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Úvod
Táto kapitola predkladá návody pre defibriláciu
s použitím automatizovaných vonkajších defibrilátorov (automated external defibrillators - AED) aj
manuálnych defibrilátorov. Všetci zdravotnícki pracovníci aj laickí záchrancovia môžu používať AED
ako integrálnu zložku základnej resuscitácie (Basic
Life Support - BLS). Manuálna defibrilácia sa požíva
ako časť rozšírenej resuscitácie (Advanced Life
Support - ALS). Ďalej sú v tejto kapitole diskutované aj synchronizovaná kardioverzia a kardiostimulácia, ktoré sú ALS funkciami mnohých defibrilátorov.
Defibrilácia je prechod elektrického prúdu dostatočnej veľkosti, aby pri prechode cez myokard
vyvolal depolarizáciu kritickej hmotnosti myokardu
a umožnil obnovenie koordinovanej elektrickej
aktivity. Defibrilácia je definovaná ako ukončenie
fibrilácie alebo presnejšie chýbanie komorovej
fibrilácie/komorovej tachykardie (ventricular fibrillation/ventricular tachycardia - VF/VT) v 5. sekunde po podaní výboja; avšak cieľom pokusu
o defibriláciu je obnoviť spontánny obeh.
Technológia defibrilátorov rýchlo postupuje. Komunikácia AED so záchrancom pomocou hlasových
nápovedí je v súčasnosti dobre vžitá a technológia
v budúcnosti možno umožní, aby sa hlasovou nápoveďou podávali špecifickejšie inštrukcie. Schopnosť
defibrilátorov zhodnotiť rytmus pri prebiehajúcej
KPR je potrebná na prevenciu nežiadúcich oneskorení pri KPR. Analýza EKG krivky môže tiež umožniť defibrilátoru vypočítať optimálny čas na
podanie výboja.

Životne dôležité ohnivko v reťazi prežitia
Defibrilácia je kľúčovým ohnivkom v reťazi prežitia
a je jedným z mála zákrokov, o ktorých sa dokázalo, že zlepšujú výsledok po zastavení obehu (ZO)

z VF/VT. Predchádzajúce smernice vydané v r.
2000 správne zdôrazňovali dôležitosť včasnej defibrilácie s mini-málnym oneskorením.1
Pravdepodobnosť úspešnej defibrilácie a následného prežitia s prepustením z nemocnice rýchlo
klesá v závislosti od času2,3 a schopnosť poskytnutia
včasnej defibrilácie je jedným z najdôležitejších
faktorov v určovaní prežitia po ZO. Každú minútu,
ktorá uplynie od ZO do defibrilácie, stúpa mortalita o 7-10% pri chýbaní vykonávania KPR okolostojacimi.2-4 Systémy ZZS obyčajne nie sú schopné zabezpečiť defibriláciu tradične zasahujúcimi paramedikmi v priebehu prvých málo minút po tiesňovej výzve a v súčasnosti je široko rozšírená alternatíva využívajúca vycvičených laických záchrancov
na podávanie rýchlej defibrilácie pomocou AED.
Systémy ZZS, ktoré znížili čas do defibrilácie po ZO
použitím vycvičených laických záchrancov, popísali
veľké zlepšenie v prežívaní s prepustením z nemocnice,5-7 niekde až do 75%, ak sa defibrilácia
podala do 3 minút od zastavenia.8 Táto koncepcia
bola tiež rozšírená na nemocničné ZO, kde nelekársky personál je tiež trénovaný na defibriláciu
s pomocou AED pred príchodom resuscitačného
tímu. Ak sa vykonáva KPR okolostojacimi, zníženie
v prežívaní je postupné a má priemerne hodnoty 34% na minútu od zastavenia do defibrilácie.2-4 KPR
okolostojacimi môže zdvojnásobiť2,3,9 až ztrojnsobiť10 prežívanie pozorovaného ZO mimo nemocnice.
Všetci zdravotnícki pracovníci s povinnosťou poskytovať KPR by mali byť trénovaní, vybavení
a povzbudzovaní vykonávať defibriláciu a KPR.
Včasná defibrilácia by mala byť dostupná vo všetkých nemocniciach, ambulantných zdravotníckych
zariadeniach a verejných priestoroch, kde dochádza k zhromaždeniu väčšieho množstva ľudí (pozri
Sekciu 2). Tí, ktorí sú trénovaní na použitie AED, by
mali byť tiež trénovaní na poskytovanie aspoň stláčania hrudníka pred príchodom ALS záchrancov,
aby sa dosiahla optimalizácia účinnosti včasnej
defibrilácie.
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Automatizované externé defibrilátory
AED sú zdokonalené, spoľahlivé počítačové zariadenia, ktoré používajú hlasovú a vizuálnu nápoveď
na vedenie laických záchrancov a zdravotníckych
pracovníkov pri pokuse o bezpečnú defibriláciu pri
ZO. AED boli popísané ako „jednoducho najväčší
pokrok v liečbe zastavenia obehu z VF od zavedenia KPR.“11 Pokroky v technológii, obzvlášť pokiaľ
ide o kapacitu batérií a softwar analýzy arytmií,
umožnili masovú výrobu relatívne lacných, spoľahlivých a ľahko ovládateľných prenosných defibrilátorov.12-15 Používanie AED laickými a nezdravotníckymi záchrancami je diskutované v Sekcii 2.
Automatizovaná analýza rytmu
AED majú mikroprocesory, ktoré analyzujú niekoľko
známok EKG vrátane frekvencie a amplitúdy. Niektoré AED sú programované, aby zachytili spontánny pohyb pacienta alebo iných. Vyvíjajúca sa technológia by mala čoskoro AED poskytnúť informácie
o frekvencii a hĺbke stlačení hrudníka počas KPR,
čo by mohlo zlepšiť vykonávanie BLS všetkými záchrancami.16,17
AED boli extenzívne testované s pomocou súborov
zaznamenaných srdcových rytmov a v mnohých
pokusoch u dospelých18,19 aj u detí.20,21 Sú extrémne presné v analýze rytmu. Hoci AED nie sú navrhnuté na podávanie synchronizovaných výbojov,
všetky AED odporučia výboje pre VT, ak frekvencia
a morfológia vlny R presiahnu nastavené hodnoty.
Nemocničné použitie AED
Do času konania Consensus Conference 2005 neboli
publikované randomizované štúdie porovnávajúce
nemocničné použitie AED a manuálnych defibrilátorov. Dve štúdie nižšieho stupňa u dospelých
s defibrilovateľným ZO v nemocnici ukázali vyššie
hodnoty prežívania s prepustením z nemocnice, ak
bola defibrilácia podávaná cez AED program, než
keď bola podávaná samotnou manuálnou defibriláciou.22,23 Štúdia na fantóme ukázala, že použitie
AED významne zvýšilo pravdepodobnosť podania
troch výbojov, ale zvýšilo aj čas na podanie výbojov v porovnaní s manuálnym defibrilátorom.24
Naopak, štúdia imitovaných ZO u simulovaných
pacientov ukázala, že použitie monitorovacích
zvodov a plne automatizovaných defibrilátorov
znižovalo
čas
na
defibriláciu
v porovnaní
s manuálnymi defibrilátormi.25
K oneskorenej defibrilácii môže dôjsť, ak pacienti utrpia ZO na nemonitorovaných lôžkach
a v ambulantných zariadeniach. V týchto priestoroch môže prejsť niekoľko minút, kým sa dostaví
resuscitačný tím s defibrilátorom a podá výboj.26
Napriek obmedzeným dôkazom by sa malo o AED
uvažovať v nemocničnom prostredí ako o spôsobe
na uľahčenie podania včasnej defibrilácie (cieľ
<3min od zastavenia), obzvlášť v priestoroch, kde
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personál nemá žiadne skúsenosti so spoznaním
rytmu alebo tam, kde používajú defibrilátor zriedkavo. Mal by byť tiež vypracovaný účinný systém
pre cvičenie a precvičovanie. Mal by byť vycvičený
taký počet pracovníkov, aby bol dostatočný na
dosiahnutie cieľa poskytnúť prvý výboj v priebehu
3 minút od ZO kdekoľvek v nemocnici. Nemocnice
by mali monitorovať interval od zastavenia po prvý
výboj a výsledky resuscitácie.

