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Srdce 

Stručný anatomický popis srdca 

 

Srdce je dutý svalový organ, ktorý prostredníctvom sťahov - systol  a ochabnutí – diastol 

vytvára tlakové rozdiely, zodpovedné za prúdenie krvi v cievnom riečišti. 

 Má tvar nepravidelného kužeľa s bázou obrátenou dozadu hore a hrotom smerujúcim 

dopredu dole a doľava. Je uložené medzi pľúcami v priestore zvanom mediastínum, spredu 

chránené hrudnou kosťou, tak, že jeho jedna tretina sa nachádza vľavo a dve tretiny vpravo 

od strednej čiary. Prostredníctvom perikardu nasadá na bránicu.   

 Dutina srdca je rozdelená na štyri časti. Atrioventrikulárne chlopne oddeľujú siene od 

komôr, septum rozdeľuje pravú časť od ľavej. Srdečná stena je tvorená tromi vrstvami. 

V smere z vnútra to je endokard, myokard, epikard.   

Do srdca privádzajú krv 2 venae cavae  a zo srdca odvádza krv truncus pulmonalis a aorta. 

Okrem tohto funkčného obehu odlišujeme ešte nutričný obeh, ktorý zabezpečuje výživu 

srdca a je tvorený pravou a ľavou koronárnou tepnou, ktoré odstupujú z aorty a ďalej sa 

vetvia.  

 

 

 



 

Stručný náčrt fyziológie srdca, prevodový systém srdečný 

 

Ľavá srdečná komora vypudzuje krv tepnami veľkého (systémového) obehu ku krvným 

kapiláram na periférii tela. Žilami sa krv dostáva späť do srdca, a potom je pravou srdcovou 

komorou vypudzovaná do malého (pľúcneho) obehu a ním privádzaná do ľavého srdca. 

Srdcová frekvencia činí v pokoji 60-80 cyklov za minútu. V rámci jedného cyklu môžeme ďalej 

rozlíšiť viacero fáz, ktorých presne organizovaná postupnosť umožňuje spolu s ďalšími 

činiteľmi ako napríklad prítomnosť srdečných chlopní fyziologické prúdenie krvi. Týmto 

mechanickým fázam predchádza elektrická aktivita, ktorá vzniká priamo v srdci, 

v špecializovaných kardiomyocytoch, hovoríme, že srdce má schopnosť automacie. Táto 

špecializovaná skupina kardiomyocytov vytvára prevodový systém srdečný. Jeho jednotlivé 

časti sú: sinoatriálny uzol, atriventrikulárny uzol, Hisov zväzok, Tawarové ramienka 

a Purkyňove vlákna. Vďaka odlišnej priepustnosti pre ióny majú tieto časti schopnosť 

automatickej depolarizácie a vzniku akčného potenciálu. Najrýchlejšie k tomu za 

fyziologických okolností dochádza v sinoatriálnom uzle, ktorý tým získava úlohu pacemakera-

udáva rytmus. Postupujúcu depolarizáciu môžeme sledovať pomocou EKG pripojeného na 

povrch tela. Normálnemu fyziologickému, takzvanému sínusovému rytmu odpovedá krivka 

na obrázku dole vpravo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevodový systém srdca       EKG krivka 



 

Poruchy srdcového rytmu 

Poruchy rytmu (arytmie), teda zmeny tvorby alebo prevodu podráždenia, sú viditeľné 

na EKG. Poruchy tvorby vzruchov menia sínusový rytmus. Medzi malígne arytmie patrí 

fibrilácia komôr a rýchla komorová tachykardia. Jedná sa o poruchy srdcového rytmu, ktoré 

pacienta urgentne ohrozujú na živote (je treba ich neodkladne riešiť) a ktoré sú najčastejšou 

príčinou náhlej srdečnej smrti. Relatívne často vzniká komorová fibrilácia v rámci akútneho 

infarktu myokardu. Pri komorovej fibrilácii sa komorový myokard sťahuje nepravidelne 

a neúčinne vplyvom buď veľmi rýchlych impulzov z ektopických ložísk alebo krúživých 

vzruchov. Fibrilujúce komory nemôžu účinne čerpať krv a obeh sa zastaví. Liečba spočíva v 

okamžitom zahájení kardiopulmonálnej resuscitácie (názory na prekordiálny úder sa líšia) a v 

čo najrýchlejšej vonkajšej alebo vnútornej defibrilácii. 

