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Dušnost 

Subjektivní pocit nedostatku vzduchu spojený 

s potřebou zvýšit ventilační úsilí 

Dyspnoické dýchání 

 složka subjektivní - pocit dechové tísně 

 složka objektivní - tachypnoe, hyperpnoe,  

   Cheyne-Stokesovo dýchání, ataktické dýchání 



Příčiny dušnosti  

a dyspnoického dýchání  

 

 hypoxemie (snížení PaO2, SaO2) 

 hyperkapnie (zvýšení PaCO2) 

 acidóza (RAC, MAC) 

 reflexní mechanismy 



Stavy dyspnoe 
- jsou následkem: 

 stenózy / uzávěru velkých dýchacích cest 

 plicních afekcí 

 srdečních afekcí 

 anemie 

 mozkových poruch 

 metabolických chorob 

 otylosti 

 emočních faktorů 

 poruchy exkursibility hrudníků 



Porucha ventilace 

Zástava dechu Dyspnoe  Patologický typ 

ventilace 

Tachypnoe 

 Bradypnoe  

Periodické dýchání 

Cheyne-Stokes 

Ataktické dýchání 

Biotovo 

Lapavé dýchání 

Gasping respiration 

Kussmaulovo dýchání 

Stridor  

Spastické 

fenomeny 

Chropy  

Bolest při dýchání 



Obecná symptomatologie dušnosti  

 tachypnoe / bradypnoe, patologický typ dýchání 

 zatahování měkkých tkání hrudníku 

 dýchání s otevřenými ústy, alární, lapavé dýchání 

 abnormální distanční fenomeny, grunting 

 vrzoty, pískoty, vlhké fenomeny 

 „tichý hrudník“ 

 cyanóza 



Klasifikace dušnosti v praxi  (1)  

A. Inspirační dušnost 

 

 aspirace cizího tělesa 

 akutní epiglotitis 

 akutní subglotická laryngitis 

 alergický edém laryngu a subglotického prostoru 

 pseudomembranózní laryngotracheitis   



Klasifikace dušnosti v praxi  (2)  

B. Exspirační dušnost 

 

 kritické astma 

 bronchiolitis akuta 

 těžká akutní bronchitis  



Klasifikace dušnosti v praxi  (3)  

C. Během inspiria i exspiria 

 strangulace 

 tonutí 

 PNO 

 kardiální insuficience 

 embolie plicnice 



Epiglotitis  (1)  

Bakteriální flegmonózní zánět hrtanové příklopky s následným 

uzávěrem aditus laryngis 

Etiologie: Haemophilus influenzae 

 onemocnění předškolního a školního věku 

 během několika hodin 

 třesavka, horečka (až 39 oC), schvácenost 

 bledost (známka dušení) 

 silné bolesti v krku (citlivý na tlak zepředu i z boku) 

 porucha polykání (nepije, sliny vytékají z úst) 



Epiglotitis  (2)  

 dítě sedí v předklonu - trvá na pozici 

 poloha na znak - prohlubuje dušení 

 tachypnoe 

 zatahování měkkých částí hrudníku 

 někdy - patrná oteklá epiglotis za kořenem jazyka 



První pomoc v terénu  

 při sebemenším podezření - transport do zařízení 

 s možností intubace 

 převoz provést vsedě 

 s dítětem nemanipulovat, nepodávat žádné léky 

 při náhlém prudkém dušení s cyanózou 

 pokus o odtlačení epiglotis prstem  

  (za kořenem jazyka) 

 při neúspěchu - rychlá koniopunkce 



Léčba v nemocnici  

 kanylace periferní žíly 

 vsedě - inhalační anestézie (N2O + O2 + H) 

 rychlá intubace 

 

