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Kardiológia

Šok

Hypotenzia

6.4.2020

Hypotenzia primárna,sekundárna

hypotenzia dlhodobo (<100/60mmHg)

habituálna hypotenzia

ortostatická hypotenzia
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Príčiny

Chronicky znížený tlak krvi je najčastejšie dôsledkom 
poruchy regulačných mechanizmov riadiacich tlak krvi v 
organizme.

životospráva, vyčerpanie, spánok, hydratácia  

ochorenia periférnych nervov (DM),  

hypovitaminózy, 

ochorenia mozgu a miechy (Sclerosis multiplex, 
M.Parkinson, nádory mozgu)

endokrinopatie (Addison.choroba, hypoaldosteronizmus)

iatrogénne (antihypertenzíva)

Príznaky

vertigo - závrat

bolesť hlavy

presynkopa / synkopa

chladné akrá, zimomrivosť

mdloby, malátnosť, únavnosť
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Liečba - príčinná

diéta, často, málo, + NaCl, tekutiny (3l), režim, 

pohyb (aeróbne cvičenia)

kompresívna bandáž

vit. (B), lieky (?)

Šok

definícia
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Definícia

• Šok je hemodynamická porucha,ktorá je na-

toľko závažná,že dodávka kyslíka nestačí 

kryť metabolickú potrebu tkanív.

• Základnou poruchou je nedostatočná tkani-

vová perfúzia a z nej vyplývajúca tkanivová 

hypoxia, porucha metabolizmu a energetic-

kého rozvratu.

• Morfologické zmeny v tkanivách a poruchy 

funkcií všetkých orgánov.      

Š O K

• Je stav akútneho cievneho obehového 
zlyhania,  ktoré je spojené s neadekvátnou 
perfúziou periférnych tkanív.

• Stav, pri ktorom je perfúzia tkanív  a 
orgánov natoľko nedostatočná, že nestačí 
na zachovanie života, pokiaľ sa 
nenormalizuje

(WHO), 1995
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ŠOK

• Termín „šok“ prvý krát použil francúzsky 
lekár  Le DRAN v r. 1773.

• Spoločným znakom šokového syndrómu je 
zlyhanie cievnej cirkulácie krvi ako 
systému, teda neschopnosť  cievneho 
obehového systému zabezpečiť perfúziu 
orgánov potrebnú pre zachovanie života.

• Časť pacientov neprežije šok napriek rýchlej s 
správnej diagnóze a aj primeranej liečbe! 

Patofyziológia

• 1.fáza = kompenzácie

• 2.fáza = dekompenzácie

• 3.fáza = ireverzibilná
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Vývoj šoku
homeostáza

• kompenzácia   dekompenzácia   nezvratná 

fáza
• neurohumorálne          hypoxia       

reakcie                        acidóza

morfol.zmeny tkanív

hemodynamická          poruchy orgánových funkcií

a metabol.odozva

W rezervy

Energetické zmeny v normálnych a 

hypoxických podmienkach

• 1 mol glukózy

• aeróbny metabol.           anaeróbny metabol.

•

• kyselina pyrohroznová

• CO2.H2O.38 ATP          kys.mliečna.2 ATP

• 1270 kJ použiteľnej W   67 kJ použiteľnejW                                   
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Šok - obličky

• šok

• vazokonstrikia                      DIC

• renálna ischémia

• disperzné ischemické lézie

• pokles tubulár.ff.obl.           tubulárne lézie 

• Na reabsorbcia 

• oligo-anúria

Šok - splanchnikus

• zníženie prietoku v splanchnickej oblasti

• pankreas                                     črevo

• disrupcia lysosómov 

• uvoľnenie proteáz

• plazmatické proteíny      kinín. like peptidy

• negatívne inotrópne faktory 



26. 3. 2020

8

Tri dôležité patofyziologické 

mechanizmy šoku

• 1. Redukcia cirkulujúceho objemu krvi a 
znížená perfúzia tkanív je obvykle 
primárnym mechanizmom.  Hypoxia 
tkanív spôsobuje acidózu a komplex 
hormonálnych a humorálnych zmien.

• 2. Hypoperfúzia môže poškodiť aj samo 
srdce a kardiovaskulárny (obehový) 
aparát ako celok.

• 3. Zlyhanie „periférnych“ ciev.

Patofyziológia šoku

• Každý z troch patofyziologických 

mechanizmov šoku priamo alebo nepriamo 

vyvoláva sympatikoadrenergnú reakciu,

ktorá  spôsobí selektívnu periférnu vazo-

konstrikciu a tak zmenšenie prekrvenia or-

gánov, ktoré nie sú bezprostredne dôležité 

pre život, teda svalov, kože, čriev, pečene, 

obličiek atď. Nie je obmedzená cirkulácia v 

cerebrálnej s koronárnej oblasti - tzv. 

