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Smernice na  implantácie kardiostimulátorov   2008   novelizujú Zásady na  implantácie kardiostimuláto‐

rov a    ICD u dospelých, ktoré boli na Slovensku platné od roku 2004. Sú v súlade s Odporučeniami na kar‐

diostimuláciu a resynchronizačnú  liečbu Európskej  kardiologickej  spoločnosti a Európskej asociácie  srdco‐

vého rytmu z roku 2007. Sú   v nich zakomponované výsledky z rozhodujúcich klinických štúdií a ďalšie po‐

znatky medicínskeho a technického charakteru zamerané na kardiostimuláciu.  Zohľadňujú  aj klinickú prax 

na Slovensku. Cieľom Smerníc  je  byť uceleným dokumentom pri racionálnom počte strán, preto niektoré 

informácie majú heslovitý charakter. Obsahujú všeobecný podmienky na  indikácie a implantácie kardiosti‐

mulátorov,  , klasické  „antibradykardické“    indikácie na  trvalú kardiostimuláciu,  indikácie   pri  špecifických 

okolnostiach   a u detí. Obsahujú ďalej    indikácie na dočasnú kardiostimuláciu, možnosti prevencie vývoja  

srdcového  zlyhávania u stimulovaných pacientov,    komplikácie  kardiostimulácie a smernice pre dlhodobý 

manažment pacientov s kardiostimulátorom.  

 

1. Všeobecné podmienky 

Stanovenie  indikácie na    implantácie  kardiostimulátorov  je    súčasťou    komplexného  kardiologického  

manažmentu pacienta podľa platných   štandardných postupov   a odporučení na diagnostiku a  liečbu. Ok‐

rem rytmologickej problematiky sa zameriava najmä na   stanovenie diagnózy a liečbu štrukturálneho   kar‐

diálneho ochorenia, komorbidity vo vzťahu k poruche  rytmu, zistenie  reverzibilných príčin poruchy  rytmu 

a vzťah poruchy rytmu k inej ako nevyhnutnej farmakoterapii. Rozsah, postupnosť a čas  realizácie   sa  pri‐

spôsobujú  stavu pacienta  a naliehavosti  trvalej kardiostimulácie.   Indikáciu na implantáciu kardiostimulá‐

tora   a výber stimulačného režimu stanovuje  implantačné centrum. 

Súhlas  pacienta s implantáciou kardiostimulátora sa riadi  predpismi  upravujúcimi poskytovanie  zdravot‐

nej starostlivosti v Slovenskej republike.  

 



2.  Stimulácia pri bradyarytmiách  

 

2.1.  Dysfunkcia sínusového uzla. 

Pod  pojem  dysfunkcia    sínusového  uzla 

patrí  spektrum porúch funkcie sínusového uzla od 

benígnej  sínusovej  bradykardie  po  zastavenie 

sínusového  uzla  a bradykardicko‐tachykardický 

syndróm  (1).  Ďalšou  manifestáciou  dysfunkcie 

sínusového  uzla  môže  byť  nedostatočná 

chronotrópna  odpoveď  na  námahu,  ktorá 

nedosahuje  85%  veku  prislúchajúcej  maximálnej 

srdcovej frekvencii  (2). Často býva spojená  

 

s predsieňovými  dysrytmiami,    ktoré  môžu 

vyžadovať  dlhodobú  antikoagulačnú  liečbu. 

Mnohé  štúdie  ukázali,  že  trvalá  kardiostimulácia 

pri  dysfunkcii  sínusového  uzla    hlavne  zmierňuje 

symptómy  a menej  ovplyvňuje    kardiovaskulárnu 

úmrtnosť (3).    Indikácia trvalej kardiostimulácie  je 

založená hlavne na dôkaze dysfunkcie sínusového 

uzla  a na  spojitosti  symptómov 

s elektrokardiografickou manifestáciou ochorenia.

 

Indikácie trvalej kardiostimulácie pri dysfunkcii sínusového uzla 

Trieda I. 

1. dysfunkcia sínusového uzla,  prejavujúca sa symptomatickou bradykardiou,  s 
alebo bez tachykardií závislých na bradykardii. Vzťah medzi symptómami a 
poruchou rytmu sa môže objavovať spontánne, alebo v dôsledku medikamen‐
tóznej liečby, za ktorú nie je prijateľná náhrada. 

2. synkopa pri dysfunkcii sínusového uzla,  objavujúca sa spontánne, alebo pri 
elektrofyziologickom vyšetrení 

3. symptomatická chronotrópna inkompetencia vyskytujúca sa spontánne alebo 
pri medikamentóznej liečbe,  za ktorú nie je prijateľná náhrada 

Trieda II. 

1. dysfunkcia sínusového uzla, objavujúca sa spontánne alebo ako výsledok 
potrebnej medikamentóznej liečby s frekvenciou pod 40/min. v pokoji, 
pričom nie je  dokázané jednoznačné spojenie symptómov so skutočným 
výskytom bradykardie 

2. synkopa  nejasného  pôvodu,  ak  boli  elektrofyziologickým  vyšetrením 
dokumentované  výrazné  abnormality  funkcie  sínusového  uzla  (korigovaná 
zotavovacia doba sinoatriálneho uzla viac ako 800 ms). 

3. u minimálne symptomatického pacienta s dysfunkciou sínusového uzla a s  
frekvenciami srdca menej ako 40/min v bdelom stave, pričom chýbajú 
známky chronotrópnej inkompetencie 

 

 



2.2. Atrioventrikulárne poruchy vedenia  

Atrioventrikulárne  blokády    podľa 

závažnosti  delíme      na  AVB    I.,  II.  a  III.  stupňa. 

Anatomicky  múže  byť  lokalizácia  AVB 

suprahisálnu,  intrahisálnu a    infrahisálnu. AVB   II. 

stupňa  sa delí na I. typ (postupne sa predlžujúce 

PR  intervaly  pred  zablokovaným  impulzom  – 

Wenckebachov  typ) alebo na  II.  typ  (rovnaké PR 

intervaly pred zablokovaným impulzom). 

Pacienti so zmenami v AV   vodivosti môžu 

byť asymptomatickí, alebo majú vážne symptómy 

vo vzťahu k bradykardii alebo komorovej arytmii.  

 

Rozhodnutie  týkajúce  sa  potreby  stimulácie  je 

ovplyvňované  prítomnosťou  alebo  chýbaním 

symptómov,  ktoré  sú  v  priamom  vzťahu  k 

bradykardii.  Štúdie  potvrdzujú,  že  pacienti  s 

kompletnou  AV  blokádou  a  prítomnými 

synkopami majú  dlhšiu  dobu  života  pri  súčasnej 

TKS.  U  pacientov  s  izolovanou  AVB  I.  stupňa 

chýba  dôkaz  o  pozitívnom  vplyve  TKS.  Prognóza 

pacientov  s AVB  II.  stupňa  ( Wenckebachov  typ) 

je  lepšia  ako  u  pacientov  s  AVB  II.  stupňa 

(Mobitzov  typ),  u  ktorých  je  častý  prechod  ku 

kompletnej AVB. 

 

Indikácie trvalej KS pri atrioventrikulárnych blokádach 

Trieda I. 

1. Chronická symptomatická AV blokáda III.  alebo II. stupňa  bez ohľadu 
na typ a polohu blokády s asociovanou symptomatickou bradykardiou. 

2. Neuromuskulárne choroby s AV blokádou III.  alebo II. stupňa  bez 
ohľadu na prítomnosť symptómov.  

3. AV blokáda III.  stupňa  a pokročilá AV blokáda  II. stupňa  na 
ktorejkoľvek anatomickej úrovni, spojená s jednou  z nasledovných 
podmienok: 

a. Po katétrovej ablácii AV spojenia 
b. AV blokáda po kardiochirurgickej  operácii, ak sa neočakáva, že 

sa upraví 

Trieda II. 

1. Asymptomatická AV blokáda III.  stupňa v ktorejkoľvek anatomickej lokalizácii 
2. Asymptomatická  AV blokáda  II. stupňa Mobitz II typu.  
3. Asymptomatická  AV blokáda  II. stupňa Mobitz I typu ak invazívne 

elektrofyziologické vyšetrenie dokumentuje intrahisálnu alebo infrahisálnu 
poruchu vodivosti.  

4. Symptomatická AV blokáda I.  stupňa (PQ interval > 0,30 sekundy) 
u pacientov so závažnou ľavokomorovou dysfunkciou a príznakmi 
kongestívneho zlyhávania srdca, ak sa skrátením AV intervalu u daného 
pacienta dokázateľne zlepší hemodynamika. 

5. Niektoré chronické neuromuskulárne choroby s AV blokádou I. stupňa bez 
ohľadu na prítomnosť symptómov ( napr. myotonická muskulárna dystrófia, 
Kearns‐Sayre syndróm, atď.) 