Stratégie pred defibriláciou
Bezpečné použitie kyslíka počas defibrilácie
V atmosfére obohatenej kyslíkom môže iskrenie
z nesprávne naložených defibrilačných elektród vyvolať požiar.27-32 Je niekoľko správ o požiaroch
spôsobených takýmto spôsobom a väčšina viedla
k významným popáleninám pacienta. Riziko požiaru
počas pokusu o defibriláciu môže byť minimalizované dodržiavaním nasledujúcich upozornení.
• Daj preč kyslíkovú masku alebo nosové okuliare
a daj ich aspoň 1m od hrudníka pacienta.
• Nechaj dýchací vak pripojený na tracheálnu
rúrku alebo inú pomôcku na priechodnosť dýchacích ciest. Alternatívne odpoj zariadenie
vak-chlopňa z tracheálnej rúrky (alebo inej pomôcky, napr. laryngeálnej masky, kombirúrky,
alebo laryngeálnej rúrky) a daj ho aspoň na 1m
od hrudníka pacienta počas defibrilácie.
• Ak je pacient napojený na ventilátor, napr. na
operačnej sále alebo na OAIM, nechaj hadice
ventilátora (dýchací okruh) napojené na tracheálnu rúrku, pokiaľ stláčania hrudníka nezabraňujú ventilátoru podávať dostatočné dychové objemy. V tomto prípade je ventilátor zvyčajne
nahradený dýchacím vakom, ktorý samotný môže byť ponechaný pripojený alebo odpojený
a odložený do vzdialenosti najmenej 1m. Ak sú
hadice ventilátora odpojené, presvedč sa, že sú
umiestnené minimálne 1m od pacienta alebo,
ešte lepšie, vypni ventilátor; moderné ventilátory podávajú veľké prietoky kyslíka, ak sú rozpojené. Počas normálneho použitia, ak je okruh
napojený na tracheálnu rúrku, kyslík z ventilátora na OAIM bude odventilovaný z hlavného telesa ventilátora dostatočne ďaleko od zóny defibrilácie. Pacienti na OAIM môžu byť závislí na
PEEP, aby si udržali dostatočnú oxygenáciu; počas kardioverzie, keď spontánny obeh potenciálne umožní, aby krv zostala dobre oxygenovaná, je obzvlášť vhodné nechať kritických pacientov počas výboja pripojených na ventilátor.
• Minimalizuj riziko iskrenia počas defibrilácie.
Teoreticky samolepiace defibrilačné elektródy
spôsobia iskry menej pravdepodobne než manuálne lopaty defibrilátora.
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Spôsob kontaktu elektród s hrudníkom
Optimálna defibrilačná technika má za cieľ podať
elektrický prúd cez fibrilujúci myokard pri minimálnom transtorakálnom odpore. Transtorakálny
odpor sa značne líši podľa hmotnosti tela, ale je
cca 70-80 Ω u dospelých.27-32 Techniky popísané
nižšie majú za cieľ umiestniť vonkajšie elektródy
(lopaty defibrilátora alebo samolepiace elektródy)
v optimálnej pozícii, ktorá minimalizuje transtorakálny odpor.
Oholenie hrudníka
Pacienti s ochlpeným hrudníkom majú pod elektródami „air-trapping“ (vzduchové bubliny) a zlý elektrický kontakt elektródy s pokožkou. To spôsobuje
vysoký odpor, znižuje účinnosť defibrilácie, spôsobuje riziko oblúku (iskry) z elektródy na pokožku
a z elektródy na elektródu a zvyšuje pravdepodobnosť vzniku popálenín na hrudníku pacienta. Môže
byť potrebné rýchle oholenie oblasti, kde sa uvažuje o priložení elektród, ale nesmie sa oneskorovať
defibrilácia, ak nie je okamžite dostupný holiaci
strojček. Samotné oholenie hrudníka môže mierne
znižovať transtorakálny odpor a odporúča sa pre
plánovanú kardioverziu jednosmerným prúdom.35
Tlak na lopaty defibrilátora
Ak sa používajú lopaty defibrilátora, prilož ich
pevne na stenu hrudníka. To znižuje transtorakálny
odpor zlepšením elektrického kontaktu elektróda pokožka a znižuje objem hrudníka.36 Záchranca
obsluhujúci defibrilátor by mal vždy pevne tlačiť
na ručné lopaty defibrilátora, optimálna sila je 8
kg u dospelých37 a 5 kg u detí 1-8 ročných, ak používame lopaty pre dospelých.38 8 kg sila sa dá dosiahnuť iba najsilnejšími členmi resuscitačného
tímu, a preto sa odporúča, aby títo členovia počas
defibrilácie prikladali lopaty. Na rozdiel od samolepiacich elektród, manuálne lopaty majú holú
(nepokrytú) kovovú platňu, ktorá vyžaduje umiestnenie vodivého materiálu medzi kovovú platňu
a pokožku pacienta na zlepšenie elektrického kontaktu. Použitie samotných nepokrytých kovových
lopát vytvára vysoký transtorakálny odpor a je
pravdepodobné, že zvýši riziko vzniku oblúka
a zhorší popálenie pokožky z defibrilácie.
Poloha elektród
Žiadne štúdie na ľuďoch nehodnotili polohu elektród ako faktor návratu spontánneho obehu (ROSC
= return of spontaneous circulation) ani prežitia po
ZO z VF/VT. Je pravdepodobné, že transmyokardiálny prúd počas defibrilácie bude maximálny, ak
budú elektródy umiestnené tak, že oblasť srdca,
ktorá fibriluje, bude ležať priamo pod nimi, t.j.
komory pri VF/VT, predsiene pri fibrilácii predsiení
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(AF). Preto optimálna poloha elektród pre komorové a predsieňové arytmie nemusí byť rovnaká.
Čoraz viac pacientov prichádza s implantovanými
lekárskymi pomôckami (napr. trvalý pacemaker,
automatický implantovateľný kardioverter defibrilátor – AICD). Pre takýchto pacientov sa odporúčajú
