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Srdcové zlyhávanie
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Zlyhanie srdca=kardiovask.problém č.1 

Relatívne  veľmi  časté  ochorenie (nad 70 r. 

10%  prevalencia)

Zlá  prognóza  -

malígne ochorenie: 5 ročná mortalita= 50%

u SZ  NYHA IV : 1 ročná  mortalita=  50%



Prognóza.

Pacientov so SZ je horšia, než sa predpokladalo.

Iba 50% prežíva 5 r. po zač.symptomatológie SZ.

Nie sú údaje ako zomierajú:

asi 40% zomiera náhle (sú v stabilizovanom stave),

ostatní zomierajú primárne pre progresívne

srdcové zlyhanie

Epidemiológia 

USA: 2-3 milióny pacientov

SR:    cca  40 000

ak je 2000 prakt.lekárov, každý asi 20 pac.

Incidencia:

v posledných 40 rokoch stúpa

- populácia starne

- zlepšenie liečby



SZ historické údaje 

 1628  Srdce je pumpa (W Harvey)

 1761  Preťaženie spôsobuje zväčšenie srdca(GB Morgagni)

 1785  Digitalis v liečbe (W Withering)

 1806  Perikardiálne a valvulárne postihnutie 

 popis (JN Corvisart)

 1819 Stetoskop (R Laennec)

 1912 Zhrubnutie artérií vedie k ochoreniu srdca

(JB Herrick)

 1954 Ultrazvuk v kardiológii (I Edler/H Herz)

Nefarmakologické prístupy...



 1785 W Withering

– hlavný efekt považoval na obličky

– tiež pozoroval efekt na pulz srdca

Začiatky farmakoterapie SZ

Míľniky v liečbe počas rokov

 1920 - Ortuťové diuretiká

 1958 - Tiazidové diuretiká

 1967 – Transplantácia srdca (C Barnard)

 1975 -  blokátory (F Waagstein)

 1987 - Benefit ACEI (ARB) (K Swedberg)

 2015 – Duálna blokáda RAAS (McMurray)



Zvýšenie incidencie a prevalencie SZ

1) zlepšenie prežívania akútneho IM
2) starnutie populácie
3) zlepšenie diagnostiky
4) zlepšenie liečby

Kongestívne srdcové zlyhávanie

Reprezentuje komplexný klinický syndróm, 

charakterizovaný abnormalitami funkcie ĽK a 

neurohumorálnej regulácie, ktoré sú dopre-

vádzané námahovou intoleranciou a retenciou 

tekutín a zníženou šancou dlhšieho života.  



Srdcové zlyhávanie

Je syndróm vychádzajúci z dysfunkcie ĽK pre:

a)mechanické preťaženie

b)poškodenie myokardu (strata bb)

c)kombinácia oboch

Kongestívne srdcové zlyhávanie

Nie je ochorenie, ale „symptomatický syndróm“,

srdcový výdaj nie je adekvátny pre metabol. potreby 

organizmu 

(srdce,obličky,pľúca,pečeň,kostrové svaly,cievy,mozog)  



KSZ definície

Je komplexom symptómov únavy, skráteného dychu a 

kongescie, ktoré sú spojené s nedostatočnou perfúziou 

tkanív počas námahy a často s retenciou tekutín.

Jeho primárnou príčinou je zhoršená schopnosť srdca plniť, 

alebo vyprázdňovať ľavú komoru.                                                                                              

Dysfunkcia srdca

Systolická dysfunkcia

znamená poruchu schopnosti myofibríl skrátiť sa proti záťaži 

(teda generovať tlak a vyprázdniť sa)

Diastolická dysfunkcia

Znamená,že komora nie je schopná prijať krv v prostredí nízkeho 

tlaku (teda uvoľniť a naplniť sa)

Plnenie komory je pomalé, opozdené, alebo neúplné, ak nenastane 

kompenzačný vzostup TK v ĽP    



SZ - abnormality štruktúry a funkcie

Normálne srdce Srdcové zlyhávanie

Oslabenie svalu

 neadekvátna perfúzia orgánov

 zlyhanie pumpy

Definícia (pat.-fyziol.)