„centralizácia“ obehu.
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Príčiny šoku

• 1.  Oligemický

• 2.  Kardiogénny

• 3.  Extrakardiálny

• 4.  Distribučný

1. Oligemický

• A)   hemoragický

• B)   deplécia objemu (vomitus, diarrhoe,

predávkovanie diuretík, ketoacidóza)

• C)   interné sekvestrácie (ascites,

pankreatitída, črevné obštrukcie)



26. 3. 2020

10

2.  Kardiogénny

• A) myopatický (akútny IM, dilatačná KMP)

• B) mechanický (akút.mitrál.regurgitácia, 

defekt komor.septa, závažná aort.stenóza)  

• C) arytmický

3) Extrakardiálny (obštrukčný)

• Tamponáda perikardu

• Masívna pľúcna embolizácia

• Pneumothorax
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4) Distribučný

• Septický

• Toxický

• Anafylaktický

• Neurogénny (lézia miechy)

• Endokrínny (Addison.choroba, myxedém) 

Traumatický („chirurgický“) šok

• Okrem strát krvi v patofyziológii má úlohu 

traumatické poškodenie.

• C H I R U R G I A
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Plazmogénny hypovolemický šok

• Je najčastejšie spôsobený:

• Popáleninami,

• Exudatívnymi kožnými chorobami 

(pemfigus)

• Intestinálnou obštrukciou (ileus)

• Peritonitída, rýchla tvorba ascitu, 

• Pankreatitída,

• Poruchy so  kapilárnou permeabilitou

Časové zmeny pri kompenz. 

mechanizmov u krvných strát

• zvýš.kontraktility+frekv.srdca        do minút

• trankapil.náplň z interstícia            2 – 6 hod

• obnova albumínu z lymf.syst.  do 18-24 hod

• syntéza nového albumínu             24-72 hod

• syntéza nových erytrocytov      do 2 – 4 dní    
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Prevencia a liečba šoku

• Vzhľadom na urgentný, život ohrozujúci 

stav, existuje množstvo mnemotechnických 

pomôcok, napr.

• PRAVIDLO „5T“: Ticho;

• Teplo;

• Tlmenie  bolesti;

• Tekutiny;

• Transport do N/JIS  

Prístup ku pacientovi

• ANAMNÉZA

• Známe ochorenie srdca

• Predchádzajúca febris, alebo infekcia (sepsis)

• Lieky (zvýš.dávky diuretík, antihypertenzív)

• Predisponujúce faktory pre embolizáciu do pľúc

• Možné zdroje pre krvácanie (napr.GIT)
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Fyzikálne vyšetrenie

• Jugulárne vény: prázdne (oligémia,distribučný)

• rozšírené (kardiálne príčiny)

• Srdce:šelesty, zlyhanie srdca (chlopňové chyby)

• Akútne brucho (peritonitída, pancreatitída, 

obštrukcia čreva)

• Febris (nie u starších pac.,alkoholici,urémia)

• Koža (sepsis) petechie, purpura, ekchyma 

gangrenosum, generalised erythrodermia)

Predpokladané agens

• Petechie

• Purpura – neiss.meningitidis

• Ekchyma gangrenosum – pseud.aeruginosa

• Generaliz.erytrodermia – staph.aureus,

• str.pyogenes
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Klinický obraz

• hypotenzia (TKs menej než 90mmHg),

• tachykardia,

• tachypnoe, pallor, zmeny vedomia  

• periférna vazokonstrikcia, slabý pulz,

• chladné akrálne časti (okrem distibuč.šoku)

• oligúria (menej než 20 ml/hod)

• metabolická acidóza   

Lab.vyšetrenia

• Le, HTK, elektrolyty

• akút. krvácanie (Tr,DIC screening)

• Krvné plyny (metab.acidóza)

• sepsa (hemokultúry.,urokult.,spútum,kultivácie)

• EKG(IM,arhytmia,ischémia),RTG(SZ,pneumónia, 

ao disekcia),EchoKG (SZ) 

• centrálny venózny tlak

• CO (cardiac output) (kardiog,distrib,vs.septic.šok)
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Klinický obraz

x      kardiogénny    oligemický    septický

perif.     vazokonstr.    vazokonstr.   vazodilat.

koža       chladná           chladná          teplá

pulz          slabý               slabý               N

CWP             N

auskult.    šelesty             slabé               N

cyanóza    často               často               N

Znaky

x      kardiogénny    oligemický    septický

TK              

MV             N

afterload     

preload       
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Prevencia a liečba 

• PRAVIDLO „VIP“

• Ventilácia

• Infúzna liečba (optimálne hodnoty CVT)

• Pumpovanie (zvládnuť zlyhávanie srdca)

• farmakologická liečba

• špecifická liečba podľa primárnej príčiny

VENTILÁCIA

• Poloha: chorý v šoku sa uloží do vodorovnej polohy. 

