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Tlak krvi

Pod tlakom krvi obyčajne rozumieme artériový tlak krvi, teda tlak krvi v stredných tepnách, 

kde sa aj meria (a. brachialis) priamo alebo nepriamo.

V dôsledku intermitentnej čerpadlovej funkcii srdca tlak v tepnách osciluje. V tepnách tak v 

kľude dosahuje 60-90 mm Hg počas diastoly a 100-140 mm Hg počas systoly. Stredný tlak je 

potom asi 90-100 mm Hg a pulzový tlak asi 30-50 mm Hg.

Samozrejme v iných oddieloch je tlak iný, napr. za pekapilárami je asi 30 mm Hg, na 

venóznom konci kailár 22 mm Hg v pravej predsieni 0-8/2-10 mm Hg, v pravej komore 15-

30/0-8 mm Hg, v plúcnici 15-30/3-12 mm Hg a v ľavej komore 100-140/3-12 mm Hg.

Tlak krvi v tepnách je však najprístupnejší meraniu a naviac sa premieta do tlakových 

pomerov vo všetkých orgánoch a preto jeho zvýšené hodnoty dobre korelujú s 

kardiovaskulárnou morbiditou a mortalitou.



Determinanty TK

TK = Prietok x Periférna rezistencia

Srdcový výdaj = Vývrhový objem x Srdcová frekvencia

Preload Kontraktilita Afterload

Venózna kompliance

Kompliance veľkých artérií

Priesvit rezistentných arteriol

Objem IVK

Obsah Na+ Exkrečná kapacita obličiek

Sympatikus Renín Ang II Aldosterón

Parasympatikus Lokálne dilatátory (NO)



Regulácia tlaku krvi

• Centrálna
– Centrá v mezencefale a predĺženej mieche s aferentáciou z nadradených centier 

(mozgová kôra, limbický systém via hypotalamus) a z baroreceptorov a 
eferentáciou sympatického nervového systému a parasympatického nervového 
systému 

• Baroreflex (Hypotenzia vedie k aktivácii sympatiku)

• Bainbridgeov reflex (Zvýšené plnenie komôr aktivuje sympatikus)

• Akútna stresová odpoveď

– Systém renín-angiotenzín-aldosterón

• Chronická stresová odpoveď

• Lokálna
– Myogénna (Ochranná vazokonstrikcia)

– Metabolická (Produkty metabolizmu dilatujú – Adenozín v obličkách - konstrikcia)

– Humorálna (NO, EDHF vs. ET, EDCF)

– Neurogénna (Axónové reflexy)



Hypertenzia

• Trvalo zvýšený artériový TK v kľude nad 160/95 mm Hg (hraničná hypertenzia nad 
140/90 mm Hg)

• Typy:

– Kolísavá

– Fixovaná

– Non-dipping

• Patofyziologické rozdelenie :

– Hyperdynamická

– Hyperrezistentná

• Etiologické rozdelenie:

– Primárna

– Sekundárna



Renálna hypertenzia

TK = Prietok x Periférna rezistencia

Srdcový výdaj = Vývrhový objem x Srdcová frekvencia

Preload Kontraktilita Afterload

Venózna kompliance

Kompliance veľkých artérií

Priesvit rezistentných arteriol

Objem IVK

Obsah Na+ Exkrečná kapacita obličiek

Renín Ang II Aldosterón
Ischémia obličiek

Znížená nálož Na v DT Redukcia obličkového parenchýmu (glomerulonefritída, 

tehotenská nefropatia)

Nádor produkujúci renín



Endokrinná hypertenzia

TK = Prietok x Periférna rezistencia

Srdcový výdaj = Vývrhový objem x Srdcová frekvencia

Preload Kontraktilita Afterload

Venózna kompliance

Kompliance veľkých artérií

Priesvit rezistentných arteriol

Objem IVK

Obsah Na+ Exkrečná kapacita obličiek

Sympatikus Aldosterón

FeochromocytomGlukokortikoidy Mineralkortikoidy
Cushingov syndróm

Adrenogenitálny syndróm ACTH

Connov synróm



Neurogénna hypertenzia

TK = Prietok x Periférna rezistencia

Srdcový výdaj = Vývrhový objem x Srdcová frekvencia

Preload Kontraktilita Afterload

Venózna kompliance

Kompliance veľkých artérií

Priesvit rezistentných arteriol

Objem IVK

Obsah Na+ Exkrečná kapacita obličiek

Sympatikus

Encefalitída



Esenciálna hypertenzia - stres

TK = Prietok x Periférna rezistencia

Srdcový výdaj = Vývrhový objem x Srdcová frekvencia

Preload Kontraktilita Afterload

Venózna kompliance

Kompliance veľkých artérií

Priesvit rezistentných arteriol

Objem IVK

Obsah Na+ Exkrečná kapacita obličiek

Sympatikus Renín Ang II Aldosterón

Stres



Esenciálna hypertenzia - NaCl

TK = Prietok x Periférna rezistencia

Srdcový výdaj = Vývrhový objem x Srdcová frekvencia

Preload Kontraktilita Afterload

Venózna kompliance

Kompliance veľkých artérií

Priesvit rezistentných arteriol

Objem IVK

Obsah Na+ Exkrečná kapacita obličiek

Renín Ang II Aldosterón



Esenciáln hypertenzia – endotelová 

dysfunkcia

TK = Prietok x Periférna rezistencia

Srdcový výdaj = Vývrhový objem x Srdcová frekvencia

Preload Kontraktilita Afterload

Venózna kompliance

Kompliance veľkých artérií

Priesvit rezistentných arteriol

Objem IVK

Obsah Na+ Exkrečná kapacita obličiek

Sympatikus Renín Ang II Aldosterón

Lokálne dilatátory (NO)























Následky hypertenzie

• Atheroskleróza arterioloskleróza – fixácia hypertenzie, ICHS, 

ICHDK, ICH mozgu

• Ischémia obličiek, obličková nedostatočnosť – fixácia hypertenzie

• Hypertrofia ľavej komory – zlyhanie srdca

• Hypertenzná encefalopatia, krvácanie



Klinické prejavy hypertenzie

• Vysoký TK (stupne)

– Môže byť nízky u srdcového zlyhania

• Prejavy príčiny

– Koarktácia aorty, poškodenie obličiek, endokrinopatie

• Prejavy orgánového poškodenia

– Hypertrofia ĽK, srdcová nedostatočnosť, ICHS

– Retinopatia – štádiá

– Obličková nedostatočnosť

– NCMP, ochorenia periférnych artérií



Prevencia

• Rizikové faktory:

– Vek nad 60 rokov

– Mužské pohlavie

– Pozitívna rodinná anamnéza

– Porucha glukózovej tolerancie

– Dyslipidémia

– Fajčenie



Liečba

• Diuretiká

• ACE inhibítory a AT-R blokátory

• Beta-blokátory

• Inhibítory kalciových kanálov



BP treatment

BP = Flow x Peripheral resistance

Cardiac output = Stroke volume x Heart rate

Preload Contractility Afterload

Venous compliance

Compliance of large arteries

Inner diameter of resistant arteries

IVF volume

Na+ content Renal excretory capacity

Sympathetic Renin Ang II Aldosterone

Parasympathetic Local vasodilators (NO)

Calcium antagonists Diuretics Beta-blockers ACE-inhibitors




















