TÉMA

FARMAKOTERAPIA SUPRAVENTRIKULÁRNYCH
ARY TMIÍ
Ján Kmec
Klinika kardiológie FNsP J. A. Reimana, Prešov
Supraventrikulárne arytmie sú skupinou porúch srdcového rytmu, ktoré sú relatívne bežné a zriedka ohrozujú život pacienta. Medzi najčastejšie liečebné stratégie týchto arytmií patrí antiarytmická liečba, elektrická kardioverzia a katétrová ablácia. Závažnosť symptómov závisí od štrukturálneho srdcového ochorenia a od hemodynamickej rezervy pacienta. Najbežnejšími formami atriovertikulárno (AV) nodálne
dependentných tachykardií sú AV nodálna reentry tachykardia (AVNRT) a AV recipročná tachykardia (AVRT), u ktorých sú antiarytmiká
vhodné predovšetkým v manažmente hemodynamicky stabilných foriem. Akútna liečba pacientov s flutterom predsiení závisí od klinického stavu. Ak ide o pacienta hemodynamický nestabilného alebo so srdcovým zlyhaním, indikovaná je emergentná elektrická kardioverzia,
ak je pacient hemodynamický stabilný, môžeme pre kontrolu frekvencie zvoliť lieky blokujúce AV uzol. Pre dlhodobý manažment flutteru
predsiení je prioritná katétrová ablácia a antiarytmická liečba je vhodná len u rekurentného a dobre tolerovaného flutteru predsiení. Hlavný problém v manažovaní pacientov s fibriláciou predsiení súvisí so samotnou arytmiou a prevenciou tromboembólie. Farmakologická
kardioverzia je najúčinnejšia, ak sa začne do siedmich dňoch od začiatku fibrilácie predsiení a antiarytmická liečba je vhodná pre udržanie
sínusového rytmu po úspešnej kardioverzii, ako aj na kontrolu frekvencie pri permanentnej alebo perzistujúcej fibrilácii predsiení.
Kľúčové slová: supraventrikulárne arytmie, fibrilácia predsiení, flutter predsiení, antiarytmiká.
PHARMACOLOGICAL TREATMENT OF SUPRAVENTRICULAR ARRHYTHMIAS
Supraventricular arrhythmias are a group of cardiac rhythm disturbances, that are relatively common and rarely life threatening. The most
common treatment strategies include antiarrhythmic drug therapy, external direct current cardioversion and catheter ablation. Symptom
severity depends on the presence of structural heart disease and hemodynamic reserve of the patient. The most common forms of AV
nodal – dependent tachycardias are AV nodal reentrant tachycardia (AVNRT) and AV reciprocating tachycardia (AVRT). Antiarrhythmic
drugs are appropriate for hemodynamic stable forms. Acute therapy for patients with atrial flutter depends on clinical presentation. If the
patient presents with acute hemodynamic collapse or CHF, then emergent DC-synchronised shock is indicated, if the patient present is
hemodynamically stable we can use AV-nodal-blocking drugs for rate control. For long-term management of atrial flutter preffered catheter
ablation and antiarrhythmic drugs are appropriate for recurrent and well-tolerated atrial flutter. The main problem in management of atrial
fibrillation is associated with arrythmia and prevention of thromboembolism. Pharmacological cardioversion seems most effective when
initiated within 7 days after onset of an episode atrial fibrillation. Antiarrhythmic drugs therapy is appropriate for maintain sinus rhythm
after successfully cardioversion and for rate control during permanent and persistent atrial fibrillation.
Key words: supraventricular arrhythmias, atrial fibrillation, atrial flutter, antiarrhythmic drugs.
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Úvod
Supraventrikulárne arytmie sú skupinou bežných porúch srdcového rytmu. Medzi tieto arytmie
zahŕňame rytmy, ktoré vychádzajú zo sinoatriálneho
uzla, z tkaniva predsiení, z junkčnej oblasti, ako aj recipročné a akcesórnou dráhou spúšťané tachykardie.
Medzi najčastejšie liečebné stratégie týchto arytmií
patrí antiarytmická liečba a katétrová ablácia. S objavením sa nových terapeutických intervencií a sofistikovaných mapovacích systémov môžu byť liečené aj veľmi komplexné arytmie. Supraventrikulárne
arytmie sú relatívne bežné, často repetitívne, občas
perzistujúce a zriedka život ohrozujúce. Všetky tachyarytmie sú spôsobené jednými alebo viacerými
mechanizmami, ktoré zahŕňajú poruchy iniciácie impulzov (poruchy automácie) a abnormality vedenia
impulzov (reentry mechanizmus) (1).
Klinická prezentácia
V čase vyšetrenia sú pacienti s paroxyzmálnymi
arytmiami často asymptomatickí. Závažnosť symptómov závisí od štrukturálneho srdcového ochorenia
a od hemodynamickej rezervy pacienta. Pacienti
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s paroxyzmálnou supraventrikulárnou tachykardiou
(SVT) môžu mať mierne alebo ťažké kardiopulmonálne obtiaže. Medzi symptómy závislé od arytmie
patria: palpitácie, únava, zatmenie pred očami,
dyskomfort na hrudníku, dyspnoe, potenie, presynkopy a synkopy. Základom pre klinické rozhodovanie je anamnéza, ktorá má popisovať počet epizód, ich trvanie, spôsob začiatku a možné spúšťače
arytmií (1, 2).
Špeciﬁcké arytmie
Supraventrikulárne extrasystoly (SVES)
Sú vytvárane ektopickým fókusom predsiene.
Vyskytujú sa v rôznych situáciách vrátane nadmernej konzumácie kávy alebo alkoholu a pri užívani
sympatomimetických liekov. Môžu byť prítomné
aj u pacientov so štrukturálnym srdcovým ochorením. Pacienti so SVES sú obyčajne asymptomatickí
a nevyžadujú liečbu. U pacientov s nepríjemnými
symptómami sa môžu skúsiť betablokátory v nízkych
dávkach. Nie sú však uvádzané žiadne štúdie potvrdzujúce ich účinnosť (3).