Intubace apnoickou technikou postup non lege artis 

(nebezpečí sufokace - ventilace přes masku se nedaří) 

 antibiotika: CHAM nebo cefalosporiny III. generace 

 analgosedace směs M2 



Epiglotitis - nejčastější chyby 

 záměna za laryngitis subglotica 

 dítě během ošetřování položeno na znak a dusí se 

 opožděná intubace 

 pokus o intubaci apnoickou technikou 



Laryngitis subglotica 

 nejčastěji v 1 - 4 roku života 

 vzniká náhle, často v noci 

 záchvat suchého, štěkavého kašle 

 výrazná inspirační dušnost se stridorem 

 nemění se s polohou dítěte 

 teplota subfebrilní 

 bývá dysfonie/afonie 

 nejsou bolesti v krku ani porucha polykání 

zánětlivý edém v subglotickém prostoru vedoucí k obstrukci 

a dušení  

Etiologie: virová infekce 



Laryngitis subglotica  

   - léčba v terénu 

 ihned metylprednisolon 3 mg/kg, nebo 

 hydrokortizon 5 mg/kg i.v. 

 vdechování vlhkého, chladného vzduchu 



Laryngitis subglotica 

   - léčba v nemocnici 

 bodování podle Downese (> 4 body / JIP) 

 inhalace studené směsi zvlhčených plynů (FiO2 = 0,4) 

 kortikoidy  - metylprednisolon 3 - 5 mg/kg /24 h nebo 

   - hydrokortizon 10 mg/kg za 24 h 

 analgosedace směsi M2 

 narůstá-li skóre podle Downese i po 1 - 2 h: 

 intubace v inhalační anestézii ! (ne apnoickou technikou) 

 extubace zpravidla do 48 h  



Hodnocení stavu při obstrukci horních 

dýchacích cest bodováním podle Downese 

Příznak 
Hodnocení  v  bodech 

0 1 2 

Poslech 

při dýchání 
normální 

drsné pískoty 

 VRZOTY 
OSLABENÝ 

Stridor není inspirační 
inspirační 

i exspirační 

Kašel není drsný štěkavý 

Zatahování, 

alární dýchání 
není 

alární dýchání, 

zatahování 
jugula, 

nadklíčkových 

jamek 

dtto + 
zatahování 
podžebří 
a mezižebří 

Cyanóza není 
při FiO2 = 0,21 

přítomna 

při FiO2 = 0,4 

přítomna 

Vyhodnocení:  více než 4 body - intenzívní péče 

 více než 7 bodů - uvažovat o intubaci 



Quinckeho edém 

 Obj. huhňavá řeč 

 afebrilní, nekašle 

 otok jazyka/rtů  

je alergický edém sliznic postihující larynx a subglotický prostor  

Etiologie: kontakt s alergenem 

Subj: pocit plnosti a tlaku v krku 



Quinckeho edém - léčba v terénu 

 hydrokortizon 100 mg i.v./i.m. (bez ohledu na věk) 

 adrenalin 0,2 - 0,3 mg s.c. 

 Calcium gluconicum 1 ml/5 kg t.hm. (max. 10 ml) 

 Neustupuje-li sufokace intubace/koniopunkce 



Quinckeho edém  

   - léčba v nemocnici 

 opakuje - hydrokortizon, adrenalin, Calcium gluconicum 

 bisuleptin (Dithiaden) 1 mg i.v./ i.m.  po 8 - 12 h 

 inhalace adrenalinu : 1 mg/5 ml F1/1 

 promethazin (Prothazine) 1 - 3 mg/kg/24 h i.v. /i.m. 

 při anafylaktickém šoku 

 adrenalin LD - 0,1-1, Oug/kg/min. 

 infuze R1/1 (expandery) 



Diferenciální diagnostika epiglotitidy  
    a subglotické laryngitidy 



Astma bronchiale 

Chronické zánětlivé onemocnění charakterizované zvýšenou 

reaktivitou na různé stimuly vedoucí k bronchiální obstrukci  

na podkladě: 

 edému bronchiální sliznice 

 hypertrofii bronchiální svaloviny 

 hypertrofii sekrečních žlázek 

 peribronchiální infiltrace neutrofily a eozinofily 

Incidence: 

