Orientácia na hrudníku

Vyšetrenie hrudníka

 Vpredu
 predná stredná čiara – uprostred sterna
 sternálna čiara – po okraji sterna
 parasternálna čiara – uprostred medzi sternálnou
a medioklavikulárnou čiarou
 medioklavikulárna čiara – uprostred klavikuly

 Na boku
 predná axilárna čiara – pozdĺž laterálneho okraja m.pectoralis major
 stredná axilárna čiara – uprostred fossa axilaris
 zadná axilárna čiara – pozdĺž laterálneho okraje m. latissimus dorsi

V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a UNB
Univerzitná nemocnica Bratislava

 Vzadu
 skapulárna čiara – prechádza dolným uhlom lopatky
 paravertebrálna čiara – pozdĺž okraja chrbtice
 zadná stredná čiara – stredom chrbtice, vedená po tŕňoch stavcov

UČEBNÉ MATERIÁLY PRE MEDIKOV

Orientačné čiary na hrudníku

Orientačné čiary na hrudníku

1. Predná mediálna čiara
6. Ľavá skapulárna čiara
2. Pravá sternálna čiara
7. Ľavá paravertebrálna čiara
3. Pravá parasternálna čiara
8. Zadná mediálna čiara
4. Pravá medioklavikulárna čiara
5. Pravá predná axilárna čiara

Vyšetrenie pohľadom
• Normálny hrudník je symetrický, pri dýchaní sa rovnomerne
rozvíja.
• Pred zahájením vyšetrenia je nutné si povšimnúť prípadnú
dušnosť (dyspnoe), cyanózu, bolestivé reakcie viazané na
dýchanie a pod.
• Pri vyšetrení môžeme pozorovať kyfózu príp. kyfoskoliózu.
• Pozornosť sa zameriava i na prítomnosť pooperačných jaziev
v súvislosti s operáciami srdca a pľúc (sternotómia,
medzirebrové priestory...)

Obrázok: Čerstvá jazva po sternotómii

Obrázok: Staršia jazva po sternotómii
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Tvarové varianty hrudníka

Tvarové varianty hrudníka

• pyknický – má predĺžený zado-predný priemer a vodorovne
prebiehajúce rebrá

• vtáčí – vyznačuje sa bolestivým zdurením chrupavkovitých
zakončení rebier po prekonanej rachitíde (rachitický ruženec)

• astenický – je dlhý, plochý

• retrakcia hemitoraxu – sa môže prejaviť pri atelektáze,
vplyvom zrastov, po thorakoplastike a.i.

• nálevkovitý – vyznačuje sa vpáčenou dolnou časťou hrudnej
kosti („obuvnícky“)
• súdkovitý – je krátky, fixovaný v inspiračnom postavení,
s predĺženým predo-zadným priemerom, vyskytuje sa
u emfyzému, chronickej obštrukčnej choroby pľúc

• vyklenutie hrudníka – vznikne pri veľkom pneumotoraxe alebo
pleurálnom výpotku

• kyfoskoliotický – je asymetrický, s gibbom (hrb), dextro či
sinistroskoliózou, vzniká v súvislosti s rachitídou prekonanou
v detskom veku

Dýchanie
• Eupnoe je normálne dýchanie o frekvencii 16 – 18 dychov
za minútu.
• Tachypnoe – prejavuje sa zrýchlenou frekvenciou, napr. pri
rozčúlení, bolesti, horúčke, u bronchopulmonálnych a
kardiálnych ochorení,
• Bradypnoe – znamená spomalené dýchanie, napr. pri otrave
alkoholom, opioidmi, vnútrolebečnej hypertenzii

Obrázok: Kyfoskolióza a gibbus

Dýchanie

• Apnoe – je zástava dychu, prechodná alebo trvalá ( = smrť)

Vyšetrenie pohmatom

• Hyperpnoe – je označenie pre prehĺbené dýchanie, napr. pri
horúčke, závažnej anémii alebo acidóze tzv. Kussmaulovo
dýchanie (dekompenzovaný diabetes mellitus, urémia),

• Pohmat hrudnej steny slúži predovšetkým k vyšetreniu hrudného chvenia,
pleurálneho trecieho šelestu, kvality
hrudnej steny, bolestivosti a
rezistencie.