Zlyhanie  srdca je stav, keď srdce nie je schopné 

zabezpečiť 

adekvátnu  perfúziu  tkanív  

a to napriek 

normálnemu alebo zvýšenému plniacemu  tlaku



SZ

Systolické – Diastolické

Zlyhanie ĽK - Zlyhanie PK

Akútne ZS – Chronické ZS

Čerpadlovú  funkciu srdca regulujú 

faktory:

- predzaťaženie (preload)

- kontraktilita

- dozaťaženie (afterload)

- frekvencia  kontrakcií (frekvencia pulzu)

-synergizmus  činnosti  jednotlivých 

častí srdca



Preload

je  náklad naložený do  ľavej komory  pred  

vznikom  kontrakčného  deja  systoly:

Tenzia v stene komory na konci diastoly

Frank - Starlingov  mechanizmus:

Sila  kontrakcie počas systoly  je 

tým väčšia, čím je väčšia 

východisková  dĺžka  svalových 

vlákien



Kontraktilita

je faktor, ktorý ovplyvňuje kontrakčnú schopnosť

nezávisle od koncovo  diastolickej dĺžky svalových 

vlákien,

ale v závislosti od  pozitívne alebo  negatívne  

inotropných vplyvov

Ide o zvýšenie počtu  vytvorených  aktínovo-

myozínových spojení za jednotku  času, čiže 

ide o zrýchlenie  ich tvorby

Afterload

Tenzia v stene komory počas systoly

Determinanty:

– tuhosť aorty

- periférna  rezistencia  arteriol

- objemom krvi  v arteriálnom riečisku



Frekvencia zvyšuje minútový objem
častejším vyprázdňovaním  komôr

-frekvenčný  efekt

-kritická  hodnota  frekvencie  kontrakcií

-nevýhodná  u aortálnej a  mitrálnej stenózy

Synergizmus  činnosti

- predsiení  a  komôr

- pravej   a  ľavej  komory

- bázy, stredu  a hrotu



Kompenzačné mechanizmy

1) Frank-Starlingov mechanizmus

2) Neurohumorálna aktivácia 

(SNS,RAAS)

Hemodynamické preťaženie /
Strata kardiomyocytov

 Vývrhový
objem Proliferatívny efekt

Adrenalín
Noradrenalín

Ang II
Endotelín

Arg.vasopresín
Aldosterón

Retencia
Na+, H2O

 Tenzia v stene 
ĽK

Endoteliálna 
dysfunkcia, 

ateroskleróza

 O2  požiadavky  O2  prísun

Ischémia myokardu,
Remodelácia ĽK, dysfunkcia ĽK

Myokardiálna hypertrofia fibróza

 frekvencia

 kontraktilita



Definícia - guidelines

 1) Symptómy SZ (v kľude, alebo počas záťaže) + 

 2) Objektívny dôkaz dysfunkcie srdca (systolickej 

diastolickej) (v kľude)    

 3) Odpoveď na liečbu SZ – (zlepšenie) 

Symptomatický syndróm

 Syndróm dysfunkcie ĽK:

 mechanické preťaženie

 myokardiálne poruchy (strata buniek)

 kombinácia oboch



Sekvencia 

 Presné dôvody pre tieto orgánové zmeny nie sú známe, ale 
je zrejmé, že znížený srdcový výdaj (dôsledok srdcovej 
neschopnosti vyvinúť kontrakciu a relaxáciu) podmieňuje 
genézu SZ.

 Na začiatku sa aktivujú viaceré adaptačné mechanizmy, 
takže sa mení plazmatická neurohumorálna charakteristika 
a do cirkulácie sa uvoľňujú rôzne peptidy (je to pre 
udržanie srdcovej výkonnosti a krvného tlaku).

