Náhla kardiálna smrť
Definícia
NKS je náhla neočakávaná a nenásilná smrť, ku ktorej dochádza v prítomnosti svedka v
priebehu 1 hodiny od vzniku symptómov alebo v priebehu 24 hodín od posledného kontaktu s
asymptomatickou obeťou (úmrtie bez svedkov). Takto formulovaná definícia umožňuje do
kategórie NKS zaradiť aj chorých, u ktorých už pred fatálnou príhodou bolo diagnostikované
kardiálne ochorenie (srdcové zlyhávanie alebo kardiomyopatia), úmrtie však nastalo
neočakávane.
Náhle zastavenie činnosti srdca vedie k hemodynamickému kolapsu. Väčšina prípadov NSS súvisí so
srdcovými arytmiami, zvyčajne pretrvávajúcimi komorovými tachyarytmiami. Termínom NSS resp.
odvrátená NSS, či zastavenie srdca (tzv. cardiac arest) s opisuje udalosť, kedy je obnovená cirkulácia buď
externým zásahom (napríklad defibrilácia) alebo dôjde s spontánnemu prechodu na hemodynamicky funkčný
srdcový rytmus.
Pri prísnej aplikácií definície NSS ( smrť bez svedkov v priebehu 24 hodín od posledného kontaktu kedy bola osoba
asymptomatická) pripadajú do úvahy aj iné kardiovaskulárne príčiny, ktoré vedú ku hemodynamickému kolapsu
(disekcia/ruptúra aorty, masívna pľúna embólia, masívne vnútorné krvácanie, rozsiahla cievna mozgová príhoda
a pod.). Podľa konvencie pod termín NSS spadajú predovšetkým hemodynamické kolapsy spôsobení malígnymi
tachyarytmiami.

Epidemiológia
NSS je hlavnou príčinou úmrtí v západných krajinách a predstavuje 15 až 20% všetkých
prirodzených úmrtí dospelých v USA a západnej Európe a až 50% všetkých kardiovaskulárnych
úmrtí. Výskyt sa zvyšuje v závislosti od výskytu koronárnej choroby srdca. Pravdepodobnosť
NSS u mužov je 2-3 x vyššia ako u žien, čo odzrkadľuje vyšší výskyt a iné vlastnosti koronárnej
choroby u mužov. Približne polovica všetkých srdcových úmrtí môže byť klasifikovaná ako NSS.
NSS predstavuje u mnohých jedincov prvý prejav srdcového ochorenia.

Obr. 1.
Incidencia NSS vyjadená v percentách v porovnaní s absolútnym počtom príhod. Absolútny počet
príhod je najvyšší v bežnej populácii. Najčastejšie ide o NSS ako prvomanifestáciu koronárnej
choroby srdca. Najvyššia incidencia a teda riziko NSS je u pacientov so srdcovým zlyhávaním
a nízkou ejekčnou frakciou ľavej komory a preto opatrenia pre primárnu prevenciu smerujú
predovšetkým do tejto skupiny.

Etiológia
Určenie etiológie náhlej smrti vo veľkej miere závisí od nálezov pitvy, v prípade odvrátených
prípadov NSS od nálezov zobrazovacích vyšetrení. Ak sa podarí identifikovať relevantnú
poruchu štruktúry srdca hovoríme o NSS v dôsledku štrukturálnych porúch, ak je morfologický
nález na srdci normálny opisuje sa príčina NSS ako neštrukturálna.
Príčiny NSS sa líšia sa podľa veku (Obr. 2 a 3). Celkový počet náhlych úmrtí v dôsledku KCHS
má v posledných 50 rokoch klesajúcu tendenciu . Napriek tomu hlavnou príčinou NSS ostáva
KCHS. Je príčinou asi 70 -80% prípadov NSS.

Obr 2.
U mladých, vo veku do 35 rokov je spektrum etiológií iné. Asi u 40% NSS u osôb mladších ako 35
rokov zostane príčina nevysvetlená aj po komplexnom hodnotení. V pozadí týchto nevysvetliteľných
úmrtí môžu byť predovšetkým rôzne dedičné poruchy membránového transportu iónov , tzv.
kanálopatie. Ďalšími častými príčinami sú kardiomyopatie, koronárne anomálie, myokarditídy alebo
vrodené chyby.

