunitná tyreoiditída v sledovaní

RA :  matka - schizofrénia, predĺžený QT interval
bez synkopy

FA : bez terapie



Kazuistika
Hospitalizácia na odd.arytmií 11.03.2016

• TO:  dif.dg.recidivujúcich synkop

• 1 x synkopa ako 18 ročná, pri chôdzi z kostola

• za posledné 4 roky synkopa celkovo 4 x

náhle , v trvaní asi viac ako 1 min.

bez prodrómov , bez kŕčov.aktivity

pomočenie

po prebratí slabosť a bolesť celého tela   



Kazuistika
• obj.nález :bez pozoruhodností, s výnimkou skoliózy Th.

• TK : 120/80 mmHg BMI 19,6

• Laboratórne vyšetrenia:    

Na+ 137mmol/l , K + 3,9mmol/l  , Cl - 104  mmol/l 

Mg 2+ 0,89 mmol/l, Ca2+ 2,35mmol/l

hormóny ŠŽ v norme



EKG
EKG: SR,f: 68/min,el.os normotyp, p.z: V2, PQ: 0,16, QRS: 0,08, rS V1-V2, QT:0,480 s, QTc 0,511s



Kazuistika

RTG pľúc



Kazuistika

Diagnostický záver pri prijatí :

• predlžený QT interval, pravdepodobne vrodený

• recid. synkopy nejasnej  etiológie, nemožno vylúčiť 

vazovagálny pôvod                           



Kazuistika
• ECHOKG : štrukturálne zdravé srdce

( nedilat. ĽK EDD 41 mm, ĽP 32 mm, EF LK 60%, bez poruchy kinetiky, bez HD   

významnej chlopňovej chyby, bez perikard. effúzie)

• masáž karotíd a ortostatický test negat.

• Záťažový test :

- aplikovaná necelá 3.st záťaž

- dosiahnutá takmer STF

- test limitovaný únavou 



Kazuistika

VRCHOL ZÁŤAŽE,    QTc 506 ms



Kazuistika

RECOVERY FÁZA, bigeminicky viazané KES



Kazuistika

15.03.2016  implantácia slučkového rekordéra

- Dlhodobý monitoring srdcového rytmu u  

• pacientov so synkopami

• - Detekcia fibrilácie predsiení (kryptogénna CMP)

- Ukladanie významných udalostí do   

• pamäte, korelácia symptómov s arytmiou

- Implantácia v lok. anestéze subkutánne

• do ľavej pektorálnej oblasti

15.03.2016 prepustená domov



Kazuistika
05.09.2016 – hospitalizácia na odd. arytmií pre recidívu

synkopy



Kazuistika

Výpis udalosti z telemonitoringu



Kazuistika

Detailnejší záznam arytmie po interogácii prístroja na oddelení 



Kazuistika



Terapia

• BB ( bisoprolol 5mg tbl.)

• 06.09.2016 - implantácia ICD VVI v sekundárnej 

prevencii NSS



RTG po...

RTG pľúc po implantácii ICD , explantácia loop
rekordéra plánovaná v druhom sedení



Programovanie

• v deň demisie realizujeme kontrolu ICD

• v pamäti programátora 13 epizód nsKT spúšťaných 

komorovou stimuláciou ( back-up stimulácia 40/min)

proarytmia komorovej stimulácie

• zmena lower rate limit na  VVI 30/min  



Programovanie

08.09.2016 prepustená domov



Vrodený LQTS 
• geneticky podmienené ochorenia prejavujúci sa 

synkopou/NSS na podklade FVT typu TdP, ktorá môže 
degenerovať do VF u inak zdravých, mladých jedincov

• LQTS 1-12...

• prevalencia 1:2500

• príčinou vzniku je geneticky podmienená porucha 
funkcie iónových kanálov a z toho vyplývajúca 
porucha v repolarizácii komorového myokardu



Vrodený LQTS 
• LQTS 1-3 sú najčastejšou formou ochorenia

• sú spôsobené mutáciou dominantných génov, ktoré v 
kardiomyocytoch kódujú K+ ( LQT1 a LQT2) a Na+

iónové kanály (LQT3)- Romanov-Wardov syndróm

(AD forma ochorenia)

• vzácnejšia forma - Jervellov-Langeov-Nielsonov sy.

spojený s hluchotou

(AR forma ochorenia)



LQTS 7

ANDERSEN TAWIL  syndróm

• AD forma ochorenia asociovaná s deformitami skeletu

• klinický obraz:  LQTS (KT typu TdP), period. paralýza

deformity skeletu: klinodaktýlia,

skolióza,mikrognathia

- fenotypický prejav je variabilný

• defekt v géne KCNJ2, ktorý kóduje proteín Kir 2.1.

( súčasť K+ iónového kanála)

• multisystémová kanálopatia



Záver 

• u mladých, zdravých ľudí po nevysvetliteľnej synkope je 
potrebné vždy myslieť na LQTS

• QTi nemusí byť vždy na EKG predĺžený 

• nie vždy ide o epilepsiu 



Ďakujem za pozornosť!



Diagnostika LQTS 

ESC 2015



Manažment LQTS 



Manažment LQTS 