Sínusové tachyarytmie
Sú obyčajne odpoveďou na primeraný fyziologický (napr. záťaž) alebo na nadmerný stimul (napr.
hypertyreoidizmus). K neprimeranej sínusovej tachykardii môže viesť zlyhanie mechanizmov, ktoré
kontrolujú sínusovú frekvenciu.
A. Fyziologická sínusová tachykardia je definovaná ako zvýšenie sínusovej frekvencie > 100/min
v súlade s hladinou fyzického, emočného, patologického alebo farmakologického stresu. Sínusová tachykardia môže byť aj signálom ťažkých základných
ochorení a často vyžaduje komplexné zhodnotenie.
Hlavnou zásadou v manažovaní sínusovej tachykardie je identifikovať príčinu a buď ju eliminovať alebo
liečiť. Betablokátory sú užitočné a efektívne pre
symptomatickú sínusovú tachykardiu, ktorá je spúšťaná emočným stresom a inými úzkostnými stavmi,
pre prognostický benefit po infarkte myokardu, pre
symptomatický a prognostický benefit iných ireverzibilných príčin sínusovej tachykardie, napr. u kongestívneho srdcového zlyhávania, pri symptomatickej
tyreotoxikóze v kombinácii s karbimazolom alebo
propyltiouracylom. Ak sú betablokátory u pacien-
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Tabuľka 1. Odporúčania pre akútny mamažment hemodynamicky stabilných a pravidelných tachykardií.
EKG