náramky s medicínskym upozornením (MedicAlert
náramky). Tieto prístroje môžu byť počas defibrilácie poškodené, ak prúd prechádza z elektródy
defibrilátora umiestnenej priamo nad prístrojom.
Prilož elektródu mimo prístroja alebo použi alternatívne uloženie elektród, ako je popísané nižšie.
Pri zachytení VF/VT AICD dá maximálne 6x výboj.
K ďalším výbojom dôjde, iba ak sa zachytí ďalšia
epizóda VF/VT. Zriedkavo pokazený prístroj alebo
zlomená elektróda môže spôsobiť opakované výboje; v takýchto prípadoch je pravdepodobné, že
pacient bude pri vedomí s EKG ukazujúcim relatívne normálnu frekvenciu. Magnet umiestnený nad
AICD vyradí v týchto prípadoch defibrilačnú funkciu. Výboj AICD môže spôsobiť kontrakciu hrudného
svalu, ale ošetrujúci zdravotník dotýkajúci sa pacienta neutrpí elektrický výboj. Funkcia AICD
a kardiostimulátora by mala byť vždy po vonkajšej
defibrilácii preverená, aby sa skontrolovalo samotné zariadenie ako aj prahové hodnoty defibrilácie/stimulácie elektród prístrojov.
Transdermálne liekové náplaste môžu brániť
dobrému kontaktu elektródy a spôsobujú vznik
oblúka a popáleniny, ak je elektróda umiestnená
priamo nad náplasťou počas defibrilácie.39,40 Odstráň liekovú náplasť a očisti miesto pred priložením elektródy. Pri komorových arytmiách umiestni
elektródy (buď multifunkčné elektródy alebo lopaty defibrilátora) v konvenčnej sternálnoapikálnej
polohe. Pravá (sternálna) elektróda je umiestnená
napravo od sterna pod klavikulou. Apikálna elektróda je umiestnená v strednej axilárnej čiare,
približne na úrovni V6 EKG elektródy alebo ženského prsníka. V tejto polohe by nemalo byť žiadne
prsníkové tkanivo. Je dôležité, aby táto elektróda
bola umiestnená dostatočne laterálne. Iné prijateľné polohy elektród sú:
• každá elektróda na laterálnej strane hrudníka,
jedna na pravej a druhá na ľavej strane hrudníka (biaxilárne);
• jedna elektróda v štandardnej apikálnej pozícii
a druhá na pravej alebo ľavej hornej časti chrbta;
• jedna elektróda anteriórne nad ľavým prekordiom a druhá posteriórne k srdcu priamo pod
ľavou lopatkou.
Nezáleží na tom, ktorá elektróda (apex/sternum)
je umiestnená v ktorej polohe. Bolo dokázané, že
transtorakálny odpor môže byť minimalizovaný, ak
apikálna elektróda nie je umiestnená nad ženským
prsníkom.41 Asymetricky tvarované apikálne elektródy majú nižší odpor, keď sú umiestnené longitudinálne než transverzálne.42 Dlhá os apikálnej elektródy by mala byť preto orientovaná v kranio-
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kaudálnom smere. Predsieňová fibrilácia je udržiavaná funkčnými reentry okruhmi zakotvenými
v ľavej predsieni. Nakoľko ľavá predsieň je umiestnená vzadu v hrudníku, anteroposteriorná poloha
elektród môže byť účinnejšia pre vonkajšiu kardioverziu fibrilácie predsiení.43 Väčšina,44 45 ale nie
všetky štúdie 46 47 ukázali, že predozadné umiestnenie elektród je účinnejšie než tradičné anteroapikálne uloženie pri elektívnej kardioverzii fibrilácie predsiení. Účinnosť kardioverzie môže byť
menej závislá na polohe elektród, ak použijeme
prúd s bifázickou vlnou a kompenzáciou odporu.48
Obe polohy sú pri kardioverzii fibrilácie predsienií
bezpečné a účinné.
Dychová fáza
Transtorakálny odpor sa mení počas dýchania a je
minimálny na konci expíria. Ak je možné, mali by
sme sa pokúšať o defibriláciu v tejto fáze respiračného cyklu. PEEP zvyšuje transtorakálny odpor
a mal by byť minimalizovaný počas defibrilácie.
Auto-PEEP (air-trapping) môže byť zvlášť vysoký
u astmatikov a môže vyžadovať pri defibrilácii
vyššie energie, než sú zvyčajné.49
Veľkosť elektródy
Asociácia pre pokrok v lekárskych prístrojoch odporúča minimálnu veľkosť pre jednotlivé elektródy
a suma plochy elektród by mala byť minimálne
150cm2.50 Väčšie elektródy majú nižší odpor, ale
nadmerne veľké elektródy môžu mať za následok
menší transmyokardiálny prietok prúdu.51 Pre defibriláciu dospelých sa používajú jednak ručne držané lopaty, ako aj samolepiace elektródy
s priemerom
8-12 cm a fungujú dobre. Úspech
defibrilácie môže byť vyšší pri elektródach
s priemerom 12 cm v porovnaní s elektródami
s priemerom 8 cm.34,52 Štandardné AED sú vhodné
pre použitie u detí s vekom nad 8 rokov. U detí vo
veku 1-8 rokov použi pediatrické elektródy so zoslabovačom na zníženie podanej energie alebo
pediatrické nastavenie, ak sú dostupné; ak nie sú
dostupné, použi nemodifikovaný prístroj s tým, že
dáš pozor, aby sa elektródy pre dospelých neprekrývali. Použitie AED sa neodporúča u detí mladších ako 1rok.
Vodivé látky
Ak sa používajú manuálne lopaty, sú uprednostňované gélové vankúšiky pred elektródovými pastami
a gélmi, nakoľko tieto sa môžu roztiecť medzi
dvoma elektródami a vytvoriť možnosť pre vznik
iskrenia. Nepoužívaj nepokryté elektródy bez vodivého materiálu, pretože to spôsobuje vysoký transtorakálny odpor a môže zvýšiť závažnosť kožných
