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Kardiológia

Dysrytmie - Arytmie

Arytmie

30.3.2020
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Definícia

Arytmia = narušená tvorba, alebo vedenia 
vzruchov v srdci, príp.kombinácia oboch 
porúch súčasne.

Každý sťah, alebo rytmus srdca, ktorý je iný, ako

normálny.       

Klasifikácia porúch rytmu srdca

1) A. s poruchou tvorby vzruchov

2) A. s poruchou vedenia vedenia vzruchov

3) A. s poruchou tvorby a vedenia vzruchov     
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Arytmie môžu byť: 

• Normofrekventné

• Bradykardické

• Tachykardické

• Pravidelne arytmické

• Absolútne arytmické

Klinické rozdelenie

a) Tachykardie sínusová
supraventrikulárna
komorová

b) Bradykardie  sínusová
SA blokády
AV blokády

c) Arytmie tachyarytmie
bradyarytmie
extrasystolia
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Etiológia 

1) Funkčné

2) Organicky podmienené

a)  A.kardiálneho pôvodu

b)  A.extrakardiálneho pôvodu

c)  Vplyv liečiv, látok a drog     

Etiológia I:

• Faktory kardiálne:

• ischemicko-hypoxické (ICHS,IM)

• všeobecne infekčné-toxické

• liekovo-toxické (digitalis,AA,BB,antidepresíva,sympatikomimetiká,diuretiká)

• toxické-návykové:nikotín,kofeín,alkohol

• metabolicko-toxické

• respiračne-fyziologické:funkčné

• degeneratívne

• hormonálne (hypertyreóza)

• poruchy elektrolytov (hypokaliémia)

• srdcové zlyhávanie

• akútne preťaženie srdca (pľúcna embolizácia, hypertenzná kríza)

• Kardiomyopatie

• Tumory srdca

• Sy.prolapsu mitrálnej chlopne

• Sy.preexcitácie

• Sy.karotického sínusu (AS, TU v oblasti krku, zápalové procesy ciev,vaskulitídy)

• Sy.sínusového uzla

• Vrodené AV blokády

• Poruchy prevodu po operáciách na srdci   
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Etiológia II.

• Extrakardiálne:

• pleuroerikardiálne adhézie,hiátová hernia

• traumy (priame-srdce.nepriame-mozog)

• úrazy elektrickým prúdom

Rozdelenie I:

• Tachykardické:

• Pravidelné:

• 1. sínusová tachykardia

• 2. supraventrikulárna tachykardia

• 3. komorová tachykardia

• 4. AV-uzlová tachykardia

• 5. flutter predsiení s konštantným n:1 prevodom

• 6. flutter komôr
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Rozdelenie II.

• Nepravidelné:

• 1. extrasystoly v salvách

• 2. absolútne tachyarytmie pri fibrilácii a 

flutteri predsiení

• 3, predsieňové tachykardie s intermittent-

nou blokádou

• 4. fibrilácia komôr

Rozdelenie III.

• Bradykardické:

• Pravidelné:

• 1. sínusová bradykardia

• 2. AV uzlová bradykardia

• 3. AV blokáda II.stupňa s n:1 prevodom

• 4. AV blokáda III.stupňa

• Nepravidelné:

• 1. extrasystoly pri bradykardickom základnom rytme

• 2. absolútne bradyarytmie pri fibrilácii a flutteri predsiení
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Arytmie podľa frekvencie

Tachykardické
Bradykardické

Arytmie podľa prognózy

Benígne

Potenciálne malígne

Malígne
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Arytmie podľa miesta vzniku

• - supraventrikulárne tachyarytmie - vznikajú nad 
úrovňou Hissova sväzku, na jej vzniku sa podieľa 
svalovina predsiení buď kompletne, alebo čiastočne, 
ďalej sinoatriány (SA) a atrio-ventrikulárny (AV) uzol, 
patria sem aj reentry tachykardie, u ktorých aspoň 
časť okruhu prebieha v tejto oblasti;

• - komorové - vznikajú pod rozvetvením Hissovho 
zväzku a supraventrikulárnej oblasti a svalovinu 
predsiení, SA a AV uzly k jej udržiavaniu nepotrebujú, 
sú teda komorového pôvodu.