 

 

 

 

 

 Fibrilácia komôr – schéma 

Defibrilácia  
Defibrilácia je elektrická terapeutická metóda, ktorá slúži k zvráteniu malígnych 

srdcových arytmií (fibrilácia komôr, flutter komôr a hemodynamicky významná komorová 

tachykardia s bezvedomím), ktoré by bez zásahu nevyhnutne viedli k smrti. Princíp spočíva 

v priechode elektrického výboja pacientovým myokardom, ktorý 

spôsobí depolarizáciu všetkých  jeho vláken, po ktorej by sa mal obnoviť sínusový rytmus. 

V prípade ventrikulárnej fibrilácie (VF) hovoríme o defibrilácii, v prípade ventrikulárnej 

tachykardie (VT) o synchronizovanej kardioverzii. 

Defibrilačné výboje 

Existujú dva rôzne typy defibrilačných výbojov a to monofázický (obr.) a bifázický 

výboj (obr.). U bifázického výboja smeruje elektrický prúd jedným smerom, a potom sa 

vracia opačným smerom späť. Kým však u monofázického výboja smeruje podaná energia 

len jedným smerom. Bifázický výboj je novšia technológia, ktorá je omnoho účinnejšia a 

šetrnejšia k bunkám  myokardu. V porovnaní bifázických výbojov 150J - 150J -150J a 

monofázických  200J- 300 J – 360J je úspešnosť bifázického výboja 80 % oproti 58% 

úspešnosti u monofázického výboja (obr. ).     

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Poruchy_srde%C4%8Dn%C3%ADho_rytmu
http://www.wikiskripta.eu/index.php/N%C3%A1hl%C3%A1_srde%C4%8Dn%C3%AD_smrt
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Poruchy_srde%C4%8Dn%C3%ADho_rytmu
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Fibrilace_komor
http://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Komorov%C3%A1_tachykardie&action=edit&redlink=1
http://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Komorov%C3%A1_tachykardie&action=edit&redlink=1
http://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Komorov%C3%A1_tachykardie&action=edit&redlink=1
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Myokard
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Fibrilace_komor
http://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Ventrikul%C3%A1rn%C3%AD_tachykardie&action=edit&redlink=1
http://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Ventrikul%C3%A1rn%C3%AD_tachykardie&action=edit&redlink=1
http://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Ventrikul%C3%A1rn%C3%AD_tachykardie&action=edit&redlink=1
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Elektrick%C3%A1_kardioverze


 

 

Porovnanie monofázickej a bifázickej prúdovej defibrilačnej krivky 

Druhy defibrilátorov 

Defibrilátory sa vyrábajú v podobe: 

 manuálnych priamych defibrilátorov, ktoré sa používajú pri operáciách na otvorenom srdci, 

 manuálnych externých defibrilátorov, ktoré majú svoje miesto v zdravotníckych 

zariadeniach a vozoch zdravotníckej záchrannej služby, 

 automatizovaných externých defibrilátorov (AED), ktoré sú určené školeným laikom, 

 a implantabilných kardioverterov-defibrilátorov, ktoré sa subkutánne implantujú rizikovým 

pacientom. 

Automatický externí defibrilátor - AED 
Automatický externý defibrilátor (AED) je prístroj, ktorý je určený k defibrilácii bez 

zložitej obsluhy podmienenej lekárskym vzdelaním alebo špeciálne školeným stredným 

zdravotníckym personálom. Automatické externé defibrilátory vyžadujú od obsluhy čo 

najjednoduchšiu manipuláciu. Ide predovšetkým o nalepenie dvoch priložených elektród, 

ktoré sa podľa návodu nalepia na hrudník. Po nalepení elektród vedie prístroj záchrancu 

hlasovými pokynmi k masáži srdca a umelému dýchaniu. V prípade potreby odporučí a 

uskutoční výboj. Účinnosť vlastného výboja AED je zhodná s účinnosťou výboja bežných 

profesionálnych prístrojov používaných v nemocničnej či prednemocničnej starostlivosti. 

