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TACHYKARDIE

Jan Šimek
2010

Popis fyziologické EKG křivky

Rytmus: sinusový (každému QRS komplexu předchází 
P vlna, pozitivní ve většině svodů, nemusí být v III, 
aVR, V1)

Frekvence: 60-100/min (50-90)
Měření: (1 velký čtverec = 200ms, 1mm = 40ms)

PQ 120-200ms, QRS do 100ms, 
QTc u mužů < 0,44, u žen < 0,46

Srdeční osa: normální -30°až 90°
Morfologické abnormality: …ST úsek bez denivelací
Závěr: Fyziologická křivka

Výpočet srdeční frekvence

Pro výpočet srdeční frekvence platí:

60 000 60 000          300
HR [min-1] =                   =                    = 

CL N . 200            N

CL je délka cyklu v ms a N je počet velkých 
čtverců uvnitř R-R intervalu. Platí rovnost zlomků. 
Čím jemněji N změříme, tím přesnější výsledek 
dostaneme! [1mm = 0,2 velkého čtverce]

Např. RR interval = 12mm, 
tedy N = 2,4 a HR = 300 / 2,4 = 125 /min

RR interval = 480ms
tedy HR = 60 000 / 480 = 125 /min

Tachykardie

Definice: zrychlená srdeční aktivita o frekvenci nad 100/min
(Tedy QRS komplexy jsou vzdáleny 3 velké čtverce nebo méně)

Klinický obraz:  
Palpitace (nepříjemné vnímání srdeční činnosti)
Syndrom nízkého minutového srdečního výdeje

- tmění před očima, vertigo, pocity na omdlení, presynkopa, 
synkopa

- slabost, únavnost, nevýkonnost, námahová dušnost, 
stenokardie

Tromboembolické komplikace

- riziko formace trombu v oušku levé síně u fibrilace a flutteru síní
- CMP, periferní tepenné uzávěry

Diferenciální diagnostika tachykardií

1. Jaká je šířka QRS komplexu? 

• Tachykardie se štíhlými komplexy (QRS ≤ 120ms)

Supraventrikulární tachykardie

• Tachykardie se širokými komplexy (QRS > 120ms)

Komorová tachykardie 

Supraventrikulární tachykardie s raménkovou blokádou

Supraventrikulární tachykardie

Komorová tachykardie

Diferenciální diagnostika tachykardií

2. Je arytmie pravidelná?

• Nepravidelná arytmie (RR intervaly různě dlouhé)

Fibrilace síní (zpravidla štíhlé komplexy QRS) 

Polymorfní komorová tachykardie (široké bizarní komplexy QRS)

Fibrilace síní

• Pravidelná tachykardie (RR intervaly stejně dlouhé)

Supraventrikulární tachykardie (kromě fibrilace síní)

Monomorfní komorová tachykardie (široké komplexy QRS)
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Tachykardie

• Sinusová tachykardie
• Fibrilace síní
• Typický flutter síní
• AV nodální reentry tachykardie (AVNRT)
• AV reentry tachykardie (AVRT)
• Ektopická síňová tachykardie
• Komorová tachykardie
• Fibrilace a flutter komor

Sinusová tachykardie

• Nejčastější tachykardie vůbec
• Urychlení sinusového rytmu nad 100/min
• Při fyzické aktivitě, stresu, horečce, anémii, 

hypoxémii, thyreotoxikóze
• P vlny předchází QRS komplexy
• Pozvolné urychlení a zpomalení srdeční 

frekvence

Fibrilace síní

• Nejčastější klinicky  významná 
arytmie

(9% u osob starších 85 let)

• Disorganizovaná, chaotická
elektrická aktivita v síních

• Ztráta mechanické kontrakce síní
• Na EKG nejsou přítomny P vlny, 

přítomny fibrilatorní vlnky “f”
• RR intervaly nepravidelné

PRAVÁ
SÍŇ

LEVÁ
SÍŇ

PRAVÁ
KOMORA

LEVÁ
KOMORA

FIBRILACE SÍNÍ

Patofyziologie fibrilace síní

Hypertenze, ICHS
srdeční selhání,
chlopenní vady

genetické
faktory

fibrilace síní

SUBSTRÁT
fibrózní změny v síních

TRIGGER
ektopická aktivita 

„plicní žíly“

10% fibrilací síní u nemocných bez strukturálního srdečního 
onemocnění, tzv. „lone“ fibrilace síní

Fibrilace síní – klinický obraz

• Asymptomatická fibrilace síní

zejména u starších jedinců s uspokojivou frekvencí komor

• Palpitace
charakteru rychlého a nepravidelného bušení srdce

• Syndrom nízkého minutového srdečního výdeje
dušnost, únava, závratě, slabost, nevýkonnost, 

bolesti na hrudi, exacerbace srdečního selhání…

• Tromboembolické komplikace
embolizace do CNS, periferní tepenné uzávěry
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Klasifikace antiarytmik
(Vaughan-Williams)

• I. třída - inhibitory Na kanálů

 snižují strmost depolarizace ve fázi 0
• II. třída - betablokátory

 snižují sympatický tonus 
 vliv na SA a AV uzly
• III. třída - inhibitory K kanálů

 prodlužují repolarizaci ve fázi 3
• IV. třída - blokátory Ca kanálů

 ovlivňují především SA a AV uzly
• Ostatní - Digoxin, Atropin, Adenosin

Farmakoterapie fibrilace síní

l.  KONTROLA RYTMU 

(elektrická či farmakologická kardioverze, profylaktické podávání 
antiarytmik I či III. třídy)
Vhodná zejména u mladších jedinců bez přidruženého 
organického onemocnění srdce a se symptomatickou arytmií.  