Alarmujúce arytmie

• - nepretrvávajúca komor.tachykardia

• - fibril.predsiení pri WPW sy

• - AV bl.II st /Mobitz II/

• - bifascikul.blokáda /pr.ram.+ľav.zadn.ram/

• - neúplná trifascikul.blokáda

• - bradykardie s frekv.komôr pod 40/min

• - časté komor.ES,polytopné,viazané,včasné

R/T fenomén...
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Život ohrozujúce arytmie

a) Asystolia komôr

b) Fibrilácia a flutter komôr

c) Pretrvávajúca komorová tachykardia

d) Syndróm „chorého sínusového uzla“

e) Úplná AV blokáda (AV blokáda III.stupňa)

Symptomatológia:

• Kardiálne orgánové pocity

• Palpitácie

• Vertigo

• Synkopy/presynkopy
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Klinika

• symptómy:závrat,synkopa,palpitácie

• začínajúca ischémia (lézia) myokardu

• začínajúce ochorenie srdca (KMP,PMCH,

predľž.QT sy) 

• reverzibilné stavy(hypoxia,hypokaliémia,

sympatikomimetiká,hypersympatikotónia)

záťažou vyvolané arytmie

Arytmie

• dušnosť(dyspnoe)

• bolesť na hrudníku

• opuchy (edémy)

• kašeľ

• cyanóza

• dýchanie(Cheyneove-Stokesove dýchanie:cyklické opakovanie sa po-
stupne prehlbujúceho dýchania-hyperpnoe, s klesajúcim až vymiznu-
tým dýchaním-apnoe)

• palpitácie (nepríjemné pocity v oblasti srdca – mdloby,závrat,búšenie,
nepravidelná srdcová akcia, chvenie srdca, pocit zastavenia srdca)

• hemoptoe (vykašlávanie krvi)

• cvalový – galopový rytmus (často sprievodný znak slabosti ľavej
komory, obyčajne spojený s tachykardiou)

• pulsus alternans (striedanie silnejšej a slabšej pulzovej vlny – zlyhanie
ľavej komory)
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Diagnostika:

• Anamnéza (lieky,toxické látky, infekty, stenokardie, infarkt myokardu).

• RTG (tvar srdca, veľkosť srdca, stáza na pľúcach,pleuroperikardiálne nále-zy-
zvl.zrasty.

• EKG, záťažové EKG, 24-hod.EKG.

• Echokardiografia (akinéza, aneuryzma, funkcia chlopní, sy.prolapsu Mi.chl.) 

• Elektrolyty.

• Funkcia štítnej žľazy.

• Serologické, bakteriologické, imunologické testy, reumatol.faktory, titer víru-sov, 
hemokultúry.

• Lieky: digoxin,

• Hissografia.

• Elektrostimulácia.

• Masáž sinus caroticus.

• Koronarografia a ventrikulografia.

• Endomyokardiálna biopsia.

• Vyšetrenie neskorých komorových potenciálov: NKP

• Vyšetrenie skorých potenciálov: SKP

Klinický obraz:

poruchy tvorby vzruchov: 
• Poruchy v sínusovom uzle

• Extrasystoly

• Náhradné systoly,alebo náhradné rytmy

• Fibrilácia predsiení

• Flutter predsiení

• Paroxyzmálne supraventrikulárne tachykardie

• AV uzlové tachykardie

• Komorové tachykardie

• Flutter komôr

• Fibrilácia komôr

• Dvojité rytmy (parasystolie) 
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Výskyt 

Arytmie sa môžu vyskytovať paroxyzmálne
(záchvatovite), alebo neparoxyzmálne
(recidivujúce) v rôzne dlhých časových 
obdobiach, repetitívne (opakujúce), kedy se 
arytmie opakujú vo veľmi krátkych časových 
intervaloch, incesantné  (nepretrvávajúce), 
trvajú dlhšie ako 12 hod,  alebo trvalé
(pretrvávajúce dlhšie, chronické).

Rozpoznanie mechanizmu arytmií má klinický 
význam pre voľbu optimálnej liečby.    

