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Mechanické srdeční podpory 

 systémy, které umožňují částečně nebo i kompletně podpořit práci srdce 
jako pumpy 

 zavádí se „mini-invazivní“ cestou - perkutánně, punkcí některé z velkých 
tepen a velkých žil

 Princip:

 snížení zátěže LK
 snížení spotřeby kyslíku myokardem
 při vřazení membránového oxygenátoru nahrazení výměny plynů v 

plicích 



Mechanické srdeční podpory 
Historie:
 vývoj od 60 let 19. století
 transplantační centra
 zavedení pouze kardiochirurgicky

Dnes :
 zpravidla po vyčerpání „konvenčních“ možností léčby srdečního selhání
 slouží k překlenutí období s nedostatečným vlastním minutovým 

srdečním výdejem, a umožňují tak stabilizaci oběhu a orgánových funkcí
 použití v intervenční kardiologii nebo mini-invazivně – katetrizačně



Mechanické srdeční podpory 

Slouží k:

 Bridge to recovery – k překlenutí doby uzdravení srdečního svalu

 Bridge to bridge - k překlenutí doby k implantaci komplikovanější 

dlouhodobě srdeční podpory 

 Bridge to decision – ke stabilizaci stavu pacienta s nejasnou dg.

 Bridge to transplant - k zajištění urgentní transplantace srdce 



Indikace srdečních podpor

Intervenční kardiologie:
 kardiogenní šok
 vysoce rizikové koronární angioplastiky (PTCA)
 Akutní infarkt myokardu (AMI )
 ablace hemodynamicky špatně tolerovaných komorových 

tachykardií u pacientů s pokročilým srdečním selháním

Kardiochirurgie:
 komplikace při odpojování z mimotělního oběhu
 před KCH výkonem – vysoce rizikový pacient



Dle délky použití:
- krátkodobé – 14 – 30 dnů (Levitronix, Impella, Tandem Heart, PulseCath)
- dlouhodobé – více jak 30 dnů (Heart Mate atd.)

Dle druhu srdeční podpory:
- LVAD  - RVAD – BIVAD

Dle lokalizace zavedení pumpy:
- parakorporální  - nitrohrudní (implantabilní)

Dle krevního průtoku:
- pulsatilní – generují tok pohybující se membránou
- nepulsatilní – generují kontinuální tok

Dělení srdečních podpor



Mechanické srdeční podpory 

 Druhy na našem pracovišti:

 Tandem Heart

 Impella 2,5

 PulseCath

 Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO)



Tandem Heart
 prvním systémem aktivní 

mechanické podpory srdce 
určené k zavedení na 
katetrizačním sále

 jde o systém sloužící ke 
krátkodobé kontinuální 
perkutánní mechanické 
podpoře



Tandem Heart

 bypass levá síň – aorta

 nutná transseptální punkce

 nasávací kanyla umístěna do 

LA přes v. femoralis -

centrifugální pumpa vně těla 

pacienta – krev vháněna 

kanylou do femorální tepny 

(descendentní aorta)



Tandem Heart
 centrifugální pumpa má rychlost 7500 otáček za minutu 

v závislosti na velikosti arteriální kanyly (17F nebo 15F) 
a její výdej je až 5,5 l/min 

 není nutný oxygenátor

 celý systém proplachován heparinizovaným 
fyziologickým roztok

kanyly

Řídící 
jednotka

Centrifugální 
pumpa



Systém Impella

 perkutánní mechanická podpora 
oběhu

 nepulsatilní „ultra-krátkodobý“ 
systém

 využívá miniaturní axilární 
pumpu, ta je umístěna přímo na 
zaváděném katétru 



Systém Impella

 zavedení katétru provedeno 
retrográdně do hrotu levé komory

 krev je přečerpána z levé komory 
do aorty

 Výhody: rychlé zavedení a punkce 
pouze a. femoralis

 Nevýhody: limitovaný výkon dle 
typu přístroje - 2,5 l/min nebo 
5l/min 



Systém PulseCath iVAC 3L

 „ultra-krátkodobý“ systém                             
pulsatilní levostranné srdeční podpory 
(střídání fáze systoly a diastoly)

 systém využívá synchronizaci s EKG 
napojením na konzoly kontrapulzace 

 průtok krve systémem může dosahovat 
až 3l/min

 doba použití několik hodin až 14 dnů
 heparinizace 



Systém PulseCath iVAC 3L

Zavedení systému :
 zavádí se nejčastěji z 

podklíčkové tepny jednoduchou 
preparací

 nasávací konec kanyly se 
umísťuje do levé srdeční 
komory, dvoucestný ventil do 
oblasti aorty

 membránová pumpa je vložena 
na hrudníku pacienta a 
napojena na řídící jednotku 
kontrapulzačního přístroje 



Systém Pulse Cath iVAC 3L

Princip podpory srdce :
 v systole dochází k aktivnímu 

nasátí krve z levé komory srdeční 
do katétru

 krev je aspirována do 
membránové pumpy

 během diastoly membrána vytlačí 
krev zpět a následným otevřením 
ventilu je krev vypuzena do 
vzestupné aorty 



Extrakorporální membránová 
oxygenace (ECMO)

 krevní pumpa s vřazeným 
membránovým oxygenátorem, 

 umožňuje kompletní náhradu funkce 
srdce a plic

 Druhy: 

 Centrimag –Thoratec (Levitronix)

 Performer CPB 

 BIO-CONSOLE 560 

 CardioHelp

 LifeBridge

Krevní
pumpa

Oxygenátor

Levá 
komora

Pravá 
komora

Pravá 
síň

Aorta

Levá 
síň



Centrimag – Thoratec 
(Levitronix)

 mimotělní oběh s oxygenátorem (ECMO)

 perkutánní zavedení přes a. femoralis 
nebo preparace cév v axile či podklíčku

 možnost podpory až 30 dnů

 maximální minutový průtok > 6 l/min

 maximum otáček 5 500 otáček/min

Výhody:

 snadná obsluha

 rychlé sestavení



(ECMO)
Performer CPB BIO-CONSOLE 560 CardioHelp (MAQUET)



Výsledky

Podpory

TH Centrimag Impella PulseCath

pacienti 14 12 1 3

pohlaví M M M M

věk 65 71 58 63



Závěr

 mini-invazivní mechanické srdeční podpory se dnes zavádějí 
zpravidla po vyčerpání „konvenčních“ možností léčby srdečního 
selhání

 slouží k překlenutí období s nedostatečným vlastním 
minutovým srdečním výdejem

 umožňují stabilizaci oběhu a orgánových funkcí během výkonů



Děkuji za pozornost


