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Doporučení odborných společností…. 



Definice a terminologie 

 Syndrom, při kterém mají nemocní typické symptomy (např. 
dušnost nebo únavu) a známky (např. zvýšenou náplň krčních žil, 
chrůpky na plicích, posunutý uder hrotu nebo otoky), které jsou 
důsledkem abnormalit srdeční struktury nebo funkce. 

 Hlavní terminologie, používaná k popisu SS, je založena na 
měření ejekční frakce levé komory (HFrEF vs. HFpEF).  

 Nemocní, kteří mají SS již po nějakou dobu, mají „chronické SS“.  

 Pokud dojde ke zhoršeni chronického stabilizovaného SS, popisuje 
se nemocny jako „dekompenzovaný“. 

 Nové SS (de novo) se může projevit akutně, např. jako důsledek 
prodělaného akutního infarktu myokardu, nebo subakutním 
způsobem. 



Spinar et al. Critical Care 2011 15:R291 doi:10.1186/cc10584 

Prognóza AHF 



ADHF  

1. Zvyšující se počet hospitalizací pro akutní dekompenzaci 
srdečního selhání (ADHF) s nárůstem nákladů souvisejících s 
hospitalizací pro ADHF (75% všech finančních nákladů spojených 
s péčí o pacienty se srdečním selháním). 

2. Hospitalizační mortalita 4%, 30-denní riziko rehospitalizace 
23% a 6-měsíční mortalita okolo 20% u pokročilých forem 
srdečního selhání  

3. Zvýšená akumulace tekutin a tekutinové přetížení jsou 
příčinou 90% hospitalizací pro základní dg. srdečního selhání 

4. Při standardní péči je až 40% pacientů propuštěno s klinickými 
známkami kongesce (prediktor nepříznivé prognózy a 
rehospitalizací) 

Lloyd-Jones D, et al. Circulation 2009;119:e21–181. 
Fang J. J Am Coll Cardiol 2008;52:428 –34. 
Adams KF Jr., et al. Am Heart J 2005;149:209 –16. 
Ross JS, et al. Circ Heart Fail 2010;3:97–103. 
O’Connor CM, et al. J Am Coll Cardiol 2010;55:872– 8. 
Gheorghiade M et al. Eur J Heart Fail 2010;12:423–33. 



Chronické srdeční selhání 

 USA: ročně 5 milionů pacientů ročně, 
1 milion hospitalizací a 300 000 úmrtí  

 Odhadovaná prevalence 0,5-2% 
(5,5%)  

 Prevalence ≥ 10 % u osob ve věku 
nad 70 let 

 Nejméně 1/2 nemocných se SS 
HFrEF 

 Nemocní s HFpEF mají o něco lepší 
prognózu než ti s HFrEF 

 Jediné kardiovaskulární onemocnění se 
vzrůstající prevalencí, incidencí, 
počtem hospitalizací, náklady na léčbu 

 

 

 

American Heart Association. Heart and Stroke 
Statistics: 2004 Update. Dallas, Texas: American 
Heart Association; 2003. 
http://www.americanheart.org. 

 

http://www.americanheart.org/
http://www.americanheart.org/


Prognostický význam EF LK a LBBB 

Scott D. Solomon, Nagesh Anavekar, Hicham Skali et al. Influence 
of Ejection Fraction on Cardiovascular Outcomes in a Broad 
Spectrum of Heart Failure Patients Circulation 2005; 112; 3738-
3744 

• 7599 pacientů studie CHARM 
• ↑ RR celkové mortality o 39% s poklesem EF LK o 10% až do hodnoty EF LK 45% 

• Od hodnoty EF LK 45% je riziko celkové a KV mortality stabilní 



Diagnostická kritéria srdečního selhání 



Příznaky a známky srdečního selhání 



Natriuretické peptidy 



NT-proBNP - ADHF 



Rentgen hrudníku (plicní kongesce) 



Abnormální EKG identifikuje pacienty se systolickou dysfunkcí LK s 73-94% senzitivitou 

EKG 





Echokardiografie 

• Dobutaminová zátěžová, deformace myokardu LK 
 

Magnetická rezonance 

• LGE 

 

SPECT a PET myokardu 

• Perfuzní scintigrafie myokardu 

• metabolizmus 

 

 

Zobrazovací metody 



Echokardiografie v diferenciální dg. 
akutních stavů 

• MM/2DE/RT 3DE 

 

• CEE 

 

• Doppler (CFM, PWD, CWD) 

 

• Tissue Doppler imaging 

 

• 2D/3D strain 
 
 

http://www.cardiovascularultrasound.com/content/9/1/11/figure/F3


Co lze očekávat od echokardiografie? 