 Avšak prolongovaná expozícia viacerých orgánov 
zmenenej „cirkulačnej situácii“ spôsobuje orgánovú 
remodeláciu a dysfunkciu.    

Sekvencia dejov pri progresii SZ 

Dysfunkcia ĽK → aktivácia RAAS

Rastové faktory(AgII,ALDO)modul.akumul.kolag.

okolo kardiomyocytov

akumul.interstic.kolagénu ↓denzitu kapilár

↑difúzna vzdialenosť kyslíka→hypoxia myocytov

Hypoxia→apoptóza viabilných kardiomyocytov.



Chronické srdcové zlyhávanie

je progresívne ochorenie, ktoré sa v priebehu vývoja 

zhoršuje, hoci nezisťujeme výskyt klinických udalostí typu

IM,či zhoršenia koronárneho arteriálneho ochorenia

Apoptóza (programovaná bunková smrť)

v priebehu SZ takto zanikajú kardiomyocyty 

prispieva k tomu „reaktívna intersticiálna fibróza“

chronická hypoxia môže byť spúšťačom apoptózy

Príčiny SZ

 (2/3 pacientov) ischemické

 (1/3 pacientov) neischemické

 hypertenzia

 chlopňové chyby

 kardiomyopatie

 anémie

 endokrinopatie (štítna žľaza)

 kongenitálne srdcové choroby



Procesy, ktoré môžu viesť ku SZ

Srdcové ochorenia: KCHS,HY,KMP,špec.ochor.myokardu.

Chlopňové,alebo endokardiálne ochorenia endokard.fibróza

Perikardiálne ochorenie: konstriktívna perikarditída

Arytmie: brady/tachy sa môžu manifestovať ako SZ

↑ MO: anémie, tyreotoxikóza, hypovitaminóza B1

Iatrogénne: CAA, AA, NSA                

Hlavné príznaky kongestívneho SZ

1. Znížená tolerancia záťaže

2. Dyspnoe:

záťažové d.

ortopnoe

paroxyzmálne nočné d.

3. Únava

4. Edém



Klasifikácia

Funkčné triedy NYHA

Klasifikácia zlyhania srdca podľa 

Killipa

Trieda      I chrôpky na pľúcach a ani 

3. ozva nie sú prítomné 

Trieda  II chrôpky < 50 % pľúc 

a/alebo 3. ozva 

Trieda  III chrôpky > 50 % pľúc - 

známky pľúcneho edému 

Trieda  IV kardiogénny šok 
 



Lab.diagnostika

NOR

PRA

Arginín vazopresín

BNP/ANP  (NT-proBNP)                        

Diagnostika

EKG

RTG

ECHOKG

Záťažové testy (6min.chôdza)

Natriuretické peptidy



Stavy maskujúce a zhoršujúce SZ, 

doporučované vyšetrenia:

 1. Pľúcne ochorenia:

RTG,pľúcne funkč.testy, KO(sek.polycytémia)

 2. Anémia: KO

 3. Renálne a hepatálne ochorenia:

biochémia, vyš.moča

 4. Reverzibilná ischémia myokardu:

záťažové zobrazenia myokardu



U pacientov so SZ, ak je zvýšený vagotonus 

= lepšia prognóza

 ACEI a BB vedia významne zvýšiť vagotonus a 

znižujú tak výskyt náhlej smrti.

 Farmakoterapia SZ (systol.zlyhania) zazname-

nala veľký pokrok

 môžeme znížiť mortalitu

 môžeme zlepšiť funkčný stav 

 Napriek tomu je úroveň v klin.praxi slabšia (obavy 

z vedľ. účinkov liekov, neskúsenosť)

