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Ktoré arytmie sú závažné?

• Bradykardie (asystólia, AVB III. st. s nestabilným náhradným rytmom)

• Tachykardie (komorová fibrilácia, polymorfná KT, rýchla monomorfná

komorová tachykardia)

Bezvedomie
smrť



Ako ich liečiť?

• Resuscitovať

• Asystólia – masáž srdca, adrenalin, atropin

• Komorová fibrilácia – masáž srdca, externá defibrilácie, adrenalin



Asystólia

• Terminálna fáza chronických ochorení (srdce „zastane“)

• Ťažké akútne poškodenie myokardu – masívna embólia do AP, uzáver 
kmeňa LCA

• Intoxikácie, závažný metabolický rozvrat (hyperkaliémia, acidóza)

• Zlá prognóza



Blister amlodipínu, bisoprololu a digoxinu...
(suicídium 19 ročnej ženy)



60 ročný muž, art. hypertenzia, CHRI K/DOQI 3. št.

LA: Tarka (verapamil), Coryol (karvedilol) – dávky nevie 

TO: od rána celková slabosť, nauzea, zvracanie

Lab.: kreatinín – 334, kálium – 6,60

2 hodiny po prijatí: 

Nešťastná súhra liekov
a metabolického rozvratu
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Výtoková stimulácia
pravej komory

Hrotová stimulácia
pravej komory



AV blokáda III. stupňa s nízkou frekvenciou, niekoľko dní tolerovaná, synkopa v úvode



Externá transkutánna stimulácia
• Metóda voľby pri akútnych stavoch

• Súčasťou externého defibrilátora

• Jednoduché použitie, sedácia

• Palpácia veľkej tepny na overenie efektu

Antero-posteriórna pozícia elektród (preferovaná) Antero-laterálna pozícia elektród



Muž, nar. 1965, po korekcii Fallotovej tetralógie, KT, fr. 231/min

Búšenie srdca, doma 1 x synkopa

Pri prijatí: na EKG KT, pacient pri vedomí, opakovane prekolapsové stavy, prechodne   
dušnejší, bolesť na hrudi neudáva

Čo robiť? – na JIS 
podávaný
Amiodaron, 
Mesocain, bez efektu 
preto EKV – úspešná



KT, fr. 203/min Cordarone, Noradrenalin, Adenocor, Mesocain



Spomalenie cyklu KT, fr. 162/min (po liečbe) Následne už verzia na SR



Infarkt myokardu a komorové arytmie

• Akútny uzáver koronárnej tepny – polymorfná VT alebo VF

• Subakútna fáza IM – jazva „zreje“ – skôr polymorfné, zriedkavejšie 
monomorfné KT

• Chronický IM s „vyzretou“ jazvou – monomorfná KT, už sa vytvorili 
podmienky pre reentry okruh, typicky až po rokoch

Monomorfná komorová tachykardia akútny infarkt 



Poinfarktová KT, fr. 131/min

amiodaron i.v.

alebo

EKV



Predný STEMI, 16 hodín po PCI na prox. RIA

Polymorfná VT
pacient nekľudný, dyspnoický,

pri vedomí

Betaloc 2 amp. i.v. bolusy

Asi po 2 minútach...
...akoby uťal
sínusový rytmus
bez recidívy VT



Arytmická búrka

• Recidivujúce hemodynamicky závažné komorové tachykardie, 3 a viac 
epizód za 24 hodín, vyžadujú prerušenie

• V prípade ICD – opakované výboje

• Najmä v prípade recidivujúcich výbojov ICD – dosť stresová situácia pre 
pacienta/príbuzných aj zdravotníkov

• Liečba: 1. sedácia (diazepam i.v.)

2. betablokátor (metoprolol i.v.) - kľudne aj 2 amp. Betalocu

(sympatikus vybičovaný do 

maxima, v danej situácii viac  

škodí ako pomáha)

3. amiodaron i.v.                            



muž, 1952

• OA: art. hypertenzia, stav po 1 x paroxyzme fibrilácie predsiení

• LA: Tarka 240/4 mg (verapamil/trandolapril)

• Od 14:00 palpitácie, na EKG fibrilácia predsiení, Rytmonorm 600 mg 
p.o. – bez efektu

QRS 120 ms



• 17:00 – Cordarone i.v.

• 18:00 – bolesti na hrudníku, nauzea, zvracanie, TK – 70/40 mmHg

Akútny IM?  nie

Koronarografia negatívna

Nebezpečný efekt „kokteilu“
antiarytmík

verapamil+propafenon+amiodaron

QRS 200 ms

QRS 240 ms



Fibrilácia predsiení

FP s rýchlym prevodom na komory, fr. 208/min. 

spomaliť frekvenciu

betablokátor p.o.

pri rýchlej frekvencii i.v.

diazepam ?

Treba byť skromný

Sínusový rytmus nepríde

mávnutím čarovného prútika



Paroxyzmálne SVT

• Mladí, zdraví ľudia, pravidelná fr.  cca 200/min

• Náhly začiatok aj náhly koniec tachykardie

• Prognosticky benígne, aj keď môžu byť vysoko symptomatické

• Liečba: vágové manévre, adenozín i.v. (6 – 12 – 18 mg bolus),       

verapamil i.v., metoprolol i.v.

• Adenozín (Adenocor) – liekom 1. voľby, rýchly bolus, rýchly preplach
i.v., krátky polčas rozpadu, aj u tehotných žien



SVT – náhly začiatok

SVT – náhly koniec



Paroxyzmálna SVT

Zmeny ST segmentu pri SVT u mladých zdravých ľudí
nie sú prejavom ischémie myokardu

netreba podávať antiagreganciá, odoberať troponín
ani robiť koronarografiu





Nebezpečné arytmie - Záver

• Nebezpečné arytmie nie sú časté

• Pri bradykardii/asystólii – sympatomimetiká, externá dočasná 
stimulácia, palpácia veľkej tepny

• Monomorfná KT nie je prejavom akútnej ischémie ale starého 
infarktu myokardu – natočiť EKG, amiodaron. i.v. alebo EKV, často 
býva hemodynamicky tolerovaná

• Typickou arytmiou pri akútnom IM je komorová fibrilácia (príčinou 
predhospitalizačnej mortality)

• Fibrilácia predsiení – menej je viac, stačí betablokátor p.o., niekedy 
i.v., diazepam

• Pohľad na pacienta dôležitejší ako srdcové frekvencia, TK a saturácia



Muž, nar. 1980, DKMP, EF ĽK 15%, impl. ICD, prijatý kvôli ICD výbojom
2 hodiny trvajúca komorová fibrilácia, 12 ICD výbojov bez efektu

Pacient chodí, dýcha, rozpráva, podpisuje súhlas s hospitalizáciou



Možno tolerovať komorovú fibriláciu?

HeartMate II – mechanická srdcová podpora



Ďakujem za pozornosť