Z klinického hľadiska je potrebné rozlíšiť, či sa arytmia 
vyskytne u pacienta s organickým postihnutím srdca, alebo 

se jedná o idiopatické - primárne elektrické postihnutie 
srdca. 
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Poruchy sínusového uzla:

• Sínusová tachykardia (nad 100/min)

• Sínusová bradykardia (pod 50/min)

• Sy.chorého sínusového uzla:

• - trvale bradykardická forma

• - SSS (sy.brady-tachy)

• - sinus arrest (SA blokády)

• - sínusové arytmie

Sy.preexcitácie:

pre akcesórne dráhy

• 1. W-P-W sy:Wolff-Parkinson-White (Kent)

• 2. L-G-L sy:Lown-Ganong-Lévine (James)

• 3. C-L-C: Clerc-Lévy-Cristesco (Mahaim)

• QTU predľženie:

• 4. Romano-Ward, Lange-Jervell-Nielsen

• 5. Hypersenzitívny sy.sinus caroticus 
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Extrasystoly.

• Predčasné sťahy supraventrikulárneho, alebo 
komorového pôvodu, ktoré sa vyskytujú v prie-
behu základného rytmu.

• Ojedinelé,časté,viazané:bigeminia/trigeminia,pá-
rované:triplety,salvy,monotopné/polytopné,inter-
polované,s/bez kompenzačnej pauzy, sympto-
matické/asymptomatické,prechodné/konštantné,
benígne/malígne,tvaru ľavoramienkovej/ pravo-
ramienkovej blokády.  

Liečba arytmií = komplexná, 
neliečiť len arytmiu, ale pacienta!

a) Nefarmakologická

b) Farmakologická

c) Elektrická

d) Chirurgická
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Liečba A:

• Nefarmakologická (O2,K,pH)

• Farmakologická (antiarytmiká)

• Elektrická 

(kardioverzia,defibrilácia,KS:dočasná trva-

lá), implantabilný kardioverter/defibrilátor. 

• Chirurgická (ablácia,resekcia aneuryzmy, 

by-pass,Tx)

Všeobecné pravidlá liečby:

• Nie všetky A je potrebné liečiť (=aj u zdravých).

• Vždy liečiť príčinu u pacienta (nie A).

• Toxická anamnéza. (energodrinky!).

• Th podľa potenciálnej malignity a symptom

• Prognosticky nepriaznivé= akút.stavy (IM).

• Vylúčiť predigitalizáciu a hypokaliémiu.

• BradyA nie AA, ale elektroterapiou. (KS).

• Atropín a izoprenalín = iba akútna th.

• Všetky AA = vedľ.účinky = proarytmia.
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Klasifikácia AA (Schmitz)

a) Na ovplyvnenie bradyarytmií

b) Na ovplyvnenie extrasystolie a tachyarytmií

Antiarytmiká: 

• a/ na ovplyvnenie bradyarytmií

• b/ na ovplyvnenie tachyarytmií a extrasysto-

• lií
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Klasifikácia AA: Vaugham-Williams

• I. blokátory Na kanálov

• A)skrátenie B)predľženie C)nemenia AP

• chinidín,lidocain,mesocain,propafenon,flecainid

• II.  blokátory beta-receptorov 

(metoprolol,betaxolol,bisoprolol,sotalol)

• III. blokátory K kanálov (amiodaron,dronedaron)

• IV. blokátory Ca kanálov

• (verapamil, gallopamil)

Špecif.AA: amiodaron

• Trieda III.

• Závažné SV a komorové A.

• Nasycovacia/udržovacia d:10g/200 mg/d.

• Kontroly:EKG,KO,TSH,T4,pľúc.funkcie,oč

né(halo efekt).

• Po EX = 3 týždne.

• Potreba akút.th:inf.300mg v 250,0 = 5%G
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Špec.AA: Dronedaron.

• Paroxyzmálne FP/Flutter P.

• Neobsahuje J = nemá vedľ.účinky

• Krátky polčas, D: 400mg 2x denne.