Odporúčanie

Trieda

Hladina významnosti

Úzko QRS komplexová tachykardia
(SVT)

vágové manévre
adenozín
verapamil, diltiazém
betablokátory
amiodarón
digoxín

I
I
I
I
IIb
IIb
IIb

B
A
A
A
C
C
C

Široko QRS komplexová tachykardia
SVT a ramienková blokáda
Preexcitačná SVT/FP

ako vyššie
flekainid
ibutilid
prokainamid
EKV

I
I
I
I

B
B
B
C

Široko QRS komplexová tachykardia
neznámeho pôvodu

prokainamid
sotalol
amiodarón
EKV
lidokaín
adenozín
betablokátory
verapamil

I
I
I
I
IIb
IIb
III
III

B
B
B
B
B
C
C
B

Široko QRS komplexová tachykardia
neznámeho pôvodu u pacientov so
zlou funkciou ľavej komory

amiodarón
EKV
lidokaín

I
I

B
B

chykardii (> 30/min nad základnu frekvenciu alebo
> 120/min) počas desiatich minút testu na naklonenej rovine, ak je neprítomná posturálna hypotenzia
a autonómna neuropatia. Etiológia a patofyziológia
POTS je heterogénna. Hlavnou nefarmakologickou
liečbou je expanzia volumu, spánok s vyvýšenou
hlavou (od 10 do 16 cm), odporový tréning kombinovaný používaním fyzikálnych kontramanévrov,
ako aj pančuchy dlhodobo komprimujúce stehno.
Pre všetky prípady POTS neexistuje žiaden vhodný
jednotlivý liek a často sa používa ich kombinácia.
Užitočné môžu byť betablokátory. Fludrokortizón
s bisoprololom alebo samostatne preukázal zlepšenie symptómov u pacientov, u ktorých je prítomná
idiopatická hypovolémia. Fludrokortizón bol efektívne kombinovaný so zvýšením hlavy počas spánku.
Efektívne boli aj centrálne (napr. metylfenidát, klonidín) a periférne učinkujúce látky (napr. midodrín).
Úspešne bol použitý aj fenobarbital a oktreotid a u
veľmi refraktérnych prípadov sa skúša erytropoetín
(1).

Vysvetl.: EKV – elektrická kardioverzia; SVT – supraventrikulárna tachykardia; FP – fibrilácia predsiení (1).
Tabuľka 2. Odporúčania pre dlhodobú liečbu akcesórnou dráhou mediovaných arytmií (1).
Arytmia

Odporúčanie

Trieda

Hladina
významnosti

I
IIa
IIa
III

B
C
C
C

I

B

WPW syndróm
(pre-excitácia a symptomatické
arytmie), dobre tolerované

katétrová ablácia
flekainid, propafenón
sotalol, amiodarón, betablokátory
verapamil, diltiazém, digoxín

WPW syndróm (s FP a rýchlym
vedením alebo zlou toleranciou
AVRT)

katétrová ablácia

AVRT, zle tolerovaná (bez pre-excitácie)

katétrová ablácia
flekainid, propafenón
sotalol, amiodarón
betablokátory
verapamil, diltiazém, digoxín

I
IIa
IIa
IIb
III

B
C
C
C
C

Jediná alebo nefrekventná AVRT
epizóda(y) (bez pre-excitácie)

žiadna
vágové manévre
pill-in-the-pocket –
verapamil, diltiazém, betablokátory
katétrová ablácia
sotalol, amiodarón,
flekainid, propafenón
digoxín

I
I
I
IIa
IIb
IIb
III

C
B
B
B
B
C
C

Pre-excitácia,
asymptomatická

žiadna
katétrová ablácia

I
IIa

C
B

tov so symptomatickou tyreotoxikózou kontraindikované, môžu byť prospešné nondihydropyridínové
blokátory kalciových kanálov (BKK), ako je diltiazém alebo verapamil.
B. Neprimeraná sínusová tachykardia (NST)
je definovaná ako pretrvávajúce zvýšenie pokojovej srdcovej frekvencie alebo sínusovej frekvencie,
ktoré nesúvisí s hladinou fyzického, emočného,
patologického alebo farmakologického stresu.
Patofyziologický základ je pravdepodobne multifaktoriálny. U neliečených pacientov nie je riziko
vzniku kardiomyopatie indukovanej tachykardiou
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známe, ale je pravdepodobne malé. U väčšiny pacientov môžu byť v liečbe užitočné betablokátory
a non-dihydropyridinové BKK (verapamil a diltiazém). Sľubné môžu byť aj špecifické bradykardické látky, napr. If inhibítor ivabradín. U najrefraktornejších príčin NST zostáva dôležitou liečebnou
možnosťou modifikácia sínusového uzla katétrovou
abláciou.
C. Posturálny ortostatický tachykardický
syndróm (POTS) charakterizuje jedincov s prítomnou ortostatickou intoleranciou pri preukázateľne
nadmernej perzistujúcej posturálnej sínusovej ta-