II. KONTROLA KOMOROVÉ  FREKVENCE

 (bradykardizující medikace betablokátory nebo blokátory
kalciových kanálů s či bez Digoxinu)

 Vhodná zejména u starších jedinců s minimálními symptomy. 
Prevence tromboembolických příhod  

 Antikoagulační terapie Warfarinem či antiagregační terapie
acetylsalicylovou kyselinou (Anopyrin)

Kontrola rytmu u fibrilace síní

U nemocných bez strukturálního srdečního 
onemocnění nasazujeme nejčastěji 
antiarytmika třídy 1c (propafenone). Při 
selhání této léčby může být indikován 
sotalol, popřípadě amiodarone. Léčba 
amiodaronem vede často k nežádoucím
účinkům – tyreotoxikóza, hypotyreóza, 
plicní fibróza, fotosenzitivita, korneální
depozita. Proto je u nemocných bez 
strukturálního onemocnění srdce lékem 
druhé volby. U nemocných se srdečním 
selháním je léčba antiarytmiky 1. třídy 
spojena s rizikem náhlé smrti, proto je 
lékem první volby amiodarone. 

Bez 
přidružených 
onemocnění

Srdeční 
selhání

propafenone
sotalol

amiodarone

amiodarone

Prevence tromboembolie
CHADS2 skóre

2Stroke – CMP či TIAS2

1Diabetes mellitusD

1Age – věk nad 75 letA

1HypertensionH

1Cardiac failure – srdeční selháníC

18.212.58.55.94.02.81.9Riziko CMP (% / rok)

6543210CHADS2 score

CHADS2 skóre > 1 = indikace k antikoagulační terapii Warfarinem.
Cílové INR 2,5

Katetrová ablace fibrilace síní – izolace plicních žil

Katetrová ablace fibrilace síní je v současné době metodou volby 
zejména u mladších jedinců s farmakorezistentní paroxysmální
fibrilací síní, bez přidruženého strukturálního srdečního onemocnění, 
kde lze předpokládat spouštění arytmie ektopickou aktivitou 
z plicních žil. 

CT rekonstrukce levé síně
z PA projekce (pohled 
zezadu). Obkružující
radiofrekvenční ablací v 
ústích plicních žil bylo 
dosaženo izolace plicních 
žil. Jednotlivé aplikace jsou 
znázorněny kulatými body. 

Typický flutter síní
• Makroreentry tachykardie, 

kroužení vzruchu kolem 
trikuspidálního anulu v pravé síni 
proti směru hodinových ručiček

• Nejčastější SVT po fibrilací síní 
• Nejsou patrny P vlny, místo

izoelektrické linie jsou patrny
flutterové vlny “F”, morfologicky 
připomínající zuby pily

• Frekvence flutterových vln
zpravidla 200-300/min, převod 
na komory zpravidla blokován 2-
3:1

LEVÁ
SÍŇ

PRAVÁ
KOMORA

LEVÁ
KOMORA

typický flutter síní s převodem na komory 4:1
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TYPICKÝ FLUTTER SÍNÍ 

Typický flutter síní s pravidelným převodem na komory v poměru 2:1.

Léčba typického flutteru síní 

• Antiarytmická léčba (propafenone, amiodarone)
• Bradykardizující léčba (betablokátory, verapamil)
• Elektrická kardioverze
• Katetrová ablace kavotrikuspidálního istmu 

Kavotrikuspidální istmus (můstek) je svalovina mezi dolní dutou žílou a 
trikuspidální chlopní. Jedná se o kritickou část reentry okruhu u typického 
flutteru síní. Při katetrové ablaci kavotrikuspidálního istmu je cílem  
dosažení bloku vedení v této struktuře, zabraňující recidivě arytmie. 

U AVNRT dochází ke kroužení 
vzruchu v oblasti AV uzlu (    ). U 
nejčastější formy se vzruch se šíří 
dopředně ze síně do AV uzlu pomalou 
drahou (     ) a retrográdně z uzlu na 
síň rychlou drahou (    ). P vlny jsou 
skryty v QRS komplexu, protože síně a 
komory se depolarizují současně. 
Jedná se o nejčastější pravidelnou 
tachykardii se štíhlými komplexy 
QRS bez patrných P vln na 
povrchovém EKG. 