Pozitívne inotrópne
látky

Na+/K+-ATP-inhibítory

Vazodilatanciá

Nitráty

Hydralazín

Neurohumorál.
blokáda

ACE-inhibítory

ARB

Aldosteron.
antagonisty

 blokátory

-adrenergné agonisty

Diuretiká

Kľučk.diuretiká

Thiazidy

Farmakoterapia SZ



Terapia

ivabradín,NEPI,SGLT2

Pozitívne inotropiká

Digitalis

Spironolakton

  blokátory

Diuretiká

ACE-Inhibítory

Application of the Health Belief Model in Promotion of Self-

Care in Heart Failure Patients
Mohammad Hosein Baghianimoghadam1, Golamreza Shogafard1, Hamid Reza Sanati2, Behnam Baghianimoghadam3, Seyed Saeed 

Mazloomy1, and Mohsen Askarshahi4 ,  Acta Medica Iranica, 2013; 51(1): 52-58.

180 pacientov s diagnostikovaným srdcovým 

zlyhaním

 38% účastníkov nevie čo to je srdcové zlyhanie 

 40% účastníkov nemá informácie o význame 

kontroly váhy

 43% nepozná význam reštrikcie soli v potrave



Perzistencia  k  liečbe                                                         
Lachaine et al.: Use, tolerability and compliance of´spironolactone in the treatment of heart failure.  BMC Clinical Pharmacology 2011, 11:4

http://www.biomedcentral.com/1472-6904/11/4

3 mesiace 6 mesiacov 12 mesiacov

ACEI 83,6 % 75,3 % 64,5 %

ARB 84,8 % 77,5 % 66,3 %

BB 86,3 % 80,0 % 70,4 %

spironolakton 76,3 % 65,3 % 50,7 %

Myslíte si, že ste schopný a ochotný :
Gajdošík J., Kriška M.: Ako je to s ochotou pacientov k režimovým opatreniam ? Praktický lékař 2005, 85, č. 7. s. 391-393. 



Aké máme rezervy v diagnostike pacientov s chronickým srdcovým 

zlyhávaním v našich podmienkach?

 1) Edukácia pacientov.

1407 pacientov (20,01%) zostávalo fajčiarmi 

946 pacientov (13,45%) priznávalo pravidelný konzum alkoholu. 

 2) Pomocné neinvazívne vyšetrenia.

u 540 pacientov nebolo k dispozícii štandardné EKG 

u 482 nemalo RTG snímok hrudníka, 

u 1247 nemalo echokardiografické vyšetrenie

 3) Záťažové testy.

u nikoho nebolo vyšetrenie vykonané (ani 6-min.test chôdze)

 4) Stanovenie biomarkerov.

každý lekár na Slovensku, ktorý dispenzarizuje pacientov so

SZ musí mať reálnu možnosť vyšetrenia biomarkerov (napr. 

NT-proBNP), vrátane preplatenia vyšetrení poisťovňami.

Ciele liečby

 1. Prevencia

 a) prev.ochorení vedúcich k ĽK dysfunkcii a SZ

 b) prevencia progresie SZ ak už je dysf.ĽK

 2. Morbidita

 udržanie kvality života

 3. Mortalita

 predľženie prežívania



Prehľad manažmentu SZ

 Stanovenie presnej diagnostiky

 Diagnostika prítomných znakov: pľúcny edém, dyspnoe a 
únava pri zaťažení, periférne edémy

 Etiológia SZ

 Komorbidity

 Stanovenie závažnosti symptómov (NYHA)

 Určenie prognózy

 Zhodnotenie možných komplikácií

 Poučenie pacienta a rodiny

 Výber vhodnej liečby

 Monitorovanie progresie a následná liečba

Úlohy liečby SZ

 Určiť a ak je to možné – upraviť základ.príčinu

 Upraviť faktory zhoršujúce ochorenie: (hyper-

tenziu, arytmiu, ťažkú anémiu)

 Upraviť nadbytok soli a vody v organizme

 Upraviť hlavné príznaky: (dyspnoe,únava)

 Zlepšiť prognózu



SZ so zníženou EF – 30 rokov sledovania – výsledky RCT: 1986–2001.

John J.J.V. McMurray Eur Heart J 
2015;36:3467-3470

SZ – výsledky RCT sklamania: 1987–2013.

