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Úvod 
Poruchy srdcového rytmu (arytmie) sú astou prí inou zásahu lekára záchrannej slu by.  
Vo vä ine prípadov je dôvodom k ties ovej výzve príznak, ktorý poruchu srdcového rytmu sprevádza 
alebo je jej prí inou a pacienta a jeho okolie nejakým spôsobom burcuje. Naj astej ie to býva úzkos , 
závraty,  pocit bú enia srdca, boles na hrudníku, s a ené dýchanie, alebo pri

 

takzvaných  malígných 
arytmiách hemodynamicky podmienená porucha vedomia. Lekár v prednemocni nej etape o etrenia  na 
základe anamnézy, fyzikálneho vy etrenia a rýchleho zhodnotenia ekg krivky vie rozlí i nezáva né 
poruchy srdcového rytmu od záva ných a smrtiacich. Táto kapitola má za úlohu poslú i hlavne 
praktickým potrebám pri rie ení akútnych situácií. Dôraz je preto kladený okrem diagnostiky 
predov etkým na lie bu v prednemocni nej etape.  

Definícia 
Arytmie sú poruchy srdcového rytmu rôznej etiológie a patogenézy. V ir om zmysle arytmie sú stavy, 
ktoré sa prejavujú poruchou pravidelnosti (vlastné arytmie, napr. fibrilácia predsiení), alebo frekvencie 
srdcového rytmu (dysrytmie, napr. sinusová tachykardia). 

Patofyziológia 
Prí inou vzniku arytmií je porucha tvorby vzruchov a vedenia vzruchov, alebo kombinácia obidvoch 
prí in. Zdrojom arytmií mô u by : hypoxia, hyperkapnia, acidóza alebo alkalóza, hypokalémia, 
hyperkalémia, poruchy elektrolytov, lieková intoxikácia alebo iné druhy intoxikácií, v etky formy akútnej 
a chronickej ischemickej choroby srdca, kardiomyopatie, tyreotoxykóza a celý rad al ích ochorení. 
Arytmie a dysrytmie vyvoláva aj boles , vzru enie, telesná námaha ale aj telesný k ud, úrazy hrudníka, 
arytmie mô u by vyvolané aj podaním liekov na lie bu arytmie.

 

Rozdelenie 
Z h adiska hemodynamiky delíme arytmie na rýchle a

 

pomalé. Rýchle arytmie vedú v dôsledku skrátenej 
diastoly k zní enému plneniu komôr a k zní eniu srdcového výdaja. Orienta ne mo no predpoklada 
pokles minútového objemu srdca (MOS) pod a vzorca 220  vek v rokoch. 
Pomalé arytmie iasto ne zlep ujú plnenie komôr v diastole, ale nízkou frekvenciou zni ujú srdcový 
výdaj a vedú k zní eniu prietoku cez ivotne dôle ité orgány. 
1.   B r a d y a r y t m i e (menej ako 60 pulzov/min u dospelých):  

sínusová bradykardia  
sínoatriálna  blokáda  
atrioventrikulárna blokáda I.  III. stup a. 

 

2.   T a ch y k a r d i e   s   ú z k y m   k o m p l e x o m   Q R S - supraventrikulárne: 
      (viac ako 100 pulzov/min u dospelých):  
       sínusová tachykardia 
       fibrilácia / flutter predsiení 
       paroxyzmálna supraventrikulárna tachykardia (PSVT)        

junk né tachykardie        
multifokálna predsie ová tachykardia

 

3.   T a ch y k a r d i e   s o    i r o k ý m   k o m p l e x o m   Q R S:   
       komorová tachykardia  
       komorová fibrilácia 
       supraventrikulárne arytmie s blokádou ramienka alebo aberantným komorovým  
       vedením   



   
Poznámka: 
Rozlí i úzke a

 
iroké QRS (menej a viac ako 0,12s) má význam pre lie bu. Tachykardie s úzkym QRS 

majú supraventrikulárny pôvod a lie ime ich ako supraventrikulárne arytmie. 
Kým iroké QRS mô e zna i tak komorový ako aj supraventrikulárny pôvod arytmie. Nehrozí riziko 
vá nych komplikácií, ak supraventrikulárne tachykardie s blokádou ramienka alebo aberantným vedením 
( iroké QRS)  lie ime ako komorové tachykardie, opa ný postup mô e by ivot ohrozujúci.      

