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SÚHRN 

  Včasné odhalenie (skríning) fibrilácie predsiení (FP) predstavuje spolu 

s promptne začatou antikoagulačnou liečbou kľúčovú úlohu v  prevencii cievnej 

mozgovej príhody. Všeobecný praktický lekár by sa mal zameriavať na detekciu FP 

najmä u rizikovej skupiny pacientov. 

 

Kľúčové slová: skríning fibrilácie predsiení, CHA2DS2VASc skórovací systém, rizikové 

faktory, manažment antikoagulačnej terapie, prevencia cievnej mozgovej príhody 

 

EPIDEMIOLÓGIA 

  Fibrilácia predsiení ( FP) je najčastejšia srdcová arytmia, ktorej incidencia a 

prevalencia rastie s vekom. Touto arytmiou trpí viac ako 1-2 % dospelej populácie na 

celom svete a až 10 % pacientov starších > 75 rokov. Podľa Framinghamskej štúdie je 

riziko vzniku FP vo veku nad 40 rokov 1:4 (1).  
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  I napriek tomu, že  FP nie je fatálna arytmia, prináša so sebou 5- násobné riziko 

vzniku cievnej mozgovej príhody (CMP) v porovnaní s pacientami bez FP. Práve CMP 

u pacientov s FP má často krát devastačné následky pre pacienta. Jej rozsah postihnutia 

mozgu je oveľa väčší ako pri CMP spôsobenú trombózou v arteriálnom mozgovom 

riečišti. 25 % pacientov po CMP zomiera do 30 dní . 50% pacientov po CMP pri FP 

zomiera do jedného roka. Alarmujúce je, že 50% pacientov po CMP v dôsledku FP 

zostáva invalidizovaných (2). Táto arytmia predstavuje nielen medicínsky, ale aj 

socioekonomický problém. Následkom komplikácie (CMP) u fibrilácie predsiení trpí 

nielen pacient ale aj celá jeho rodina.  

 

Všeobecný lekár dospelých v prevencii komplikácií fibrilácie predsiení 

  Všeobecný praktický lekár dospelých (VLD) zohráva dôležitú úlohu v prevencii 

CMP u pacientov s FP alebo u pacientov s rizikovými faktormi vzniku FP. A to 

skríningom FP a včasným začatím a kontrolou antikoagulačnej liečby u 

indikovaných pacientov.  Jediný spôsob ako detekovať FP, doporučený aj Európskymi 

odporúčaniami pre manažment fibrilácie predsiení, je kontrola periférneho pulzu pri 

každej návšteve pacienta v ambulancii. Je potrebné sa zamerať hlavne na pacientov, 

ktorí majú rizikové faktory vzniku FP, a to je vek nad 65 rokov, pacienti s arteriálnou 

hypertenziou (ktorá predstavuje najvýznamnejší rizikový faktor vzniku FP), obezita ( 

populácia „tučnie“ a stáva sa rizikovou pre vznik FP), diabetes mellitus, srdcové 

zlyhávanie, metabolický syndróm. 

Medzi ďalšie rizikové faktory patria: prekonaná transitorná ischemická ataka 

(TIA)/CMP, ischemická choroba srdca, prekonaný infarkt myokardu, ischemická 

choroba dolných končatín, renálna insuficiencia, alkoholizmus, chronická obštrukčná 

choroba pľúc. 
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  Palpácia periférneho pulzu je neinvazívna a jednoduchá metóda detekcie FP. 

VLD je lekár, ktorý sa najčastejšie s pacientom stretáva v porovnaní s lekárom-

špecialistom.  Praktický lekár pacientov aj vie, ktorí sú obzvlášť rizikoví pre vznik FP, a 

tak ich prípadne  aj dlhšie či opakovane na ambulancii monitoruje palpáciou pulzu. Ak 

majú pacienti doma tlakomer, tak sú edukovaní ,aby tieto informácie o tlaku a pulze aj 

doniesli čím si sami monitorujú aj pulz. Pravidelná kontrola periférneho pulzu ale aj 

kvného tlaku, by mala byť samozrejmá pri každej návšteve, aj keď pacient neudáva 

žiadne ťažkosti. Je potrebné si uvedomiť, že 1/3 pacientov s FP sú asymptomatickí, ale 

aj títo sú rovnako rizikoví pre vznik CMP. Práve títo pacienti predstavujú „časovanú 

bombu“ vzniku CMP. Palpácia periférneho pulzu môže byť realizovaná aj zdravotnou 

sestrou.  

  Veľmi dôležité je všímať si aj tzv. alarmujúce príznaky, ktoré nám môžu 

napovedať, že pacient má asymptomatickú FP (neadekvátna únava, poruchy 

kognitívnych funkcií, palpitácie, závraty). Pri záchyte nepravidelného pulzu a  pri 

alarmujúcich príznakoch vždy realizujeme 12-zvodové EKG, pri negatívnom náleze 

eventuálne treba zvážiť EKG-Holter vyšetrenie. Pokiaľ na EKG zdiagnostikujeme FP a 

pacient je kardiopulmonálne kompenzovaný, asymptomatický, s optimálnou 

frekvenciou komôr môžme v indikovaných prípadoch začať hneď antikoagulačnú 

terapiu (AKT) ako prevenciu CMP.  Ku každému pacientovi pristupujeme 

individuálne, volíme terapiu „šitú na mieru“. Skórovací systém CHA2DS2VASc 

využíváme na stratifikáciu rizika vzniku CMP a k zahájeniu antikoagulačnej terapie. 
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Tabuľka 1   Skórovací systém u FP pre odhad rizika CMP (CHA2DS2VASc) 
  

RIZIKO

MAXIMÁLNE SKÓRE

srdcové zlyhávania/dysfunkcia ľavej komory s EF  40%
( ardiac failure)

hypertenzia ( ypertension) 

vek  75 rokov ( ge)

iabetes mellitus

CMP/TIA v anamnéze ( troke)

vaskulárne ochorenie (prekonaný infarkt myokardu,
periférne arteriálne ochorenie, aortálny sklerotický plát
( ascular disease)

vek 65-74 rokov ( ge)

ženské pohlavie ( ex ategory)
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Zdroj: Odborné diagnostické a terapeutické postupy SSVPL.  