Sinus node reentry tachykardia (SNRT)
Je charakterizovaná paroxyzmami, často nepretrvávajúcej tachykardie s p-vlnami, ktoré sú podobné, ale nie identické sínusovým. Klinicky podozrivé
prípady symptomatickej SNRT môžu odpovedať na
vágové manévre, adenozín, amiodarón, betablokátory, nondihidropyridinové BKK alebo aj na
digoxín (1).
Atrioventrikulárne nodálne dependentné
tachykardie
Tvoria špecifické podskupiny rýchlych, pravidelných supraventrikulárnych arytmií, ktoré pre svoje
trvanie kriticky závisia na vedení cez AV uzol.
A. Atrioventrikulárna nodálna reentry tachykardia (AVNRT) je najbežnejšou formou PSVT a jej
prevalencia je vyššia u žien ako u mužov. Obyčajne
nie je združená so štrukturálnym srdcovým ochorením. Frekvencia tachykardie je obyčajne 140 –
250/min. Akútna liečba pacientov s AVNRT je
uvedená v tabuľke 1.
B. Atrioventrikulárna recipročná tachykardia
(AVRT). Typické akcesórne dráhy sú mimouzlové dráhy a spájajú myokard predsiene a komory cez AV rýhu.
Delta vlna je prítomná v EKV obraze u 0,15 – 0,25 %
všeobecnej populácie. Diagnóza WPW syndromu je
rezervovaná pre pacientov s preexitáciou a tachyarytmiami (AVRT 95%). AVRT sa delí na ortodrómnu a antidrómnu AVRT (1, 5). Fibrilácia predsiení je
u pacientov s WPW syndrómom potencionálne život
ohrozujúcou arytmiou. Akútna liečba pacientov
s AVRT je uvedená v tabuľke 1. Odporúčania pre dlhodobú liečbu akcesórnou dráhou mediovaných
arytmií sú uvedené v tabuľke 2 (1).
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Tabuľka 3. Odporúčania pre akútny manažment flutteru predsiení (1).
Klinický stav/navrhnutá
liečba

Odporúčania

Trieda

Hladina
významnosti

EKV
betablokátory
verapamil, diltiazém
digitalis
amiodarón

I
IIa
IIa
IIb
IIb

C
C
C
C
C

Konverzia

predsieňová alebo transezofágová
stimulácie
EKV
ibutilid
flekainid, propafenón
sotalol
prokainamid
amiodarón

