
Július Kuczman (82) 
z Blahovej donedávna 
nemal so srdcom žiad-
ne problémy. Jedného 

dňa si jeho syn Tomáš vši-
mol, že horšie dýcha: „Býva-
me spolu v rodinnom dome. 
Otec mal problémy s dýcha-
ním. Sledoval som, či nemá 
zvýšenú teplotu, v prvom 
rade som myslel na korona-
vírus. Po troch dňoch sa mu 
dýchanie výrazne zhoršilo, 
dusil sa a nevládal chodiť, 
tak som zavolal záchranku. 
Najprv ho testovali na covid, 
bol negatívny. Po vyšetrení 
srdca a EKG ho previezli do 
dunajskostredskej nemoc-
nice, kde bol asi týždeň. Po-
tom sa dostal do špecializo-
vaného centra v Bratislave.“

Neprečerpávalo krv
„Keď k nám pán Kuczman 
prišiel, spravili sme mu 
koronarogra� cké vyšetrenie 
ciev srdca. Zistili sme, že má  
rozsiahle postihnuté cievy 
a funkcia srdca je výrazne 
zredukovaná. Pravú koro-
nárnu cievu mal pri výstupe 

z aorty zúženú na osemde-
siat percent a kmeň ľavej 
tepny takmer na deväťde-
siat,“ vysvetľuje intervenčný 
kardiológ Ľudovít Baldovský 
z centra intervenčnej neuro-
rádiológie a endovaskulár-
nej liečby CINRE.
Pacient mal ischemickú 
chorobu srdca. Srdcový sval 
bol v celom rozsahu nedokr-
vený, tým sa narušila jeho 
schopnosť prečerpávať krv. 
Okrem zadýchavania, zníže-
nej výkonnosti a bolestí 
na hrudníku sa v takých 
prípadoch môžu objaviť 
vážne poruchy srdcového 
rytmu, dochádza k srdco-
vému zlyhávaniu. Pri chro-
nickom srdcovom zlyhávaní 
srdce nestíha prečerpať 
prichádzajúcu krv, tá „stojí“ 
pred srdcom, čo sa prejaví 
preplnením žíl a opuchmi 
končatín a orgánov. Ak 
akútne zlyhá ľavá komora,  
krv sa zadrží v pľúcnom 
obehu a môže dôjsť k pľúc-
nemu edému. Vtedy sa 
pľúca doslova zalejú vodou 
a pacient sa dusí.

text Adriana Fábryová  foto Matej Kalina

Osemdesiatnikovi zachránili život šikovné ruky 
intervenčných kardiológov a medicínska novinka, 
krátkodobá ľavokomorová podpora srdca.

Keď srdce nevládze
KRÁTKODOBÁ 
PULZATILNÁ 
ĽAVOKOMOROVÁ 
PODPORA 
SRDCA
Za týmto kom-
plikovaným 
termínom sa 
skrýva prístroj 
Pulse Cath, 
ktorý pomáha 
srdcu pri inter-
venčnom 
zákroku vypu-
dzovať krv  
z ľavej komory 
späť do aorty. 
Srdce je tak 
počas výkonu 
podstatne 
menej zaťažo-
vané. „Metódu 
sme začali 
používať ako 
jedni z prvých 
vo svete, preto 
pôsobíme aj 
ako školiace 
centrum. Okrem 
nás s ňou na 
Slovensku obo-
známili aj od-
borníci z cen-
tier v Martine 
a v Prešove,“ 
objasňuje Ľudo-
vít Baldovský.

Čo je ischemická 
choroba srdca

Pri ischemickej chorobe 
srdca sa postupne zaná-
šajú koronárne artérie, 
teda srdcové tepny, ktoré 
zásobujú srdcový sval 
okysličenou krvou. Deje 
sa to na podklade kôrna-
tenia tepien – ateroskle-
rózy. Keď sa v ich stenách 
postupne nahromadia 
tuky a vápnik, zúžia sa 
alebo úplne uzavrú. Srdce 
následne trpí nedostat-
kom krvi aj kyslíka, ktoré 
bezpodmienečne potrebuje 
na svoju činnosť. Liečba 
závisí okrem iného od 
stupňa a miesta poškode-
nia koronárnych ciev a od 
celkového zdravotného 
stavu pacienta. V prípade, 
že konzervatívna liečba 
a zmena životosprávy 
nestačia, lekári uvažujú 
o angioplastike alebo 
bypasse.
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pracujeme niečo vyše 
roka, je to v podstate ešte 
stále novinka. Použili 
sme ju u pána Kuczmana 
a u ďalších deviatich rizi-
kových pacientov, ktorí 
nemohli z rôznych dôvodov 
absolvovať klasický chirur-
gický zákrok. Ich šanca 
prežiť ešte mnoho rokov 
plnohodnotného života sa 
tak výrazne zvýšila,“ myslí 
si odborník. Pán Július 
Kuczman súhlasí: „Zákroky 
boli síce nepríjemné, najmä 
preto, že som bol pri vedomí. 
Stálo to však za to, lebo 
teraz sa už cítim oveľa 
lepšie.“

