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Srdeční selhání (HF) 

Patofyziologicky: HF je poruchou struktury nebo funkce srdce, která vede  
        k selhání schopnosti srdce distribuovat kyslík do cílových tkání rychlostí  

        odpovídající potřebám těchto tkání i při normálních plnicích tlacích  

        (nebo za cenu zvýšených plnicích tlaků).  

 

 

 

Klinicky: typické symptomy a známky, které jsou důsledkem abnormality  

        srdeční struktury nebo funkce vedoucí k poklesu minutového výdeje  

        a/nebo zvýšení intrakardiálních tlaků v klidu nebo během zátěže.  





Srdeční selhání- základní pojmy 
Akutní HF          rychlý vznik nebo zhoršení symptomů a známek HF 

Chronické HF    selhání již nějakou dobu trvá (není však stanoveno, jak dlouho)  

Stabilní HF        symptomy a známky u léčeného pacienta zůstávají nezměněny  

             po dobu ≥ 1 měsíce 

Dekompenzované HF - akutní nebo pozvolné zhoršení chronického HF  

Nově vzniklé (de novo) HF  - vznik náhlý (např. při AIM) nebo postupně v řádu  

             až měsíců (např. u dilatační kardiomyopatie).  

Levostranné x pravostranné x oboustranné HF 



Srdeční selhání- klasifikace dle LVEF 

HF with  

reduced LVEF 

cca 60% 

HF with mildly 

reduced LVEF 

cca 24% 

HF with  

preserved LVEF 

cca 16% 





Podezření na srdeční selhání 
* Rizikové faktory 
* Symptomy a/nebo známky 
* Abnormální EKG 

NT-pro BNP ≥ 125pg/ml 
nebo BNP ≥ 35pg/ml 
nebo MR-proANP ≥ 40pmol/l 

Srdeční selhání 
nepravděpodobné Ne 

Echokardiografie: 
abnormální nálezy 

Ne 

Diagnóza HF potvrzena, 
určení typu dle ejekční frakce (LVEF) 

HFrEF 
(LVEF ≤ 40%) 

HFmrEF 
(LVEF 41-49%) 

HFpEF 
(LVEF ≥ 50%) 

Určení etiologie a zahájení terapie 

Diagnostický  
algoritmus  
při podezření na HF 





Léčba nemocných s HFrEF 

* ACEI/ ARNI 
* Betablokátory (BB) 
* Antagonisté mineralokortikoidních receptorů (MRA) 
* Inhibitory SGLT2 (dapagliflozin/ empagliflozin) 
* Kličková diuretika při retenci tekutin 

LVEF≤35% 
+ QRS <130ms 

LVEF>35%  
nebo 

přístrojová terapie  
není indikována 

Sinus  
+ LVEF≤35%  

+ QRS≥130ms 

Při perzistenci  
symptomů přidání  

dalších farmak (2.linie) 

Srdeční  
resynchronizační  
terapie (CRT-D/P) 

Implantabilní  
kardioverter- 

defibrilátor (ICD) 

1. snížit mortalitu,  

2. předejít nutnosti hospitalizace pro kardiální dekompenzaci  

3. zmírnit symptomy, zlepšit kvalitu života a zvýšit toleranci zátěže.  



Základní léky určené  
k léčbě srdečního selhání 



Akutní srdeční selhání 

rychlý vznik nebo zhoršení symptomů a známek HF,  

které si vyžadují okamžitou léčbu 

Hodiny 

(AIM) 

Týdny 

(dekompenzace chron. HF) 

Dny 

Hospitalizační mortalita 4-10%, 1-roční mortalita 20-30%. 

Killipova klasifikace- HF u AIM 

De novo AHF Dekompenzace chron.HF 



Klasifikace akutního srdečního selhání 

DRY x WET 

WARM x COLD 





I  Infekce 
T Tamponáda 

Specifická terapie 

Diagnosticko- terapeutický algoritmus  
u akutního srdečního selhání 



Podezření na akutní srdeční selhání: 
* Anamnéza 
* Symptomy a/nebo známky 

* EKG 
* Pulzní oxymetrie 
* Echokardiografie 
* Vstupní laboratoř 
* Skiagram hrudníku 
* Plicní ultrazvuk 
* Další specifická vyšetření 

Srdeční selhání 
nepravděpodobné 

Ne 

NT-pro BNP ≥ 300pg/ml 
nebo BNP ≥ 100pg/ml 
nebo MR-proANP ≥ 120pg/ml 

Akutní HF potvrzeno 

Ne 

Diagnostický  
algoritmus  
u akutního HF 



Městnání/ retence tekutin 

Hypoperfúze 

Kličková diuretika 
Kličková diuretika 
+ zvaž inotropika 

Ústup městnání? Ústup městnání  
a hypoperfúze? 