I
I
IIa
IIb
IIb
IIb
IIb

A
C
A
A
C
A
C

Kontrola frekvencie

diltiazém, verapamil
detablokátory
digitalis
amiodarón

I
I
IIb
IIb

A
C
C
C

ZLE TOLEROVANÝ FLP
Konverzia
Kontrola frekvencie

STABILNÝ FLP

Fokálna junkčná tachykardia
Je raritnou arytmiou a je charakterizovaná
abnormálne rýchlymi vzruchmi z junkčnej oblasti.
Pacienti odpovedajú na liečbu betablokátormi.
Tachykardia môže byť spomalená alebo ukončená
i. v. podaním flekainidu a pozitívna je aj odpoveď
na jeho dlhodobú per os liečbu. Katétrovou abláciou
môžeme pacienta vyliečiť (1).
Neparoxyzmálna junkčná tachykardia
Ide o benígnu úzko komplexovú tachykardiu
s frekvenciou od 70/min. do 120/min. Môže však
byť aj markerom závažných stavov, ako je digitalisová toxicita, hypokaliémia, stav po chirurgickej
operácii srdca, ischémia myokardu, chronická obštrukčna choroba pľúc s hypoxiou a myokarditída.
Základom liečby je korekcia základných abnormalít.
Pretrvávajúca junkčná tachykardia môže byť potlačená betablokátormi alebo blokátormi kalciových kanálov (1).
Fokálna atriálna tachykardia (FAT)
Je charakterizovaná pravidelnou aktiváciou
z oblasti predsiene a obyčajne sa manifestuje
predsieňovou frekvenciou od 100/min. do 250/min.
(raritne do 300/min). FAT môže byť paroxyzmálna alebo permanentná. U dospelých sa môže FAT
vyskytovať aj pri absencii kardiálneho ochorenia,
ale často je združená so základnými kardiálnymi
abnormalitami. Atriálna tachykardia (AT), obyčajne
s AV blokádou, môže byť spôsobená digitalisovou
toxicitou a môže byť exacerbovaná hypokaliémiou.
Prognóza pacientov s FAT je benígna s výnimkou
incesantnej formy, ktorá môže viesť ku kardiomyopatii indukovanej tachykardiou. Paroxyzmálna ako
aj incesantná FAT sú veľmi ťažko medikamentózne
ovplyvniteľné ochorenia. V zriedkavých prípadoch
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atriálne tachykardie môžu byť ukončené vágovými
manévrami. Signifikantná časť AT môže byť ukončená adenozínom. Uvádzaná je aj pozitívna odpoveď
AT na i. v podanie verapamilu alebo betablokátorov.
Priame potlačenie tachykardického fókusu môže byť
dosiahnuté antiarytmikami triedy Ia, Ic alebo III (sotalol, amiodarón). Intravenózne antiarytmiká triedy
Ia a Ic môžu byť podané pacientom bez srdcového
zlyhania. Amiodarón je preferovaný u pacientov so
zlou funkciou komory. Pre dlhodobú liečbu pacientov
s FAT sú odporúčané ako iniciálna liečba blokátory
kalciových kanálov alebo betablokátory. Ak sú tieto
lieky neúspešné, môžu sa skúsiť antiarytmiká triedy
Ia, Ic (flekainid, propafenón) v kombinácii s liekmi
blokujúcimi AV uzol, alebo antiarytmiká triedy III (sotalol, amiodarón). Antiarytmiká triedy Ic môžu byť použité len po vylúčení koronárnej choroby srdca (1).
Multifokálna atriálna tachykardia
(MAT)
Jej diagnóza MAT je založená na náleze nepravidelnej tachykardie charakterizovanej nálezom ≥ 3
p–vĺn odlišnej morfológie a odlišnej frekvencie. Táto
arytmia často sprevádza základné pľúcne ochorenie, ale môže byť spôsobená metabolickou alebo
elektrolytou poruchou. Zriedka je spôsobená digitalisovou toxicitou. Antiarytmiká sú v liečbe zriedka
úspešné, ale určitý úspech bol pri liečbe blokátormi
kalciových kanálov. Betablokátory, sú pre prítomnosť
základného pľúcneho ochorenia, obyčajne kontraindikované (1).
Flutter predsiení (FLP)
Je charakterizovaný organizovaným predsieňovým rytmom s frekvenciou typicky medzi 250 – 350/
min. Akútna liečba pacientov s FLP závisí od klinického stavu. Odporúčania pre akútny manaž-

