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Zlyhanie srdcaZlyhanie srdca

Epidemiológia ZSEpidemiológia ZS

�� Prevalencia Prevalencia ZS: 2 ZS: 2 -- 3 3 %%

�� Prudko stúpa Prudko stúpa po po približne približne 7575. roku . roku života:života: 10 10 --20 %20 %

�� V mladších vekových skupinách V mladších vekových skupinách je je ZS ZS častejšie častejšie u u 
mužovmužov

�� 50 % pacientov zomiera do 4 rokov50 % pacientov zomiera do 4 rokov

�� 40 % pacientov hospitalizovaných so ZS zomiera 40 % pacientov hospitalizovaných so ZS zomiera 
alebo je opäť hospitalizovaných do 1 rokualebo je opäť hospitalizovaných do 1 roku

Risk factors
Dyslipidemia
Hypertension
Diabetes
Smoking
Obesity (visceral)

Atherosclerosis
LVH

CAD

Myocardial ischemia

Coronary thrombosis

Myocardial infarction

Arrhythmias and 
loss of  muscle

Remodeling

Ventricular enlargement

Congestive heart failure

End-stage heart disease

Neurohormonal 
activation

Sudden 
cardiac 
death

Dzau et al. Circulation 2006;114:2850-2870

Cardiovascular continuumCardiovascular continuum

Oxidative stress
Endothelial 
dysfunction

Inflammation
Vascular 
remodeling

Základné funkcie srdcaZákladné funkcie srdca
�� Dodať do orgánov také množstvo ODodať do orgánov také množstvo O22 a živín, a živín, 
ktoré pokryjú ich metabolické nárokyktoré pokryjú ich metabolické nároky

�� Prijať krv prichádzajúcu zPrijať krv prichádzajúcu z orgánov aorgánov a systémov systémov 
organizmu a pretlačiť ju cez pľúcne riečisko do organizmu a pretlačiť ju cez pľúcne riečisko do 
ľavej časti srdca ľavej časti srdca 

PodmienkyPodmienky
�� Normálna štruktúra aNormálna štruktúra a funkcia srdcafunkcia srdca
�� Primeraný návrat krvi zPrimeraný návrat krvi z periférie kperiférie k srdcu srdcu 
�� Normálna štruktúra aNormálna štruktúra a funkcia tkanív okolo srdca funkcia tkanív okolo srdca 

Regulácia výkonu srdcaRegulácia výkonu srdca

�� preload (predpätie myofibríl)preload (predpätie myofibríl)

�� kontraktilita myokardukontraktilita myokardu

�� afterload (dodatočné zaťaženie)afterload (dodatočné zaťaženie)

�� frekvencia kontrakciífrekvencia kontrakcií

�� počet apočet a veľkosť kardiomyocytovveľkosť kardiomyocytov

�� synchronizácia činností jednotlivých častí srdca, synchronizácia činností jednotlivých častí srdca, 
jeho rytmu ajeho rytmu a frekvenciefrekvencie

Nároky na prácu srdca

Minútový srdcový výdaj (MSV) Periférna rezistencia (PR)

Vývrhový objem (VO) Srdcová frekvencia (SF)

Preload

Kontraktilita

Afterload

Dĺžka ciev

Priemer ciev

Viskozita krvi

Objem krvi

Compliance vén

Vazokonstrikcia

Vazodilatácia

Compliance veľkých artérií

Remodelácia cievnej 
steny
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Zlyhanie srdca (ZS)Zlyhanie srdca (ZS)

�� Neschopnosť srdca dostatočne zásobovať Neschopnosť srdca dostatočne zásobovať 

periférne tkanivá a orgány krvou primerane ich periférne tkanivá a orgány krvou primerane ich 

metabolickej aktivite aj napriek metabolickej aktivite aj napriek normálnemunormálnemu

aleboalebo zvýšenémuzvýšenému plniacemu tlakuplniacemu tlaku

((venóznemuvenóznemu návratu)návratu)

Definícia srdcového zlyhávaniaDefinícia srdcového zlyhávania
�� Srdcové zlyhávanie je klinický syndróm, pri ktorom Srdcové zlyhávanie je klinický syndróm, pri ktorom 
majú pacienti tieto charakteristiky:majú pacienti tieto charakteristiky:
�� Typické symptómy srdcového zlyhávania Typické symptómy srdcového zlyhávania (dýchavičnosť v (dýchavičnosť v 
pokoji alebo pri záťaží, únava, slabosť, opuchy členkov)pokoji alebo pri záťaží, únava, slabosť, opuchy členkov)

aa
�� Typické znaky srdcového zlyhávania Typické znaky srdcového zlyhávania (tachykardia, tachypnoe, (tachykardia, tachypnoe, 
chrôpky na pľúcach, pleurálny výpotok, zvýšená náplň chrôpky na pľúcach, pleurálny výpotok, zvýšená náplň 
jugulárnych vén, periférne edémy, hepatomegália)jugulárnych vén, periférne edémy, hepatomegália)

aa
�� Objektívny dôkaz abnormality štruktúry alebo funkcie Objektívny dôkaz abnormality štruktúry alebo funkcie 
srdca v pokoji srdca v pokoji (kardiomegália, tretia srdcová ozva, srdcové (kardiomegália, tretia srdcová ozva, srdcové 
šelesty, abnormálny echokardiogram, zvýšená koncentrácia šelesty, abnormálny echokardiogram, zvýšená koncentrácia 
nátriuretických peptidov)nátriuretických peptidov)

Príčiny ZSPríčiny ZS

1.1. Chronické hemodynamické preťaženieChronické hemodynamické preťaženie

2.2. Obmedzené plnenie komôrObmedzené plnenie komôr

3.3. Poškodenie myokarduPoškodenie myokardu

4.4. ArytmieArytmie

1. Chronické hemodynamické preťaženie1. Chronické hemodynamické preťaženie

�� TlakovéTlakové::
�� ĽavéĽavé: : hypertenziahypertenzia; stenóza, koarktácia aorty; stenóza, koarktácia aorty

�� PravéPravé: : pľúcna hypertenzia, stenóza a. pľúcna hypertenzia, stenóza a. pulmonalispulmonalis

�� ObjemovéObjemové::
�� Mitrálna, aortálna insuficiencia, arterioMitrálna, aortálna insuficiencia, arterio--venózne venózne 

skraty, hyperkinetická cirkuláciaskraty, hyperkinetická cirkulácia

2. Obmedzené plnenie komôr2. Obmedzené plnenie komôr

�� Konstriktívna perikarditídaKonstriktívna perikarditída

�� Tamponáda srdcaTamponáda srdca

�� Endomyokardiálna fibrózaEndomyokardiálna fibróza

3. Poškodenie myokardu3. Poškodenie myokardu

�� Ischemická choroba srdcaIschemická choroba srdca

�� Kardiomyopatie, myokarditídyKardiomyopatie, myokarditídy

�� Toxické látkyToxické látky: etanol, : etanol, difterický toxíndifterický toxín, , lieky, lieky, 
drogydrogy

�� EndokrinopatieEndokrinopatie: DM, hyper: DM, hyper--/hypo/hypo--tyreózatyreóza
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4. Arytmie4. Arytmie

�� Extrémna tachyarytmiaExtrémna tachyarytmia
�� supraventrisupraventrikulárnakulárna tachytachykkardia, fibrilardia, fibriláciaácia, flutter, flutter

predsiení alebo komôrpredsiení alebo komôr

�� ExtrExtréémmnana bradybradykkardiaardia
�� ssíínusnusovéové, AV blok, AV blokádyády

Následky hypoxie/ischémie myokarduNásledky hypoxie/ischémie myokardu

�� Tvorba energie: aeróbna → anaeróbna cestaTvorba energie: aeróbna → anaeróbna cesta
�� štiepenie vlastných glykogénových zásobštiepenie vlastných glykogénových zásob
�� �� ATP v srdciATP v srdci

�� Hromadenie laktátu, intracelulárna acidóza:Hromadenie laktátu, intracelulárna acidóza:
�� �� priepustnosť bunkovej membrány → únik enzýmov priepustnosť bunkovej membrány → únik enzýmov 
aa elektrolytov do ECTelektrolytov do ECT

�� �� i.c. vápnikai.c. vápnika
�� �� elektrickej stability → dysrytmieelektrickej stability → dysrytmie
�� �� kontraktility myokardukontraktility myokardu
�� Porucha kardiomyocytov:Porucha kardiomyocytov:

�� preťaženie vápnikompreťaženie vápnikom
�� nedostatok ATPnedostatok ATP

Patomechanizmus Patomechanizmus popoškodenia škodenia 
kardiomyocytov pri ZSkardiomyocytov pri ZS