• Periodické dýchanie (Cheyne-Stokesovo dýchanie) sa
vyznačuje narastajúcou amplitúdou a rychlosťou dýchania,
následným spomalením a znížením amplitúdy až vzniká apnoe
a opätovne sa cyklus opakuje. Vyskytuje sa u závažných CMP.
V spánku môže byť prejavom incipientnej ľavostrannej srdcovej
slabosti.

Fremitus pectoralis
• je za fyziologických okolností symetrický na oboch stranách hrudníka.
• zosilnený FP – sa zistí nad infiltrovaným
pľúcnym tkanivom (pneumónia, bronchopneumónia – lepšia vodivosť tkaniva),

• zoslabený FP príp. vymiznutý – je

Obrázok: Vyšetrenie fremitus pectoralis

prítomný u fluidotoraxu alebo pneumotoraxu (izolačná vrstva tlmí prenos
chvenia) a u emfyzému.

• Pleurálny trecí šelest môže byť hmatný u rozsiahlejšej suché pleuritídy.
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Vyšetrenie poklopom – perkusia
• Poklop je u zdravých osôb plný,
jasný, bilaterálne symetrický
(zrovnateľný na oboch stranách
hrudníka).

• Trubicovité dýchanie je fyziologicky počuteľné
len nad jugulárnou jamkou, hornou časťou
sterna a medzi lopatkami.

• Skrátený poklop
– vzniká pri stráte vzdušnosti pľúc
(pneumónia, atelektáza), u fluidotoraxu (hranice má tvar paraboly
s vrcholom v axile).
• Hypersonórny poklop
– súvisí so zvýšenou vzdušnosťou
pľúc (emfyzém) alebo s pneumotoraxom, kedy môže byť poklop až
bubienkový.

Auskultácia
• Za fyziologických okolností je nad pľúcami
dýchanie vezikulárne, čisté, bez vedľajších
dychových fenoménov.

Vezikulárne dýchanie
• Zostrené
– difúzne – pri zosilnenom dýchaní, napr. acidotickom
(dekompenzovaný diabetes mellitus, urémia),
– jednostranne – kompenzatórny prejav (rozsiahla infiltrácia,
kompresia fluidotoraxom),
Obrázok: Perkusia pľúc

• Oslabené – je prítomné u emfyzému, atelektázy, pleurálneho
výpotku a pri pneumotorax (niekedy až nepočuteľné)

Auskultácia
Vezikulárne dýchanie (pokrač.)
• s predĺženým exspíriom – vzniká pri obštrukcii dýchacích ciest
(chronická obštrukčná choroba bronchopulmonálna, asthma
bronchiale),
• zmiešané – môže byť u bronchopneumónie
Trubicovité dýchanie
• počuteľné mimo veľkých (hlavných) dýchacích ciest je nálezom
patologickým
• vzniká exsudáciou do pľúcnych alveolov (pneumónia) alebo pri
ich kompresii (výpotok)

Vedľajšie dychové fenomény

Vedľajšie dychové fenomény
SUCHÉ
• sú piskoty, vrzgoty, praskoty,
• vznikajú chvením väzkého sekrétu v inspíriu i exspíriu
• vyskytujú sa u akútnej a chronickej bronchitídy a u bronchiálnej
astmy. Nález sa mení v súvislosti s kašľom.
VLHKÉ
• vznikajú za prítomnosti tekutého alebo polotekutého obsahu
v dýchacích cestách.
• Nepřízvučné – tvoria sa v bronchoch (okolité tkanivo nie je
infiltrované), sú prítomné u akútnej a chronickej bronchitídy, pri
bronchiektáziách, edému pľúc.
• Prízvučné – ich vznik je viazaný na infiltráciu alebo kompresiu
okolitého tkaniva (je vodivejšie), sú prítomné
u bronchopneumónie