 

Pre potreby zdravotníkov v prednemocni ných podmienkach sa pou íva delenie z praktického poh adu 
pod a stup a

 

hroziaceho nebezpe enstva: 
1.  A r y t m i e   o h r o z u j ú c e    i v o t    m a l í g n e, kon ia smr ou bez lie by:   
     komorová fibrilácia, komorová  tachykardia bez hmatného pulzu, bezpulzová elektrická        

aktivita srdca, asystólia. Lie bu  treba  za a okam ite, prakticky vykonáva  

 

     kardiopulmonálnu resuscitáciu (pozri kapitolu KPR).    
2.  P o t e n c i á l n e    n e b e z p e  n é   a r y t m i e, ale pacient by mal vydr a bez  

      

cielenej lie by nieko ko desiatok minút do privolania zdravotníckej záchrannej slu by: 

 

     fibrilácia a flutter predsiení s rýchlou odpove ou komôr, PSVT,  AV blokáda II.- III.       
stup a, salvy komorových extrasystol (2 a

 

viac za sebou). 
3.  Nepríjemné, ale n i e   n e b e z p e  n é   a r y t m i e: sínusové bradykardie ( asto pri         

u ívaní  betablokátorov, alebo iných antiarytmík), supraventrikulárne extrasystoly,   
     komorové extrasystoly menej ako 10/min, sínusové tachykardie. 
Urgentnos lie by a

 

rýchlos zabezpe enia transportu do zdravotníckeho zariadenia je daná klinickými 
prejavmi. O vä ej záva nosti stavu sväd í: pokles TK o viac ako 20% k udových hodnôt,  tachykardia 
nad 150/min, bradykardia pod 40/min, du nos , slabos , potenie, stenokardie a

 

poruchy vedomia.   

Klinické prejavy 
Anamnéza: 
Pacient je schopný lekára informova , e sa lie i pre poruchu srdcovej innosti, neraz ju doká e aj 
pecifikova . Pokia sa porucha srdcového rytmu vyskytla u

 

pacienta po prvý krát, máva detekovate ný 
za iatok: subjektívne vnímanie vynechania, preskakovania srdca ,   pocit bú enia srdca, únava, 
nevolnos , du nos , závraty, boles na hrudníku. Anamnestickým

 

prejavom záva nej arytmie je 
prechodná strata vedomia 

 

synkopa. Vzniká z nedokrvenia mozgu a býva spojená s pádom. Pacienti, 
ktorí majú arytmie po prvý krát, poci ujú úzkos a

 

strach. 
Objektívne príznaky: 
Bledos , potenie, hypotenzia, tachykardia alebo bradykardia, pulzový deficit na periférii, cyanóza, 
du nos a známky p úcneho edému.

 

EKG: akýko vek záznam pomô e pri diagnostike, aj ke nie je 12 zvodový, ale len z

 

3 hrudníkových 
elektród alebo elektród defibrilátora. 

Lie ba 
Lekár v teréne na základe anamnézy, objektívneho nálezu a ekg krivky by mal stanovi :

 

1. Typ arytmie: brady, tachy, úzke, iroké QRS  (presná diagnóza typu arytmie nie je  v dy 
v mo nostiach lekára prednemocni nej starostlivosti, i u z dôvodu technického alebo asového). 