�� Preťaženie kardiomyocytov vápnikomPreťaženie kardiomyocytov vápnikom

�� Primárny nedostatok ATP v kardiomyocytochPrimárny nedostatok ATP v kardiomyocytoch

Patomechanizmus ZS*Patomechanizmus ZS*
Preťaženie vápnikomPreťaženie vápnikom

Porušené sarkoplazmatické Porušené sarkoplazmatické 
retikulumretikulum

Hyperpermeabilná sarkolemaHyperpermeabilná sarkolema

↑ i.c. Ca↑ i.c. Ca2+2+

Transportná kapacita pre CaTransportná kapacita pre Ca2+2+

v mitochondiáchv mitochondiách

(dlhodobý stimul)(dlhodobý stimul)

Akumulácia CaAkumulácia Ca2+2+

v mitochondriáchv mitochondriách

Porušená tvorba ATPPorušená tvorba ATP

Únik ATPÚnik ATP

Irreverzibilné Irreverzibilné 
kontraktúry v diastolekontraktúry v diastole

Nekróza kardiomyocytovNekróza kardiomyocytov

↓ ATP

Následky preťaženia buniek vápnikomNásledky preťaženia buniek vápnikom

� Porucha oxidatívnej fosforylácie tvorby ATP

� Počas systoly presýtenie väzobných miest vápnikom

� Počas diastoly nedokonalé odstránenie vápnika z väzieb

� Ireverzibilné kontraktúry

� Zánik štruktúry a funkcie kontraktilných elementov

� Morfologický a funkčný zánik kardiomyocytov

� Deficit ATP

Patomechanizmus ZSPatomechanizmus ZS**
Deficit Deficit ATPATP

HHypoxia, deficitypoxia, deficit substrátovsubstrátov a energiea energie, , inhibícia glykolýzyinhibícia glykolýzy::
•• ICHSICHS
•• kardiomyopatiekardiomyopatie, , myokarditídymyokarditídy

Nedostatok energieNedostatok energie

Zlyhanie sarkolemálnej Zlyhanie sarkolemálnej NaNa++--KK++ ATPATP--ázyázy

i.c. hromadeniei.c. hromadenie NaNa++

bunkový edémbunkový edém NaNa++--CaCa2+2+ výmenníkvýmenník

↑ i.c. Ca↑ i.c. Ca2+2+Nekróza kardiomyocytovNekróza kardiomyocytov
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Následok nedostatku ATP Následok nedostatku ATP 
v kadiomyocytochv kadiomyocytoch

�� Nedostatok energieNedostatok energie

�� Prestáva pracovať membránová ATPPrestáva pracovať membránová ATP--ázaáza

�� Zlyháva sarkolemálna NaZlyháva sarkolemálna Na++--KK++ ATPATP--ázaáza

�� Hromadenie sodíka v bunkeHromadenie sodíka v bunke

�� Bunkový edémBunkový edém

�� Zvýšenie intracelulárneho vápnikaZvýšenie intracelulárneho vápnika

Patomechanizmus poškodenia Patomechanizmus poškodenia 
kardiomyocytov pri ZSkardiomyocytov pri ZS**

�� Porucha Porucha proteosyntézy kontraktilných proteínovproteosyntézy kontraktilných proteínov

�� �� počtu a rýchlosti vytvárania aktinomyozínových počtu a rýchlosti vytvárania aktinomyozínových 
mostíkovmostíkov

�� �� funkcie sarkoplazmatického retikulafunkcie sarkoplazmatického retikula

�� �� rýchlosti uvoľňovania a vychytávania vápnikarýchlosti uvoľňovania a vychytávania vápnika

�� �� väzbovej kapacity pre vápnikväzbovej kapacity pre vápnik

�� �� aktivity enzýmov štiepiacich ATP, porucha aktivity enzýmov štiepiacich ATP, porucha 
energetického metabolizmuenergetického metabolizmu

Patomechanizmus poškodenia Patomechanizmus poškodenia 
kardiomyocytov pri ZSkardiomyocytov pri ZS**

�� Porucha metabolizmu katecholamínovPorucha metabolizmu katecholamínov
�� �� počtu a funkcie βpočtu a funkcie β--receptorov receptorov 

�� �� hladiny katecholamínov v srdcihladiny katecholamínov v srdci

�� Zmena intracelulárneho metabolizmu iónovZmena intracelulárneho metabolizmu iónov
�� �� draslíka → hyperpermeabilita sarkolemy, draslíka → hyperpermeabilita sarkolemy, 
sarkoplazmatického retikula a mitochondriísarkoplazmatického retikula a mitochondrií

�� �� sodíka → bunkový edémsodíka → bunkový edém

�� �� vápnika → toxické účinky na bunku, chemická smrťvápnika → toxické účinky na bunku, chemická smrť

Formy ZSFormy ZS

�� AkútneAkútne

�� ChronickéChronické

�� Pravostranné Pravostranné (PZS)(PZS)

�� Ľavostranné (ĽZS)Ľavostranné (ĽZS)

�� SystoliSystolickécké

�� DiastolicDiastolickéké

�� S nízkym minútovým objemomS nízkym minútovým objemom

�� S vysokým minútovým objemomS vysokým minútovým objemom

Prejavy ZSPrejavy ZS

�� Smerom dopredu Smerom dopredu 
((ForwardForward))

�� Smerom dozadu Smerom dozadu 
((BackwardBackward))

ZS s nízkym ZS s nízkym vsvs. vysokým srdcovým . vysokým srdcovým 
výdajomvýdajom

�� ZS s nízkym minútovým objemomZS s nízkym minútovým objemom
�� Srdcový výdaj nižší ako pred ZS, pri záťaži primerane nestúpaSrdcový výdaj nižší ako pred ZS, pri záťaži primerane nestúpa
�� ICHS, hypertenzia, dilatačná ICHS, hypertenzia, dilatačná kardiomyopatiakardiomyopatia, ochorenia chlopní, , ochorenia chlopní, 
perikarduperikardu

�� ZS s vysokým minútovým objemomZS s vysokým minútovým objemom
�� Srdcový výdaj aj pri ZS vyšší ako pred ZS, ale nedostatočný na Srdcový výdaj aj pri ZS vyšší ako pred ZS, ale nedostatočný na 
pokrytie potrieb zvýšeného metabolizmu pokrytie potrieb zvýšeného metabolizmu 

�� primárnym postihnutím primárnym postihnutím nie je ochorenie nie je ochorenie srdca srdca a a možno ich možno ich liečiť liečiť 
= sekundárne ZS následkom = sekundárne ZS následkom hyperkinetickejhyperkinetickej cirkuláciecirkulácie

�� HypertyreózaHypertyreóza, anémia, gravidita, , anémia, gravidita, artérioartério--venóznevenózne skraty, skraty, beriberi--beriberi

Akútne zlyhanie srdcaAkútne zlyhanie srdca
�� Náhla porucha funkcie srdcaNáhla porucha funkcie srdca
�� NNovovzniknuté (de novo), alebo zhoršenie ovovzniknuté (de novo), alebo zhoršenie preexistujúcehopreexistujúceho

chronického ZSchronického ZS
�� Takmer vždy Takmer vždy systolickésystolické ZSZS
�� Nástup akútnych kompenzačných mechanizmovNástup akútnych kompenzačných mechanizmov
�� Hypotenzia bez periférnych edémov, akútny vznik Hypotenzia bez periférnych edémov, akútny vznik dyspnoedyspnoe, , 

pľúcneho edémupľúcneho edému

�� ĽZSĽZS:: infarkt myokardu, infarkt myokardu, arytmiearytmie, akútne dysfunkcia , akútne dysfunkcia 
chlopní, chlopní, myokarditídamyokarditída

�� PZSPZS:: mitrálnamitrálna insuficienciainsuficiencia, masívna pľúcna , masívna pľúcna embolizáciaembolizácia



5

Akútne ZSAkútne ZS

� Námahová kardiálna synkopa
� mechanická prekážka v srdci bráni primeranému 
zvýšeniu minútového objemu pri záťaži
� stenóza aortálnej chlopne
� stenóza, embolizácia a. pulmonalis
� konstrikčná perikarditída
� mitrálna stenóza

� Poruchy srdcového rytmu
� náhle vzniknutá tachykardia → paroxyzmálna 
tachykardia, extrasystoly, fibrilácia, flutter komôr

� extrémna bradykardia: pri IM, podráždení n. vagus
� AV blokáda 2. stupňa typ Mobitz II. pri prechode do 
blokády 3. stupňa – tzv. preautomatická pauza