AED delíme na automatické a poloautomatické. Poloautomatické prístroje majú tlačidlo pre 

podanie výboja. Prístroj zanalyzuje srdcový rytmus, a pokiaľ  vyhodnotí situáciu ako 

adekvátnu, nabije sa požadovanou energiou. Po nabití vydá hlasový povel k stlačeniu 

tlačidla. Samotné prevedenie výboja je už na záchrancovi. Plne automatické defibrilátory 

analyzujú srdečný rytmus, vyhodnotia situáciu, pokiaľ je indikovaný výboj, skutočnosť ohlásia 

a samy uskutočnia defibriláciu. Moderné AED sú vyrábane s technológiou bifázického výboja. 

 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Implantabiln%C3%AD_kardioverter-defibril%C3%A1tor


Na trhu je viac firiem, ktoré vyrábajú AED prístroje. Každá z nich má odlišnú krivku podaného 

defibrilačného výboja.  

Európska rada pre resuscitáciu odporúča umiestnenie AED najlepšie na takých 

miestach, ktoré sú dosiahnuteľné kedykoľvek, to znamená 24 hodín a 365 dní v roku: 

Vrátnice, recepcie firiem a hotelov, u bezpečnostných služieb 

Ošetrovne, lekárske ordinácie, miestnosť pre sestry 

Miestnosť obecného úradu s prístupom autorizovaných osôb 

Frekventované priestory v skrinke s hlásičom otvorenia 

Hasičské zbrojnice, výjazdové vozidlá, u hasiaceho prístroja 

Priestory sledované kamerovým systémom 

Informácie, pokladne, podobné umiestnenia podľa miestnych podmienok (Skopal, 2006) 

Výskyt AED v ČR 

Zoznam výskytu AED nie je nijak systematicky evidovaný, ako pre chýbajúcu 

legislatívu, tak pre nekoordinované rozširovanie prístrojov konkurenčnými firmami. AED je 

označené medzinárodným piktogramom. 

 

Univerzálne značenia AED 

Obecný postup pri použití AED 

AED sa používa pri KPR pacienta v bezvedomí, bez dychu a nereagujúceho na vonkajšie 

podnety. Ešte než otvoríme či zapneme AED prístroj, zhodnotíme okolitú situáciu a vylúčime 

všetky riziká, ktoré by nás mohli ohroziť alebo ovplyvniť funkcie prístroja.  

1. krok: Pomocou tlačidla „ON“ alebo otvorením veka prístroja zapneme prístroj. Tým sa 

aktivuje hlasový signál, ktorý nás bude inštruovať celou dobu KPR.  

2. krok:  Nalepenie elektród: u každého AED sú priložené elektródy, ktoré sú uložené v 

ochrannom obale. Elektródy vyberieme z obalu a odlepíme fólie, ktoré chránia styčnú 

plochu, ktorá je potrená elektricky  vodivým gélom. Skontrolujeme ochlpenie hrudníku, 

implantovaný kardiostimulátor či kardioverter. Podľa nákresu prilepíme na hrudník. 



Principiálne existujú dva spôsoby umiestnenia elektród na hrudník a to spôsob antero – 

laterální (predo-bočný) a antero – posteriorní (predozadný). Pri umiestnení predo-bočnom 

sa predná elektróda umiestňuje parasternálne pod pravú kľúčnu kosť, stred bočnej elektródy 

sa umiestňuje vľavo do priesečníku strednej axilárnej čiary a štvrtého medzirebria, približne 

teda do ľavej strednej axilárnej čiary vo výške bradaviek. U žien sa bočná elektróda lepí pod 

ľavé prso. Predozadné umiestnenie sa volí u detských pacientov do ôsmich rokov a u 

hmotnosti do 25 kilogramov. Pri predozadnom umiestnení elektród sa predná elektróda lepí 

pod ľavé prekordium.  Zadnú elektródu umiestňujeme pod ľavú lopatku.  

 

Umiestnenie detských elektród  

Nevhodné umiestnenie elektród má za následok zvýšenie skratového prúdu mimo srdce,  

v prípade bifázického defibrilátoru falošné vyhodnocovanie impedancie hrudníku, a tým aj 

nesprávnu adaptáciu prúdovej krivky na impedanciu hrudníka.  

Umiestnenie elektród u dospelého 

3. krok: Dochádza k automatickej analýze rytmu. Po nalepení elektród dáme ruky od 

pacienta preč a po celú dobu sa ho nesmieme dotýkať ani manipulovať.  AED vyhodnocuje 

srdečnú aktivitu. Analýza srdečného rytmu trvá 5-20 sekúnd, záleží na typu defibrilátoru. 