 Stanovení diagnózy s možností volby kauzální terapie 

 Predikci krátkodobé a dlouhodobé prognózy 

 Optimalizace a indikace event. kauzální terapie  

• Hemodynamika 

• Zajištění centrálního žilních a arteriálních vstupů 

• Guiding punkčních výkonů (perikard, pleura,…) 

• Indikace CRT-D, CRT-P, MVR/MVP, SVR, PCI, CABG, VAD/ECMO, … 

 

 



Akutní myokarditida 

Kardiogenní šok 



Akutní aortální regurgitace,  
destrukce chlopně infekční endokarditidou 



Akutní ischemická mitrální reg. 



 
 Pierard L. et al. Ischaemic mitral regurgitation: 

pathophysiology, outcomes and the conundrum of 
treatmenteart failure and dynamic functional mitral 
regurgitation. European Heart Journal (2010) 31, 
2996–3005. 

KLIDOVÉ VYŠ. 
VC 5 mm 
TR 36 mmHg 
ERO 0,22 cm2 

RV 40 ml 

ZÁTĚŽ 
VC 7 mm 
TR 77 mmHg 
ERO 0,38 cm2 
(↑0,16 cm2) 

RV 69 ml 



Lancellotti P, et al Long-term outcome of patients with heart failure and dynamic functional mitral regurgitation. Eur Heart J 
2005;26:1528–1532. 

Dg.: ICHS, EF LK <45% 
TTE: stabilní fáze 
Parametry: TTE ERO klid/zátěž 
EP: mortalita, HF 
FU: 35±11m 



Akutní srdeční tamponáda, ruptura stěny LK 



Ruptura papilárního svalu 



Ruptura komorového septa 



Dolní dutá žíla (IVC) , její 
rozměr a stupeň inspiračního 
kolapsu predikují tlak v 
pravé síni (RAP resp. 
CVT):  
IVC <1.2 cm a kolaps 100% 
= RAP 0 mmHg      
 
IVC 1.2-1.7 cm s >50% 
kolapsem = RAP 0-5 mmHg  
 
IVC >1.7 cm s >50% 
kolapsem = RAP 6-10 
mmHg; <50% kolapsem = 
RAP 10-15 mmHg 
 
IVC >1.7 cm s 0% kolapsem 
= RAP >15 mmHg 

Vrcholová systolická rychlost 
jetu trikuspidální regurgitace 
(TR) predikuje systolický 
tlak v plicnici (SAP): 

Maximální gradient regurgitace na pulmonální chlopni (PR) predikuje střední tlak v plicnici (MAP) .                                              
Endiastolický gradient pulmonální regurgitace predikuje diastolický tlak v plicnici (DAP) .  

Poměr vrcholové systolické rychlosti časného mitrálního toku (E)/časná diastolická rychlost 
mitrálního anulu Em (E/Em) <8 nebo >15 přesně predikuje PCWP <15 mmHg resp. >15 mm 
Hg. 

Kirkpatrick JN et al. Echocardiography in Heart Failure: Applications, Utility, and New Horizons. J Am Coll Cardiol 2007;50:381–96 



Pravostranná katetrizace 

ESC guidelines. Eur Heart J 2009;30:2493-2537 
Jansa P. Chronicka plicni hypertenze. Cor Vasa 2011;53(3) 
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Endomyokardiální biopsie 





Alexandre Mebazaa et al. Eur Heart J 2015;36:1958-1966 

Iniciální farmakologická 
léčba a ventilační podpora  

Initially, 20-40 mg i.v. furosemide can be considered in all AHF patients 
I.v. diuretic dose should be tailored to the type of AHF (de novo 
with lower dose than exacerbation of CHF)  
When SBP is normal to high (≥110 mmHg), immediate intravenous 
nitrates, might be given for symptomatic relief as an initial therapy.  



Alexandre Mebazaa et al. Eur Heart J 2015;36:1958-1966 

Iniciální management 



THM… 

• Srdeční selhání je syndrom se závažnou prognózou 

• Diagnóza je založena na kompetentním zhodnocení 
symptomů, objektivního nálezu a funkční/strukturální 
abnormality 

• Diagnostický přístup je zásadně ovlivněn akutností stavu  

• CAVE: rozdílné rule-out cut-offs pro natriuretické peptidy 

• Doporučení třídy I pro echokardiografii, laboratorní vyšetření a 
EKG, třídy II pro rentgen hrudníku 

• U pacientů s normální EF LK je nutné objektivizovat 
diastolickou funkci LK, nezřídka zátěžovým vyšetřením 

• Po diagnóze syndromu srdečního selhání je VŽDY NUTNÁ 
identifikace vyvolávajících faktorů s cílem jejich odstranění 
a zvážení kauzální léčby… 