Chronické zlyhanie srdcaChronické zlyhanie srdca

�� Postupná strata funkcie srdcaPostupná strata funkcie srdca

�� Čiastočne kompenzované regulačnými mechanizmami, Čiastočne kompenzované regulačnými mechanizmami, 
ktoré sa stávajú neskôr maladaptačnýmiktoré sa stávajú neskôr maladaptačnými

�� Periférne edémy, TK sa nemeníPeriférne edémy, TK sa nemení

�� ĽZSĽZS::
�� objemovéobjemové preťaženie preťaženie ((insuficiencia chlopníinsuficiencia chlopní))

�� tlakovétlakové preťaženiepreťaženie ((hypertenhypertenziazia, , stenóza chlopnístenóza chlopní))

�� progresívne ochorenie myokarduprogresívne ochorenie myokardu ((IMIM, , kardiomyopatie, myokarditídy, kardiomyopatie, myokarditídy, 

ICHSICHS))

�� PZSPZS:: pľúcna hypertenziapľúcna hypertenzia --> cor pulmonale> cor pulmonale;; trikuspidálna trikuspidálna 
chlopňová chybachlopňová chyba

Zlyhanie smerom dopredu Zlyhanie smerom dopredu 
(F(Forwardorward heart failure)heart failure)

�� ↓↓ vývrhový objem → vývrhový objem → �� perfúzia periférie, obličiek perfúzia periférie, obličiek → → 
aktivácia renínaktivácia renín--angiotenzínangiotenzín--aldosterónového systému → aldosterónového systému → 
retencia Naretencia Na++ a Ha H22OO

�� ĽZSĽZS: : 
�� ↓ perfúzia periférie↓ perfúzia periférie

�� Svalová slabosť, únava, dyspepsia, oligúria, závraty, zmätenosť, studené Svalová slabosť, únava, dyspepsia, oligúria, závraty, zmätenosť, studené 
končatiny v pokojikončatiny v pokoji

�� PZSPZS: : 
�� ↓ perfúzia pľúc↓ perfúzia pľúc

�� Poruchy výmeny plynov Poruchy výmeny plynov -- cyanózacyanóza
�� ↓↓ prívod krvi do ľavej časti srdcaprívod krvi do ľavej časti srdca

Zlyhanie smerom dozadu Zlyhanie smerom dozadu 
(B(Backwardackward heart failure)heart failure)

�� Komora nedokáže primerane vypudzovať svoj obsah alebo sa Komora nedokáže primerane vypudzovať svoj obsah alebo sa 
nemôže primerane plniť krvou nemôže primerane plniť krvou →→�� EFEF, na konci diastoly zostáva , na konci diastoly zostáva 
v komore väčší objem krvi → postupné v komore väčší objem krvi → postupné �� tlaku aj objemu komorytlaku aj objemu komory
→ → krv sa hromadí pred komorami v predsieňach a žiláchkrv sa hromadí pred komorami v predsieňach a žilách

�� ĽZSĽZS::
�� ↑ ↑ tlak v pľúcnych kapilárachtlak v pľúcnych kapilárach

�� DušnosDušnosťť
�� KašeKašeľľ –– intermitentnintermitentnéé, nevýrazné, neprodukt, nevýrazné, neproduktíívnvnee pokašlpokašliavanie, diavanie, dráždráždenieenie

receptorreceptorovov v dilatovaných pv dilatovaných pľúcnych cievachľúcnych cievach
�� Edém pEdém pľúcľúc

�� PZSPZS::
�� ↑ ↑ venózny tlak venózny tlak 

�� Periférne edémy, abdominálny diskomfort, hepatomegália, ascites, ↑ jugulárna náplň Periférne edémy, abdominálny diskomfort, hepatomegália, ascites, ↑ jugulárna náplň 
... ... ↑ ↑ nočná diurézanočná diuréza

Systolická dysfunkciaSystolická dysfunkcia

�� �� kontraktility myokardukontraktility myokardu
�� poškodenie myokardu: ischémia, zápal, intoxikácia (etanol, poškodenie myokardu: ischémia, zápal, intoxikácia (etanol, 
kokaín, amfetamíny), iónové zmenykokaín, amfetamíny), iónové zmeny

�� objemové preťaženieobjemové preťaženie

�� �� afterloaduafterloadu
�� tlakové preťaženietlakové preťaženie
�� stenóza aortálnej chlopne, arteriálna hypertenziastenóza aortálnej chlopne, arteriálna hypertenzia

�� nedostatočné vyprázdňovanie komôr počas systoly → nedostatočné vyprázdňovanie komôr počas systoly → 
�� objemu komôr → objemu komôr → �� komorových tlakov → komorových tlakov → ��
systolického objemu → hypertrofia komôrsystolického objemu → hypertrofia komôr

Diastolická dysfunkciaDiastolická dysfunkcia

�� Zhoršenie dilatácie komoryZhoršenie dilatácie komory
�� Hypertrofia, fibróza, spomalenie relaxácieHypertrofia, fibróza, spomalenie relaxácie

�� Zvýšený odpor pri plnení komory: Zvýšený odpor pri plnení komory: �� plniacich tlakov → plniacich tlakov → 
pľúcna/venózna kongesciapľúcna/venózna kongescia

�� Dyspnoe pri námaheDyspnoe pri námahe

�� Aortálna stenóza, hypertenzia, hypertrofická kardiomyopatiaAortálna stenóza, hypertenzia, hypertrofická kardiomyopatia

�� Porucha plnenia komoryPorucha plnenia komory
�� Mitrálna stenóza, tamponáda srdca, konstrikčná perikarditída, Mitrálna stenóza, tamponáda srdca, konstrikčná perikarditída, 
tachyarytmietachyarytmie
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Systolické vs. diastolické ZS
� ZS so zníženou ejekčnou frakciou (EFĽK = vývrhový 

objem/objem na konci diastoly) = systolické ZS:
1. Symptómy ZS
2. Znaky ZS
3. Znížená EF ĽK
� ICHS (2/3), hypertenzia, diabetes

� ZS so zachovanou ejekčnou frakciou = diastolické ZS:
1. Symptómy ZS
2. Znaky ZS
3. Normálna alebo mierne znížená EF ĽK (> 40 > 40 –– 50%50%), pričom ĽK nie je 

dilatovaná
4. Relevantné štrukturálne ochorenie srdca (hypertrofia ĽK / zväčšenie ĽP 

a/alebo diastolická dysfunkcia
� Staršie obézne ženy, hypertenzia, fibrilácia predsiení
� Lepšia prognóza

Systolická dysfunkcia Diastolická dysfunkcia

↑ end-diastolický objem

predsiene

Ľavá strana

Pľúcny edém

Pravá strana

Periférne edémy

Nedostatočné plnenie komôr

↑ end-diastolický 
tlak

Nedostatočné vyprázdnenie komôr

Diastolické ZSDiastolické ZS Systolické ZSSystolické ZS

Klasifikácia ZS podľa NYHAKlasifikácia ZS podľa NYHA
Trieda Definícia

I. Pacienti so srdcovou chorobou, ale bez obmedzenia fyzickej aktivity, 
bežná aktivita nevyvolá dýchavicu ani únavu.

II. Pacienti so srdcovou chorobou a ľahkým obmedzením fyzickej aktivity. 
Bez príznakov v pokoji. 
Ľahká fyzická aktivita nespôsobuje dýchavicu a únavu (pacient vyjde bez 
dýchavice viac ako jedno poschodie). 

III. Pacienti so srdcovou chorobou so značným obmedzením fyzickej 
aktivity. 
Ľahká fyzická aktivita vyvolá dýchavicu alebo únavu (pacient vyjde bez 
dýchavice najviac jedno poschodie).

IV. Pacienti so srdcovou chorobou s neschopnosťou robiť akúkoľvek 
fyzickú činnosť bez ťažkostí. 
Symptómy srdcového zlyhávania sú zjavné už v pokoji alebo pri 
minimálnej aktivite (osobná hygiena), ktorá ťažkosti stupňuje. 