2,3 - 3,3% populace, 1,8 - 3,3 na 100 000 obyvatel 



Astma bronchiale  

   - symptomatologie 

 záchvat dechové tísně, exspirační stridor 

 ortopnoe, zapojení auxiliárního svalstva 

 dráždivý, vyčerpávající kašel 

 tachykardie, hypertenze 

 neklid, úzkost, profusní pocení 

 zmatenost, somnolence, 

 pacient není schopen říci celou větu 



Astma bronchiale  
 - klinický obraz 

Variabilní v závislosti na 

sezóně, cirkadianní rytmicitě, námaze 

Fyzikální vyšetření 

 normální  - v klidovém intervalu 

 známky hyperinflace plic - poklep zvučný, 

    prodloužené exspirium, suché fenomeny 

 zapínání auxiliárního svalstva, vpadávání 

 supraklavikulárních jamek (zn. závažné obstrukce) 

 „tichá plíce“ výrazné omezení proudění 

   v dýchacích cestách (nepříznivé znamení) 



Krátká anamnéza 

 asthma bronchiale 

 respirační infekt 

 aplikace léku (beta-bloker, kys. acetylosalycylová) 

 styk s alergenem 

 chemická nebo fyzikální iritace (prach, chladný vzduch) 

 emoční podráždění 



Astma bronchiale  

   - kritéria závažnosti 

 astma intermitentní (periodické) 

    frekvence záchvatů max. 1 týdně - th. úlevová beta  

 2 mimetiky 

 

 astma perzistující 

    frekventnější - th udržovací - protizánětlivá 



Astma bronchiale - terapie 

1. odstranění / omezení provokujících faktorů 

2. protizánětlivá terapie (léky udržovací) 

3. bronchodilatační terapie (léky úlevové) 



Astma bronchiale - terapie 

Léky udržovací - protizánětlivé 

 glukokortikoidy 

    - inhalační:  beklometazon, budesonid, flutikazon 

    - systémové:  prednison, prednizolon,  

       metylprednizolon, hydrokortizon 

 nesteroidní 

      kromoglykát, nedokromil sodný, ketotifen, 

      retardované theofyliny, beta2 -s ympatomimetika  

      s prodlouženým účinkem, antihistaminika 2. generace   



Astma bronchiale - terapie 

Léky úlevové - rychle účinné 

 beta 2 - sympatomimetika s krátkodobým účinkem  

 (4 h): inhal, p.o.: fenoterol, salbutamol, terbutalin 

 

 anticholinergika: ipratropiumbromid, oxitropiumbromid 

 

 systémové glukokortikoidy - tzv. „záchranná dávka“ 

 

 krátce účinné theofyliny 



Astma bronchiale  

 - neodkladná opatření  (1) 

 pacienta uklidnit 

 poloha vsedě, uvolnit tísnící oděv 

 zajistit i.v. vstup, infuze R1/1 

 aplikace O2 

CAVE - dechový útlum, pohotovost k intubaci ! 

 fenoterol (Berotec) 1 - 2 dávky a 200 µg, (P<130/ min.) 

 možno opakovat po 15 min. 



Astma bronchiale  

 - neodkladná opatření  (2) 

 methyl prednisolon (Solumedrol) 50 - 250 mg i.v.  

 (až 2000 mg) 

 theophyllin (syntophyllin) 0,24 - 0,48 g i.v. a dále 1 mg/kg/h. 

 terbutalin (Bricanyl) 0,5 mg s.c., i.v. 

 promethazin (Prothazin) 25 - 50 mg i.v. 



Astma bronchiale 

  - neodkladná opatření (3) 

Při rezistenci vůči th., vyčerpanosti, cyanóze, bradykardii, 

bezvědomí z hypoxie 

  ketamin (Ketalar) 3 mg/kg i.v., pokračovat  

 v LD 100 - 200 mg/h + midazolam (Dormicum)  

 7,5 - 15 mg/h LD i.v. 

 

  umělá plicní ventilace, VT = 7 ml/kg, f = 10/min., FiO2 = 0,4 - 0,6 

 

  fenoterol (Partusisten) LD 1 - 3 µg/min. i.v. 