ment FLP sú uvedené v tabuľke 3. Antikoagulačná
liečba pre pacientov s FLP je zhodná s manažovaním antikoagulačnej liečby u pacientov s fibriláciou
predsiení (6).
Fibrilácia predsiení (FP)
Je najčastejšou pretrvávajúcou srdcovou arytmiou, ktorej prítomnosť sa spája so zvýšenou mortalitou a morbiditou, so zvýšeným rizikom mozgových
príhod a tromboembolizmu a so závažnými hemodynamickými dôsledkami. FP je prevažne združená
so srdcovým ochorením, ale značná časť pacientov
(asi tretina) nemá zistiteľné srdcové ochorenie (7).
V súčastnosti je platná klasifikácia FP, ktorá rozoznáva prvýkrát zachytenú epizódu FP, paroxyzmálnu, perzistujúcu a permanentnú FP. Termín lone FP
(osamotená FP) sa používa pre pacientov mladších
ako 60 rokov bez klinicky alebo echokardiograficky
zisteného kardiopulmonálneho ochorenia, vrátane
artériovej hypertenzie. Títo pacienti majú vo vzťahu
k tromboembolizmu a mortalite priaznivú prognózu
(6, 8).
Hlavný problém v manažovaní pacientov s FP
súvisí so samou arytmiou a prevenciou tromboembólie. U pacientov s perzistujúcou FP sú v podstate
dve cesty manažovania tejto dysrytmie, a to nastolenie a udržanie sínusového rytmu alebo umožnenie
FP pretrvávať, a zaistenie kontroly jej komorovej
frekvencie. Obe stratégie môžeme realizovať farmakologicky (antiarytmiká a antikoagulanciá) alebo aj
nefarmakologickým prístupom (6).
Iniciálna stratégia liečby FP závisí od hemodynamickej stability pacienta. Ak je pacient hemodynamicky nestabilný, čo je následkom rýchlej FP,
vhodnou možnosťou je rýchla celková anestéza a urgentná kardioverzia pri použití synchrónnej elektrickej kardioverzie na sínusový rytmus. V týchto prípadoch môže byť farmakologická kardioverzia zdĺhavá
a je tam riziko proarytmie a zhoršenia srdcového
poškodenia, najmä niektorými antiarytmikami, ktoré
sú negatívne inotropné (9).
Farmakologická kardioverzia je najúčinnejšia,
ak sa začne v 7 dňoch od začiatku FP. Preferované
sú dofetilíd, flekainid, ibutilíd, propafenón a amiodarón. U pacientov, u ktorých FP trvá viac ako 7
dní, sú v prvom rade odporúčané dofetilíd, ibutilíd
a amiodarón. Po úspešnej kardioverzii na sínusový
rytmus je dôležité pokračovať v antikoagulačnej liečbe a vhodnej antiarytmickej liečbe s cieľom udržať
sínusový rytmus a zabrániť rekurencii arytmie (6,
10). U pacientov s FP je udržanie sínusového rytmu
jedným z najťažšie dosiahnuteľných cieľov, a to aj
napriek všetkým klinickým nástrojom, ktoré máme
k dispozícii. Mnoho štúdií s rôznymi antiarytmikami
ukázali počas 6 – 12 mesiacov podobné vysoké percentá rekurencie FP (50 – 60 %) (11).
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Tabuľka 4. ACC/AHA/ESC 2006 Odporúčania pre manažment pacientov s fibriláciou predsiení – prevencia tromboembolizmu (6).
Hladina
významnosti

Trieda I
1.

Antitrombotická liečba na prevenciu tromboembolizmu sa odporúča pre všetkých
pacientov s FP, okrem pacientov s lone FP a s kontraindikáciami.

A

2.

Výber antitrombotika má byť založený na absolútnych rizikách mozgovej príhody (MP)
a krvácania a relatívnom riziku a benefite pre daného pacienta.

A

3.

Pre pacientov bez mechanickej srdcovej chlopne vo vysokom riziku MP, sa odporúča
chronická antikoagulačná liečba s antagonistami vitamínu K (VKA) v upravovaných
dávkach na dosiahnutie cieľovej hodnoty INR 2,0 – 3,0, ak nie je kontraindikovaná.
Faktory združené s vysokým rizikom pre MP u pacientov s FP sú predovšetkým tromboembolizmus (MP, TIA, systémová embolizácia) a reumatická mitrálna stenóza.

A

4.

Antikoagulačná liečba s VKA sa odporúča pre pacientov s viac než jedným stredne
závažným rizikovým faktorom. Medzi tieto faktory patria vek ≥ 75, arteriálna hypertenzia, srdcové zlyhanie, zhoršená systolická funkcia ĽK (EFĽK ≤ 35 % alebo frakcionované skrátenie < 25 %) a diabetes mellitus.

A

5.