Kompenzačné mechanizmy ZSKompenzačné mechanizmy ZS

Patologický procesPatologický proces

Kompenzované Kompenzované 
zlyhanie srdcazlyhanie srdca

Dekompenzované Dekompenzované 
zlyhanie srdcazlyhanie srdca

Bez klinických prejavov ZS S klinickými prejavmi ZS

Kompenzačné mechanizmyKompenzačné mechanizmy

�� Kardiálne:Kardiálne:
�� AkútneAkútne

�� FrankFrank--Starlingov mechanizmusStarlingov mechanizmus

�� KatecholamínyKatecholamíny

�� ChronickéChronické
�� Hypertrofia myokarduHypertrofia myokardu

�� PeriférnePeriférne
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FrankFrank--Starlingov mechanizmusStarlingov mechanizmus

�� ↓↓ srdcový vývrhsrdcový vývrh ... ↑ end... ↑ end--diastolický objem komôr... diastolický objem komôr... 
↑ dĺžky sarkomér (↑ dĺžky sarkomér (2,2 2,2 µµmm)) ... ↑ senzitivity troponínu C na ... ↑ senzitivity troponínu C na 
CaCa2+2+ ... ↑ počtu mostíkových spojení ... ... ↑ počtu mostíkových spojení ... ↑ sily kontrakcie↑ sily kontrakcie ... ↑ ... ↑ 
vývrhový objem srdcavývrhový objem srdca

�� najväčšia sila kontrakcie je pri dĺžke sarkomér najväčšia sila kontrakcie je pri dĺžke sarkomér 2,2 2,2 µµmm
�� >> 2,2 um ... menšie prekrývanie myofilamentov (zlyh. srdca)2,2 um ... menšie prekrývanie myofilamentov (zlyh. srdca)

�� << 2,2 um ... ↓ senzitivita troponínu C na Ca2,2 um ... ↓ senzitivita troponínu C na Ca2+2+

Akútne kompenzačné mechanizmyAkútne kompenzačné mechanizmy

↓ srdcový vývrh↓ srdcový vývrh ↑ sily kontrakcie↑ sily kontrakcie

Akútne kompenzačné mechanizmyAkútne kompenzačné mechanizmy
KatecholamínyKatecholamíny

↓↓ aortálny tlakaortálny tlak ↑↑ TK v ĽKTK v ĽK, , ĽPĽP, , pľúcnom riečiskupľúcnom riečisku

Stim. baroreceptorStim. baroreceptorovov, chemoreceptor, chemoreceptorovov v v aorte, komorách, predsieňach, pľúcnom aorte, komorách, predsieňach, pľúcnom 

riečiskuriečisku

CNSCNS

↓↓ PSpPSp ↑↑ SpSp

↑↑ kontraktilitakontraktilita

↑↑ minútový objemminútový objem

↑↑ perfúzia periférieperfúzia periférie

↑↑ frekvenciafrekvencia

vazokonstrikciavazokonstrikcia

ββ11
ββ11

αα11

↑↑ TKTK

Antidiuretický Antidiuretický 
hormónhormón (ADH)(ADH)

↑↑ retencia tekutínretencia tekutín

↑ ↑ objem krviobjem krvi

↑ ↑ TKTK

↑ ↑ RAASRAAS

Hypertrofia Hypertrofia 
myokardumyokardu
a cieva ciev

Úloha Sp. pri CHZSÚloha Sp. pri CHZS
Poškodenie myokardu

Aktivácia sympatika

RAAS Vazokonstrikcia
↑ Frekvencia, 
kontraktilita

Priama 
kardiotoxicita

Retencia 
tekutín

↑ Napätie steny 
komôr

↑ Nároky myokardu 
na O2

Hypertrofia myokardu ↓ Kontraktilita
Nekróza 

kardiomyocytov

G Jackson, C R Gibbs, M K Davies and G Y H Lip: ABC of  heart failure: Pathophysiology, BMJ 2000;320;167-170

�� Štrukturálna adaptácia srdca na dlhodobé Štrukturálna adaptácia srdca na dlhodobé 
hemodynamické preťaženiehemodynamické preťaženie

�� Vedie nielen ku Vedie nielen ku kvantitatívnymkvantitatívnym, ale aj , ale aj 
kvalitatívnymkvalitatívnym zmenám myokarduzmenám myokardu

�� LaplaceLaplaceovov zákonzákon

Chronické kompenzačné mechanizmyChronické kompenzačné mechanizmy

Hypertrofia myokarduHypertrofia myokardu**

T = tenziaT = tenzia

P = vnútrokomorový tlakP = vnútrokomorový tlak

r = polomer komoryr = polomer komory

h = hrúbka steny komoryh = hrúbka steny komoryh

rP
T

2

×
=

�� Fyziologická hypertrofiaFyziologická hypertrofia

�� Patologická hypertrofiaPatologická hypertrofia

Chronické kompenzačné mechanizmyChronické kompenzačné mechanizmy
Hypertrofia myokarduHypertrofia myokardu**

Fyziologická hypertrofiaFyziologická hypertrofia

�� Ontogenetický vývojOntogenetický vývoj
�� Adaptácia na zvýšenú fyzickú aktivituAdaptácia na zvýšenú fyzickú aktivitu

�� Intenzita a trvanie záťaže nepresahujú isté hraniceIntenzita a trvanie záťaže nepresahujú isté hranice
�� Preťaženie sa vyvíja postupnePreťaženie sa vyvíja postupne

�� Funkcia každej svalovej jednotky je normálna alebo zvýšená:Funkcia každej svalovej jednotky je normálna alebo zvýšená:
�� Zväčšenie svalovej hmotyZväčšenie svalovej hmoty
�� Zlepšenie kontraktility každej svalovej jednotkyZlepšenie kontraktility každej svalovej jednotky… … 
↑↑ systolickej funkciesystolickej funkcie

�� Nezvyšuje sa obsah spojivového tkanivaNezvyšuje sa obsah spojivového tkaniva … … zachovanie elasticity zachovanie elasticity 
a a diastolicdiastolickej funkcie kej funkcie myokardumyokardu

Chronické kompenzačné mechanizmyChronické kompenzačné mechanizmy
Hypertrofia myokarduHypertrofia myokardu**
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Patologická hypertrofiaPatologická hypertrofia
�� Hypertrofia kardiomyocytovHypertrofia kardiomyocytov

�� objemovéobjemové / / tlakové preťaženietlakové preťaženie

�� hormonálna stimuláciahormonálna stimulácia: N: NAA, Ang II, Ang II

�� Zmnoženie iných buniek ako kardiomyocytov v myokarde:Zmnoženie iných buniek ako kardiomyocytov v myokarde:
�� Endotelové bunkyEndotelové bunky… … endotelínyendotelíny::

�� mitogénny efektmitogénny efekt … … stimulácia rastu hladkých sv. buniek ciev a fibroblastovstimulácia rastu hladkých sv. buniek ciev a fibroblastov

�� FibroblastFibroblastyy… ↑ produ… ↑ produkciukciu kolagénovkolagénov… … fibrózafibróza

Chronické kompenzačné mechanizmyChronické kompenzačné mechanizmy
Hypertrofia myokarduHypertrofia myokardu**

Chronické kompenzačné mechanizmyChronické kompenzačné mechanizmy
Hypertrofia myokarduHypertrofia myokardu**

Patologická hypertrofiaPatologická hypertrofia

�� Porucha metabolizmu v mykoarde, Porucha metabolizmu v mykoarde, �� ATPATP

�� Nedostatočná angiogenéza, hypertrofia stien koronárnych ciev, Nedostatočná angiogenéza, hypertrofia stien koronárnych ciev, 
perivaskulárna fibróza ... ischémia myokardu (endokard)perivaskulárna fibróza ... ischémia myokardu (endokard)

�� Porucha diastolickej funkciePorucha diastolickej funkcie

�� Porucha systolickej funkciePorucha systolickej funkcie

�� Arytmie, blokády prevodového systémuArytmie, blokády prevodového systému

Chronické kompenzačné mechanizmyChronické kompenzačné mechanizmy
Hypertrofia myokarduHypertrofia myokardu**

Chronické kompenzačné mechanizmyChronické kompenzačné mechanizmy
Hypertrofia myokarduHypertrofia myokardu**

� Koncentrická hypertrofia
� Tlakové preťaženie (↑ systolického napätia steny ĽK)

� ↑ afterload

� Rast kardiomyocytov do šírky

� ↑ pomer hrúbka steny/objem komory

� ĽK: Stenóza, koarktácia aorty, arteriálna hypertenzia, 
obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia, 

� PK: stenóza a. pulmonalis, pľúcna hypertenzia

� hypoperfúzia subendokardia … zhoršenie funkcie ĽK

Chronické kompenzačné mechanizmyChronické kompenzačné mechanizmy
Hypertrofia myokarduHypertrofia myokardu**

� Excentrická hypertrofia
� Objemové preťaženie (↑ end-diastolického objemu ĽK)
� ↑ preload
� ↓ pomer hrúbka steny/objem komory
� Stenčenie steny, dilatácia  ĽK
� ĽK: aortálna, mitrálna insuficiencia
� PK: pulmonálna, trikuspidálna insuficiencia, defekt 
predsieňového septa

� ĽK + PK: zvýšená fyzická námaha, bradykardia, 
hyperdynamická cirkulácia, defekt komorového septa

Chronické kompenzačné mechanizmyChronické kompenzačné mechanizmy
Hypertrofia myokarduHypertrofia myokardu**