Proarytmia:

• Novoobjavenie sa arytmie

• Zhoršenie preexistujúcej arytmie 
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Elektroterapia arytmií

• Defibrilácia

• Kardioverzia

• Kardiostimulácia: trvalá/dočasná

Invazívne antiarytmické liečebné metódy:

Vnútrosrdcová defibrilácia

Vnútrosrdcová kardioverzia

ICD                                

Chirurgická liečba

• Transvazálna intrakardiálna ablačná liečba
• Ablácia Hiss.zväzku
• Intraoperatívne mapovanie a elektrofyziol.vyš.
• prerušenie AV dráhy
• excízia arytmogénneho ložiska
• subendokardiálne resekcia
• incízia komory (hypertrofická KMP)
• kryochirurgia arytmogénneho ložiska
• excízia komory
• chirurgia dysplázie pravej komory  



26. 3. 2020

20

Komplikácie.

Tachykardické extrasystolické A= KF/flutter,

asystolia, ireverzibilné poškodenie mozgu.

BradykardickéA=asystolia,zastavenie obehu

Synkopy a MAS (trvajúce sekundy) pády s 

fraktúrami, cerebrálny multiinfarktový sy.

Elektroterapia arytmií

• - defibrilácia

• - kardioverzia

• - kardiostimulácia (trvalá,dočasná)

• (externá,interná)

• - ICD
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Chirurgická liečba arytmií

• - ablácie

• - kardiochirurgia (excízia arytm.ložiska,sub-

endokardiálna resekcia,kryochirurgia,excí-

zia aneuryzmy, chir.dysplastickej pravej

komory,atď)

- resynchronizačná liečba

Fibrilácia predsiení

Je najčastejšou arytmiou v 

klinickej praxi a vyžaduje si 
zvláštny manažment
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Definícia AF podľa ACC/AHA/ESC Guidelines

lokalizovaný nad komorami 
– tj. v predsieňach

rýchly abnormálny rytmus

kontrakcia predsiení už nie je 
určovaná sínusovým uzlom

zníženie funkčnej 
kapacity

Predsieňová fibrilácia je supraventrikulárna

tachyarytmia charakterizovaná

nekoordinovanou aktiváciou predsiení s 

následným zhoršením mechanickej

funkcie

Epidemiológia FP

• Do 40r zriedkavá

• 80-85r = 10% populácie

• Starnutie všetkých populácií vo svete.

• Slovensko: 16%  nad 60rokov

• 2020  zdvojnásobenie = 1/4!!   
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45

Prevalencia AF sa zvyšuje s vekom

AF postihuje 1 z 25 dospelých >60 rokov a 1 z 10 dospelých >80 rokov

Go AS. et al. JAMA 2001;285:2370-2375.
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Rizikové faktory pre vzniku AF

1. Savelieva I and Camm J. Clin. Cardiol. 2008; 31: 55–62

2. Tsang TS et al. Prog Cardiovasc Dis 2005;48:1–8

Klasické  1
Predtým nerozpoznané 

rizikové faktory 2

• Hypertenzia

• Zlyhanie srdca

• IM

• Mitrálna stenóza

• Tyreotoxikóza

• Alkohol

• Obezita

• Metabolický syndróm

• Diastolická dysfunkcia

• Sleep apnea

• Stress

• Tall stature

KLASIFIKÁCIA FP
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49

FP sa rozdeľuje podľa trvania epizód a schopnosti obnoviť 
sínusový rytmus

ACC/AHA/ESC 2006 guidelines J Am Coll Cardiol 2006;48:854-906

Permanentná
(akceptovaná)

Perzistentná

(spontánne sa neukončí)

Paroxyzmálna
(ukončenie spontánne -

zvyčajne do 7 dní)

1.
Detekovaná

(1.krát zaznamenaná)

Rekurentná ≥2 epizódy

Fokálna aktivácia môže viesť ku FP priamo, alebo
spustením re-entry

Nattel S et al. Circ Arrhythmia Electrophysiol 2008;1;62-73

FIBRILÁCIA

PREDSIENÍ

FOKÁLNA

AKTIVÁCIA

RE-ENTRY
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Re-entry vyžaduje: spúšťač a substrát