Poloha s hlavou uloženou nižšie alebo zvýšenie dolných 

končatín (Trendelenburgerova p.) zhoršuje ventiláciu;

• Udržiavať voľné dýchacie cesty;

• Inhalácia kyslíka nosovou sondou alebo maskou;

• Intubácia a umelé  dýchanie  pri parciálnej alebo globálnej 

respiračnej insuficiencii

• Hyperbarická oxygenácia  sa rezervuje pre osobitné 

prípady a možná je len v zariadeniach, ktoré sú na to 

vybavené
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INFÚZNA LIEČBA

• 1. Elektrolytové roztoky  sa majú podávať ako náhrada 

objemu len dovtedy, kým nie sú k dispozícii krv, plazma či 

náhradné roztoky.

• Ako základné sa zvolia izotonické infúzne roztoky:

• fyziologický roztok NaCl (0,9 %);

• fyziologický roztok glukózy (5 %);

• Kálium, magnézium, nátriumbikarbonát atď.  sa pridávajú 

k základným roztokom podľa potreby.

• Rýchlosť  podávania infúzií  závisí od odpovede 

centrálneho vénového tlaku (CVP).

INFÚZNA LIEČBA – pokr.
• 2. Náhradné koloidné roztoky:

• 2.1. Dextrany  sú vysokomolekulové polysacharidy, ktoré majú vyšší 

koloidno-osmotický tlak ako plazma, preto majú vačší objemový 

účinok ako ich podané množstvo a súčasne majú antitrombotický 

účinok

• Dextran 6 %

• Reodextran 10 %.  Dávkovanie: nie viac ako 20 ml na kg telesnej 

hmotnosti za 24 hodín. Vedľajšie účinky: krvácanie, alergické reakcie

• 2.2. Želatínové koloidné látky

• Gelifundol

• Physiogel

• Haemaccel  Môžu sa použiť obdobne ako dextrany na inciálne 

zvýšenie objemu, najma pri krvácaní a ak nie je k dispozícii humánna 

plazma
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INFÚZNA LIEČBA pokr.

• 3. Plazma (humánna plazma) sú cenovo drahé, ale majú 

najmenej vedľajších účinkov. Sú indikované pri stratách 

menších ako 30 % odhadnutého objemu. Zvýšenie krvného 

objemu zodpovedá pri izotonických roztokoch množstvu 

podanej plazmy.

• Stabilný roztok ľudských plazmatických bielkovín (SPR 5 

%) je hypoonkotický

• Ľudský albumín 5 %  izoonkotický

• Ľudský albumín 20 %   hyperonkotický

INFÚZNA LIEČBA pokr.

• 4. Krv (plná krv) je potrebná pri stratách 30 % objemu 

krvi a viac (hematokrit pod 30, Hb pod 100 g/l). Plnou 

krvou sa nahradzuje ½ až 2/3 predpokladanej straty.  

Zvyšok sa nahradí plazmou, náhradnými plazmovými 

roztokmi alebo roztokmi elektrolytov.

• Rýchlosť podávania závisí od centrálneho vénového tlaku 

(CVP). Pri CVP nad 15 cm H20 je potrebná veľká 

opatrnosť
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PUMPOVANIE

• „PUMPOVANIE“ - liečba čerpacej funkcie srdca

• Dôležité je emergentné odstránenie prekážok:

• Perikardiálna punkcia pri tamponáde srdca;

• Elektroliečba a farmakoterapia porúch srdcového rytmu 

(dysrytmií)

• Trombolýza a antitrombotická liečba  pri masívnej 

pľúcnej embólii (VTECH)

• PTCA alebo aortokoronárny bypass  pri akútnom infarkte 

myokardu

Th

• 1) Hemodynamické monitorovanie

• 2) TK=100mmHg, poloha, IV bolus 500 

FR,volum.optimalizácia, 

vazoaktíva,vasopresory(nízka perif.rezist.) 

vazodilat.(ak nie je zvýšená perif.rezistencia),

• 3) 100% 02 intubácia,mechan.ventilácia

• 4) Metab.acidóza (pH pod 7,15),NAHCO3

• 5) Príčiny! A kauzálna liečba!
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Liečba

• TK(mmHg) PWP(mmHg) Liečba

• < 90                         < 12                volumexpanzia

• 12-18              symp.mimetiká

• > 18             S+diuret,vasodil.                               