popálenín. Nepožívaj lekárske gély alebo pasty so
zlou vodivosťou (napr. ultrazvukový gél). Elektródové vankúšiky sú preferované pred elektródovým
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gélom, pretože vylučujú možnosť rozmazania gélu
medzi dvoma elektródami a následné riziko vzniku
oblúka a neúčinnej defibrilácie.
Multifunkčné elektródy oproti lopatám
Samolepiace defibrilačné elektródy sú bezpečné
a účinné a sú preferované pred štandardnými defibrilačnými lopatami.52 Treba uvážiť použitie
samolepiacich elektród v situáciách hroziacich
zastavením obehu a v klinických situáciách, kde je
sťažený prístup k pacientovi. Majú podobné transtorakálne odpory51 (a preto aj účinnosť) 53 54 oproti
manuálnym lopatám a umožňujú záchrancovi defibrilovať pacienta z bezpečnej vzdialenosti, než nakláňať sa nad pacientom (ako je to pri lopatách).
Ak sa používajú na počiatočné monitorovanie rytmu, aj elektródy aj lopaty umožňujú rýchlejšie
podanie prvého výboja v porovnaní so štandardnými EKG elektródami, ale elektródy sú rýchlejšie
než lopaty.55
Ak sa použijú s lopatami gélové vankúšiky, elektrolytový gél sa stáva polarizovaným, a tak je zlým
vodičom po defibrilácii. To môže spôsobiť nepravú
asystóliu, ktorá môže pretrvávať 3-4 minúty, ak sa
použijú lopaty s vankúšikmi vzápätí na monitorovanie rytmu; tento jav sa nepopisuje pri samolepiacich elektródach.56,57 Ak sa používa kombinácia
gélové vankúšiky/lopaty, je potrebné potvrdiť diagnózu asystólie nezávislými EKG elektródami radšej
ako lopatami.
Analýza fibrilačných vĺn
S kolísajúcou spoľahlivosťou je možné predpovedať
úspech defibrilácie z fibrilačnej vlny.58-77 Ak bude
možné pomocou prospektívnych štúdií určiť optimálnu fibrilačnú vlnu a optimálne načasovanie
podania výboja, malo by byť možné zabrániť podaniu neúspešných vysoko energetických výbojov
a minimalizovať poškodenie myokardu. Táto technológia je v štádiu aktívneho vývoja a výskumu.
KPR oproti defibrilácii ako počiatočná liečba
Hoci v predchádzajúcich smerniciach bola odporúčaná okamžitá defibrilácia pre všetky defibrilovateľné rytmy, najnovšie dôkazy naznačili, že obdobie KPR pred defibriláciou môže byť prospešné po
dlhšie trvajúcom zastavení obehu. V klinických
štúdiách, kde časy reakcie presahovali 4-5 minút,
obdobie 1,5-3 minútovej KPR paramedikmi alebo
lekármi ZZS pred podaním výboja zlepšovali
ROSC, prežívanie s prepustením z nemocnice78,79
a jednoročné
prežívanie79
pre
dospelých
s mimonemocničnou VF alebo VT v porovnaní
s okamžitou defibriláciou. Naopak, jediná randomizovaná štúdia u dospelých s mimonemocničnou VF
alebo VT nebola schopná ukázať zlepšenie v ROSC
alebo prežívanie po 1,5 minútovej KPR paramedikmi.80 Vo zvieracích štúdiách s VF trvajúcou aspoň 5
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minút, KPR pred defibriláciou zlepšovala hemodynamické parametre a prežívanie.81-83 Asi nie je
možné extrapolovať výsledky dosiahnuté pri paramedikmi poskytovanej KPR, ktorá zahrňuje intubáciu a podávania 100% kyslíka79 s výsledkami, ktoré
môžu byť dosiahnuté laikmi poskytujúcimi KPR
relatívne slabej kvality s ventiláciou z úst-do-úst.
Je rozumné pre personál ZZS podávať KPR
v období cca 2 min (t.j. asi 5 cyklov s pomerom
30:2) pred defibriláciou u pacientov s dlhšie trvajúcim zastavením (nad 5 minút). Často je ťažko
presne odhadnúť trvanie zastavenia a môže byť
najjednoduchšie, ak je personál ZZS inštruovaný
podávať počas tohto obdobia KPR pred pokusom
o defibriláciu u každého ZO, ktoré nebolo pozorované. Na základe relatívne slabých dostupných
dôkazov jednotliví riaditelia ZZS by mali určiť, či
implementujú stratégiu KPR pred defibriláciou;
nevyhnutne protokoly sa budú líšiť v závislosti od
lokálnych okolností.
Laickí záchranári a prví responderi používajúci
AED budú podávať výboj čo najskôr.
Nie sú dôkazy na podporu alebo odmietnutie KPR
pred defibriláciou pre ZO v nemocnici. Odporúčame čo možno najskoršie podanie výboja pri nemocničnom ZO (pozri Sekciu 4b a c).
Dôležitosť včasného neprerušovaného stláčania
hrudníka je zdôrazňovaná v celých týchto smerniciach. V praxi je často ťažké určiť presný čas ZO
a v každom prípade by mala byť KPR započatá čo
najskôr. Záchranca podávajúci stláčanie hrudníka
by mal stláčanie prerušiť iba na stanovenie rytmu
alebo podanie výboja a mal by byť pripravený obnoviť stláčanie hrudníka, len čo sa podá výboj. Pri
dvoch záchrancoch záchranca obsluhujúci AED by
mal priložiť elektródy pri pokračujúcej KPR. Preruš
KPR, iba ak je potrebné zhodnotiť rytmus a podať
výboj. Záchranca obsluhujúci AED by mal byť pripravený podať výboj, len čo je ukončená analýza
a je odporúčaný výboj, presvedčiac sa predtým, že
žiaden zo záchrancov sa nedotýka pacienta. Jediný
záchranca by mal praktizovať koordináciu KPR
s účinnou obsluhou AED.