 



 

2.3. Intraventrikulárne poruchy vedenia 

  Bifascikulárna  alebo  trifascikulárna 

blokáda zachytená na EKG poukazuje na poruchu 

vodivosti  pod  AV  uzlom,  v  dvoch  alebo  troch 

fascikloch  pravého  a  ľavého  Tawarovho 

ramienka.  U  pacientov  s  takými 

elektrokardiografickými  abnormitami,  u  ktorých 

je  dokázané,  že  symptómy  sú  spôsobené 

pokročilou  AV  blokádou,  sa  vyskytuje  vysoká 

frekvencia  náhlej  smrti.  TKS  u  týchto  pacientov 

napomáha  zabrániť  prechodným  neurologickým 

symptómom,  podľa  väčšiny  autorov  však  riziko 

náhlej  smrti  neznižuje,  takže  pri  neschopnosti 

definovať  príčinu  synkopy  v  prítomnosti 

bifascikulárnej  alebo  trifascikulárnej  blokády 

podľa  väčšiny  autorov  je  vhodná  profylaktická 

aplikácia  TKS.  Pri  pozitívnej  anamnéze  synkopy 

vždy  indikujeme  elektrofyziologické  vyšetrenie, 

spojené  aj  s  farmakologickou  skúškou  (4). 

Samotná bifascikulárna   a trifascikulárna blokáda 

na  štandardnom  EKG  pri  negatívnej  anamnéze 

synkop  nie  je  indikáciou  elektrofyziologického 

vyšetrenia. Hraničnou hodnotou HV intervalu ako  

 

 

indikácie  na  trvalú  kardiostimuláciu  je  bazálna 

hodnota  100  ms.  Dosiahnutie  hodnoty  HV 

intervalu  nad  100  ms  pri  použití  diagnostickej 

stimulácie  alebo  po  farmakologickej  skúške 

ajmalinom  sa  považuje  tiež  za  jednoznačnú 

indikáciu na TKS (aj vznik vyššieho stupňa blokády 

v  HPS).  Pri  elektrofyziologickom  vyšetrení  je 

potrebné  zistiť  aj  prípadnú  funkčnú  zložku 

poruchy  vodivosti  atropínom.  Pri  diagnostickej 

stimulácii  predsiení  s  konštantnou  frekvenciou 

stimulácie  v  80 %  prípadov  zostáva  AH  interval 

konštantný  (kolísanie  od  0  do  55 ms).  V  20  % 

prípadov sa zisťuje tzv. fenomén akomodácie – t. 

j. veľké kolísanie AH  intervalu od 130 do 250 ms 

(5).  Fenomén  akomodácie  možno  zrušiť 

intravenózne podaným atropínom.  

Interpretácia porúch AV vedenia z hľadiska 

indikácie na kardiostimulačnú  liečbu  je v tabuľke 

č.  1  (6,  7).  Pretože  poruchy  vedenia  v HPS  sú 

z hľadiska náhlej kardiálnej smrti závažnejšie ako 

poruchy vodivosti v AV uzle,    indikácia   na  trvalú 

kardiostimuláciu  je  „silnejši“  z  hľadiska 

prognostického aj časového.   

Tab. č. 1. Stupne poruchy vodivosti 
  + indikácia k trvalej kardiostimulácii,  � relatívna indikácia, – žiadna indikácia 

Stupeň poruchy vodivosti 
Lokalizácia  v  

HPS 
Lokalizácia v 

AVN 
Prvý – predľžené vedenie  ±  ‐ 

Druhý – intermitentné vedenie  +  ± 

Tretí – žiadne vedenie   +  ± 

                 



Indikácie trvalej KS pri chronickej bifascikulárnej a trifascikulárnej 
blokáde 

Trieda I. 

1. Intermitentná AV blokáda III.  stupňa. 
2. AV blokáda druhého stupňa typu II (Mobitzov II typ). 
3. Alternujúca vnútrokomorová porucha vodivosti. 

4. HV interval >  100 ms, alebo stimuláciou predsiení sa počas  
elektrofyziologického vyšetrenia indukuje infrahisálna blokáda  
u symptomatických pacientov. 

Trieda II. 

1. Synkopa pri chronickej bifascikulárnej blokáde, ak sa nedokumentovala 
úplná AV blokáda, ale vylúčili sa iné pravdepodobné príčiny synkopy , 
napr.  komorová  tachykardia . 

2.  Niektoré chronické neuromuskulárne choroby bez ohľadu na 
symptómy spojené s bradykardiou   
 (napr. myotonická muskulárna dystrofia, alebo Kearns‐Sayre syndróm, 
atď. ) 

3. Náhodné zistenie patologicky predĺženého HV intervalu nad 100 ms 
u asymptomatických pacientov pri elektrofyziologickej štúdii. 

4. Náhodné zistenie infrahisálnej blokády, indukovanej stimuláciou pri 
elektrofyziologickej štúdii. 

 

2.4.  Vodivé poruchy  vo vzťahu k akútnemu 

infarktu myokardu 

 Medzi základné vodivé poruchy združené 

s akútnym  IM  patria    AV  blokády 

a intraventrikulárne  poruchy  vedenia.  Sú 

dôsledkom    autonómnej  dysbalancie,   ischémie, 

alebo nekrózy   vodivých štruktúr. Napriek vývoju 

nových  metód  v manažovaní  akútneho      IM  

(vrátane  trombolýzy  a perkutánnej  koronárnej 

intervencie)  sa  výskyt  intraventrikulárnych  

vodivých porúch   signifikantne neznížil a je asi   u  

7% prípadov   akútneho    IM. Pacienti  s výskytom 

AV blokády  v  periinfarktnom období majú vyššiu 

hospitalizačnú  a  neskorú mortalitu  ako  pacienti 

so  zachovaným  AV  vedením  (8).  

U trombolyzovaných  pacientov    sa  prechodné 

formy  vyskytujú u 18,4%,  pretrvávajúce  formy u 

5,3%, pretrvávajúce vodivé poruchy majú  zlú  

 

prognózu  a  signifikantne    zvýšujú  mortalitu.  

Zvýšená 30‐dňová mortalita je  pri  inferiórnom aj 

anteriórnom  IM  (  1  )  .      Obzvlášť    závažná 

prognóza je pri blokáde ĽTR kombinovanej  s  AV  

blokádou    II.  st.  alebo  III.  st.  a pri   blokáde  PTR, 

ktorá je kombinovaná  s ĽPP alebo ĽZP .     

              Pri   AV blokáde alebo  intraventrikulárnej  

vodivej  poruche,  ktorá    komplikuje  IM,  sa  pri 

indikácii  TKS    zohľadňuje  typ  vodivej    poruchy, 

lokalizácia  IM  a  vzťah  elektrickej  poruchy  k IM.   

Lokalizácia IM vplýva na typ a charakter vodivých 

porúch. AV blokáda  združená s IM  prednej steny 

je  obyčajne  spôsobená    rozsiahlou    nekrózou 

myokardu.  Býva  lokalizovaná  infrahisovo.  

Mortalita  je extrémne  vysoká  ‐  až  do    80%. 

Výskyt    AV  blokády  albo  intraventrikulárnej 

poruchy  vodivosti  je    združený  s nepriaznivou 



krátkodobou  aj  dlhodobou  prognózou 

a zvýšeným  rizikom   NKS.   AV blokáda  združená 

s inferiórnymIM  je  u väčšiny  pacientov 

lokalizovaná  na  suprahisovej  úrovni.    Obyčajne  

je    spojená  s prechodnou  bradykardiou, 

náhradným  rytmom  s úzkym    QRS  komplexom  

s frekvenciou  nad    40/min  a nízkou mortalitou. 

Vodivé poruchy sú obyčajne byť prechodné       

(  vymiznutie      do  7  dní)  a sú  veľmi  dobre  

tolerované. Obyčajne nie je potrebná  TKS.    

Indikácie  trvalej KS pri pretrvávajúcich vodivých poruchách (> 14 
dní) vo vzťahu k akútnemu infarktu myokardu 

Trieda I. 

1. Pretrvávajúca AV blokáda III. stupňa, ktorej  predchádzajú  alebo 
nepredchádzajú intraventrikulárne      vodivé poruchy 

2. Pretrvávajúca  AV  blokáda  II.  stupňa Mobitz  typ  II.  súvisiaca  s ramienkovou 
blokádou,   s predlženým PR intervalom alebo bez neho 

3. Prechodná AV blokáda  II.  stupňa Mobitz  typ  II. alebo AV blokáda  III. stupňa 
združená  s novovzniknutou ramienkovou blokádou 

Trieda II.  1. Žiadna indikácia 

 

 

2.5. Reflexné synkopy 

Synkopa  je  symptóm,  definovaný  ako 

prechodná  krátkodobá  strata  vedomia, obyčajne 

vedúca  k pádu.  Začiatok  synkopy  je  relatívne  

náhly  a následné  zotavenie  je    spontánne, 

kompletné  a obyčajne  promptné.    Základným 

mechanizmom  synkopy  je  prechodná    globálna 

cerebrálna  hypoperfúzia.    Synkopa  sa  vyskytuje 

u 15%  detí  do  18.  roku,  u 39%  mladých  

s prevalenciou  2‐krát  častejšie    u žien  ako 

u mužov. Až  23% starších pacientov  má počas 10 

ročného  obdobia  aspon  1  synkopu.  Počas  3‐

ročného sledovaného obdobia   má približne 35% 

pacientov    rekurenciu,  82%  rekurencií  sa  objaví 

počas  prvých  2  rokov  (9).                                                                                                                         

Mortalita  na reflexné synkopy je  blízka nule (10).  

