
1

MECHANICKÉ PODPORNÉ SYSTÉMY 
A TOTÁLNA NÁHRADA SRDCA  
V KARDIOCHIRURGII 
DOSPELÉHO VEKU

Autor 
MUDr.  Michal Hulman, PhD.



2

MUDr. Michal Hulman, PhD. 
 
MECHANICKÉ PODPORNÉ SYSTÉMY A TOTÁLNA NÁHRADA SRDCA  
V KARDIOCHIRURGII DOSPELÉHO VEKU

AUTOR
MUDr. Michal Hulman, PhD. 
KKCH LF UK a NÚSCH a.s. Bratislava

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť publikácie sa nesmie reprodukovať, 
ukladať do informačných systémov alebo inak rozširovať bez súhlasu autorov. 

Za obsahovú a jazykovú úpravu zodpovedajú autori. 

RECENZENTI:
 
Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, PhD.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava

Prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD.
Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA, a.s., Bratislava

Vydal: Berlina, s.r.o., Donnerova 7, Bratislava 1, Slovensko.
Rok vydania 2020.

ISBN 978-80-972674-9-0
EAN 9788097267490



3

OBSAH

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A ZNAČIEK 8
ÚVOD 9
1. HISTÓRIA ECC A MECHANICKÝCH SYSTÉMOV PODPORY 
ZLYHÁVAJÚCEHO SRDCA 10
1.1 Cesta k mimotelovému obehu 10
1.2 Vývoj mimotelového obehu – Model Johna Gibbona 11
1.3 Vývoj mimotelového obehu – pokračujúce práce 13
1.4 Membránové oxygenátory 13
2. Dočasná mechanická podpora krvného obehu 21
2.1 Perkutánne dočasné MCS 22
2.1.1 Intraaortálna balóniková pumpa (IABP) 22
2.1.2 Impella (Abiomed Inc) 26
2.1.3 Impella 2,5 / CP 27
2.1.4 Impella 5.0 / LD 28
2.1.5 Pravostranná podpora - Impela RP 28
2.1.6. PulseCath iVAC 3LTM (PulseCath)  30
3. Krátkodobá (parakorporálna) podpora 32
3.1 CentriMag (Thoratec Corporation) 32
3.2 TandemHeart (CardiacAssist) 33
3.3 Cardiohelp (Maquet) 34
4. Veno-arteriálna mimotelová membránová oxygenácia (VA-ECMO) 35
4.1 Indikácie 35
4.2 Absolútne kontraindikácie 36
4.3 Komplikácie 36
4.4 Harlekýn (Harlequin) syndróm 37
4.5 Centrálne VA ECMO 39
4.6 Periférne VA ECMO 40
5. Komorové podpory 44
5.1 Ľavostranná podpora 44
5.2 Pravostranná podpora (RVAD) 45
5.3 Biventrikulárna podpora 47
5.4 ECMO s drenážou ľavej komory (transapical left ventricular vent - TLVV) 48

* Máte možnosť pozerať obsah aj tu

Zoznam použitých skratiek a značiek 
Úvod
1. História ECC a mechanických systémov podpory zlyhávajúceho 
srdca



4

5.5 Berlin Heart EXCOR 49
6. Dlhodobá parciálna hemodynamická podpora 51
6.1 Circulite Synergy pocket micro-pump  
(vrecková mikropumpa, Circulite, Inc., Saddle Brook, NJ, USA) 51
7. Dlhodobá mechanická cirkulačná podpora 53
7.1 Prvá generácia VAD 57
7.1.1 HeartMate XVE (Thoratec Corp) 57
7.1.2 Novacor LVAD (Worldheart Corp. Oakland, CA, USA) 59
7.2 Druhá generácia VAD 61
7.2.1 HeartMate II (ThoratecCorp) 61
7.2.2 HeartAssist 5 (Micromed Cardiovascular Inc., Houston, TX, USA) 64
7.2.3 Jarvik 2000 Flowmaker 64
7.2.4 Berlin Heart Incor 65
7.2.5  Evaheart (Terumo) 67
7.3 Tretia generácia VAD 68
7.3.1 HeartWare HVAD (HeartWare Corp, Framingham, MA) 68
7.3.2 HeartMate III (Thoratec Corp) 74
8. Umelé srdce (TAH – Total artificial heart) 80
8.1 Syncardia CardioWest TAH (Syncardia Systems Inc., Tuscon, AZ) 80
9. Komplikácie mechanickej cirkulačnej podpory 88
9.1 Komplikácie nesúvisiace s prístrojom 88
9.1.1 Zlyhanie pravej komory 88
9.1.2 Aortálna insuficiencia 89
9.1.3 Komorové arytmie 90
9.2 Komplikácie súvisiace s prístrojom 90
9.2.1 Krvácanie a získaný von Willebrandov syndróm 90
9.2.2 Infekcia čerpadla a napájacieho kábla, porucha napájacieho kábla 92
9.2.3 Trombóza čerpadla a tromboembolické príhody 93
10. Záver 95
Zoznam bibliografických odkazov 96

* Máte možnosť pozerať obsah aj tu



5

ZOZNAM OBRÁZKOV

Obrázok 1 - John H. Gibbon M.D. (7) 11
Obrázok 2 - Gibbonov prístroj pre mimotelový obeh model II (10) 12
Obrázok 3 - Prvý implantabilný podporný systém implantovaný Liottom 1963 (16) 15
Obrázok 4a - princíp funkcie IABP (zdroj imno.ie)  24
Obrázok 4b - Zmeny tlakovej krivky pro kontrapulzácii (zdroj:aic.cuhk.edu.hk) 24
Obrázok 5 - RTG polohy IABP balóna (NÚSCH) 25
Obrázok 6 - Impella 2,5/CP (zdroj: abiomed.com)   28
Obrázok 7 - Impella 5.0 (zdroj: abiomed.com) 28
Obrázok 8 - Impella LD (zdroj: abiomed.com) 28
Obrázok 9 - (A) Schéma katétra Impella v LV (B) Skiaskopia Impella v LV (C) Schéma 
demonštrujúca fyziologický mechanizmus účinku (D) Dosah priameho LV uvoľnenia 
na objeme tlakovej slučky. Viditeľné účinky, ako zníženie LV tlaku a objemu (22)           29
Obrázok 10 - Schematický pohľad na Pulse Cath iVAC 3L implantovaného cez pravú 
a. axillaris s podkľúčnym rezom (1. membránové čerpadlo, 2. polyuretánový katéter, 
3. pohyblivá časť) (38)                                                                                                                      31
Obrázok 11 - (A) CentriMag krvné čerpadlo a (B) schematický diagram možných  
CentriMag kanylačných miest pre LV a RV podporu (21) 33
Obrázok 12 – RTG - malpozicia outflow kanyly do a. subclavia l.sin (NÚSCH) 34
Obrázok 13 - Miešanie krvi pri Harlekýn syndróme (99) 38
Obrázok 14 - Centrálna ECMO kanylácia (27) 39
Obrázok 15 - Periférna kanylácia VA ECMO (27) 41
Obrázok 16 - CT Inflow kanyla v hrote ľavej komory a outflow v asc. aorte (NÚSCH) 45
Obrázok 17 - CT RVAD (NÚSCH) 46
Obrázok 18 - RVAD po implantácii HM III (NÚSCH) 46
Obrázok 19 - Schéma pravostrannej podpory ProtekDuo (medgadget.com) 47
Obrázok 20 - CT BIVAD (NÚSCH) 48
Obrázok 21 - TLVV (101) 
(https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1522294214001019-gr7_lrg.jpg)  49
Obrázok 22 - Schematický pohľad na Berlin Heart EXCOR v biventrikulárnom zapojení  
(www.internationaltradenews.com) 50
Obrázok 23 - Prierez mikropumpou Circulite Synergy Pocket Micro Pump (82) 51
Obrázok 24 -Schematický nákres mikropumpy Circulite Synergy Pocket Micro Pump  
(https://www.dicardiology.com/content/circulite-begin-ce-mark-trial-synergy-ic-vad) 52
Obrázok 25 - Porovnanie prežívania pacientov s implantovaným LVAD a BIVAD (102) 55
Obrázok 26 - Prežívanie pacientov s implantovaným LVAD podľa veku (102) 56
Obrázok 27 – Schematický nákres HeartMate XVE (www.reserchgate.net) 57
Obrázok 28 - Prierez HeartMate XVE (www.researchgate.net)  58
Obrázok 29 - Schematické znázornenie Novacor LVAD systému (46) 59
Obrázok 30 - Schematické znázornenie podporného systému HeartMate II (39) 61
Obrázok 31 - Prierez čerpadlom HeartMate II (www.researchgate.net) 62
Obrázok 32 - čerpadlo HMII (NÚSCH) 63
Obrázok 33 - Schematický pohľad na podporný systém HeartAssist 5. Vtoková kanyla je 
našitá na apex srdca a výtoková na ascendentnú aortu (www.prweb.com)                     64
Obrázok 34 - Schematický pohľad na podporný systém Jarvik 2000. 



6

Výtoková kanyla je našitá na ascendentnú aortu (62) 65
Obrázok 35 - Schematické znázornenie Berlin Heart INCOR VAD (www.mylvad.com) 66
Obrázok 36 - CSU  - cool seal unit – hydrodynamický systém na stabilizáciu rotora 
(https://journals.lww.com/asaiojournal/Abstract/2019/11000/Preclinical_Evaluation_of_
the_EVAHEART_2.14.aspx?context=FeaturedArticles&collectionId=4)                                   67
Obrázok 37 - Evaheart2  
(https://citoday.com/articles/2019-jan-feb/the-next-wave-of-mechanical-circulatory-su-
pport-devices)                                                                                                                                   67
Obrázok 38 - Schematické znázornenie VAD HeartWare (39) 68
Obrázok 39 - Prierez čerpadlom HeartWare (herzzentrum.immauel.de) 69
Obrázok 40 - Parciálna sternotómia a laterálna torakotómia 
- miniinvazívny prístup (NÚSCH)                                                                                                        70
Obrázok 41 - upínací ring na hrote ľavej komory (NÚSCH) 71
Obrázok 42 - Implantovaný HeartWare (NÚSCH) 72
Obrázok 43 - Schematický pohľad na podporný systém HeartMate III.  
(https://integrisok.com/resources/news/2019/100-heartmate) 74
Obrázok 44 - Prierez centrifugálnou pumpou, ktorý ukazuje plne magneticky levitovaný 
rotor (Full MagLev) (63)                                                                                                                     75
Obrázok 45 - RTG. HM III (NÚSCH) 78
Obrázok 46 - CT HM III (NÚSCH) 79
Obrázok 47 - Schematický pohľad na Syncardia TAH (www.vega-spa.com) 81
Obrázok 48 - Syncardia (CT NÚSCH) 82
Obrázok 49 - Syncardia (CT NÚSCH) 83
Obrázok 50 - Porovnanie prežívania pacientov s TAH vs. BIVAD (103) 87



7

ZOZNAM TABULIEK

Tabuľka 1 - Systémy podpory zlyhávajúceho srdca 18
Tabuľka 2 - Delenie mechanickej cirkulačnej podpory podľa doby trvania  19
Tabuľka 3 - Indikácie pre dočasné MCS 21
Tabuľka 4 - Kontraindikácie pre dočasné MCS 22
Tabuľka 5 - Indikácie              26
Tabuľka 6 - Kumulatívne ECLS prežitie (29) 43
Tabuľka 7 - INTERMACS klinický profil pacientov 54



8

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A ZNAČIEK

ECC   Extra Corporeal Circulation
TOF   Fallotova tetralógia
LVAD     Left Ventricular Assist Device
IABP   Intra Aortic Baloon counter Pulsation, intraaortálna balóniková pumpa
ECMO                Extra Corporeal Membrane Oxygenation
VAD   Ventricular Assist Device, ventrikulárne asistenčné zariadenie
RVAD                Right Ventricular Assist Device
BiVAD                Bi Ventricular Assist Device
TAH   Total Artificial Heart
MCS   mechanical circulatory support, podpora krvného obehu
BTR   Bridge to Recovery 
BTT  Bridge to Transplant 
BTC  Bridge to Candidacy 
BTD  Bridge to descision 
BTB  Bridge to bridge 
DT  Destination Therapy 
PVD  ochorenie periférnych ciev 
LV  ľavá srdcová komora
TIA  prechodné ischemické záchvaty 
VA-ECMO veno-arteriálny mimotelový membránový oxygenátor 
AMI   akútny infarkt myokardu
ACS   akútny koronárny syndróm
ECPR  mimotelová kardiopulmonálna resuscitácia
TH   TandemHeart 
TLVV   transapical left ventricular vent
HTX   transplantácia srdca
DT   destination therapy
UNOS                Medzinárodná sieť pre zdieľanie orgánov - United Network for Organ Sharing
IVAD   Implantable ventricular assist device
AICD   Automated implantable cardioverter defibrillator
ECLS   extracorporeal life support
                                                                                                                                               



9

ÚVOD

 Desaťročia trvajúci vývoj kardiochirurgie vždy prinášal nové problémy a výzvy 
pri snahe o záchranu ľudského života a posúval hranice možného aj nemožného 
čoraz ďalej k hraničným stavom medzi životom a smrťou. Pokrok v diagnostike, 
predhospitalizačnej starostlivosti, rozvoj intervenčnej kardiológie, posun indikač-
ných kritérií konvenčnej kardiochirurgie stavia kardiochirurgiu a kardiológiu pred 
problém skupiny pacientov s priamym ohrozením života spôsobeného či už akút-
nym, alebo terminálnym štádiom chronického srdcového zlyhania. Sú to pacienti, 
ktorí aj napriek optimálnej konvenčnej liečbe majú, v horizonte hodín až dní, takmer 
100 % úmrtnosť. Jedinou možnosťou ich záchrany je dočasná mechanická podpora 
zlyhávajúceho kardiorespiračného systému.

 Pokrok v konzervatívnej terapii srdcového zlyhania, transplantácii srdca a súčas-
ne nedostatok vhodných darcov vytvára skupinu pacientov s postupne znižujúcou sa 
kvalitou a dĺžkou života. Vzniká tak požiadavka na hľadanie riešenia týchto pacientov 
pomocou mechanických podporných systémov, ktoré by znížili riziko úmrtia na ter-
minálne srdcové zlyhanie, a zároveň vytvorili väčší časový priestor v rámci čakacieho 
listu, respektíve zvýšili kvalitu a dĺžku života.

 Skúsenosti nadobudnuté pri vývoji a používaní podporných systémov, spolu s 
objavením sa nových materiálov a technológií, vedú postupne k znižovaniu kompli-
kácií spojených s implantáciou a následným použitím, poklesu nežiaducich účinkov, 
predĺženiu funkčnosti jednotlivých systémov a zníženiu úmrtnosti. Nie nepodstat-
nou skutočnosťou je aj zmenšovanie celých systémov, prípadne ich implantabilita, 
ktorá zvyšuje užívateľský komfort a kvalitu života pacientov s implantovaným pod-
porným systémom.

 Od roku 2007 sa na Klinike kardiochirurgie LFUK a NÚSCH a.s. rozvíja program 
dočasných a dlhodobých mechanických podpôr srdca. Za uvedené obdobie sa im-
plantovalo viac ako 200 krátkodobých a 122 dlhodobých podporných systémov. Ako 
prvé pracovisko v rámci krajín V4 realizovalo na jeseň roku 2017 totálnu náhradu 
srdca (TAH) systémom Syncardia. Doposiaľ bol implantovaný u šiestich pacientov.
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 1. HISTÓRIA ECC A MECHANICKÝCH SYSTÉMOV PODPORY 
ZLYHÁVAJÚCEHO SRDCA

1.1 Cesta k mimotelovému obehu
 V kontraste s rozvojom medicíny bola aktívna chirurgická intervencia na srd-
ci prakticky po celú jej históriu považovaná za non lege artis prax. Slávny prusko 
– rakúsky chirurg Theodor Billroth (okrem iného zakladateľ nemocnice Rudolfiner-
haus vo Viedni a jeden z pilierov modernej chirurgie) v roku 1882 tvrdo odsúdil po-
kusy o perikardektómiu. Označil tieto pokusy za znásilnenie chirurgie. V roku 1883 
sa vyjadril, že každý chirurg, ktorý sa pokúsi o naloženie stehu na poranené srdce, 
má stratiť všetku úctu svojich kolegov (1). Napriek tomu, v roku 1896, uskutočnil 
Ludwig Rehn prvú úspešnú sutúru poranenej pravej komory (2). V roku 1902 Sher-
man napísal v Americkom Journal of Medical Association, že: „vzdialenosť, ktorú 
treba prekonať, aby sme sa dostali k srdcu nie je väčšia ako palec, ale trvalo 2400 
rokov, kým ju chirurgia mohla prekonať” (1). Prakticky až počas prvej svetovej vojny 
sa cievna sutúra a sutúra poraneného srdca stali „štandardným” chirurgickým výko-
nom. 
 Ďalší rozvoj kardiochirurgie bol podmienený výraznejším pokrokom medicín-
skych technológií. Medzi ne patrí objav troch krvných skupín a transfúznej liečby K. 
Landsteinerom v roku 1901 a objav všetkých 4 skupín v roku 1907 J. Janským, objav 
antikoagulačných vlastností heparínu McLeanom a Howelom z nemocnice St. Hop-
kins v Baltimore (USA) v rokoch 1916 – 1917. Prvý komerčne dostupný heparín pre 
humánnu medicínu, bez vážnych vedľajších účinkov, bol do praxe zavedený v roku 
1937. Až v 40-tych rokoch minulého storočia sa Heparin stáva relatívne bežne do-
stupným liekom. Podobne aj antagonista Heparinu – Protamin (Protamin sulfát) 
objavený J.F. Miescherom v roku 1870 sa stáva klinicky dostupným až v 30tych ro-
koch minulého storočia. 
 Postupne boli do praxe zavádzané krvné čerpadlá a zdokonaľovali sa se-
mipermeabilné membrány najmä vďaka objavu hemodialýzy Haasom v roku 1924 
v  Giessene (Nemecko). Prvú endotracheálnu anestéziu spravil Trendelenburg už 
v roku 1870. Bežne dostupnými sa endotracheálna intubácia a tracheostómia stali 
spolu s mechanickou ventiláciou ručným vakom až počas prvej svetovej vojny (4). 
Prvý automatický ventilátor predstavil Draeger v roku 1907. Napriek tomu sa me-
chanicky riadená umelá pľúcna ventilácia stáva bežnou v  humánnej medicíne až 
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počas katastrofickej epidémie poliomyelitídy v Dánsku v 50-tych rokoch minulého 
storočia (5). Prvé ručne poháňané rotačné čerpadlo určené na transport krvi počas 
krvných transfúzií patentovali Porter a Bradley v roku 1855, podobné čerpadlo s jed-
ným rollerom uviedol Allen v roku 1887 a s dvomi rollermi v roku 1899. Po množstve 
rôznych variácií konceptu rotačného čerpadla ho do dnes používanej podoby modi-
fikoval DeBakey v roku 1934. Gibbon použil toto čerpadlo do jedného zo svojich pr-
vých prístrojov pre mimotelový obeh. Fleisch potom v roku 1935 použil už elektricky 
poháňanú rotačnú pumpu v perfuziologických experimentoch (6). V kardiochirurgii 
sa pre tento typ čerpadla udomácnil názov DeBakeyho pumpa a tento typ čerpadla 
je dodnes súčasťou bežných prístrojov pre mimotelový obeh (ECC – Extra Corporeal 
Circulation). Po vojne sa v 50-tych rokoch minulého storočia na americkom konti-
nente usilovne experimentovalo s mimotelovým obehom. Každé pracovisko malo 
svoju vlastnú predstavu o tom, ako má takýto prístroj vyzerať a fungovať. Ich súťaž 
bola výsostne kolegiálna a jednotlivé pracoviská si intenzívne vymieňali informácie 
o tom, čo sa im podarilo alebo nepodarilo (7). 

1.2 Vývoj mimotelového obehu – Model Johna Gibbona
John Gibbon (Obrázok 1) z Philadelphie pracoval na problematike mimote-

lového obehu snáď najdlhšie zo všetkých – od roku 1930. Je dobré si uvedomiť, že 
Gibbonova myšlienka o možnosti podpory zlyhávajúceho srdca mechanickým pod-
porným systémom vznikla v roku 1930 počas jeho vtedy ešte krátkej klinickej praxe 
v chirurgii u Dr. Churchilla v Massachusetts Gen. Hosp. v Bostone. 

 
Obrázok 1 - John H. Gibbon M.D. (7)

Ako mladý chirurg kontroloval priebeh ochorenia u pacientky s  pľúcnou 
embóliou. Sledoval známky pravostrannej kongescie a  nakoniec aj pokus o  pľúc-
nu embolektómiu podľa Trendelenburga – pacientka zomrela. Dospel k názoru, že 
by bolo možné pacientke pomôcť nejakým prístrojom, ktorým jej odoberú venóznu 
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krv, okysličia ju a vrátia do arteriálneho systému. Pomocou takéhoto prístroja by 
bolo možné normalizovať pacientke krvný tlak, perfúziu tkanív a nakoniec, s jeho 
pomocou, aj úspešne uskutočniť pľúcnu embolektómiu. Myšlienka ho napriek spo-
chybňovaniu okolím natoľko zaujala, že sa v roku 1934 vrátil k Dr. Churchillovi do 
Bostonu a behom roku realizoval prvý funkčný prístroj pre mimotelový obeh, kto-
rým udržal na žive mačku s uzatvorenou a. pulmonalis po dobu 30 minút. Použil 
k tomu Dale-Shusterovo čerpadlo a ako oxygenátor mu poslúžil rotujúci valec čias-
točne naplnený krvou (7). Ako prvý v experimente dokázal, že je možné úspešne na-
hradiť funkciu srdca mechanickým zariadením. Svoj prístroj postupne zdokonaľo-
val, použil DeBakeyho rotačné čerpadlo a „filmový” oxygenátor s výmenou plynov 
na tenkej vrstve krvi. 

