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Charakteristika fibrilácie predsiení

• nepravidelná, nekoordinovaná, rýchla predsieňová aktivita

• dominantne ochorenie ľavej predsiene ( elektricky a morfologicky 
zmenená)

• jej výskyt stúpa s vekom

• pomaly progredujúce ochorenie, nie úplne vyliečiteľné

• pomerne „benígne“ ochorenie

• malígne dôsledky: iCMP, hemoragická CMP (AKL), SZ - tachyKMP



Definícia fibrilácie predsiení

• na stanovenie diagnózy FA sa vyžaduje jej zachytenie na EKG

 nepravidelný R-R interval

 absencia zreteľnej P vlny

 nepravidelná predsieňová aktivita

• záchyt FA na 12 - zvodovom povrchovom EKG

• v prípade EKG monitoringu je dg. klinickej FA stanovená po jej 

záchyte v trvaní min. 30 s

European Heart Journal (2020) 00, 1 - 125



Prečo je dôležité po fibrilácii predsiení pátrať? 

• ohrozuje pacienta na živote

• mortalita: SZ, komorbidity, CMP

• stroke: 20 – 30% všetkých 
iCMP, 10% kryptogénnych CMP

• dysfunkcia ĽK/ SZ: 20 -30% 
pacientov s FA; 

 FA s rýchlou komorovou 
odpoveďou  

→ tachyKMP

 AV dyssynchrónia

• zhoršuje kvalitu života pacienta

• pokles kognitívnych funkcií/ 
vaskulárna demencia: 
mikroembolizácia, hypoperfúzia

• depresia: 16 – 20%, závažné 
symptómy a zníženie QoL, 
vedľajšie účinky liečby 

• zhoršenie kvality života: > 60%, 
výskyt FA, komorbidity, 
psychické, funkčné a 
medikamentózne

• hospitalizácie: 10 – 40% ročne

European Heart Journal (2020) 00, 1 - 125



Skríning fibrilácie predsiení

• skríning FA sa navrhuje ako jedna zo stratégií pre vyšší záchyt FA a včasnú 
indikáciu antikoagulačnej liečby u vysokorizikových pacientov  

• súčasné odhady: 15% ľudí s FA nie je v súčasnosti diagnostikovaných, 

z toho 75% môže byť vhodných na AKL 

• asymptomatická a symptomatická FA je porovnateľná vo výskyte celkovej 
mortality, KV mortality alebo výskytu iCMP

• dlhodobo perzistujúca a permanentná FA sa spája s vyšším rizikom TE a 
úmrtnosťou zo všetkých príčin v porovnaní s paroxyzmálnou FA

• pokles kognitívnych funkcií a vaskulárna demencia  - paroxyzmálna FA

• úspešnosť záchytu FA  závisí dĺžky monitorovania; dôležité je TE riziko

European Heart Journal (2020) 41, 1075 - 1085 



Prevalencia asymptomatickej fibrilácie predsiení 

European Heart Journal (2020) 41, 1075 - 1085 



U KOHO pátrať po fibrilácii predsiení? 

1. Palpitácie udávané pacientom  - diferenciálna diagnostika. 

2. Pacienti po prekonaní kryptogénnej ischemickej CMP.

3. Skríning asymptomatickej FA u pacientov s rizikovými faktormi 

(obezita, SZ, DM, CKD, AH).

4. Skríning fibrilácie predsiení u pacientov s početnou SVES; behmi 

atriálnej tachykardie; s dilatovanou ĽP; závažnou MR/ MS; KMP...

5. Náhodne zistená  - EKG, EKG Holter, ILR, KS/ICD. 



KOHO skríningovať?

• odporúča sa oportúnny skríning FA meraním pulzu alebo natočením EKG u 

pacientov vo veku ≥  65 rokov

• systematický EKG skríning by mal byť zvážený na detekciu FA u pacientov 

vo veku ≥  75 rokov, alebo u pacientov s vysokým rizikom tromboembolizmu

European Heart Journal (2020) 00, 1 - 125



KOHO skríningovať ?