Inhalační trauma 

  termické/chemické poškození dýchacích cest a plic vdechnutím 

 kouře nebo dráždivých plynů 

 

  často kombinované s intoxikací CO, kyanidy, NO 

 Při intoxikaci CO a methemiglobinemii - hodnoty SpO2 jsou 

 falešně vysoké ! 

 

  CAVE na popáleniny v obličeji, spálené vlasy, mour ve sputu 



Inhalační trauma - symptomatologie 

  excesivní dušnost, retrosternální palčivá bolest 

  kašel, bronchorrhea 

  spastické exspirační fenomeny 

  vlhké fenomeny 

  ortopnoe 

  pokles SpO2 



Inhalační trauma - terapie 

  zajištění průchodnosti dýchacích cest 

  oxygenoterapie - vysoká FIO2 

  analgosedace 

  distenční terapie 

  bronchodilatancia 

  aerosolová terapie 



Kortikoidy 

  dexamethason (Auxiloson), budenosid (Pulmicort) - spray 

 iniciálně 4 dávky, pak po 10 min. 2 dávky 

 

  alternativně:  dexamethason (Dexona) 40 - 100 mg i.v. 

  metyprednisolon (Solumedrol) 250 - 500 mg i.v. 

 

  význam terapie kortikoidy je diskutován 



Tonutí 

setrvání pod vodou (jinou tekutinou) s následnou 

asfyxií, kdy oběť alespoň dočasně přežívá 
 

Utonutí 

je nezvratný stav vyvolaný asfyxií 

 3. nejčastější příčina smrti u dětí do 15 let 

 50% utonulých je mladších než 20 let 

 75% utonulých jsou mužského pohlaví 

 30% utonulých jsou plavci 

Častou příčinou - dlouhé apnoické plavání  

                            pod vodou 

                          - vliv alkoholu 



Tonutí  

 aktivován „potápěcí reflex“ (apnoe, bradykardie, centralizace 

 oběhu) 

 automatické inspirium (hypoxie, hyperkapnie   

 - vlhké tonutí - 90 %) 

 polykání vody, zvracení, aspirace 

 sekundární apnoe, lapavé dechy, bezvědomí 

 poruchy srdečního rytmu - předzvěst smrti 

 v 10% utonulých - nenalézáme v plicích vodu - suché tonutí 

 laryngospasmus, sekrece hustého hlenu, bronchospasmu 

 brání průniku vody do plic 

Hyperventilace před potopením zvyšuje riziko utonutí!   



Aspirovaná tekutina 

Tonutí ve sladké vodě 

 průměrné množství aspirované vody 10 ml/kg t.h.m. 

 rychlé vstřebávání vody do oběhu 

 riziko hemolýzy, hemoglobinurie, renální insuficience 

 elektrolytové změny - diluční hypokalemie, hypoosmolalita 

 porucha surfactantu, atelektázy 

Tonutí ve slané vodě 

 přestup vody a plasmatických bílkovin do intersticia 

    a intraalveolárně - edém plic 

 vymývání surfactantu a porucha alveolokapilární membrány 



Postižení plic 

Bez ohledu na typ media, v němž došlo  

k tonutí, dochází k 

 

 hypoxémii již při vdechnutí 2,5 ml/kg tekutiny 

 k vzestupu rezistance, atelektázám, Qs/Qt, plicnímu edému 

 poškození surfaktantu  

Při jeho perzistenci i při úspěšné resuscitaci hrozí 

až 72 hod. po příhodě rozvoj respirační insuficience 

- sekundární tonutí 



Kardiovaskulární projevy 

Kardiovaskulární systém je během tonutí 

relativně stabilní 

 sekundární změny v důsledku hypoxie - TK, P, EKG 

 

 změny objemu krve v důsledku aspirace vody 

 nebývají významné 

 

 změny Hb a Hk nevýrazné  



Hypotermie  

 hypotermie může podpořit přežití i u dlouhodobého  

    ponoření (1 hod.) 