Po vojne, ktorá prerušila všetky práce, sa mu v rokoch 1946 – 1953 v spoluprá-
ci s IBM podarilo vyvinúť niekoľko verzií prístrojov pre mimotelový obeh. Modely II 
(Obrázok 2) a III boli už použiteľné aj v klinike. Boli to veľké a ťažké prístroje (Model 
II vážil približne 1 tonu - 907 kg), ktoré používali DeBakeyho rotačné čerpadlá a fil-
mový oxygenátor. Boli schopné dodať krv so 100 % saturáciou kyslíkom pri výkone 
arteriálneho čerpadla 5 l/min. Gibbon v  Jefferson Medicine College (Philadelphia, 
Pensylvánia) operoval s  použitím druhej verzie svojho prístroja pre mimotelový 
obeh v rokoch 1952-1953 prvých 4 pacientov, z nich síce 3 zomreli, ale druhý v pora-
dí prežil. Zrejme to bol prvý pacient úspešne operovaný s použitím mimotelového 
obehu na svete. (7, 8). Gibbon sa teda v čase, kedy kardiochirurgia a intenzívna sta-
rostlivosť v dnešnej podobe neexistovali, začal zaoberať myšlienkou mimotelového 
systému podpory zlyhávajúcej cirkulácie a svoje myšlienky pretavil do podoby kli-
nicky použiteľného systému mimotelového obehu srdca a pľúc. 

 
Obrázok 2 - Gibbonov prístroj pre mimotelový obeh model II (10)
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1.3 Vývoj mimotelového obehu – pokračujúce práce
Práce na modeloch mimotelového obehu pokračovali. V 50-tych rokoch vy-

vinul W. Mustard v Toronte prístroj, v ktorom použil opičie pľúca ako oxygenátor. 
V Detroite vyvinul F. D. Dodrill svoju Dodrill-GMR (General Motors) „heart machine”. 
V Minnesote C. Dennis vyvinul rotačný diskový oxygenátor podľa skorších teoretic-
kých prác V. Björka a C. Crafoorda. V roku 1954 C. W. Lillehei operoval v Minnesote 
prvých pacientov s použitím techniky skríženej cirkulácie, kde ako oxygenátor slúžil 
niektorý z rodičov pacienta. V Mayo klinike v Rochestri J. Kirklin, na báze Gibbono-
vých prác, postavil prístroj pre mimotelový obeh s použitím filmového oxygenátora 
a DeBakeyho čerpadiel. 
F. D. Dodrill v Detroite vypracoval koncept izolovaného ľavo a pravostranného by-
passu, pričom plánoval využiť ako oxygenátor vlastné pľúca pacienta. Túto myš-
lienku v roku 1959 rozvinul Ch. Drew v Londýne – použil okruh s výmenníkom tepla, 
pomocou ktorého pacienta ochladil na 15° C, zastavil čerpadlo, spravil výkon na 
srdci a pacienta podobným spôsobom zohrial. Po štyroch operáciách túto techniku 
opustil, ale myšlienka bola v 80-tych rokoch oživená, a známa ako Kyoto technika 
operácií malých detí s mimotelovým obehom a hlbokou hypotermiou (11). 

W. T. Mustard v rokoch 1951 – 1956 operoval 28 pacientov s vrodenými chyba-
mi srdca (aj komplexnými) pomocou vlastného prístroja s oxygenátorom z opičích 
pľúc – prežili iba 3 pacienti. Dodrillova (homológne pľúca) a  Mustardova (opičie 
pľúca) technika neboli ďalej rozvíjané (7). Zrejme prvú úspešnú operáciu na otvo-
renom srdci spravil J. Lewis v roku 1952 s použitím hlbokej hypotermie. Vývoj po-
kračoval a v roku 1955 Lillehei už operoval s použitím DeWallom skonštruovaného 
prvého úspešného a neskôr komerčne vyrábaného bublinového oxygenátora (Tra-
venol). V rokoch 1955 – 1956 boli na svete iba dve pracoviská, v ktorých sa pravidelne 
operovali srdcia – Lillehei v Minnesote a J. Kirklin v Mayo Clinic v Rochestri. V 60-
tych rokoch sa objavovali nové prístroje pre mimotelový obeh, diskové a filmové 
oxygenátory boli pomaly nahradzované bublinovými, jednorazovými oxygenátormi 
s integrovanou odpeňovacou časťou a výmenníkmi tepla. 

1.4 Membránové oxygenátory
V 80-tych rokoch sa objavili membránové oxygenátory, v ktorých dochádza 

k výmene krvných plynov cez membrány. V princípe ide pri oxygenátoroch s mikro-
pórovou polypropylénovou membránou (väčšina oxygenátorov) stále o mikrobub-
linové oxygenátory, pretože k výmene plynov dochádza na mikrobublinách nachá-
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dzajúcich sa na mikropóroch membrány. V oxygenátoroch s pravými silikónovými 
membránami difundujú plyny cez membrány bez priameho kontaktu plynu a krvi 
(menšina, veľmi kvalitných oxygenátorov). Rýchle sa objavujú kapilárne membrá-
nové oxygenátory, v ktorých sa výmena plynov deje na membráne formovanej do 
tenkých kapilár s hrúbkou steny cca 50 ųm, čo umožnilo významne zmenšiť roz-
mery oxygenátorov a súčasne zväčšiť plochu, na ktorej dochádza k výmene plynov. 
Vlastné teleso kapilárneho oxygenátora je integrované s výmenníkom tepla, takže 
k výmene plynov dochádza pri teplote perfuzátu. Znižuje sa tým riziko uvoľňovania 
rozpustených plynov vo forme bublín po zohriatí perfuzátu vo výmenníku tepla ale-
bo v tkanivách pacienta. 

Za približne 15 rokov od prvých úspešných operácií s použitím mimotelové-
ho obehu sa operácia na otvorenom srdci stala štandardnou liečebnou metódou 
s priemernou úmrtnosťou väčšiny výkonov na úrovni úmrtnosti iných chirurgických 
disciplín teda menej ako 1 % operovaných. Rotačné čerpadlo s dvomi rollermi plne 
vyhovovalo pre potrebu mimotelového obehu počas bežnej operácie srdca. Prob-
lémy nastávali u  pacientov s  operáciami dlhšími ako 3 hodiny, kedy dochádzalo 
k  významnej deštrukcii krvných elementov s  následnou hemolýzou, deštrukciou 
koagulačných faktorov, orgánovými poškodeniami a zhoršovaním operačných vý-
sledkov. Napriek týmto problémom sa prístroje pre mimotelový obeh s rotačnými 
čerpadlami občas používali aj na krátkodobú podporu zlyhávajúcej cirkulácie najmä 
u kardiochirurgických pacientov, ktorých nebolo možné odpojiť od mimotelového 
obehu. Prakticky vždy išlo o veno – arteriálnu podporu s použitím oxygenátora.

Reálna história podporných systémov zlyhávajúcej cirkulácie začína v  30-
tych rokoch minulého storočia v Massachusetts Gen. Hosp. v Bostone s Gibbono-
vou predstavou prístroja, ktorý okysličí desaturovanú venóznu krv a  arteriálnym 
čerpadlom ju transportuje do arteriálneho systému pacienta. Takto zaistí potrebnú 
oxygenáciu, podporí zlyhávajúcu cirkuláciu pacienta s embóliou do pľúcnice a v ko-
nečnom dôsledku umožní úspešné vykonanie operácie podľa Trendelenburga. Prvá 
Gibbonova pacientka operovaná 6. mája 1953 – Cecilia Bavolek žila a mala sa dobre 
aj po 50 rokoch od operácie – v máji 2003 (1). Blalock s Taussigovou v  John Hop-
kins Hosp. v Baltimore (Maryland) spravili v novembri 1944 prvú spojkovú operáciu 
u 15 mesačného dieťaťa s Fallotovou tetralógiou (TOF). Je zaujímavé, že niekoľko 
z prvých detí, ktorým spravil Blalock paliatívnu subklávio-pulmonálnu spojku, sa 
neskôr dožilo kompletnej korekcie TOF. Kirklin spravil prvú operáciu s ECC v Mayo 
Clinic v Rochestri v roku 1955. D. Harken z Bostonu 10.3.1960 implantoval mecha-
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nickú protézu do aortálneho ústia do subkoronárnej pozície. A. Starr implantoval 
21.9.1960 do mitrálneho ústia prvú mechanickú guľôčkovú protézu. Ch. Barnard 
spravil prvú transplantáciu srdca v Kapskom Meste 3.12.1967, B.A. Reitz spravil prvú 
transplantáciu srdca a pľúc v roku 1981.

Obrázok 3 - Prvý implantabilný podporný systém implantovaný Liottom 1963 (16)

Ako prvý použil implantabilnú verziu podporného systému Liotta (Obrázok 
3) v  roku 1963 v Houstone. Išlo o  pneumaticky poháňanú komoru, ktorá spájala 
pomocou chlopňových konduitov ľavú predsieň s descendentnou hrudnou aortou 
a fungovala ako parciálna ľavokomorová podpora. Pacient zomrel po 4 dňoch na 
multiorgánové zlyhanie (16). V roku 1964 zahájili v National Institute of Health am-
biciózny program výskumu umelého srdca. V  roku 1966 tu DeBakey prvýkrát po-
užil po dobu 10 dní pneumaticky poháňanú LVAD jednotku na podporu cirkulácie 
u pacienta po operácii srdca. D.A. Cooley v Houstone implantoval prvé umelé srdce 
(Total Artificial Heart) v roku 1969 ako bridge to transplant. Pacient prežil s umelým 
srdcom 2,5 hodiny do transplantácie. V pooperačnom období zomrel na infekčné 
komplikácie. Napriek týmto úspechom, bolo možné v 70-tych rokoch minulého sto-
ročia použiť podporný systém iba počas niekoľkých dní. Čerpadlá poškodzovali krv-
né elementy, spôsobovali hemolýzu, boli trombogénne, mali problémy s riadením 
ich funkcie a v neposlednom rade boli veľmi drahé. Napriek intenzívnemu výskumu 
bola efektívna dlhodobá mechanická podpora v 70-tych – 80-tych rokoch minulého 
storočia pre vysoké riziko tromboembolizmu, hemolýzy, cievnych mozgových prí-
hod a najmä infekcií prakticky nemožná. Podobne transplantačný program pre vy-
soké riziko komplikácií a krátke prežívanie transplantovaných prakticky stagnoval. 
Až v roku 1982 implantoval DeVries prvé umelé srdce typu Jarvik-7, ktoré umožnilo 
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prvému príjemcovi prežiť 112 dní a druhému príjemcovi 18 mesiacov. Vzhľadom na 
vysoký výskyt komplikácií bolo používanie pozastavené až do 90-tych rokov.

V roku 1983 FDA (US Food and Drug Administration) povolila používať Cyc-
losporin – výsledky transplantácií sa výrazne zlepšili a začína renesancia orgánových 
transplantácií. V roku 1984 FDA schválilo použitie elektricky poháňaného pulzačné-
ho čerpadla typu Novacor, v roku 1992 schválili Abiomed 5000, v roku 1994 Thermo 
Cardiosystems (pneumaticky poháňané LVAD), 1995 elektrické Thoratec HeartMate 
XVE ako Bridge to transplant. V roku 2003 FDA povolilo Thoratec HeartMate XVE 
pre Destination therapy. V  roku 2006 bol založený register INTERMACS. V  roku 
2008 schválila pre Bridge to transplant FDA prvé elektricky poháňané čerpadlo 
s kontinuálnym tokom - Thoratec HeartMate II a v roku 2010 toto čerpadlo schváli-
la aj pre Destination therapy. S časom možno sledovať vývoj čerpadiel používaných 
pre podporné systémy od pneumaticky (HeartMate IP, Thoratec IVAD/PVAD) alebo 
elektricky poháňaných pulzačných systémov (Novacor, HeartMate XVE) smerom 
k elektricky poháňaným systémom s jedným pohybujúcim sa elementom a konti-
nuálnym tokom krvi (HeartMateII, Berlin Heart, HeartWare). V roku 2010 bolo viac 
ako 98 % všetkých LVAD systémov implantovaných v USA s kontinuálnym tokom. 
(15)

Československo v  50-tych rokoch minulého storočia, aj napriek obmedzo-
vaniu kontaktov so západným svetom, nedostatku prístupu k odbornej literatúre 
a v podstate nedostatku všetkého, úspešne sledovalo vývoj vo svete. Prvú úspešnú 
mitrálnu komisurolýzu na zatvorenom srdci spravil prof. Bedrna v Hradci Králové 
24.11.1951, na Slovensku ju spravil P. Šteiner v Martine v roku 1953. Do roku 1960 sa 
v Československu spravilo okolo 3000 operácií mitrálnej stenózy zatvorenou ces-
tou. Prvú operáciu s použitím ECC v rámci celej Československej republiky spravil 
Navrátil 5.2.1958 v Brne a 8.7.1958 Šiška v Bratislave. Prvú komisurotómiu mitrálnej 
chlopne na otvorenom srdci spravil 29.6.1959 Šiška v Bratislave. V roku 1963 implan-
toval prof. Navrátil v Brne chlopňové protézy domácej výroby (Uhlíř - Altman), ale pa-
cienti relatívne rýchlo zomreli na trombotické komplikácie. Prvé dlhodobé výsledky 
dosiahol Navrátil v roku 1965 so Starr-Edwardsovými guľôčkovými protézami. (13) 
Bratislavské pracoviská intenzívne pracovali na vývoji aortálnych chlopňových ho-
motransplantátov (Hubka, Šimkovic), ktorých sme v  Bratislave implantovali viac 
ako 300 kusov do rôznych pozícií. 

V  Bratislave, v  spolupráci Ústavu experimentálnej chirurgie, Ústavu teórie 
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merania SAV, prof. Navrátila z II. Chir. Kliniky v Brne a závodu Prema Stará Turá bol 
vyvinutý a v praxi realizovaný vlastný prístroj pre mimotelový obeh Premakard II. 
Prístroj mal dve protichodné membránové čerpadlá, každé s  dvomi silikónovými 
chlopňami, rotačný diskový, neskôr bublinový oxygenátor DeWallovho typu vyrá-
baný v Dálečíne na Morave a Vašulínov platňový výmenník tepla. Tretie čerpadlo, 
pôvodne určené na riadenie prietoku diskovým oxygenátorom sa neskôr používalo 
na odsávanie krvi z operačného poľa. S týmto prístrojom sa realizovalo na bratislav-
skom pracovisku prof. Šimkovica (Chirurgická klinika ILF na Kramároch), na I. chir. 
Klinike FN1 v Prahe (prof. Lichtenberg), na II. Chir. Klinike v Brne (prof. Navrátil) viac 
ako 1000 operácií na otvorenom srdci (9). Brnenské pracovisko pod vedením prof. 
Vašků v experimente na zvieratách úspešne implantovalo umelé srdce vlastnej kon-
štrukcie a experimentovalo s prístrojom pre balónikovú kontrapulzáciu, ktorý bol 
použiteľný aj v klinike. V Bratislave v Ústave experimentálnej chirurgie tiež vyvíjali 
prístroj pre IABP, ten sa ale do štádia klinických skúšok nedostal. Po páde socializ-
mu v roku 1989 boli vzhľadom k možnosti doviezť modernú techniku zo zahrani-
čia všetky tieto programy relatívne rýchle utlmené. Štandardnou výbavou kardio-
centier sa stali prístroje pre balónikovú kontrapulzáciu (IABP – Intra Aortic Baloon 
counter Pulsation) používané pri podpore zlyhávajúceho srdca najmä v súvislosti s 
ICHS. S krátkodobými podporami (veno-arteriálne ECMO s centrifugálnym čerpad-
lom Biomedicus) u kardiochirurgických pacientov, ktorí neboli odpojiteľní od ECC, 
sa v Bratislave začalo v roku 1991. Súčasne sa začalo s pediatrickým ECMO (Extra 
Corporeal Membrane Oxygenation) programom u detí s novorodeneckým respirač-
ným distress syndrómom (ÚKVCH Bratislava - Hrebík, Vršanský, Kálig). Po vzniku 
kardiocentier v Banskej Bystrici a Košiciach bolo venoarteriálne ECMO používané aj 
tu väčšinou v tejto indikácii. V júni 2006 28 ročnému pacientovi implantoval primár 
Hulman v  Kardiocentre Košice prvú modernú dlhodobú ľavokomorovú podporu 
typu HeartMate II (čerpadlo s axiálnym tokom) ako prvú implantáciu tohto typu 
na Slovensku. V roku 2007 boli implantované dve podpory mimo Slovenska (Vie-
deň, Praha) a v roku 2007 boli implantované VAD podpory ďalším dvom pacientom 
na Klinike kardiochirurgie NÚSCH – všetko typu HeartMate II. Z týchto 5 pacientov 
u  dvoch nasledovala transplantácia srdca, ďalší traja mali systém implantovaný 
ako bridge to transplantation resp to candidacy (18). Od roku 2007 je program ko-
morových podpôr či už krátkodobých, alebo dlhodobých systematicky rozvíjaný na 
Klinike kardiochirurgie LF SZU a NÚSCH as.

 V súčasnosti používané systémy podpory zlyhávajúcej cirkulácie možno roz-
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deliť podľa rôznych kritérií na niekoľko skupín – treba si uvedomiť, že jednotlivé 
takto definované skupiny sa vzájomne prekrývajú. Preto pri pokuse o zaradenie kon-
krétneho systému do niektorej z nižšie uvedených skupín musíme prihliadnuť na 
viacero parametrov (tabuľka 1): 

Tabuľka 1 - Systémy podpory zlyhávajúceho srdca

1. Implantabilita 
systému

1. 1. Systémy parakorporálne 
(extrakorporálne)

Neimplantabilné, okrem kanýl zave-
dených do centrálneho venózneho 
a arteriálneho systému sú všetky časti 
systému umiestnené mimo tela pa-
cienta. 

1.2. Systémy intrakorporálne Čiastočne alebo plne implantabilné. 
Arteriálne čerpadlo spolu s prívodnou 
(venóznou) a odvodnou (arteriálnou) 
kanylou sú implantované v tele pacien-
ta. Mimo tela pacienta je v súčasnosti 
umiestnený iba zdroj energie a riadiace 
systémy. 

2. Podpora jednej alebo 
dvoch zlyhávajúcich 
komôr – VAD (Ventricu-
lar Assist Device)

2.1. Jednodutinová podpora VAD v prevedení ako ľavostranná pod-
pora (LVAD – Left Ventricular Assist 
Device) alebo pravostranná podpora 
(RVAD – Right Ventricular Assist De-
vice)

2.2. Dvojdutinová podpora BiVAD (Bi Ventricular Assist Device).

2.3 ECMO (Extra Corporeal 
Membrane Oxygenation)

Systém slúžiaci na podporu zlyháva-
júceho srdca, respirácie alebo oboch 
systémov súčasne

2.3.1. Veno – venózne ECMO - podpora 
respiračného zlyhania

2.3.2. Veno – Arteriálne ECMO - podpo-
ra kardiálneho a takisto respiračného 
zlyhania

3. Totálna náhrada 
srdca

(TAH – Total Artificial Heart)
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4. Nepriama podpora 
funkcie zlyhávania ľavej 
komory

Balóniková intraaortálna kontrapulzá-
cia – IABP (IntraAortic Baloon counter-
Pulsation)

Dôležitým hľadiskom pri výbere najvhodnejšieho zariadenia je dĺžka predpo-
kladanej podpory nutnej na dosiahnutie terapeutického cieľa. Delenie podľa doby 
trvania mechanickej cirkulačnej podpory (mechanical ciculatory support - MCS) 
(tabuľka 2):

Tabuľka 2 - Delenie mechanickej cirkulačnej podpory podľa doby trvania 

Doby trvania mechanickej cirkulačnej 
podpory

Popis

Krátkodobé (dočasné) systémy (short 
term MCS)

Doba použitia od niekoľkých hodín až niekoľko 
týždňov, možnosť perkutánnej implantácie 
(pMCS). Zo systémov v súčasnosti používaných 
sem patrí IABP, Impela, Tandem heart, Cardiohelp 
(ECMO), desitronix

Dlhodobé systémy Použitie mesiace až roky, resp. doživotne (Heart-
Mate, HardWare, Jarvik, Novacor, Micromed, Berlin 
Heart, Dura Heart, Syncardia)

Dôvody implantácie mechanickej podpory vychádzajú z klinického stavu pa-
cienta a súčasne z cieľa, ktorý chceme implantáciou podporného systému dosiah-
nuť:

Bridge to Recovery (BTR) – účelom zavedenia systému je podpora akútne-
ho kardiálneho zlyhania, obvykle krátkodobým MCS, v konfigurácii závislej od typu 
zlyhania (univentrikulárne, biventrikulárne, súčasne zlyhanie srdca a pľúc), u pa-
cientov, ktorí majú relatívne dobrú prognózu z hľadiska vyliečenia ale zomierajú na 
fulminantné zlyhanie srdca, cez ktoré je ich možné previezť pomocou mechanické-
ho podporného systému, s predpokladanou následnou reštitúciou zlyhávajúceho 
srdca, resp. srdca a pľúc poškodeného liečiteľnou príčinou. Najčastejšie sa jedná o 
pacientov s kardiogénnym šokom v rámci akútneho infarktu myokardu a postperi-
kardiotomického syndrómu, pľúcnej embólie, akútneho zlyhania štepu, refraktér-
nej komorovej fibrilácie a srdcového zastavenia z nejasných príčin. Aktuálnym je aj 
využitie u vysoko rizikových výkonoch invazívnej kardiológie. 
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Bridge to Transplant (BTT) – zvyčajne dlhodobá ľavokomorová podpora 
zavedená u pacientov indikovaných na transplantáciu srdca, u ktorých pokročilé 
srdcové zlyhanie priamo ohrozuje život pacienta a neumožňuje ďalšie čakanie na 
vhodného darcu. Väčšinou ide o jedno alebo dvojdutinové implantabilné podporné 
systémy (VAD, BiVAD, TAH), ktoré umožnia pacientovi relatívne normálny život po-
čas doby čakania na darcu aj mimo nemocnice. 