Vyšetrenie bronchofónie

VLHKÉ (pokrač.)
• Krepitácie (crepitus) – môžu byť normálne prechodne
počuteľné na bázach pľúc. Vznikajú v inspíriu oddeľovaním
stien kolabovaných alveolov, ich rozpätím miznú. Ich
pretrvávanie je patologické, podmienené exsudáciou do
alveolov. Vyskytujú sa u pneumónie – crepitus indux et redux.

• Hrudný hlas (bronchofónia) je nad pľúcami rovnomerne
počuteľný.

Pleurálny trecí šelest

• Zosilnená bronchofónia
– sa nachádza pri pľúcnej infiltrácii (pneumónia, pľúcny infarkt).

• Oslabená bronchofónia
– vzniká pri poruche pľúcnej vzdušnosti (atelektáza), pri
pleurálnom výpotku alebo pneumotoraxe.

• vŕzgavý zvuk, ktorý vzniká trením zápalovo zmenených
pleurálnych listov .
• nález u suchej pleuritídy
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Vyšetrenie prsníkov
Vyšetrenie pohľadom
• symetria a veľkosť prsníkov,
• vzhľad kože – začervenanie, zvraštenie, vtiahnutie,
• vzhľad bradaviek – vpáčenie, patologická sekrécia hnisavá
(zápal) či krvavá (tumor)

Vyšetrenie pohmatom
• miestna zmena hutnosti – ložisko, jeho tvar, veľkosť,
konzistencia, ohraničenie a pohyblivosť oproti okoliu/spodine
– oválné, ohraničené – susp. z cysty
– nepravidelné, neostro ohraničené fixované útvary – susp. z tumoru.

Akútna bronchitída

Emfyzém
• Súdkovitý hrudník.

• Bez dušnosti.

• Fremitus pectoralis oslabený.

• Distančné bronchitické fenomény (môžu byť počuteľné pri veľkom
náleze).

• Poklop hypersonórny.

• Fremitus pectoralis obojstranne normálny.

• Dýchanie vezikulárne,
oslabené. Pri súčasnej
chronickej bronchitíde bývajú
suché alebo vlhké fenomény.

• Poklop plný, jasný.
• Dýchánie vezikulárne, v oboch dychových fázach sú prítomné suché
alebo vlhké fenomény (podľa charakteru intraluminálneho obsahu).

• Bronchofónia oslabená.

• Bronchofónia nie je zmenená.

Pleurálny výpotok
• Predstavuje prítomnosť tekutiny
medzi pleurálnymi listami. Je
priekazný pri objemu > 500 ml.
• Obvykle bez dušnosti, event.
prítomnosť dyspnoe závisí na
veľkosti výpotku.
• Fremitus pectoralis v mieste
výpotku oslabený.

• Poklop skrátený až temný,
hranica tvaru paraboly
s vrcholom v axile, pri hornej
hranici býva poklop
hypersonórny až bubienkový
(Škodov tón).
• Bronchofónia oslabená.

Druhy výpotkov podľa etiológie
• transsudát – chudobný na bielkoviny, špecifická hmotnosť do 1013
g/l, obsah bielkovín < 30 g/l, vzniká najčastejšie pri kardiálnej
insuficiencii
• exsudát – je bohatý na bielkoviny, špecifická hmotnosť vyššia než
1013 g/l, obsah bielkovín > 30 g/l, vyskytuje sa u TBC, tumorov,
pleuropneumónie, kolagenóz
• empyém – znamená hnis v pleurálnej dutine
• hemotorax – je podmienený prítomnosťou krvi v pleurálnej dutine
(trauma a pod.)
• chylotorax – spôsobený prítomnosťou lymfy v pleurálnej dutine pri
poškodení ductus thoracicus
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Pneumotorax
• Znamená prítomnosť vzduchu
v pleurálnej dutine (ruptúra
emfyzematóznej buly, trauma,
iatrogénny pôvod).
• Dušnosť závisí na veľkosti a
príčine pneumotoraxu.
• Menšie dýchacie pohyby
postihnutej strany hrudníka.
• Fremitus pectoralis oslabený
až vymiznutý.
• Hypersonórny až bubienkový
poklep.
• Dýchanie oslabené až
vymiznuté pri totálnom kolapse
pľúc.
• Bronchofónia oslabená.

Atelektáza
• Predstavuje nevzdušnosť
bronchiolov, alveolov,
bronchov, prípadne pľúc, a to
v závislosti na rozsahu
vyvolávajúcej príčiny.
• U väčšej atelektázy sa prejavuje
dušnosť a cyanóza.
• Oslabený fremitus pectoralis.
• Poklopové skrátenie.
• Oslabené dýchanie.
• Oslabená bronchofónia.

Krupózna pneumónia
• Popisovaný klinický nález sa
v praxi vzhľadom k antibiotickej
terapii vyskytuje skôr vzácne.
• Dušnosť (môže byť vyjadrená).
• Zosilnený fremitus pectoralis.
• Poklopové skrátenie.
• Iniciálne sú počuteľné
krepitácie (crepitus indux),
neskôr trubicovité dýchanie
(štádium hepatizácie), opäť
krepitácie (crepitus redux pri
resorpcii), postupné slabnutie
trubicovitého dýchania.

Bronchopneumónia
• Dušnosť (môže byť prítomná,
v závislosti na rozsahu
postihnutia a na veku).
• Zosilnený fremitus pectoralis.
• Auskultačne sú krepitácie a
prízvučné chrôpky.
• Bronchofónia nad ložiskom
postihnutia je zosilnená.

• Bronchofónia je zosilnená.
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Astmatický záchvat
• Ortopnoická poloha, inspiračné postavenie
hrudníka, výrazná exspiračná dušnosť, úzkosť,
nekľud, neproduktívny kašeľ.

Vyšetrenie srdca

• Oslabený fremitus pectoralis.
• Hypersonórny poklop, znížené hranice pľúc.
• Počuteľné distančné bronchitické fenomény.

4 P: pohľad
poklop
posluch – najdôležitejší
pohmat
ostatné len doplnok

• Predĺžené exspírium s početnými piskotmi,
vrzgotmi, počuteľnými často i v inspíriu.
• Bronchofónia je difúzne oslabená.

Vyšetrenie pohľadom

Extrakardiálne príznaky
• dušnost,

Pohľadom zisťujeme

• cyanóza,

• tvar hrudníku (kyfoskolióza – cor pulmonale, cor kyfoskolioticum),
• pooperačné jazvy,
Obrázok: Periférna cyanóza

• viditeľný úder hrotu (u hypertrofie a dilatácie ĽK – pri hypertenzii,
ICHS, aneuryzma prednej steny po IM, aortálne vady, mitrálna
insuficiencia),

• facies mitralis
– temne červené škvrny
na tvári v kombinácii
s akrálnou cyanózou

• systolické vťahovanie medzirebrí u adhezívnej perikarditídy

Obrázok: Facies mitralis

• tvár farby bielej kávy – subakátna endokarditída,
• arcus senilis lipoides corneae – sivastý lem okolo dúhovky –
je prejavom hyperlipoproteinémie a teda aterosklerózy,

Obrázok:
Arcus
lipoideus
cornae

• xantelazma – depozity tuku v oblasti
horných a dolných viečok – riziko ICHS,

Obrázok: Xantelazma

• zvýšená náplň krčných žíl, hepatomegália a edémy DK t.j.
trias pravostranného srdcového zlyhania,
• paličkovité prsty, nechty tvaru
hodinového sklíčka
– cyanotické vrodené srdcové chyby,

Obrázok: Paličkové prsty

• trieskovité hemorágie – sú v nechtových lôžkach u infekčnej
endokarditídy,

Obrázok: Subunguálne hemorágie
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• Oslerovy uzlíky – nebolestivé červené uzlíky lokalizované na
bruškách prstov či na dlaniach – prejavy infekčných embolov,
• arachnodaktýlia – u Marfanovho syndrómu

Vyšetrenie poklopom
• Skôr orientačné, pre určenie veľkosti srdca (výpovednejšie je
rtg srdca + pľúc, resp. echokg).
• Určenie ľavej hranice srdca – nemala by prekročiť ľavú
medioklavikulárnu čiaru.

Obrázok: Marfanov syndróm

Obrázok: Vyšetrenie srdca
poklopom
Obrázok: Schéma uloženia srdca

Vyšetrenie pohmatom

Patologický nález uloženia srdcového hrotu:

• fyziologicky je úder srdcového hrotu hmatný v 4. – 5. medzirebrí
smerom dovnútra od ľavej medioklavikulárnej čiary

• Pri dilatácii ĽK je úder srdcového hrotu posunutý doľava a dole.
• Pri hypertrofii ĽK je úder srdcového hrotu zdvíhavý.

• Pri dilatácii a hypetrofii PK je srdcový hrot posunutý doľava a
súčasne sa objavuje systolické zdvíhanie sterna a pulzácia
v epigastriu (pretože hypertrofická PK nalieha na prednú stenu
hrudníka).
• Pri rozsiahlej aneuryzme alebo dyskinéze prednej steny ĽK
môžeme hmatať pozdĺž ľavej hranice srdca systolickú pulzáciu.
Obrázok:
Vyšetrenie
srdca
pohmatom

Palpačným korelátom šelestov sú VÍRY (tzv. turbulencie)

Auskultácia – posluch
Má zásadný význam =
najdôležitejšie z fyzikálnych
vyšetrení srdca

Palpujeme:
• diastolický vír v oblasti hrotu pri mitrálnej stenóze,
• systolický vír nad aortou propagujúci sa do karotíd pri
aortálnej stenóze,
• systolický vír pozdĺž ľavého okraja sterna pri defekte
komorového septa.

Obrázok: Miesta auskultácie

Auskultačné miesta na
hrudníku:
1. aortálna chlopňa
II. medzirebrie vpravo
u sterna
2. pulmonálna chlopňa
II. medzirebrie vľavo
u sterna
3. trikuspidálna chlopňa
IV. - V. medzirebrie vľavo
u sterna
4. mitrálna chlopňa
priesečník IV. - V. medzirebria a medioklavikulárnej čiary, oblasť hrotu srdca
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Srdce

Používame 2 typy fonendoskopov
• membránový – lepšie prenáša
vysokofrekvenčné zvuky
• zvonečkový – k auskultácii
nízkofrekvenčných oziev
a šelestov, napr. III. ozvy, IV.
ozvy, diastolického mitrálneho
a trikuspidálneho šelestu

Obrázok: Fonendoskop
Images courtesy of, Ra-id Abdulla, M.D.,
University of Chicago

Srdcové ozvy
• I. ozva
vzniká uzáverom najprv mitrálnej, potom trikuspidálnej chlopne
na začiatku systoly komôr
• II. ozva
vzniká uzáverom semilunárnych chlopní, a to najprv aortálnej,
potom pulmonálnej (mení sa s respiráciou). Pri výdychu
(exspíriu) sa oba komponenty približujú, pri nádychu (inspíriu)
sa od sebe odďaľujú – fyziologický rázštep II. ozvy. Je to dané
tým, že v inspíriu sa prehĺbi negatívny vnútrohrudný tlak, zvýši
sa návrat k pravému srdcu a zvýšený tepový objem pravej
komory predĺži jej vypudzovanie a teda vedie k oneskoreniu
uzáveru pulmonálnej chlopne – napr. pri RBBB na ekg, pri
defekte predsieňového septa a.i.

• IV. ozva
Auskultujeme v polohe na ľavom boku, na hrote.
Je spôsobená vibráciou komorového myokardu pri ejekcii krvi
do komory pri systole predsiení na konci diastoly, chýba pri
fibrilácii predsiení!!!
Zisťuje sa u mladých fyziologicky alebo u starších osôb ako
presystolický cval.
• Ak III. a IV. ozva pri srdcovej insuficiencii splynú, hovoríme
o sumačnom galope.
POZOR – vždy dôležitá známka zlyhávanie ľavej komory

•

Patologický (paradoxný) rázštep druhej ozvy
Patologicky sa vyskytuje paradoxný rázštep II. ozvy tam, kde je
preťažená ľavá komora a predĺžená jej systola (napr. stenóza aorty,
ICHS, LBBB na ekg) – uzáver aortálnej chlopne sa oneskoruje, teda
najprv je pulmonálna a až potom aortálna zložka O2. Pri výdychu je
teda paradoxne 2. ozva rozstiepená, pri nádychu sa odďaľujú (teda
aort. a pulm. fyziologicky), takže splynú.

• III. ozva
Počúvame ju v polohe na ľavom boku, na hrote. Je spôsobená
vibráciami komorového myokardu vo fáze rýchleho plnenia
komôr na začiatku diastoly, vzniká vždy, ale pretože je
nízkofrekvenčná môžeme ju počuť:
- u mladých ľudí fyziologicky
- u starších osôb za patologických situácií zodpovedá
nízkofrekvenčnému protodiastolickému cvalu
(u zlyhávajúceho srdca).

Auskultácia srdca a veľkých ciev
• Vždy auskultujeme
– ešte oblasť laterálne od hrotu smerom do axily (Mi chyba),
– oblasť mezokardu(AoR),
– pod klavikulami, nad karotídami, vzadu medzi lopatkami
vľavo

• Polohovanie
– vľahu na chrbáte, na ľavom boku (Mi chyba),
– v predklone (Ao chyba),
– po námahe (zosilenenie šelestu, zjavenie sa patologickej
ozvy a extrasystol, zmena intenzity šelestu),
– inspírium, expírium
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Srdcové šelesty

Srdcové ozvy
A
B
C
D
E

Fyziologicky 2 ozvy
O3 – slabosť ĽK
O4 – zníž.poddajnosť ĽK
otvárací tón pri MiS
inspírium – fixný rázštep
O2 pri DPS
F expírium - fixný rázštep
O2 pri DPS

• Abnormálne prídavné srdcové zvuky nad
srdcom alebo veľkými cievami
• Za normálnych okolností je tok krvného
prúdu laminárny
• Pri zvýšení rýchlosti krvného prietoku
pozdĺž cievnej steny alebo dutiny vzniká
turbulencia
• Pri auskultácii šelestov vždy treba
myslieť na polohu chlopní v systole a v
diastole

Poloha chlopní
SYSTOLA
• Mi a Tri chlopňa - zatvorené
– Krvný prúd sa vracia späť
do predsiene - vzniká
systolický Mi alebo Tri
regurgitačný šelest

DIASTOLA
• Mitrálne a trikuspidálne ústie
je otvorené
– ak nie sú celkom otvorené,
je prítomný šelest
vyjadrujúci stenózu Mi či Tri
ústia

• Ao a Pu chlopňa - otvorené
– ak nie sú, vzniká šelest ako
následok Ao alebo Pu
stenózy

• Aortálne a pulmonálne
chlopne sú zatvorené

• Pri poškodení cípových
chlopní alebo rozšírení
anulus fibrosus vzniká MR
alebo TR

– ak nie sú zatvorené, vzniká
šelest z regurgitácie krvi z
Ao alebo pľúcnice do ĽK
resp. PK

Hodnotenie šelestu
• ČAS VÝSKYTU
– vo vzťahu ku srdcovému cyklu
– systolický, diastolický,
presystolický

• TRVANIE ŠELESTU
– včasné
• začínajú hneď po ozve alebo s ňou
splývajú

– neskoré
• začínajú v neskorej fáze systoly
alebo diastoly

– stredné
– holo-šelesty

Hodnotenie šelestu
• LOKALIZÁCIA MAXIMÁLNEJ INTENZITY
• FYZIKÁLNA KVALITA
• intenzita šelestu závisí od amplitúdy vibrácií,
ale hlasitosť je subjektívny vnem, závisí od
interpretácie počúvajúceho
– 6 stupňov intenzity šelestu

Intenzita šelestu
• 1.stupeň – 1/6
– šelesty sotva počuteľné

• 2.stupeň – 2/6
– šelesty tiché, ale počuteľné

• 3.stupeň – 3/6
– šelesty strednej hlasitosti

• 4.stupeň – 4/6
– hlučné šelesty + hmatný vír

• 5.stupeň – 5/6
– veľmi hlasité šelesty,počuteľné pri minimálnom kontakte
fonendoskopu so stenou hrudníka + hmatný vír

• 6.stupeň 6/6
– šelesty počuteľné bez toho, aby sme museli priložiť
fonendoskop na hrudník (distančné šelesty) + hmatný vír
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Hodnotenie šelestu

Hodnotenie šelestu - PROPAGÁCIA ŠELESTU

• HLASITOSŤ ŠELESTU
– úmerná rýchlosti krvného prúdu medzi 2 dutinami,
rýchlosť pohybu krvi závisí od tlakového gradientu
cez ústie, veľkosti ústia, od minútového objemu...

• KVALITA ŠELESTU
– opis kvality závisí od predstavivosti vyšetrujúceho
– fúkavý, drsný, chrčivý, muzikálny, hlučný, rezavý,
škarabavý, pískavý...

Hodnotenie šelestu
• MENLIVOSŤ ŠELESTU
– v závislosti od polohy, dýchania, námahy,
farmakologického ovplyvnenia
– pri fyzikálnej námahe sa aj slabé šelesty zosilňujú,
pri SZ sa hlasitosť šelestu podstatne nemení
– diastolický šelest pri MiS sa zosilňuje v polohe na
ľavom boku; pri AoR v predklone
– šelesty z ľavého srdca – lepšie počuteľné v expíriu
– šelesty z pravého srdca – zosilnenie v inspíriu

Hodnotenie šelestu
• SYSTOLICKÝ
–
–
–
–

AoS, PuS, MiR, TriR
HKMP, prolaps MCH
defekt KS, MPS
koarktácia Ao (medzi lopatkami)

• DIASTOLICKÝ
– AoR, PuR, MiS, TriS

• KONTINUÁLNY
– treba odlíšiť od systolického a diastolického šelestu –
oddelené pauzou;
– pri otvorenom tepnovom spoji – 2. až 3.medzirebrie vľavo pri
sterne;
– pri ruptúre sinus aortae do PP

Hodnotenie šelestu
• DIAGNOSTICKÁ ZÁVAŽNOSŤ
– organický aj neorganický pôvod (funkčný,
akcidentálny);
– diastolické a holosystolické šelesty sú zväčša
patologické
– iné systolické šelesty
• zapríčinené hyperkinetickou cirkuláciou – horúčka,
tyreotoxikóza, anémia, gravidita

Perikardiálny trecí šelest
• Suchý zápal perikardu
– bakteriálny alebo nebakteriálny
– pri AIM, nádoroch perikardu, urémii
– môže byť idiopatický

• škrabavý, rezavý charakter
• menlivosť – závisí od polohy
• pri exsudácii tekutiny do perikardu vymizne
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