Fyziologický 
myokard

Koncentrická 
hypertrofia

Excentrická 
hypertrofia

�� Zväčšenie srdca, stena komory je absolútne alebo Zväčšenie srdca, stena komory je absolútne alebo 
relatívne stenčenárelatívne stenčená

�� Primárna dilatáciaPrimárna dilatácia
�� Akútne hemodynamické preťaženieAkútne hemodynamické preťaženie
�� Absolútne stenčenie steny komory oproti fyziologickej Absolútne stenčenie steny komory oproti fyziologickej 
hrúbkehrúbke

�� Sekundárna dilatáciaSekundárna dilatácia
�� Chronické hemodynamické preťaženie ... hypertrofované, ale Chronické hemodynamické preťaženie ... hypertrofované, ale 
zlyhávajúce srdce, kompenzačné mechanizmy sú vyčerpanézlyhávajúce srdce, kompenzačné mechanizmy sú vyčerpané

�� Hypertrofovaná stena sa stenčujeHypertrofovaná stena sa stenčuje

Dilatácia myokarduDilatácia myokardu**
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Sekundárna dilatácia

Fyziologický 
myokard

Koncentrická 
hypertrofia

Excentrická 
hypertrofia

Primárna dilatácia

Periférne kompenzačné mechanizmyPeriférne kompenzačné mechanizmy

�� Neurohumorálne vplyvy: Neurohumorálne vplyvy: �� aktivita sympatika, aktivita sympatika, 
parasympatika, parasympatika, RAASRAAS, ADH, ANP, ADH, ANP

�� Redistribúcia krvi → Redistribúcia krvi → centralizácia obehucentralizácia obehu

�� Hormonálne vplyvy: tyroxín, rastový hormón, Hormonálne vplyvy: tyroxín, rastový hormón, 
dopamíndopamín

�� �������� extrakcia kyslíkaextrakcia kyslíka z kapilárnej krvi → z kapilárnej krvi → 
stagnačná cyanózastagnačná cyanóza

�� �������� počtu erytrocytovpočtu erytrocytov

AngiotenzinogénAngiotenzinogén

Angiotenzín IAngiotenzín I

Angiotenzín IIAngiotenzín II

AldosterónAldosterón

Retencia Na+ 
a vody obličkami

↑ objem krvi↑ objem krvi

↑ preload↑ preload

nadobličkynadobličkyhypofýzahypofýza

ADHADH smädsmäd

systémová systémová 
vazokonstrikciavazokonstrikcia

↑ afterload↑ afterload

hypertrofia hypertrofia 
myokardu myokardu 
a cieva ciev

RenínRenín

Angiotenzín konvertujúci Angiotenzín konvertujúci 
enzým (ACE)enzým (ACE)

RenínRenín--angiotenzínangiotenzín--aldosterónový systém (RAAS)aldosterónový systém (RAAS)

↑ TK↑ TK

Účinky RAASÚčinky RAAS

�� �� ppreload reload –– retencia Na, vodyretencia Na, vody

�� �� aafterload fterload –– vazokonstrikcia, remodelácia cievvazokonstrikcia, remodelácia ciev

�� �� kkontraktilitaontraktilita

�� �� frekvenciafrekvencia

�� �� kkoronárny prietok oronárny prietok 

�� dysrytmiedysrytmie

�� remodelácia srdca a cievremodelácia srdca a ciev

Antidiuretický hormón (ADH) = VazopresínAntidiuretický hormón (ADH) = Vazopresín

↑ ↑ osmolarita krviosmolarita krvi ↓ ↓ objem krviobjem krvi ↓ ↓ TKTK

ADHADH z hypotalamuz hypotalamu

↑↑ množstva množstva akvaporínovakvaporínov
v zberných kanálikochv zberných kanálikoch

↑↑ resorresorppcia vodycia vody

↓ ↓ osmolarita krviosmolarita krvi ↑ ↑ objem krviobjem krvi

systémová systémová 
vazokonstrikciavazokonstrikcia

↑ ↑ TKTK

Atriálny natriuretický peptid (ANP)Atriálny natriuretický peptid (ANP)

Akútne natiahnutie Akútne natiahnutie 
steny predsienísteny predsiení

Sekrécia Sekrécia ANPANP kardiomyocytmi predsieníkardiomyocytmi predsiení

↑ ↑ glomerulárna filtráciaglomerulárna filtrácia

↑ ↑ exkréciaexkrécia NaNa++

↓↓ sekrécia aldosterónu, sekrécia aldosterónu, 

ADH, renínuADH, renínu

↓ preload↓ preload

↓ ↓ periférna periférna 
rezistenciarezistencia

↓ ↓ TKTK

↑↑ objemu extracelul. tekutinyobjemu extracelul. tekutiny

↑↑ ppríjem Naríjem Na++

Chron. zlyhanie srdcaChron. zlyhanie srdca

Volumexpanzia (infúzna Th)Volumexpanzia (infúzna Th)

Natriuréza a diurézaNatriuréza a diuréza
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Dekompenzované ZSDekompenzované ZS
�� Vyčerpané kompenzačné mechanizmyVyčerpané kompenzačné mechanizmy

�� Stresová reakcia:Stresová reakcia:
�� KatecholamínyKatecholamíny
�� RAASRAAS

�� Adekvátna perfúzia vitálnymi orgánmi (srdce, Adekvátna perfúzia vitálnymi orgánmi (srdce, 
mozog, obličky)mozog, obličky)

�� Relatívna ischémia periférnych orgánov (koža, Relatívna ischémia periférnych orgánov (koža, 
GIT, kostrové svaly, ...)GIT, kostrové svaly, ...)

Stresová reakciaStresová reakcia
↓↓ aortálny tlakaortálny tlak ↑↑ TK v ĽKTK v ĽK, , ĽPĽP, , pľúcnom riečiskupľúcnom riečisku

Stim. baroreceptorStim. baroreceptorovov, chemoreceptor, chemoreceptorovov v v aorte, komorách, aorte, komorách, 

predsieňach, pľúcnom riečiskupredsieňach, pľúcnom riečisku

Vazokonstrikcia periférie

↑ TK

↓ perfúzia v obličkách

Aktivácia RAAS

Angiotenzín II Aldosterón

↑ objem krvi
Antidiuretický Antidiuretický 
hormónhormón (ADH)(ADH)

NANA

↑ Sp.↑ Sp.

Stresová reakciaStresová reakcia
MaximálneMaximálne využitie všetkých kompenzačných mechanizmovvyužitie všetkých kompenzačných mechanizmov

Periférna vazokonstrikciaPeriférna vazokonstrikcia

↑ afterload↑ afterload

↓ čerpacej schopnosti srdca↓ čerpacej schopnosti srdca

↓ minútový vývrhový objem↓ minútový vývrhový objem

↑ preload↑ preload

Zhoršenie pľúcnej stázyZhoršenie pľúcnej stázy

↓ ATP v myokarde↓ ATP v myokarde

Zhoršenie funkcie srdcaZhoršenie funkcie srdca

VenokonstrikciaVenokonstrikcia

Definitívne zlyhanie srdcaDefinitívne zlyhanie srdca

Objemové preťaženieObjemové preťaženie
EdémyEdémy

↑↑ reabsorpcia vodyreabsorpcia vody

↑↑ ADHADH

↑↑ osmoticosmotický tlakký tlak

↑↑ retencia retencia Na+Na+

↓ ↓ perfúzia obličiekperfúzia obličiek

↓ ↓ minútový objem srdcaminútový objem srdca

TachyTachykkardiaardia
Dilatácia komôrDilatácia komôr

Hypertrofia myokarduHypertrofia myokardu

Poškodenie myokarduPoškodenie myokardu
Preťaženie komôrPreťaženie komôr
↓ ↓ kontraktilita komôrkontraktilita komôr

Klinické prejavy ZSKlinické prejavy ZS
Hlavná klinická 
charakteristika 

Symptómy Znaky

Periférne 
edémy/kongescia

Dýchavičnosť 
Únava, slabosť 
Nechutenstvo 

Periférne edémy
Zvýšená náplň jugulárnych vén
Pľúcny edém
Hepatomegália, ascites
Prevodnenie (kongescia)
Kachexia

Pľúcny edém 
Ťažká dýchavičnosť 
v pokoji 

Praskoty a chrôpky nad pľúcami, výpotok
Tachykardia, tachypnoe

Kardiogénny šok 
(syndrómy nízkeho 
výdaja)

Zmätenosť 
Slabosť 
Chladná periféria 

Nízka periférna perfúzia
Systolický tlak < 90 mmHg
Anúria alebo oligúria

Vysoký tlak krvi 
(hypertenzné srdcové 
zlyhávanie) 

Dýchavičnosť 
Zvyčajne zvýšený tlak krvi, hypertrofia ľavej 
komory a zachovaná ejekčná frakcia