Obr. 3

Štrukturálne príčiny NSS
Koronárna choroba srdca je najčastejšie aterosklerotického pôvodu , do úvahy najmä
u mladších pripadajú aj iné formy ako spontánne dissekcie koronárnych tepien , embólie alebo
vaskulitídy. Nemožno zabudnúť na koronárne anomálie ( anomálny odstup ľavej koronárnej
tepny z pľúcnice, či jej priebeh medzi aortou a pľúcnicou).
Všetky kardiomyopatie môžu spôsobiť NSS. V mladšom veku najčastejšie je to však
hypertrofická kardiomyopatia a arytmogénna kardiomyopatia pravej komory. Vzhľadom na

relatívne častý výskyt dilatačnej kardiomyopatie je táto nezriedka príčinou NSS tak u mladších,
ale aj starších chorých.
Chlopňové srdcové ochorenie, predovšetkým aortálna stenóza môže spôsobiť NSS tak
mechanickou (obštrukcia) ako aj arytmogénnou cestou. Zriedkavo sa môže malígnou arytmiou
komplikovať aj prolaps mitrálnej chlopne.

Neštrukturálne (arytmické) príčiny NSS
NSS sa môže vyskytovať so štrukturálne normálnym srdcom a najväčší podiel v týchto prípadoch
majú v dedičné arytmické syndrómy. Genetické mutácie v iónových kanáloch membrán buniek
myokardu spôsobujú dispozíciu k malígnym arytmiám a NSS . Najbežnejšie sú vrodené
syndrómy dlhého QT (LQTS), Brugada syndróm, katecholaminergná polymorfná komorová
tachykardia (CPVT) a syndróm krátkeho QT (SQTS), z ktorých každý má určitú typickú
prezentáciu, zmeny na elektrokardiograme ECG a špecifický genetický podklad. Do úvahy sa
môžu vziať aj iné neštrukturálne príčiny NSS ak anamnéza svedčí napr. pre koronárny
vazospazmus (spontánny alebo vyvolaný liekom), liekmi indukované LQTS a commotio cordis
(náhly úder do hrudníka môže viesť k ventrikulárnym arytmiám a NSS).

Príklady EKG tzv. kanálopatií
Brugadov syndróm. Typické zmeny ST-T segmentu vo V1 a V2. Často lepšie viditeľné pri presunutí zvovov V1
a V2 do 2. medzirebria.
Typ 1.

Typ.2

Typ. 3

Syndróm dlhého QT
V súčasnosti rozoznávame 13 typov vrodeného syndrómu dlhého QT. Najčastejšie sú prvé tri.
QT predlžuje aj hypokaliémia, hypomagnezémia, hypokalcémia, ischémia myokardu
a hypotermia. K preĺženie QT spôsobuje aj niekoľko desiato liekov.

Katecholaminergná polymorfná komorová tachykardia. Pacienti majú vrodenú genetickú
poruchu kalciového kanála. Komorová tachykardia býva spúšťaná fyzickou námahou. Niekedy
býva tzv. bidirekčná ako na obrázku dole.

Patofyziológia
Najčasnejšou elektrofyziologickou poruchou, ktorá vedie k NSS sú malígne tachyarytmie ako
komororová tachykardia (KT) a fibrilácia komôr (VF). Približne jedna tretina pacientov
s dostupným EKG má v čase počiatočného kontaktu asystóliu alebo bradyarytmiu
s elektromechanickou disociáciou. Bradyarytmia či asystólia môžu byť výsledkom pretrvávajúcej
malígnej tachyarytmie.
Mechanizmus vzniku malígnej arytmie je do veľkej miery rozdielny podľa etiologickej podstaty
poškodenie srdca. V prípade chronickej koronárnej choroby má anatomické a funkčné
substráty, ktoré predisponujú k rozvoju komorových arytmií veľa pacientov. Osobitne
arytmogénne sú miesta, kde sa fibrózna poinfarktová jazva dostáva do kontaktu s normálnymi
bunkami myokardu. Tieto oblasti majú často nepravidelný prienik a vytvárajú priaznivé

prostredie pre vznik tzv. krúživého vzruchu (elektrické reentry). No napriek tomu, že veľa
pacientov má tieto predpoklady, iba u malej časti dochádza k NSS. Spoľahlivá individuálna
riziková stratifikácia nie je zatiaľ jasná. Najsilnejším známym prediktorom NSS je významná
systolická dysfunkcia ľavej komory ( ĽK) akejkoľvek príčiny. Interakcia medzi regionálnou
ischémiou, dysfunkciou ĽK a prechodnými náhodnými udalosťami (napr. zhoršená ischémia,
acidóza, hypoxémia, napätie v stene, niektoré lieky, metabolické poruchy) predstavuje základ
pre spustenie malígnej arytmie a následnej NSS.
Mechanizmy vzniku malígnej arytmie a NSS sú komplexné, no vo všeobecnosti vyžadujú prítomnosť troch
kľúčových faktorov:
1.