Jeden výboj oproti sledu troch výbojov
Nie sú publikované žiadne humánne ani zvieracie
štúdie porovnávajúce jedenovýbojový protokol
s trojvýbojovým protokolom pre liečbu ZO z VF.
Zvieracie štúdie naznačujú, že relatívne krátke
prerušenia v stláčaní hrudníka na podanie záchranných vdychov84,85 alebo vykonávanie analýzy rytmu86 sú spojené s poresuscitačnou myokardiálnou
dysfunkciou a zníženým prežívaním. Prerušenia
v stláčaní hrudníka taktiež znižujú šance na konverziu VF na iný rytmus.87 Analýza vykonávania KPR
počas mimonemocničného16 88 a nemocničného17 ZO
ukázala, že významné prerušenia sú časté
a stláčanie hrudníka tvorí nie viac než 51%16 až
76%17 času celkovej KPR.
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V kontexte odporúčania trojvýbojového protokolu
v smerniciach z roku 2000 prerušenia KPR na analýzu rytmu pri použití AED boli významné. Boli popísané oneskorenia až do 37 s medzi podaním výboja
a obnovením stláčaní hrudníka.89 Pri účinnosti prvého bifázického výboja presahujúcej 90%,90-93 ak
nie sme schopní ukončiť VF úspešne, je vhodnejšie
odporučiť obdobie KPR než podanie ďalšieho výboja. A tak okamžite po podaní jediného výboja
a bez opakovaného hodnotenie rytmu a hmatania
pulzu obnov KPR (30 kompresií:2 vdychom) na 2
min pred podaním ďalšieho výboja (ak bude indikovaný) (pozri Sekciu 4c). Dokonca aj keď bude
defibrilácia úspešná v obnovení perfúzneho rytmu,
veľmi zriedkavo sa dá nahmatať pulz okamžite po
defibrilácii a oneskorenie v snahe nahmatať pulz
bude ďalej poškodzovať myokard, ak nebol obnovený perfúzny rytmus.89 V jednej štúdii s AED pri
mimonemocničnom ZO z VF bol pulz zachytený iba
u 2.5% (12/481) pacientov pri počiatočnom povýbojovom zisťovaní pulzu, zatiaľ čo pulz bol zistený
niekedy po počiatočnej sekvencii výbojov (a pred
druhou sekvenciou výbojov) u 24.5% (118/481)
pacientov.93 Ak bol obnovený perfúzny rytmus,
stláčanie hrudníka nezvýši riziko recidívy VF.94 Pri
povýbojovej asystólii stláčanie hrudníka môže navodiť VF. 94
Táto stratégia jedného výboja je použiteľná pri
monofázických aj bifázických defibrilátoroch.
Typy vĺn elektrického prúdu a veľkosť energie
Defibrilácia vyžaduje podanie dostatočnej elektrickej energie na defibriláciu kritického množstva
myokardu, zrušenie vlnovej fronty VF a umožnenie
obnovenia spontánnej synchronizovanej elektrickej
aktivity vo forme organizovaného rytmu. Optimálna
energia pre defibriláciu je tá, ktorá dosiahne defibriláciu pričom spôsobí minimálne poškodenie
myokardu.33 Voľba primeranej hodnoty energie
tiež znižuje počet opakovaných výbojov, čo zase
na oplátku obmedzuje poškodenie myokardu.95
Po opatrnom zavedení pred desaťročím defibrilátory podávajúce výboj s bifázickým prúdom sú
v súčasnosti preferované. Monofázické defibrilátory
sa už nevyrábajú, hoci mnohé zostávajú v používaní. Monofázické defibrilátory poskytujú prúd,
ktorý je unipolárny (jeden smer prietoku prúdu).
Sú dva hlavné typy vlny monofázického prúdu. Najčastejší obraz vlny je Monofázická tlmená sinusoida
(Monophasic damped sinusoidal waveform - MDS)
(Obrázok 3.1), ktorá sa postupne vracia k nulovému
prietoku prúdu. Obraz vlny Monofázickej skrátenej
exponeciály (Monophasic truncated exponential
waveform- MTE) je elektronicky ukončený predtým, než prietok prúdu dosiahne nulovú hodnotu
(Obrázok 3.2). Bifázické defibrilátory, naopak,
podávajú prúd, ktorý preteká v pozitívnom smere
určité časové obdobie predtým, než sa obráti
a tečie v negatívnom smere počas zostávajúcich
milisekúnd elektrického výboja.
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Obrázok 3.1 Vlna typu Monofázická tlmená sinusoida
(Monophasic damped sinusoidal waveform - MDS).

C.D. Deakin, J.P. Nolan

Obrázok 3.3 Vlna typu Bifázická skrátená exponeciála
(Biphasic truncated exponential waveform - BTE).

Obrázok 3.2 Vlna typu Monofázická skrátená exponeciála (Monophasic truncated exponential waveform- MTE)

Obrázok 3.4 Vlna typu Priama bifázická
(Rectilinear biphasic waveform - RLB).

Sú dva hlavné typy obrazu vlny bifázického prúdu:
obraz vlny Bifázická skrátená exponeciála (Biphasic
truncated exponential waveform - BTE) (Obrázok
3.3) a obraz vlny Priama bifázická (Rectilinear biphasic waveform - RLB) (Obrázok 3.4). Bifázické
defibrilátory kompenzujú široké rozpätie transtorakálnych odporov elektronickou úpravou amplitúdy a trvania prúdovej vlny. Optimálny pomer trvania prvej fázy k druhej fáze a nábehová hrana amplitúdy neboli stanovené. Taktiež nie je známe, či
rôzne tvary vĺn majú odlišnú účinnosť pre VF rôznych trvaní. Všetky manuálne defibrilátory a AED,
ktoré umožňujú ručné navýšenie intenzity energie,
by mali byť označené nálepkou, ktorá vyznačuje
tvar prúdovej vlny (monofázická alebo bifázická)
a odporúčanú intenzitu energie pre defibriláciu
VF/VT. Účinnosť prvého výboja pre dlhotrvajúcu
VF/VT je väčšia pre bifázický než pre monofázický
prúd,96-98 a preto použitie bifázického defibrilátora
je odporúčané všade, kde len je to možné. Optimálne intenzity energie pre monofázický aj bifázický prúd sú neznáme. Odporúčania pre hodnoty
energií sú založené na konsenze po starostlivom
zhodnotení súčasnej literatúry.
Hoci pre defibriláciu sú zvolené hodnoty energií,
je to transmyokardiálny prietok prúdu, ktorý docieľuje defibriláciu. Prúd dobre koreluje s úspešnou
defibriláciou a kardioverziou.99 Optimálny prúd pre
defibriláciu používajúcu monofázický prúd je
v rozsahu 30-40 A.

Nepriame dôkazy z merania počas kardioverzií pri
fibrilácii predsieni naznačujú, že prúd počas defibrilácie využívajúcej bifázický prúd je v rozsahu 1520 A.100 Budúca technológia možno dovolí, aby
defibrilátory podávali výboje podľa transtorakálneho prúdu: stratégia, ktorá môže viesť k väčšej hustote v úspešnosti výbojov. Maximálna amplitúda
prúdu, priemerný prúd a trvanie fázy, všetky potrebujú štúdium, aby sa určili optimálne hodnoty
a výrobcovia sú povzbudzovaní skúmať ďalej tento
vývoj od defibrilácie založenej na energii
k defibrilácii založenej na prúde.
Prvý výboj
Účinnosť prvého výboja pri dlhotrvajúcom ZO za
použitia monofázického prúdu bola popísaná
v hodnotách 54-63% pre 200-J monofázický MTE typ
vlny 97,101 a 77-91% pri použití 200-J monofázického
MDS.96-98,101 Kvôli nižšej účinnosti tohto typu prúdovej vlny odporúčaná počiatočná energia pre prvý
výboj pri použití monofázického defibrilátora je
360 J. Hoci vyššie hodnoty energie majú riziko
väčšieho stupňa poškodenia myokardu, prospech
včasnejšej konverzie na perfúzny rytmus je obrovský. AV blok je častejší pri vyšších hodnotách energie monofázického prúdu, ale je zvyčajne prechodný a dokázalo sa, že neovplyvňuje prežívanie s
prepustením z nemocnice.102 Iba v jednej z 27 zvieracích štúdií sa demonštrovalo poškodenie spôso-
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bené defibriláciou výbojmi s vysokou hodnotou
energie.103
Nie sú dôkazy, že jeden bifázický tvar prúdu alebo zariadenie je účinnejšie, než iné. Účinnosť prvého výboja prúdovej vlny BTE pri 150-200J bola
popísaná v hodnotách 86-98%.96,97,101,104,105 Účinnosť
prvého výboja vlny typu RLB pri 120 J je až do 85%
(údaje nepublikované v článku ale poskytnuté osobným zdelením).98 Počiatočný bifázický výboj by
nemal byť nižší než 120 J pre RLB a 150 J pre BTE
typ vlny. Ideálne hodnota energie počiatočného
bifázického výboja by mala byť aspoň 150 J pre
všetky typy vlny. Výrobcovia by mali zobrazovať
účinný dávkový rozsah typu vlny na obale bifázického zariadenia. Ak záchranca nepozná účinný
dávkový rozsah zariadenia, má použiť pre prvý
výboj 200 J. Táto 200 J predvolená energia bola
vybraná, pretože zapadá do popisovaného rozsahu
vybraných dávok, ktoré sú účinné pri prvom
a následných bifázických výbojoch a môžu byť podané každým bifázickým manuálnym defibrilátorom
v súčasnosti dostupným. Je to konsenzuálna predvolená dávka a nie odporúčaná ideálna dávka. Ak
je bifázický prístroj jasne označený a záchrancovia
prístroje dobre ovládajú, lebo ich používajú
v klinickej starostlivosti, nie je tu potreba pre 200
J predvolenú dávku. Pokračujúci výskum je potrebný na pevné stanovenie najvhodnejších počiatočných nastavení pre monofázické a bifázické defibrilátory.

u detí zahŕňajú traumu, vrodené srdcové chyby,
predlžený QT interval, predávkovanie liekmi
a podchladenie. Rýchla defibrilácia týchto pacientov môže zlepšiť vysledok.112,113
Optimálna hodnota energie, typ prúdovej vlny
a sled výbojov sú neznáme, ale tak, ako u dospelých, bifázické výboje sa zdajú byť prinajmenšom
rovnako účinné a menej poškodzujúce než monofázické.114-116 Horná hranica pre bezpečnú defibriláciu je neznáma, ale dávky presahujúce v minulosti
stanovené maximum 4J.kg-1 (vysoké až 9J.kg-1)
defibrilovali deti účinne bez významnejších vedľajších účinkov.20,117,118 Odporúčaná hodnota energie
pre manuálnu monofázickú defibriláciu je 4J.kg-1
pre počiatočný výboj a pre nasledujúce výboje.
Rovnaká hodnota energie je odporúčaná pre manuálnu bifázickú defibriláciu.119 Ako u dospelých, ak
dôjde k recidíve defibrilovateľného rytmu, je potrebné použiť hodnotu energie, ktorá bola predtým
úspešná.

Druhý výboj a nasledujúce výboje

Nepravá asystólia a skrytá komorová fibrilácia

Pri monofázických defibrilátoroch, ak bol počiatočný výboj neúspešný pri 360 J, by mali byť druhý
a nasledujúce výboje podávané s energiou 360 J.
Pri bifázických defibrilátoroch nie sú dôkazy, ktoré
by podporovali protokol buď fixných alebo stúpajúcich hodnôt energie. Obe stratégie sú prijateľné;
avšak, ak prvý výboj nie je úspešný a defibrilátor
môže podávať výboje s vyššou energiou, je rozumné zvýšiť pre nasledujúce výboje hodnotu energie.
Ak poskytovateľ nepozná účinný dávkový rozsah
bifázického prístroja a použil pre prvý výboj predvolenú dávku 200J, mal by použiť pre nasledujúce
výboje buď rovnakú alebo vyššiu dávku v závislosti
na schopnosti prístroja.
Ak dôjde k recidíve defibrilovateľného rytmu (rekurentná VF) po úspešnej defibrilácii (s alebo bez
ROSC), podaj nasledujúci výboj s hodnotou energie, ktorá bola v predošlom pokuse úspešná.

Zriedka môže byť v niektorých zvodoch prítomná
chatrná VF s veľmi malými unduláciami v ortogonálnych zvodoch, ktorá sa nazýva skrytá (okultná) VF. Na monitore je znázornená plochá čiara,
ktorá môže pripomínať asystóliu; vyšetrite rytmus
v dvoch zvodoch na získanie správnej diagnózy. Čo
je dôležitejšie, jedna štúdia poukázala na to, že
nepravá asystólia, plochá čiara spôsobená technickými chybami (napr. výpadok el. prúdu, rozpojené
elektródy, príliš nízko nastavená kalibrácia, nesprávna voľba zvodu alebo polarizácia elektrolytového gélu – viď vyššie) bola ďaleko častejšia, než
skrytá VF.120
Nie sú dôkazy, že pokus defibrilovať ozajstnú
asystóliu je prospešný. Štúdie u detí121 aj dospeneboli
schopné
ukázať
prospech
lých122
z defibrilácie asystólie. Naopak, opakované výboje
spôsobia poškodenie myokardu.

Ďalšie otázky súvisiace s defibriláciou

Prekordiálny úder

Defibrilácia u detí

Nie sú žiadne prospektívne štúdie, ktoré by hodnotili použitie prekordiálneho (hrudného) úderu. Zdôvodnenie pre podanie úderu je, že mechanická
energia úderu je prevedená na elektrickú energiu,
ktorá môže byť dostatočná na dosiahnutie kardioverzie.123 Elektrický prah pre úspešnú defibriláciu
rýchlo vzrastá po nástupe arytmie a množstvo elek-

ZO je u detí menej časté. Etiológia obyčajne súvisí
s hypoxiou a traumou.106-108 VF je relatívne zriedkavá v porovnaní so ZO u dospelých, s tým, že sa
vyskytuje
v 7-15%
zastavení
u pediatrických
a dospievajúcich pacientov.108-112 Bežné príčiny VF

