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Fibrilácia predsiení 

• Supraventrikulárna arytmia 

s nekoordinovanou 

predsieňovou aktiváciou a s 

nepravidelnou akciou komôr. 

 

• Najčastejšia porucha 

srdcového rytmu (prevalencia 

3% u dospelých)  

 

• Jeden alebo viacero reentry 

okruhov v predsieňach, často 

je arytmogénny fokus v ústí 

pľúcnych žíl do ĽP. 
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Klinický význam FP 

1. Zhoršuje mechanickú funkciu myokardu 

    (môže zhoršiť alebo vyvolať SZ) 

 

 

2.  Zvyšuje riziko tromboembolických príhod 

(najmä NCMP) 
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Novo-diagnostikovaná FP  Pacienti, ktorí ešte nemali diagnostikovanú FP,  

bez ohľadu na jej prejavy, trvanie a závažnosť. 

Paroxyzmálna FP  Trvá menej ako 7 dní (väčšinou spontánne 

terminuje do do 48 hodín).  

Epizódy, ktoré boli kardiovertované do 7 dní sú 

tiež považované za paroxyzmálne. 

Perzistentná FP Epizódy trvajúce viac ako 7 dní,  

vrátane epizód ukončených farmakologickou 

alebo elektrickou kardioverziou po 7 dňoch.  

Dlhotrvajúca perzistentná FP  FP trvajúca viac ako 1 rok. 

Permanentná FP FP, ktorej prítomnosť je akceptovaná pacientom 

aj lekárom, a teda nie sú u týchto pacientov 

vykonávané intervencie za účelom kontroly 

rytmu. Navodenie a udržanie SR nie je možné 

Klasifikácia FP 
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Čo spôsobuje fibriláciu predsiení? 

Rizikové faktory 

   Hypertenzia 

   Diabetes mellitus 

   Obezita 

   Sleep apnoe syndróm 

   Fajčenie 

   Alkohol 

   Starnutie 

 

 

Kardiálne príčiny 

    Koronárna choroba 

    Chlopňové chyby 

    Srdcové zlyhávanie  

    Sick-sinus syndróm 

    Perikarditída 

    Kardiomyopatie 

Nekardiálne príčiny 
 CHOCHP, pľúcna embólia 
 Hypertyreóza 
 Ochorenie obličiek 
 Iónová dysbalancia 
 Feochromocytóm 
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Subjektívne ťažkosti pacienta s FP 

Závisia od: 

  

• Frekvencie a pravidelnosti akcie komôr 

• Trvania arytmie 

• Prítomnosti srdcového ochorenia 

• Individuálnej vnímavosti pacienta 
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Subjektívne ťažkosti pacienta s FP 

• Môže byť asymptomatická  

 

• Búšenie srdca (palpitácie) 

 

• Dýchavica 

 

• Slabosť, únava, závraty, bolesti na hrudníku, 

synkopa 
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 FP s rýchlou frekvenciou komôr 
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 FP s primeranou frekvenciou komôr 
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Ktoré vyšetrenia má mať každý pacient s FP ? 

1. Klinické vyšetrenie (anamnéza, fyzikálne vyš.) 

 

2. EKG 

 

3. Echokardiografia 
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             Anamnéza 

•  snažiť sa zistiť od kedy pacient pociťuje FP 

• Komorbidity (kardiálne, parakardiálne) 

• Lieky 

• Exogénne noxy (alkohol, energ. nápoje a pod.) 

• Krvácanie v minulosti 
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Fyzikálne vyšetrenie 

• Krvný tlak 

• Srdcová frekvencia (centrálne) 

• Pátrať po znakoch SZ (najčastejšie chrôpky) 

• Šelesty (napr. pri mitrálnej chybe) 
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EKG 

• Základné vyšetrenie na diagnostiku FP 

• RR interval je „nepravidelne nepravidelný“ 

• Deformovaná izoelektrická čiara 

• Nie sú prítomné p vlny 

• Prítomné fibrilačné f vlnky 
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„Nepravidelne nepravidelný“ RR interval 

Fibrilácia predsiení 

  Komorové kuplety 

  Komorová bigemínia 
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Echokardiografia 

• Nie je potrebná na diagnostiku FP 

 

• Má sa vykonať u všetkých pacientov s FP s 

cieľom pátrania po štrukturálnom ochorení srdca 

 

• Umožní posúdiť funkciu komôr, veľkosť srdc. 

dutín, funkčnosť chlopní, hrúbku stien komôr 
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Riziko NCMP a systémovej embolizácie 

 

• Pri asymptomatickej FP je riziko 

tromboembolických komplikácií podobné 

ako pri symptomatickej FP 
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Odporučenia pre skríning asymptomatickej FP 

• U pacientov  >  65 rokov 

 palpovanie tepu 

 