• mnohé randomizované štúdie sa zameriavali na posúdenie, či je 
rutinný skríning starších pacientov sledovaných obvodným lekárom 
pomocou jednozvodového EKG účinnejší na diagnostiku FA ako bežné 
vyšetrenie pacienta poskytované obvodným lekárom 

• Výsledky:

1. skríning FA u jedincov vo veku ≥ 65 rokov pri návštevách obv. lekára  
pomocou jednozvodového EKG nie je účinný spôsob identifikácie 
nediagnostikovanej FP

2. skríning FA s použitím jednozvodového EKG u jedincov vo veku ≥ 85 
rokov môže byť účinný na identifikáciu nediagnostikovanej FP

Circulation. 2022;145:946–954



Circulation. 2022;145:946–954



Skríning FA u pacientov so srdcovým zlyhávaním

• progredujúce SZ = vyšší výskyt fibrilácie predsiení

Europace, 2020 Aug 1;22(8):1147-1148



• rizikové faktory pre vyšší výskyt fibrilácie predsiení 

• v rámci skríningu sa odporúča stratégia palpácie pulzu – nákladovo 
efektívna skríningová metóda

• EKG monitorovanie k potvrdeniu dg. FA u symptomatických pacientov 

Skríning FA u pacientov s obezitou, AH, DM, sleep apnoe, 
štrukturálnym ochorením srdca

Europace, 2020 Aug 1;22(8):1147-1148



Skríning FA u pacientov po kardiochirurgickej operácii

• pooperačná FA predstavuje najčastejšiu komplikáciu KCH výkonu (20 – 50%)

• riziko jej výskytu sa zvyšuje od izolovanej operácie – CABG, k operácii chlopní 
a následne k súbežnej operácii CABG/ operácia chlopní

• rizikové faktory pre vznik pooperačnej FA predstavujú: typ procedúry, RF 
pacienta

• väčšina pooperačných FA – do 4 dní od OP, najčastejšie 2. pooperačný deň, 
maximum do obdobia 7 pooperačných dní 

• odporúča sa EKG monitoring v trvaní 4 – 7 dní pooperačne za účelom 
detekcie pooperačnej FA

• pooperačná FA zvyšuje riziko recidívy výskytu fibrilácie predsiení 8-násobne 

• následný EKG monitoring v ambulantných podmienkach sa odporúča len u 
symptomatických pacientov 

Europace, 2020 Aug 1;22(8):1147-1148



Skríning FA u pacientov po prekonaní kryptogénnej CMP

• kryptogénna CMP = ischemická CMP neurčenej etiológie 

• vzhľadom na kontinuálny a 
dlhodobý EKG monitoring 
predstavuje väčšiu 
pravdepodobnosť záchytu FA 
ako iný EKG monitoring

• detekcia FA u vybranej skupiny 
pacientov, s vyšším rizikom 
vzniku FA, vrátane starších osôb, 
osôb s komorbiditami a KV 
rizikovými faktormi

Europace, 2020 Aug 1;22(8):1147-1148



AKO skríningovať pacientov za účelom detekcie FA ?

Neinvazívne dg. vyšetrovacie metódy:

• 12 - zvodové EKG: symptómy pacienta/ náhodný záchyt 

• EKG Holter ( 24 – 72 hodín )

• Telemonitoring: EKG Holter ( dni – týždne ) – mdt.cz.

• Bedside/ telemetria EKG monitoring: nemocničné lôžko

• Monitoring TK: notifikácia o nepravidelnosti pulzu 

• Smartwatch: EKG s notifikáciou o nepravidelnosti pulzu 

Invazívne dg. vyšetrovacie metódy:

• Implantovateľný slučkový záznamník: ( synkopa, iCMP, palpitácie )

• Kardiostimulátory/ ICD



12 - zvodové EKG so záchytom FA = jednoznačná diagnóza fibrilácie predsiení



Smartwatch

• skríning FA prostredníctom smartwatch má 
význam najmä u pacientov vo veku ≥ 65 r., s 
vysokým rizikom tromboembolizmu



Implantovateľný slučkový záznamník 

• ILR (reveal) predstavuje invazívnu diagnostickú metódu na stanovenie 
porúch srdcového rytmu

Indikácie:

1. synkopálne stavy nejasnej etiológie, resp. s vysokou suspekciou
z arytmogénnej príčiny

2. pacienti po prekonaní ischemickej cievnej mozgovej príhody (CMP)

3. palpitácie (IIb)

4. manažment pacientov s fibriláciou predsiení



Sledovanie dlhodobého EKG monitorovania prostredníctvom ILR 
v záchyte FP u pacientov po prekonaní ischemickej cievnej 
mozgovej príhody (iCMP) na našom pracovisku 

• retrospektívna analýza 80 pacientov po prekonaní ischemickej CMP

• priemerný vek pacientov v čase implantácie ILR: 59 ± 11,1 rokov;

(31 - 80 rokov), (muži: 60 ± 10,2 rokov; ženy: 68 ± 15,5 rokov)

• obdobie sledovania: 01.01.2017 - 15.09.2019; (13 ± 9,1 mesiacov)

• pacienti po 1 alebo recidivujúcich iCMP; 

• vek 46 – 64 r. – 46%; vek 65 – 74 r. – 35%; vek ≥ 75 r. – 8%



Rizikový profil pacientov
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Záchyt fibrilácie predsiení
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Z klinickej praxe - záchyt FA prostredníctvom implantovateľného 
slučkového záznamníka cez HM

Sínusový rytmus

Fibrilácia predsiení



Záchyt subklinickej FA prostredníctvom KS/ ICD 

• AHRE (atrial high rate episode) - predsieňové epizódy o vysokej 
frekvencii 

• definícia AHRE sa vzťahuje na epizódy v trvaní najmenej 6 minút, a to 
v neprítomnosti klinicky diagnostikovanej fibrilácie predsiení

• epizódy AHRE sú spojené so zvýšeným rizikom ďalšieho rozvoja 
klinickej FA a ischemickej CMP

• riziko vzniku ischemickej CMP je podstatne nižšie než u pacientov 
s EKG dokumentovanou FA, s najväčšou pravdepodobnosťou 
v dôsledku veľmi zriedkavého a krátkeho charakteru epizód AHRE

N Engl J Med. 2012 Jan 12; 366(2):120-9.



Záchyt subklinickej FA prostredníctvom KS/ ICD 

• indikácia perorálnej AKL by sa mala zvážiť predovšetkým u pacientov 
s epizódami AHRE v trvaní > 24 hodín a odhadovaným vysokým 
rizikom TE podľa skórovacieho systému CHA2D2S – VASc, a to

≥ 2 pre mužov a ≥ 3 v prípade žien

• správne iniciovať perorálnu AKL aj u pacientov s epizódami AHRE 
krátkeho trvania pokiaľ majú vysoko rizikový klinický profil, alebo sú 
po prekonaní ischemickej CMP

Europace 2016 Aug 27 



Navrhovaný terapeutický algoritmus pre manažment pacientov s AHRE

Europace 2016 Aug 27 



Záchyt subklinickej FA prostredníctvom DDD ICD

Fibrilácia predsiení



Záver:

• FA je pomerne benígna srdcová arytmia, jej najväčší malígny dôsledok predstavuje 
vznik CMP

• skríning FA je jasný u symptomatických a rizikových pacientov, a to pacientov s 
rizikovými faktormi, ako aj určitým štrukturálnym postihnutím srdca
- nie je však jasná potrebná frekventnosť EKG monitorovania

• skríning FA u asymptomatických rizikových pacientov sa odporúča, ale ostáva stále 
nejasný

• napr. pri stanovení dg. HKMP sa odporúča 48 hod. EKG Holter za účelom posúdenia 
predsieňových a komorových arytmí, avšak ďalší skríning už nie je známy 

• pre klinickú prax je dôležité skríningovať predovšetkým starších (starých) a 
rizikových pacientov ( s odhadovaným vysokým rizikom TE podľa CHA2DS2 VASc v 
prípade dg. FA), závažnou MR/MS, početnou SVES/AT...

• spôsobov monitoringu je niekoľko, najpohodlnejší a najpriaznivejší spôsob 
monitoringu sa ukazuje prostredníctvom ILR, jeho limitáciou je však obmedzenosť 
indikácií 

Ďakujem za pozornosť. 