Nattel S et al. Circ Arrhythmia Electrophysiol 2008;1;62-73

FIBRILÁCIA

PREDSIENÍ

FOKÁLNA

AKTIVÁCIA

RE-ENTRY

Substrát

52

Trvanie AF

FP často časom progreduje

Khan IA. Int J Card. 2003;87:301-302
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Trigger 
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Tkanivo predsiení predstavuje substrát, ktorý sa 
môže meniť s časom

Substrát sa môže časom meniť, a udržiava FP cez:
Remodeláciu predsiení

Stárnutím
Progresiou základného ochorenia

Vlastnosť substrátu meniť sa s časom môže byť základnou príčinou
progresie FP

54

Predsieňová remodelácia pozostáva z 3 komponent

• Elektrický remodeling

– Skrátenie predsieňovej 
refraktérnej periódy

– Vzniká rýchlo (počas 
niekoľkých dní) a 
prispieva k k stabilizácii 
AF

Kontraktilný remodeling
Redukuje predsieňovú kontraktilitu

Vytvárajú sa podmienky na vznik 
trombu

Môže viesť k dilatácii predsiene, 
čo ďalej zhoršuje elektrofyzio-
logické vlastnosti

Vzniká rýchlo

Štrukturálny
remodeling

Histologické zmeny

Zväčšenie ĽP a uška

Znižuje sa srdcový výdaj 

Vzniká za týždne až mesiace

Van Gelder et al. Europace 2006;8:943-949

Skrátenie 
refraktérnej 

periódy

-80 mV
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Fibrilácia predsiení-následky

• Následkom FP je elektrická,mechanická a štruktu-rálna 
remodelácia¹´².

• Tieto adaptácie majú jónové a genomické zmeny

(krátkodobé) a celulárne (dlhodobé)(reverzibilné).

Apoptóza a intersticiálna fibróza sa vyvíjajú dlhšie a

sú obvykle ireverzibilné³.

Ehrlich, Eur.Heart J:2006:27:512-518

Gersh, J Am Coll Cardiol:2008:51:1-11

Iravanian, Heart Rhythm 2008:5:S-12-S17

Asymptomatická FP je častá

Asi 33% pacientov s AF môže byť bez príznakov

Holter EKG vyšetrenie a transtelefonické monitorovacie  štúdie 
ukazujú, že asymptomatické epizódy paroxyzmálnej FP sú 10 -12x 

častejšie ako symtomatické epizódy.



26. 3. 2020

29

FP môže mať širokú škálu príznakov alebo komplikácií

ACC/AHA/ESC 2006 guidelines Eur Heart J. 2006;27(16):1979–2030

FP môže byť aj asymptomatická

závrate
palpitácie

dyspnoe

bolesť na 

hrudníku

smrť

synkopa

únava

tromboembolizmus

KLASIFIKÁCIA SYMPTÓMOV

Klasifikácia symptómov súvisiacich s FP(skóre EHRA)

Trieda EHRA vysvetlenie

EHRA I „bez symptómov“

EHRA II „ľahké symptómy“; bez ovplyvnenia normálnej

dennej aktivity

EHRA III „závažné symptómy“; ovplyvnená normálna denná

aktivita

EHRA IV „obmedzujúce symptómy“; prerušená normálna denná

aktivita
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Lone AF 

• Žiadna anamnéza KV ochorenia 

• Normálny kardiologický nález

• Normálne 12-zvodové EKG

• Žiadne signifikantné abnormality na ECHO 

• Normálny záťažový test

Lone atrial fibrillation
(idiopatická AF)

Nie je známe ochorenie srdca 
alebo pľúc, ktoré by vysvetlilo 
vznik AF

60

Väčšina FP vzniká na podklade existujúcich KV chorôb

Akútne KV príčíny
Infarkt myokardu

Operácie srdca

Myokarditída

Chronické KV príčíny
Hypertenzia

Koronárne ochorenia

Zlyhanie srdca

Chlopňové ochorenia

Nekardiovaskulárne
Hyperthyroidizmus

Ochorenia pľúc

Obezita

Samostatná AF(idiopatická) 
(30% parox.AF a 20 % perzist.AF)