2. Hemodynamickú záva nos arytmie pod a prítomnosti/neprítomnosti symptómov:  hypotenzia, 
ok, porucha vedomia, známky avostranného, pravostranného  kardiálneho zlyhávania, 

stenokardie.   
 3.   Optimálnu lie bu 

Mo nosti lie by sú: vagové manévre, antiarytmiká, synchronizovaná kardioverzia (SKV) pre 
nestabilných pacientov s tachykardiou, transtorakálna kardiostimulácia (TKS) pre nestabilných pacientov 
s bradykardiou, okam itá KPR. 



Cie om lie by

 
arytmií v prednemocni nej etape nie je úprava EKG nálezu k norme, ale stabilizácia 

pacienta a zabránenie zhor ovaniu hemodynamických zmien. Ak sa stav neupraví, transportujeme 
pacienta do zdravotníckeho zariadenia. 
Za hemodynamicky stabilné arytmie sa pova ujú tie, pri ktorých nie sé  príznaky hypoperfúzie a poruchy 
vedomia. Lie ba sa za ne a po diagnostike poruchy rytmu. 
Ak sú prejavy naru enej hemodynamiky 

 
avostranné aj pravostranné srdcové zlyhanie, stenokardie, 

hypotenzia a ok, poruchy vedomia z hypoperfúzie, symptomatickú lie bu musíme za a okam ite.

 

Prvá pomoc bez pomôcok 
1. Uvo ni odev okolo krku a

 

pása, vyvetra v

 

miestnosti, upokoji vysvetlením stavu.

 

2. Polohova 

 

pohodlná poloha, pri hypotenzii horizontálna s mierne nadvihnutou hlavou, pri 
du nosti polosed 

3. Asistova pri u ití liekov, ak ich pacient má ordinované v

 

prípade potreby. Tabletku rozhrýz 
a zapi na urýchlenie vstrebávania.

 

4. Pri menej záva ných stavoch po ka po podaní liekov per os 45-60 min na úpravu stavu, pri 
záva nej ích a kostiach zariadi transport do zdravotníckeho zariadenia 

 

      (ak mal postihnutý podobné a kosti u v

 

minulosti, vie posúdi svoj stav predpo-          
klad typický priebeh).

 

Zdravotnícka prvá pomoc 
1. Doplni prvú pomoc

 

2. Polohova pod a preva ujúcich príznakov

 

3. Zmera vitálne funkcie: TK, P, fD, SpO2 (pri poruchách vedomia aj glykémiu)

 

4. i.v.linka - permanentným periférnym katétrom 
5. kyslíková inhala ná lie ba 
6. Urobi EKG záznam + monitoring

 

7. Vagové manévre, antiarytmiká, SKV, TKS, KPR 

I.  Farmakologická lie ba v prednemoni ných podmienkach                   
a) B r a d y a r y t m i e (menej ako 60 pulzov/min) sa lie ia v prednemocni nej fáze, len ak sú 

hemodynamicky záva né. Spravidla  záva né symptómy sú pri frekvencii pod 40/min. Mo no 
skúsi atropín bolusovo 0,5 mg i.v. alebo 1 mg i.v. do celkovej dávky 3 mg u

 

dospelých. Pri 
záva ných stavoch (AV 

 

blokáda II.,III. stup a) býva ú inná len externá kardiostimulácia. Ak nie 
je dostupná, je k dispozícii iba adrenalín v i.v. infúzii 2-10 mikrog/min za sústavného 
monitorovania. Pri bradyarytmii spôsobenej predávkovaním betablokátormi alebo blokátormi 
kalciových kanálov mo no poda glukagón 3 mg i.v. Riziko asystólie je pri AV blokáde  II - III 
stup a. Je tým vä ie, ím ir ie je QRS. Pozri Algoritmus pri bradykardiách.

