
Akutní srdeční selhání 

Rokyta R









Diagnosis – „echo first“ approach



ASS - úvodní léčba

Kauzální léčba
l kontrola TF, TK, revaskularizace,
l léčba AKS, řešení mechanických komplikací 

Symptomatická léčba
l Oxygenoterapie (při SpO2 < 90 %,  x vazokonstrikce, snížení CO)

l Farmakoterapie (diuretika, nitráty)

Komplexní intenzivní péče

l neinvazivní/invazivní mechanická ventilace 

l ultrafiltrace

l mechanické srdeční podpory





Terapie ASS – nové potencionální směry 

n vasopresin antagonist – tolvaptan (EVEREST)

n endotelin-1 receptor antagonist

tezosentan (RITZ, VERITAS)

n adenosin antagonist – rolophylline (PROTECT)

n toborinone – PDE III inhibitor

n omecantiv mecarbil – cardiac myosin activator

(ATOMIC-HF, COSMIC-HF)

n istaroxime – Na/K ATPase inhibitor

n ularitide (TRUE-HF)





Kardiogenní šok – definice

l Hypoperfúze tkání a orgánů způsobená srdečním selháním

l Klinika: chladné končetiny, oligurie, alterace mentálního stavu

l Hemodynamika

1) perzistující hypotenze > 30 min

(STK < 80-90 mmHg nebo pokles o > 30 mmHg)

+ tachykardie > 100/min

2) srdeční index < 1,8 l/min/m2 bez podpor nebo < 2,0 – 2,2 
l/min/m2 s  podporou při adekvátních nebo zvýšených plnících 
tlacích LKS a PKS  (PAOP > 18 mmHg, resp. CVP > 15 mmHg) 
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Správná diagnóza 



Shock trial: Early intervention vs. 

conservative medical management
Hochman et al. NEJM 1999

30-D mortality: 46,7 % vs 56% (p=0,11)

6-M mortality: 50,3 vs. 63,1 % (p=0,027)







l podpora oběhu před korekcí mechanických komplikací 
IM (DSK, akutní MR) 

l těžká akutní myokarditida, dekomp. CHSS, akutní
neischemická MR

l selektovaní pacienti s IM a KŠ před, v průběhu nebo po    
revaskularizaci (těžší formy šoku, přední IM, neúspěšná 
PCI,  inkompletní revaskularizace)

l most k zavedení vyšší podpory,
VAD nebo OTS 

l weaning z ECMO



Závěr

1) ASS syndrom: de novo nebo ADSS  

2) Správná léčba pacientů s CHSS

3) Rychlá diagnóza a léčba, obzvláště:
- normo/hypotenze, prešok, šok

4) Urgentní/časná koronarografie u pacientů s AKS

5) Kauzální a komplexní intenzivní péče