 podchlazené oběti resuscitovat podstatně déle než 

    je běžné! 

 skutečný mechanismus protekce mozku nejasný 

    (tělesná teplota nemůže dostatečně poklesnout  

    během prvních 10 min) 

  

 CAVE – chladná voda (kol. 40C) indukuje reflektoricky 

 hyperventilaci s následným zhoršením vědomí - tonutí 



Příčina úmrtí při utonutí 

    = smrt mozku  

Vlivem - hypoxie mozku 

            - vagové srdeční zástavy 



Hlavní terapeutické problémy tonutí  

 hypoxémie a hyperkapnie 

 edém plic 

 MAC 

 oběhová dysfunkce 



První pomoc na místě nehody 

 okamžitá KPR 

 aplikace Heimlichova manévru - kontroverzní 

    (spojena s rizikem zvracení) 

 CAVE KCP a poranění krční páteře (skokani) 

 

 oxygenoterapie (co nejdříve) 

 tracheální trubice + UPV 

 bránit tepelným ztrátám 

 



Oběšení  

násilný čin využívající tělesnou hmotnost a gravitaci 

k zatažení struktur krku a šíje - cév, dýchacích cest 

horní krční páteře a prodloužené míchy 

 Kompletní oběšení - mžikové zapůsobení celé tělesné  

 hmotnosti, kdy se nedotýkají podložky 

 

 Inkompletní oběšení - u pololežícího / klečícího dospělého  

 člověka se uplatňuje cca 10% jeho tělesné hmotnosti  

 - má smrtelné následky 



Strangulace - mechanismus  

 zástava perfuze mozku uzávěrem a. carotis (a později) 

 disekce trombóza 

 

 fraktura jazylky, štítné chrupavky, destrukce hrtanu,  event. 

trachey - neprůchodnost dýchacích cest 

 

 dislokovaná fraktura obratlů v horním segmentu  

 C-páteře („katovská zlomenina“) léze prodloužené míchy 



Při včasném uvolnění strangulace 

inkompletní oběšení  

Mohou být známky asfyxie: 

 kóma 

 cyanóza 

 prosáknutí hlavy a krku 

 edém mozku, křeče 

 nitkový tep, tachykardie, edém plic  

    a posléze 

 zástava oběhu 



Terapie strangulace 

 uvolnění strangulace 

 zajištění průchodnosti dýchacích cest 

 intubace + UPV s PEEP 

 

Při křečích: 

  benzodiazepiny, relaxace, 20 % manitol 

 

Při zástavě oběhu:  

  KPR 



Dušnost při kardiální insuficienci 

je podmíněna plicní kongescí a poklesem  

compliance, proto: 

- dýchání je povrchové a tachypnoické 

- často se neliší od dušnosti u plicních onemocnění, 

  mohou být přítomny: 

  suché fenomeny, prodloužený výdech, námahová dušnost, 

 ortopnoe 

  na rozdíl od plicní dušnosti kardiální dušnost se  zhoršuje 

 vleže případně po usnutí 

  rozlišujeme: 

  ortopnoe, astma cardiale, plicní edém, periodické dýchání 

 Cheyne-Stokes 



Výskyt kardiální dušnosti 

 hypertenze 

 aortální a mitrální vady 

 koronaroskleróza 

může jít o první projev onemocnění 

současně bývá - galop rytmus a zvětšení LK 



Kardiální dušnost  

   - auskultační nález 

 četné nepřízvučné / přízvučné chrůpky při basích 

 někdy pravostranný (vlevo méně často) fluidothorax 

 akcentace 2. ozvy nad pulmonalis (plicní hypertenze) 

Dušnost může být spojena i s pravostrannou insuficiencí. 

Dušnost však není podmíněna pravostranným selháním, 

ale plicní chorobou, která vedla k přetížení PK. 