Bridge to Candidacy (BTC) – zavedenie dlhodobého ľavokomorového pod-
porného systému u pacientov, ktorých jediná kontraindikácia transplantácie srdca 
je medikamentózne nereverzibilná zvýšená pľúcna vaskulárna rezistencia. Vychá-
dza z predpokladu poklesu pľúcnej vaskulárnej rezistencie pri dlhodobom objemo-
vom vyprázdnení (unloading) ľavej komory po implantácii LVAD na hodnoty vyho-
vujúce indikačným kritériám (105).

Bridge to descision (BTD) - implantácia krátkodobého podporného zaria-
denia pacientovi s akútnym cirkulačným, resp kardio-respiračným zlyhaním, často 
ako súčasť kardiopulmonálnej resuscitácie na zabezpečenie a stabilizáciu vitálnych 
funkcií a získanie dostatočného časového priestoru na diagnostiku a rozhodnutie o 
definitívnej liečbe.

Bridge to bridge (BTB) - použitie krátkodobej podpory pri akútnom kardiál-
nom zlyhaní slúžiace na stabilizáciu pacienta, resp. technickú prípravu implantácie 
dlhodobého VAD.

Destination Therapy (DT) – je LVAD podpora určená pre starostlivo vybra-
ných pacientov s terminálnym srdcovým zlyhaním (end stage heart failure), refrak-
térnym na medikamentóznu liečbu a predpokladanou ročnou mortalitou viac ako 
50 %. 

Údaje zo štúdie ROADMAP ukazujú, že 12 mesačné prežívanie pacientov kla-
sifikovaných v skupine INTERMACS 4 až 7 je po implantácii LVAD 80 %, oproti 63 % 
prežívaniu pri optimálnej medikamentóznej terapii pre pacientov s pokročilým srd-
covým zlyhaním (106). Mortalita v skupine INTERMACS 2 a 3 sa blíži k mortalite v 
skupinách 4 až 7. Vysokú mortalitu pacientov v kardiogénnom šoku po implantácii 
dlhodobého LVAD je možné znížiť k úrovni úmrtnosti v skupine 2 a 3 pomocou im-
plantácie krátkodobého LVAD (107), slúžiacou na stabilizáciu pacienta. Postupne 
znižovanie mortality, predlžovanie života a minimalizácia komplikácií, súčasne spo-
jená so zlepšovaním kvality života vyrovnávajúcim sa pacientom po transplantácii 
srdca bude viesť čoraz k širšiemu používaniu LVAD ako destinačnej terapie.
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2. DOČASNÁ MECHANICKÁ PODPORA KRVNÉHO OBEHU

Dočasná mechanická podpora krvného obehu (MCS) je označenie skupiny 
zariadení používaných na hemodynamickú podporu pacientov s kardiogénnym šo-
kom s priamym ohrozením života napriek vyťaženej konzervatívnej terapii. Zvyčaj-
ná doba použitia je menej ako 30 dní. Terapeutickým cieľom je zníženie preload-u, 
afterload-u, zlepšenie koronárnej perfúzie, zníženie spotreby kyslíka v myokarde a 
zabezpečenie minútového výdaja. Konečným cieľom je poskytnúť adekvátnu orgá-
novú perfúziu a dodávku kyslíka a tým zabrániť, resp. zvrátiť multiorgánové zly-
hávanie. Súčasne poskytuje časový priestor pre možné obnovenie myokardiálnej 
funkcie, resp. výber dlhodobej mechanickej podpory, alebo transplantácie srdca pri 
nemožnosti odpojenia.
Podpora počas vysoko rizikových procedúr intervenčnej kardiológie. Indikácie pre 
dočasné MCS, môžu byť klasifikované s aplikáciou hemodynamických parametrov 
a špecifických klinických stavov. (Tabuľka 3)

Tabuľka 3 - Indikácie pre dočasné MCS

Hemodynamické Indikácie Klinické Indikácie pre dočasné MCS

Srdcový index menej ako 1.8 l/kg/m2

Centrálny žilový tlak vyšší ako 20 
mmHg
Tlak v ľavej predsieni/ zaklínený tlak 
viac než 18mmHg
Systolický krvný tlak nižší ako 
80mmHg pri súčasnej podpore kom-
bináciou dvoch inotropných látok
Známky periférnej ischémie
Významné abnormality kinetiky 
komôr

- Zastavenie srdca
- Kardiogénny šok 
- Mechanické komplikácie akútneho infarktu myokardu
- Akútne dekompenzácie srdcového zlyhania
- Myokarditída/ popôrodná myokarditída
- Post-kardiotomický syndróm (nie je možné odpojiť 
pacienta od mimotelového obehu)
- Podpora pri vysoko rizikových výkonoch invazívnej 
kardiológie
- Ťažko liečiteľné arytmie
- Cesta k zotaveniu, cesta k rozhodnutiu, cesta k dl-
hodobému VAD alebo transplantu
- MCS: mechanická cirkulačná podpora PCI: perkutánna 
koronárna intervencia, VAD: ventrikulárne asistenčné 
zariadenie

Pred implantáciou krátkodobého MCS, je dôležité vziať do úvahy pridružné 
ochorenia, ktoré by mohli prekážkou jednak možného zotavenia, jednak následnej 
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liečby dlhodobým LVAD-om, resp. kontraindikáciou transplantácie srdca. Okrem 
špecifických kontraindikácií pre jednotlivé typy zariadení, vyplývajúcich z ich tech-
nickej charakteristiky, sú absolútne kontraindikácie platné pre všetky typy. Jedná sa 
o intrakraniálnu hemorágiu, nezvratné neurologické poškodenia, kontraindikácia 
antikoagulácie, onkologické ochorenia s infaustnou prognózou, vek pacienta s cel-
kovou krehkosťou. Zariadenia a špecifické kontraindikácie sú uvedené v tabuľke 4.

Tabuľka 4 - Kontraindikácie pre dočasné MCS

Zariadenie Kontraindikácia

Všetky zariadenia Nevratné neurologické ochorenie, kontraindikácie antikoagulanciá
IABP Stredne ťažká až ťažká aortálna nedostatočnosť, disekcia aorty, brušná 

aortálna aneuryzma, kontraindikácie antikoagulácie

Impella LV trombus, stredne ťažká až ťažká aortálna stenóza, stredne ťažká až 
ťažká aortálna regurgitácia, mechanický aortálny ventil, nedávna TIA/ 
porážka, aortálne abnormality, kontraindikácie antikoagulácie

TandemHeart  Defekt komorového septa, stredne ťažká až ťažká aortálna insuficiencia, 
kontraindikácie antikoagulácie 

VA-ECMO                              Kontraindikácie antikoagulácie, vážna PVD
CentriMag Kontraindikácie antikoagulácie

IABP: intraaortálna balóniková pumpa, PVD: ochorenie periférnych ciev, LV: ľavá srdco-
vá komora, TIA: prechodné ischemické záchvaty, VA-ECMO: veno-arteriálny mimotelový 
membránový oxygenátor, VAD: ventrikulárne asistenčné zariadenie

2.1 Perkutánne dočasné MCS

2.1.1 Intraaortálna balóniková pumpa (IABP)
Jedná sa o najrozšírenejšiu a najdostupnejšiu formu MCS prvýkrát použitú v 

roku 1960. Kantrowitz a kol. (17) opísali prvú verejnú skúsenosť s intra-aortálnym 
obehovým asistenčným zariadením v prípadovej štúdii pacientov s kardiogénnym 
šokom v roku 1968. IABP (Obrázok 4a) je kontrapulzačné zariadenie a skladá sa z 
8-9 Fr nafukovacieho balónikového katétra a čerpadla. Balónový katéter je zvyčajne 
implantovaný cez stehennú tepnu tak, aby koniec katétra bol distálne od ľavej a. 
subclavia približne 2 cm. Distálnejšia implantácia znižuje potencionálnu efektivitu 
kontrapulzácie. Alternatívna implantácia je možná cez axilárnu alebo podkľúčkovú 
tepnu.
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Počas diastoly sa intraaortálny balón naplní héliom a vytlačí objem krvi, 
rovnajúci sa jeho objemu. Tým sa zvyšuje diastolický tlak, ktorý vedie k zvýšenému 
prekrveniu koronárnych artérií. Najväčší nárast je pozorovaný u pacientov s výcho-
diskovou hodnotou systolického tlaku < 90 mmHg. Počas systoly sa balónik rýchlo 
vyfúkne, a tak vytvorí vákuum, čím znižuje aortálny tlak (zníženie systolického tla-
ku až do 10 %, zníženie konečného diastolického tlaku až o 30 %) (t.j. po naplnení), 
znižuje afterload a tým prácu ľavej komory, zvyšuje uvoľnenie ľavej komory (LV) 
a následne znižuje spotrebu kyslíka myokardu. Celkové účinky IABP sa odrážajú v 
mierne zvýšenom v srdcovom výdaji (0.5 and 1.0 l/min alebo až do 30 %) zvyšuje 
vývrhový objem, znižuje afterload, a end diastolický tlak, zlepšuje koronárnu per-
fúziu. Naplnenie a vyprázdnenie kontrapulzačného balóna je synchronizované so 
srdcovým cyklom tlakovým trigerom, alebo EKG. Nakoľko IABP nie je aktívne čer-
padlo, základnou podmienkou pre hemodynamickú odozvu je CI viac ako 1,2 l/min a 
srdcový rytmus bez tachykardie (Obrázok 4b, Obrázok 5).

Kardiogénny šok v rámci akútneho infarktu myokardu (AMI) bol najčastejšou 
indikáciou. Ďalšie indikácie zahrňujú post kardiotomický šok, refraktárne srdcové 
zlyhanie, stabilizáciu pacienta pred kardiochirurgickým výkonom, pri ťažkostiach s 
odpájaním od mimotelového obehu, pri rizikových procedúrach invazívnej kardio-
lógii.
Absolútne kontraindikácie použitia IABP zahŕňajú kontraindikácie antikoagulácie, 
aortálnu regurgitáciu, disekciu aorty alebo aneuryzmu, ťažkú nekontrolovateľnú 
sepsu.
Okrem nesprávnej pozície kontrapulzačného katétra je najčastejšou komplikáciou 
ischémia končatín, ktorá sa vyskytuje u približne 1 % pacientov. Iné komplikácie za-
hŕňajú krvácanie, cievne poranenia, trombocytopéniu a infekcie.
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Obrázok 4a - princíp funkcie IABP (zdroj imno.ie) 

Obrázok 4b - Zmeny tlakovej krivky pro kontrapulzácii (zdroj:aic.cuhk.edu.hk)
 

http://aic.cuhk.edu.hk
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Obrázok 5 - RTG polohy IABP balóna (NÚSCH)

Napriek tomu, že IABP je najčastejšie používané MCS zariadenie s viac ako 
60 000 implantáciami ročne, výsledky početných randomizovaných štúdií nepo-
tvrdili pozitívny vplyv na zníženie mortality a morbidity pacientov v kritickom sta-
ve. Tieto výsledky sú dôvodom na zaradenie implantácie IABP pri kardiogénnom 
šoku v rámci ACS (akútny koronárny syndróm) do triedy III (105). Súčasné indiká-
cie sa nachádzajú skôr v rovine nejasného pozitívneho vplyvu na hemodynamiku a 
sú uvedené v tabuľke č.5.(106)
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Tabuľka 5 - Indikácie             

Jediná možnosť podpory           - nemožnosť odpojenia pacienta od mimotelového obehu
- ťažká aortálna stenóza
- mitrálna insuficiencia
- komorový defekt

Pravdepodobne bez rizika, 
pravdepodobne neúčinná

- vysokoriziková PCI (IABP - SHOCK II)
- predoperačná implantácia u vysoko rizikových              
pacientov s nízkou EF
- príprava pacientov v kardiogénnom šoku pred PCI
- pľúcny edém napriek vyťaženej medikamentóznej terapii

Experimentálne Tako-tsubo kardiomyopatia

Väčšina prác zaoberajúcich sa účinkom IABP jednoznačne navrhuje ako efektívnej-
šiu možnosť použitie VA ECMO.

2.1.2 Impella (Abiomed Inc)
Impella systém je katétrová mikroaxiálna pumpa produkujúca kontinuálny 

tok, čerpajúca krv z ľavej komory do ascendentnej aorty, resp. pri pravostrannej va-
riante, z pravej predsiene do pľúcnej tepny. Veľkosť katétrov umožňuje perkutánnu 
implantáciu. Systém sa skladá zo samostatného katétra a externej riadiacej jed-
notky. Určený je na krátkodobú komorovú podporu. Samotná indikácia a použitie 
závisia od typu použitého katétra. Na ľavostrannú podporu sú určené katétre Im-
pella 2.5, Impella CP, Impella 5.0 a Impella LD. Pre pravostranné použitie Impella RP, 
pričom externá riadiaca jednotka zostáva nezmenená.
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Ľavostranná podpora 
Zámerom použitia ľavostrannej podpory je zvýšenie minútového výdaja, 

zlepšenie koronárnej a orgánovej perfúzie, odľahčenie (unloading) ľavej komory, 
zníženie práce a kyslíkovej spotreby ľavej komory. Cieľom je stabilizácia vitálnych 
funkcií pacienta a získanie času na rozhodnutie o optimálnej liečbe, prípadné zo-
tavenie sa funkcie ľavej komory alebo na definitívne riešenie v zmysle implantácie 
dlhodobého LVAD, resp. transplantácie srdca.

Indikáciami na použitie dočasnej ventrikulárnej podpory Impella sú vysoko 
rizikové výkony invazívnej kardiológie, skorá fáza kardiogénneho šoku (do 48 hodín) 
ako následok akútneho infarktu myokardu, kardiomyopatie, vrátane tehotenskej 
kardiomyopatie, myokarditídy, postperikardiotomického syndrómu nereagujúce-
ho na optimálnu medikamentóznu liečbu, vyprázdnenie ľavej komory počas VA - 
ECMO.

Okrem všeobecných kontraindikácií platných pre všetky typy podporných za-
riadení, kontraindikáciami vyplývajúcimi z konštrukcie Impelly sú: nástenný trom-
bus ľavej komory, implantovaná mechanická chlopňová protéza v aortálnom ústí, 
aortálna stenóza s plochou ústia menej ako 0,6 cm2, ťažká aortálna insuficiencia, 
periférne artériové ochorenie (pre katétre zavádzané cez arteriu femoralis), pra-
vostranné zlyhanie, kardiorespiračné zlyhanie, predsieňový a komorový defekt, 
ruptúra voľnej steny ľavej komory, tamponáda, nedostatočný priemer prístupovej 
cievy.

2.1.3 Impella 2,5 / CP
Je krátkodobý, perkutánny katétrový systém s výkonom 2,5/ 4,3 l/min slúžia-

ci ako podpora hemodynamicky stabilných pacientov počas perkutánnych výkonov 
invazívnej kardiológie, u ktorých potencionálne hrozí hemodynamická instabilita 
počas invazívneho výkonu, a predísť tak možným komplikáciám vyplývajúcich z pe-
riprocedurálnej ischémie.

Doba použitia je do 6 hodín (Obrázok 6).
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Obrázok 6 - Impella 2,5/CP             Obrázok 7 - Impella 5.0 
(zdroj: abiomed.com)            (zdroj: abiomed.com)              

     

Obrázok 8 - Impella LD (zdroj: abiomed.com)

2.1.4 Impella 5.0 / LD
Intravaskulárne, mikroaxiálne čerpadlá s maximálnym výkonom do 5 l/min, 

pre dočasné použitie. Implantácia katétra Impella 5.0 je možná cez femorálnu, ale-
bo axillárnu artériu, transvalvulárne do ľavej komory. Katéter Impella LD je určený 
pre implantáciu cez ascendentnú aortu počas kardiochirurgického výkonu (Obrá-
zok 7, Obrázok 8).
2.1.5 Pravostranná podpora - Impela RP

V roku 2015 bol katéter Impella RP schválený ako dočasná perkutánna pravo-

http://abiomed.com
http://abiomed.com
http://abiomed.com
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komorová podpora na dobu do 14 dní pre pacientov s povrchom tela viac ako 1,5 m2 
s akútnym pravokomorovým zlyhaním alebo dekompenzáciou ako následkom im-
plantácie LVAD, infarktu myokardu, transplantácie srdca a operácie v mimotelovom 
obehu. Implantácia sa realizuje katetrizačne cez femorálnu vénu, pričom vstupný 
otvor sa nachádza v dolnej dutej žile a cez trikuspidálne ústie a pulmonálnu chlop-
ňu ústi do pľúcnej tepny.

Kontraindikáciou transplantácie sú tromby v dolnej dutej žile a pravej pred-
sieni, anatomické odchýlky pľúcnej artérie a dolnej dutej žily neumožňujúce zave-
denie katétra, mechanická protéza v trikuspidálnom alebo pulmonálnom ústí, ťaž-
ká stenóza trikuspidálneho alebo pulmonálneho ústia, pulmonálna insuficiencia, 
kaválny filter. 

Obrázok 9 - (A) Schéma katétra Impella v LV (B) Skiaskopia Impella v LV (C) Schéma demon-
štrujúca fyziologický mechanizmus účinku (D) Dosah priameho LV uvoľnenia na objeme tla-
kovej slučky. Viditeľné účinky, ako zníženie LV tlaku a objemu (22)

Impella vyžaduje systémovú antikoaguláciu. Komplikácie zahrňujú krváca-
nie, poranenie cievy v mieste inzercie katétra, aortálnej, trikuspidálnej a pulmonál-
nej chlopne, infekcie a hemolýza (5 % až 10 %, pretrvávajúca hemolýza s akútnym 
zlyhaním obličiek je indikáciou k explantácii), embolizačné príhody. Ďalším problé-
mom je migrácia pumpy v prípade uvoľnenia katétra.

V štúdii perspektívneho PROTECT II (23), náhodne vybraní pacienti v počte 
452 podstúpili vysoko rizikové PCI s komplexným ochorením 3 ciev alebo s ochore-
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ním nechránenej ľavej koronárnej tepny a LVEF menej ako 35 % za súčasnej podpory 
Impella alebo IABP. Ukázalo sa, že výskyt nežiadúcich komplikácií po implantácii 
Impelly nebol vyšší ako pri použití IABP, ale pacienti vykazovali zlepšenie hemody-
namických parametrov. (20,21,22)

2.1.6. PulseCath iVAC 3LTM (PulseCath) 
PulseCath iVAC 3L (Obrázok 10) je miniatúrny transkatétrovo implantova-

teľný systém slúžiaci ako parciálna ľavostranná mechanická podpora. Je indikova-
ný v prípadoch ľavostranného srdcového zlyhania v dôsledku akútneho infarktu 
myokardu alebo ako podpora pri tanzitórnej srdcovej dysfunkcii po kardiochirurgic-
kom výkone (67). 
Prvá úspešná implantácia bola realizovaná 3. februára 2010 Dr. F. Vandeneyndenom 
v Belgicku. Jednalo sa o 65-ročnú pacientku v kritickom stave po bypassovej operácii 
už v počínajúcom renálnom zlyhaní. Po úspešnej implantácii PulseCath iVAC 3L sa 
cardiac output zvýšil na 5,2 l/min s možnosťou zníženia farmakologickej podpory 
a postupnou úpravou renálnych parametrov. Pacientka mala systém explantovaný 
po piatich dňoch s reštauráciou srdcovej funkcie (68). 

Pravdepodobne najväčšou výhodou PulseCath iVAC 3L je jeho rýchla a jedno-
duchá implantácia, ktorá môže byť v podmienkach kritického kardiogénneho šoku 
život zachraňujúca. 17-F alebo 21-F kanyla s integrovaným dvojcestným ventilovým 
systémom sa zavádza cestou pravej a. axillaris do dutiny ľavej komory. Samotné 
dvojdutinové membránové čerpadlo je uložené extarkorporálne. Krv je odčerpáva-
ná z dutiny ľavej komory a prečerpávaná do ascendentnej aorty (69). Celý systém je 
ovládaný pomocou štandardnej konzoly pre intraaortálny balónový kontrapulzátor 
a mal by byť schopný generovať pulzný prietok 3 l/min. Niclauss a kol. však v expe-
rimentálnych podmienkach ukázal maximálny prietok pri ideálnych podmienkach 
2,5 l/min a pri simulácii systémového tlaku 66 mmHg pacienta prietok necelých 1,7 
l/min (67). 
Nežiadúce účinky jeho použitia sú predovšetkým hemolýza, ktorá je najvýraznejšia 
v priebehu prvých dvoch dní, a spotreba krvných doštičiek v dôsledku šmykového 
stresu a fragmentácie. Jednoduchosť implantácie však stavia PulseCath iVAC 3L 
medzi systémy prvej voľby pri ťažkom akútnom zlyhaní ľavej komory (38). 



31

Obrázok 10 - Schematický pohľad na Pulse Cath iVAC 3L implantovaného cez pravú a. axil-
laris s podkľúčnym rezom (1. membránové čerpadlo, 2. polyuretánový katéter, 3. pohyblivá 
časť) (38)
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3. KRÁTKODOBÁ (PARAKORPORÁLNA) PODPORA

Zlepšovanie prežívania, znižovanie výskytu komplikácií po implantácii pri-
náša čoraz širšie používanie týchto systémov v starostlivosti o pacientov so srdco-
vým a čiastočne aj respiračným zlyhaním. Indikácie v akútnych stavoch sú totožné 
s indikáciami pre VA ECMO, keď je zabezpečená úplná kardiorespiračná podpora 
(na rozdiel od prístroja Cardiohelp Maquet, dlhšia príprava systému a o niečo hor-
šia transportovateľnosť) až po unilaterálne, alebo biventrikulárnu podporu dvoma 
nezávislými pumpami. Do každej konfigurácie je možnosť včleniť oxygenátor. Typ 
podpory je závislý od lokalizácie vstupných a výstupných kanýl. Kontraindikácie sú 
spoločné ako pri ostatných podporných systémoch až na špecifické požiadavky na 
antikoaguláciu. Veľkou výhodou pri úplnej kardiopulmonálnej podpore, alebo bi-
ventrikulárnej podpore jednou, alebo dvomi nezávislými hnacími jednotkami je 
možnosť kanylácie, ktorá umožňuje nezávislé odpájanie jednotlivých komôr, alebo 
aj respiračnej podpory a tým postupnú minimalizáciu systému a znižovanie rizika 
komplikácií súvisiacich so samotným systémom (tromboembolické komplikácie, 
SIRS). Implantácia kanýl je možná perkutánne, resp. miniinvazívnym spôsobom a 
pri vhodnom výbere kanylačných miest je možná bez sternotómie.