Typicky  pacienti s vazovagálnou  synkopou majú  

 

normálne    srdce,  neumierajú  na   NKS  a  nemajú 

zvýšenú  kardiovaskulárna    morbidita  alebo 

mortalita ( 11).                                                                                

Reflexná  odpoveď    pri  neurálne  mediovanej 

synkope    je      vazodilatácia  a bradykardia.  Ich  

podiel  na systémovej  a cerebrálnej  hypoperfúzii 

môže byť   rôzny. Spúšťacie     mechanizmy sú tiež 

odlišné,  klasicky  je  vazovagálna  synkopa  

spúšťaná  emočným alebo ortostatickým stresom 

(9).  

Reflexná  synkopa    zahŕňa    široké  spektrum 

rôznych   entít, ktoré majú spoločné mechanizmy 

vzniku (vazodilatácia, bradykardia). Hlavné príčiny 

reflexnej synkopy sú uvedené v tabuľke  č.2. 

 



Tab.č. 2. Hlavné príčiny reflexnej  synkopy
Vazovagálna synkopa   

Syndróm karotického sínusu 

Situačná synkopa 

• Akútna hemoragia (akútna deplécia tekutín) 
• Kašeľ a kýchnutie 
• Gatrointestinálna stimulácia   

 prehltávanie, defekácia a viscerálna bolesť) 
• Gatrointestinálna stimulácia  
• prehltávanie, defekácia a viscerálna bolesť) 
• Močenie  (post –mikčná) 
• Pozáťažová 
• Postprandiálna 
• Iné (napr. používanie drsného inštrumentária, vzpieranie) 

Glosofaryngeálna neuralgia 

 

2.5.1.  Syndróm karotického sínusu  

    Synkopa  pri  syndróme  karotického  sínusu  

vzniká  vo  vzťahu  k náhodnej  mechanickej 

manipulácii    v oblasti  karotického    sínusu  a  

možno  ju  reprodukovať  masážou  karotického  

sínusu.  Abnormálna    odpoveď  na  masáž 

karotického  sínusu  je,    ak  pri  masáži  vznikne 

asystolická  pauza  dlhšia  ako    3  sekundy    alebo  

systolický krvný tlak poklesne o viac ako 50mmHg 

(9).       Ak sa pri uvedených zmenám   reprodukuje 

klinika synkopy,  ide o syndróm  karotického   

 

 

sínusu.   Reprodukcia  symptómov počas   masáže 

je  nevyhnutná  pre    diagnózu  syndrómu 

karotického    sínusu;  pri    nereprodukovaní 

symptómov  ide o karotickú  hypersenzitivitu.  

 TKS    u pacientov  so  syndrómom  karotického 

sínusu významne  redukuje synkopy. V Brignoleho 

štúdii  sa  za  3  roky    synkopa  opakovala  u 9% 

pacientov  v skupine  s TKS    a  u    57%  

v nestimulovanej  skupine    (12).    U pacientov 

s kardioinhibičným  typom  odpovede    je  TKS  

základom liečby (13). 

Indikácie trvalej kardiostimulácie pri syndróme karotického  sínusu 

Trieda I. 

1. Opakovaná  synkopa spôsobená neúmyselným  tlakom na    karotický  sínus a 
reprodukovaná masážou  karotického          sínusu  spojená  s asystóliou  komôr 
trvajúcou viac  ako 3   sekundy (pacient má synkopu alebo presynkopu počas  
masáže),  pri  neprítomnosti  medikácie  spôsobujúcej        depresiu  aktivity 
sínusového uzla. 

Trieda II. 

1. Opakovaná  nevysvetlená  synkopa  bez  zjavne      neúmyselného  tlaku  na 
karotický  sinus  a        reprodukovaná   masážou  karotického    sínusu,  spojená 
s asystóliou trvajúcou  viac ako 3 sekundy (pacient môže byť synkopálny alebo 
presynkopálny), pri neprítomnosti   medikácie spôsobujúcej depresiu aktivity 
sínusového uzla. 

2. Prvá synkopa so zjavne neúmyselným tlakom na karotický    sinus alebo bez 



neho, ale synkopa    (alebo presynkopa)  a  reprodukovaná masažou    
karotického  sínusu, spojená s asystóliou trvajúcou  viac    ako 3 sekundy pri 
neprítomnosti medikácie spôsobujúcej    depresiu aktivity sínusového uzla. 

 

U   pacientov  s málo  frekventnými 

synkopami  a  bez    výraznej    vazoderpesorickej  

zložky    môže  stačiť  VVI    stimulácia,    má    sa 

preferovať  dvojdutinová  kardiostimulácia.  

Niektoré  dvojdutinové  kardiostimulátory  majú 

algoritmy  na  obmedzenie  hypotenzie.  Tieto 

algoritmy  sú  založené  na  akcelerácii  frekvencie  

stimulácie  pri  poklese  vlastnej    srdcovej 

frekvencie.  Dlhodobý  prínos  špeciálnych 

algoritmov sa zatiaľ v štúdiách nepotvrdil  (9).

 

2.5.2 . Vazovagálna synkopa  

  Na    potvrdenie  diagnózy  VVS    je    obyčajne 

dostačujúca  typická  anamnéza      dostatočne  bez 

ďalších    vyšetrení.    V  niektorých  prípadoch  

zostáva   kľúčom pre   diagnostikovanie VVS   HUT. 

Význam  tohoto  testu      v diagnostike  je  

nepochybný,  avšak  má  malý    význam  pre 

zhodnotenie  účinnosti  liečby,  zvlášť  stimulačnej  

(1).   

   VVS  je  z hľadiska    prognózy  benígnym 

ochorením.  Zriedkavé  synkopy  nemenia  ani 

kvalitu  života,  opakované  epizódy  synkopy  ju 

zhoršujú.    . Tzv.   „malígna vazovagálna synkopa“ 

ktorou  sa    označuje  kardioinhibičný  typ  VVS 

s dlhou  asystóliou  a  poranením  pri  páde,  okrem 

rizika  poranenia  nie  je  prognosticky  závažnejšia.  

Pri  odhade    rizika  recidívy  synkopy  u pacienta  s 

VVS vychádzame  z počtu  synkop v anamnéze a  z 

frekvencie  ich    výskytu  v ostatnom  období.  

Pacient s  1 synkopou v anamnéze má 10% ročné 

riziko  recidívy,   pacient  s 3  synkopami  má  toto 

riziko 40%, pacient so 6 a viac epizódami 70%  

 

(14). V súčasnosti  sa VVS lieči nefarmakologickou 

liečbou,  farmakologickou  liečbou,  ich 

kombináciou    a výnimočne  aj  kardiostimuláciou 

(1, 15).  

Indikácia TKS u pacientov  s VVS sa zvažuje, ak sú 

dokumentované    spontánne  alebo  HUT 

indukované  dlhé  asystolické  pauzy.  Účinnosť  

kardiostimulácie  sa      skúmala  v   5 

multicentrických,  randomizovaných  , 

kontrolovaných  štúdiách. Tri nezaslepené  štúdie 

potvrdili    pozitívny  vplyv  kardiostimulácie,  2 

zaslepené  ho  nepotvrdili.  Synkopa  sa  opakovala 

dvojnásobne  častejšie  u nestimulovaných 

pacientov ako u stimulovaných.   Kardiostimulácia 

tiež  predĺžila  obdobie  prodrómov.    Prospech 

z kardiostuimulácie  mali  tí  pacienti,  ktorí    mali  

počas synkopy dokumentovanú asystolickú pauzu 

(16).        Implantácia TKS by sa   mala obmedzovať 

len na  vybratých   pacientov,  ktorí majú  závažnú  

rekurujúcu    VVS  s dlhou  asystóliou,  

dokumentovanou  na  spontánnom  EKG  alebo 

HUT.



Indikácie trvalej kardiostimulácie pri vazovagálnej synkope 

Trieda I.  1. Žiadna indikácia 

Trieda II. 