Sekundárna AF

Žiadne ochorenie srdca alebo pľúc 
nevysvetľuje vznik AF

Obyčajne ako dôsledok štruktu-
rálnej remodelácie predsiene v 
dôsledku už prítomnej choroby
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AF sa môže objaviť hocikedy v rámci KV kontinua

Rizikové
faktory

(diabetes,HT)
Fibrilácia 

predsiení

IM

ATS a
hypertrofia ĽK

Remodeling Dilatácia 
komôr

Zlyhanie 
srdca

Konečné štádia 
ochorenia srdca

Smrť
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FP predstavuje signifikantnú záťaž pre pacienta

Morbi-mortalita

• 2x zvýšené riziko mortality1

• takmer 5násobné zvýšené riziko mozgovej príhody2

– CMP pri AF má ťažší priebeh ako CMP z iných príčin3

• AF podporuje srdcové zlyhanie a srdcové zlyhanie zhoršuje AF – zhoršuje sa 
celková prognóza pacienta4

Kvalita života

• kvalita života môže byť významne zhoršená z dôvodu rizika exacerbácie 
príznakov5

1 Benjamin EJ et al. Circulation. 1998;98:946-952

2 Wolf et al. Stroke 1991:22:983-988

3 Dulli DA et al. Neuroepidemiology. 2003;22(2):118-23

4 Wang TJ et al. Circulation 2003;107: 2920-2925. 

5 Hamer ME et al. Am J Cardiol 1994;74:826–9. 
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Pac. s FP majú skoro 5 násobné zvýšené riziko cievnej 

mozgovej príhody
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Wolf et al. Stroke 1991;22:983-988

p<0.001 vs. Non-AF pacienti

Framingham

Vysoký nárast hospitalizácií pre FP

Za posledných 20 rokov sa hospitalizácie 
v dôsledku AF zvýšili o 66%
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Hypertonickí pacienti s novovzniknutou FP majú 
vyššie riziko KV úmrtia a všetkých úmrtí

Wachtell K, et  al. J Am Coll Cardiol. 2005;45:705-711
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FP pri ak.IM je nezávislým prediktorom mortality

1 ročná mortalita

Crenshaw et al. J Am Coll Cardiol 1997;30:406-13

30 dňová

mortalita p<0.0001p=0.0001

14.3%

6.2%

21.5%

8.6%

GUSTO-I
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FP je nezávislý ukazovateľ SZ

Stewart et al. Am J Med. 2002;113:359 –364

Renfrew Paisley štúdia ukázala, že prítomnosť AF je nezávislý faktor srdcového 
zlyhania u mužov aj žien

Hazard ratio (95% CI)

0 1 2 3 4 5

Riziko SZ u pac. s AF v porovnaní s non-AF pacientami

6 7

muži: 3.4 (1.7 – 6.8) 7052 mužov

ženy: 3.4 (1.9 – 6.2) 8354 žien

Renfrew Paisley

Zlyhanie srdca je silný nezávislý faktor pre vznik 
FP

*2-year pooled logistic regression.

Benjamin EJ, et al. JAMA. 1994;271:840-844

0 1 4 6 83 5 7 921 2 3 4 5 6 70

vek(na každých10 rokov) 2.1 2.2

diabetes 1.4 1.6

hypertenzia 1.5 1.4

4.5 5.9

chlopňové och.srdca 1.8 3.4

Framingham

muži (n=2090)

IM 1.4 NS

ženy (n=2641)

riziko*
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Savelieva I and Camm J. Europace 2004;5:Suppl1:S5-19

Prevalencia FP sa zvyšuje so závažnosťou srdcového zlyhania
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Nižšie prežívanie je u pac. s FP

Nieuwlaat R et al. Eur Heart J. 2008 May;29(9):1181-9.
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FP = rizikový faktor zhoršenia KV ochorenia a je zároveň
prediktorom zvýšenej mortality

Maisel WH et al. Am J Cardiol 2003;91(suppl):2D-8D

Benjamin EJ et al. Circulation. 1998;98:946-952

Stewart et al. Am J Med. 2002;113:359 –364.