štrukturálny arytmogénny substrát schopný vytvoriť elektrické prostredie pre pretrvávajúcu

komorovú tachyarytmiu ( fibróza, jazva, hypertrofia myokardu)
2.

elektrický spúšťač arytmie ako výraz elektrickej nestability myokardu ( extasystoly)

3.

modulujúce faktory (neurovegetatívna inervácia, ischémia, elektrolytové abormality a iné)

Typický priebeh kaskády náhlej srdcovej smrti u chorých s akútnou ischémiou myokardu
je vznik ischémiou indukovanej fibrilácie komôr, ktorá v priebehu niekoľkých minút môže skončiť
a prejsť do asystólie. V závislosti od času, ktorý uplynul od náhleho kolapsu pacienta,
diagnostikuje urgentná pomoc fibriláciu komôr do niekoľkých minút od straty vedomia. Čím sa
tento interval predlžuje, tým viac klesá podiel chorých, u ktorých sa podarí identifikovať
fibriláciu komôr a pribúda pacientov s bezpulzovou aktivitou srdca v dôsledku asystólie.
Pri kardiomyopatiách je typickým štrukturálnym substrátom zodpovedným za náhle úmrtie
roztrúsená ostrovčekovitá fibróza s premenlivým stupňom dystrofie myocytov. Celkový podiel
fibrotického tkaniva v myokarde pacientov s kardiomyopatiami je významne zvýšený, no bez
makroskopicky viditeľných jaziev. V takomto štrukturálnom substráte vznikajú asi v polovici
prípadov malígne komorové tachyarytmie v dôsledku krúživého vzruchu (microreentry). Druhú
polovicu tvoria fokálne spúšťané arytmie.

Obr 4. Možné mechanizmy vzniku malígnych komorových tachyarytmií pri akútnych a chronických formách
koronárnej choroby srdca.

Diagnostika /vyšetrenia
Určenie príčiny smrti v prípadoch NSS poskytuje nie len odpoveď pre medicínsku štatistiku, ale
predovšetkým pri identifikácii genetickej príčiny pomôže identifikovať rizikové osoby
v príbuzenstve a prijať opatrenia na prevenciu podobných udalostí v rodine. Pitva sa má
sústrediť nielen na odhalenie prítomnosti štrukturálneho ochorenie srdca (koronárna choroba,
kardiomyopatie, hypertrofia ľavej komory ...), ale má byť realizovaná aj tzv. molekulárna alebo
genetická pitva s cieľom pátrania po mutáciách zodpovedných za dedičné arytmie (kanálopatie)
a kardiomyopatie.
Podrobná anamnéza získaná od rodiny alebo svedkov udalosti sa má zamerať na pátranie po
príznakoch ako sú bolesti na hrudníku, synkopy, užívanie drog alebo liekov, akékoľvek známe
ochorenie srdca, rodinný výskyt podobných príhod. Vhodné je, ak je to k dispozícii, preskúmať
ekg záznamy v zdravotnej dokumentácii. Svedkovia môžu poskytnúť dôležité informácie
o okolnostiach smrti, čo môže naznačovať príčinu: náhla tupá trauma na hrudi, po ktorej
nasledoval kolaps bol by v súlade s diagnózou commotio cordis. Niektoré kanálopatie majú,
klasické spúšťače, napríklad fyzická aktivita v LQTS typu 1 alebo hlasné zvuky typu LQTS typu 2.
U chorých s odvrátenou NSS je základným vyšetrením EKG, dlhodobý monitoring EKG,
zobrazovaie vyšetrenie na odhalenie štrukturálnej poškodenia srdca (ECHO, MRI, CT)

a koronárna angiografia ( CT alebo selektívna koronarografia). U mladších chorých najmä u tých
s abnormalitami na EKG , kardiomyopatiami alebo rodinnu anamnézou NSS je indikované
genetické vyšetrenie.