V súčasnosti sú najviac využívanými systémami centrifugálne kontinuálne 
čerpadlá CentriMag (Thoratec/Abbot), TandemHeart (LivaNova) a pulzné, pneu-
matické čerpadlo Berlin Heart Excor (Berlin Heart), ktorý je vhodný aj pre pediatric-
kých pacientov.

3.1 CentriMag (Thoratec Corporation)
CentriMag je centrifugálne, mimotelové čerpadlo s kontinuálnym tokom, a 

je jedným z najčastejších chirurgicky implantovaných zariadení pre dočasné MCS 
(Obrázok 11). Obsahuje magneticky vznášanú Impellu, ktorá je bezkontaktná bez 
mechanických ložísk alebo ukotvení. Je navrhnutá tak, aby minimalizovala trenie 
a generáciu tepla, a pre zníženie tlaku na červené krvinky, aby sa zabránilo hemolý-
ze. CentriMag poskytuje LV, RV alebo Bi-V podporu v závislosti od miesta kanylácie. 
V prípade zaradenia oxygenátora do hadicového systému slúži ako VA ECMO. Maxi-
málny výkon čerpadla je 7 l/min.
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Obrázok 11 - (A) CentriMag krvné čerpadlo a (B) schematický diagram možných 
CentriMag kanylačných miest pre LV a RV podporu (21)

Retrospektívne hodnotenie 143 pacientov, s implantovaným podporným sys-
témom CentriMag z indikácie bridge to bridge (BTB) dokumentuje 69 % prežitie po 
30 dňoch a 49 % ročným prežívaním. Najčastejšími komplikáciami je krvácanie vy-
skytujúce sa u 33 % a cerebrovaskulárne príhody u 14 % pacientov (34). Meta-ana-
lýza a následná kontrola 999 pacientov realizovaná Borisenkom a kol. (35) ukázala 
30-dňové prežívanie medzi 41 % -66 % v závislosti od indikácie samotnej implan-
tácie. Nie sú k dispozícii žiadne randomizované štúdie porovnávajúce efektivitu a 
porovnanie rôznych systémov nie sú k dispozícii (20, 21).

3.2 TandemHeart (CardiacAssist)
Systém TandemHeart je extrakorporálne, dočasné, perkutánne implantova-

teľné centrifugálne kontinuálne prietokové čerpadlo, podobné systému CentriMag, 
s rovnakými možnosťami použitia. Klinické štúdie, ako napríklad retrospektívna 
štúdia TandemHeart o pravostrannej podpore (24), zahrňovala 46 pacientov, kto-
rí mali implantovaný TandemHeart (TH) -RVAD kvôli zlyhaniu RV. Najdôležitejším 
zistením tejto štúdie bolo, že implantácie TH-RVAD sú klinicky uskutočniteľne per-
kutánnou implantáciou a sú spojené s akútnym zlepšením hemodynamiky v RV s 
následným klinickým zlepšením.
Burkhoff a  kol. (25) randomizoval 33 pacientov do 24 hodín po vyvíjajúcom sa 
kardiogénnom šoku na IABP (n = 14), alebo TandemHeart (n = 19). Pacienti s Tan-
demHeart mali vyššie srdcové indexy a znížený zaklínený pľúcny tlak, avšak roz-
diely v celkovom 30-dňovom prežití medzi skupinami štatisticky významné neboli. 
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Retrospektívna štúdia v roku 2011 Kar a kol. (26) hodnotila 117 pacientov s ťažkým 
kardiogénnym šokom nereagujúcich na IABP a / alebo na použitie vazopresora. Im-
plantácia TandemHeart mala za následok štatisticky významné zlepšenie hemody-
namického stavu, vrátane zvýšenia srdcového indexu, systolického krvného tlaku, 
diurézy a zníženie pľúcneho zaklineného tlaku, hladiny kyseliny mliečnej a hladiny 
kreatinínu (20,21,22).

Najčastejšou spoločnou komplikáciou bolo krvácanie, ktoré v 28 % prípadov 
vyžadovalo chirurgickú revíziu. Nasledujú infekcie, neurologické komplikácie. Ďal-
šie  komplikácie vyplývajú zo samotného spôsobu a miesta kanylácie (obrázok 12).

Obrázok 12 – RTG - malpozicia outflow kanyly do a. subclavia l.sin (NÚSCH)

3.3 Cardiohelp (Maquet)
Cardiohelp je kompaktný systém prenosného mimotelového obehu určené-

ho na podporu zlyhávajúceho kardio-respiračného systému. Nespornou výhodou 
je možnosť rýchlej, perkutánnej implantácie, úplná kardiopulmonálna podpora a 
možnosť nemocničného a aj mimo nemocničného transportu.
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4. VENO-ARTERIÁLNA MIMOTELOVÁ MEMBRÁNOVÁ OXYGENÁCIA 
(VA-ECMO)

VA-ECMO je v podstate mimotelový obeh, s možnosťou perkutánnej a cen-
trálnej implantácie, poháňaný centrifugálnym čerpadlom, v ktorého okruhu je za-
radený oxygenátor. VA-ECMO je dočasná podpora, ktorá, na rozdiel od VV ECMO, 
umožňuje plnú biventrikulárnu a respiračnú podporu u pacientov s kardiorespirač-
ným zlyhaním. VA-ECMO môže byť, vzhľadom na možnosť perkutánnej implan-
tácie, použiteľné kdekoľvek, pri splnení materiálnych a personálnych podmienok. 
Princíp ECMO je drenáž krvi z pravej predsiene resp. dolnej dutej žily cez prívod-
nú kanylu (inflow cannula) jej okysličenie v oxygenátore a navrátenie do krvného 
obehu cez odvodnú kanylu (outflow cannula). Cieľom implantácie je zabezpečenie 
adekvátnej orgánovej perfúzie a dodávky kyslíka slúžiacej na stabilizáciou pacien-
ta, získanie časového priestoru na diagnostiku, voľbu optimálnej terapie, reštitúciu 
orgánových funkcií, respektívne následnú implantáciu trvalej podpory, alebo trans-
plantáciu srdca. 

V súčasnosti je dostupný jeden prístroj primárne určený na VA ECMO - Car-
diohelp (Maquet). Jeho výhodou je rýchlosť prípravy prístroja, možnosť punkčnej 
implantácie a ľahká transportovateľnosť, nevýhodou problematické odpájanie, 
nakoľko identifikácia zlyhávajúcej komory (komôr) alebo respirácie je obtiažna. 
Ďaľšiou možnosťou je použitie ktoréhokoľvek prístroja na dočasnú podporu, do 
ktorého okruhu sa radí oxygenátor. Simultánna podpora dvomi čerpadlami s oxyge-
nátorom je na jednej strane o niečo zdĺhavejšia na samotnú prípravu, ale umožňuje 
postupné, nezávislé zaťažovanie jednotlivých komôr a kontrolu reštaurácie respi-
račných funkcií.

4.1 Indikácie
Primárnou indikáciou použitia VA ECMO je kardiogénny šok, či už následkom 

akútneho infarktu myokardu, zhoršenia chronickej kardiomyopatie, fulminantnej 
myokarditídy, akútnej pľúcnej embolizácie, ale aj ako súčasť kardiopulmonálnej re-
suscitácie. VA ECMO môže byť úspešne použité pri primárnom zlyhaní štepu a akút-
nej rejekcie, pričom vysoká mortalita pacientov s primárnym zlyhaním sa implan-
táciou VA ECMO približuje mortalite pacientov s normálnou funkciou štepu (93). 
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U pacientov s terminálnym kardiálnym zlyhaním je možné použiť VA ECMO 
ako bridge to bridge alebo bridge to transplant. Ďalším použitím VA ECMO je pra-
vostranná podpora u pacientov po implantácii LVAD so zlyhávajúcou pravou komo-
rou na dobu potrebnú pre adaptáciu pravej komory na zmenené hemodynamické 
pomery po implantácii LVAD (94). K zriedkavejším indikáciám patria život ohrozu-
júce arytmie, hypotermia, septický šok, otravy a predávkovanie drogami.

4.2 Absolútne kontraindikácie
Napriek rozširujúcim sa indikáciám má implantácia VA ECMO aj svoje kon-

traindikácie. K absolútnym patria disekcia aorty, ťažká aortálna regurgitácia, kon-
traindikácie antikoagulácie a ireverzibilné neurologické postihnutie. Použitie VA 
ECMO nie je vhodné u pacientov s terminálnym srdcovým zlyhaním, ktorí nespĺňa-
jú indikačné kritériá na transplantáciu, alebo implantáciu dlhodobej ventrikulárnej 
podpory, pacienti s ťažkými orgánovými postihnutiami, pacienti po dlhodobej re-
suscitácii s hypoperfúziou orgánov a nespolupracujúci pacienti. 

4.3 Komplikácie
hematologické - krvácanie a trombóza vyplývajúce zo samotného čerpadla, hadi-
cového setu a oxygenátora. Potrebná účinná antikoagulačná liečba a sledovanie a 
korekcia hemokoagulačných parametrov.
infekčné - dôsledná sterilita všetkých chirurgických výkonov, invazívneho monito-
ringu. S dĺžkou použitia výrazný vzostup rizika infekcie. Dôsledné ATB krytie, mini-
malizácia rozsahu a počtu chirurgických intervencií (periférne spôsoby kanylácie, 
vyhnutie sa opakovaným sternotómiam).
poruchy perfúzie - distálne od miesta kanylácie. Pri priamej punkčnej implantácii 
arteriálnej kanyly možná ischémia príslušnej končatiny. Nutná implantácia reper-
fúznej kanyly distálne od miesta implantácie. Pri použití lineárnej protézy ako mies-
ta kanylácie je možné pozorovať hyperperfúziu príslušnej končatiny. Prevenciou je 
bandáž (banding) distálne od miesta našitia protézy s možnosťou obmedzenia prí-
toku do končatiny.
dilatácia ľavej komory - základnou podmienkou reštitúcie funkcie ľavej komory je jej 
dostatočné vyprázdnenie (unloading). Dôvodom dilatácie je neschopnosť funkčne 
postihnutej ľavej komory vyvrhnúť krv a tým nastáva jej hromadenie v ľavej komore, 
vzostup vnútrokomorového tlaku a následný pľúcny edém s narušením respirácie. 
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Súčasne dochádza následkom vzostupu napätia steny ľavej komory k subendo-
kardiálnej ischémii a tým k ďalšiemu ischemickému postihnutiu myokardu. Mini-
malizuje sa šanca na úspešnú reštauráciu ľavej komory. Riešením je oddrénovanie 
(venting) komory buď katétrovým čerpadlom (Impella), vytvorením arteficiálneho 
defektu predsieňového septa, alebo priamou drenážou cez pravú hornú pľúcnu 
vénu, alebo cez hrot ľavej komory.

4.4 Harlekýn (Harlequin) syndróm
Pojem bol prvýkrát použitý v roku 1988 Lanceom a Drummondom pri opise 

piatich pacientov s unilaterálnym začervenaním a potením, pretože im tieto preja-
vy pripomínali masku harlekýna (96) (Obrázok 13). Tieto ťažkosti boli zapríčinené 
torziou a oklúziou prednej radikulárnej artérie v treťom hrudnom segmente alebo 
léziou sympatikového a parasympatikového systému (97). S týmto termínom sa 
stretávame aj v kardiochirurgii v súvislosti s extrakorporálnou membránovou oxy-
genáciou (ECMO), ale patofyziológia a klinické prejavy sú odlišné. Ostáva však izo-
lované postihnutie hornej tretiny tela alebo jej časti, ktoré sa okrem iného prejavuje 
aj zmenou farby kože. 

Pri veno-artérialnom ECMO (VA-ECMO) sa najčastejšie kanylujú femorálna 
véna a femorálna artéria, pretože táto lokalita je z technického aj časového hľadis-
ka najdostupnejšia. Najmä pri kritických pacientoch v kardiogénnom šoku môže byť 
každá úspora času život zachraňujúca. Venózna krv je drénovaná do membránové-
ho oxygenátora, kde je okysličená a arteriálnou linkou, cestou a. femoralis, posiela-
ná späť do tela pacienta. Prietok aortou je však v tomto prípade retrográdny (98). 
Pokiaľ je poškodenie ľavej komory značné, s minimálnym vývrhovým objemom, a 
aortálna chlopňa je suficientná, čerpadlo tlačí okysličenú krv proti uzatvorenej aor-
tálnej chlopni a celé telo je zásobované okysličenou krvou. Problém nastáva v mo-
mente, keď sa začína reštaurovať funkcia ľavej komory alebo je reziduálny srdcový 
výdaj dostatočne silný na to, aby kládol odpor čerpadlu ECMO (99). Či už sa jedná o 
situáciu, pri ktorej nie je dostatočná funkcia pľúc alebo pravá komora nimi prečer-
páva iba minimálne množstvo krvi, ľavá komora vyvrhuje nedostatočne okysličenú 
krv. Funkciu pľúc v tejto situácii zabezpečuje membrána ECMO. Ľavá komora a čer-
padlo tlačia krv proti sebe a od pomeru ich výkonu závisí v akom mieste aorty dôjde 
k miešaniu okysličenej a neokysličenej krvi. 
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Z aorty štandardne za sebou postupne odstupujú koronárne artérie, trunkus, 
ľavá spoločná karotická artéria a ľavá subklaviálna artéria. Klinické prejavy a roz-
sah Harlekýn syndrómu závisia od toho, aké veľké riečisko je postihnuté. Pokiaľ do-
chádza k miešaniu pod úrovňou trunku, je postihnuté iba riečisko srdca a k zmene 
zafarbenia kože v dôsledku ischémie nedôjde. Pokiaľ sa krv mieša za úrovňou trun-
ku pred odstupom a. carotis communis sin., je postihnutá pravá horná končatina, 
pravá polovica hlavy a polovica riečiska mozgu. Pokiaľ je miesto miešania za odstu-
pom a. carotis communis sin. pred obstupom a. subclavia sin., je postihnutá pravá 
horná končatina a celá hlava (mozog je zásobovaný jedine z a. vertebralis l.sin., čo 
je málokedy suficientné). V prípade miešania krvi až pod odstupom a. subclavia sin. 
sú postihnuté obe horné končatiny a hlava. 
Aj napriek tomu, že táto komplikácia môže byť život ohrozujúca (najmä v dôsled-
ku ischémie mozgu), je jej nástup u pacientov s iniciálne ťažko zlyhanou ľavou ko-
morou s minimálnym vývrhovým objemom pozitívnym signálom, kedže naznačuje 
počínajúcu reštauráciu jej funkcie. Rupprecht a kol. vo svojej štúdii z roku 2015, v 
ktorej analyzovali 159 pacientov s VA- ECMO, udáva frekvenciu tejto komplikácie s 
nutnosťou prekanylovania arteriálnej linky u 8, 8 % pacientov (99). 

Obrázok 13 - Miešanie krvi pri Harlekýn syndróme (99)
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4.5 Centrálne VA ECMO
Poskytuje možnosť úplnej kardio-respiračnej podpory (Obrázok 14). Zvyčajne 

využívané u pacientov s neúspešným odpojením od mimotelového obehu, alebo pa-
cientov s periférnym artériovým ochorením. Nevýhodou je jeho invazivita - nutnosť 
sternotomie, ktorá je spojená s množstvom potencionálnych komplikácií (infekcia, 
krvácanie, nutnosť resternotómie pri explantácii, komplikácie spojené s kanyláciou 
ascendentnej aorty, problematická mobilizácia resp. nemožnosť mobilizácie pri 
otvorenom hrudníku). Pri plnom prietoku VA ECMO je potrebné venovať pozornosť 
možnej trombóze pľúcnej artérie a aortálnej chlopne. Nakoľko dôležitou podmien-
kou reštitúcie ľavej komory je jej vyprázdnenie, je dôležité starostlivo sledovať mož-
nú dilatáciu ľavej komory a v prípade jej objavenia je nutná drenáž ľavej komory (viď 
vyššie).

Obrázok 14 - Centrálna ECMO kanylácia (27)

Invazivita implantácie a s tým spojené komplikácie, problematická rehabi-
litácia a, v prípade nutnosti, obtiažny transport, sú dôvodom úvah o optimálnej 
dĺžke doby napojenia pacienta na akékoľvek VA ECMO. Všeobecne akceptovaným 
časovým limitom je jeden týždeň. Je to dostatočný čas na stabilizáciu orgánových 
funkcií a na obnovenie činnosti srdca. Pri nemožnosti odpojenia pacienta je potreb-
né zváženie ďalšej, dlhodobej podpory, ktorá umožní buď postupné odpájanie pa-
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cienta, alebo slúži ako bridge to transplant resp. destinačnú liečbu. Z tohto dôvodu, 
je zhodnotenie celkového stavu pacienta, reálnosti reštitúcie myokardiálnych funk-
cií, transplantácie alebo perspektívy destinačnej terapie, kľúčovým rozhodnutím a 
patrí do rúk multidisciplinárnemu teamu.

4.6 Periférne VA ECMO
Obdobne ako centrálna varianta poskytuje úplnú kardio- respiračnú podpo-

ru. Výhodou je možnosť perkutánnej implantácie, ktorá nevyžaduje operačnú sálu 
a je možná aj na katetrizačnej sále, alebo v ambulantných podmienkach. Jedinou 
podmienkou implantácie je vhodnosť príslušnej artérie, pričom prietok môže byť 
ovplyvnený venóznou kanylou (96) (Obrázok 15). Technika implantácie varíruje od 
Seldingerovej punkčnej techniky, cez polootvorenú, otvorenú, alebo implantáciu 
cez lineárne interpozitum. Obvyklým miestom tepnovej kanylácie je arteria femo-
ralis, alebo arteria axillaris. Venózna drenáž je možná cez femorálnu vénu, femorál-
nu a jugulárnu vénu, alebo dvojstupňovou kanylou do pravej predsiene cez femorál-
nu vénu. Veľkou výhodou oproti centrálnemu VA ECMO je menšia invazivita a z nej 
vyplývajúce zníženie rizika komplikácií vyplývajúcich zo samotného chirurgického 
výkonu, rýchlosť implantácie a možnosť mobilizácie a rehabilitácie.

Okrem obvyklých komplikácií spojených s implantáciou a používaním cen-
trálneho VA ECMO, sa môžu počas cirkulačnej podpory periférnym VA ECMO obja-
viť špecifické komplikácie vyplývajúce z miesta kanylácie (ischémia, alebo hyperé-
mia príslušnej končatiny) a distribúcie okysličenej krvi (Harlekýn syndróm).

V prípade ischémie (následok priamej kanylácie) je riešením kanylácia tep-
ny perfúznou kanylou (napojená na outflow kanylu) distálne od miesta kanylácie. 
Hyperémia končatiny, ktorá vzniká pri kanilácii cez lineárne interpozitum, vyžaduje 
bandáž (bandig) tepny distálne od anastomózy, ktorá umožňuje reguláciu prietoku 
tak, aby rozdiel tlakov medzi končatinami nebol viac ako 20 mmHg.
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Obrázok 15 - Periférna kanylácia VA ECMO (27)

Harlekýn syndróm (viď vyššie) je komplikácia femorálnej implantácie VA 
ECMO, pričom pri kanylácii axilárnej tepny sa môže Harlekýn syndróm obmedziť 
na prejavy myokardiálnej ischémie. Riešením je buď dodatočná kanylácia (vyprázd-
nenie) ľavej komory (VVA ECMO), cez hrot, resp. pravú hornú pľúcnu žilu, alebo 
kanylácia pravej predsiene prídavnou kanylou z arteriálnej linky (VAVECMO), čím 
sa zabezpečí zvýšený prietok okysličenej krvi cez pľúca a návrat okysličenej krvi do 
ľavej komory. Vzhľadom na nižšiu vaskulárnu rezistenciu pľúcneho riečiska je nutné 
dôsledné sledovanie a regulácia prietoku cez pľúca. Dôležitým faktorom počas celej 
podpory je neustála optimalizácia umelej pľúcnej ventilácie. (100)

Základným problémom odpájania pacienta od centrálneho a aj periférneho 
ECMO je obtiažna identifikácia primárne zlyhávajúcej komory a miery respiračného 
zlyhania, nakoľko nie je možnosť hemodynamicky zaťažiť len jednu komoru, alebo 
určiť rozsah respiračného zlyhania a tým optimalizovať stratégiu odpájania. 

Počas obdobia 2011-2018 došlo k nárastu v počte centier vykonávajúcich 
ECMO a v počte pediatrickému a neonatálnemu použitiu u detí so srdcovým ochore-
ním, rovnako ako veľkému nárastu využívania ECMO pre respiračné a srdcové ocho-
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renia u dospelých. Nové programy sa zameriavajú na štandardné použitie ECMO, na 
systémy pre bezpečné používanie a implantácie ECMO, starostlivosť o pacientov na 
ECMO, optimalizácia (upresnenie) indikácií a kontraindikácií, vzdelávanie a simulá-
cie. Dlhotrvajúce programy, na druhej strane, sa zameriavajú na zlepšenie výsledkov 
tým, že zvažujú alternatívne stratégie ECMO (t.j. normálny alebo vysoký prietok pre 
septický šok, rôzne typy periférnych a transtorakálnych kanylácií, a začatie s ECMO 
skôr) alebo rôzne skupiny pacientov, ktoré doteraz neboli indikované (t.j. pacienti s 
nedostatočnou imunitou alebo rakovinou, tehotné ženy alebo starší ľudia). Súčas-
ne s rozširovaním indikácií použitia, sa začal výskum aj v oblasti použitia v súvislos-
ti s transplantáciou orgánov, označovanej ako mimotelová podpora asistovaného 
darcovstva orgánov. Či sa jedná o ochranu orgánov po kardiálnej smrti perfúziou 
darcovského tela pomocou periférneho ECMO, alebo perfúziu samotného srdca pri 
odbere od mŕtveho darcu. Cieľom tejto metodiky je zabránenie poškodeniu orgá-
nov, alebo vytvorenie časového priestoru na úpravu funkcií daného orgánu (29).