Kardiální dušnost  

  -  Cheyne-Stokesovo dýchání 

Příčina - snížená excitabilita dýchacího centra nejčastěji  

v důsledku hypoxie u cévních chorob mozku 

Proto Cheyne-Stokesovo dýchání nacházíme 

 především u: 

 hypertenze 

 koronarosklerózy 

 

Prakticky nikdy u chlopenních vad 



Akutní kardiální insuficience 

vzniká během několika minut - hodin 

  AIM 

  hypertenzní krize 

  masivní plicní embolie 

  masivní hyperhydratace  (u poškozeného srdce) 

  fyzické / psychické přetížení u srdečních vad 

  dysrytmie  



Klinika akutní kardiální insuficience (1) 

1. Dušnost  - důsledek plicní kongesce 

2. Kašel   - čisté / zkrvavělé sputum 

3. Ortopnoe 

 

4. Auskultační nález 
 Plíce:  bazálně až po celých plicích -  akcidentální  

      chrůpky 



Klinika akutní kardiální insuficience (2) 

Srdce:  - 3. ozva - protodiastolický galop 

            - akcentace 2. ozvy nad a. pulmonalis 

            - systolický šelest na hrotě  

  - relativní insuficience mitralis 

            - P - zrychlený ne/pravidelný 

            - TK - normální / mírně zvýšený  

  (není-li hypertenzní krize) 

                

5. Doplňující vyšetření:  EKG, RTG P+S, ECHO-kardio 

 

6. Diferenciálně diagnosticky:  astma bronchiale 

                                                       embolie plicnice 



Akutní kardiální insuficience  

    - neodkladná léčba 

1. Sedace:  Seduxen 5 - 10 mg i.v. 

2. Analgézie:  Fentanyl 0,10 - 0,15 mg i.v. 

                       Morphin 5 - 10 mg i.v. 

                       Dolsin 50 mg i.v. 

3. Oxygenoterapie 

4. Nitráty:  Nitroglycerin 1 - 2 tbl sublinguálně 

                  isosorbitdinitrát (Isoket sp, Iso mack spr.) 

6. Při hypertenzi: captopril (Capoten, Tensiomin 12,5-25 mg) 

7. Při bronchospasmu: Solumedrol / Depersolon 

8. Preklinicky ošetřit tachykardii nebo bradykardii 



Akutní kardiální insuficience  

   - intenzivní léčba (1) 

1. Zvýšená poloha horní ½ těla 

2. Oxygenoterapie 

3. Sedace: Seduxen 5 - 10 mg i.v. (Dormicum) 

4. Nitráty: Nitroglycerin 1 - 2 tbl. sublinguálně 

                 opakovat po 10 - 15 min. 

                 Isoket v infuzi 3 - 6 mg/h 

5. Diuretika: Furosemid 20 mg i.v. 

6. Digitalizace: podle aktuálního stavu a předchozí digitalizace   



Akutní kardiální insuficience  

   - intenzivní léčba (2) 

  7. ACE inhibitory:  kaptopril (Capoten, Captopril) 

                                - 12.5 - 25 mg 

                                enapril (Enap) -  ½-1 tbl. (2,5-5 mg) 

  8. Léčba dysrytmií 

  9. Bronchospasmus: Solumedrol / Depersolon 

10. Rezistentní kardiální insuficience:  

         Dobutrex 8 - 12 µg/kg/min i.v. 

11. Není-li efekt:  amrinon (Wincoran) 5-10 µg/kg/min. 



Plicní edém - příčiny (1) 

1. Porucha Starlingových sil - kardiogenní plicní edém 

 levostranná srdeční insuficience při AIM 

 akutní dekompenzace chron. levostranné insuficience 

 aortální chlopňová vada s mitrální insuficiencí 

 kardiomyopatie 

 myokarditis 

 akutní endokarditis 

 aneurysma srdeční stěny 

 stenosa mitrální chlopně 

 dysrytmie 

 objemové přetížení plicního oběhu 

 hypertenzní krize 



Plicní edém - příčiny (2) 