John J.J.V. McMurray Eur Heart J 
2015;36:3467-3470



SZ – pozitívne výsledky RCT - 2001–2014.

John J.J.V. McMurray Eur Heart J 
2015;36:3467-3470

Nefarmakologická liečba

 Pacient s ťažkým edémom:

 kľud na lôžku:

 ošetrovanie v polohe s podloženou hlavou,

 aspirácia masívneho pľúcneho výpotku

 reštrikcia tekutín (<1 l)

 reštrikcia soli

 Ambulantný pacient:

 nesoliť jedlo

 pravidelné prechádzky



Farmakologická liečba

 Farmakologická liečba

 Diuretiká

 Inhibícia RAAS (ACEI/ARB)

 BB

 Antagonisty aldosteronu 

 Digoxin

 Dopaminergné látky

 Antiarytmiká

 Kyslík

 If inhibícia

 Duálna inhibícia RAAS (ARB+NEPI)

Diuretická liečba

U pac.so SZ dochádza k určitej retencii Na+H₂0,

preto: reštrikcia NaCl + liečba diuretikami. (aj 0).

Mierne formy: thiazidy

Ťažké formy: kľučkové diuretiká.

Dávky tak,aby sa normaliz.jugul.žil.tlak <8mmHg

V jednej dávke, ev.ju zdvojnásobiť (cave ↓K,Mg)



ACEI/ARB

najväčší pokrok v liečbe SZ 

↓mortalitu s miernym/stredne ťažkým SZ (SOLVD)

s ťažkým SZ (CONSENSUS,CHARM)

NYHA IV (ročná mortalita z 57% na 26%)

NYHA II (ročná mortalita z 40% na 35%)

zlepšuje funkčný stav NYHA (40-50% pac o 0,5-1 NYHA)

EBM - ACEI

 Captopril  SAVE

 Enalapril CONSENSUS, SOLVD

 Lisinopril ATLAS

 Ramipril AIRE

 Trandolapril TRACE



štart.dávky  cieľ.dávky(mg)

 ACEI

 kaptopril                     6,25 (3xd)                                50 (3xd)

 Enalapril                     2,5   (2xd)                                10-20 (2xd)

 Lisinopril                   2,5-5 (1xd)                                20-35 (1xd)

 Ramipril                     2,5 (2xd)                                   5 (2xd)

 Trandolapril               0,5 (1xd)                                   4 (1xd) 

štart.dávky  cieľ.dávky(mg)

 ARB

 candesartan               4-8 (1xd)                                    32 (1xd)

 valsartan                    40  (2xd)                                  160 (2xd)

 losartan                    50  (1xd)                                   150 (1xd)



EBM - BB

 Carvedilol COPERNICUS,US-CARVEDIL

 Bisoprolol CIBIS II

 Metoprolol MERIT-HF

 Nebivolol SENIORS

 COMET: metoprolol, carvedilol

štart.dávky  cieľ.dávky(mg)

 BB

 bisoprolol                   1,25 (1xd)                                10 (1xd)

 carvedilol                  3,125 (2xd)                                25-50 (2xd)

 metoprolol sukcinát  12,5-25 (1xd)                            200 (1xd)

 nebivolol                    1,25 (1xd)                                  10 (1xd)



EBM - MRA

 Spironolakton – RALES

 Eplerenon – EPHESUS, EMPHASIS-HF

štart.dávky  cieľ.dávky(mg)

 MRA

 eplerenon                   25 (1xd)                                   50 (1xd)

 spironolakton             25 (1xd)                                   25-50 (1xd)



Liečba digoxínom

SZ s fibiláciou predsiení

Zlepšuje výkonnosť a zmierňuje ťažkosti (kvalitu života)

Nezlepšila prežívanie.

Obvykle u ťažších foriem SZ.

Opatrnosť, ev.vynechanie liečby:

renál.insuff,arytmie s poruchou veden.vzruchov,hypoK!

