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Funkce LK u pacientů v KŠ 
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1. Těžká dysfunkce LK (EF 20%) – často postižení 

kmene, 3VD, kompenzatorní systémová 

vazokonstrikce 

2. Dysfunkce LK (EF 30-35%) s rozvojem 

systémové zánětlivé reakce (febrilie, CRP, 

normální či nízká SVR) 

3. Mechanické komplikace (ruptura IVS, Mi reg) 

4. Infarkt pravé komory s KŠ 

5. Iatrogenní KŠ (hypovolémie, BB) 

6. Neurogenní šok po KPR (vasoplegie, omráčený 

myokard, insuf. hypotalamu a nadledvin) 



Kardiogenní šok – cíl léčby 
Dostatečná perfuze orgánů, obnova 

mikrocirkulace k zabránění rozvoje MOF 

- MAP 65 – 70 mm Hg 

- diuréza > 0,5 ml/kg/h 

- Saturace smíšené žilní krve SvO2 > 65-70% 

- CI > 2,2-2,5 l/min/m2 

- PCWP 15-20 mmHg 

- CVP 10-15 cmH20 

- SVR 800 – 1000 dyn x s x cm-5 

- TF < 110/min 

- laktát < 2 mmol/l 



Možnosti intervence při KŠ 
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"Tekutinová resuscitace„ 

 
Po diuretické terapii bez předchozí retence tekutin, 

staří pacieni, při rozvoji SIRS.. 

- PCWP <12-15 mmHg 

- CVP < 8-10 cmH20 

- kolaps DDŽ 
 

A. Tekutinová výzva 250-500 ml krystaloidů – sledování TK a CI 

B. Predikce pozitivní reakce na tekutiny 
U sedovaného pacienta se sinusovým rytmem variabilita pulzního 

tlaku nebo stroke volume > 10-15% predikuje pozitivní reakci na 

tekutiny 

 



Dávka TF 
Kontra- 

ktilita 

Vaso- 

konstrikce 

Vaso- 

dilatace 

Noradrenalin 0,5-30 ug/min + ++ ++++ 0 

Dopamin 4-20 ug/kg/min ++ ++ ++ 0 

Adrenalin 1-20 ug/min +++ ++++ +++ ++ 

Vasopresin 0,01-0,03 U/min 0 0 ++++ 0 

Terlipressin 1,3 ug/kg/hod  0 0 ++++ 0 

Dobutamin 2-30 ug/kg/min ++ ++++ 0 ++ 

Levosimendan 0,05-0,2 ug/kg/min + +++ 0 ++ 

Milrinon 0,375-0,75 ug/kg/min + +++ 0 ++ 



SOAP II - Strategie iniciální léčby 

noradrenalin vs dopamin, subanalýza 280 

pacientů v KŠ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategie iniciální léčby inopresory (NA, adr, dopamin) vs 

kombinace inopresory + inodilatatory (dobutamin, levosimendan, 

PDIII inh) (vyřazeni pacienti bez inopresorů) 

ALARM-HF, EFFICA, AHEAD – 988 pacientů v KŠ, EF 30%, 30D 

mortalita 65%, AKS 62%, propensity skore k vybalancování skupin 

 

Inodilatátory + inopresory 

Inopresory 

Redukce 30D mortality 

Při iniciální léčbě založené 

Na kombinaci inodilatátoru  

A inopresoru  

 



Iniciální strategie 

Dobutamin –2,5-20 ug/kg/min 

    (max. 40 ug/kg/min) 

            Předchozí terapie BB – 10-20 ug/kg/min 

Noradrenalin nízké 0,5 ug/min 

        střední 2-20 ug/min 

        vysoké do 30 ug/min 

 

Lék 2. volby 

Adrenalin   od 0,1 ug/kg/min 

 

+ 



Katecholamin-rezistentní KŠ 

Hypovolémie 

Acidóza 

Hypoxie 

Endogenní vasoaktivní substance - SIRS 

Deplece vazopresinu 

Předchozí terapie BB 





Katecholamin rezistentní KŠ 

Levosimendan? 

Russ et al. Hemodynamic improvement following levosimendan treatment in patients with acute 

myocardial infarction and cardiogenic shock. Crit Care Med 2007;35:2732-9 

 

Mancone et al. Hemodynamic improvement following levosimendan treatment in acute 

myocardial infarction complicated by cardiogenic shock patients treated PCI and IABP. J Am Col 

Cardiol 2013;61(10_S) 

 

Christoph etl. Early and sustained haemodynamic improvement with levosimendan compared to 

intraaortic balloon counterpulsation (IABP) in cardiogenic shock complicating acute myocardial 

infarction. Acute Card Care 2008;10:49-57 

 

Rokyta R et al. The effects of levosimendan on global haemodynamics in patients with 

cardiogenic shock. Neuro Endocrinol Lett 2006;27:121-7 

- Bezpečné podání u AIM a KŠ 

- Zvýšené srdečního výdej, funkce LK, snížení 

PCWP 





Katecholamin rezistentní KŠ 

Levosimendan 0,05-2 ug/kg/min? 

- bez bolusu 

- vhodnější u KŠ než inhibitory fosfodiesterázy 

- u pacientů s předchozí medikací beta-blokátory 

- nutné udržení TKs > 100 mmHg v kombinaci s 

NA (+dobutamin) 

- kazuistiky – kombinace s esmololem při 

nepřiměřené sinusové tachykardii 



Vazopresin (Pitressin) 
- antidiuretický hormon zadního laloku hypofýzy 

- reakce na zvýšenou osmolalitu, hypotenzi  

- syntéza v srdci – zvýšený wall stress 

- V2 renální receptory 

- V1 receptory (hladká svalovina cév) 

- inhibuje ATP-K-kanály 

- snižuje nadprodukci NO 

- prokázaná snížená produkce u těžké sepse 

- zvyšuje senzitivitu na NA 

- studie u pacientů v sepsi a po operace v ECC 

- podání společně se suplementace kortikoidy 





Terlipressin 

- syntetický analog vazopresinu s výrazným 

vasokonstrikčním účinkem 

- indikován při krvácení do GIT (Remestyp) 

- katecholamin-rezistentní šok s normální 

nebo sníženou SVR (sepse, postkardiotomický 

šok) 

- 1,3 ug/kg/hod ( cca 2 mg/24 hod) + kortikoidy 

- NÚ – ischemické kožní léze 



Ovlivnění TF 



Cíl TF < 110/min 

-9 pacientů v KŠ léčených dobutaminem 

- ivabradine 2x5mg 

- snížení TF -18 ± 11/min 

- prodloužení času diastolického plnění +67±42ms 

- bez poklesu CO 

- za 24 hod vzestup diurézy, TKs, saturace krev v 

plicnici 



Kardiogenní šok při postižení PK 

IM DS s postižením pravé komory (elevace 

V3R-V6R) 

-1000-2000 ml v 1. hodině, dále 200-300 ml/hod 

do oběhové stabilizace 

- cíl RVEDP 10-14 mm Hg, přetížení PK může 

vést ke zhoršení plnění LK 

- dobutamin 10 ug/kg/min zlepšil CO 

- v případě trvající hypotenze noradrenalin 

 



Děkuji za pozornost 