 

Poznámka: Nepodáva atropín po transplantácii srdca. Vo bou je TKS alebo adrenalín v

 

infúzii. Pokia  
zistíme bradykardiu u inak asymptomatického pacienta, táto  nevy aduje lie bu. Sklon k sínusovej 
bradykardii majú trénovaní portovci, vagotonici. Tie po as spánku klesá frekvencia sínusového rytmu.       

b)  T a ch y k a r d i e (viac ne 100 pulzov/min u dospelého). Záva né symptómy sú zriedkavé pri 
frekvencii pod 150/min (s výnimkou ICHS, alebo iného organického ochorenia). 
      1)  S í n u s o v ú   t a ch y k a r d i u identifikova a

 

lie i len v

 

prípade potreby pod a

 

vyvolávajúcej prí iny (emócie, horú ka, boles , stres, mô e by príznakom anémie, hypovolémie, 
srdcového zlyhávania). Lie ba musí by kauzálna, lebo ka dá snaha o

 

spomalenie sínusovej tachykardie 
mô e situáciu zhor i .

 

      2)  S u p r a v e n t r i k u l á r n e    t a ch y k a r d i e   s    p r a v i d e l n ý m    r y t m o m  
(pravidelné, úzke QRS). Lie bu za íname vagovými manévrami (masá karotického telieska, Valsalvov 
manéver, tlak na o né gule). Sú v 20% úspe né pri PSVT, nie sú ú inné pri fibrilácii predsiení. V prípade 
neúspechu podávame antiarytmikum, na ktoré je pacient chronicky nastavený a predpokladá sa iasto ná 
terapeutická koncentrácia v plazme.  



Pri prvolie be je liekom vo by adenozín ( pecifický spôsob podávania), blokátor kalciových kanálov 
alebo betablokátor. Pri neúspechu mo no pokra ova blokátormi kalciových kanálov, najpou ívanej í je 
verapamil a diltiazem. U pacientov s dg: Asthma bronchiale sú liekom prvej vo by. Betablokátory 
podávame pri tachykardii bez príznakov zlyhávania avej komory.

 
Dávkovanie a spôsob podávania antiarytmík vi . Algoritmus pre tachykardie.

 
     3)  S u p r a v e n t r i k u l á r n e   t a ch y k a r d i e   s n e p r a v i d e l n ý m   r y t m o m  
(nepravidelné, úzke QRS). Naj astej ie ide o  fibriláciu predsiení, menej asto flutter s nepravidelným 
prevodom (variabilným blokom). Doporu uje sa spomali frekvenciu komôr  bu betablokátorom, 
digoxínom alebo blokátorom kalciových kanálov, nestrieda ich. Pri prejavoch srdcového zlyhávania 
mo no poda len amiodaron, alternatívne digoxín. Digoxín mô e by u ito ný u

 

pacientov so srdcovým 
zlyhaním. Nikdy sa nepokú ame v teréne o chemickú kardioverziu pre riziko tromboembólie.      

4)  K o m o r o v á  t a ch y k a r d i a s hmatným pulzom a salvy komorových extrasystol: amiodaron 
alebo e te stále pou ívaný a ú inný mezokaín. Ak sú extrasystoly monotopné, lie ia sa len pri výskyte 
viac ako 10/min, ak sú polytopné alebo s fenoménom R na T, lie ia sa pri výskyte viac ako 4/min. 
Polymorfná komorová tachykardia typu torsades de pointes je malígna arytmia, ktorá rýchlo degraduje do 
komorovej fibrilácie. Podávame MgSO4 2 g i.v. po as 5-10 min. Dávku je mo né zopakova . Nesmie sa 
pou i amiodaron ani iné látky, ktoré predl ujú QT interval. 