V  súčasnej dobe nie je dostupná žiadna randomizovaná štúdia ohľadom 
ECMO terapie. V nedávnej metaanalýze 1691 pacientov, ktorým bolo implantované 
periférne alebo centrálne ECMO, G.M. Raffa a kol. ukázali 63,7 % prežívanie u pa-
cientov s  postperikardiotomickým a  64,8 % u  pacientov s  non-postperikardioto-
mickým šokovým stavom (30). Schimdt a kol. (31) vyvinuli na základe analýzy 3846 
pacientov v období od 2003 do 2013 s refraktérnym kardiogénnym šokom, ktorí boli 
liečení pomocou ECMO terapie, prediktívny model na určenie prežívania u takýchto 
pacientov. Zlepšené prežívanie bolo zaznamenané u pacientov, pri ktorých bol kar-
diogénny šok spôsobený myokarditídou, refraktérnou ventrikulárnou tachykardiou 
alebo fibriláciou alebo transplantáciou srdca alebo pľúc. Ďalším faktorom, ktorý 
signifikantne ovplyvňuje prežívanie, je nižší vek pacienta, najmä ak je nižší ako 63 
rokov.

 V neposlednej rade sa tejto problematike venuje aj prospektívna observačná 
štúdia CHEER (mechanical CPR, Hypotermia, ECMO and early reperfusion – mecha-
nická KPR, hypotermia, ECMO a skorá reperfúzia). Jej cieľom bola analýza protokolu 
pre liečbu refraktérnej srdcovej zástavy s využitím mechanickej KPR, hypotermie, 
VA-ECMO a skorej reperfúzie v indikovaných prípadoch. Prežívanie do prepustenia 
s úplnou obnovou neurologických funkcií bolo v tejto skupine 54 %. Priemerná doba 
od kolapsu po naimplantovanie ECMO bola 54 min. Prežívanie bolo lepšie u pacien-
tov s kratším časom do implantácie (20, 21, 22). Kumulatívne prežívanie v závislosti 
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od príčiny zlyhávania je uvedene v tabuľke č.6.

Total Odpojení od ECLS Prepustení  

Respiračné              19482                   66 %           59 %
Srdcové zlyhanie 19627                   55 %           42 %
ECPR 6190                   38 %            29 %   

 
Tabuľka 6 - Kumulatívne ECLS prežitie (29)

ECPR: mimotelová kardiopulmonálna resuscitácia, 29. Extracorporeal life support 
organization: ECLS registry report. International summary, January 2019       
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5. KOMOROVÉ PODPORY

5.1 Ľavostranná podpora
Indikáciami implantácie ľavostrannej podpory je zlyhanie ľavej komory:
      Bridge to decision (BTD) - pacienti s chronickým srdcovým zlyhaním a s end or-
gánovou dysfunkciou, za účelom stabilizácie.
      Bridge to recovery (BTR) - pacienti s dekompenzáciou chronického srdcového 
zlyhania, zlyhanie v rámci posperikardiotomického syndrómu
      Bridge to bridge (BTB) - stabilizácia pacienta a následná implantácia dlhodobej 
komorovej podpory
      Bridge to transplant (BTT)- u pacientov indikovaných na HTX v rámci čakania na 
vhodného darcu

Medzi kontraindikácie implantácie patria terminálne štádiá systémo-
vých chorôb, kontraindikácia antikoagulácie, neurologické poškodenia, krváca-
nie, hypertrofická kardiomyopatia, sociálne zázemie, psychologické funkcie. Pri 
oboch systémoch je možná aj centrálna, ale aj periférna kanylácia perkutánnym, 
alebo miniinvazívym spôsobom. Výhodou je možnosť kanylácie bez sternotómie, 
resp. resternotómie, čo výrazne znižuje riziko infekcie a krvácania. Optimálnymi 
miestami na implantáciu vstupnej (inflow) kanyly je hrot ľavej komory prístupný 
cez ľavostrannú laterálnu torakotómiu (obrázok 16), alebo kanylácia pravej hornej 
pľúcnej vény cez pravostrannú torakotómiu. Obe miesta je možné kanylovať aj cez 
klasickú mediánnu sternotómiu, ale tento prístup je spojený s nutnosťou ďalšej res-
ternotómie. Kanylácia výstupnej (outflow) kanyly je možná cez arteria subclavia, 
femorálnu tepnu (obtiažnejšia mobilizácia pacienta oproti kanylácii cez artéria sub-
clavia), vzostupnú aortu (sternotómia, alebo pravostranná torakotómia). V prípade 
nutnosti je možná kanylácia hrudnej aorty cez laterálnu ľavostrannú torakotómiu 
súčasne s kanyláciou hrotu ľavej komory. Implantácia strednodobého podporného 
systému je často pokračovaním liečby pacienta po implantácii VA ECMO. 
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Obrázok 16 - CT Inflow kanyla v hrote ľavej komory a outflow v asc. aorte (NÚSCH)

5.2 Pravostranná podpora (RVAD)
Indikáciou je zlyhanie pravej komory buď unilaterálne pri primárnom postih-

nutí pravej komory, v rámci postperikardiotomického syndrómu, po transplantácii 
srdca, alebo zlyhanie po implantácii LVAD (obrázok 17). Taktiež býva súčasť biven-
trikulárneho zlyhania, alebo následok terminálneho zlyhania ľavej komory. Cieľom 
implantácie je BTD, BTR, BTB, BTT.

Princípom kanylácie je umiestnenie výtokovej kanyly (outflow kanyla) do 
pľúcnej tepny a vtokovej (inflow) kanyly do pravej predsiene a tak obísť zlyhávajúcu 
pravú komoru. Centrálna kanylácia je kanylácia pravej predsiene a pľúcnej tepny 
(obrázok 18). Nevýhodou je opäť nutnosť ponechania otvoreného hrudníka, resp. 
resternotómia so všetkými svojimi negatívnymi dôsledkami. Výhodnejším spôso-
bom, ktorý po odpojení pacienta nevyžaduje opätovné otvorenie sterna je periférna 
kanylácia pravej predsiene (femorálna, jugulárna véna) a kanylácia pľúcnej artérie 
pomocou lineárneho interpozita ústiaceho nad povrch kože subkostálne vľavo. Po 
explantácii kanyly, zaligované interpozitum, ponechané in situ vytrombotizuje. 
Tento spôsob inštalácie RVAD-u vyžaduje sternotómiu, ale umožňuje sutúru sterna 
a po odpojení nie je nutná resternotómia. Druhou možnosťou je priama kanylácia 
a aj následná dekanylácia pľúcnej tepny cez krátku ľavostrannú torakotómu v dru-
hom medzirebrí vľavo. Pri týchto spôsoboch kanylácie je možná implantácia aj u 
pacientov s nahradenou trikuspidálnou chlopňou mechanickou protézou. 
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Obrázok 17 - CT RVAD (NÚSCH)

Obrázok 18 - RVAD po implantácii HM III (NÚSCH)
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Kanylácia pravej predsiene cez femorálnu žilu pre inflow kanylu a pľúcnej 
tepny cez pravú jugulárnu žilu pre outflow kanylu je jedným zo spôsobov perkután-
nej kanylácie. Druhou je kanylácia pravej predsiene súčasne spolu s pľúcnou tepnou 
pomocou dvojlumenovej kanyly ProtecDuo (Liva Nova) (obrázok 19). Pre oba tieto 
spôsoby je kontraindikáciou implantovaná mechanická protéza v trikuspidálnom 
ústí. 

 
Obrázok 19 - Schéma pravostrannej podpory ProtekDuo (medgadget.com)

5.3 Biventrikulárna podpora
Biventrikulárna podpora je podpora oboch komôr súčasne nezávislými čer-

padlami. Indikácie a kontraindikácie sú totožné s unilaterálnymi podporami (Ob-
rázok 20). Cieľom je BTB, BTR a BTT. Zavedenie kanýl je možné cez sternotómiu, 
kanyláciou pravej hornej pľúcnej vény resp. hrotu ľavej komory inflow kanylou a 
aorty outflow kanylou ako ľavostranná podpora a  kanylácia pravej predsiene a 
pľúcnej artérie ako pravostranná podpora. Tento prístup má opäť všetky nevýhody 
spojené s nutnou resternotómiou a obtiažnou rehabilitáciou. Súčasťou perkután-
nych, resp. miniinvazívnych prístupov bez nutnosti sternotómie a resternotómie 
je kanylácia hrotu ľavej komory a periférnej tepny (optimálne podkľúčková tepna) 
pre ľavostrannú podporu s niektorým z perkutánnych prístupov a priama kanylá-

http://medgadget.com
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cia pľúcnej tepny a pravej predsiene transfemorálnym prístupom pre pravostrannú 
podporu.

Obrázok 20 - CT BIVAD (NÚSCH)

Použitie dvoch nezávislých čerpadiel je na jednej strane náročné na synchro-
nizáciu, na druhej strane umožňuje nezávisle odpájanie komôr od podpory a tým 
postupnú minimalizáciu systému.

5.4 ECMO s drenážou ľavej komory (transapical left ventricular vent - TLVV)
Vďaka spôsobu kanylácie a zaradeniu oxygenátora do okruhu môže byť sys-

tém použitý u pacientov s kardiogénnym šokom ako VA ECMO s následnou mož-
nosťou postupného prechodu na LVAD (obrázok 21). Pridaním kanyly umiestnenej 
do hrotu ľavej komory sa eliminujú nevýhody periférneho VA ECMO-a, najmä dila-
tácia ľavej komory s následným pľúcnym edémom a subendokardiálnou ischémiou 
spôsobenou vzostupom napätia steny ľavej komory (101). Implantácia systému je 
možná perkutánne ako pri periférnom VA ECMO spolu s miniinvazívnou kanyláciou 
hrotu ľavej komory cez ľavostrannú torakotómiu. Toto usporiadanie umožňuje od-
pájanie pravej komory spolu s oxygenáciou (klemovanie inflow kanyly z pravej pred-
siene) nezávisle od funkcie ľavej komory a tým prechod na dočasný LVAD. Indikácie 
a kontraindikácie sú zhodné s ostatnými podpornými systémami.
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Obrázok 21 - TLVV (101)
(https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1522294214001019-gr7_lrg.jpg) 

5.5 Berlin Heart EXCOR
 Berlin Heart EXCOR (Obrázok 22) je extrakorporálne pneumaticky poháňané 
pulzatilné čerpadlo, ktoré je možné použiť pre ľavo, pravo alebo biventrikulárnu 
podporu. Je to prvý mechanický cirkulačný podporný systém, ktorý bol v roku 2011 
FDA schválený pre pediatrickú populáciu. V súčasnosti bol Berlin Heart implantova-
ný už skoro 1000 deťom s ťažkým systolickým zlyhaním po celom svete a je jediným 
dostupným systémom svojho druhu. Veľkosť komory čerpadla určuje možnosť po-
užitia pre detského, resp. dospelého pacienta.

 Čerpadlo je dostupné vo viacerých veľkostiach (10, 15, 25, 30, 50 a  60 ml) 
s rôznou veľkosťou kanýl (5, 6, 9 a 12 mm) a nie je kompletne implantovateľné. In-
dividuálne je možné čerpadlo použiť pre ľavo alebo pravokomorovú podporu alebo 
skombinovať dve čerpadlá pre biventrikulárnu podporu. Čerpadlá sú umiestnené 
extrakorporálne na prednej brušnej stene, takže jediné intrakorporálne uložené sú-
časti sú kanyly.
 Implantácia je väčšinou realizovaná s pomocou mimotelového obehu. Vtoko-
vá kanyla sa našíva na apex ľavej komory a výtoková typicky na ascendentnú aortu. 
Pri pravokomorovej podpore sa našíva vtoková kanyla do pravej predsiene a výtoko-
vá na a. pulmonalis. EXCOR VAD systém je dostupný pre uni- alebo biventrikulárnu 
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podporu aj pre dospelú populáciu s end-stage srdcovým zlyhaním.

Obrázok 22 - Schematický pohľad na Berlin Heart EXCOR v biventrikulárnom zapojení 
(www.internationaltradenews.com)

 Pacienti vyžadujú antikoagulačnú terapiu s cieľovým INR 2,8 až 3,5 a protido-
štičkovú terapiu aspirínom v dávke 100 mg denne.
 

http://www.internationaltradenews.com
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6. DLHODOBÁ PARCIÁLNA HEMODYNAMICKÁ PODPORA

6.1 Circulite Synergy pocket micro-pump 
(vrecková mikropumpa, Circulite, Inc., Saddle Brook, NJ, USA)
         Circulite Synergy je malé krvné čerpadlo veľkosti AA batérie, váži 25 g, má 
vonkajší priemer 14 mm a dĺžku 49 mm (Obrázok 23). Čerpadlo má magneticky sta-
bilizovaný a hydrodynamicky levitovaný rotor, ktorý je schopný generovať prietok 
do 3l/min pri otáčkach 20000 až 28000 rpm. Tento systém poskytuje iba parciálnu 
hemodynamickú podporu a časť krvi je pumpovaná srdcom, takže tento systém je 
vhodný pre pacientov s ťažkým symptomatickým srdcovým zlyhaním (NYHA IIIb, 
IVa) bez iných terapeutických možností, ktorí nie sú vhodnými kandidátmi pre pl-
nohodnotnú ľavostrannú srdcovú podporu.

Obrázok 23 - Prierez mikropumpou Circulite Synergy Pocket Micro Pump (82)
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Čerpadlo je implantované bez použitia mimotelového obehu cez malú incíziu 
v pravej subklavikulárnej oblasti a pravostrannú mikrotorakotómiu. Vtoková kanyla 
sa vloží do ľavej predsiene a výtoková kanyla do pravej a. subclavia, takže čerpadlo 
pumpuje krv z ľavej predsiene do pravej a. subclavia. Mikročerpadlo je vložené do 
podkožia ventrálne od pravého pektorálneho svalu, podobne ako sa implantu-
je napr. pacemaker. Perkutánny kábel prepája mikročerpadlo, nabíjateľné batérie 
a ovládaciu konzolu (82) (Obrázok 24).

Obrázok 24 -Schematický nákres mikropumpy Circulite Synergy Pocket Micro Pump 
(https://www.dicardiology.com/content/circulite-begin-ce-mark-trial-synergy-ic-vad)
 

Systém je možné implantovať aj endovaskulárne so zavedením výtokovej ka-
nyly do pravej a. subclavia a vtokovej kanyly transseptálne do ľavej predsiene cez v. 
subclavia.
V roku 2012 získal tento podporný systém v Európe CE certifikáciu na základe vý-
sledkov klinickej štúdie, ktoré ukázali zlepšenie kvality života a  hemodynamickej 
funkcie (82).
 Pacienti vyžadujú antikoagulačnú terapiu s cieľovým INR 2,5 až 3 protidoštič-
kovú terapiu aspirínom v dávke 100 mg denne.
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7. DLHODOBÁ MECHANICKÁ CIRKULAČNÁ PODPORA

 
Transplantácia srdca (HTX) je ideálnym liečebným postupom pre vybraných 

pacientov s end-stage srdcovým zlyhaním. Za posledné štyri desaťročia ich bolo vy-
konaných viac ako 85 000 a v priemere sa každoročne uskutoční vyše 4 000 trans-
plantácií srdca vo viac ako 249 centrách po celom svete. Transplantácia srdca má v 
súčasnosti dva významné problémy - neustále narastajúci počet pacientov so srd-
covým zlyhaním a dramatický pokles vhodných darcovských orgánov. Výsledkom je 
veľká nerovnováha medzi ponukou a dopytom a fakt, že až 20 % pacientov zom-
rie počas čakania na transplantáciu srdca. V dôsledku toho neustále stúpa záujem 
o alternatívne stratégie, konkrétne mechanické obehové podpory, využiteľné ako 
most k transplantácii (Bridge to transplantation - BTT) alebo ako destinačná tera-
pia (Destination therapy DT) (39).

Cieľ terapie podporným systémom (Ventricular assist device – VAD), či už 
sa jedná o BTT alebo DT, je často určený už pred implantáciou zariadenia. Avšak 
Teutenberg a kol. (40) zdôraznil, že možnosť transplantácie srdca počas podpory 
VAD sa priebežne mení. V analýze 2816 pacientov zapísaných do databázy INTER-
MACS ukázal, že 43,5 % pacientov, ktorí boli pôvodne implantovaní so zámerom 
BTT, nebolo po dvoch rokoch zaradených na čakaciu listinu. Na druhú stranu, skoro 
15 % pacientov implantovaných s cieľom destinačnej terapie bolo prehodnotených 
na transplantáciu. Práve preto môže byť predimplatačnou stratégiou aj tzv. bridge 
to candidacy (most ku kandidatúre), keďže voľba stratégie determinuje pacientove 
prežívanie. Dvojročné prežívanie pacientov s podporným systémom je pre BTT 78 
%, BTC 70 % a DT 61 % (103).

Pri BTT stratégii sú pacienti vhodnými kandidátmi na transplantáciu. VAD 
stratégie predstavujú bezpečné premostenie k  transplantácii nezávisle od nača-
sovania implantácie. Zo skupiny pacientov, ktorí vyžadovali implantáciu VAD pred 
zaradením na čakaciu listinu, mali pacienti so stratégiou skorej implantácie porov-
nateľné výsledky so skupinou so stratégiou s odloženou implantáciou v pomerne 
stabilnom hemodynamickom stave ako UNOS status 1b (Medzinárodná sieť pre 
zdieľanie orgánov - United Network for Organ Sharing). Na druhej strane pacien-
ti zaradení ako UNOS 1a v dôsledku hemodynamickej instability alebo iných príčin 
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mali pri včasnej implantácii horšie prežívanie ako pacienti s odloženou implantá-
ciou, čo naznačuje, že zhoršujúce sa zlyhávanie srdca a celkový klinický stav sú pri-
márne determinanty prežívania týchto pacientov.

Implantácia intracorporálneho VAD, nezávisle od načasovania, predstavu-
je najlepšiu stratégiu z  hľadiska prežívania pre hemodynamicky instabilných pa-
cientov so srdcovým zlyhaním čakajúcich na transplantáciu (41). UNOS status 1a 
je vyhradený pre kandidátov s najvyššou prioritou na základe zdravotného stavu. 
Pacienti môžu byť zaradení do tejto kategórie na 30 dní kedykoľvek po implantácii 
alebo pokiaľ sa u nich vyskytnú komplikácie ako infekcia, tromboembolizmus alebo 
zlyhanie prístroja. Pacienti, ktorí nespĺňajú horeuvedené kritériá sú zaradení do sku-
piny UNOS 1b. UNOS 2 sa nevzťahuje na žiadneho pacienta s implantovaným VAD. 

Pacienti, ktorí sú zaradení do skupiny DT, sú väčšinou kontraindikovaní pre 
transplantáciu srdca alebo sú to kandidáti s veľmi malou šancou získania vhodného 
štepu kvôli ich morfológii, krvnej skupine alebo nedostatku darcov. 

 Ďalšou dôležitou, zatiaľ nevyriešenou, otázkou ostáva vhodné načasovanie 
implantácie. Na základe zlých výsledkov prvých implantácií odkladalo veľa klinikov 
podporu VAD až pre veľmi chorých pacientov s ťažkým zlyhaním. Zlepšenie trvác-
nosti a menšie množstvo komplikácií pri moderných prístrojoch, ako aj pochope-
nie nepredvídateľnosti srdcového zlyhávania viedlo postupne k implantáciám aj u 
menej rizikových pacientov. Je veľmi dobre zdokumentované, že najlepšie výsledky 
majú pacienti kategórie INTERMACS 3 a vyššie (42) (Tabuľka 7).
Tabuľka 7 - INTERMACS klinický profil pacientov

Profil Klinický profil

1 Kritický kardiogénny šok – tzv. „crash and burn” (náhly katastrofálny priebeh)
2 Progresívne zhoršovanie napriek inotropnej podpore – tzv. „sliding on inotropes” 

(skĺzavanie na inotropii)
3 Stabilný stav dependentný on inotropnej podpory – tzv. „dependent stability” 

(dependentná stabilita)
4 Kľudové príznaky
5 Intolerancia námahy
6 Limitovaná námaha – tzv. „walking wounded” (chodiaci zranený)
7 Pokročilá trieda NYHA III
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Pacienti s profilom INTERMACS 1 a 2 majú po implantácii dlhodobej mecha-
nickej cirkulačnej podpory o 44 % vyššiu mortalitu ako pacienti s profilom INTER-
MACS 3 alebo 4 (43) (Obrázok 25, Obrázok 26). 

Obrázok 25 - Porovnanie prežívania pacientov s implantovaným LVAD a BIVAD (102)
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Obrázok 26 - Prežívanie pacientov s implantovaným LVAD podľa veku (102)

Podľa európskeho registra mechanických podpôr, ktorý porovnával 2113 pa-
cientov s implantovaným LVAD s konginuálnym tokom (CF LVAD, bez ohľadu na in-
dikáciu BTT alebo DT (destinačná terapia) bolo prežívanie 88 % (CI 87–90), 69 % (CI 
66–71), 55 % (CI 52–58) a 44 % (CI 40–47) po 30 dňoch, 1 roku, 2 rokoch a 3 rokoch. 
Prežívanie 141 pacientov s implantovanými BiVAD bolo 61 % (CI 52–68), 32 % (CI 
23–40), 27 % (CI 19–35) 21 % (CI 13–30) po 30 dňoch, 1 roku, 2 rokoch, 3 rokoch (102).

Možnosti dlhodobej mechanickej podpory
 Prvé návrhy dlhodobej mechanickej podpory boli založené na báze pulzatil-
nej pumpy, pretože sa verilo, že práve pulzatilita je kľúčová pre orgánovú perfúziu 
a zotavenie. Tieto prístroje obsahovali chlopne umožňujúce jednosmerný tok krvi 
a komory, ktoré boli schopné vyprodukovať tepový objem 65-85 ml. Komplexnosť 
a veľké množstvo mechanických súčiastok spôsobovali rýchle opotrebovanie a tr-
hanie materiálu, čo limitovalo ich využite pre dlhodobú podporu. Následné generá-
cie prístrojov už obsahovali pumpu s kontinuálnym tokom, ktorá obsahovala men-
šie množstvo pohyblivých súčiastok, takže boli schopné pracovať dlhodobo. Štúdie 
ukázali, že prístroje s kontinuálnym tokom zlepšili výsledky z hľadiska prežívania, 
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kvality života, funkčnej kapacity a znížili množstvo nežiaducich príhod. Podľa re-
gistra INTERMACS je v súčasnosti implantovaných v 95 % prípadoch, zariadenie s 
kontinuálnym tokom (103).