Zlyhávanie pravého 
srdca 

Dýchavičnosť 
Únava 

Dôkaz dysfunkcie pravej komory
Zvýšená náplň jugulárnych vén, periférne opuchy,
hepatomegália, gastrointestinálna kongescia

Symptómy ZSSymptómy ZS

�� DyspnoeDyspnoe

�� OrthopnoeOrthopnoe

�� ParoxyParoxyzzmmáállnene nonočnéčné
dyspnoedyspnoe

�� ↓ ↓ tolerancia fyzickej tolerancia fyzickej 
záťažezáťaže

�� LetargLetargiaia, , únavaúnava

�� Nočný kašeľNočný kašeľ

�� Opuchy členkovOpuchy členkov

�� AnorexiaAnorexia

�� KKachexia, achexia, strata svalovstrata svalov

�� TachyTachykkardiaardia

�� Pulsus alternansPulsus alternans

�� ↑ jugul↑ jugulárnyárny venvenózny tlakózny tlak

�� KKrepitatrepitatácieácie alebo alebo 
chrčaniechrčanie

�� 3. ozva3. ozva

�� EdEdémyémy

�� HepatomegHepatomegáliaália

�� AscitesAscites
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Ľavostranné ZSĽavostranné ZS**

�� Dopredu (Forward)Dopredu (Forward)

�� Dozadu (Backward)Dozadu (Backward)

�� AkútneAkútne

�� ChronickéChronické

Ľavostranné ZS backward (dozadu)Ľavostranné ZS backward (dozadu)

�� objem na konci diastoly v ĽKobjem na konci diastoly v ĽK

�� tlak v ľavej predsienitlak v ľavej predsieni

�� objem a tlak v pľúcnych žiláchobjem a tlak v pľúcnych žilách

�� kapilárny tlakkapilárny tlak

�� objem tekutiny v pľúcach, transudácia tekutiny do alveolovobjem tekutiny v pľúcach, transudácia tekutiny do alveolov

�������� vyprázdňovanie ĽKvyprázdňovanie ĽK

pľúcny edém, dušnosťpľúcny edém, dušnosť

Dušnosť (dDušnosť (dyspnoeyspnoe))**

�� SubjektSubjektívny pocit nedostatku vzduchuívny pocit nedostatku vzduchu

�� Námahové dyspnoeNámahové dyspnoe
�� V pokoji bez symptómovV pokoji bez symptómov
�� �� fyzická aktivita → fyzická aktivita → �� Sp. → vazokonstrikcia → Sp. → vazokonstrikcia → 
�� venózny návrat → venózny návrat → �� pľúcny tlak → pľúcny tlak → �� pľúcna podajnosťpľúcna podajnosť

�� OrtopnOrtopnoeoe
�� DyspnDyspnoeoe vv horizonthorizontálnej poloheálnej polohe
�� redistribúcia krvi z distálnych častí tela k srdcuredistribúcia krvi z distálnych častí tela k srdcu

�� ParoxyParoxyzmálnezmálne nonočnéčné dyspndyspnoeoe
�� horizontálna poloha horizontálna poloha ++�� PSp. počas spánku → PSp. počas spánku → 
�� kontraktilita a kontraktilita a �� aktivita dýchacieho centraaktivita dýchacieho centra

Príčiny dušnostiPríčiny dušnosti

�� Dráždenie receptorov v pľúcnych cievachDráždenie receptorov v pľúcnych cievach

�� �� ddychová práca a únava svalov pri ychová práca a únava svalov pri ��
poddajnosti pľúcpoddajnosti pľúc

�� Priame dráždenie dýchacieho centra Priame dráždenie dýchacieho centra 
hypoxémiouhypoxémiou

�� Bronchokonstrikcia pri edéme bBronchokonstrikcia pri edéme brronchiálnej onchiálnej 
sliznicesliznice

Pľúcny edémPľúcny edém**

�� Hromadenie nadbytočnej tekutiny v pľúcnom Hromadenie nadbytočnej tekutiny v pľúcnom 
interstíciu alebo alveoláchinterstíciu alebo alveolách

�� ↑ hydrostatic↑ hydrostatický tlak v pľúcnych kapilárachký tlak v pľúcnych kapilárach
�� ↑ permeabilit↑ permeabilitaa kapilárnej stenykapilárnej steny
�� ↓ ↓ koloidne osmotický tlak koloidne osmotický tlak ((hypoproteinhypoproteinéémiamia))

�� hypoxhypoxéémia mia pečenepečene … ↓ … ↓ syntéza albumínusyntéza albumínu
�� hypoperfúzia obličiekhypoperfúzia obličiek … protein… proteinúúriaria

�� Dýchavičnosť, cyanóza, vykašliavanie ružového Dýchavičnosť, cyanóza, vykašliavanie ružového 
speneného spúta, speneného spúta, horror mortishorror mortis

CyanCyanózaóza**
�� Modré zafarbenie kože a sliznícModré zafarbenie kože a slizníc
�� ↑ ↑ redukovaný hemoglobínredukovaný hemoglobín (>50 mg/L)(>50 mg/L)
�� PeriPeriférnaférna cyancyanózaóza

�� NormNormálnaálna satursaturáciaácia
�� VaVazokonstrikciazokonstrikcia: : krv stagnuje v tkaniváchkrv stagnuje v tkanivách
�� Chladné, bledé ušnice, nos, líca, pery, končeky prstovChladné, bledé ušnice, nos, líca, pery, končeky prstov

�� CentrCentrálnaálna cyancyanózaóza
�� ↓ ↓ saturáciasaturácia
�� ↑ ↑ fyzická aktivita, (vrodené) pravofyzická aktivita, (vrodené) pravo--ľavé srdcové chyby, pľúcne ľavé srdcové chyby, pľúcne 
ochorenia, ZSochorenia, ZS

�� PeriPeriférna vazodilatáciaférna vazodilatácia: : teplá koža, dilatované vényteplá koža, dilatované vény
�� Cyanotický jazyk, podnebie, vnútorná sliznica pierCyanotický jazyk, podnebie, vnútorná sliznica pier
�� PolyglobPolyglobúúlia, lia, paličkovité prstypaličkovité prsty
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Ľavostranné ZS forward (dopredu)Ľavostranné ZS forward (dopredu)

�������� srdcový výdajsrdcový výdaj

�� prietok obličkamiprietok obličkami �� perfúzia tkanívperfúzia tkanív

retencia tekutínretencia tekutín príznaky príznaky �� srdcového výdajasrdcového výdaja

únava, slabosťúnava, slabosť
zhoršenie metabolizmuzhoršenie metabolizmu

bledá koža bledá koža 
poruchy funkcie orgánovporuchy funkcie orgánov

�� objem tekutiny v pľúcach, objem tekutiny v pľúcach, 
transudácia tekutiny do alveolovtransudácia tekutiny do alveolov

Akútne ľavostranné ZSAkútne ľavostranné ZS

�� infarkt myokardu, arytmie, akútne dysfunkcia infarkt myokardu, arytmie, akútne dysfunkcia 
chlopní, myokarditídachlopní, myokarditída

�� záchvaty dušnosti bez zjavnej príčiny, pľúcny záchvaty dušnosti bez zjavnej príčiny, pľúcny 
edémedém

Chronické ľavostranné ZSChronické ľavostranné ZS

�� objemovéobjemové preťaženie preťaženie ((insuficiencia chlopníinsuficiencia chlopní))
�� tlakovétlakové preťaženiepreťaženie ((hypertenhypertenziazia, , stenóza chlopnístenóza chlopní))
�� progresívne ochorenie myokarduprogresívne ochorenie myokardu ((IMIM, , kardiomyopatie, kardiomyopatie, 

myokarditídy, ICHSmyokarditídy, ICHS))
�� nedostatočné plnenie ĽK pri primárnom poškodení PKnedostatočné plnenie ĽK pri primárnom poškodení PK

�� Backward:Backward:
�� DušnosDušnosťť
�� KašeKašeľľ –– intermitentnintermitentnéé, nevýrazné, neprodukt, nevýrazné, neproduktíívnvnee
pokašlpokašliavanie, diavanie, dráždráždenieenie receptorreceptorovov v dilatovaných pv dilatovaných pľúcnych ľúcnych 
cievachcievach

�� Edém pEdém pľúcľúc

Chronické ľavostranné ZSChronické ľavostranné ZS

�� Forward:Forward:
�� ↓ perfúzia periférie↓ perfúzia periférie

�� deficit ATP, hromadenie laktátu vo svaloch → deficit ATP, hromadenie laktátu vo svaloch → svalová únava, svalová únava, 
�� fyzická výkonnosťfyzická výkonnosť