Defibrilácia naslepo
Ako defibrilácia naslepo sa popisuje defibrilácia
bez monitora alebo diagnózy EKG rytmu. Defibrilácia naslepo nie je potrebná. V rukách držané lopaty s „quick-look“ schopnosťou monitoringu na moderných ručne ovládaných defibrilátoroch sú široko
dostupné. AED používajú na identifikáciu VF spoľahlivé a dokázané rozhodovacie algoritmy.
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trickej energie vytvorenej úderom klesá pod tento
prah v priebehu sekúnd. Prekordiálny úder bude
najpravdepodobnejšie úspešný v zvrátení VT na
sínusový rytmus. Úspešná liečba VF prekordiálnym
úderom je oveľa menej pravdepodobná: vo všetkých popísaných úspešných prípadoch bol prekordiálny úder podávaný v priebehu prvých 10 sekúnd
VF.123 Hoci tri série kazuistík124-126 popisovali, že VF
alebo bezpulzová VT boli zvrátené na perfúzny
rytmus prekordiálnym úderom, sú príležitostné
správy popisujúce, že po prekordiálnom údere došlo k zhoršeniu srdcového rytmu, ako je zrýchlenie
frekvencie VT, zvrátenie VT do VF, kompletná AV
blokáda alebo asystólia.125, 127-132
Uváž podanie jediného prekordiálneho úderu, ak
je ZO potvrdené rýchlo po pozorovanom náhlom
kolapse a defibrilátor nie je okamžite po ruke.
K takýmto situáciám dôjde najpravdepodobnejšie,
ak je pacient monitorovaný. Prekordiálny úder by
mal byť podaný okamžite po potvrdení ZO a iba
profesionálnymi zdravotníkmi vycvičenými v technike. Pomocou ulnárného okraja pevne zovretej
päste je podaný prudký úder do dolnej polovice
sterna z výšky asi 20 cm, po ktorom nasleduje
okamžité odtiahnutie päste, čo vytvorí stimulus
podobajúci sa impulzu.

Kardiovezia
Ak sa elektrická kardioverzia používa na zvrátenie
predsieňových a komorových tachyarytmií, musí
byť výboj synchronizovaný tak, aby k nemu došlo
súčasne s R vlnou EKG radšej, než súčasne s T vlnou: môže byť navodená VF, ak výboj sa podá
počas relatívnej refraktérnej fázy srdcového cyklu.133 Synchronizácia môže byť ťažká pri VT kvôli
širokým komplexom alebo rôznym tvarom komplexov komorových arytmií. Ak synchronizácia zlyhá,
podávaj nesynchronizované výboje nestabilným
pacientom s VT, aby sa predišlo dlhotrvajúcim oneskoreniam v obnovení sínusového rytmu. VF alebo
bezpulzová VT vyžadujú nesynchronizované výboje.
Pacienti pri vedomí musia byť pred pokusom
o synchronizovanú kardioverziu anestezovaní alebo
sedovaní.

Predsieňová fibrilácia
Na kardioverziu fibrilácie predsiení sú účinnejšie
bifázické typy prúdovej vlny než monofázické;100,
134, 135
ak je dostupný, daj prednosť použitiu bifázického defibrilátora pred monofázickým.
Monofázické typy prúdovej vlny
Štúdia elektrickej kardioverzie pre predsieňovú
fibriláciu naznačila, že 360J MDS výboje boli účinnejšie než 100J alebo 200J MDS výboje.136 Hoci prvý
výboj 360J znižuje celkové požiadavky na energiu
pri kardioverzii, 360J môže spôsobiť väčšie poškodenie myokardu, než pri nižších hodnotách energie
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pri použití monofázických prístrojov, a to sa musí
brať do úvahy. Začni s kardioverziou predsieňovej
fibrilácie pomocou počiatočnej energie 200J
a podľa potreby postupne zvyšujte energiu.
Bifazické typy prúdovej vlny
Je potrebných viacej údajov pred stanovením špecifických odporúčaní pre optimálne hodnoty energií
pri bifázickom prúde. Bolo dokázané, že účinnosť
prvého výboja s energiou 70J bifázického prúdu je
významne väčšia, než pri 100J monofázického prúdu.100, 134, 135 Randomizovaná štúdia porovnávajúca
stúpajúce hodnoty energií monofázického prúdu do
360J a hodnoty energie 200J bifázického prúdu
nezistila žiadne rozdiely v účinnosti medzi týmito
dvoma prúdmi.137 Počiatočný výboj s hodnotou
120-150J, podľa potreby stúpajúci, je rozumnou
stratégiou založenou na súčasných údajoch.

Predsieňový flutter a paroxyzmálna
supraventrikulárna tachykardia (PSVT)
Flutter predsiení a PSVT obyčajne vyžadujú na kardioverziu nižšiu energiu, než fibrilácia predsiení.138
Podaj počiatočný výboj 100J monofázického alebo
70-120J bifázického prúdu. Podávaj nasledovné
výboje použijúc stupňovité zvyšovanie energie.99

Komorová tachykardia
Hodnota energie potrebnej na kardioverziu VT
záleží na morfologických charakteristikách a frekvencii arytmie.139 VT s hmatným pulzom reaguje
dobre na kardioverziu s použitím počiatočného
monofázického výboja 200J. Pre počiatočné bifázické výboje použite energie 120-150J. Podávaj
postupne vyššie energie, ak prvý výboj nedosiahne
zmenu na sínusový rytmus.139

Kardiostimulácia
O kardiostimulácii uvažuj u pacientov so symptomatickou bradykardiou refraktérnou na anticholinergiká alebo ďalšie lieky druhého sledu (viď Sekciu 4f). Okamžitá kardiostimulácia je indikovaná,
obzvlášť ak je blokáda na úrovni alebo pod úrovňou
His-Purkinje zväzku. Ak je transtorakálna kardiostimulácia neúčinná, uvažuj o transvenóznej kardiostimulácii. Kdekoľvek sa stanoví diagnóza asystólie, starostlivo kontroluj EKG na prítomnosť P
vĺn, nakoľko tento stav môže reagovať na kardiostimuláciu. Nesnaž sa robiť kardiostimuláciu pri
asystólii; táto nezvyšuje krátkodobé ani dlhodobé
prežívanie pri ZO v nemocnici ani mimo nemocnice.140-148
Preklad: Ján Jedinák
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