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    Systolické srdeční selhání (HF-REF) 

 CHF - epidemie 21. století  

    (zlepšená léčba AKS, stárnutí populace atd.) 

 incidence HF 0,15-0,5 %, prevalence 1-2 % 

 > 70 let – nad 10 % 

 pokročilé HF – asi 10 % populace HF 

                             roční mortalita je kolem 50 % 

 lékové větve v MSP studiích – roční mortalita 75 % 

 

 



Akutní srdeční selhání 
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Definice MSP = mech. zařízení podporující srdce v přečerpávací funkci 

 

 krátkodobé (≤ 1 M) x střednědobé (měsíce) x dlouhodobé (roky) 

 1.generace -pulsatilní 

     2.generace – nepulsatilní 

     3. generace 

 

a) Pasivní (IABK) 

b) Aktivní - částečné nebo úplné zajištění srd. výdeje 

    1) Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) 

    2) Levostranné (LVAD) x pravostranné (PVAD) x oboustranné   

       (BIVAD) 

    3) Úplná srdeční náhrada (TAH- total artificial heart) 

 

Dělení mechanických srdečních podpor 





Dělení mechanických srdečních podpor 
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  CHF- kritéria pro zvážení VAD 

Pacienti s > 2 M trvajícími závažnými symptomy (NYHA III-IV) přes 
optimální farmakoterapii splňující > 1 z následujících kritérií: 

 

 EFLKS < 25 % a peak VO2 < 12 ml/kg/min 

 >  3 hospitalizace pro HF v předchozích 12 M bez jednoznačného 
vyvolávajícího faktoru 

 dependence na i.v. inotropicích/intolerance neurohormonálních 
antagonistů 

 progresivní multiorgánová dysfunkce (játra, ledviny) 

     způsobená hypoperfúzí a ne inadekvátním plněním komor (PCWP 
≥ 20 mm Hg a STK < 80-90 mm Hg nebo CI < 2 l/min/m2) 

 CRT nonrespondeři 

 zhoršující se funkce PKS 

 

 



    Komplikace         /   kontraindikace 

 infekce 

 krvácení 

 tromboembolické 
příhody 

 hemolýza 

 selhání PKS 

 jaterní a/nebo renální 
selhání 

 selhání přístroje 

 těžká renální/jaterní insuf. 

 závažná infekce 

 primární koagulopatie v an. 

 tumor 

 cerebrovaskulární onem. 

 onemocnění aorty 



Contemporary Destination Therapy 

Park SJ. AHA Scientific Sessions, November 2010. 

REMATCH trial – 1. důkaz prospěšnosti „destination“ léčby (NEJM 2001) 
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Etiologie kardiogenního šoku  
při AIM (Menon, Heart 2002) 



  



  



         Účinnější mechanické podpory 

 limitace transfem mech. podpor: cévní přístup 

 hemodynamický efekt x komplikace 

 

IABK                     Impella             Tandem Heart 



 

Cheng JM et al. Percutaneous left ventricular assist devices vs.intra-aortic 

balloon pump counterpulsation for treatment of  cardiogenic shock: a meta-

analysis of controlled trials. Eur Heart J 2009;30:2102-8. 



    Venoarteriální ECMO 



V-a ECMO  indikace  

 Kardiogenní šok refrakterní ke standardní farmakologické 

podpoře i IABK (při AKS, akutní myokarditidě, KMP jakékoli 

etiologie, dekompenzaci HF, rezistentních KT) 

 Zhroucení cirkulace nebo srdeční zástava během PCI 

 Náhlá srdeční zástava před svědky, která je rezistentní ke 

konvenční resuscitaci, u pacientů s adekvátně prováděnou 

rozšířenou KPR s minimálním rizikem nevratného 

mozkového poškození ??? 

 Těžká hemodynamická nestabilita u pacientů s 

předávkováním kardiodepresivními léky 

 

 

    



   Mechanické srdeční podpory - závěry 

 Efektivní terapie pro pacienty s pokročilým 
(terminálním) srdečním selháním 

 Indikace a volba MSP musí být přísně 
individuální, tak aby byl co největší benefit a 
co nejmenší riziko pro pacienta 

 LVAD pacienti - roční přežití až 80 % se 
zlepšením funkční třídy NYHA  

 MSP patří do kardiovaskulárních center 