Zvyš dávku  
kličkových diuretik 

a/nebo zahaj  
kombinovanou  

diuretickou léčbu 

Zvaž podání  
vazopresorů 

(noradrenalin) 

Rezistence na diuretika 
nebo selhání ledvin 

Perzistující hypoperfúze 
Orgánové poškození 

Optimalizace  
farmakoterapie 

RRT Mechanická podpora oběhu 
a/nebo RRT 

Ne Ano 

Ano Ano 

Ne Ne 

Terapie akutního  
dekomp. HF 

RRT- renal replacement therapy 



Chron. užívání kličkových 
diuretik p.o.? 

Furosemid bolus  
≥20-40mg i.v. 

Furosemid i.v. bolus odpovídající  
1-2 násobku chron. p.o. dávky 

Odpad sodíku do moči/ 2hod      ≥50-70 mmol/l 
Diuréza/ 6 hod                             ≥100-150 ml/h 

Opakuj obdobný 
bolus ā 12hod 

Zdvojnásob dávku 
dalšího bolusu 

Odpad sodíku do moči/ 2-6hod ≥50-70 mmol/l  
Diuréza ≥100-150 ml/h 

Kontroly iontů a kreatininu alespoň každých 24hodin 

Pokračuj do 
odstranění 
městnání 

Zahaj kombinační 
diuretickou terapii 

Ne Ano 

Ano Ne 

Ne Ano 

Vedení diuretické  
terapie  
u akutního HF 



↓ preload  

(venodilatace) 

↓ afterload  

(arteriodilatace) 

 

CAVE: SBP<90mmHg 

Mi stenosa, Ao stenosa 

Periferní vazodilace  

s hypotenzí 

Periferní vazodilace  

s hypotenzí 

↑ perfuse tkání  

a orgánových funkcí 

AHF s hypotenzí 

Sinusová tachykardie, 

Ischemie myokardu 

Arytmie 

↑ perif. vazokonstrikce 

(↑ afterload) 

AHF s hypotenzí 

Opiáty (↓ pocit dušnosti- plicní edém, zlepšení compliance při NIV) 

LMWH jako prevence tromboembolie 



Oxygenoterapie 
nebo ventilační podpora 

Systolický tlak ≥110 mmHg 

Známky hypoperfúze? 

Kličková diuretika 
a/nebo vazodilatancia 

Kličková diuretika 
a inotropika/  
vazopresory 

Kličková diuretika 

Ústup městnání? 

Optimalizace  
farmakoterapie 

Zvaž RRT, 
mechanickou podporu  

oběhu aj. 

Ne Ano 

Ne Ano 

Ano Ne 

Terapie akutního  
plicního edému 



Akutní koronární syndrom s postižením pravé komory 
nebo plicní embolie? 

Specifická terapie Optimalizuj volémii: 
Přítomno městnání? 

Kličková diuretika 
Zvaž opatrnou  
volumexpanzi 

Periferní hypoperfúze/ 
perzistující hypotenze? 

Vazopresory  
a/nebo inotropika 

Ústup známek a symptomů HF? 

Sledování 
RVAD 

a/nebo RRT 

Ano Ne 

Ne Ano 

Ne 

Ano 

Ne Ano 

Terapie 
izolovaného  
selhání  
pravé komory 

RVAD- right ventricular assist device 

RRT- renal replacement therapy 



Akutní koronární syndrom 
a/nebo mechanické komplikace? 

Urgentní PCI nebo 
chirurgická léčba 

Identifikace a léčba 
specifické příčiny 

Zvaž oxygenoterapii 
nebo ventilační podporu 

Zvaž inotropika/ 
vazopresory 

Zvaž MCS 

Ústup hypoperfúze  
a orgánové dysfunkce 

Ukončení podávání 
Inotropik/ vazopresorů 
a/nebo MCS 

MCS 
a/nebo RRT 

+ + 

Ano Ne 

Terapie  
kardiogenního  
šoku 



Mechanické 
podpory 
oběhu 



Děkuji za pozornost 