In Všeobecný Praktik, 2014. ISSN 1339-2840, č. 2, s. 5. 

 

 

Tabuľka 2 Voľba orálnej antikoagulačnej liečby podľa skórovacieho systému  

CHA2DS2VASc 

 

doporu
žiadna

 žiadna antitrombotická terapia

čená antitrombotická terapia:
ASA alebo 
Preferencia:

doporu

 Warfarín, popr. NOAK

čená antitrombotická terapia:
ASA alebo Warfarín, 
popr. nové antikoagulanciá (NOAK):
dabigatran 2x150 mg (2x110 mg)/de
rivaroxaban 1x20 mg/de
apixaban 2x5 mg/de

ň

ň

ň

Preferencia:

doporučená antitrombotická terapia:
Warfarín alebo NOAK

Skóre = 0

Minimálne riziko CMP

Skóre = 1

Stredné riziko CMP

Skóre  1>

Vysoké riziko CMP
 

 
 

Zdroj: Odborné diagnostické a terapeutické postupy SSVPL.  

In Všeobecný Praktik, 2014. ISSN 1339-2840, č. 2, s. 5. 
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Súčasne pri rozhodovaní o antikoagulačnej liečbe posudzujeme riziko vniku krvácavých 

komplikácií pomocou HASBLED skórovacieho systému. 

 
Tabuľka 3  Skórovací systém rizika krvácania u FP pri antiokoagulačnej liečbe 

 
 

Hypertenzia (Hypertension)                                  

Porucha renálnych a hepatálnych funkcií
(Abnormal renal and liver function)                       

CMP v anamnéze (Stroke)                                    

Krvácanie v anamnéze (Bleeding)                        

Labilné hodnoty INR (Labile)                                 

Vyšší vek 65 rokov (Elderly)                                

Lieky a abúzus alkoholu (Drugs)                            

> 

Vysvetlivky:
H-nekontrolovaná arteriálna hypertenzia, Tks 160 mmHg
A-Bilirubín 2-násobok horného limitu
    AST, ALT, ALP 3-násobok horného limitu
    Kreatinín 200 mol/l
L-labilné INR - nestabilné/vysoké, INR v anamnéze alebo 
   opakovane INR mimo terapeutického rozpätia

>

> µ
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Zdroj: Odborné diagnostické a terapeutické postupy SSVPL.  

In Všeobecný Praktik, 2014. ISSN 1339-2840, č. 2, s. 6. 

 

Jednoznačne u pacienta, ktorý ma CHA2DS2VASc>1 začíname antikoagulačnú terapiu.  

Pacient s HASBLED>3 nie je kontraindikovaný k začatiu antikoagulačnej terapie, 

znamená to len častejšie kontroly INR. VLD môže začať antikoagulačnú liečbu 

warfarínom. Nové antikoagulanciá v Slovenskej republike sú zatiaľ preskripčne viazané 

na špecialistu. Warfarin je stále účinný a dobrý liek, ktorý znižuje riziko vzniku CMP 

o 64 % a celkovú mortalitu o 24 % v porovnaní s placebom (3).    
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  Optimálny účinok je pri v rozmedzí 2.0 až 3.0. Warfarín je aj liek, ktorého 

účinok vieme kontrolovať pomocu INR, a ktorý má aj antidotum (vitamín K). Na 

ambulancii VLD preferujeme kontrolu INR prostredníctvom POCT (point off care 

therapy) analyzátora, výsledok je k dispozícii do niekoľkých minút a tým odstránime 

nutnosť druhej návštevy pacient a zároveň aj hneď upravujeme dávku Warfarínu. 

Kontrola a udržanie INR v terapeutickom rozpätí predstavuje posledný krok v 

prevencii CMP u pacienta s FP na ambulancii VLD. 

 

ZÁVER 

  Postavenie všeobecného praktického lekára pre dospelých v prevencii cievnej 

mozgovej príhody u pacientov s fibriláciou predsiení a v skríningu fibrilácie predsiení je 

kľúčové. Vyžaduje si však proaktívny prístup všetkých VLD. Nesmieme zabúdať 

v prvom rade na komunikáciu s pacientom, dôkladne pacienta a jeho rodinu informovať 

o jeho zdravotnom stave, o chronických ochoreniach a o ich možných následkoch. 

Samotný pacient, dobre edukovaný s rizikovými faktormi vzniku FP, sa môže potom 

sám podieľať na prevencii vzniku FP a na prevencii CMP - kontrolou tlaku, kontrolou 

periférneho pulzu a samozrejme aj dobrou compliance k liečbe. Je veľa dôkazov, že 

dobrý vzťah medzi všeobecným lekárom a pacientom počas mnohých rokov je spojený 

s lepšou a primeranejšou starostlivosťou, lepším zdravím a vyššou kvalitou života pri 

oveľa nižších nákladoch (Starfield, B.). 
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