Liečebné sér.koncentrácie: digoxinémia: 0,9-1,9 μM/l

(0,7-1,5)                                       

Farmakologické prístupy pri SZ:

SNS

RAAS

Vazokonstrikcia
Krvný tlak

Sympatikus
Aldosterón
Hypertrofia

Fibróza

Ang II AT1R

SYMPTÓMY a

PROGRESIA SZ

INAKTÍVNE 

FRAGMENTY

NP systém

Vazodilatácia
Krvný tlak
Sympatikus
Natriuréza/diuréza
Vazopresín
Aldosterón
Fibróza
Hypertrofia

NPRs NPs

Epinefrín

Norepinefrín
α1, β1, β2

receptory

Vazokonstrikcia
RAAS activita

Vazopresín
Srdcová frekvencia

Kontraktilita

Neprilyzín

inhibítory

RAAS inhibítory

(ACEI, ARB, MRA)

β-blokátory

A



Srdce je endokrínny orgán, uvoľňuje natriuretické peptidy ako reakciu 

na mechanický stres, ktorým zčasti vyvažuje RAAS

Atriálny natriuretický peptid (ANP)

 Expresia z predsiení

 Merané v plazme

NH2

COOH-

Vazodilatácia

↑ Diuréza/natriuréza

↓ Proliferácia

↓ Hypertrofia

↓ Aldosteron

↓ SNS

↓ CO preload 

↑ Venózna kapacita

C-typ natriuretický peptid (CNP)

 Expressed in vascular endothelial 

cells and central nervous system

 Not detectable in plasma – primarily 

synthesized in vasculature, acting 

locally in tissues

NH2

COOH-

Vazodilatácia

väčšia dilatácia vén, než ANP a BNP

↓ Proliferácia

Regulácia rastu kosti

B-typ natriuretický peptid (BNP)

 Expresia z predsieníl a komôr

 Merané v plazme

NH2

COOH-

Vazodilatácia

↑ Diuréza/natriuréza

↓ Aldosteron

↓ SNS

Vazodilatácia

 TK

 SNS

 Aldosteronu

 Fibrózy

 Hypertrofie

 Natriuréza/diuréza

Inaktívne 

fragmenty

ANP, CNP, +iné

vazoaktívne peptidy

AT1 Receptor

Vasoconstriction

 Blood pressure

 Sympathetic tone

 Aldosterone

 Fibrosis

 Hypertrophy

Angiotenzinogén

(sekrécia 

pečeňou)

Ang I 

Ang II

RAAS

Duálna inhibícia RAAS (ARB+NEPI)

Entresto

Sacubitril 
pro-drug

Inhibiting

zvýšenie

(NEP inhibítor)

OH

O
HN

O

HO

O

Valsartan

N

NH
N

N

N

O

OH

O



Entresto je prvý v triede angiotenzín 

receptor neprilyzín inhibítorov (ARNI)

 Entresto je nový spôsob liečby

prináša simultánnu inhibíciu 

neprilyzínu a blokádu AT1 receptora

 Je komplex dvoch zložiek:

– sacubitril – a pro-drug; metabolizovaný na

neprilyzín inhibítor  a

– valsartan – AT1 receptor blokátor

V pomere 1:1 L

Symptómy   Prežívanie

Diuretiká                           +++                         -

ACEI/ARB                          ++                        ++

BB                                        +                          +

Digoxin                                +                          -

Antag.aldosteronu           ++                          +

Amiodaron                         +- +-

Ivabradín                            +                           +

ARB+NEPI                          +                           +  

Kyslík                                  +                           -

NEPI(Entresto)                   +                           +

SGLT-2 inhibícia                +                           + 



Algoritmus liečby

diuretiká (zlepšenie príznakov a znakov kongescie

+

ACEI (ARB ak intolerancia ACEI)



pridanie BB



pridanie MRA



pridanie ivabradínu



duálna inhibícia RAAS (ARB+NEPI)