2. Poškození alveolo-kapilární membrány - ARDS 

 pneumonie 

 aspirace 

 šoková plíce 

 DIC 

 pankreatitis 

 KCP 

 sepse 

 plicní embolie 

 uremie 



Plicní edém - příčiny (3) 

3. Blokáda lymfatické drenáže 

 karcinomatóza plic 

 fibrotizující lymfangoitis 

 st. p. transplantaci plic 

4. Centrální neurogenní plicní edém 

 KCP 

 epi-parox 

 mozkové krvácení 

 tu mozku 



Plicní edém - neodkladná léčba (A) 

A. Plicní edém při normotenzi a hypertenzi (a) 

1. Poloha: v sedě (event. svěšené nohy) 

2. Sedace: Seduxen 5 - 10 mg (Dormicum) 

3. Oxygenoterapie 

4. Nitráty: Nitroglycerin 2 tbl. pod jazyk 

       po 5 - 10 min.,  opakovat po 5 - 10 min. 

       Kontrola TK po každé dávce ! 

5. Diuretika: Furosemid 40 - 80 mg 



A. Plicní edém při normotenzi a hypertenzi (b) 

6. Léčba hypertenze: je-li 15 - 20 min. po aplikaci 

      TK nad 180 mm Hg 

7. Léčba arytmií 

8. Digitalizace: u nemocných dosud bez digitalisu 

     (zvl. u tachyfibrilace síní, aortální a mitrální 

     stenózy, hypertenze), u digitalizovaných uvážit  

     možnost intoxikace digitalisem    



Plicní edém - neodkladná léčba (B) 

B. Plicní edém při hypotenzi:  

1. Zvýšená poloha horní ½ těla 

2. Oxygenoterapie 

3. Dobutamin 5 - 8 µg/kg/min 

4. Nitroglycerin 1 tbl. pod jazyk 

5. Léčba dysrytmií - zvl. je-li možnou příčinou stavu 

6. CAVE sedativa + diuretika!  



C. Bronchospasmus 

Hydrocortizon 100 - 200 mg i.v. 

Aminophyllin 5 mg/kg 

D. Refrakterní plicní edém 

Tracheální intubace a UPV s PEEP 



Časté chyby 

1. Opožděná intubace a zahájení UPV u refrakterních 

stavů 

2. Aplikace Morphinu u poruchy plicních funkcí (mimo UPV) 

3. Aplikace aminophyllinu při vysoké tepové frekvenci 

4. Nekontrolovaná aplikace nitrátů (hypotenze) 

5. Drastická forsáž diurézy (hypovolemie) 

6. Nevhodná poloha pacienta 



Chronická pravostranná srdeční 

 insuficience s akutním zhoršením 

1. Dlouhodobá levostranná insuficience 

 systémová hypertenze 

 koronární insuficience 

 chlopňové vady 

2. Onemocnění obou komor 

 myokarditida 

3. Dlouhodobá zátěž pravého srdce 

 primární plicní hypertenze 

 chronická plicní onemocnění s plicní hypertenzí 

   (chronická bronchitis, astma plicní fibrózy) 



Klinický obraz akutního zhoršení PKI (1) 

Klinický obraz: podmíněn zvýšením tlaku v žilním systému 

 a kapilárách 

Dušnost: zřídka výrazná tak jako u levostranné insuficience 

 je podmíněna spíše primárním plicním 

 onemocněním 

Známky plicního onemocnění: cyanóza a paličkové prsty 

Auskultace srdce:  

 akcentace 2. ozvy nad pulmonalis 

 galop protodiastolický 

 systolický šelest ve 4. mezižebří I. dx. (rel. insuficience 

     tricuspidalis) 



Klinický obraz akutního zhoršení PKI (2) 

Kongesce a tvorba edémů: 

 ve splanchniku, játrech, ledvinách 

 ascites 

 dolních končetinách 

 u ležících bederní oblast, dorsální strana stehen  

Akutní symptomatologie v nadbřišku: 

 zvracení, obraz městnavé gastritidy 

 hepatomegalie event. s ikterem 



Léčba akutní pravostranné 

 kardiální insuficince (1) 

1. Poloha:  lehce zvýšená horní polovina těla 

2. Sedace:  Diazepam / Dormicum 5 mg 

3. Oxygenoterapie 

 

4. Nitráty:  Isoket v infuzi - kontrola TK ! 

5. Diuretika: Furosemid, po 2 dnech Aldactone 

                     (negativní bilance 1,5L) 

6. Digitalizace: Digoxin  



Léčba akutní pravostranné 

 kardiální insuficince (2) 

7. ACE inhibitory: současně s digitalizací kaptopril 
                             (Capoten, Captopril) 

8. Léčba plicního onemocnění: 

 Aminophyllin v infuzi (cave tachykardie) 

 Kortikoidy: Hydrocortizon 100 - 200 mg i.v. 

 Sekretolytika: Mucosolvan 

 Antibiotika: cíleně 

CAVE: Při výrazných známkách pravostranné 

insuficience současně, 

s insuficiencí respirační včas intubovat a zahájit  

UPV! 



Predisponující faktory plicní embolie (1) 

1. Hluboká žilní trombóza 

(riziko PE proximálně od lýtka 30-50 %,  v obl. lýtka nižší) 

1. Primární hyperkoagulační stavy 

 deficit antitrombinu III 

 deficit proteinu C a S 

 defektní fibrinolýza  



Predisponující faktory plicní embolie (2) 

2. Sekundární hyperkoagulační stavy 

 operace, imobilizace, ochrnuté / imobilizované DK 

 těhotenství, porod, šestinedělí, hormonální antikoncepce 

 kardiopatie (IM. myokarditis, -myopatie) 

 chronická plicní onemocnění 

 maligní tumory 

 centrální katetr  



Diagnostika plicní embolie  

Subjektivní obtíže 

 Dyspnoe   84 % 

 Pleurodynie  74 % 

 Kašel   53 % 

 Pocení   36 % 

 Hemoptýza  30 % 



Diagnostika plicní embolie  

Fyzikální vyšetření 

 Tachypnoe     92 %  

 Chrůpky, pleurální třecí šelest  58 % 

 Akcentace 2. ozvy na pulmonalis 53 % 

 Tachykardie    44 % 

 Teplota     43 % 

 Známky flebotrombózy   32 % 

 Cyanóza      19 % 



Terapie embolie plicnice (1)  

1. Všeobecná pravidla 

  klid na lůžku 

  analgézie: Fentanyl 0,1 mg i.v. 

  sedace: Seduxen / Dormicum 5 - 10 mg i.v. 

  oxygenoterapie 

2. Heparin 

bolus 10 000 j. i.v. 

pokračovat 1 000 j/h  (APTT prodlouženo 1,5-2x) 



Terapie embolie plicnice (2)  

3. Hypotenze 

Dobutrex 6-12 µg/kg/min., Dopamin 2-6 µg/kg/min. 

4. Korekce tlaku v a. pulmonalis 

Nitráty: Isoket 2 - 10 mg/hod. i.v. 

5. Respirační insuficience: intubace + UPV 



Terapie embolie plicnice (3)  

6. Trombolytická terapie 

Streptokináza: bolus = 250 000 j. i.v. během 30 min. 

                        dále 100 000 j/h po 3-5 dnů 

Urokinása:       bolus = 200 000 j. i. v. dále  

                        50 000- 100 000 j/h + plná  

                        heparinizace 

Alteplase:        bolus = 10 mg dále 90 mg po  

                        dobu 2 hod.                   



Effort syndrom 

a přechody k hyperventilační tetanii  

nacházíme při úzkostných stavech 

Dif.dg.: anemie zvl. u mladých žen 

Dyspnoe u onemocnění mozku 

 mozkové tumory 

 encefalitis 

 cévní onemocnění mozku 



Příčiny selhání „plicních funkcí“ 

Poruchy alveolo-kapilární membrány 

 Plicní edém 

 ARDS 

 Pneumonie 

 Atelektásy 

 Plicní fibróza 