 

Zásady lie by arytmií 
Antiarytmiká nekombinujeme! Doporu uje sa pracova iba s

 

jedným antiarytmikom, inak hrozí  vznik 
tzv. proarytmií. 
Nepodávame antiarytmiká, kde je jasná kontraindikácia. 
Nepodávame antiarytmiká preventívne, pri o akávaní poruchy rytmu (e te nedávno populárne pri infarkte 
myokardu).  
Amiodaron je univerzálne antiarytmikum v prednemocni nej fáze, sp a kritéria pre lie bu 
supraventrikulárnych aj komorových tachykardií, a to aj pri sú asnom kardiálnom zlyhávaní.  
Ostatné frekventné antiarytmiká (betablokátory, blokátory kalciových kanálov) mô u zhor i kardiálne 
zlyhávanie pre ich negatívny inotropný ú inok. 
Pri  diagnostikovanom WPW 

 

syndróme (ak má pacient dokumentáciu) sa nesmú poda lieky A,B,C,D: 
Adenozín, Betablokátory, blokátory Ca kanálov, Digoxín. Po ich podaní mô e vzniknú záva ná 
tachyarytmia pri sú asnej existencii akcesórnej dráhy v myokarde.  
Ak nie je isté, i sa jedná o komorovú alebo supraventrikulárnu tachykardiu, podávame len amiodaron. 
Ak je pacient hemodynamicky nestabilný a farmakologická lie ba je neúspe ná, treba ho pripravi na 
kardioverziu. 

II.  Nefarmakologická lie ba v prednemocni ných podmienkach 
Fyzikálne manévre- vagové manévre volíme ako prvé u mlad ích a obehovo stabilných osôb 
s tachykardiou s úzkymi QRS.  
Masá karotického telieska robíme u le iaceho pacienta po as monitorovania ekg na jednej strane krku 
v oblasti bifurkácie a.carotis communis, t.j. vo vý ke horného okraja títnej chrupavky pred kýva om 
hlavy vyhmatáme pulzáciu na kr nej tepne a miernym tlakom prsta masírujeme v priebehu tepny  10-20 
sekúnd. Pri neúspechu pokus opakujeme na druhej strane, nikdy nie sú asne na oboch stranách. Masá 
nerobíme, ak je prítomný elest nad karotídou (hrozí NCMP). U pacientov s hypersenzitívnym 
karotickým sinusom je nebezpe ie zastavenia srdca. 
Valsalvov manéver: nútený výdych pri uzavretej hlasivkovej trbine. Po hlbokom inspíriu pacient zadr í 
dych a tla í. al ou mo nos ou je

 

výdych napr. do 20 ml strieka ky silou, aby sa posunul spä piest.

 

Tlak na obe o né gule dvomi prstami cez zatvorené mihalnice, nie v strede ale na okrajoch o ného kútika.  
Elektrická kardioverzia (KV) je metóda vo by arytmie výbojom rovnosmerného prúdu o

 

vysokom napätí 
a nízkej intenzite. Je rezervovaná pre hemodynamicky významné tachykardie refraktérne na 
farmakolie bu. Robí sa v analgosedácii, alebo krátkej celkovej anestéze (midazolam) ak je pacient pri 
vedomí.  



Synchronizovanú  kardioverziu v prednemocni nej etape nerobíme rutinne, ale výberovo u nestabilných 
pacientov so záva nou tachyarytmiou, u ktorých sú prítomné a ké symptómy

 
zjavne spôsobené 

tachyarytmiou (hypotenzia a ok, kardiálne zlyhávanie, porucha vedomia). Synchronizovaná 
kardioverzia nie je v ak odporú aná u kriticky chorých pacientov (napr. v sepse, s metabolickou 
dysbalanciou) alebo tam, kde sú rekurentné paroxyzmy tachyarytmie, ke e faktory, ktoré spôsobili 
arytmiu pretrvávajú na alej. Tu treba lie i základné ochorenie a

 
voli skôr farmakolie bu. Tie 

fibriláciu/flutter predsiení v teréne nerie ime kardioverziou, ani sa nepokú ame o chemickú verziu na 
sínusový rytmus, pokia pacient nie je plne antikoagulovaný, alebo nebol vylú ený trombus 
echokardiografickým vy etrením. 
SKV  vy aduje: synchronizáciu s R vlnou (aby sa minimalizovalo riziko vzniku komorovej fibrilácie), 
vhodný defibrilátor, kvalitné snímanie ekg krivky, správne umiestnenie a dobrý kontakt elektród. 
Komorová tachykardia, fibrilácia predsiení: za íname 200 J mono alebo 120-150 J bifázický výboj 
a zvy ujeme do troch pokusov. Flutter predsiení a PSVT ni ie energie: 100 J mono alebo 70 