Liečba
Účinná vonkajšia masáž srdca - kompresiou hrudníka a včasná defibrilácia sú základnom pre
zachovanie životných funkcií pri pacienta so zastavením srdca mimo nemocnice. S súčasnosti sa
odporúča kompresia hrudníka v kompresie s podporou ventilácie v pomere 30:2 alebo výlučne
kompresia hrudníka. Táto sa môže prerušiť len na tú najnevyhnutnejšiu dobu. Frekvencia
kompresie má byť 100-120/min s hĺbkou kompresie asi 5 cm. Rýchle privolanie odbornej
pomoci a dostupnosť verejného defibrilátora zvyšuje pravdepodobnosť prežitia zastavenia
srdca. Zásady primárnej a následne odbornej kardiopulmonálnej resuscitácie sú na obrázkoch 4
a 5.
Obr 4. Postup pri iniciálnej a laickej resuscitácii. (AED = automatický externý defibrilátor).

Obr. 5 Postup pri rozšírenej profesionálnej kardioplmonálnej resuscitácii

Pacienti s odvrátenou NSS sa liečia podľa diagnostikovaného základného ochorenia. Pokiaľ je
toto nekorigovaleľné a/ alebo trvá vysoké riziko recidívy NSS indikovaná je implantácia
automatického defibrilátora (ICD) v indikácii tzv. sekundárnej prevencie.
Primárna prevencia NSS je zameraná na pacientov s vysokým rizikom NSS , ktorí však zatiaľ
žiadnu príhodu neprekonali. Prakticky jediným účinným prostriedkom prevencie je ICD.
Rozhodnutie o implantácii sa opiera o individuálnu rizikovú stratifikáciu , ktorá sa môže líšiť
podľa základného ochorenia. Pri tomto rozhodovaní je potrebné vziať do úvahy aj riziká plynúce
zo samotnej implantácie ICD, neadekvátnych výbojov aj možných dlhodobých komplikácii (napr.
infekcie systému).
Riziko náhlej smrti po prekonaní akútnej koronárnej príhody (AKS) dramaticky stúpa. Počas
prvého mesiaca a zvyšuje riziko náhleho úmrtia u mužov 10-násobne a u žien 4-násobne. Jej
etiológia je rôznorodá od malígnych arytmií po mechanické komplikácie AKS či jej recidívu
alebo tromboembolické príhody. V chronickom štádiu, po prekonaní infarktu myokardu s
vývojom dysfunkcie ľavej komory, sa stále viac uplatňuje ako dominantný mechanizmus NKS
malígna tachyarytmnia . Srdcové zlyhávanie s nízkou EF ĽK ( ≤ 35%) je dominantnou indikáciou
na implantáciu ICD v primárnej prevenici NSS. Postup pri tomto rozhodovaní je načrtnutý na
obr 6.
Obr 6. Postup pri indikácii ICD (implatabilný kardioverter defibrilátor) v primárnej a sekundárnej prevencii
náhlej kardiálnej smrti. EFĽK = ejekčná frekcia ľavej komory, EF vyšetrenie = elektrofyziologické
vyšetrenie.

Schéma a rtg snímka hrudníka pacienta s jednodutinovým ICD. Šípkou je označené uloženie
defibrilačnej elektródy v pravej komore.

Kazuistika:
42-ročný pacient viac rokov kardiologicky sledovaný pre dilatačnú KMP s ťažkou systolickou dysfunkciou s EF
ĽK= 20%, s chronickým SZ vo funkčnom štádiu NYHA II pri vyťaženej medikamentóznej liečbe SZ a liečbe
amiodaronom. Pacient odmietol implantáciu ICD v rámci primárnej prevencie náhlej kardiálnej smrti. Počas
24-hodinového ambulantného ekg monitorovania došlo u pacienta o v noci ku vzniku pretrvávajúcej
komorovej tachykardie s frekvenciou 200/min., ktorá degenerovala do fibrilácie komôr a pacient exitoval.
Záznam z ekg monitorovania ukazuje preterminálnu komorovú fibriláciu, (materiál poskytnutý láskavosťou
MUDr. P. Gergelyho a MUDr. G. Sojku, NsP Levice).