�� hypoperfúzia mozgu hypoperfúzia mozgu → závraty, zmätenosť→ závraty, zmätenosť

�� nedokrvenie GIT →nedokrvenie GIT → dyspeptický syndróm,dyspeptický syndróm, kardiálna kardiálna 
kachexiakachexia

�� cyanózacyanóza

�� nyktúria nyktúria ← ← �� Sp. v spánkuSp. v spánku

�� poruchy rytmu, pulsus alternansporuchy rytmu, pulsus alternans

Zlyhanie ĽK

� pľúcneho tlaku retencia tekutín

pľúcny edém

hypoxémia dušnosť

hypoxia myokardu � práca dýchacích svalov

� kontraktilita myokardu

Pravostranné ZSPravostranné ZS**

�� Dopredu (Forward)Dopredu (Forward)

�� Dozadu (Backward)Dozadu (Backward)

�� AkútneAkútne

�� ChronickéChronické
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Pravostranné ZS forward (dopredu)Pravostranné ZS forward (dopredu)

�������� prítok z PK do pľúcprítok z PK do pľúc

�� prítok do ĽPprítok do ĽP

�� srdcový výdajsrdcový výdaj

retencia tekutínretencia tekutín príznaky príznaky �� srdcového výdajasrdcového výdaja

Pravostranné ZS backward (dozadu)Pravostranné ZS backward (dozadu)
�������� vyprázdňovanie PKvyprázdňovanie PK

�� objem krvi na konci diastoly v PKobjem krvi na konci diastoly v PK

�� tlak v PPtlak v PP

�� objem a tlak vo veľkých žiláchobjem a tlak vo veľkých žilách

�� kapilárny tlakkapilárny tlak

�� objem v distenzibilných orgánoch objem v distenzibilných orgánoch 
(hepatosplenomegália)(hepatosplenomegália)

Edémy, transudácia Edémy, transudácia 
(ascites, hydrothorax)(ascites, hydrothorax)

retencia tekutínretencia tekutín

EdEdémyémy**

�� Pravostranné ZSPravostranné ZS!!

�� Opuch členkov, nôhOpuch členkov, nôh
�� Bolesť v pravom hypochondriu: roztiahnutie Bolesť v pravom hypochondriu: roztiahnutie 
pečenepečene

�� AscitesAscites
�� Strata chuti do jedlaStrata chuti do jedla
�� MalabsorpMalabsorpciacia: : opuch črievopuch čriev
�� ↑ ↑ hmotnostihmotnosti: : retencia tekutínretencia tekutín

Akútne pravostranné ZSAkútne pravostranné ZS

�� mitrálna insuficiencia, masívna pľúcna mitrálna insuficiencia, masívna pľúcna 
embolizáciaembolizácia

�� náhla dušnosť, bledosť, zvieranie na hrudináhla dušnosť, bledosť, zvieranie na hrudi

�� príznaky šokupríznaky šoku

�� náhle bezvedomienáhle bezvedomie

Chronické pravostranné ZSChronické pravostranné ZS
�� �� tlaku v pľúcnicitlaku v pľúcnici
�� sekundárne poškodenie PK pri zlyhávaní ĽKsekundárne poškodenie PK pri zlyhávaní ĽK

�� periférne edémy, ascitesperiférne edémy, ascites
�� stagnácia krvi v splanchnickej oblasti → dyspeptický stagnácia krvi v splanchnickej oblasti → dyspeptický 

syndrómsyndróm
�� hepatomegália hepatomegália 
�� ↑ jugulárna náplň↑ jugulárna náplň
�� systolická pulzácia pečenesystolická pulzácia pečene
�� nedostatočná perfúzia pečene: hypoalbuminémia, nedostatočná perfúzia pečene: hypoalbuminémia, 

subikterussubikterus
�� nedostatečná perfúzia obličiek: albuminúria, prerenálne nedostatečná perfúzia obličiek: albuminúria, prerenálne 

zlyhanie obličiekzlyhanie obličiek
�� trombembóliatrombembólia

Ciele liečby chronického ZSCiele liečby chronického ZS

Prognóza Redukcia mortality

Morbidita Zmiernenie symptómov a znakov
Zlepšenie kvality života
Odstránenie opuchov a retencie tekutín
Zvýšenie fyzickej výkonnosti
Zmiernenie únavy a dýchavičnosti
Zníženie potreby hospitalizácie
Poskytnutie doživotnej starostlivosti

Prevencia Výskytu myokardiálneho poškodenia
Progresie myokardiálneho poškodenia
Remodelácie myokardu
Recidívy symptómov a akumulácie tekutín
Hospitalizácie
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Patofyziologické princípy terapie ZSPatofyziologické princípy terapie ZS**

�� �� požiadavky na prácu srdcapožiadavky na prácu srdca

�� Zlepšiť vývrh srdcaZlepšiť vývrh srdca

�� Odstrániť patologickú remodeláciu srdcaOdstrániť patologickú remodeláciu srdca

�� Zlepšiť funkciu periférnych orgánov, hl. obličiek!Zlepšiť funkciu periférnych orgánov, hl. obličiek!

�� ↑ ↑ i.ci.c. Ca. Ca2+2+

�� InhInh. Na. Na++--KK++ ATPATP--ázyázy::
�� i.ci.c. . akumulakumuláciaácia NaNa++ … … stimstim. Na. Na++--Ca2Ca2++ výmenníkavýmenníka … … 

↑↑ i.ci.c.. CaCa2+2+

�� GlykozidyGlykozidy: : digoxdigoxíínn

�� StimStim. . ββββββββ11--rec. rec. kardiomyocytovkardiomyocytov… … ↑ Ca↑ Ca2+2+

�� KatecholamínyKatecholamíny

�� InhInh. . fosfodiesterázyfosfodiesterázy
�� ↑ cAMP … ↑ Ca↑ cAMP … ↑ Ca2+2+

�� AmrinonAmrinon, , milrinonmilrinon

�� DlhotravjúceDlhotravjúce ↑ ↑ i.ci.c. Ca. Ca2+2+ … … bunková toxicita!!!bunková toxicita!!!
�� pprrii ZSZS je Ca už je Ca už ��, , ďalšie ďalšie �� toxickytoxicky→ → závažnézávažné poruchyporuchy rytmurytmu, , ��

incidencincidenciaia náhlnáhlejej smrtismrti
�� PozitPozitíívnvnee inotropninotropnéé látkylátky s s vývýnimkounimkou digoxdigoxíínunu môžu môžu �� mortalitumortalitu

Stimulácia Stimulácia kontraktilitykontraktility**

�� Digoxín:Digoxín:
�� pacienti so sínusovým rytmom a symptomatickým ZS a pacienti so sínusovým rytmom a symptomatickým ZS a 
EFĽK EFĽK ≤45%, ktorí netolerujú β-blokátor: digoxín digoxín 
(pridaný k ACEI a MRA)(pridaný k ACEI a MRA)

Stimulácia kontraktilityStimulácia kontraktility**

�� Optimálne plnenie komôr pre ideálne využitie Optimálne plnenie komôr pre ideálne využitie FrankFrank--StarlingStarlingovhoovho
mechanimechanizmuzmu

�� ↓ ↓ venóznehovenózneho návratu na optimumnávratu na optimum

�� Obmedzenie fyzickej aktivityObmedzenie fyzickej aktivity
�� ↓ ↓ príjem solipríjem soli
�� DiuretikDiuretikáá: : pacienti pacienti so so ZS ZS a klinickými a klinickými znakmi alebo symptómami znakmi alebo symptómami 

kongesciekongescie
�� venodilatvenodilatátoryátory ((nitrátynitráty))

�� OdstrOdstráánnenieenie//�� pocitupocitu dušnostidušnosti

Ovplyvnenie Ovplyvnenie preloadpreloaduu**

Ovplyvnenie Ovplyvnenie afterloadafterloaduu**

�� �� periférnej rezistencie, periférnej rezistencie, �� vazokonstrikcvazokonstrikciie na perife na periféériirii
�� �� odporu, proti kterému srdce pracujeodporu, proti kterému srdce pracuje
�� �� systolického objemu srdcsystolického objemu srdcaa a perfa perfúúzziie perife periféérnrnyych orgánch orgánovov
�� �� výkon srdca pri menšej spotrebe energievýkon srdca pri menšej spotrebe energie

�� VazodilatátoryVazodilatátory
�� HydralaHydralazín: zín: 

�� alternatíva liečby ACEI/ARB, ak tieto nie sú tolerované u pacientov s alternatíva liečby ACEI/ARB, ak tieto nie sú tolerované u pacientov s 
EFĽK EFĽK ≤45% a dilatáciou ĽK (alebo EFĽK ≤35%)

�� Pridanie k liečbe ACEI, ak ARB alebo antagonista aldosterónu nie je Pridanie k liečbe ACEI, ak ARB alebo antagonista aldosterónu nie je 
tolerovanýtolerovaný

�� dôkazy sú silnejšie u pacientov s afroamerickým pôvodomdôkazy sú silnejšie u pacientov s afroamerickým pôvodom

�� αααααααα--sympatolytisympatolytikáká

InodilatInodilatátoryátory

�� InotropicInotropickýký + vasodilat+ vasodilatačnýačný účinokúčinok

�� Stim. Stim. kontraktility srdcakontraktility srdca: : ββ11--rec.: rec.: dobutamdobutamíínn

�� VaVazzodilatodilatáciaácia: : ββ22--rec. rec. 