1. Pacienti nad 40 rokov s rekurentnou ťažkou  vazovagálnou synkopou, ktorí 
majú zachytenú     asystóliu počas EKG záznamu a/alebo HUT , po zlyhaní 
ostatných terapeutických   možností a sú informovaní o protikladných  
výsledkoch štúdií  

2. Pacienti pod 40 rokov s rekurentnou ťažkou vazovagálnou synkopou, ktorí 
máju zachytenú predlženú asystóliu počas EKG záznamu a/alebo tilt 
testovania, po zlyhaní ostatných terapeutických možností a sú informovaní 
o protikladných  výsledkoch štúdií 

 

 

2.5.3   Adenozín – senzitívna synkopa 

   ATP  testovanie  identifikuje  skupinu  pacientov 

s inak  nevysvetlenou    synkopou  s  benígnou 

prognózou    a  možnými  heterogénnymi 

mechanizmami  vzniku.  ATP  test  Spočíva 

v rýchlom  intravenóznom  podaní  bólusu    20mg 

ATP  počas  monitorovania  EKG.  Abnormálna 

odpoveď  je  asytsólia  dlhšia  ako  6  sekúnd  alebo 

AV blokáda  dlhšia ako 10 sekúnd.  

Štúdie o prospešnosti TKS u pacientov s adenozín 

–senzitívnou  synkopou  sú  malé 

a nerandomizované  (napr.  nerandomizovaná 

štúdia  20  pacientov  v Flammangovej  štúdii) 

a potvrdzujú    supresiu  synkop  u stimulovaných 

pacientov (17). Neboli vykonané   randomizované  

štúdie, ktoré by určili užitočnosť kardiostimulácie  

u pacientov  s pozitívnym  ATP  testom.  Preto 

v súčasnosti  u pacientov  s adenozín  –  pozitívnou 

synkopou  nie  je  trvalá  kardiostimulácia 

indikovaná.  Ďalšie  závery  možno  v budúcnosti 

očakávať  až  po  vykonaní  ďalších  štúdií  a 

objasnení mechanizmov synkopy. (9)

 

3. Kardiostimulácia pri špeciálnych situáciách  

 

3.1.  Hypertrofická  kardiomyopatia 

s obštrukciou 

Indikácie  pre  hypertrofickú  kardiomyopatiu 

môžeme  rozdeliť  na  klasické  (rytmologické) 

a hemodynamické.  

Rytmologické indikácie pre klasické rytmologické 

entity    pri  hypertrofickej  kardiomyopatii 

podliehajú kritériám, ktoré boli uvedené vyššie. (  

 

Syndróm  chorého  sínusového  uzla,  prevodové 

poruchy atď.  ). Tu  je nutné poznamenať, že  časť 

pacientov podstupujúcich chirurgickú myektómiu 

alebo perkutánnu septálnu alkoholovú abláciu má 

ako komplikáciu týchto výkonov AV blokádu, pre 

ktorú  sú  indikovaní  na  implantáciu 

kardiostimulátora. 



Hemodynamické  indikácie  sú  založené  na 

poznatku,  že    stimulácia  hrotu  pravej  komory 

zlepšuje  hemodynamické  parametre  a  zmenšuje 

dynamickú  obštrukciu vo výtokovom trakte ľavej 

komory. Klinický význam týchto zmien sa potvrdil 

iba  u časti  pacientov.  Technicky  ide  o DDD 

stimuláciu s krátkym AV oneskorením (18, 19

 

Indikácie  trvalej kardiostimulácie ‐ hemodynamické indikácie pri 
hypertrofickej kardiomyopatii 

Trieda I.  1. Žiadna indikácia 

Trieda II. 

1. Symptomatická hypertrofická kardiomyopatia s významnou pokojovou alebo 
provokovanou obštrukciou vo výtoku ľavej komory, refraktérnou na 
kombinovanú medikamentóznu liečbu, pričom pacient nie je kandidátom na 
septálnu abláciu alebo nie je vhodný, prípadne odmieta chirurgickú 
myektómiu, alebo táto  je kontraindikovaná 

2. Starší pacienti so symptomatickou hypertrofickou KMP, s významnou 
pokojovou alebo provokovanou obštrukciou vo výtoku ľavej komory, 
refraktérnou na kombinovanú medikamentóznu liečbu. Bradykardia, 
chronotropná inkompetencia, vek nad 65 rokov, signifikantná mitrálna 
regurgitácia a gradient v LVOT >50mmHg podporujú indikáciu 

 

 

3.2.  Deti, adolescenti  a pacienti 

s vrodenými chybami srdca v dospelosti 

Indikácie    na  implantácie  kardiostimulátorov  u 

detí a mladých  ľudí   sú podobné   ako  indikácie u 

dospelých, avšak významnejší dôraz  sa kladie na  

vzťah  symptómov  k veku  a  prirodzený  priebeh 

základného  kardiálneho  ochorenia.    Pri 

rozhodnutí  treba  prihliadať  aj  na  technické 

problémy, spojené s implantáciou v rannom veku  

a  na možné komplikácie spojené s rastom.   

Najčastejšou  indikáciou  na  kardiostimulácia  sú  

atrioventrikulárne  blokády.    Často  súvisia 

s kongenitálními  chybami  jako  sú    korigovaná 

transpozícia  velkých    tepien,  defekty    v oblasti 

septum  primum  a    defekty  komorového  septa, 

zriedkavo s izolovanou poruchou vývoja  AV uzla   

 

alebo  embryonálnym  poškodením    při  lupus 

erytematodes  matky.    Aj  závažné  bradykardie  

nemusdia vyvolávať symptómy.   Preto symptómy 

nebývajú  hlavné  indikačné  kritérium.    Správne 

časovanie stimulácie  zlepščuje prežívanie, znižuje 

riziko  synkop,  spomaľuje  progresiu    dysfunkcie 

myokardu a mitrálnej regurgitácie (20).  

U    detí  so  sínusovou    bradykardiou    sú  pre 

indikáciu    kardiostimulácie  najdôležitejším 

kritériom  symptómy,  zriedkavejšie    srdcová 

frekvencia  (21).    Dospelí  s kongenitálními 

srdcovými  chorobami  sú    dnes  rozširujúcou  sa 

skupinou  pacientov,  pretože  85%    pacientov 

s kongenitálními  chybami  sa  dnes  dožíva 

dospelosti.    Klesá  potreba  stimulácie  po 



operáciách spojených s korekciou septa. Naopak,  

potreba  stimulácie  stúpa  u  pacientov   

s Fontanovou,  Mustardovou  a  Senningovou 

operáciou  (22  ).     U  tejto  skupiny pacientov    sú 

indikácie na kardiostimulačnú liečbu vo vývoji. 

 

Indikácie trvalej kardiostimulácie u detí, adolescentov a vrodených 
chýb srdca v dospelosti 

Trieda I. 

1. Kongenitálna AV blokáda III. stupňa a s niektorou z nasledujúcich okolností:  
a. Symptómy 
b. Frekvencia komôr < 50‐55/min  u infantov 
c. Frekvencia komôr < 70/min  u kongenitálnych chorôb 
d. Dysfunkcia komôr 
e. Náhradný rytmus so širokými QRS komplexami 
f. Komplexné komorové arytmie 
g. Pauzy v komorovom rytme, trvajúce 2‐3‐násobok bazálneho cyklu 
h. Predľžený korigovaný interval Q‐T. 
i. Prítomnosť  materských protilátok spôsobujúcich blokádu 

2. AV blokáda II. a III. stupňa so symptomatickou  bradykardiou, dysfunkciou 
komôr alebo zníženým výdajom srdca  

3.  AV blokáda II. a III. stupňa , ktorá vznikla pri operácii srdca a pretrváva viac 
ako 7 dní  

4. Dysfunkcia sínusového uzla  so závažnými bradykardiou spôsobenými symp‐
tómami 

Trieda II. 

1. Asymptomatická sínusová bradykardia  u detí s komplexnými kongenitálnymi 

chorobami srdca  a  s niektorou z nasledujúcich okolností: 

a. Pokojovou  frekvenciou srdca < 40/min. 

b. Pauzami v komorovom rytme > 3 sek 

2. Bradykardia – tachykardia syndróm  s potrebou antiarytmických liekov, ak nie 

sú možné iné  terapeutické modality (katétrová ablácia)  

3. Syndróm dlhého intervalu Q‐T s niektorou z nasledujúcich okolností: 

a. AV blokáda 2:1 alebo AV blokáda III. stupňa 

b. Sympromatickou bradykardiou (spontánnou aolebo pri liečbe betab‐

lokátormi) 

c. Bradykardiou indukovanými komorovými tachykardiami 

4. Kongenitálne srdcové choroby a porucha hemodynamiky v dôsledku  brady‐

kardie alebo straty  AV synchrónie  

5. Kongentálna AV blokáda III. stupňa, ak  kardiostimulácia nie je indikovaná 

podľa triedy I.  



6. Tranzientná pooperačná AV blokáda III. stupňa  s reziduálnou  bifascikulárnou 

blokádou 

7. Asymptomatická sínusová bradykardia  u adolescentov s kongenitálnou s cho‐

robou rdcova a s niektorou z nasledujúcich okolností: 

a. Pokojovou frekvenciou  < 40/min 

b. Pauzami v komoroom rytme  3 > sek 

1. AV blokáda I‐III. stupňa pri neuromuskulárnych chorobách 

 

 

3.3 Syndróm spánkového apnoe 

Syndróm  spánkového apnoe  Je pomerne 

častou poruchou dýchania. Počas spánku  pri ňom  

dochádza  k úplnému  alebo  čiastočnému 

prerušeniu  inspíria  v dôsledku    straty  tónusu 

svalstva  horných  dýchacích  ciest.  Následne  sa 

znižuje saturácia   oxyhemoglobínu a prerušuje sa 

spánok.  Syndróm  môže  mať  centrálny  pôvod 

alebo  periférny  obštrukčný  pôvod,  pričom  oba 

varianty  sú  spojené  so  zvýšenou 

kardiovaskulárnou  morbiditou  a mortalitou  (1).  

Liečbou  voľby  je  použitie  kontinuálneho 

pozitívneho respiračného tlaku. Priaznivý efekt  

 

 

u tých  pacientov,  ktorí majú  už  zavedenú  trvalú 

kardiostimuláciu  z iných  dôvodov,  môže  mať  i  

predsieňová  stimulácia  s frekvenciou  o 15 

pulzov/min.  vyššou  ako  priemerná  nočná 

frekvencia (23 Garrig).  V súčasnosti niet dostatok 

dôkazov  na to, aby sa dopredu odlíšili tí pacienti, 

u ktorých  bude  mať  predsieňová  stimulácia 

priaznivý účinok. Na zodpovedanie tejto otázky sú 

potrebné  ďalšie  štúdie.  Na  druhej  strane 

resynchronizačná liečba u pacientov s chronickým 

srdcovým  zlyhaním  zlepšuje  spánkové  apnoe, 

kvalitu  spánku a symptomatickú depresiu hlavne 

zlepšením funkcie srdca ako pumpy (24).    

 

3.4 Pacienti po transplantácii  srdca 

Sínusovú  bradykardiu  má  po  ortotopickej 

transplantácii  srdca  asi  polovica  pacientov.  

Najčastejšie  príčiny  sú    chirurgické  –  atriálna 

anastomóza  a    poškodenie    cievneho  zásobenia 

sínusového uzla. Ustupuje asi po 3 týždňoch.  

 

Hodnotenie  pacienta  je    ťažké  pre  prítomnú 

autonómnu  denerváciu  srdca.        Implantácia 

kardiostimulátora  sa  preto  indikuje  

s opatrnosťou  a obyčajne  sa  čaká  na  spontánnu 

regresiu bradykardie.  

 

 



Indikácie  trvalej kardiostimulácie po transplantácii srdca 

Trieda I. 
1. Symptomatická bradykardia a AV blokády viac ako 3 týždne po transplantácii 

srdca 

Trieda II. 

1. Chronotropná  insuficiencia,  ktorá  zhoršuje  kvalitu  života  v neskorom 
potransplantačnom období  

2.  Symptomatické bradyarytmie medzi prvým a tretím týždňom  po 
transplantácii 

 

4. Taktika výberu stimulačného režimu    

  Indikácie  pre  trvalú  kardiostimuláciu 

a implantácie    antitachykardických  systémov  sa 

priebežne modifikujú  podľa  stupňa  poznania  (1, 

25).  Na  výber  stimulačného  systému      okrem 

medicínskych  okolností  významne  vplýva  aj  

technický  vývoj  (tab.  č.  3).  Cieľom  stimulačnej 

liečby  pri  bradyarytmiách  bolo  spočiatku 

dosiahnuť    a  udržať  frekvenciu  srdca,  ktorá  by 

postačovala  na  zvládnutie  cerebrálnej 

symptomatológie a na udržanie vitálnych funkcií. 

Neskôr sa stala cieľom aj kvalita života, udržanie  

fyzickej  výkonnosti,  optimalizácia 

hemodynamických  parametrov  a  rekompenzácia 

zlyhávajúceho  myokardu.  Preto  sa  začala 

uplatňovať  fyziologická  stimulácia,  pod  ktorou 

rozumieme  takú  stimuláciu  srdca,  ktorá  sa 

podobá  normálnej  tvorbe  a  šíreniu  vzruchov  v 

zdravom  srdci  –  dvojdutinová,  predsieňová  (26, 

27). U pacientov  s poruchou  regulácie  frekvencie 

srdca to má byť frekvenčne reagujúca stimulácia.  

V súčasnosti  je  trend presúvania z VVI  stimulácie 

k fyziologickej  dvojdutinovej  stimulácii  alebo 

biventrikulárnej kardiostimulácii. Získali sa    jasné 

dôkazy    z  klinických  štúdií,  ktoré  potvrdzujú,  že 

fyziologická  stimulácia  v porovnaní  s VVI 

stimuláciou  znižuje  celkovú  mortalitu,  zlepšuje 

kvalitu  života,  znižuje  riziko  fibrilácie  predsiení, 

znižuje riziko   cievnych mozgových príhod. Určité 

dôkazy  pre  benefit  VVI  stimulácie    sú  len 

v skupine  pacientov  starších  ako  80  rokov  s AV 

blokádami,  ak  nie  je  prítomné  organické 

ochorenie srdca. V tejto kategórii môže byť VVIR 

stimulácia  rovnako efektívna ako DDD stimulácia 

vrátane zmeny  mortality (28).  

Rozvoj  technológií  prináša  nové  možnosti  na 

automatické  ukončenie  alebo  prevenciu 

predsieňových  tachykardií,  čím  sa  zvyšuje 

efektívnosť  DDDRP  stimulácie  na  incidenciu  a  

trvanie atriálnej fibrilácie (29, 30,, 31).  

Stimulácia  hrotu  pravej  komory  môže    vyvolať 

alebo  zhoršiť    systolickú  funkciu  ľavej  komory. 

Preto  u pacientov,  ktorí  majú  vysoké  riziko 

takéhoto  vývoja,  sa  stimulačná  elektróda 

umiestńuje  do  atypických miest,  najčastejšie  do 

výtokového  traktu pravej komory a do mediálnej 

časti  interventruikulárneho  septa  (31).    Druhým 

spôsobom  prevencie    vývoja  systolickej 

dysfunkcie  ľavej  komory  je  minimalizácia 

komorovej  stimulácie.  Používajú  sa  stimulačné 



Dysfunkcia SA uzla 

AV blokáda 

režimy  uprednostňujúce  predsieňovú  stimuláciu 

s komorovou záchrannou stimuláciou.  

 Vývoj  biventrikulárnych 

kardiostimulátorov  a techniky  na  epikardiálnu 

stimuláciu  ľavej  komory,  zavádzanú    cestou  

koronárneho  sínusu,  rozšíril  indikácie 

kardiostimulácie  na  resynchronizačnú  liečbu 

srdcového zlyhávania 

Na  obrázku  1.  je  schéma  rozhodovacieho 

procesu  lekára  u pacientov  s  AV  blokádou. 

Dôležitým cieľom je vybrať taký kardiostimulačný 

systém,  ktorý  bude  užitočný  aj    v prípade 

progresie  ochorenia    (32).  Na  obrázku  č.  2    je 

znázornený  výber  systému  u pacientov  so  sick 

sinus syndrome. 

 
Obr. 1.  Výber KS systémov pre pacientov s dysfunkciou sinoatriálneho uzla.             
Vysvetlívky: MPV – minimalizovanie komorovej stimulácie, ATP – antitachykardický algoritmus v prevencii 
AF 
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Obr.  2.  Taktika  výberu  kardiostimulačného  režimu u  pacientov  s AV  blokádami  a  intraventrikulárnymi 

blokádami 
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Tab. č. 3. Odporúčané stimulačné systémy
DIAGNÓZA  Optimálny Alternatívny Nevhodný

Dysfunkcia SA uzla 
AAIR 
DDDR + MPV 

AAI
VVI  < 45 /min. 

VVIR 
VDDR 

Bradykardia‐tachykardia 
syndróm 

DDDR + MPV 
DDIR 
DDDRP 

AAIR VVIR 
VDDR 
DDDR 

AV blokáda 
DDD 
VDD 

VVIR AAIR 
 

PAV blokáda 
DDD 
VDD  VVI < 45 / min.  

DDIR 
 

Dysfunkcia SA uzla  
+ AV blokáda 

DDDR + MPV 
DDDRP 
DDIR 

DDD
VDDR + SM 
DDI 

AAIR 
VVIR 
VDDR 

Chron. fibrilácia predsiení  
+ AV blokáda 

VVIR 
  

VVI AAIR 
DDDR 
VDDR 

Syndróm kardotického sínusu 
DDI 
DDD (+ hysteréza)  

VVI (+ hysteréza) AAI 
VDDR 
VVIR 



5. Dočasná kardiostimulácia  

Dočasná  kardiostimulácia  je  výkon, 

ktorého  cieľom  je  časovo  ohraničená 

kardiostimulácia.  Je  to  potencionálne    život 

zachraňujúca procedúra.        

  Spôsoby  DKS: Transvenózna kardiostimulácia je 

najspoľahlivejšia,  dobre  sa  toleruje  a  možno  ju 

ponechať  niekoľko  dní.    Stimulačné  elektródy 

zavádzajú  venóznym    prístupom  do  pravej 

komory  a  pravej  predsiene  za  skiaskopickej  

kontroly.   Pre  zavádzanie   bez RTG kontroly boli 

vyvinuté  plávajúce  dočasné  elektródy 

s balónikom  na  konci.    Na    dlhodobejšiu 

stimuláciu  sa    používajú  aj  elektródy  s aktívnou  

fixáciou  .        Na  zavádzanie  elektród  sú  možné 

viaceré  venózne  prístupy.  Ich  výber    závisí  od 

požiadaviek  na  stabilitu  elektródy, 

predpokladanej    dĺžky    DKS,      špecifických  rizík 

jednotlivých  prístupov  a    od  preferencie 

operatéra.  V emergentných  situáciách  sa  

najjednoduchšie  zavádza  cez  v.  jugularis  interna 

vpravo a v. subclavia vľavo ‐ sú to   prístupy prvej  

voľby.  Prístup  cez  v.  subclavia  je  výhodnejší 

z hľadiska  väčšej  stability  elektródy,  riziko 

komplikácii je však vyššie  (pneumotorax, punkcia 

a.  subclavia).    Prístup  cez  v.  femoralis  je 

bezpečný,  kanylácia    je  jednoduchá,  ale  je  tu 

vysoké    riziko  infekcie,  tromboflebitídy 

a dislokácie  elektródy  pri  pohybe;    tu  je  nutná 

mobilizácia pacienta (33).  

Málo  spoľahlivá  a bolestivá    je  transkutánna 

kardiostimulácia.  V   súvislosti  s 

kardiochirurgickými    výkonmi  sa  používa  

epikardiálny    prístup.  Ostatné  prístupy 

(transezofagový  a transgastrický)  sa  využívajú 

zriedka pre malú spoľahlivosť.    

Najbežnejším stimulačným režimom  je VVI ,  

zriedkavo  DDD.  

Komplikácie  pri  transvenóznej  kardiostimulácii  

sa  vyskytujú  asi u 20% pacientov ( 13‐35%)  (33).   

Súvisia  s  venóznym prístupom ( punkcia  artérie, 

pneumotorax,  poranenie  plexus    brachialis),   

prítomnosťou  cudzieho  telesa  –  stimulačnej 

 elektródy  ‐    v obehu    (infekcie,        bakteriémia, 

trombóza)  a s   manipuláciou  elektródy  v srdci. 

Komorové  alebo  supraventrikulárne  tachykardie, 

spúšťané    mechanickým  kontaktom  elektródy  

s endokardom  komôr  alebo  predsiení,  obyčajne  

vyžadujú repozíciu elektródy.  Zriedkavo  vznikajú 

aj  komorové  tachykardie  s  prechodom    do  

fibrilácie  komôr,  vyžadujúce  defibriláciu.    Inou 

komplikáciou je rýchly  vznik  dependentnosti na 

stimuláciu,  ktorá  sťažuje  repozíciu  elektródy  . 

Penetrácia  elektródy  do  myokardu  býva  je 

pomerne  častá,  až  u 30%  pacientov.  Prejaví  sa 

komorovou tachykardiou s rovnakou morfológiou 

ako je morfológia  stimulovaného komplexu  QRS. 

Perforácia  do  perikardiálneho  vaku  môže  viesť 

k tamponáde.    Strata    stimulácie  sa  vyskytuje 

u 14‐43% pacientov s dočasnou kardiostimuláciou   

(34).      Bakteriémia  sa  pozoruje  na  tretí  deň  až 

u 50% pacientov, sepsa je však zriedkavá. Prejavy 

infekcie  v mieste  operačnej  rany  sú  indikáciou 

výmeny    elektródy.  Antibiotická  profylaxia  sa 

odporúča  iba  pri  prolongovanej  stimulácii  (viac 

ako 7 dní)  (35). 



 

5.1. Dočasná kardiostimulácia pri STEMI 

 

Indikácie na dočasnú transkutánnu kardiostimuláciu pri STEMI 

Trieda I. 

1. AV  blokáda    II.  st.    Mobitz  typ  I a AV  blokáda  II.  st.  Mobitz  typ  II  pri  
anteriórnom a nonanteriórnom  infarkte myokardu.                                                  

2. AV  blokáda    I.  st.    v  kombinácii  so  staršou  alebo  novovzniknutou  
fascikulárnoou  blokádou  (ĽPFB  alebo  ĽZFB)  pri  anteriórnom      infarkte 
myokardu.  

3. AV  blokáda    II.  st.    Mobitz  typ  I. a AV  blokáda  II.  st.  Mobitz  typ  II.  pri  
anteriórnom     nonanteriórnom    infarkte myokardu   v kombinácii  so  staršou  
alebo novovzniknutou fascikulárnoou blokádou (ĽPFB alebo ĽZFB) 

4. AV blokáda I. st., AV blokáda  II. st.   Mobitz typ I. a AV  blokáda II.  st. Mobitz 
typ II. pri anteriórnom a nonanteriórnom  infarkte myokardu  v kombinácii so 
staršou ramienkovou  blokádou 

5.  Normálny AV prevod, AV blokáda  I. st. a AV blokáda    II. st.   Mobitz typ   pri 
anteriórnom  a nonanteriórnom    infarkte  myokardu  v kombinácii    s 
novovzniknutou blokádou ramienka                                                                              

6. Normálny AV prevod, AV blokáda  I.  st. a AV blokáda    II.  st.   Mobitz  typ pri 
anteriórnom a nonanteriórnom    infarkte myokardu pri  fascikulárnej blokáde 
v kombinácii s blokádou pravého ramienka. 

Trieda II. 

1. AV blokáda  I. st.  v kombinácii so staršou alebo novovzniknutou     
fascikulárnoou blokádou (ĽPFB alebo ĽZFB) pri nonanteriórnom   infarkte    
myokardu 

2. AV blokáda  I. st. pri anteriórnom a nonanteriórnom  infarkte myokardu.  
3. Staršia alebo novovzniknutá fascikulárna blokáda (PĽPFB alebo ĽZFB) pri    

normálnom  AV prevode.     
4. Staršia ramienková  blokáda pri normálnom AV prevode    
5. AV blokáda II. st. Mobitz typ II. pri anteriórnom a nonanteriórnom  infarkte    

myokardu v kombinácii s novovzniknutou ramienkovou  blokádou  
6. AV blokáda  II. stupňa  Mobitz typ II.  pri anteriórnom a nonanteriórnom    

infarkte myokardu pri  fascikulárnej  blokáde v kombinácii s blokádou PTR.  
7. Normálny AV prevod, AV blokáda I. st.  a AV blokáda  II. st.  Mobitz typ    I.    a 

 AV blokáda II. st. Mobitz typ II.  pri anteriórnom a nonanteriórnom     infarkte 
myokardu s alterujúcou blokádou  LTR a PTR 

 

Indikácie na dočasnú transvenóznu kardiostimuláciu pri STEMI 

Trieda I. 
1. AV blokáda  II. st.  Mobitz typ II.  pri anteriórnom a nonanteriórnom  infarkte  

myokardu s novovzniknutou blokádou ramienka 
2. AV blokáda  II. st.  Mobitz typ II.  pri anteriórnom a nonanteriórnom  infarkte  



myokardu pri fascikulárnej  blokáde  v kombinácii s blokádou PTR.                
3. Normálny AV prevod, AV blokáda  I. stupňa a AV blokáda    II. stupňa   Mobitz 

typ  I.  a  AV  blokáda  II.  stupňa  Mobitz  typ  II.    pri  anteriórnom  a 
nonanteriórnom  infarkte   myokardu s alterujúcou blokádou  LTR a PTR. 

Trieda II. 

1. AV blokáda II. st. Mobitz typ II. pri anteriórnom a nonanteriórnom  infarkte   
myokardu 

2. AV blokáda II. st. Mobitz typ II. pri anteriórnom  infarkte myokardu v    
kombinácii so staršou alebo novovzniknutou fascikulárnou blokádou  (ĽPFB 
alebo     ĽZFB).                           

3. AV blokáda  II. st.  Mobitz typ II.  pri anteriórnom a nonanteriórnom  infarkte    
myokardu v  kombinácii  so staršou blokádou ramienka 

4. AV blokáda I. st. a AV blokáda  II. st.  Mobitz typ I.  pri anteriórnom   a 
nonanteriórnom infarkte myokardu s novovzniknutou blokádou ramienka  

5. AV blokáda I. st. a AV blokáda  II. st.  Mobitz typ I.  pri anteriórnom     a 
nonanteriórnom  infarkte myokardu pri fascikulárnej blokáde v kombinácii     
s blokádou pravého ramienka 

6. AV blokáda II. st. Mobitz typ II pri nonanteriórnom  infarkte myokardu    v 
kombinácii  so staršou  alebo novovzniknutou fascikulárnou blokádou (ĽPFB    
alebo ĽZFB).                                

7. AV blokáda I. st. a AV blokáda  II. st.  Mobitz typ I.  pri anteriórnom    a 
nonanteriórnom  infarkte myokardu v kombinácii so staršou blokádou    
ramienka. 

8. Normálny AV prevod  v kombinácii s novovzniknutou   ramienkovou  
blokádou    alebo  v kombinácii  s  fascikulárnou blokádou  a blokádou PTR 

 

 5.2 . Bradykardie 

U pacientov s hemodynamicky signifikatnou bradykardiou, ktorá nereaguje na medikamentóznu liečbu. 

Treba zistiť a odstrániť jej reverzibilné príčiny, ako je liečba digitálisom, antiarytmikami a  elektrolytové 

poruchy, ako je hyperkaliémia. 

5.3. Terminácia tachykardií  (overdrive pacing) 

 Terminácia  predsieňového  flutteru  (typ I s dlhým excitabilným intervalom), pri   supraventrikulárnej 

tachykardii  pri AV nodálnej reentry a pri pretrvávajúcej monomorfnej    tachykardii

.5.4.  Ako most k implantácii trvalého kardiostimulátora                                                                                           

Dočasnú stimuláciu možno použiť ako  most k implantácii  trvalého kardiostimulátora  u pacientov 

s kompletnou  AV blokádou,  AV blokádou II. stupňa, závažnou dysfunkciou  sínusového  uzla a asystóliou.

5.5. Komorová tachykardia 



U pacientov  s komorovou tachykardiou dependentnou od bradykardie a pri rekurentných tachyarytmiách 

pri syndróme dlhého Q‐T intervalu

.5.6.  Myokarditída  (napr. Lymská  choroba ) s AV blokádou 

 

5.7. Profylaktická dočasná kardiostimulácia  

• u pacientov s  blokádou  ĽTR, podstupujúcich pravostrannú katetrizáciu alebo biopsiu  myokardu,    

zriedka  pri PTCA pravej  koronárnej artérie  

• pri kardioverzii u pacientov s chorobou  sínusového uzla                                                                                                     

• pri výmene kardiostimulátora u dependentného pacienta,                                                                                           

• pri  celkovej anestézii s  AV blokádou II. alebo III. stupňa,  pri intermitentnej     AV blokáde,  AV blokáde 

I. stupňa  s bifascikulárnou blokádou,   AV blokáde      I. stupňa s blokádou LTR, pri kardiochirurgických 

výkonoch.

6. Minimalizácia komorovej  stimulácie  
 

Konvenčná  stimulácia    hrotu  pravej  komory    spôsobuje  dyssynchrónnu  elektrickú  aktiváciu 

srdcových  komôr  a následne  dyssynchrónnu  kontrakciu.    V závislosti  na  dĺžke    stimulácie  a početnosti 

komorovej  stimulácie   môže    stimulácia RVA   viesť k štrukturálnym   abnormalitám myocytov,    zhoršovať 

funkciu  srdca  ako  pumpy,  spôsobovať    hypertrofiu myokardu  (36).  Zvyšuje  sa  riziko  vzniku  chronického 

srdcového  zlyhávania  aj  u pacientov  s iniciálne  normálnou  funkciou  ľavej  komory.  Klinické  štúdie 

u stimulovaných  pacientov    pre  SSS  a AVB    potvrdzujú  nepriaznivý  efekt  dlhodobej  stimulácie  RVA  na 

morbiditu a mortalitu pre srdcové zlyhávanie a na výskyt fibrilácie predsiení   

Nepriaznivé dôsledky  komorovej  stimulácie   pri  zachovaní   efektívnej  antibradykardickej ochrany možno   

minimalizovať  špecifickými stimulačnými  stratégiami. Ich cieľom je:   

1. minimalizovať komorovú stimuláciu. U pacientov so spontánnym atrioventrikulárnym vedením  sa 

preferuje  stimulácia  pravej  predsiene    s alebo  bez  záchrannej  stimulácie  pravej  komory. 

U pacientov bez spontánneho atrioventrikulárneho vedenia a s chronickou  fibriláciou predsiení sa 

odporúča    znížiť podiel  komorovej  stimulácie na   minimálne hemodynamicky   únosné množstvo 

(37).   

Na zmenšenie podielu komorovej stimulácie sa používajú dva základné   postupy 

a. úprava časovania  intervalov kardiostimulátora tak, aby sa potencioval  spontánny 

komorový rytmus.   

b. programovanie  špeciálnych stimulačných  režimov, známych ako AAIsafeR,  MVP a iné.   

2. využívať  iné stimulačné miesta  v pravej komore, najmä  stimuláciu interventrikulárneho septa 

a výtokového traktu pravej komory 



3. u indikovaných pacientov biventrikulárnou stimuláciou 

 

Spôsoby  minimalizácie komorovej stimulácie  

Jednodutinová kardiostimulácia 

• Preferovať AAI/R stimuláciu .  AAI/R  eliminuje komorovú stimuláciu a zabraňuje bradykardii 

u pacientov s intaktným A‐V vedením. Nevyhnutné je prísne dodržiavať  indikácie a kontraindikácie  AAI 

stimulácie.  

• VVI/R stimulácia: S ohľadom na klinický stav  pacienta preferovať  nižšie stimulačné  frekvencie a 

funkcie hysterézy u pacientov so spontánnym komorovým rytmom.     

Dvojdutinová kardiostimulácia:   

•  Úprava časovania  intervalov  pri trvalom zachovaní atrioventrikulárnej synchronizácie. Najčastejšie sa 

používajú tieto  spôsoby: 

• režim DDD/R a DDI/R s dlhým fixným alebo dynamickým  A‐V oneskorením 

•  A‐V hysteréza  

• vyhľadávanie A‐V hysterézy  

•  automatické predĺženie A‐V oneskorenia 

• AAI/R  stimulácia    so  záchrannou    minimálnou    komorovou    stimuláciou.    Spočíva  v preferovaní  

predsieňovej  stimulácie    a spontánnej  aktivácie  komôr.  Týmto  algoritmom  sú  vybavené  niektoré 

dvojdutinové kardiostimulátory firmy Medtronik (Managed Ventricular Pacing – MVP) a Ela (AAIsafeR), 

Indikuje sa u pacientov so sick sinus syndrómom alebo A‐V blokádami nižšieho stupňa. Podmienkou je 

 trvale  alebo      intermitentne prítomné  spontánne   A‐V  vedenie.  Základom  je predsieňová  stimulácia 

s automatickým  prepnutím  do  DDD  režimu    v prípade  výpadku  spontánneho  A‐V    vedenia.  Je  to 

najúčinnejší    spôsob    bezpečnej  redukcie    komorovej  stimulácie.  Nevhodný  je  u pacientov 

s bradykardiou indikovanými komorovými tachykardiami.  

 

 

7.  Komplikácie kardiostimulácie 
 

Implantácia  KS  je  ako  každá  invazívna  procedúra  nevyhnutne  spojená  s úskaliami  a rizikami  a to 

nielen  v perioperačnom období,  ale  aj dlhodobe.  Je  to  jedinečná  a v istom  slova  zmysle neopakovateľná 

procedúra.  Každá  implantácia,  ktorá  nespĺňa  indikačné  kritériá  na  implantácie  je  i so  zreteľom  na 

potenciálne  komplikácie  kontraindikovaná!  Potenciál  pre  komplikácie  stúpa  s  komplexnosťou  systémov, 

ktoré  sa  implantujú    a  pri rozšíreniach  systémov.    Ďalším  dôležitým  faktorom  sú  skúsenosti  operatéra 

a pracoviska. Táto kapitola si nekladie za cieľ podrobne referovať o všetkých možných komplikáciách ‐ tie sú 

podrobne popísané vo všetkých relevantných monografiách. Je však nutné zdôrazniť, že dopad komplikácií 



môže  byť    veľmi  vážny  (  morbidita,  mortalita,  kvalita  života),  má  medicínsko  odborné,  psychologické 

a ekonomické aspekty.   

Každú komplikáciu treba včas rozpoznať a adekvátne ošetriť. Zo všeobecného hľadiska môžeme komplikácie 

rozdeliť na :  

• Chirurgické 

• Hardverové 

• Softverové  

• Spojené s normálnou funkciou kardiostimulátora. 

 

 

Z časového hľadiska ich môžeme rozdeliť na včasné a neskoré. 

 

Komplikácie kardiostimulácie z časového hľadiska 

Včasné 
v súvislosti s: 

1. so  žilovým  prístupom  (pneumotorax  3,8%,  hemotorax,  vzduchová 
embolizácia 0,1‐1,4%) 

2. s  elektródovým  systémom  (perforácia  0,%‐1,3%,  malpozícia,  mikro‐
makrodislokácia 1,7‐12 % ) 

3. s kavitou  pre  uloženie  kardiostimulátora  (hematóm  0,9‐3,7%,infekcia  0,2‐
3,3%, dehiscencia,bolesť) 

Neskoré 
v súvislosti s: 

1. S  elektródovým systémom ( porucha izolácie, fraktúra elektródy 0,4‐4.4%, 
infekcia,exit blok, trombóza, syndróm hornej dutej žily ) 

2. S  generátorom ( erózia 0,3‐0,8%, twidler sy, migrácia telesa 
kardiostimulátora, externe mediované poškodenie) 

3. So správnou funkciou ( pacing/senzing, over/under senzing,crosstalk, 
pacemakerová tachykardia, pacemakerový syndróm) 

4. S  elektromagnetickou interferenciou 



8.  Follow‐up pacientov s kardiostimulátorom    

Implantácia trvalého kardiostimulátora  je len iniciálnou časťou celoživotného manažmentu 

 pacienta s kardiostimulátorom. Súčasná pokročilá technológia prístrojov, sofistikované možnosti stimulácie 

vyžadujú pravidelné, dlhodobé sledovanie na optimálne využitie prístroja pacientom. 

Dlhodobé  sledovanie  pacientov  s implantovným  KS  sa  vykonávajú  v implantačných  centrách 

kardiostimulačných klinikách, alebo kardiologických ambulanciách  splňajúce podmienky na  sledovanie KS 

(38, 39). 

 

Vykonávanie kontroly a sledovanie pacientov s KS  

Sledovanie a kontroly KS sa vykonávajú  

• v adekvátnych priestoroch zabezpečujúce osobnú hygienu a anonymitu pacienta 

• s adekvátnym prístrojovým vybavením, zo spektrom príslušných programatorov,  

• s dostupnosťou technických informácii pre všetky sledované KS 

• trénovaný personál 

• zabezpečená dostupnosť a možnosť plnej kardiopulmonálnej resuscitácie 

 

Základné vybavenie pre sledovanie KS. 

• EKG monitor a  zapisovač 

• Adekvátne programatory ku KS 

• Kardiostimulačný magnet 

• Resuscitačné zariadenie, externý defibrilátor, transkutány stimulačný systém 

• Jednoduchý a priamy prístup k RTG pracovisku 

• Technické informácie o KS a predošlé informácie o sledovanom KS 

• Možnosť prijatia (umiestnenia) pacienta v nemocnici v prípade emergencie  

 

Základné prvky sledovania KS  sú: 

1. Vyšetrenie správnej funkcii prístroja a bezpečnosti pacienta 

2. Optimalizácia funkcie systému a maximalizácia životnosti prístroja 

3. Vyhladanie a upravenie ev poruchy a problémov, komplikácii KS 

4. Edukácia pacienta 

5. Uloženie získaných dát 

6. Stanovenie termínu nasledujúcej kontroly resp výmeny KS. 

Súčasťou procesu vyšetrenia pri kontrole KS je :  

– anamnéza vzťahujúca sa na možné problémy KS 



– klinické problémy vedúce k zmene programácie KS (presynkopa, synkopa zmeny symptómov, 

dýchavice, palpitácie, 

– úplna medikamentózna anamnéza  

Kontrola KS je realizovaná interogáciou použitím príslušného programátora a softvéru. 

 

Minimálne sledované informácie a dáta pri kontrola KS:  

• Impedancia implantovaných elektród 

• Stanovenie základného rytmu a určenie závislosti na KS  

• Senzitivita vlny P/R 

• Prah stimulácie predsiení/komôr 

• Napätie a odpor batérie 

 

Hospitalizačné sledovanie 

  Vo všeobecnosti pacient, ktorý nie je dependentný na KS a absolvoval implantáciu KS bez 

komplikácii zostáva na sledovanie v nemocnici 24 hod po implantácii. 

V priebehu 24 hodinách po implantácii a pred prepustením musia byť realizované nasledujúce vyšetrenia: 

• Kontrola rany a kapsy generátora 

• 12 zvodový záúis  EKG 

• Rtg snímok hrudníka v  postero‐anteriornej projekcii  a v bočnej projekcii , alebo cielene na prístroj 

a  elektródový systém 

• Adekvátne naprogramovanie parametrov stimulácie a snímania 

• Nastavenie celého spektra dostupných nastavení na dosiahnutie optimálneho hemodynamickeho 

efektu stimulácie a pozitívneho klinického vplyvu parametrov KS 

• Vydanie preukazu KS pre pacienta a jeho adekvátne poučenie 

 

Dlhodobé sledovanie  

Plánovanie dlhodobého sledovania KS je závislé od širokého spektra parametrov: od indikácie k implantácii 

KS, celkového klinického stavu pacienta, typu KS,  a od  komplikáciach počas implantácie. 

Sledovanie KS možno rozdeliť do 3 troch fáz. Sú to  fáza včasnej kontroly,  udžovacie obdobie a  

intenzifikované monitorovacie obdobie 

1. Včasná kontrola. Prvá kontrola KS po prepustení z nemocnice sa realizuje v priebehu 4‐6 mesiacov. 

2.Udržovacie obdobie.  Ďalšie kontroly KS v udržovacom období sa vykonávajú každých 12 mesiacov. (v 

pediatrickej populácii každých 6 mesiacov) až do 

• objavenia sa prvej deplécie batérie, alebo  



• uplynutia predpokladanej doby životnosti kardiostimulátora udávanej výrobcom 

• oznamom dosiahnutia preddefinovanej urovni (stavu batérie) pri kontrole napätia batérie na 

obrazovke programátora. 

Po tomto období nasleduje intenzifikované monitorovacie obdobie  

3. Intenzifikované monitorovacie obdobie – monitorovaciu obdobie je potrebné skrátit na dobu 3 mesiacov 

až do obdobia výmeny KS. 

Pre komplikovanejšie a komplexnejšie dvojdutinové KS sa odporúča  sledovanie v udržovacom období v 6 

mesačnej periodicite, pretože  je pravdepodobné,  že mulitiprogramovateľné parametre KS budú vyžadovať 

optimalizáciu nastavenie na potreby pacienta. 

 

Stav  batérie. 

Funkciu batérie – zdroja KS možno stanoviť zmeraním napätia batérie, odporom batérie a spotrebou prúdu. 

Na základne nameraných hodnôt môže prístroj stanoviť približnú dĺžku životnosti batérie. 

Po dosiahnutí preddefinovaných úrovní, špecifických pre každého výrobcu nastávajú stavy označované ako  

ERT – elective replacement time – čas plánovanej výmeny 

RRT – recommended replacement time – čas doporučenej výmeny 

ERI – elective replacement indicator – indikátor doporučenej výmeny 

Po týchto indikáciach ďalším vybíjaním betérie dochádza k stavom označovaným ako 

EOL – end of life – koniec životnosti 

EOS – end of service – koniec funkcie  

 

Hoci dosiahnutie preddefinovaných úrovní sa môže objaviť náhle, zvyčajne zostáva obdobie 3 až 6 mesiacov 

medzi stavom plánovanej výmeny a konca životnosti funkcie KS. 
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Zoznam skratiek 

AV – atrioventruikulárny  

AVB – atrioventrikulárna blokáda  

AVN  – atrioventrikulárny uzol, suprahisálna oblasť 

DKS – dočasná kardiostimulácia  

EKG ‐ elektrokardiogram 

EOL – end of life – koniec životnosti kardiostimulátora  

EOS – end of service – koniec funkcie  

ERT – elective replacement time – čas plánovanej výmeny 

ERI – elective replacement indicator – indikátor doporučenej výmeny  

HPS ‐  hispurkyňov systém 

HUT – head‐up tilt test 

IM – infarkt myokardu 

KS – kardiostimulátor 

KT – komorová tachykardia 

LPP – ľavá predná  fascikulárna blokáda 

LTR – ľavé tawarovo ramienko  

LZP  ‐ lavá zadná fascikulárna blokáda 

NKS – náhla kardiálna smrť 

PTR – pravé tawarovo ramienko 

RRT – recommended replacement time – čas doporučenej výmeny 

St – stupeň 

SSS ‐  sick sinus syndrome  

TKS – trvalá kardiostimulácia 

VVS – vazovagálna synkopa 

  
 
 
 
 
 