FP

Progresia KV 

ochorenia

RF, napr
hypertenzia

Smrť

72
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Pacienti s hypertenziou a novo vzniknutou FP
majú vyššiu KV a celkovú mortalitu

Wachtell K, et  al. J Am Coll Cardiol. 2005;45:705-711

LIFE
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FP zvyšuje riziko CMP

• Pac. s FP majú skoro 5 násobne 
zvýšené riziko CMP 1

• 1 zo 6 CMP sa objavuje u pac. s 
AF2

• Ischemická CMP pri AF je 
závažnejšia ako CMP z iných 
príčin3

• Riziko CMP existuje aj pri  
asymptomatickej AF4

1. Wolf et al. Stroke 1991;22:983-988

2. Fuster V, et al. Circulation. 2006;114:e257-e354; 

3. Dulli DA, et al. Neuroepidemiology. 2003;22:118-123.

4. Page RL, et al. Circulation. 2003;107:1141-1145.

Poškodená časť 

mozgu

Embolus 

blokuje krvný 

prietok

Embolus 

(clot)

Aorta

Atrial fibrillation 

in the left atrium

Thrombus (clot)
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Cievne mozgové príhody - Slovensko

• 10 000 CMP/rok

• 50 000 je už po prekonanej CMP

• (z nich 30% má trvalé následky)

• spotrebuje 1% HDP na zdravotníctvo! 

76

Súčasné liečebné stratégie FP

ACC/AHA/ESC 2006 guidelines J Am Coll Cardiol 2006;48:854-906
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ACC/AHA/ESC 2006 guidelines J Am Coll Cardiol 2006;48:854-906

Kontrola rytmuKontrola frekvencie

Krátkodobá 

liečba

Dlhodobá 

stratégia

Súčasné liečebné algoritmy sa sústreďujú na 
prevenciu CMP a úľavu príznakov

ak zostáva 

symptomatická

po rekurenciách

Prevencia embolických komplikácii

Uľahčenie symptómov AF

Zníženie srdcovej frekvencie (podľa potreby)

1

2

Súčasné liečebné algoritmy 

Prevencia 

tromboembolizmu

Kontrola rytmu

Kontrola 

frekvencie

Zabrániť /zvrátiť 

remodeling /
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Cieľom kontroly rytmu je obnova a udržanie sinusového 
rytmu

• Úspešná kontrola rytmu má fyziologické výhody nad kontrolou frekvencie:

– Lepšie ovplyvňuje príznaky ako kontrola frekvencie

– Može zlepšiť funkciu ĽK / aj pri záťaži/, aj keď sa porovná s pac. s AF na 
kontrolovanej komorovej frekvencii

Lip et al. Lancet 2007; 370: 604 -18

Obnovenie sin. rytmu Udržanie sin. rytmu

Elektrická kardioverzia

Antiarytmiká (AADs)

80

Elektrická kardioverzia má za cieľ okamžitú obnovu sín.rytmu

Lip et al. Lancet 2007; 370: 604 -18
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Kardioverzia sa dá dosiahnuť aj farmakologicky

Lip et al. Lancet 2007; 370: 604 -18

Perzistentná alebo

paroxyzmálna AF

kardioverzia  pomocou  AAD na 

udržanie sin. rytmu

Štrukturálne ochorenia  srdca

CAD Ťažká hypertrofia ĽKNie Zhoršená funkcia ĽK

Class IC
Flecainide (oral/IV)

Propafenone (oral)

Class III
Ibutilide (IV)

Class III
Ibutilide (IV)

Dofetilide (oral)

Amiodarone (IV/oral)

Sotalol (oral) 

Class III
Amiodarone (IV/oral)

Class III
Dofetilide (oral)

Amiodarone (IV/oral)

Sotalol (oral) 

Failure

82

Cieľom kontroly frekvencie/rate control/ je minimalizovať 
príznaky a znížiť riziko kardiomyopatie

• Cieľom kontroly frekvencie je kontrola srdcovej 
frekvencie bez úsilia obnoviť a udržať sinusový 
rytmus

• Rate control stratégia je limitovaná neúplnou 
kontrolou a vedľajšími účinkami

– Adekvátna rate control je neľahká a aj ťažko 
trvale dosiahnuteľná

– Dávky betablokátorov a kalciových blokátorov 
/znížujúcich frekvenciu srdca / na dosiahnutie 
adekvátnej rate control sú spojené s 
nežiaducimi účinkami (únava,znížená fyzická 
aktivita zhošená tolerancia záťaže, impotencia, 
atď.)