 

 

• U pacientov s ischemickou NCMP (TIA)  

     - EKG 

     - monitorovanie EKG, optimálne 72 hodín 
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Manažment FP 
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Antikoagulačná liečba pri FP 

• Cieľom je prevencia tromboembolických príhod (najmä 

NCMP) 

 

• Významne redukuje výskyt NCMP a predlžuje život 

 

• Indikácia podľa CHA2DS2-VASc skóre 

    muži ≥ 2 

    ženy ≥ 3 
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Antikoagulanciá pri FP 

• Warfarín   

   Výhody     - lacný 

   Nevýhody - úzky terapeutický interval, nutné    

             opakované krvné odbery cca 4-6 týždňov) 

 

• NOAK (novšie antikoagulanciá) 

    - dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban 

   Výhody     - lepšie predikovateľný antikoag. efekt, nie je   

                       ho potrebné monitorovať 

   Nevýhody  - drahšie  
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CHA2DS2-VASc skóre Body 

C – Kongestívne srdcové zlyhávanie 1 

H – Hypertenzia  1 

A – Vek nad 75 rokov 2 

D – Diabetes mellitus 1 

S – Anamnéza NCMP, TIA 2 

V – Vaskulárne ochorenie 1 

A – Vek 65 – 74 rokov 1 

S – Pohlavie (ženské) 1 

Antikoagulovať pri skóre muži ≥ 2,  ženy ≥ 3 
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Čo znamená kontrola rytmu pri FP ? 

• Obnovenie sínusového rytmu 

Čo znamená kontrola frekvencie pri FP ? 

• Dosiahnutie akceptovateľnej srdcovej 

frekvencie 
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1. Posúdiť hemodynamickú stabilitu a závažnosť symptómov 

2. Vyvolávajúce faktory a kardiovaskulárny status 

3. Riziko mozgovej príhody a antikoagulačnú liečbu 

4. Srdcová frekvencia a potreba kontroly frekvencie 

5. Zhodnotenie symptómov a rozhodnutie o indikácii kontroly 

rytmu 

 

Prístup k pacientovi s novozistenou FP 
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Hemodynamická instabilita a závažné 

symptómy 

- Hypotenzia 

- Kardiálne zlyhávanie 

 

Subjektívne: slabosť, závraty, progredujúca dýchavica 

 

Objektívne: pokles TK, bledosť, zmätenosť, chrôpky 

     

 

                                Kardioverzia 
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Kardioverzia 

Elektrická                        Medikamentózna 

Elektrická kardioverzia nastoľuje SR rýchlejšie a efektívnejšie 

ako medikamentózna, ale vyžaduje sedáciu. Preferuje sa pri 

akútnej hemodynamickej nestabilite. 
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Ak má pacient štrukturálne ochorenie 

srdca použiť amiodaron 
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„Pill in the pocket“ kardioverzia 

• Pacient so zriedkavými paroxyzmami symptomatickej FP 

môže sám užiť flecainid alebo propafenon (niekoľko tab.) 

s cieľom farmakologickej kardioverzie. 

• Je to možné u pacientov, u ktorých sa ukázala 

bezpečnosť počas hospitalizácie.  
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Kontrola frekvencie 

• Iniciálne pri pri akútnom paroxyzme < 110/min) 

 

• Možnosti kontroly frekvencie 

– Farmakologické: 

• Beta-blokátor (metoprolol, bisoprolol) 

• Kalciový blokátotor (diltiazem, verapamil) 

• Digoxín 

 

– Nefarmakologické: 

• Ablácia AV uzla  

  (s následnou implantáciou kardiostimulátora) 
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Aká je optimálna frekvencia pri FP ? 

• Iniciálna SF < 110/min 

 

• Mnohí pacienti s FP s frekvenciou 60 – 90/min, 

sú stále významne symptomatickí 
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Fibrilácia predsiení  

 

● Súčasný pohľad: Kontrola frekvencie vs kontrola rytmu sú  

   z hľadiska mortality rovnocenné 

  

● Súčasná stratégia: iniciálne kontrola frekvencie s   

   antikoagulačnou liečbou, pri perzistencii symptómov  

   FP kontrola rytmu 
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Katétrová ablácia FP 

• Efektívna v navodení a udržaní SR u pacientov so 

symptomatickou paroxyzmálnou alebo perzistujúcou FP 

• Liečba druhej línie po zlyhaní alebo pre intoleranciu 

antiarytmickej liečby 

• U takto selektovaných pacientov je efektívnejšia ako 

medikamentózna liečba 
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Ablácia AV uzla s implantáciou KS 

• U malého množstva pacientov, u ktorých zlyhala 

stratégia kontroly rytmu aj  kontroly frekvencie. 

 

• Pacient sa stáva dependentným na kardiostimulácii 
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