 

120 J 
bifázický výboj. 
Zvlá tnou formou kardioverzie je pokus o zvrátenie fibrilácie komôr. Táto metóda sa nazýva defibrilácia 
a je prebraná v kapitole: Roz írená  KPR. 
Transtorakálna kardiostimulácia (TKS) je metóda, kde srdce je stimulované výbojom prostredníctvom 
ve koplo ných samolepiacich elektród cez stenu hrudníka. Efektívnej ia je stimulácia predozadná 
(záporný pól pod avú lopatku, kladný do prekordia). 

 

Postup: na prístroji nastavíme po adovanú frekvenciu (oby ajne cca 70/min) a po 20 mA zvy ujeme 
energiu, a dosiahneme plnej stimulácie. Potom klesáme s energiou po 5mA a do chvíle, ke stimulácia 
prestane by ú inná. Prístroj nastavíme na hodnotu o

 

50% vy iu ne bola hodnota, pri ktorej prestala by 
stimulácia ú inná. Optimálne sa robí v neuroleptanalgézii (fentanyl a dehydrobenzperidol). 

EKG nálezy záva ných arytmií a algoritmy brady/tachyarytmií 
Na dôva ok EKG nálezy záva ných arytmií a algoritmus pre brady/tachyarytmie pod a Guidelines 2005. 
Algoritmus pre tachyarytmie mo no na prvý poh ad pôsobí zlo ito, ale

 

v podstate je jednoduchý. 
V prednemocni nej starostlivosti vychádzame z toho, i sú tachykardie s úzkymi/ irokými QRS, 
s pravidelným/nepravidelným rytmom. Úzke QRS sved ia pre supraventrikulárne arytmie, lie bu mo no 
za a vagovými manévrami a

 

adenozínom, pri neúspechu pokra ujeme bu blokátorom kalciových 
kanálov  alebo betablokátorom. V prípade irokého QRS mô e ís o

 

komorové alebo supraventrikulárne 
arytmie, av ak pri pochybnostach lie ime arytmiu ako komorovú  amiodaronom.  

Prognóza závisí od základného a pridru eného ochorenia, veku, stavu srdcovej frekvencie. 

Chorí s bradyarytmiami a osobitne pacienti s komorovými tachyarytmiami majú asto a ké organické 
ochorenie srdca, ktoré rozhoduje o ich al ej prognóze. Po úspe nom zvládnutí záva nej arytmie v teréne 
sa v indikovaných prípadoch v kardiocentre rozhodne o trvalej lie be arytmie katétrovou abláciou, alebo 
sa implantuje trvalý kardiostimulátor, kardioverter, defibrilátor.   

Súhrn 
Poruchy srdcového rytmu lie ime v prednemocni nej etape len vtedy, pokia sú záva né a

 

spôsobujú 
vá ne hemodynamické zmeny alebo pokia prehlbujú ischémiu myokardu. Antiarytmickú lie bu volíme 
s oh adom na typ arytmie a s

 

oh adom na lieky,  ktoré  pacient dlhodobo u íva. Ak sú arytmie rezistentné 
na farmakolie bu, pod a dostupnosti robíme externú kardiostimuláciu, elektrickú kardioverziu. Pri lie be 
porúch srdcového rytmu je treba v ak ma na pamäti, e je nutné lie i aj základné ochorenie (ischémiu, 
elektrolytovú a acidobázickú poruchu, at .).
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