7.1 Prvá generácia VAD
Thoratec HeartMate XVE (Thoratec Corp) a Novacor LVAD systém (WorldHe-

art Corp, Oakland CA, USA) boli medzi prvými implantovateľnými VAD-mi.

7.1.1 HeartMate XVE (Thoratec Corp)

Obrázok 27 – Schematický nákres HeartMate XVE (www.reserchgate.net)

 HeartMate XVE sa rýchlo stal prvým bežne používaným LVAD vo svete 
(Obrázok 27, Obrázok 28). Je poháňaný elektrickou pulzatilnou pumpou, ktorá je 
schopná vygenerovať prietok až 10 l/min. Obsahuje bravčové chlopne vo vtokovej 
a  výtokovej kanyle, ktoré zabezpečujú jednosmerný tok krvi. Vtoková kanyla sa 
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našije na apex ľavej komory a  výtoková kanyla na ascendentnú aortu. Samotný 
prístroj sa implantuje subkostálne pod fasciu priameho brušného svalu alebo intra-
peritoneálne. V dôsledku veľkosti zariadenia musí mať pacient BSA vyššie ako 1,8 m2. 
Pumpa získava energiu z externého zdroja cez napájací kábel, ktorý vstupuje do tela 
na pravej strane brucha.

Vnútorný kontaktný povrch prístroja je textúrovaný a  postupne prerastie 
pseudointimálnou vrstvou, kvôli čomu odpadá potreba pre systémovú antikoagu-
lačnú terapiu. Tento fakt robí HeartMate XVE vhodnou voľbou pre pacientov s kon-
traindikáciou pre systémovú antikoagulačnú terapiu.

Obrázok 28 - Prierez HeartMate XVE (www.researchgate.net) 
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7.1.2 Novacor LVAD (Worldheart Corp. Oakland, CA, USA)
 Novacor LVAD (Obrázok 29) podporný systém je pulzatilná pneumaticky po-
háňaná elektromechanická pumpa, ktorá sa implantuje do brušnej steny. Vtoková 
kanyla je prišitá na apex ľavej komory a výtoková na ascendentnú aortu pomocou 
dakronového graftu. Ovládacia konzola napájaná extrakorporálne uloženou baté-
riou zabezpečuje synchrónnu kontrapulzáciu s režimom spúštania rýchlosti plne-
nia. Pacienti sú po implantácii prekrytí intravenóznym heparínom a následne anti-
koagulovaní warfarínom s cieľovým INR 3,0 – 4,5 (46).

Obrázok 29 - Schematické znázornenie Novacor LVAD systému (46)
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 Thoratec HeartMate XVE a Novacor LVAD systém už nie sú komerčne dostup-
né v USA. HeartMate XVE bol prvý VAD, ktorý preukázal, že mechanická cirkulačná 
podpora je viabilná možnosť destinačnej terapie. Štúdia REMATCH (Randomizované 
ohodnotenie mechanickej podpory na liečbu kongestívneho srdcového zlyhávania - 
Randomized Evaluation of Mechanical Assistance for the Treatment of Congestive 
Heart Failue) z roku 2001 randomizovala skupinu 129 pacientov, ktorí neboli kandi-
dáti na transplantáciu srdca, do dvoch ramien. Pacienti v jednom ramene dostávali 
iba medikamentóznu terapiu, pacienti v druhom mali naimplantovaný HeartMate 
XVE (47). Prežívanie v skupine pacientov s LVAD bolo po roku 52 % po dvoch 23 %. 
Na druhej strane pacienti liečení iba medikamentózne mali ročné prežívanie 25 % 
a dvojročné 12 %. V skupine pacientov pod 60 rokov bolo ročné prežívanie pacien-
tov s implantovaným LVAD 74 % v porovnaní s 33 % prežívaním v skupine liečenej 
čisto medikamentózne. Najčastejšie príčiny úmrtia pacientov v skupine s VAD boli 
infekcia (41 %) a zlyhanie prístroja (17 %). Kvalita života a funkčná kapacita boli tiež 
signifikantne zlepšené v skupine pacientov s LVAD. Výsledky tejto prelomovej štúdie 
viedli k tomu, že FDA schválila HeartMate XVE ako prvý VAD na destinačnú terapiu. 
Na druhej strane nasledujúca štúdia ukázala, že potreba výmeny prístroja po dvoch 
rokoch v dôsledku zlyhania alebo poruchy prístroja dosiahla hodnotu skoro 73 %. 
Tieto výsledky iba posilnili potrebu nového prístroja s vylepšeným dizajnom.
 Ďalšie príklady prvogeneračných prístrojov sú Abiomed AB5000, Thoratec 
Pvad a Thoratec IVAD (Implantable ventricular assist device). Všetky sú pulzatilné 
pumpy určené pre bi- alebo univentrikulárnu podporu. Thoratec pVAD bol v klinic-
kom používaní už vyše 20 rokov. Vzhľadom na následný technologický vývoj nových 
zariadení, spojených s výrazne lepšími krátko a aj dlhodobými výsledkami, sa po-
stupne od výroby uvedených zariadení upustilo.
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7.2 Druhá generácia VAD

7.2.1 HeartMate II (ThoratecCorp)
 Thoratec HeartMate II (HM II) je druhogeneračný LVAD, ktorý bol schválený 
FDA ako most k transplantácii v roku 2008 a ako destinačná terapia v roku 2010 
(Obrázok 30, Obrázok 31). Je to najčastejšie implantovaný LVAD doteraz s viac ako 
20000 pacientami po celom svete a  dĺžkou podpory prekračujúcou 8 rokov (51). 
HM II (Obrázok 32) je zložený z elektricky poháňaného rotačného čerpadla generu-
júceho kontinuálny tok. Jedinou pohyblivou súčiastkou je axiálny rotor, ktorý odo-
vzdáva krvi tangenciálnu rýchlosť a kinetickú energiu, čo spôsobuje nárast čistého 
tlaku naprieč pumpou. Energia je čerpadlu dodávaná prostredníctvom napájacieho 
kábla vyvedeného cez kožu na pravej strane brucha. Pumpa váži 375 g a je schopná 
generovať prietok až 10 l/min pri otáčkach 6000 – 15000 rpm. Funkcia čerpadla je 
závislá od preloadu a ovplyvnená výškou afterloadu. Je dlhé 60 mm a má priemer 
40 mm. Keďže sa jedná o čerpadlo s axiálnym tokom, neprodukuje žiadnu pulzatili-
tu. Vtoková kanyla je našitá na apex ľavej komory a výtoková na ascendentnú aortu. 
HM II je možné implantovať do ľavej pleurálnej dutiny alebo preperitoneálnej kavity 
v ľavej subkostálnej oblasti. Vďaka svojmu menšiemu rozmeru môže byť implanto-
vaná aj u malých pacientov (limit BMI je až 1,2 m2).

Obrázok 30 - Schematické znázornenie podporného systému HeartMate II (39)
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Obrázok 31 - Prierez čerpadlom HeartMate II (www.researchgate.net)

V roku 2007 boli zverejnené výsledky štúdie, ktorá skúmala použitie HM II 
ako premostenie k transplantácii (52). Táto štúdia zahrňovala 26 centier. 133 pacien-
tov v triede NYHA IV zaradených na transplantačný čakací list malo zaimplantova-
ný HMII. Po šiestich mesiacoch sa 75 % pacientov úspešne dočkalo transplantácie, 
bolo nažive naďalej v čakacom liste alebo sa funkcia ich ľavej komory zreštaurovala 
na toľko, že bolo možné podporný systém explantovať. Počas štúdie nedošlo k žiad-
nemu zlyhaniu prístroja a funkčná kapacita a kvalita života pacientov sa signifikant-
ne zvýšila. Komplikácie zahrňovali krvácanie vyžadujúce chirurgickú revíziu (31 %), 
infekcie súvisiace s prístrojom (14 %), cievne mozgové príhody (8 %) a trombózu 
čerpadla (1,5 %).

Ďalšia štúdia skúmala použitie HM II na destinačnú terapiu. 200 pacientov 
bolo v 38 centrách rozdelených do dvoch ramien v pomere 2:1. Pacienti v prvom ra-
mene mali implantovaný HeartMate II a pacienti v druhom HearMate XVE. Primár-
ne koncové body štúdie boli neprítomnosť cievnej mozgovej príhody a stav bez po-
treby reoperácie v dôsledku zlyhania čerpadla. Po dvoch rokoch dosiahlo primárne 
koncové body 46 % pacientov s implantovaným HM II oproti 11 % v skupine s HM 
XVE. Cievna mozgová príhoda sa vyskytla u 11 % v skupine s HM II oproti 36 % v sku-
pine s XVE. Nutnosť reoperácie s výmenou čerpadla bola 10 % v skupine HM II a 12 % 
v skupine XVE. Príčinami zlyhania čerpadla v XVE skupine boli opotrebovanie mate-

http://www.researchgate.net
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riálu, degenerácia chlopne a infekcia. V skupine HM II to bola porucha napájacieho 
kábla. V skupine s HM II bolo ročné prežívanie 68 % a dvojročné 58 %. V skupine 
s XVE 55 % a 24 %.

Antikoagulačná a  protidoštičková terapia je potrebná na prevenciu tvorby 
trombov v čerpadle. Počiatočné odporúčania pre HeartMate II boli INR 2 až 3 pri 
plnej dávke kyseliny acetylsalicylovej. Táto dávka bola neskôr znížená na INR 1,5 pri 
dávke 100 mg kyseliny acetylsalicylovej denne. Štúdia zahrňujúca 6910 pacientov zo 
132 centier, ktorí mali implantovaný HeartMate II medzi rokmi 2008 až 2012, ukáza-
la výskyt trombózy čerpadla u 5,5 % pacientov. Medzi rokmi 2011 a 2012 sa vyskytol 
štatisticky signifikantný nárast úmrtí a nutnosti výmeny čerpadla. Pred rokom 2011 
bol výskyt týchto komplikácií 1 %, v roku 2011 4 % a 2012 6 %. Celkové prežívanie 
80 % v  prvom a  70 % v  druhom roku ostalo nezmenené. Žiadna príčina súvisia-
ca s čerpadlom alebo technikou implantácie však nebola objasnená. Analýza rizi-
kových faktorov preukázala viacero faktorov súvisiacich s pacientom, ktoré môžu 
spôsobiť trombózu čerpadla. Bolo odporúčané ostražité monitorovanie antikoagu-
lačnej terapie, rizika trombózy, hemolýzy, infekcií a mechanického zlyhania stroja. 
V súčasnosti sa produkcia obmedzuje len na prípadné výmeny už implantovaných 
systémov.

Obrázok 32 - čerpadlo HMII (NÚSCH)
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7.2.2 HeartAssist 5 (Micromed Cardiovascular Inc., Houston, TX, USA)
 HeartAssist 5 je zmenšená verzia Micromed DeBakey čerpadla a  môže byť 
implantovaný intraperikardiálne. Je to pumpa s axiálnym tokom schopná vygene-
rovať prietok 10 l/min pri otáčkach 7500 až 12500 rpm. Váži 92g, má dĺžku 71mm 
a priemer 30mm 
(Obrázok 33).

Obrázok 33 - Schematický pohľad na podporný systém HeartAssist 5. Vtoková kanyla je na-
šitá na apex srdca a výtoková na ascendentnú aortu (www.prweb.com)

Čerpadlo je schválené CE v Európe a aktuálne prebieha finalizácia štúdie FDA 
pre použitie na BTT.

7.2.3 Jarvik 2000 Flowmaker
 Jarvik 2000 je bezchlopňové elektricky poháňané čerpadlo s  bezpulzovým 
axiálnym tokom. Implantuje sa intraperikardiálne cez apex priamo do dutiny ľa-
vej komory a výtoková kanyla sa našíva na ascendentnú alebo descendentnú aortu 
(Obrázok 34). Toto prenosné zariadenie je schopné poskytovať parciálnu podporu 
s maximálnym prietokom 7l pri otáčkach 8000 až 12000 rpm a umožňuje pacien-
tovi manuálne nastavovať otáčky na základe aktivity. Jednou výhodou tohto čer-

http://www.prweb.com
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padla je jeho veľkosť, ktorá je porovnateľná s C batériou (má dĺžku 55 mm, priemer 
25 mm a váži 85 g) a je možné ho implantovať bez použitia mimotelového obehu. 
V súčasnosti prebiehajú klinické štúdie a čaká na schválenie FDA. V Európe má CE 
schválenie pre doživotné používanie (45).

 
Obrázok 34 - Schematický pohľad na podporný systém Jarvik 2000. Výtoková kanyla je naši-
tá na ascendentnú aortu (62)

Existuje viacero stratégií pre implantáciu. Prvé techniky vyžadovali kardiopul-
monálny bypass s prístupom mediánnou sternotómiou alebo ľavou laterálnou to-
rakotómiou. Menej invazívny postup, s možnosťou implantácie bez mimotelového 
obehu, zahrňuje prístup z  laterálnej ľavostrannej torakotómie alebo kombinácie 
hornej ministernotómie a ľavej anterolaterálnej torakotómie (62).
 Čerpadlo je možné použiť aj na pravostrannú podporu, pri ktorej sa zavádza 
do pravej komory a výtoková kanyla sa našíva na pulmonálnu artériu (63).

Nespornou výhodou celého systému je vyvedenie kábla na pripojenie batérie 
retroaurikulárne, nakoľko je menej mechanicky namáhané a tým menej náchylné 
na infekcie.

7.2.4 Berlin Heart Incor
 Berlin Heart (Obrázok 35) je ľavostranný podporný systém založený na prin-
cípe axiálneho čerpadla, ktoré je schopné generovať prietok až 6l/min. Bolo navr-
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hované s cieľom minimálneho opotrebovania materiálov, nízkej spotreby energie 
a šetrnosti ku krvným elementom. Je dlhé 120 mm, má priemer 30 mm, váži 200 g 
a pracuje v rozmedzí od 5000 do 10000 otáčok. Využíva princíp Maglev (magnetic-
ká levitácia), pri ktorom sa rotor čerpadla pohybuje v magnetickom poli s cieľom 
zabrániť treniu a tým opotrebovaniu súčastí čerpadla. Energetický zdroj a ovládacia 
konzola sú prepojené s čerpadlom prostredníctvom perkutánneho kábla. 
LVAD sa najčastejšie implantuje cez mediánnu sternotómiu s  využitím mimote-
lového obehu. Čerpadlo je možné uložiť pod alebo pred srdce pri prepojení hrot 
- ascendentná aorta alebo pod ľavé pľúca cez laterálnu torakotómiu pri prepojení 
hrot - descendentná aorta u pacientov, ktorý už boli operovaný cez mediánnu ster-
notómiu.
 Vtoková kanyla je zavedená cez apex do ľavej komory a výtoková našitá na 
ascendentnú alebo descendentnú aortu.
 V skorom pooperačnom období sa pacientom podáva intravenózne heparín 
s cieľovým tromboplastínovým časom medzi 60 až 80 s s postupným prechodom 
na Warfarín s cieľovým INR medzi 3,5 a 4,5. Aspirín, klopidogrel alebo dypiridamol 
sa podávajú na základe testov aktivácie trombocytov (70).
 Klinické výsledky a  komplikácie sú porovnateľné s  ostatnými modernými 
mechanickými cirkulačnými podpornými systémami. Hlavné výhody tohto systé-
mu sú malá veľkosť komory čerpadla, takmer žiadne infekcie súvisiace s prístrojom 
a jednoduchosť implantácie a explantácie (70, 71).

Obrázok 35 - Schematické znázornenie Berlin Heart INCOR VAD (www.mylvad.com)

http://www.mylvad.com
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7.2.5  Evaheart (Terumo)

 Je centrifugálne čerpadlo klinicky používáne v Japonsku, s maximálnym výko-
nom 8 l/min, produkujúce pulzatilný tok. Na rozdiel od ostatných systémov, kde je 
samotné čerpadlo fixované v správnej pozícii magnetickým polom, alebo hydrodyna-
micky samotnou prečerpávanou krvou, systém Evaheart ma samostatne cirkulujúci 
hydrodynamický obeh, zabezpečujúci stabilizáciu impellera. Cieľom tohto riešenia 
bolo zníženie mechanického poškodenia krvných elementov. V súčasnosti prebieha 
certifikácia System Evaheart 2 v USA. Inovovaný systém je približne o tretinu menší, a 
zároveň má zmenený design vtokovej kanyly, s dvojitým našívacím límcom, ktorá by 
mala minimalizovať riziko jej malpozície v hrote ľavej komory a tým znižovať mož-
nosť vzniku trombov a následných embolizačných príhod.

 

Obrázok 36 - CSU  - cool seal unit – hydrody-
namický systém na stabilizáciu rotora
(https://journals.lww.com/asaiojournal/Ab-
stract/2019/11000/Preclinical_Evaluation_of_
the_EVAHEART_2.14.aspx?context=Feature-
dArticles&collectionId=4)

Obrázok 37 - Evaheart2 
(https://citoday.com/articles/2019-jan-feb/
the-next-wave-of-mechanical-circulato-
ry-support-devices)
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7.3 Tretia generácia VAD

7.3.1 HeartWare HVAD (HeartWare Corp, Framingham, MA)
HeartWare (Obrázok 38, Obrázok 39) je centrifugálne čerpadlo s  rotorom 

so širokými lopatkami produkujúce kontinuálny tok. Je založené na unikátnom di-
zajne, ktorý kombinuje magnetickú levitáciu a hydraulické zavesenie, ktoré úplne 
eliminuje kontakt medzi rotorom a telom pumpy. Čerpadlo HVAD je závislé od pre-
loadu a je ovplyvnené afterloadom. Je schopné produkovať maximálny prietok 10l/
min pri otáčkach 1800 až 4000 rpm. Váži 160 g a zmestí sa do ruky. Dĺžka pumpy 
je 57 mm a má priemer 50 mm. Implantuje sa intraperikardiálne s vtokovou kany-
lou našitou na apex ľavej komory. Výtoková kanyla sa našíva pomocou protézy na 
ascendentnú aortu (45).
 Čerpadlo je výrazne menšie ako HeartMate II a jeho dizajn je vhodnejší na mi-
niinvazívny prístup. Najbezpečnejší kardiochirurgický postup zahrňuje implantáciu 
na mimotelovom obehu, najčastejšie cestou femorálnych ciev pri miniinvazívnom 
prístupe. Niektorí autori navrhujú implantáciu bez mimotelového obehu aj napriek 
tomu, že výkon je technicky náročnejší a rizikovejší pre pacienta (55). Hanke a kol. 
(56) ako prví opísali možnosť miniinvazívnej implantácie, ktorá ponúka excelent-
ný prístup k hrotu srdca cez anterolaterálnu torakotómiu a prístup k ascendentnej 
aorte na našitie výtokovej kanyly hornou ministernotómiou alebo pravou prednou 
torakotómiou.
 Čerpadlá novej generácie (HeartMate III, HVAD) sú signifikantne menšie ako 
predošlé a poskytujú ideálne možnosti pre miniinvazívnu implantáciu (Obrázok 40, 
Obrázok 41, Obrázok 42).

Obrázok 38 - Schematické znázornenie VAD HeartWare (39)
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Obrázok 39 - Prierez čerpadlom HeartWare (herzzentrum.immauel.de)
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Obrázok 40 - Parciálna sternotómia a laterálna torakotómia - miniinvazívny prístup (NÚSCH)
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Obrázok 41 - upínací ring na hrote ľavej komory (NÚSCH)
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Obrázok 42 - Implantovaný HeartWare (NÚSCH)

HVAD bol taktiež použitý pre pravostrannú a  biventrikulárnu podporu, aj 
keď toto použitie nie je zatiaľ schválené FDA a CE (58).
 Čerpadlo bolo hodnotené v BTT štúdii ADVANCE v USA medzi rokmi 2008 až 
2010 (59). 149 pacientov s HeartWare LVAD bolo porovnaných s kontrolnou skupi-
nou 499 pacientov vybraných z INTERMACS registra, ktorí mali implantovaný iný 
typ mechanickej podpory ako BTT. Po šiestich mesiacoch malo 92 % pacientov s He-
artWare realizovanú transplantáciu srdca, bolo nažive na čakacom liste alebo mali 
reštauráciu srdcovej funkcie s možnosťou explantácie čerpadla v porovnaní 90,1 % 
v kontrolnej skupine. Šesť a dvanásťmesačné prežívanie bolo 94 % a 90,6 % v skupine 
pacientov s HeartWare LVAD a 90,2 % a 85,7 % v kontrolnej skupine. HeartWare LVAD 
bol schválený FDA ako BTT v roku 2012 a v súčasnosti prebiehajú štúdie s cieľom 
destinačnej terapie (58). V klinickej štúdii ENDURANCE (A Clinical Trial to Evaluate 
the HeartWare Ventricular Assist System – Klinická štúdia s cieľom ohodnotiť He-
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artWare podporný systém) je randomizovaných 446 pacientov vhodných na trans-
plantáciu srdca do dvoch ramien v pomere 2:1. Pacienti v prvom ramene majú im-
plantovaný HeartWare s centrifugálnym tokom a pacienti v druhom ramene LVAD 
s axiálnym tokom (HeartMate II). Primárnym koncovým bodom bolo dvojročné pre-
žívanie bez cievnej mozgovej príhody, ktoré bolo definované ako žijúci pacient s pô-
vodným čerpadlom, transplantovaný alebo pacient s  explantovaným čerpadlom 
v dôsledku úpravy funkcie srdca. Primárny koncový bod bol dosiahnutý u 55,2 % 
pacientov s centrifugálnym LVAD v porovnaní s 57,4 % v skupine s axiálnym tokom. 
Tieto výsledky dokázali noninferioritu skúmaného podporného systému. Oba sys-
témy mali porovnateľné výsledky aj z hľadiska dvojročného prežívania bez nežia-
dúcich komplikácií (67,6 % pri axiálnom v porovnaní s 60,2 % pri centrifugálnom), 
rovnako ako zlepšenie NYHA triedy a  výsledku 6-minútového chodiaceho testu. 
V skupine pacientov s centrifugálnym čerpadlom bol signifikantne nižší výskyt zly-
hania liečby v súvislosti s poruchou čerpadla (8,8 % oproti 16,1 %). Na druhú stranu 
bol v tejto skupine vyšší výskyt cievnych mozgových príhod (28,7 % oproti 12,1 %). 
Hlavným rizikovým faktorom bol zvýšený stredný arteriálny tlak a táto komplikácia 
sa vyskytovala menej často pri dobrej kontrole tlaku.