PRAVÁ
SÍŇ

LEVÁ
SÍŇ

PRAVÁ
KOMORA

LEVÁ
KOMORA

ATRIOVENTRIKULÁRNÍ NODÁLNÍ REENTRY TACHYKARDIE

Arytmie je častější u žen, projevuje se paroxysmy pravidelného a rychlého bušení 
srdce, s náhlým začátkem a koncem, s různě vyjádřenými projevy nízkého 
minutového srdečního výdeje. Paroxysmy trvají několik vteřin až minut, výjimečně 
několik hodin. Často ji lze ukončit vagovými manévry (Valsalva, masáž karotid). 
Setrvalé běhy lze ukončit bolusem adenosinu či verapamilu, který též lze nasadit 
profylakticky ke snížení rizika recidiv arytmie. Suverénní léčbou je katetrová ablace 
pomalé dráhy. 

WPW syndrom - definice 
Paroxysmy supraventrikulární tachykardie 

(AV reentry tachykardie) u nemocných s 
preexcitací na klidovém EKG. 

Příčinou je přídatná síňokomorová spojka 
(AP).

EKG charakteristiky preexcitace
PR interval < 120ms
Přítomnost delta vln 
Rozšíření QRS komplexu

AP

WOLF-PARKINSON-WHITE SYNDROM

δδδδP

U AVRT dochází ke kroužení vzruchu 
mezi síněmi a komorami s využitím 
přídatné dráhy spojující svalovinu síní 
a komor (AP). U nejčastější formy, 
ortodromní AVRT,  se vzruch šíří 
dopředně ze síně na komory přes AV 
uzel a retrográdně z komory na síň 
akcesorní drahou. Komory jsou 
aktivovány přes normální převodní 
systém, QRS komplexy jsou proto 
úzké. P vlny, pokud jsou patrné, jsou 
přítomny těsně za komplexem QRS. 

AP

ATRIOVENTRIKULÁRNÍ REENTRY TACHYKARDIE

Arytmie se klinicky projevuje stejně jako AVNRT - paroxysmy pravidelného a 
rychlého bušení srdce, s náhlým začátkem a koncem. Vyskytuje se u nemocných s 
WPW syndromem (tzv. manifestní dráhy), ale i u nemocných bez preexcitace, kdy 
spojka umožňuje pouze jednosměrné vedení z komor na síně (tzv. skryté dráhy). 
Suverénní léčbou je katetrová ablace přídatné dráhy. 

Supraventrikulární tachykardie

Pravidelná tachykardie se štíhlými komplexy QRS o fr. 150/min, bez patrných P 
vln. Dif.dg. nejpravděpodobněji AVNRT,  případně ortodromní AVRT. 
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U ektopické síňové tachykardie 
dochází k opakované rychlé 
depolarizaci v ektopickém fokusu (    ) 
mimo sinusový či AV uzel. Krátké 
salvy ektopické síňové tachykardie 
(salvy síňových extrasystol)  jsou 
častým nálezem na holterovském
vyšetření EKG. Setrvalé formy jsou 
naopak vzácné. 

EKTOPICKÁ SÍŇOVÁ TACHYKARDIE

Ektopická síňová tachykardie o fr. 111/min s neg. P vlnami ve  svodu II. 

Komorové tachykardie

• Organizovaná komorová aktivita o > 2 komplexech a fr. >100min
• Vznik v komorové svalovině či ve tkání převodního systému 

distálně od Hisova svazku
• Reentry či abnormální automacie
• EKG charakteristika: tachykardie se širokými komplexy QRS, 

bez patrných P vln či s AV disociací

Dělení podle EKG obrazu:
• Setrvalé 30 s a déle, nebo vedoucí k zhroucení oběhu

• Nesetrvalé kratší než 30 s, bez hemodynamického kolapsu

• Monomorfní, polymorfní

Sinusový stah následovaný během monomorfní komorové tachykardie

Komorové tachykardie – klinické dělení

• Idiopatické - bez organického srdečního onemocnění
nejčastěji ektopická z výtokového traktu pravé komory

jsou benigní, mají dobrou prognózu

• Při organickém srdečním onemocnění (maligní)
po IM, kardiomopatie

• Při prodlouženém intervalu QT 
polymorfní komorové tachykardie typu torsade de pointes

Repetitivní salvy nesetrvalé komorové tachykardie

Setrvalá monomorfní komorová tachykardie z levé komory po IM

Setrvalá monomorfní komorová tachykardie po 
prodělaném infarktu myokardu

• Vzniká mechanismem reentry v okrajové části jizvy po infarktu, kde 
se prolíná vazivo s myokardem

• U nemocných s těžkou systolickou dysfunkcí levé komory či s 
významným koronárním postižením může dojít k degeneraci do 
polymorfní komorové tachykardie či fibrilace komor

• Klinická manifestace: srdeční zástava, synkopa, presynkopa
• Léčba: elektrická kardioverze, profylaktická antiarytmická léčba 

amiodaronem a betablokátorem, profylaktická implantace ICD, 
modifikace arytmogenního substrátu radiofrekvenční ablací

Fibrilace komor

• Disorganizovaná, chaotická elektrická aktivita komor.
• Hemodynamicky ekvivalent srdeční zástavy.

• Nejčastější příčina náhlé smrti u akutního infarktu myokardu.

• Léčba: defibrilace, kardiopulmonální resuscitace