Pokiaľ je prítomný defibrilovateľný rytmus, AED hlasovým signálom oznámi: „výboj 

indikován“.  

4. krok: Dochádza k nabíjaniu výboja. Väčšina AED nabíjací proces odpočítava. Po dosiahnutí 

potrebnej energie, prístroj slovne upozorní „ všichni od pacienta“. Potom podá výboj sám 

alebo podá výboj prostredníctvom stisnutia tlačidla. Záleží na tom, či je prístroj plne 

automatický či poloautomatický (Skopal, 2006). 

 



Záchrana topiaceho s použitím AED 
 

 Voda je pomerne dobrý elektrický vodič, a preto sú pochopiteľné časté obavy z použitia 

defibrilátorov v mokrom prostredí. Veľmi dobrým príkladom môže byť stav po topení, ktorý po 

vylovení osoby vyžaduje výboj. Rozhodne sa odporúča osobu aspoň čo najviac osušiť, zvlášť 

oblasť hrudníku (to je jasné, už aj preto, aby šli prichytiť náplasti s elektródami, odporúča sa 

aj rýchle holenie hrude pri výraznom ochlpení). V prípade defibrilácie mokrého pacienta 

môže dôjsť k zmene smeru prúdu mimo požadovaný prechod srdcom, čo zníži efektivitu 

liečebného účinku. Preto pacienta utrieť! Neublíži tiež presunúť osobu niekam ďalej, alebo 

aspoň narýchlo vložiť niečo trochu suchého (či menej vodivého, pokiaľ leží napr. na kovovej 

podlahe) pod ňu. Skrátka aby sa zamedzil (či obmedzil) jej kontakt s vodivým prostredím. 

Najmodernejšie prístroje sú však už pripravované i na podobne špecifické situácie. S ich 

použitím sa už počíta aj na mokrej kovovej palube lodi, alebo napríklad aj za letu v 

natriasanej helikoptére. V minulosti boli použité defibrilátory bez ujmy na nevodivých aj 

vodivých podložkách. Napríklad drevená podlaha nevedie prúd, a teda nemôže dôjsť k vzniku 

elektrických potenciálových rozdielov v okolí pacienta. Druhým extrémom sú pacienti na 

kovových povrchoch, kedy je tiež možné bezpečne defibrilovať. V tomto prípade hoci prúd 

môže tiecť kovom, vysoká vodivosť kovu zabezpečuje, že potenciálové rozdiely sú 

nepodstatné. Čo však v prípade kúpaliska? Niektoré štúdie (Lyston et al.) ukazujú, že napätia 

a prúdy vznikajúce na mokrom betóne nemajú dostatočnú veľkosť aby záchrancovi ublížili. 

Vo vzdialenosti približne 15 cm od pacienta bola nameraná amplitúda napätia 14 V pre 

chlórovanú vodu z bazénu  a 30 V pre slanú vodu. Vo vzdialenosti 90 cm od pacienta bolo 

maximálne napätie 0,15V (prúd 0,15 mA) pre vodu z bazénu a 4 V (prúd 4mA) pre slanú 

vodu. Napätie 30 V môže spôsobiť isté malé brnenie, ale nie je považované za nebezpečné. 

Ďalším faktorom ktorý znižuje riziko je dĺžka trvania impulzu predstavujúca 10 ms. Štúdia 

neráta s priamym dotykom záchranára a pacienta počas defibrilačného výboja, čo je priamo 

zakazované vo všetkých manuáloch. Preto sa pacienta nikdy nedotýkajte počas 

defibrilačného výboja. 

Pamätajte:  

- šanca na úspešnú defibriláciu klesá s každou minútou oddialenia zahájenia 

resuscitácie o 7-10% 

- šanca na prežitie s prepustením z nemocnice klesá o 10-15% s každou minútou 

oddialenia defibrilácie 

- šanca na prežitie klesá pri správne vykonávanej resuscitácii „len“ o 3-4% za každú 

minútu 

- pri okamžitom zahájení resuscitácie a defibrilácie do 3 minút je šanca na prežitie až 

75% 

- po 12 minútach komorovej fibrilácie je šanca na prežitie len 2-5 %  



 

- v prípade topiaceho zahajujeme KPR piatimi úvodnými vdychmi  
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