– U pacientov často pretrváva nepravidelná 
činnosť srdca napriek spomalenej frekvencii

– AF sa nedá vyliečiť a ďalej sa vyvíjaLip et al. Lancet 2007; 370: 604 -18
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Všetky úmrtia23.8% 
vs. 21.3% (p=0.08 )

C
u
m

u
la

ti
ve

 m
o
rt

a
li
ty

 (
%

 p
a
ti
e
n
ts

)

0

30

25

20

15

10

5

Rhythm control

Rate control

Years

0 1 2 3 4 5

AFFIRM štúdia ukázala, že nie je rozdiel v mortalite 
medzi rhythm a rate control stratégiami

The AFFIRM Investigators. N Eng J Med 2002;347(23):1825-33.

84

Pacienti u ktorých sa udržal sín.rytmus mali  lepšiu prognózu

• Pacienti so sínusovým rytmom nezávisle na jednotlivých skupinách liečby

AFFIRM2 HR 0.53 99% CI 0.39-0.72; p<0.0001

DIAMOND1 HR 0.44 95% CI 0.30-0.64; p<0.0001

1. Pedersen OD. et al. Circulation. 2001;104:292-296

2. Corley SD et al. Circulation 2004; 109:1509-13.

Hazard Ratio (HR)

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Zníženie rizika

úmrtia

Zvýšenie rizika 

úmrtia
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Manažment

• 1.otázka                    <  75 rokov

• áno         =   p.o. antikoagulácia

• nie:

• 2.otázka                  NCMP/TIA

• áno        =   p.o. antikoagulácia

• nie

• 3.otázka               pohlavie    Ž>RF, M=1RF

• RF: vek,hypertenzia,arytmia,SZ,EF,DM

Manažment pacientov s FP
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FP predstavuje trojakú záťaž pre spoločnosť

• Pacient

– Zvýšená mortalita a morbidita

– Zhoršená kvalita života

• Socioekonomická záťaž (platcovia)

– Vysoké riziko hospitalizácie

– Vysoké náklady na FP management

• Lekári

– Zložitá liečba

– Nie je dostupná uspokojivá liečba 

– Súčasná liečba má vedľajšie účinky a vyžaduje monitoring

Upstream-liečba fibrilácie predsiení 

• Zlyhanie súčasnej farmakologickej liečby FP na  udržanie sínusového rytmu 
môže byť spôsobené štrukturálnou remodeláciou predsiení vyvolanou  
zápalom a fibrózou. 

• Upstream-liečba, ktorá zabraňuje štrukturálnemu remodelačnému  
procesu, môže byť  účinná v udržiavaní  sínusového rytmu

• Upstream-liečba, pozostávajúca s ACE inhibítorov, ARB,  antagonistov 
aldosterónu,  statínov, omega 3–nenasýtených mastných kyselín,  
glukokortikoidov alebo miernej   fyzickej  záťaže je združená s redukciou 
incidencie novovzniknutej  FP (primárna prevencia) 
a s redukciou rekurencie FP (sekundárna prevencia) 
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Kardiostimulačná liečba fibrilácie predsiení 

• Kardiostimulačná liečba FP

• Chirurgická liečba FP

• Ablačná liečba  FP

Pri  rozhodnutí o vykonaní 
ablačnej  procedúry u 

symptomatických 
pacientov  treba  zvážiť:

• Stupeň postihnutia predsiene (napr. typ FP, veľkosť ĽP, 
anamnéza FP).

• Prítomnosť a závažnosť základného kardiovaskulárneho 
ochorenia.

• Možné liečebné alternatívy (antiarytmiká, kontrola 
frekvencie).

• Preferenciu pacienta 