Dočasná podpora
„Najprv sme vykonali zákrok 
na menej rizikovej pravej 
koronárnej artérii. Aj 
s prípravou trval hodinu 
a pol, museli sme praco-
vať rýchlo, pretože sme 
ho robili bez mimotelovej 
podpory. Srdce musí byť 
v takom prípade čo najmenej 
zaťažené,“ objasňuje inter-
venčný kardiológ. Po dvoch 
týždňoch sa pán Kuczman 
do nemocnice vrátil, aby 
absolvoval zákrok na ľavej 
srdcovej tepne. „Pri tomto 
výkone, ktorý trval asi tri 
a pol hodiny, sme už využili 
dočasnú pulzatilnú ľavoko-
morovú podporu srdca. Je 
to prístroj, ktorý zavedieme 
pacientovi do ľavej komory 
cez stehennú tepnu. Keď 
už je zavedený v pozícii, 
synchronizuje sa so srdcom 
a je schopný prečerpávať krv 
z ľavej komory do tela. Takto 
pomáha srdcu v záťažovej 
situácii. Podpora je krátko-
dobá, preto ju najneskôr do 
dvadsiatich štyroch hodín 
vyberáme z tela von.“
Prístroj Pulse Cath je 
schopný zastúpiť prácu 
srdca približne na päťde-
siat až sedemdesiat percent. 
Nenahrádza teda prácu 
srdca a pľúc kompletne, 
ako to je pri mimotelovom 
obehu. „S touto metódou 

Cievy tvrdé ako kameň
Takto postihnutý človek by 
bez zákroku ostal pripútaný 
na lôžko, alebo by zomrel.  
Rozsiahle poškodenie ciev 
srdca, ako mal pán Kuczman, 
sa najčastejšie rieši kardio-
chirurgickou operáciou. Bol 
to však veľmi rizikový pa-
cient – nielen pre svoj vek 
a výrazne zvápenatené cievy, 
ale aj pre pridružené ochore-
nia. U neho operačné otvore-
nie hrudníka a našitie bypas-
sov neprichádzalo do úvahy.
Odborníci v centre sa vzhľa-
dom na riziká rozhodli, že mu 
cievy ošetria interven-
čne. Intervenčný zákrok, 
angioplastika, je pre pa-
cienta šetrnejší ako klasická 
operácia. Intervenční kardio-
lógovia rozšíria zúženú cievu 
pomocou dilatačného baló-
nika a následne do nej vložia 
výstuž – stent. Ide o kovovú 
mriežku z ocele, z chróm-

-kobaltovej zliatiny prípadne 
z biologicky odbúrateľného 
materiálu. „Výkon sa robí 
v lokálnej anestézii, pacient 
je pri vedomí. Určite to nie 
je pre neho príjemné, má 
asi podobné pocity, ako 
keď doma nedokáže dýchať 
a zviera ho na hrudi. Musíme 
však s ním komuniko-
vať, potrebujeme od neho 
spätnú väzbu,“ tvrdí  Ľudovít 
Baldovský.

Srdcové zlyhávanie

Srdce stráca výkon, lebo 
trpí nedostatkom kyslíka. 
Prejavuje sa to najmä dýcha-
vičnosťou – spočiatku len pri 
fyzickej námahe, neskôr aj 
v pokoji  –, rýchlym vyčerpa-
ním a únavou, opuchmi nôh, 
zvýšeným pulzom a potením. 
Srdcovému zlyhávaniu pred-
chádzajú iné srdcovo-cievne 
ochorenia, napríklad ische-
mická choroba srdca, ocho-
renia srdcového svalu, ako 
je zápal či vrodené choroby, 
neliečený alebo zle liečený 
vysoký krvný tlak, chyby 
chlopní či niektoré poru-
chy srdcového rytmu. Hoci 
máme na Slovensku vynika-
júcich odborníkov a niekoľko 
špičkových špecializova-
ných centier, na tieto ocho-
renia stále umiera veľa 
ľudí. Príčin je niekoľko 
– zanedbávanie preventív-
nych prehliadok u všeobec-
ného lekára, nedodržiava-
nie liečby, nesprávna alebo 
neskorá diagnostika ochore-
nia. 

Zákrok na srdcovej tepne 
pri zavedenom podpornom 
systéme Pulse Cath.

Ultrazvukové 
vyšetrenie 
srdca po 
zákroku.

Popiska

▶ MUDr. ĽUDOVÍT 
BALDOVSKÝ
intervenčný 
kardiológ

Náš 
odborníkodborník
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