• > 90                         < 12                volumexpanzia

• 12-18           D, alebo vazodil.

• > 18             D+V(+S.mimet.)

Vazopresory používané u šok.stavov
látky           dávka(ug/kg/min)           poznámky

• dopamín            1 – 5                zvyšuje diurézu

•

• 5 – 10           +inotr.,+chronotr.

• užitočný vo väčšine

• šok.stavov

• 10 – 20            generalizovaná

• vazokonstrikcia

• (znižuje renál.perfúziu)
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Látky – pokračovanie I

• noradrenalín        2-8   silný vazokonstriktor

• mierne + inotr., môže

• viesť ku ischémii/arytmii        

• kardiog.šok s nízkou SVR,

• ale vo všeobecnosti:

• rezervovať pre refraktérne hypotenzie

Látky – pokračovanie II

• dobutamín        1 – 10    prim.na kardiog.šok

• + inotr., chýba vasok.

• aktivita, použitie tam,

• kde je iba mierna hypotenzia

• a ak je potrebné vyhnúť sa nežiaducej

• tachykardii  
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Látky – pokračovanie  III

• adrenalín          20 – 200    silný vazokonstr.,

• bez inotróp.efektu

• účinný u distribučného

• (septického) šoku

farmakoterapia

• ANALGETIKÁ, pentazocín (Fortal), Dolsin, morfium 5-

10 mg iv.

• VAZOPRESORICKÉ LIEKY

• ANTITROMBOTIKÁ 

• UMELÁ LIEČEBNÁ VÝŽIVA
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špecifická liečba

• Každý druh šoku má podľa vyvolávajúcej príčiny a 

individuálneho priebehu špecifické liečebné postupy.

• Septicko-toxický šok

• Sanácia septického ložiska,

• Baktericídne antibiotiká (megadávky),

• Heparín  (prevencia a liečba disseminovanej 

intravaskulárnej koagulácie – DIC)

• Kortikoidy

špecifická liečba – pokr.

• Anafylaktický šok:

• Adrenalín 0,1-1,0 mg (zriedený v 20 ml fyziologického 

roztoku  alebo 5 – 10 % roztoku glukózy) i.v.

• Hydrokortizón  100 – 200 mg iv. opakovane až do 

celkovej dávky 1000-2000 mg za 24 hod.  Kortikoidy 

účinkujú na rozdiel od adrenalínu až niekoľkých minútach 

až hodinách!

• Antihistaminiká  napr.  Dithiaden i.m.
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Profylaktické použitie ATB

• Aspirácia, dlhodobá arteficiálna ventilácia

• Gangrény

• Otvorené poranenia hlavy,brucha,fraktúry

• Perforácie čreva

• Polytraumy

• Dlhšie trvajúci šokový stav

• Popáleniny 

• (chirurgia)

SIRS

• Syndróm systémovej zápalovej odpovede; Systemic 

Inflammatory Response syndrome – SIRS) vzniká pri 

šoku vtedy, ak sú prítomné dve z nasledujúcich 4 kritérií:

• Telesná teplota nad 38 (febris) alebo pod 36 stupňov C  

(hypotermia);

• Frekvencia akcie srdca nad 90/min. (tachykardia);

• Dychová frekvenia nad 20/min. (tachypnoe) alebo paCO2 

pod 32 mmHg (hypokapnia);

• Leukocytóza (viac ako 12 000), leukopénia (pod 4 000) 

alebo viac ako 10 % nezrelých bielych krviniek
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MODS

• SYNDRÓM MNOHOORGÁNOVEJ DYSFUNKCIE; 

MULTIPLE ORGAN DYSFUNCTION SYNDRÓM –

MODS  sa vyvíja ako následok SIRS a  vzájomne sa zhor-

šujú. Najčastejšie poruchy vznikajú v obličkách, v pečeni, 

pľúcach, mozgu a srdci. V cievach týchto orgánov je 

globálna endotelová dysfunkcia a vážne štruktúrne poš-

kodený endotel.

• Posledným štádiom nielen septického šoku, ale všetkých 

druhov šoku je stav, ktorý sa nazýva   

MNOHOORGÁNOVÉ ZLYHANIE;  MULTIPLE 

ORGAN FAILURE - MOF