ďalšia liečba (RSCH,ICD)



vazodilatanciá (H+ISDN)



Tx

Farmakokinetika liečiv u SZ

absorpcia



centrálny kompartment       periférny kompartment

 

metabolizmus              vylučovanie



Farmakokinetika liečiv u SZ

dysfunkcia čreva   absorpcia        zníž.distrib.objem

 

centrálny kompartment       periférny kompartment

 

metabolizmus              vylučovanie

 

dysfunkcia pečene                       dysfunkcia obličiek   

Farmakokinetika u SZ

  distribučného objemu

  klírensu



plazmatická koncentrácia liekov u SZ , než u 

zdravých → zníž.nasycovacích a udrž.dávok

dlhší čas na dosiahnutie steady-state →

pomalšia titrácia liekov

Shammas, Clin Pharmacokinet. 1988 



SZ a RI sú spoluprítomné, majú spoločné 

predchádzajúce príčiny (vek, hypertenzia, 

DM, ateroskleróza, komorbidity…) a 

pretože ochorenie jedného orgánu môže

viesť ku dysfunkcie druhého. 

(Crawford, 2000)

RI je u SZ častá.

Cave: limituje užívanie efektívnych dávok liekov.

Nadmerná diuréza je veľmi častou príčinou RI u SZ.

Na dosiahnutie dobrej kontroly edémov je 

nevyhnutné akceptovať zhoršenie RI.

(DiMarco, 2001)



Klinický postup

 chronické SZ

 +

 kardiálna kachexia

 

 zmeny vo farmakokinetike KV liekov

 
 reevaluácia dávok, ale vždy v kontexte ku klinickému stavu  

Chronické SZ a kachexia

kachexia (3 z 5):

strata váhy najmenej                                               znížená svalová sila

5% za 12 mesiacov,                                                 únava, anorexia

alebo menej                                                    zníž.indexu voľ.tuk.hmoty

(alebo BMI < 20kg/m²)                                    abnormálna biochémia:

zápal.marker.(CRP,IL-6)

anémia (Hb<12g/dl)

albuminémia(<3,2g/dl) 

Evans: Cachexia-new definition. Clin Nutr.2008:27:793-799                            



Najčastejšie príčiny zhoršovania SZ

 Nekardiálne:

 (nekompliancia ku liečbe: soľ, voda, lieky)

 Nedávny predpis liekov: (NSA,verapamil,AA)

 Abusus alkoholu

 Renálna dysfunkcia (exces.diuretík)

 Infekcia

 Pľúcna embolizácia

 Dysfunkcia štítnej žľazy (amiodaron)

 Anémia (okultné krvácanie)

 Kardiálne:

 Fibrilácia predsiení

 Iné SV a K arytmie

 Bradykardia

 Mitrálna/trikuspidálna insuficiencia (nová, progredujúca stará)

 Ischémia myokardu (často asymptomatická), vrátane infarktu myokardu

 Excesívne zníženie predzaťaženia (diuretiká+ACEI) 

Liečba rezistentného SZ

zložitá,riziká veľké,patrí kardiológ zvažuje Tx

Ak objemové preťaženie:

FUR až 480mg/d, priama soľ.reštrikcia, iv, ak N ren.ff opatrne 
aj spironolakton, pri hospit.iv dobutamín.

Ak námahová dýchavica:

+ hydralazín/nitráty, ak pľ.kongescia,↓TK nitráty

Pátrať po ochoreniach, ktoré zhoršujú SZ

+ revaskularizácia 



Chirurgická liečba

 Revaskularizácia a iné kardiochirurg.výkony

 Implantácia KS/ICD

 Ultrafiltrácia a hemodialýza

 Resynchronizačná liečba

 Podporné systémy

 Transplantácia srdca

Komplikácie SZ

 Arytmie srdca   

(myokardiálne,chlopňové,perikard.ochorenia)

 Hlboká žilová trombóza (žilová stáza)