 Pacienti vyžadujú protidoštičkovú a antikoagulačnú terapiu s cieľovým INR 
2,5 až 3 a dennou dávkou 100 mg kyseliny acetylsalicylovej (60).
 V  multicentrickej komparatívnej analýze dát z  Mechanical Circulatory Su-
pport Research Network Registry (Register výskumnej siete mechanickej cirkulač-
nej podpory) porovnávali rozdiely v incidencii a čase výskytu nežiadúcich kompliká-
cií u pacientov s implantovaným čerpadlom s kontinuálnym tokom. Od mája 2004 
po september 2014 malo 734 pacientov implantovaný takýto podporný systém (560 
HM II a 174 HeartWare). V sledovaní s mediánom 1 roka (maximum 10 rokov) bolo 
prežívanie v skupine s HM II 73 % a 75 v skupine s HVAD. Celkový výskyt gastrointes-
tinálneho krvácania, infekcií, infekcií napájacieho kábla a trombózy čerpadla bolo 
porovnateľné v oboch skupinách (61).
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7.3.2 HeartMate III (Thoratec Corp)
 HeartMate III (Obrázok 43) je centrifugálne čerpadlo, ktoré bolo navrhnuté 
s  cieľom poskytnúť dlhodobú hemodynamickú podporu pacientom s  pokročilým 
srdcovým zlyhaním. Čerpadlo je navrhnuté na intraperikardiálnu implantáciu. Vto-
ková kanyla sa zavádza cez apex do ľavej komory a výtoková sa našíva na ascen-
dentnú aortu. 

Obrázok 43 - Schematický pohľad na podporný systém HeartMate III. 
(https://integrisok.com/resources/news/2019/100-heartmate)
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Čerpadlo je uložené intraperikardiálne, vtoková kanyla sa zavádza cez apex 
do ľavej komory a výtoková sa našíva na ascendentnú aortu. Perkutánny napájací 
kábel je pretunelovaný cez brušnú stenu a napojený na ovládaciu konzolu, ktorá je 
napájaná dvomi lítium-iónovými batériami (64). Plne magneticky levitovaný rotor 
(Full MagLev) s veľkými kanálmi pre prietok krvi (0,5 mm po stranách a 1mm nad 
a pod rotorom) minimalizuje šmykové sily. Predpokladá sa, že tento efekt minima-
lizuje deštrukciu krvných elementov. Tento dizajn nepotrebuje mechanické ložiská, 
vďaka čomu sa znižuje opotrebovanie materiálu a tvorba nežiaduceho tepla v čer-
padle (Obrázok 44).

Obrázok 44 - Prierez centrifugálnou pumpou, ktorý ukazuje plne magneticky levitovaný ro-
tor (Full MagLev) (63)
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Vnútorné povrchy čerpadla sú texturované titanovými mikroguľôčkami, kto-
ré uľahčujú adhéziu pacientových buniek a tým znižujú trombogénnosť povrchu. 
Čerpadlo vytvára arteficiálny pulz zmenou rýchlosti otáčok každé 2 sekundy. Je 
schopné generovať maximálny prietok 10 l/min pri otáčkach 3000 až 9000 rpm. 
Váži 474 g, má dĺžku 30 mm a  priemer 69 mm. Motor čerpadla získava energiu 
z páru lítium-iónových batérií alebo externého zdroja.
 Implantácia podporného systému sa štandardne realizuje na mimotelovom 
obehu cez mediánnu sternotómiu. Doporučenia pre antikoagulačnú liečbu udáva-
jú pooperačné podávanie intravenózneho heparínu s cieľovým tromboplastínovým 
časom od 45 do 60 s, pokiaľ drény odsávajú menej ako 50 ml/h 3 hodiny. Heparín 
sa potom titruje 2 dni, kým sa nedosiahne tromboplastínový čas 55 až 65 s. Potom, 
čo je pacient schopný prijímať per os, sa začne podávať aspirín v dávke 81 až 100 mg 
denne a postupne prechádzať na antikoagulačnú terapiu Warfarínom s cieľovým 
INR 2 až 3 (64).

 V súčasnosti prebieha v Európe prospektívna observačná štúdia s jedným ra-
menom v rámci CE Certifikácie, do ktorej je zaradených 50 pacientov implantova-
ných ako BTT alebo DT. Výsledky po jednom roku udávajú ročné prežívanie 81 % ± 
6 %. Potreba krvnej transfúzie bola u 44 % pacientov, gastrointestinálne krvácanie 
u 12 %, infekcia napájacieho kábla u 16 %, cievna mozgová príhoda u 18 % (10 % 
ischemická, 8 % hemoragická) a u 10 % sa vyskytlo zlyhanie pravej komory. Trom-
bóza čerpadla sa nevyskytla ani v jednom prípade (65). Definitívne informácie budú 
dostupné po vyhodnotení štúdií HeartMate 3 v USA a MOMENTUM 3 (Multicenter 
Study of MagLev Technology in Patients Undergoing Mechanical Circulatory Su-
pport Therapy With HeartMate 3 – Multicentrická štúdia MagLev technológie u pa-
cientov s mechanickou cirkulačnou podporou HeartMate 3) (66).   

Americká štúdia MOMENTUM 3 (Mechanical Circulatory Support Therapy 
for HeartMate3 – Terapia pomocou mechanickej cirkulačnej podpory HearMate3) 
rozdelila skupinu pacientov s  implantovaným VAD do dvoch ramien. V prvej sku-
pine boli zaradení 152 pacienti s centrifugálnym čerpadlom (HM3) a v druhej 142 
s čerpadlom s axiálnym tokom (HM2). Primárne koncové body boli prežívanie bez 
výskytu CMP s ťažkým imobilizujúcim deficitom alebo prežívanie bez nutnosti reo-
perácie s potrebou odstránenia alebo náhrady systému v 6 mesiacoch a 2 rokoch od 
operácie. Výsledky ukázali, že HM3 s plne magneticky levitovaným rotorom čerpad-
la HM3 mal lepšie výsledky v porovnaní s HM2 s axiálnym tokom na základe kon-
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cových bodov po 6 mesiacoch (86,2 % oproti 76,8 %). Zlepšené klinické výsledky 
boli pripisované nižšiemu počtu reoperácií pre trombózu čerpadla (0 % pri HM3 
oproti 10,1 % pri HM2, p < 0,001). Incidencia CMP bola pri HM3 7,9 % a 10,9 % pri 
HM2 (p = 0,39). Dvojročné výsledky boli z hľadiska primárnych koncových bodov 
rovnako lepšie pri čerpadle HM3 ako HM2 (75,5 % vs 60,2 %). Mortalita a inciden-
cia CMP s ťažkým postihnutím bola rovnaká, avšak celková incidencia CMP bola 
nižšia v skupine pacientov s HM3 (10,1 oproti 19,2, p = 0,02). Trombóza čerpadla sa 
vyskytla u 1,1 % pacientov s HM3 v porovnaní s 15,7 % v skupine s HM2 (p < 0,001).

 Randomizované klinické štúdie poskytujú najlepší prehľad pre porovnanie 
VAD, ako napríklad HM3 a HVAD. Na druhú stranu dnes nie sú dostupné žiadne štú-
die porovnávajúce súčasné novodobé VAD systémy. Porovnávanie výsledkov medzi 
jednotlivými štúdiami je problematické hlavne v dôsledku rozdielnych inklúznych 
a exklúznych kritérií, postupnou zmenou dizajnu štúdií od čisto BTT a DT k štúdiám 
s kombinovanou indikáciou, postupnou zmenou definícií komplikácií a postupnou 
zmenou chirurgického a medicínskeho manažmentu týchto pacientov. Na preko-
nanie týchto prekážok bolo navrhnuté vytváranie hybridných vzoriek s využitím už 
existujúcich databáz.

 Aby bolo možné vygenerovať hybridnú populáciu pacientov s HVAD, porov-
nateľnú s kohortou HM3 pacientov v štúdii MOMENTUM 3, bolo nutné skombinovať 
pacientov zo štúdií DT ENDURANCE a BTT ADVANCE. Výsledky tejto analýzy ukazujú 
porovnateľné výsledky z hľadiska neurologických nežiadúcich príhod v 6 mesiacoch 
a dvoch rokoch (14,1 % a 23,3 % v HYBRID-HVAD skupine a 13,9 % a 21,7 % v MO-
MENTUM 3 skupine). Porovnanie HVAD a HM3 ukazuje teda ekvivalentné výsledky 
z hľadiska nežiadúcich neurologických komplikácií (hlavne fatálnych a  imobilizujú-
cich) (66).

Jednoročné priebežné výsledky európskej prospektívnej certifikačnej štúdie 
CE Mark pre HeartMate III, do ktorej je zapojených 50 pacientov v jednom ramene 
odindikovaných na BTT alebo destinačnú liečbu, ukazujú jednoročné prežívanie 81 % 
± 6 %. Komplikácie zahrňovali krvácanie vyžadujúce transfúziu u 44 % pacientov, 
gastrointestinálne krvácanie u 12 %, infekciu napájacieho kábla u 16 %, cievnu moz-
govú príhodu u 18 % (10 % ischemická a 8 % hemoragická) a pravostranné srdcové 
zlyhávanie u 10 % pacientov (66).
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Obrázok 45 - RTG. HM III (NÚSCH)
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Obrázok 46 - CT HM III (NÚSCH)
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8. UMELÉ SRDCE (TAH – TOTAL ARTIFICIAL HEART)

8.1 Syncardia CardioWest TAH (Syncardia Systems Inc., Tuscon, AZ)
 V porovnaní s ľavostrannými podpornými systémami sú TAH implantované 
u oveľa menšej skupiny pacientov (Obrázok 47). Syncardia TAH je jediné komerčne 
dostupné umelé srdce certifikované FDA ako most k transplantácii. Kľúčová klinic-
ká štúdia bola publikovaná v roku 2004 a zahŕňala pacientov s ireverzibilným biven-
trikulárnym zlyhaním (72). Tento systém je indikovaný u pacientov, ktorí sú vhodní 
kandidáti na transplantáciu srdca, sú vo funkčnej triede NYHA IV, majú vyhovujú-
ce rozmery (BSA medzi 1,7 a 2,5 m2 alebo vzdialenosť medzi 10. hrudným stavcom 
a vnútornou plochou sterna viac ako 10 cm) a sú hemodynamicky instabilní s po-
trebou farmakologickej alebo mechanickej podpory. Na základe pôvodných štúdií 
bol TAH primárne indikovaný u pacientov umierajúcich na biventrikulárne zlyhanie, 
ktorí neboli vhodní kandidáti na LVAD, ako záchranná terapia s cieľom premostenia 
k transplantácii.
 S pribúdajúcimi skúsenosťami pribúdajú aj dôkazy o použití TAH u pacientov 
s biventrikulárnym zlyhaním. Zatiaľ čo ortotopická implantácia TAH ponúka dlho-
dobú mechanickú podporu, alternatívnou stratégiou ostáva parakorporálny BiVAD, 
prípadne krátko alebo dlhodobý RVAD v kombinácii s LVAD (HeartWarwe, HMIII).
 Doposiaľ nebola realizovaná žiadna komparatívna randomizovaná kontro-
lovaná prospektívna štúdia, ktorá by porovnávala tieto dve liečebné stratégie. Vý-
sledky jednej retrospektívnej štúdie (73) však neukazujú žiaden rozdiel z hľadiska 
mortality medzi TAH a BiVAD. Aj keď v dôsledku malého počtu pacientov s implan-
tovaným TAH nie je zatiaľ možné robiť definitívne závery, analýzy registra INTER-
MACS naznačujú lepšie krátkodobé prežívanie pacientov s TAH v porovnaní s BiVAD 
skupinou.
 TAH je taktiež indikovaný u  pacientov s  koncovým srdcovým zlyhávaním, 
ktorí majú buď anatomické alebo iné klinické podmienky nevhodné pre implantáciu 
LVAD, čo zahŕňa malé/ nedilatované komory (hypertrofická, infiltratívna alebo iná 
reštriktívna forma kardiomyopatie) a stavy vyžadujúce extenzívne konkomitantné 
chirurgické výkony (poinfarktový defekt interventrikulárneho septa, aneuryzma 
koreňa alebo ascendentnej aorty, vrodené srdcové chyby, masívne tromby v dutine 
ľavej komory) (74, 75). 
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Výhodou TAH oproti biventrikulárnej podpore je eliminácia komplikácií pria-
mo súvisiacich s implantáciou LVAD:

 - pravokomorové zlyhanie
             - aortálna insuficiencia
             - komorové arytmie
             - mitrálna a trikuspidálna regurgitácia
             - nutnosť synchronizácie oboch čerpadiel

Syncardia TAH pozostáva z dvoch polyuretánových komôr s objemom 70 ale-
bo 50 ml, ktoré spolu zaberajú objem 400 cm3. Každá z komôr obsahuje dve jedno-
listové mechanické chlopne (SynHall - pôvodne Medtronic Hall), 27 mm vo vtokovej 
a 25 mm vo výtokovej časti), ktoré regulujú smer toku. Komory sú poháňané exter-
nou pneumatickou pumpou, s ktorou sú prepojené dvomi perkutánnymi linkami. 
V minulosti bol pacient odkázaný na pobyt v nemocnici, no v súčasnosti je dostupná 
aj prenosná pohonná jednotka (tzv. Freedom driver), umožňujúca prepustenie pa-
cienta domov, do ambulantnej starostlivosti (Obrázok 48, Obrázok 49).

Obrázok 47 - Schematický pohľad na Syncardia TAH (www.vega-spa.com)

http://www.vega-spa.com
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Obrázok 48 - Syncardia (CT NÚSCH)
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Obrázok 49 - Syncardia (CT NÚSCH)
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 Syncardia TAH sa implantuje cez mediánnu sternotómiu s použitím mimote-
lového obehu. Artéria pulmonalis a aorta sú odpreparované a odstrihnuté na úrovni 
chlopňových komisúr. Ľavá a pravá komora je zresekovaná s ponechaním centimet-
rového lemu komorovej svaloviny okolo mitrálneho a trikuspidálneho anulu. Mit-
rálne a trikuspidálne cípy sú tiež odstránené. Rýchloupínacie predsieňové prstence 
sú našité na anuly pôvodných atrioventrikulárnych chlopní. Aortálny a pulmonálny 
graft je upravený na potrebnú dĺžku a prišitý na aortu a artériu pulmonalis.

 Dlhodobá antikoagulačná liečba je potrebná po implantácii TAH ako preven-
cia tromboembolických komplikácií. Antikoagulačná terapia začína v skorom poo-
peračnom období po dosiahnutí homeostázy. Najbežnejšie sa používa heparín ale-
bo bivalirudín (priamy inhibítor trombínu) s cieľovým tromboplastínovým časom 
50 až 70 s. Po stabilizácii, pokiaľ pacient toleruje per os výživu, sa postupne titruje 
dávka Warfarínu s cieľovým INR 2 až 3. Protidoštičková terapia aspirínom v dávke 
81 mg a dipyridamolom v dávke 50 mg sa podáva každých 8 hodín s cieľom udrža-
nia potlačenej funkcie krvných doštičiek. Reologikum pentoxifylín, ktoré znižuje 
viskozitu krvi, sa podáva v dávke 400 mg každých 8 hodín, pretože sa zdá, že má 
pozitívny efekt na redukciu hemolýzy (76).

 V pilotnej klinickej štúdii, ktorá bola publikovaná v roku 2004 (72), bolo až 
79 % pacientov úspešne premostených k transplantácii, v porovnaní s 49 % v kon-
trolnej skupine (farmakologická terapia). Post-transplantačné prežívanie bolo lep-
šie v TAH skupine. Jednoročné prežívanie bolo 86 % a päťročné 64 % oproti 69 % 
a 34 % v kontrolnej skupine. Komplikácie zahŕňali signifikantné krvácanie (28 %), 
infekcie perkutánnej linky (21 %), mozgové príhody s reziduálnym neurologickým 
deficitom (0,07 %) a poruchu prístroja (0,01 %). Ďalšia retrospektívna štúdia, ktorá 
bola publikovaná v roku 2001, porovnávala CardioWest TAH s podpornými systé-
mami od Novacor a Thoratec (77). Úspešnosť premostenia k transplantácii bola 75 % 
(CardioWest), 57 % (Novacor) a 38 % (Thoratec). Frekvencia mozgových príhod bola 
0,03 príhod na pacienta za mesiac v CardioWest skupine, 0,28 v skupine pacientov 
s Novacor LVAD a 0,08 v skupine s Thoratec LVAD. Pacienti v skupine s LVAD so zlými 
výsledkami mali vyššiu pravdepodobnosť súčasného pravokomorového zlyhávania.

 Cieľom ďalšej rozsiahlejšej retrospektívnej štúdie bolo posúdiť, či voľba me-
dzi BiVAD alebo TAH mala vplyv na úspešnosť premostenia k transplantácii (73). 
Výsledky štúdie nepreukázali signifikantný rozdiel medzi pacientami s BiVAD a TAH 
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z hľadiska premostenia k transplantácii. Vo výskyte cievnych mozgových príhod bol 
však prekvapujúco veľký rozdiel. V  skupine pacientov s  BiVAD sa vyskytovali až 
v 61 % pri implantovateľnom a 57 % pri parakorporálnom systéme. V skupine 
pacientov s TAH v 16 %.

  Ďalšia štúdia prebiehajúca od roku 2006 do 2012 sledovala 66 pacientov po 
implantácii TAH (78). 76 % bolo úspešne premostených k transplantácii, 15 % bolo 
prepustených domov na prenosnej jednotke (Freedom driver), 11 % ostalo na pod-
pornom systéme čakať na transplantáciu a  14 % pacientov umrelo s podporným 
systémom.

 Hlavné komplikácie TAH sú cievne mozgové príhody (7,9 %), infekcie vyžadu-
júce terapiu (63,4 %), trombóza, renálne zlyhanie a chronická anémia (79).

 Pooperačné oligurické renálne zlyhanie je pomerne častou komplikáciou. 
Hladiny nátriuretického peptidu typu B po odstránení komôr zlyhaného srdca dra-
maticky klesnú. Predpokladá sa, že pokles tohto hormonálne sprostredkovaného 
kompenzačného mechanizmu spôsobuje renálne zlyhanie. Pacienti, u  ktorých sa 
táto komplikácia vyskytla, veľmi dobre reagovali na infúznu terapiu Nesitiridom 
(rekombinantný nátriuretický peptid typu B) zvýšením diurézy, bez negatívneho 
ovplyvnenia hemodynamiky. Bolo preukázané, že infúzne podávanie nízkych dávok 
Nesitiridu všetkým pacientom počas ventrikulotómie pri implantácii TAH umožnilo 
zachovanie diurézy a glomerulárnej filtrácie (80).
 Nie sú dostupné dostatočné dáta na posúdenie dlhodobých komplikácií. Od 
roku 2011 malo 47 pacientov implantovaný podporný systém SynCardia TAH dlhšie 
ako rok. Porucha prístroja sa vyskytla u 10 %, systémová infekcia u 53 %, infekcia 
perkutánnej linky u 27 %, tromboembolické príhody u 14 % a hemoragické príhody 
u 14 % (81).

 Ťažká anémia, ktorá sa vyskytuje po implantácii TAH má multifaktoriálnu 
etiológiu. Mechanické súčasti čerpadiel, najmä štyri mechanické chlopne a pneu-
maticky poháňané membrány, môžu v  dôsledku šmykového napätia spôsobovať 
deštrukciu krvných elementov. Ďalšiu rolu zohráva anémia zapríčinená systémo-
vým zápalom, ktorý môže byť spôsobený reakciou na cudzí materiál. Dôkazom toh-
to javu sú aj elevované hladiny C-reaktívneho proteínu. Existujú aj dôkazy o neadek-
vátnej hemopoéze, ktorej odpovedá znížený index retikulocytov (76).



86

 TAH zaujal miesto vhodnej terapeutickej stratégie pre pacientov s  ťažkým 
biventrikulárnym zlyhaním vyžadujúcim premostenie k  transplantácii. Význam-
ný fakt v prospech implantácie TAH oproti použitiu BIVAD priniesla ôsma výročná 
správa z registra INTERMACS (103), ktorá udáva ročné prežívania pacientov s  im-
plantovaným TAH o 9 % lepšie, ako pacientov s  implantovaným BIVAD (Obrázok 
50).

