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Cíl: Zhodnocení diagnostické výtěžnosti dlouhodobé monitorace EKG epizodním 
záznamníkem s automatickou detekcí arytmií a transtelefonním přenosem dat u nemocných s 
prekolapsovými stavy a se synkopou nejasné etiologie. 
Metodika: V letech 2014-2016 bylo monitorovánno 690 pacientů (56% žen, 55±19 let) s 
nejasnou příčinou (pre)synkopálních epizod. K dlouhodobému monitorování EKG byl použitý 
externí epizodní smyčkový záznamník s automatickou detekcí poruch rytmu (Vitaphone 
3100BT).  
Výsledky: Během 11± 6 dnů monitorace bylo odesláno celkem 165.031 EKG záznamů 
(239±469/pacienta).  Zázam EKG křivky během epizody synkopy odhalil významnou poruchu 
rytmu u 24 pacientů, z toho pauzy nad 3 sekundy byly zachyceny celkem u 20 (2,9 %) 
pacientů (u 10 pacientů představoval nález SA pauzy či posttachykardické pauzy po 
paroxysmu fibrilace síní a u 10 pacientů byly zachyceny významné pauzy v rámci nálezu 
pokročilé AV blokády II-III stupně) a u 4 pacientů byly zaznamenány paroxysmy komorové 
tachykardie.  U dalších 18 % pacientů, kteří během monitorace uvedli symptomy synkopy či 
presynkopálních stavů, byli na EKG přítomné paroxysmy SVT, fibrilace síní, běhy NSKT a u 
45% pacientů byla vyloučena arytmogenní příčina synkopy.  
Závěr: Dlouhobá neinvazivní monitorace EKG epizodním záznamníkem s automatickou 
detekcí poruch rytmu odhalila  závažné poruchy rytmu (pokročilé AV bokády, SA pauzy, KT) u 
3,5% pacientů se synkopou během monitorace a vyloučila arytmogenní příčinu synkopy u 45% 
pacientů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