 Tromboembólia (intrakardiálna trombóza)

 Zlyhanie životne dôležitých orgánov (hypoxia)

 Náhla smrť (komorové arytmie) 



SZ: progredujúci stav s vysokou mortalitou

 Narastajúca frekvencia akútnych príhod v súvislosti s progresiou ochorenia vedie ku frekventným 

hospitalizáciám a zvýšenému riziku úmrtia

 Poškodenie myokardu pri akútnych epizódach SZ prispieva ku progresívnej dysfunkcii ĽK

Chronické zhoršovanie

Mortalita

Akútne epizódy

Progresia ochorenia

Funkcia

ĽK 

a kvalita 

života

(QoL)

QoL: kvalita života

Gheorghiade et al. Am J Cardiol 2005;96:11G–17G; Gheorghiade & Pang. J Am Coll Cardiol 2009;53:557–73

Akútne SZ

Je to klinický syndróm s nízkym minútovým 

objemom,  tkanivovou hypoperfúziou, zvýšenou 

pľúcnym tlakom a tkanivovou stázou.



Akútne SZ 

- Hodnotenie náhlej klinickej manifestácie

ktorá sa vyvinula v pokoji, alebo pri záťaži

- Dôkaz dysfunkcie srdca v pokoji

- Odpoveď na liečbu (ak je dg otázna)

Podozrenie na ak. SZ

↓

EKG, RTG (srdce a pľúca)

↙ ↘
BNP/NT-pro BNP                                           EchoKG

↙ ↘ ↓

EKG normálne+               EKG abnormálne+

NT-proBNP˂300 pg/ml  NT-proBNP≥ 300pg/ml

BNP˂100pg/ml                BNP≥100pg/ml

(SZ nepotvrdené)                                       ak potvrdené,

zisti etiológiu                                          



Klinické fenotypy ak.SZ

A. Ak.dekomp.SZ (nové,superpononované CHSZ)

B. Hypertenzná kríza so SZ 

C. Pľúcny edém 

D. Kardiogénny šok

E. SZ so↑ CO (anémia,tyreotoxikóza,sepsa)

F. Pravostranné SZ so ↓ MO

Clinical classification (Killip)

A. Without heart failure and sthasis

B. Failure with 3 heart sound,lung rales (lower 1/2)

C. Severe failure, lung rales above all lungs 

D. Cardiogenic shock with hypotension, periferal 

vasoconstriction, oligo/anuria, cyanosis



Klinická klasifikácia (Forrester)

A. Suché a teplé (bez kongescie,m hypoperfúzia)

B. Mokré a teplé (s kongesciou a perfúziou) 

C. Mokré a chladné (s kongesciou a hypoperfúziou)

D. Suché a chladné (s hypoperfúziou, bez 

kongescie)

ASZ

Podmienkou úspešnej liečby ASZ je reverzibilita  

porušenej myokardiálnej funkcie.



Prognóza ASZ

Nemocničná mortalita de novo ASZ         =  12%

dekompenovaného CSZ    =  10% 

Liečba ASZ

A. Zlepšenie symptómov

B. Zmenšenie hypervolémie

C. Zlepšenie hemodynamiky

D. Udržanie perfúzie životných orgánov



Liečba ASZ

primárna prednemocničná

A. Poloha pacienta (vsede, spustené nohy)

B. Nekrvavá venepunkcia (končatín)

C. Kyslík

D. NTG s.l.

E. Bolus furosemidu

F. Sedatíva ak je potrebné

G. Digoxín (tachyfibrilácia predsiení)

Liečba ASZ

nemocničná

kongescia

nie                 áno

nie       teplá a suchá      teplá a mokrá   

hypoperfúzia                                       diuretiká

áno      chladná a suchá    chladná a mokrá 

vazoD  

inotropiká       ultrafiltrácia

mechanická podpora cirkulácie                                                             



Perspektíva ASZ

urodilatín

omecantiv mecarbil

cinaciquát

serelaxíne                                                            