V  klinickej praxi sú už teraz prenosné pohonné jednotky (Freedom driver), 
ktoré umožňujú prepustenie pacientov domov, do ambulantnej starostlivosti. Na-
vyše je dostupná aj 50 ml verzia SynCardie pre menších pacientov s BSA až po 1,2 m2. 
FDA schválila túto menšiu verziu pre dospelých aj pediatrických pacientov v bez-
prostrednom ohrození života. Okrem overeného používania v rámci dospelej popu-
lácie, rastie aj záujem o túto terapeutickú možnosť u pediatrických pacientov (76).
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Obrázok 50 - Porovnanie prežívania pacientov s TAH vs. BIVAD (103)
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9. KOMPLIKÁCIE MECHANICKEJ CIRKULAČNEJ PODPORY

9.1 Komplikácie nesúvisiace s prístrojom

9.1.1 Zlyhanie pravej komory
 Zlyhanie pravej komory je definované ako potreba inotropnej alebo vazodila-
tačnej podpory 14 dní po sebe alebo potreba pravostrannej mechanickej cirkulačnej 
podpory (RVAD). Piata výročná správa INTERMACS (84) udáva, že incidencia pra-
vostranného srdcového zlyhania predstavovala 4,9 % zo všetkých komplikácií. Je to 
dobre známy prediktor zvýšenej mortality a morbidity u pacientov po implantácii 
LVAD. Patofyziologickým mechanizmom, ktorý toto zlyhanie spôsobuje, je prav-
depodobne oslabenie kontraktilnej schopnosti pravej komory v dôsledku zmeny 
pohyblivosti a polohy interventrikulárneho septa. Po odľahčení ľavej komory do-
chádza k  presunu interventrikulárneho septa na ľavú stranu. Tento presun môže 
navyše zhoršovať trikuspidálnu regurgitáciu a  obštrukcia výtokového traktu ešte 
ďalej znižuje vývrhový objem pravej komory. Všetky tieto faktory môžu len prehĺ-
biť dysfunkciu pravej komory, ktorá je často prítomná u pacientov indikovaných na 
LVAD. Incidencia pravostranného zlyhania je rovnaká pri čerpadlách s  kontinuál-
nym aj pulzatilným tokom, aj keď kontinuálny tok zvyšuje preload pravej komory 
(85).

 Identifikácia pacientov s  biventrikulárnym zlyhaním, ktorí vyžadujú biven-
trikulárnu podporu, je obtiažna. Typické prediktory sú narastajúca dilatácia pravej 
komory, trikuspidálna regurgitácia, zvýšený tlak v pravej predsieni a znížená ejekč-
ná frakcia pravej komory. Bolo vytvorených viacero skórovacích modelov s cieľom 
uľahčiť identifikáciu týchto pacientov. Zohľadňujú viaceré rizikové faktory ako indi-
kácia na destinačnú terapiu, potreba intraaortálnej balónkovej kontrapulzácie, zvý-
šená pľúcna vaskulárna rezistencia, dependencia od inotropnej podpory, obezita, 
terapia ACEI alebo sartanmi, elevované hladiny aminotransferáz, bilirubínu a krea-
tinínu.

 Farmakologický prístup k liečeniu zlyhania pravej komory zahŕňa použitie ino-
tropnej podpory (Dobutamín, Milrinon), inhalačného NO a/alebo inhibítorov fosfodies-
terázy typu 5. Chirurgický prístup zahŕňa plastiku trikuspidálnej chlopne a implantáciu 
RVAD, ktorá je poslednou terapeutickou možnosťou pri refraktérnom zlyhaní (76, 85).
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9.1.2 Aortálna insuficiencia
 Prevalencia aortálnej insuficiencie u pacientov po implantácii LVAD je skoro 
11 % a jej incidencia sa postupom času zvyšuje. Nekorigovaná aortálna insuficiencia 
môže viesť k zníženému vývrhovému objemu čerpadla, zníženiu celkového prieto-
ku, dilatácii ľavej komory a návratu prejavov srdcového zlyhávania s multiorgáno-
vým zlyhaním.
 Jedným z primárnych faktorov spôsobujúcich aortálnu insuficienciu je zmena 
dynamiky krvného toku v aorte pri čerpadlách s kontinuálnym tokom. Toto je v zá-
sade výsledok malého priemeru výtokovej kanyly v porovnaní s aortou, ktorý ve-
die k zvýšeniu rýchlosti toku a šmykového napätia na stenu aorty. Zvýšené napätie 
ďalej spôsobuje atrofické zmeny v cievnej stene, ktoré spôsobujú dilatáciu koreňa 
aorty a následnú chlopňovú insuficienciu. 
 Otváranie aortálnej chlopne môže hrať dôležitú rolu v rozvoji aortálnej in-
suficiencie, kedže časť pacientov s ťažkým zlyhaním nie je schopných generovať 
dostatočný systolický tlak v ľavej komore, aby došlo k otvoreniu chlopne. Zatvo-
rená chlopňa podlieha vysokému tlaku, čo môže spôsobovať štrukturálnu remo-
deláciu s komisurálnou fúziou. Táto znížená poddajnosť chlopne môže potenco-
vať rozvoj insuficiencie.
 Jedným zo spôsobov ako bojovať s  touto komplikáciou, je nastaviť nižšie 
otáčky (a výsledný prietok) čerpadla, tak aby dochádzalo k plneniu ľavej komory 
a tým bolo umožnené otváranie aortálnej chlopne v pomere 1:3. Dosiahnuť takýto 
stav môže byť obtiažne, pretože je tu zvýšené riziko nízkeho srdcového výdaja, po-
kiaľ nie je komora schopná kompenzovať túto zvýšenú záťaž.

 Arterficiálny pulz generovaný čerpadlom HeartMate III je v porovnaní s na-
tívnym pulzom alebo pulzom generovaným pulzatilnými čerpadlami síce malý, no 
v porovnaní s čistým kontinuálnym tokom signifikantný. V závislosti od preloadu, 
rýchlosti LVAD a vnútornej kontraktility môže byť táto pulzatilita vyššia ako natív-
na a tým môže prispievať k prevencii rozvoja aortálnej insuficiencie.
 Ďalšou atraktívnou terapeutickou možnosťou je farmakologická kontrola 
krvného tlaku, ktorá pôsobí protektívne na aortálnu chlopňu a navyše znižuje riziko 
rozvoja hemoragickej alebo ischemickej cievnej mozgovej príhody. Kontrola tlaku 
môže navyše zlepšiť natívnu pulzatilitu a tým znížiť riziko gastrointestinálneho kr-
vácania a rozvoja aortálnej insuficiencie.
 K ďalším terapeutickým možnostiam patrí náhrada aortálnej chlopne, uzá-
ver koreňa aorty záplatou a uzáver chlopne. Centrálny aortálny uzáver (parciálne 
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uzatvorenie chlopne zošitím cípov) v minulosti doporučovaný, je podľa najnovších 
doporučení kontraindikovaný. (108)

9.1.3 Komorové arytmie
 Je známe, že ventrikulárne arytmie majú negatívny efekt na pacientov 
s LVAD, ich výskyt je však nízky. Aj napriek nízkej incidencii zvyšujú mortalitu až na 
33 % v porovnaní s 18 % v skupine bez ich výskytu. Súčasné teórie predpokladajú, 
že LVAD-y môžu spôsobovať ventrikulárne arytmie v dôsledku vytvárania nových 
myokardiálnych jaziev alebo zmenou génovej expresie iónových kanálov spojených 
s arytmiami. Medzi ďalšie rizikové faktory patrí ischemická kardiomyopatia (22 % 
incidencia), neischemická kardiomyopatia (50 % incidencia), predchádzajúce ven-
trikulárne arytmie a  excesívne odsávanie krvi z  ľavej komory (85). Ďalším riziko-
vým faktorom sú aj proarytmogénne pôsobiace liečivá ako napríklad antagonisti 
beta-receptorov používané v rámci terapie pacientov s VAD. V súčasnosti neexistuje 
konsenzus ohľadom profylaktickej implantácie kardioverter-defibrilátorov (AICD - 
Automated implantable cardioverter  defibrillator) všetkým pacientom s  VAD, 
všeobecne sa však odporúča ho ponechať pacientom, ktorí ho mali už pred implan-
táciou podporného systému. Bolo dokázané zlepšené prežívanie pacientov s AICD. 
Na druhej strane pacienti, ktorí dostávajú výboje, majú zvýšené riziko smrti. Ďalšie 
terapeutické možnosti zahŕňajú kryo a rádiofrekvenčnú abláciu (39, 85).

9.2 Komplikácie súvisiace s prístrojom

9.2.1 Krvácanie a získaný von Willebrandov syndróm
 Krvácanie predstavuje signifikantnú komplikáciu po implantáciach podpor-
ného systému. Štúdie ukazujú, že až 30 % pacientov malo krvácanie, ktoré vyža-
dovalo chirurgickú revíziu a  až 80 % pacientov krvácanie, ktoré vyžadovalo viac 
ako dve krvné transfúzie (85). Aj napriek pokrokom v hemokompatibilite prístrojov 
a interakcii medzi umelými a biologickými povrchmi, je incidencia krvácania stále 
vysoká.
 Získaný von Willebrandov syndróm postihuje každého pacienta, ktorý má 
implantované čerpadlo s kontinuálnym prietokom, a vyskytuje sa najčastejšie už na 
prvý pooperačný deň. Vysoké šmykové napätie generované pri kontinuálnom toku 
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spôsobuje rozkladanie vysokomolekulárneho multiméru von Willebrandovho fak-
toru (vWF). Takto zmenený faktor podlieha proteolýze s následnou poruchou via-
zania kolagénu a trombocytov. Úprava hladín vWF bola pozorovaná po explantácii 
VAD alebo transplantácii srdca.
 Gastrointestinálne krvácanie patrí medzi ďalšie veľké komplikácie čerpadiel 
s kontinuálnym tokom a bolo pozorované u 19 % až 40 % pacientov (39). Je najčas-
tejším dôvodom rehospitalizácie pacientov v prvých šiestich mesiacoch od implan-
tácie VAD. Hlavné príčiny sú AV-malformácie, nadmerná antikoagulácia a získaný 
vonWillebrandov syndróm.

 Riziko rozvoja gastrointestinálneho krvácania je vyššie u  pacientov s  VAD 
s kontinuálnym tokom ako pri pulzatilnom. Subklinické AV malformácie sa začnú 
klinicky prejavovať podobne ako to býva pri Heydeho syndróme. Zvýšenie intralumi-
nálneho tlaku a zníženie pulzatility vedie k distenzii submukozálnych ciev. Spoločne 
so znížením pulzatilného tlaku vedú k  intestinálnej hypoperfúzii a angiodysplázii 
(39, 85).
 Manažment tejto komplikácie je rovnaký ako pri klasickom gastrointesti-
nálnom krvácaní a  zahrňuje endoskopické vyšetrenia, prerušenie antikoagulačnej 
a protidoštičkovej terapie, hradenie tekutín, transfúzie a terapiu inhibítormi protó-
novej pumpy. Obnovenie pulzatilného toku znížením rýchlosti axiálneho toku čer-
padla alebo transplantácia srdca predstavujú ďalšie terapeutické možnosti (85). 

 Cerebrovaskulárne krvácanie predstavuje ďalšiu komplikáciu, aj keď je inci-
dencia nie je až taká vysoká (2 % až 9 %). Jednou z možných stratégií na redukciu 
krvných strát je odloženie sutúry sterna u vysokorizikových pacientov s cieľom vy-
hnúť sa opakovaným resternotómiam. Pacient je zrevidovaný v priebehu 48 hodín 
a po prehodnotení krvácania a hemodynamického stavu je zvážená sutúra. Výhoda 
tohto postupu dokazuje aj fakt, že v skupine pacientov s odloženou sutúrou sa nut-
nosť reoperácie vyskytla u 13 % v porovnaní so skupinou s primárnou sutúrou, kde 
dosahovala až 28 % (85).
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9.2.2 Infekcia čerpadla a napájacieho kábla, porucha napájacieho kábla
 Čerpadlá generujúce kontinuálny tok sú menšie a vyžadujú menej chirurgic-
kej preparácie počas implantácie, čo redukuje riziko infekcie. Aj napriek tomuto fak-
tu však ostávajú infekcie najčastejšou komplikáciou. Vyskytujú sa zvyčajne v období 
prvých týždňov až mesiacov od implantácie a môžu postihovať samotné čerpadlo, 
podkožný vak, v  ktorom sú uložené alebo napájací kábel. Udáva sa, že až 6,4 % 
pacientov s implantovaným HeartMate II vyžadovalo výmenu pumpy priemerne po 
568 ± 535 dňoch podpory (87). Dôvodom pre výmenu bola infekcia v 0,6 % prípadov 
a porucha napájacieho kábla v 3 %.
 Napájací kábel je pooperačne rizikový z  hľadiska infekcie najmä v  mieste, 
v ktorom vystupuje z tela. Je veľmi dôležité maximálne limitovať pohyb kábla, aby 
sa predchádzalo dráždeniu a narúšaniu podkožného tkaniva. Pri potvrdení infekcií 
je dôležité zamedziť pohyb kábla, robiť pravidelné preväzy infikovanej oblasti a po-
dávať adekvátnu antibiotickú terapiu. Ťažké infekcie vyžadujú chirurgickú interven-
ciu.

 Infekcia samotného čerpadla sa vyskytuje väčšinou pokiaľ dochádza ku kon-
taktu s mikroogranizmami počas implantácie. Baktérie sú schopné produkovať bio-
film, ktorý im umožňuje pevne adherovať na anorganické povrchy. Medzi prejavy in-
fekcie patrí septická embolizácia, nedomykavosť vtokovej alebo výtokovej chlopne 
alebo perzistujúca bakteriémia. Typické patogény sú Staphylococcus aureus, Pseu-
domonas aeruginosa a viacero druhov kandíd. Antibiotická terapia sa podáva cie-
lene na základe mikrobiologických sterov, v ťažkých refraktérnych prípadoch však 
vyžaduje explantáciu a výmenu stroja.
 Výskyt infekcie počas mechanickej cirkulačnej podpory neovplyvňuje pre- 
alebo posttransplantačnú mortalitu, výskyt infekcií po transplantácii a  celkové 
prežívanie (88). Aktívna infekcia počas transplantácie taktiež nemala signifikantný 
vplyv na šesťmesačné prežívanie.
 Analýza 12969 implantovaných VAD HeartMate II z medzinárodnej databázy 
ukázala poruchu napájacieho kábla u 1198 pacientov (9,2 %) s maximálnou dĺžkou 
podpory 8 rokov. Porucha bola najčastejšie lokalizovaná v externej časti (87,5 %) 
a bolo možné ju v 76 % prípadov riešiť vystužením konektoru alebo kábla pomo-
cou pásky alebo silikónu. Smrť alebo signifikantná morbidita zahrňujúca výmenu 
čerpadla, urgentnú transplantáciu alebo extenzívnu opravu napájacieho kábla sa 
vyskytla v 2,3 % zo všetkých implantovaných VAD (89).
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9.2.3 Trombóza čerpadla a tromboembolické príhody
 Trombóza čerpadla predstavuje významnú komplikáciu, ktorá má hlásenú 
incidenciu od 0,04 do 0,10 príhod na pacienta na rok (90). V piatej výročnej správe 
INTERMACS predstavovala trombóza čerpadla 2,4 % zo všetkých komplikácií (84).
 Klinické prejavy pokrývajú širokú škálu od mierne zvýšenej hemolýzy, mini-
málnej zmeny parametrov čerpadla alebo akustického profilu až po akútny hemo-
dynamický kolaps, masívnu hemolýzu s multiorgánovým zlyhaním alebo iné kritic-
ké trombotické komplikácie.

 Formácia trombu je multifaktoriálny proces. Veľmi dôležité je nájsť rovnová-
hu medzi prevenciou formácie trombov a krvácaním v rámci antikoagulačnej liečby. 
Z narastajúcim rizikom krvácania stúpal aj počet štúdií, ktoré radili znížiť cieľové 
INR na hodnotu medzi 1,5 a 2,5, obdobie od operácie po nasadenie Warfarínu a ASA 
nepreklenovať intravenóznym nefrakciovaným heparínom (85) alebo dokonca úpl-
ne vysadiť antikoagulačnú liečbu, čo vyplývalo zo záverov štúdie TRACE (Study of 
Reduced Anti-Coagulation/ Anti-platelEt Therapy in Patients with the HeartMate 
II LVAS – Štúdia skúmajúca redukovanú dávku antiokoagulačnej a protidoštičkovej 
terapie u  pacientov s  HeartMate II LVAS) (91). Tieto trendy môžu zvyšovať riziko 
formácie trombov. Na druhú stranu sa však táto komplikácia v štúdii TRACE vysky-
tovala iba v 4 % prípadov. Až 40 % pacientov malo krvácavé komplikácie a je teda 
zrejmé, že jednotný farmakologický protokol nie je vhodný pre všetkých pacientov. 
Snaha o farmakologickú terapiu „šitú na mieru” pre každého pacienta je teda na 
mieste.

 Predpokladá sa aj asociácia medzi axiálnym tokom a neotváraním aortálnej 
chlopne v rámci formácie trombov pri čerpadlách s kontinuálnym tokom.
 Ďalším faktorom je prítomnosť anorganických povrchov v biologickom sys-
téme. Zalamovanie vtokovej kanyly a  implantácia čerpadla príliš povrchovo boli 
spojené so zvýšeným rizikom formácie trombov. Je preto odporúčané napolohovať 
čerpadlo tak, aby vtoková kanyla zvierala s osou čerpadla uhol väčší ako 55 o. Našitie 
výtokovej kanyly na ascendentnú a nie descendentnú aortu zlepšuje prietok v rámci 
koreňa a oblúka aorty, obmedzuje stagnáciu krvi a tým prispieva k prevencii trom-
boembolizmu.

 Potenciálne miesta formácie trombov sú vtoková kanyla, čerpadlo a výtoko-
vá kanyla. Analýza 100 prípadov porušeného prúdenia u 586 pacientov s  implan-
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tovaným LVAD v rámci veľkej multicentrickej štúdie (90) ukázala, že najčastejším 
miestom bola komora čerpadla (70 %). V 26 % bola lokalizovaná vo vtokovej a iba 
v 4 % vo výtokovej kanyle. Pokiaľ je trombóza lokalizovaná pred pumpou je snaha 
o „vymytie” trombu s cerebrálnou ochranou, trombolýza, prípadne výmena pum-
py. Pokiaľ je trombus lokalizovaný v čerpadle je skorá intervencia kľúčová. Náhrada 
predstavuje definitívne riešenie a trombolýza má iba druhoradé postavenie v rámci 
manažmentu pacienta. V prípade, že je trombus uložený až za čerpadlom a príčinou 
je stenóza alebo kinking výtokovej kanyly, je možné realizovať stenting výtokovej 
kanyly, prípadne systém vymeniť. Celková úspešnosť týchto procedúr s cieľom ob-
noviť krvný prietok bola 84,9 %. U časti pacientov bol hemodynamický kolaps s mul-
tiorgánovým zlyhaním vyvolaný trombózou a masívnou hemolýzou ireverzibilný a 
zomreli, aj napriek obnoveniu adekvátneho prietoku. Práve preto je skorá diagnóza, 
lokalizácia trombu alebo prípadnej stenózy s následnou adekvátnou terapeutickou 
stratégiou kľúčová. Všetky vyššie uvedené postupy musia byť doprevádzané adek-
vátnou antikoagulačnou (cieľové INR 2,5 až 3) a protidoštičkovou terapiou (100 mg 
kyseliny acetylsalicylovej alebo 75 mg klopidogrelu denne).

 Na diagnostiku trombózy je možné použiť viacero modalít - 2D a 3D echokar-
diografické vyšetrenie doplnené o RAMP test, CT a fluoroskopické vyšetrenie zahr-
ňujúce ventrikulografiu a instiláciu kontrastnej látky do proximálnej časti výtokovej 
kanyly.
 Tromboembolické komplikácie ostávajú stále významnou príčinou morbidity 
a zníženej kvality života. Analýza 100 pacientov s implantovaným VAD HeartMate 
II ukázala incidenciu cievnej mozgovej príhody u 12 pacientov (12 %) (10,8 pri BTT 
a 14,3 pri DT). Medián trvania podpory v čase príhody bol 340,5 dní (4 až 1161 dní). 
V štyroch prípadoch (4 %) sa jednalo o embolizáciu a v ôsmich (8 %) o krvácanie do 
mozgu. V čase iktu boli všetci pacienti na protidoštičkovej liečbe. Pacienti s embo-
lizáciou mali sub-terapeutické hladiny INR a pacienti s krvácaním naopak zvýšené 
hladiny INR. Výskyt cievnej mozgovej príhody mal signifikantný dopad na prežívanie 
s 30-dňovou mortalitou až 25 %. Nezávislé rizikové faktory mozgovej príhody boli 
diabetes mellitus, klemovanie aorty, dĺžka podpory a INR (92).
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10. ZÁVER

Súčasný pokrok a výsledky sú povzbudzujúce, prinášajúce ďalšie indikácie a 
možnosti liečby kriticky chorých pacientov s kardiálnym a kardiorespiračným zlyha-
ním. Napriek tomu zostáva veľa nevyriešených problémov. Jedným zo základných 
je prvotná správna identifikácia a výber vhodného pacienta pri implantácii krátko-
dobej mechanickej podpory a výber optimálneho typu podpory (VA ECMO, LVAD, 
RVAD, BiVAD). Nakoľko nie všetkých pacientov je možné odpojiť od krátkodobej 
podpory, treba pred jej implantáciou zvážiť ja následné riešenia (exit strategy) v 
zmysle možnej implantácie dlohodobého VAD respektíve transplantácie srdca. Z 
tohto dôvodu postupne vznikajú skórovacie systémy na posúdenie rizika implantá-
cie umožňujú zvýšiť úspešnosť a efektivitu implantácií.

Druhým veľkým problémom je v prípade dlhodobých podpôr ich plná im-
plantabilita, nakoľko infekcie súvisiace s transkutánnym prechodom kábla sa stá-
vajú hlavným problémom negatívne obmedzujúcim dlhodobé výsledky komoro-
vých podpôr. Zásadným riešením tohto problému, od ktorého sa očakáva výrazný 
rozvoj a nakoniec aj rozšírenie indikačných kritérií je vývoj implantovateľnej batérie 
s dostatočnou kapacitou a možnosťou transkutánneho prenosu elektrickej energie 
a z toho vyplývajúca plná implantabilita celého systému. V decembri 2018 bola v As-
tane vykonaná prvá implantácia transkutánne nabíjateľnej batérie firmy Leviticus 
spolu s LVAD (Jarvik 2000). 

Program mechanických podpôr a náhrad srdca je náročný progam. Náročný 
nielen finančne, ale aj na vedomosti, skúsenosti, prax a multidisciplinárnu spolu-
prácu od začiatku prípadu, po jeho koniec. Ak má byť úspešný, nie je to program pre 
jedného človeka, jedno pracovisko, ale pre celú nemocnicu.
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