Počas iniciálnej periódy má byť INR zisťované týždenne a keď je antikoagulačná liečba
stabilizovaná, tak mesačne.

A

6.

Kyselina acetylsalicylová 81 – 325 mg denne sa odporúča ako alternatíva k VKA
u nízko rizikových pacientov alebo u pacientov s kontraindikáciami pre per os antikoagulačnú liečbu.

A

7.

U pacientov s FP, ktorí majú mechanickú srdcovú chlopňu, má byť cieľová hladina
antikoagulačnej liečby založená na type protézy, udržiavané INR je najmenej 2,5.

B

8.

Antitrombotická liečba sa odporúča pre pacientov s predsieňovým flutterom tak ako
u pacientov s FP.

C

Blokáda tvorby alebo účinku angiotenzínu
II môže predísť alebo oddialiť FP u chorých so srdcovým zlyhaním (SZ) dvomi cestami. Prvou cestou
je priaznivý hemodynamický účinok takejto blokády
a druhou je redukcia aktivácie AT1 dependentných
MAP kináz, čo spôsobí prevenciu celulárnej hypertrofie a fibrózy a môžu up-regulovať protektívne AT2
receptory, aktivácia ktorých inhibuje MAP kinázy čo
spôsobuje antiproliferatívne účinky (experimentálne
údaje) (12). V prípadoch, keď sínusový rytmus nie
je možné udržať, alebo keď nepriaznivé účinky antiarytmík nie sú tolerované alebo môžu byť nebezpečné, je dôležitá kontrola srdcovej frekvencie (11).
Nefarmakologické riešenie spočíva v radiofrekvenčnej ablácii alebo v jej spojení s trvalou kardiostimuláciou, farmakologické riešenie v optimálnej blokáde
AV prevodu (13).
Hlavným cieľom farmakologickej liečby kontroly srdcovej frekvencie je znížiť srdcovú frekvenciu na normálnu fyziologickú úroveň v pokoji (< 90
úderov/min.), získať fyziologickú kontrolu počas
záťaže a zlepšiť kapacitu záťaže. U pacientov s perzistujúcou alebo permanentnou FP sa odporúča
kontrola frekvencie antiarytmikami či betablokátormi
alebo nondihydropyridinovými BKK. V akútnych situáciách pri neprítomnosti preexcitácie pre spomalenie komorovej frekvencie FP sú odporúčané i. v.
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tablokátormi alebo nondihydropiridinovými BKK je
vhodná na kontrole frekvencie srdca ako v pokoji tak
aj počas záťaže. Intravenózne alebo per os podanie
amiodarónu sa môže použiť, ak sú ostatné spôsoby
sú neúspešné alebo kontraindikované (7).
FP vedie k formovaniu trombu v ľavej predsieni,
najmä v jej ušku. FP zvyšuje incidenciu mozgovej
príhody nezávisle od ostatných vaskulárnych rizikových faktorov, ako je artériová hypertenzia, hyperlipidémia a diabetes mellitus (14). Odporúčania ACC/
AHA/ ESC (9) pre prevenciu tromboembolizmu
sú uvedené v tabuľke č. 4.
Záver
Supraventrikulárne arytmie sú poruchy srdcového rytmu, ktoré sú relatívne bežné, často repetitívne,
občas perzistujúce a zriedka ohrozujúce život pacienta. Medzi najčastejšie liečebné stratégie týchto arytmií patrí antiarytmická liečba, elektrická kardioverzia
a katétrová ablácia. Farmakologická antiarytmická
liečba má významne miesto ako v akútnej liečbe,
tak aj z dlhodobého hľadiska udržania sínusového
rytmu alebo primeranej komorovej odpovede.

betablokátory alebo propafenón. U pacientov s FP
a SZ, ak nemajú akcesórnu dráhu, sa odporúča
i. v. digoxín alebo amiodarón. Digoxin per os je vhodný na kontrole frekvencie FP u pacientov v pokoji,
so SZ, dysfunkciou ľavej komory alebo u málo sa
pohybujúcich pacientov. Kombinácia digoxínu s be-
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