�� RenRenálnaálna vavazzodilatodilatáciaácia: DA1: DA1--rec.: rec.: dopamdopamíínn

�� Inh. Inh. vylučovania NA zo vylučovania NA zo Sp. Sp. zakončenízakončení: DA2: DA2--rec.rec.

�� ↑ ↑ kotraktilitykotraktility

�� vazodilatáciavazodilatácia

�� ↓ ↓ objemu krviobjemu krvi
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Ovplyvnenie neurohumorálnej aktivácie

�� Látky s pozitívne inotropným, vazokonstrikčným Látky s pozitívne inotropným, vazokonstrikčným 
a proliferatívnym účinkom (hypertrofia srdca a ciev) a proliferatívnym účinkom (hypertrofia srdca a ciev) 
�� Sp., angiotenzín II, aldosterón, endotelín a vazopresínSp., angiotenzín II, aldosterón, endotelín a vazopresín

�� Aktivácia pri akútnom ZS, pri akútnom Aktivácia pri akútnom ZS, pri akútnom 
hemodynamickom stresehemodynamickom strese

�� Pretrvávanie aktiváce pri chronickom ZS poškodzuje Pretrvávanie aktiváce pri chronickom ZS poškodzuje 
srdcesrdce

�� Energeticky náročný stav, vyčerpanie zásob, hypertrofia Energeticky náročný stav, vyčerpanie zásob, hypertrofia 
srdca a cievsrdca a ciev

�� Dysfunkcia endotelu a priečne pruhovaných a dýchacích Dysfunkcia endotelu a priečne pruhovaných a dýchacích 
svalovsvalov

Ovplyvnenie neurohumorálnej aktivácie
�� inhibícia RAAS: inhibícia RAAS: 

�� inhibítory ACEinhibítory ACE (angiotenzín konvertujúceho enzýmu): (angiotenzín konvertujúceho enzýmu): 
kaptopril, enalapril, lizinopril, ramipril, perindoprilkaptopril, enalapril, lizinopril, ramipril, perindopril
�� všetci pacienti s EFĽK všetci pacienti s EFĽK ≤40%≤40%

�� blokátory aldosterónových receptorov (MRA):blokátory aldosterónových receptorov (MRA):
spironolaktón, eplerenónspironolaktón, eplerenón
�� Pac. so symptomatickým ZSPac. so symptomatickým ZS (NYHA(NYHA IIII––IV) IV) a EFĽK a EFĽK ≤35%, ≤35%, 
napriek Th ACEI (ARB) a βnapriek Th ACEI (ARB) a β--blokátoromblokátorom

�� blokátory angiotenzínových receptorov (ARB):blokátory angiotenzínových receptorov (ARB):
valsartan, losartan, candesartanvalsartan, losartan, candesartan
� EF ≤40% a ak netolerujú ACEI kvôli kašľu

� EF ≤40% a so symptómami ZS (NYHA II–IV), napriek Th 
ACEI a β-blokátorom, ktorí netolerujú MRA

Ovplyvnenie neurohumorálnej aktivácie

�� inhibícia inhibícia RAAS:RAAS:
�� vazodilatáciavazodilatácia

�� �� patologickej patologickej remodeláceremodeláce srdca a ciev, srdca a ciev, �� fibrózyfibrózy

�� zlepšenie metabolizmu myokardu a funkcie zlepšenie metabolizmu myokardu a funkcie endoteluendotelu

�� zlepšuje zlepšuje funkciu komôrfunkciu komôr

�� zzlepšuje celkový lepšuje celkový stav stav pacientapacienta

�� �� rehospitalizáciu rehospitalizáciu pre pre zhoršenie SZ zhoršenie SZ 

�� �� zlyhania srdca ako pumpyzlyhania srdca ako pumpy
�� zlepšuje zlepšuje prežívanieprežívanie

�� �� náhlej smrtináhlej smrti

Ovplyvnenie neurohumorálnej aktivácie
�� ββ--blokátory: blokátory: 

�� bisoprolol, karvedilol, metoprolol sukcinát, bisoprolol, karvedilol, metoprolol sukcinát, 
nebivololnebivolol

�� všetci pacienti s EFĽK všetci pacienti s EFĽK ≤40%≤40%, v kombinácii s ACEI:, v kombinácii s ACEI:

��antiischemickyantiischemicky

��zlepšujú funkciu komôrzlepšujú funkciu komôr

���� aktivity Sp. aktivity Sp. 

��zlepšujú celkový stav pacientazlepšujú celkový stav pacienta

���� počet hospitalizácií pre zhoršenie ZS počet hospitalizácií pre zhoršenie ZS 

��zlepšujú prežívaniezlepšujú prežívanie

NNefarmakologická liečbaefarmakologická liečba
�� ComplianceCompliance pacientapacienta

�� DiDiééttaa –– dostatočná výživa, pri obezite, zníženie hmotnostidostatočná výživa, pri obezite, zníženie hmotnosti

�� SoľSoľ –– znížiť príjem v straveznížiť príjem v strave

�� TekutinyTekutiny –– znížiť príjem pri objemovom preťažení alebo vážnom znížiť príjem pri objemovom preťažení alebo vážnom 
kongestívnom zlyhaní srdcakongestívnom zlyhaní srdca

�� AlAlkkoholohol –– mierna komzumácia povolenámierna komzumácia povolená (abstinenc(abstinenciaia pri pri 
kardiomyopatiách spôsobených alkoholizmom)kardiomyopatiách spôsobených alkoholizmom)

�� FajčenieFajčenie –– nefajčiť nefajčiť ((NÚ na koronárne aa., hemodymanické NÚNÚ na koronárne aa., hemodymanické NÚ))

�� Fyzická aktivitaFyzická aktivita –– pravidelné cvičeniepravidelné cvičenie

�� OčkovanieOčkovanie –– zvážiť proti chrípke a pneumokokovej inf.zvážiť proti chrípke a pneumokokovej inf.
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ZhrnutieZhrnutie
�� ZS:ZS:N/↑N/↑ plniaci tlak, ale plniaci tlak, ale ↓↓ perfúzia periférieperfúzia periférie

�� ↑ i.c. Ca↑ i.c. Ca2+2+ ↔ ↓ i.c. ATP ↔ ↓ i.c. ATP }} nekróza kardiomyocytovnekróza kardiomyocytov

�� Systolické Systolické ZS:ZS: zlyhanie čerpacej funkcie srdcazlyhanie čerpacej funkcie srdca
�� DiastolicDiastolickéké ZS:ZS: porucha plnenia komoryporucha plnenia komory

�� Kompenzačné mechanizmy:Kompenzačné mechanizmy: akútne/chronickéakútne/chronické

�� Po vyčerpaní kompenzačných mech. → Po vyčerpaní kompenzačných mech. → stresová reakciastresová reakcia→ → 
definitdefinitívne zlyhanie srdcaívne zlyhanie srdca

�� Hypertrofia myokardu:Hypertrofia myokardu:
�� Koncentrická Koncentrická –– tlakové preťaženie, ↑ afterloadtlakové preťaženie, ↑ afterload

�� Excentrická Excentrická –– objemové preťaženie, ↑ preloadobjemové preťaženie, ↑ preload

�� Dilatácia myokardu:Dilatácia myokardu: primárna/sekundárnaprimárna/sekundárna

ZhrnutieZhrnutie

Zlyhanie ĽKZlyhanie ĽK Zlyhanie PKZlyhanie PK

ForwardForward hypoperfúzia perifériehypoperfúzia periférie hhypoperfypoperfúzia pľúcúzia pľúc

BackwardBackward pľúcny edémpľúcny edém periperiférne edémyférne edémy

�� Th ZS:Th ZS:
�� ↑ kontraktilitu↑ kontraktilitu
�� ↓ preload↓ preload
�� ↓ afterload↓ afterload
�� Ovplyvnenie neurohumorálnej aktivácieOvplyvnenie neurohumorálnej aktivácie

�� Symptómy:Symptómy:


