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• Fyziologie a Patofyziologie Oběhu

-napětí stěny

-determinanty tepového objemu

-pravá komora

-regulace KVS

• Klinické „syndromy“

-obecné anesteziologické postupy, terapie

-systolické selhání (dilatovaná komora)

-diastolické selhání

-pravostranné selhání

-klinické poznámky



Napětí stěny

• Nejen preload

• Definuje reakci stěny na působení zevní síly v závislosti na jejím 
tvaru, tloušťce a charakteru

• U pevné struktury umožňuje určit mez pevnosti- tlakové lahve

• Ve fyziologii může stěna reagovat

-změnou kontraktility

-dilatací, remodelací

-elastickou deformací (uložení energie ve vnitřní struktuře)

• Stanovení: 3D efekt!



Napětí stěny
• Máme tři Typy napětí stěny: 

-obvodové (tangenciální)

-osové (longitudinální)

-radiální

• Napětí je přímo úměrné tlaku a 
poloměru, nepřímo tloušťce

• Výsledek se součtem všech bodu ve 
stěně, u jednoduchých tvarů lze zkrátit 
do rovnice➔

• Pokud je stěna tenká (r/t> 10) a 
homogenní, pak lze radiální napětí 
zanedbat a obvodové i longitudinální 
napětí je v celém průřezu stejné



Napětí stěny
• Srdeční komory ale nemají dostatečně tenkou 

stěnu, abychom je považovaly za tzv. 
tenkostěnné (r/t ≥ 10)

• Radiální a obvodové napětí klesá k vnějšímu 
obvodu (kde je nulové)

• Subendokardiální vrstva je vystavena 
vyššímu napětí a má tedy vyšší spotřebu 02 + 
současně nejhorší dodávku 02

➔ subendokardiální ischemie

➔ porušená koordinace (mechanika) kontrakce

➔ „zachovaná“ globální kinetika x snížená rezerva



Napětí stěny vs. Povrchové napětí

Napětí stěny Povrchové napětí

Vzniká působením tlaku na stěnu v celém jejím průřezu Vzniká z nerovnováhy kohezivních vazeb molekul na 
fázovém

Hodnota se mění s tlakem a tvarem Konstanta
Hodnotu lze změnit pouze změnou kohezivních vazeb 
(teplota, mýdlový roztok) nebo změnou povrchové 
vrstvy (surfaktant)

Podobnost s Young- Laplaceovou rovnicí je „náhodná“ Povrchové napětí generuje tlak (kapilární) dovnitř 
zakřiveného povrchu (hladiny): jeho hodnota se počítá 
dle Young- Laplaceova rovnice➔ počítáme hodnotu 
kapilárního tlaku nikoli povrchového napětí

N/m2 = Pa N/m

Hodnotu ovlivňuje tloušťka stěny, působí ve 3 kolmých 
směrech

Působí jen v povrchové vrstvě, působí pouze 
tangenciálně

Ovlivňuje fyziologii srdečních dutin, cév Ovlivňuje fyziologii alveolů a plic



Determinanty tepového objemu

• Za fyziologických okolností dominují tři: preload (LK), kontraktilita, 
afterload (PK)

• Za patologických okolností mohou dominovat jiné: compliance komory, 
dyssynchronie kontrakce, afterload (LK)

• Pamatuj: většina pacientů nemá klidové obtíže, ale může mít významně 
snížené rezervy➔ !náhlá dekompenzace

• Častou příčinou dekompenzace bývá hypoxie myokardu:

-absolutní = pokles dodávky 02 (globální nebo lokální ischemie, hypotenze)

-relativní = vzestup spotřeby 02 (frekvence, kontraktilita, napětí stěny)



Preload
• Napětí stěny na konci diastoly

• Je výsledkem diastolického plnění podle 
křivky EDPVR

• Graf udává vztah tlak- objem, proč tedy 
používáme pro hodnocení náplně preload?

• Objem koule je úměrný 3. mocnině 
poloměru- ΔV musí být velká pro Δϭ

• Povrch koule 2. mocnině- délka vlákna

• Malá Δdélky vlákna má významný efekt



Preload

• Při fyziologickém plnění (≈izotonické) 
hodnota preloadu odráží zejména 
zakřivení stěny (poloměr) 

• ↑plnění komory znamená ↑preloadu +  
prodloužení svalového vlákna → 
↑kontraktility

• Preload determinuje velikost SV



Preload
• Při patologickém plnění dochází k vzestupu 

tlaku→ hodnota preloadu reflektuje zejména 
plnicí tlak 

• Stále definuje spotřebu O2

• Preload již nepopisuje plnění a nedefinuje SV

➔ s narůstajícím stupněm poruchy diastolické 
funkce klesá význam preloadu a roste význam 
compliance

➔ za patologických okolností je plnění a SV 
determinováno compliance komory



Kontraktilita, Kinetika



Molekulární úroveň

• Základní jednotkou je 
sarkoméra (Z linie)

• Délka 1,6 - 2,2 μm

• Skládá se ze vzájemně 
pohyblivých, tlustých a 
tenkých vláken

• Tenká vlákna: Aktin, 
Tropomyosin, Troponin 
(T,C,I)

• Tlustá vlákna: Myosin
(2 hlavy s ATPzou), Titin



Molekulární úroveň
• Pro vazbu Aktin- Myosin nutná 

přítomnost Ca++

• Vazba 4 molekul na troponin C 
způsobí konformační změnu → TnI 
přestane blokovat vazebné místo
aktinu (komplex troponin+ 
tropomyosin „se odsune stranou“)

• Relativní nedostatek Ca++ vůči 
vazebným místům Aktin- Myosin

• Pro kontrakci i pro relaxaci je 
nutná vazba ATP- nedostatek 
energie ovlivňuje systolickou i 
diastolickou funkci



Globální kinetika
1. Kontrakce basální, horizontální svaloviny (izovolumické 

fáze)

2. Subendokardiální vrstva: longitudinální zkrácení a rotace 
baze vpravo + hrotu vlevo

3. Subepikardiální vrstva začíná kontrakci nejpozději a 
přechází do diastoly: další zúžení LK, následně otáčí twist 
komory a na konci ji prodlužuje (≈ pokles tlaku na konci 
ejekce) + současně začíná myorelaxace subendokardiálně

➔ 15% zkrácení svalového vlákna umožňuje 60% EF

➔ pouze radiální kontrakce znamená pokles EF na 30%

CAVE: Porucha systolické funkce automaticky znamená 
poruchu funkce diastolické a naopak

CAVE: Globální kinetika (EF) LK může být normální, ale za 
cenu kompenzace dysfunkční složky (longitudinální) 
kontrakce jinou (radiální) ➔ pokles rezervy nezřetelný



Regulace
• Zásadní efekt na kontraktilitu má množství Ca++

(centrální, sympatická regulace)

• Pro přizpůsobení kontraktility při kolísání náplně (F-S 
mechanismus) je zásadní regionální, autoregulační 
schopnost, závislá na délce vlákna 

• Umožňuje udržovat stabilní ESV (ev. Pmax) při změně náplně
(jen v určitém rozmezí: krátké/dlouhé vlákno ≈↓ kontraktility)

• Zásadní roli v autoregulaci má Titin
→ s rostoucí délkou zvyšuje citlivost k Ca++

→ přímo ovlivňuje vazbu Aktin- Myosin v závislosti na délce 
vlákna (zesiluje i zeslabuje)

→ titin ovlivňuje i rigiditu a retrakční schopnosti komory ≈ 
diastolickou funkci

• Dřívější teorie překryvu vláken má (asi) minoritní význam



Zobrazení
• Vlastní kontrakce vede buď ke 

zkrácení vlákna (izotonický stah) 
nebo k nárůstu tlaku (izovolumický 
stah)

• Spotřebovaná energie se projeví 
buď jako mechanická práce ejekce 
nebo se změní v potenciální energii 
uloženou v napětí stěny

• O poměru izotonické a izovolumické 
kontrakce (také energetické bilanci 
kontrakce) rozhoduje interakce mezi 
komorou a jejím afterloadem



Zobrazení

• v pV grafu lze kontraktilitu zobrazit 
pomocí ESPVR přímky

• Spojnice teoreticky maximálního 
izovolumického a izotonického 
stahu

• ESPVR je přímka na které končí 
ejekce  (kde určuje afterload)

• Sklon ESPVR přímky vyjadřujeme 
pomocí EndSystolická elastance, 
Ees (elastance = poměr tlak/objem)



Dynamika

• Vztah mezi pV se mění v závislosti 
na aktuálním napětí stěny: v 
závislosti na kontrakci nebo 
relaxaci se mění skon křivky

• Aktuální kontraktilita kolísá mezi 
EndSystolickou a EndDiastolickou
hodnotou

• Rozdíl definuje kontraktilitu 
dostupnou pro daný srdeční 
cyklus

• Zmenšení může nastat poklesem 
systolické i diastolické funkce

• Systolická dysfunkce primárně limituje 
generovaný tlak

• Diastolická dysfunkce primárně 
limituje SV



Afterload

• Přesné definování je obtížné x klinicky často přípustné zjednodušení díky 
velké kontraktilní rezervě LK

• U selhávající komory (levé i pravé) je ale pro správné vedení terapii 
nezbytné alfterload přesněji definovat a pochopit

• Afterload:

-napětí stěny během ejekce: σ= P x R/2T

-ejekční/ střední tlak: tlak dominantně určuje napětí (LK)

-arteriální elastance: vyjadřuje extrakardiální vlivy

-arteriální impedance: zohledňuje pulzativní tok



Afterload jako napětí (tlak)- Limitace

• Na napětí a tlak má vliv kontraktilita, potažmo preload➔
Komora by si částečně Definovala svůj afterload

• Napětí stěny i tlak v komoře se během kontrakce Mění x 
odpor, proti kterému komora pracuje (vlastnosti krve a 
cévního řečiště) je konstantní ➔ afterload by se měnil, 
ale odpor ne

CAVE: Tlak (TK, rezistence) by byl hlavním regulujícím
faktorem výdeje!



Arteriální elastance, Ea

•Ea definuje Extrakardiální odpor 

kladený srdci při Kontinuálním toku 
modelu toku krve

• Ea je poměr ejekčního tlaku a SV

• Vyjadřujeme ji jako spojnici možných SV
a tlakůES

• Ea definuje její sklon

• Ea a Ees společně definují konec ejekce 

• Ea a Ees společně určují SV a tlakES



Arteriální elastance

• Výpočet vychází z Ohmova zákona: 
➔ odpor= tlak/průtok 

➔ tlak = odpor x průtok 

➔ Pejekce= R x CO = R x HR x SV

• Ea závisí na HR a rezistenci ➔manipulace s nimi mění tlak a SV
• Vzestup HR nebo rezistence znamená nárůst afterloadu

Význam:
-pV model umožňuje snadné modelování srdečního cyklu
-Spolu s Ees definuje energetickou bilanci kontrakce

-Limitace Ea jsou dané předpokladem kontinuálního toku

Ea (Pejekce/SV) = HR x R



Arteriální elastance



Ventriculo-Arterial Coupling

Vztah mezi Ea a Ees (vztah mezi komorou a jejím 
afterloadem) určuje energetickou bilanci kontrakce



Klasický model – kontinuální tok

• SV a TK jsou při konstantní náplni
regulovány prostřednictvím 
změn v kontraktilitě a rezistenci

• Elastické a muskulární tepny jsou 
pasivní spojnicí srdce a 
odporových cév
➔ Snadné modelování různých    

hemodynamických situací         
(pV smyčky, různé výpočty)

➔ Limitace:
- závislost mezi CO, TK a rezistencí
- velké změny CO při konstantním 

TK = velká změna v rezistenci 
(perfůzi) nebo kontraktilitě ➔
neodpovídá realitě



Pulzativní model
• Elastické a muskulární tepny mají funkci 

tlakového/ průtokového pufru/ 
regulátoru

• Tok je pulzativní (2 vlny):

➔ Kontrakce posunuje krve do aorty → 
průtoková vlna

➔ Tlaková vlnaaorta je výsledkem interakce 
SV, stěny aorty a odraženého vlnění 
z periferie arteriálního stromu → vzniká 
se zpožděním

➔ Průtoková vlna ≈ posun ERY→ 
„konzervativní“

➔ Tlaková vlna ≈ posun energie→ 
„flexibilní“



Pulzativní model - Cévy

• Energie z kontrakce působí na 
stěny cévního (elastického) 
řečiště, které podíl této 
energie absorbují ve formě 
napětí a elastické deformace

• Další podíl energie se na 
předělu v řečišti odrazí a vrací 
se zpět centrálně 

• Společně pak  formují
(augmentují) tlakovou křivku v 
pozdní systole a diastole



Pulzativní model - Cévy

• Dobře poddajná céva 
absorbuje více energie a 
zpomaluje rychlost tlakové 
vlny

• Pokles poddajnosti vede ke 
zvýšení rychlost šíření tlakové 
vlny, což způsobí rychlejší 
návrat odražené vlny a vzestup 
TKs, TKm, TKd

• Pokračující změny struktury 
řečiště vedou k pozvolnějšímu 
přechodu a odrazu menší části 
energie ➔ vzestup pouze TKs, 
ale pokles TKd (↑S-D rozdíl)+ 
průnik více energie do periferie 
orgánů ➔ dysfunkce



Pulzativní model- změna rezistence
• Změny rezistence/TK ovlivňují 

exkurze aortální stěny a tím i sílu
potřebnou k její další distenzi
➔ změna basální roviny pro tlak
➔ srdeční práce se nemění
• Posun tlakové křivky (bolus NOA) x 

často jsou změny komplexní

• Rezistence ≠ afterload



Arteriální Impedance

• Afterload u pulzujícího toku se nazývá Arteriální Impedance

• Popisuje odpor cévního systému při respektování pulzní povahy srdečního 
výdeje, vlastností cévního řečiště (viskoelasticita, rozměry, tonus), 
vlastností krve a bere v úvahu i odražené vlny z distálních části arteriálního 
stromu

• Arteriální impedance nedokáže přesně popsat tvar a vztah obou křivek, 
definuje ale množinu možných výsledků (přesnější modely jsou již velmi 
složité)

• Volba konkrétní podoby vln je tedy na srdci a souvisí obvykle 
s energetickou výhodností. Energie vydaná na produkování pulzů je o cca 
5-20% vyšší než by byla při nepulzativním toku a energetická účinnost je též 
nejvyšší při optimální impedanci  (klesá při zvýšení i snížení)



Arteriální impedance: Z=p/Q
• K popisu jakékoli křivky lze použít 

sestavu harmonických sinusoid

• Základní frekvence je ovlivněna 
tepovou frekvencí

• Nulová frekvence představuje střední 
hodnotu, na kterou se superponují 
výkyvy dané pulzací (jejich poměr je 
rezistence, Z0)

• Nízké frekvence definují především 
peakové hodnoty a plochu pod křivkou, 
vyšší frekvence pak trvání vlny a 
akcelerační a decelerační časy

• Zobrazení ve formě frekvenční analýzy



• Vstupní impedance (Zi) je poměr analýz tlaku a průtoku 
zobrazovaný jako frekvenční analýza poměrů amplitud či 
fázového posunu vln

• Typický tvar, kdy nízké frekvence odráží jiné základní 
frekvence obou vln („baze tlakové vlny je širší“) ≈ vysoké 
hodnoty poměrů v nejnižších frekvencích, ovlivněné též 
tepovou frekvencí

• Čím více je průtoková vlna relativně užší, tím se tzv. 
prvotní minimum i další průběh křivky posouvá do 
vyšších hodnot poměrů amplitud i frekvencí

• „Horizontální část“ křivky osciluje díky vlivu odražených 
tlakových vln

• Charakteristická impedance (Zc) je část impedančního 
profilu po prvotním poklesu a vypuštění vlivu odražených 
vln ➔ horizontální průběh (snadné porovnání), eliminuje 
vliv tepové frekvence 



Arteriální impedance

• Abnormální impedanční spektrum 
způsobené snížením poddajnosti 
centrální arterie má typicky vyšší
hodnoty poměrů amplitud  a první 
minimum amplitud i fázového 
posunu je ve vyšších frekvencích ➔
dominantní a delší tlaková vlna

• Zvětšený fázový posun (vždy 
negativní) nevyhnutelně 
způsobí prodloužení peak to peak 
času obou vln a to bez ohledu na 
inotropní stav komory



Arteriální impedance

• Různé dvojice P a Q křivek 
mohou odpovídat jednomu 
spektru ➔ rozhoduje 
energetická bilance 
kontrakce, fixovaný SV 
apod.

• Pevně daný je jen fázový 
posun křivek

• Nová charakteristika 
impedance vede ke změně 
mantinelů pro obě křivky x 
nedefinuje ale exaktně tvar 
vln, jen jejich posun



Take Home Message

➔ Pulzativní model umožňuje relativně nezávislé změny TK, CO a  
rezistence, tedy stabilní TK a optimalizovaná spotřeba kyslíku při 
velkém rozsahu CO 

➔ Nízký tlak nutně neznamená nízký afterload a dobrý CO

➔ Vysoký tlak nutně neznamená nárůst afterloadu a snížení CO

CAVE: v krajních polohách vzniká závislost mezi tlakem a výdejem 
(krvácení, zátěžová hypertenze) 

CAVE: rozsah nezávislé regulace klesá se zhoršujícím se stavem 
kardiovaskulárního aparátu



Take Home Message

• Rezistence je nástroj na distribuci krevní výdeje mezi orgány, 
regulaci žilního návratu a udržování TK nikoli nástroj na regulaci 
srdečního výdej

• Hodnota rezistence představuje množinu řady dílčích rezistencí 
různých orgánů a cév

• Terapeutické ovlivnění rezistence nemá přímý vliv na srdeční výdej

→ využívání SVR v praxi je diskutabilní

• Analýza tlakové křivky k určení průtoku je diskutabilní



Pravá Komora



Charakteristika 

• PK má slabou svalovinu
→ snadno se přizpůsobuje variabilnímu žilnímu návratu (objem, kontraktilita)

→ udržuje stabilní SV při měnlivé náplni (malá respirační variabilita) ➔ na rozdíl od 
LK neustále kolísá EDV i ESV!

→ je výrazně citlivá na nárůst napětí stěny v celé délce srdečního cyklu

→ má malou kontraktilní rezervu➔ afterload dependentní

• Koronární perfůze PK
→ fyziologicky dostatečná (i v systole), relativně odolná k ↓TK

→ Nárůst napětí stěny a vzestup pravostranných pracovních tlaků mechanicky 
zhoršuje perfůzi a současně se zvyšuje spotřebu kyslíku

→ kombinace dysfunkce PK a hypotenze je letální kombinace



Anatomie

• embryologicky ze 2 polovin- vtokové (sinus) a 
výtokové (konus) části

• Vtoková část je umístěna inferoposteriorně a je 
bohatě trabekulizovaná. Směrem anteroventrálním 
se spojuje s částí výtokovou, která je téměř hladká

• 2 trojúhelníkovité útvary se srpkovitým průřezem, 
které spolu svírají tupý úhel a obalují LK

➔ PK má komplexní tvar

➔ nelze stanovit jeden poloměr



Plnění

• Preload PK: napětí stěny není díky tvaru a fázové kontrakci homogenní, 
proto je hodnota preloadu spíše spektrum než jedna hodnota

➔ Volná stěna (tenká stěna + malé zakřivení) je locus rezistentiae minoris

➔ CVP je insuficietní pro hodnocení plnění PK (↓CVP nevylučuje objemové přetížení)

• Objem PK: EDV nebo rozměry PK jsou nedostatečné pro hodnocení 
adekvátnosti náplně (?vztah mezi náplní a kinetikou za patologických podmínek)

➔za patologických okolností jsou nutné dynamické parametry (TAPSE, EDD + 
ESD), celková a lokální kinetika (pohyb volné stěny), tak lze definovat vztah
mezi aktuální náplní a její přiměřeností

➔➔➔ Hodnocení náplně PK musí být vždy komplexní



Kontrakce

• Kontrakce PK začíná až po LK, má ale kratší 
izovolumickou fázi a ejekce tak začíná před a 
končí až po ejekci LK 

• Kontrakce má charakter „peristaltické vlny“

• Kontrakce PK probíhá ve fázích:

- Longitudinální zkrácení

- IVS a volná stěna (musí „ustát“ nárůst napětí)

- Rotace LK → „ždímání“

• Pro funkci PK má zásadní význam interakce s LK: 
perikard, společné koronární zásobení, IVS



Afterload, Tlak, Rezistence

• Pulzní tok znamená, že Rezistence ≠ Afterload

• Vzhledem k fyziologicky nízkým pracovním tlakům a 
charakteru myokardu PK je význam Tlaku v plicnici 
pro PK zásadní:

➔ kontakt RV- PA je delší než u LV - delší působení  

➔ „snadný“ vzestup ESV výrazně ovlivňuje EF, méně SV

➔ výrazně ovlivňuje průběh ejekce

➔ nárůst tlaku může mít dramatický dopad na perfůzi

➔ snadno dilatace PK, ev. plicnice



Hypertrofie PK

• Změna pV křivky (může se objevit diastolická dysfunkce) x komora může 
generovat i tolerovat vyšší tlaky (vliv tloušťky stěny)

• Spotřeba vs. Dodávka O2 (koronární řečiště, radiální napětí, perfuzní tlak 
(TKd) + ↑pracovní tlaky) ➔ epizody ischemie + dlouhodobé kontraktilní 
přepětí (Ca++ overload) ➔ v delším horizontu vede k selhání

• Volná stěna > 5 mm

• Adaptace na chronicky zvýšený tlak➔ dokáže 
generovat vysoké tlaky (i vyšší než LK, 
normálně max. PAPm 40 (PAPs 60)

• Je provázena remodelací (IVS se stává funkční 
součástí PK) a mění se i způsob kontrakce ≈ LK



Regulace KVS



Regulace: Velký Oběh

• Velký oběh je řízen dominantně centrálně

➔ CNS prostřednictvím VNS určuje priority a 
řídí oběhový systém

➔ Další systémy, adaptační reakce

• Centrální řízení umožňuje komplexní procesy, ale 
postrádá rychlou odezvu, protože je závislé na 
aferentaci a analýze údajů z periferie

• Pokud je vyžadována okamžitá adaptace, 
dominují regionální řídící mechanismy: plicní 
oběh, FS mechanismus, žilní návrat, disociační 
křivka hemoglobinu apod.



Vegetativní Nervový Systém
• Reflexní oblouk: aferentní a eferentní část

• Aferentní část je společná, viscerosenzorická vlákna jsou součástí hlavových
nervů (VII,IX,X): monitorují obsah O2, CO2, TK, napětí, chemické složení v 
GIT apod.) ➔ prodloužená mícha (n. tractus solitarius)

• Eferentní část se dělí na Sympatikus, Parasympatikus a Enterický systém

• Viscerální motoneurony jsou v gangliích a jejich činnost je modulována
pregangliovými neurony uloženými centrálně:

➔ Sympatikus je systém thorakolumbální, Parasympatikus kraniosakrální

➔ Enterická ganglia jsou též částečně řízena z CNS přes n.X

• Ganglia sympatiku jsou paravertebrálně x parasympatická jsou u orgánů



Vegetativní Nervový Systém

• Funkce: 

➔ Sympatikus: Fight or Flight

➔ Parasympatikus: Rest and Digest

• Transmitery:

➔ Pregangliové synapse jsou cholinergní (Nikotinový receptor)

➔ Postganliové synapse parasympatiku a sympatické potní jsou 
cholinergní (Muskarinový receptor)

➔ Postganliové synapse sympatiku jsou adrenergní (noradrenalin)

➔ Dřeň nadledvin jsou neurony s endokrinním vylučováním (adrenalin, 
noradrenalin)



VNS - Receptory

• α1 receptor: 

- kontrakce hladké svaloviny v cévách i 
dalších systémech (GIT, uretra)

- mírný, pozitivně inotropní účinek

• α2 receptor:

- presynaptický, tlumí uvolňování NOA

- kontrakce sfinkterů, agregace, 
↓inzulin, ↑glukagon

• β1 receptor: 

- pozitivní kardiální účinky, ↑renin



VNS - Receptory

• β2 receptor:

- též pozitivní kardiální účinky

- relaxace hladkých svalů- cévy, 
bronchy, motilita, MM, děloha x 
kontrakce sfinkterů GIT

- stimuluje lipolýzu, glykogenolýzu, 
glukoneogenezi, ↑inzulin, ↑renin

• β3 receptor:

- lipolýza, tvorba tepla

Cholinergní
receptory

Umístění Účinek

M1 Sekreční žlázy Pocení, slinění, žaludeční 
kyselina, laktace

M2 Srdce Snížení AS,  ↓kontraktility 
síní, ↓ AV převod

M3 Hladká 
svalovina

Kontrakce: poruchy 
močení, bronchospasmus

M4 CNS Bronchospasmus?

M5 CNS? ?

Nn Ganglia, Dřeň
nadledvin

Preganliové synapce, 
sekrece Adrenalinu

Nm Nervoslavová
ploténka

Svalová kontrakce



Chronická Stimulace- Adaptace

• Při dlouhodobé Beta stimulaci vede chronicky zvýšená hladina kalcia k 
nežádoucím dopadům, proto dochází k adaptaci:

➔ Beta downregulace: až o 50%, změna β1 : β2 (70 : 30 → 60 : 30)

→ internalizace do vezikul i degradace

→ ochrana myokardu

→ pokles srdeční výkonnosti

→ Ischemická ataka (15 minut) vede naopak k zvýšení počtu a 
funkce x rychle se normalizuje po reperfůzi

➔Modifikace receptoru: βARK (kináza) → možná vazba β – arrestinu

➔M2 receptory snižují zvýšenou hladinu cAMP (LK) x ne ve vyšším věk



Regulace plicního oběhu
• Účelem malého oběhu je zajištění efektivní 

výměny plynů ➔ přizpůsobení perfůze
(prostřednictvím změn rezistence) aktuální 
distribuci ventilace

• V regulaci plicního oběhu dominují regionální 
mechanismy (rychlá adaptace):

➔ Hypoxická plicní vazokonstrikce 
(potencovaná hyperkapnii)

➔Alveolární tlak vs. krevní tlak 

-gravitace (West), UPV

-TKAP : rezistence je nepřímo úměrná průtoku

➔ Objem plic



Regulace TK, volemie, (zánětu)

• Regulace TK: SAVE (Sympatikus, Angiotenzin, Vazopresin, Endotelin)

• Sympatikus je dominantní, ostatní se primárně účastní regulace homeostázy (Renin, 
Vazopresin)  a zánětlivých procesů (Endotelin) 

• Změna osmolarity (natremie) způsobí stimulaci receptorů: 

-Renin na pokles v ledvinách ➔ retence Na+ a vody (přes AT II)

-Vazopresin na vzestup v  hypothalamu + jaterních žilách ➔ retence vody (V2)

• Záložní regulační osy pro tlak/náplň/průtok: 

-Renin na pokles průtoku aferentní arteriolou ➔ vazokontrikce arteriol, fibrotizace

-Vazopresin na pokles napětí stěny/TK (LS, aortální oblouk, karotické siny) ➔ V1

-oboje stimulováno symptatikem (katecholaminy), navzájem a dalšími látkami 
(histamin, nikotin, PG)



Regulace TK a volemie

• Endotelin

-produkován endotelem po stimulaci AT II, vazopresinem, ROS, cytokiny, 
trombinem 

-působí vasokonstrikčně, podporuje fibrotizaci, buněčnou proliferaci, 
hypertrofii srdce či jeho remodelaci a má prozánětlivé účinky

• Natriuretické peptidy

-produkovány při zvýšení napětí stěny síní (ANP), komor (BNP), cév (CNP)

-vazodilatační účinek, zvyšují natriurézu + diurezu, inhibují buněčný růst a 
snižují aktivitu sympatiku

- komory též produkují pro-BNP → vlastní BNP a N-terminální fragment 
(NT-proBNP): diagnostika akutního SS a prognóza chronického SS

-CAVE: amputace ouška vede k narušení regulace volemie!



Regulace Žilního Návratu

• Regulace žilního návratu 
probíhá přes modulování
průtoku a objemu krve ve 
Splanchnickém řečišti:

➔ 2 kapilární sítě za sebou 
(kapacita, funkční význam)

➔ 25% CO: cca 1200 ml (10% 
hmotnosti)

➔ cca ⅔ (800 ml) představuje 
krevní rezervu organismu



Regulace Žilního Návratu

• Sympatická stimulace

• Elasticita cév

➔ stálý tlakový gradient

➔ velké a rychlé změny obsahu 

• Transhepatální gradient:

➔ Přesná regulace

➔ Snadné narušení (↑CVP, poloha,         
chirurgická manipulace, histamin)



Regulace Žilního Návratu
• Obvykle dominantní je α1 venokontrikce

portálního řečiště ➔ snížení kapacitance a 
mobilizace rezerv do oběhu

• α1  stimulace přívodných tepen způsobí 
redistribuci části CO

• V návaznosti na snížení průtoku Elastic Recoil
portálního řečiště udržuje tlakový gradient + 
dále snižuje kapacitanci

• β2 stimulace snižuje odpor jaterních žil a 
zlepšuje tak odtok (obvykle méně významné, 
ale zásadní např. u léčby anafylaxe)

• Efekt exogenní α1 stimulace (noradrenalin) 
závisí na volemii



Take Home Message

• Regulace v oběhovém systému jsou 
velmi Komplexní

• Pozitivní i negativní zpětnovazebné
reakce, někdy circulus vitiosus

• Změna jednoho parametru obvykle 
nemůže vyřešit patologickou 
situaci x může vést k destabilizaci, 
selhání

• „Terapeutický minimalismus“ vs. 
„hemodynamická optimalizace“



Srdeční selhání



Anesteziologický postup

• Předoperační vyšetření

-kardiologická anamnéza, úroveň kompenzace, farmakoterapie 

-i asymptomatická porucha může být již v ireverzibilním stadiu

-Echokardiografie: EDD (→75 mm), ESD (40-45! mm→ 55 mm), 
diastolická funkce, pravostranná funkce

-Zátěžové vyšetření (maximální výkon ≈ spotřeba kyslíku ≈ srdeční 
výdej → SVmax, hypertenzní reakce ≈ funkčnost arteriálního 
systému) x provedení, výtěžnost

-další obvyklé informace (laboratoř, přidružené choroby apod.)



Anesteziologický postup

• Monitorace: u většiny pacientů základní (SO2, EKG, NIBP) x větší 
náchylnost k invazivnímu zajištění (arteriální katétr, CŽK)

• TEE: vysoce rizikový výkon/ pacient, insuficientní předoperační ECHO, 
závažná dekompenzace během výkonu

• Volba anestezie: celková x regionální („dobrá CA“ často lepší volba)

• Úvod do anestezie: typický sympatikotonní pacient s minimálními 
rezervami → šetrně, pomalu, volba farmak (ev. redukce dávek-
propofol), včasné a razantní řešení hypotenze po úvodu 

• Neudržovat „oběhovou stabilitu“ špatnou analgezií/ anestezií!

• Striktní kontrola infuzní terapie: !prohloubení dysfunkce 

• Striktní kontrola TK: !prohloubení hypoxie



Terapie oběhové nestability obecně

• Volumoterapie

-selhávající LK nebo PK má ↓SV nikoli 
z nedostatku náplně!

-většina pacientů nemá hypotenzi 
pro nízký srdeční výdej!

➔ čím méně, tím lépe
• Farmakoterapie

• Přístrojová léčba/ podpora



Noradrenalin

• α + β1 stimulant: vazokonstrikční a pozitivně inotropní efekt

• Efekt je komplexní, zpravidla převažuje pozitivní dopad a je pacienty 
velmi dobře snášen

• Zvyšuje TK → ↑ koronární perfůzi

• Zvyšuje kontraktilitu (β1 )→ ↑ srdeční výdej

• Zvyšuje žilní návrat v závislosti na volemii

• Ovlivňuje vlastnosti cévní stěny (↑rigiditu) → může zvyšovat afterload

• Případná reflexní bradykardie zvyšuje afterload

• Podání bolusové (1 mg/100 ml FR) nebo kontinuální



Farmakoterapie
• Efedrin

-uvolňuje endogenní noradrenalin + přímo působí na adrenergní receptory 
včetně β2

-přidaný inotropní efekt proti NOA 

-někdy až překvapivě silný účinek (β downregulace, β1> β2), žilní návrat

• Adrenalin: v nízkém dávkování alternativa NOA/ efedrinu x resuscitace, 
anafylaxe (β2)

• Levosimendan, Milrinon: 

-kombinují pozitivně inotropní efekt a pozitivně lusitropní efekt se zvýšením 
poddajnosti tepenného řečiště (= ↑EES, ↓Z0, ↓ZC, ↓tlaky ) 

• Dobutamin: obvykle způsobuje výraznou tachykardii



Farmakoterapie
• Betablokátory
➔ snižují kontraktilní stav, zpomalují frekvenci a vedení
➔ neselektivní ovlivňují žilní návrat a bronchiální reaktivitu
➔ vhodné pro kontrolu AS (CAVE delší tachykardie „bez odpočinku“), cíl 

zpravidla 80- 110/min 
➔ diastolické selhání (+ NOA, Vazopresin, Levosimendan, IABP)

• Vazodilatační léčba (PK) 
➔↓PAP, ↓CVP: snižují pracovní tlaky PK a PS ≈ dekomprese (i polohou)
➔ záleží na příčině (reversibilitě) ↑rezistence- efekt je variabilní

(invazivní UPV, levostranné městnání, přestavba řečiště apod)

➔ Nitroglycerin (Perlinganit), navíc zlepšuje koronární perfůzi
➔ Nitroprusid, vazodilatační PG- epoprostenol (Flolan)
➔ iNO- ↓Z0,↓PAP, inhibitory FD5 (Sildenafil)



Další Farmaka a Možnosti
• Vazopresin

➔ při dysfunkčním (blokovaném) sympatickém a angiotenzinovém systému 

➔ v šokových stavech k substituci nízké endogenní hladiny, 

➔ při tachykardizujícím nebo nedostatečném účinku noradrenalinu 

➔ dávkování do 0,03 (0,06) IU/min, maximálně 0,1 IU/min! (šokový stav)

• Kalcium: pouze při nízké hladině x až „stone heart“

• Kontrola srdeční AS a rytmu 
→ betablokátory, atropin, amiodaron)

→ Kardiostimulace, kardioverze

• IABP: zlepšení koronární perfůze+ dekomprese LK

• VA (VV) ECMO, VAD



Klinické „syndromy“

- Dilatovaná LK

- Diastolické selhání

- Pravostranné selhání



Dilatovaná LK
• Různé etiologie vedou k „uniformnímu“ obrazu

• Myokardiální příčiny (ischemické a neischemické (KMP)) a objemové příčiny (MR, AR)

• Výsledek Adaptace:

→ postupná dilatace vynucená snahou o udržení SV při poklesu kontraktility 

➔ spotřebování Kontraktilní rezervy (Ca2+ overload)

→ postupná dilatace snahou o udržení nízkých pracovních Tlaků (regurgitace)

➔ chron. zvýšené napětí stěny ≈ Relativní hypoxie

• Tyto jevy jsou nejdříve intermitentní (při zátěži), postupně trvalé

• Ca2+ ovlivňuje nejen kontrakci, ale i mitochondriální metabolismus, způsobuje 
oxidativní stres, ovlivňuje proteosyntetické procesy i genovou expresi a apoptózu.

• Postupně dochází elektrická, myokardiální a intersticiální Remodelace (angiotenzin II)

➔ Dilatace LK (z jakýchkoli příčin) vždy vede k nevratnému poškození kontraktility



Plnění, Dodávka O2
• Změna struktury stěny způsobí 

změnu křivky plnění 

• V oblasti fyziologických objemů 
je compliance zvýšená

• V oblasti skutečných pracovních 
objemů je výrazně snížená

→ hranice dilatace

→ diastolická dysfunkce

➔malé zvýšení náplně = velký nárůst tlaku

➔➔↑napětí= ↑spotřeby + ↓dodávky O2!!! (zejména subendokardiálně)

➔➔➔ Hypoxie myokardu a další zhoršení kinetiky

CAVE: kombinace s případnou hypotenzí je letální



Kontraktilita
• Na začátku systoly myokard disponuje kontraktilitou, 

(dostupnost kalcia, délka vlákna), která komoře umožní 
vykonat práci (aktuální kontraktilita)

• Při nárůstu zatížení komora čerpá ze své kontraktilní 
rezervy:

➔ Fyziologicky je značná: nárůst kontraktility 
kompenzuje vyšší napětí stěny → roste tlak/EDV, ale 
ESV zůstává 

➔ SV je regulován náplní

➔ u Dilatované komory je postupně spotřebována pro 
zajištění již klidového výdeje, další nárůst zátěže způsobí 
pokles výdeje (progresivně roste ESV)

➔ SV je limitován odporem

• Teoreticky snížit odpor x skutečnost???



Odpor = Rezistence???

• Klasický model: kontinuální tok

• Průtok je výsledkem interakce 
srdce a odporového řečiště x 
velké cévy mají roli „potrubí“

➔ Odpor = Rezistence = Afterload

• TK  je úměrný průtoku a rezistenci 

• SV je nepřímo úměrný rezistenci

➔ Noradrenalin???

• Pulzativní tok

• Elastické a muskulární tepny mají 
funkci tlakového/ průtokového 
pufru/ regulátoru

➔ Odpor = Impedance = Afterload

• Vlna TK nasedá na basální rovinu
danou rezistencí x tvar definován 
impedancí a výdejem

• SV je na rezistenci i TK „nezávislý“



LK a krevní tlak
• Tlaková zátěž → 

napětí stěny, rychlost 
kontrakce, spotřeba 
O2

• NIBP≠  TKaorta

• TKaorta ≠ TKLK 

• TKLK ≈ TKaorta jen v 
ejekční fázi

• Zbytek srdečního 
cyklu (diastolická 
funkce, náplň)

CAVE: Dodávka O2 v 
diastole (náplň, TK)



Take Home Message

➔ Udržení TK je priorita
(dodávka O2)

➔ Volumoterapie je chyba

→ principem léčby je snižovat, 
nikoli dále zvyšovat napětí stěny 

(= spotřebu O2)

➔ Případná hypertenze po léčbě 
vazopresory je relativně 
„neškodná“→ při oběhové 
nestabilitě volíme vždy bolus 
katecholamínů nikoli bolus tekutin



Diastolické Selhání



Diastolická funkce
• Diastola: od uzavření AV do uzavření MV

• Fáze: 

- Izovolumická relaxace (IVRT) 

- fáze rychlého (časného- Early)

- fáze pomalého plnění (diastáza)

- kontrakce síní (Atrial contraction)

• Diastolická funkce je definovaná 3 mechanismy: 

- Relaxace myokardu (aktivní, ATP dependentní děj)

- „Pružinové síly“ (Restoring Forces): zkrácení svalového 
vlákna přes klidovou délku během systoly způsobí 
návrat do původní délky v diastole

- Poddajnost komory



Fyziologická diastola

• Fyziologicky většina plnění na začátku
diastoly 

• hnací silou je relaxace a obvovení 
tvaru LK (rychlé prodloužení a 
derotace způsobuje nasávání krve do 
LK)- jedná se o aktivní děj

• Systola síní se podílí na cca 15- 20% 
náplně

• Poddajnost plnění komory nelimituje
a  fyziologicky tak neovlivňuje velikost 
SV (determinován preloadem)



Diastolická dysfunkce

• Při zpomalení relaxace, při poruše 
systolické funkce, změně tvaru 
apod. dochází i ke zpomalení plnění 
a to se přesouvá do pozdějších fází 
diastoly (stále aktivní děj: sání)

• Systola síní má vyšší podíl na celkové náplni

• Při progresi onemocnění (akutně u ischemie) nebo zkrácení diastoly 
(zátěž) nestihne dojít k poklesu tlaku v LS a plnění se stává pasivním- na 
základě tlakového gradientu a compliance komory→ plnění se přesouvá 
zpět na začátek diastoly (SV již není determinovaný preloadem ale 
poddajností)





Klasifikace
1.st (lehká): Porucha Myorelaxace (normální pracovní tlaky, aktivní)

2.st (střední): Pseudonormalizace (zvýšené pracovní tlaky, pasivní)

3.st (těžká): Restriktivní Plnění (extrémní pracovní tlaky, pasivní)

• Porucha myorelaxace a pseudonormalizace se často prolínají- nález je 
měnlivý (zátěž, krátkodobé ischemie- AP, hypotenze, anestezie apod.), velmi 
časté u nejrůznějších chorob (ICHS, sekundární hypertrofie- HT, AS), 
zpravidla málo přechází do fáze restriktivního plnění (zejména fixovaného)

• Restriktivní plnění je často důsledkem „primární“ srdeční choroby: KMP 
(infiltrativní, hypertrofická, dilatační), konstriktivní perikarditida

• Pro restriktivní plnění je typický fixovaný maximální objem LK (event.PK), 
obvykle extrémní hodnoty pracovních tlaků



Klinika, Morfologický obraz

• V raných fázích dominuje námahová
dušnost

• Intermitentní epizody městnání v LS 
postupně vedou k její dysfunkci a dilataci ➔
FiS

• Postupný/ nárazový pokles kontraktilní 
rezervy (aktuální i absolutní) vede k 
Limitaci SVmax (finálně k LCO)

➔ typicky malá LK s vysokými pracovními 
Tlaky

➔ Diferenciální dg: hypovolemie má také 
malou LK, ale s nízkými pracovními tlaky



Anesteziologický Přístup

➔ závažnost diastolické dysfunkce se může velmi dynamicky měnit 

➔ zhoršení má charakter bludného kruhu ≈ obtížná léčba

•Zásady

➔ podstatou diastolické dysfunkce je vzestup plnicích tlaků mimo 
tolerovatelné rozmezí → takovou komoru nelze naplnit

➔ klinickým projevem je plicní edém

➔ obvykle vede k dekompenzaci ischemie (pokles TK, vzestup napětí stěny)

➔ Udržení TK je priorita (dodávka O2)

➔ Volumoterapie je chyba



Léčba

• Léčba je vlastně aplikace preventivních opatření

• Správná diagnostika! (erudovaná echokardiografie)

➔odlišení hypovolemie a selhání PK

• TK: noradrenalin, při tachykardii vazopresin

• Kontrola AS: betablokátor, léčba FiS

• Podpora PK: nitroglycerin (dekomprese), UPV

• Levosimendan (Milrinon): zlepšení lusitropní funkce 
LK, zvýšení kontraktilní rezervy, podpora PK

• IABP: při přetrvávajícím selhávání → podpora 
perfuze + dekomprese (↓VO2)

• Nikdy se iniciálně nepokoušet o objemovou výzvu



Pravostranné Selhání



Dysfunkce PK

• Dysfunkce PK představuje asi 40% všech SS

➔ 20% primární dysfunkce

➔ 80% sekundární dysfunkce

• Příčiny dysfunkce PK:

➔ ischemie nebo infarkt PK

➔ tlakové přetížení (akutní, chronické)

➔ objemové přetížení (akutní, chronické)

➔ neischemické příčiny poklesu funkce: kardiochirurgie, 
komorová interakce

• Obecně chirurgičtí pacienti ≈ sekundární, iatrogenní dysfunkce



Prevence dysfunkce PK

• Myokard PK (snadné přetížení):
➔ Diastola- obvykle infuzní terapie (↑CVP = přepětí)
➔ Systola – komplexní: dysfunkce LK, plicní řečiště (UPV)

• Koronární perfůze PK
➔ Fyziologicky dostatečná (i v systole), relativně odolná k ↓TK

➔ Dysfunkční PK je naopak velmi citlivá na hypotenzi

➔ Udržení TK je priorita (dodávka O2)

➔ Racionální Volumoterapie



Diagnostika- TTE (TEE)

Echokardiografie: 

→ diagnóza

→ hledání korelace mezi   
náplní a kinetikou

→ vedení terapie



Diagnostika- CVP

• náplň

• parametry malého i velkého oběhu

TR, plicní HT, dysfunkce komor

• poddajnost PS

změna progresivity EDPVR při dilataci a fibrotizaci síně

• trasmurální tlak

vliv UPV, edém plic, tamponáda, chirurgická manipulace



Diagnostika- CVP

• Fyziologicky CVP odráží náplň

• Patofyziologicky je CVP  insuficietní pro hodnocení plnění PK

(↓CVP nevylučuje objemové přetížení + ↑CVP neznamená dobré plnění)

• CVP je tlak proti žilnímu návratu➔↑CVP=městnání (!operace GIT, jater)

➔ CVP je marker městnání nikoli plnění

➔ Nízké CVP, dobré CVP



Terapie
• Nepřímá podpora: 

Podpora LK

Zlepšení koronární perfůze

Snížení napětí kritických částí 
stěny PK

»»» Dekomprese PK

-ovlivnění plnícího tlaku nitráty

-snížení hydrostatické tlaku 
polohou pacienta

-racionální volumoterapie

• Přímá podpora inotropiky:

-existence kontraktilní rezervy

-vliv inotropik na impedanci

-Levosimendan

-Milrinon:



Terapie- rezistence

• Farmakologická:

- vazodilatační PG- epoprostenol
(Flolan)

- inhibitory FD 5- Sildenafil

- iNO- snižuje Zo a PAP

- nitráty: Nitroprusid (snižuje 
tlaky, Zo, PVR x nemá vliv na Zc, 
Ea, Ees)

- vazodilatační inotropika-
Simdax, Corotrop- zvyšuje Ees, 
snižuje Zo,Zc, Z1, tlaky x 
neovlivňuje Ea

• Nefarmakologická: racionální UPV

- Velký vliv na odpor plicního řečiště

- Zajištění oxygenace a eliminace CO2

- PEEP ≈ FRC ≈ ↓plicní zkrat 

- Recruitment manévr, „přetlak“

- VV ECMO



Klinické Poznámky

Volemie, Plnící Objemy LK, Respirační Variabilita

Racionální Volumoterapie



Volemie
• Objem krve v organismu

• Hypovolemie = ↓objemu x není to přesně definovaný stav 

• Lehká hypovolemie: ↓rezervní pool (splanchnikus) bez poklesu CO, TK 
nebo ischemizace orgánů➔ není vždy nutná intervence!!!

• Těžká hypovolemie: nouzový stav organismu, kdy je prioritou přežití za 
cenu centralizace a potenciální ischemizace

Pamatuj:

➔ Hypovolemie ≠ pokles CO nebo TK

➔ Pokles TK nebo CO ≠ hypovolemie
(!!!klinické hodnocení volemie podle CO: periferie, laktát apod.)



Plnící Objemy LK

Náplň vs. Efektivita:

➔ za fyziologických podmínek je vztah „lineární“  

➔ za patologických podmínek ale „exponenciální“ 
a navíc mimo hodnoty normované

➔➔ obtížné stanovení cílových hodnot pro 
konkrétního pacienta 

➔➔ snaha o normované hodnoty povede ke 
zhoršení stavu:

-dilatovaná komora (LK, PK) neudrží dostatečný výdej 

-diastolicky selhávající komora mimo tolerovatelné tlaky



Respirační variabilita 

• V závislosti na dýchání (změnách tlaku v hrudníku) se mění i průtok VCI a 
náplň PK

• Důležitou funkcí PK je tyto změny vyrovnávat ➔ Konstantní SV PK

➔ flexibilní volná stěna PK umožňuje kolísání EDV i ESV! (≈EF) 

(kontraktilita „podstatných“ částí PK je beze změny)

➔ IVS je výrazně méně poddajné než PK→ se změnou náplně PK 
fyziologicky dochází jen k malému posunu IVS do LK: fyziologická

respirační Variabilita SV je Nízká

• Za patologických okolností může dojít k narušení obou mechanismů: stabilní 
SV pravé komory i posun IVS ➔ narušení plnění LK a prohloubení respirační 
variability (projev Interdependence komor)



Paralelní interdependence komor

• Snížená poddajnost obou komor (konstriktivní
perikarditida, perikardiální výpotek) vede k 
omezení společného objemu komor: zvýšení 
náplně jedné musí znamenat snížení náplně 
druhé (≈ sy. nitrolební HT)

• Pokud je postižená pouze poddajnost LK
(restriktivní KMP, dilatovaná komora), pak se 
respirační variabilita naopak snižuje (IVS je 
odolnější na vnější tlak)

➔ SVV vzniká z nedostatku prostoru, nikoli 
z nedostatku náplně!!!



Sériová interdependence komor

• Projevuje se v kombinaci s UPV, mechanikou dýchání, 
plicními nemoci apod.

➔ nárůstu odporu během nádechu způsobí pokles SV PK

➔ zvýšené tlaky v hrudníku současně snižují žilní návrat

• Míra poklesu SV koreluje s invazivitou ventilace

• Projevy jsou výraznější u dysfunkční PK

• Hypovolemie zvyšuje citlivost na „mechanické příčiny“
snižující žilní návrat

➔ Hypovolemie se může podílet na vzniku SVV, 
ale existuje řada dalších příčiny!!!



Racionální Volumoterapie- Dg

• Cílem je odhalit lehkou hypomolemii = probíhající kompenzační
mechanismy (α – stimulace = zvýšená rezistence)

➔ Jaká je reakce na Bolus tekutin?

• Fyziologickou reakcí zdravého srdce na zvýšení náplně je zvýšení SV i za 
normovolemických podmínek 

➔ Pozitivní odpověď: signifikantní vzestup TK (↑CO + ↑SVR )

➔ CAVE tzv. volumodependence při ↓funkčnosti aortálního pufru!

➔ Vzestup výdeje bez vzestupu TK značí hypotenzi při poklesu SVR
(úvod do anestezie, epidurální blokáda, SIRS)

• Hodnocení objemové výzvy podle CO nese nemalé riziko „vyčerpání 
preload dependence“ a hypervolemie!



Racionální Volumoterapie- Dg
• Poloha těla (Trendelenburgova poloha, elevace DK):

➔ zvyšuje na hydrostatickou složku tlaku

➔ vliv na basální hladinu pro tlak = vzestup TK (protišoková poloha)

➔ vliv na srdeční mechaniku cestou ovlivnění preloadu a kinetiky

➔ negativně ovlivňuje žilní návrat! (tlak orgánů zvyšuje odpor DDŽ) 

• Dopady:
➔ Poloha těla má vliv na TK a někdy CO

(nedochází ale k „vylévání“ krevních zásob do hrudníku!) 

➔Může odhalit kontraktilní rezervu využitelnou při volumoterapii

➔Může způsobit akutní dekompenzaci těžkého srdečního selhání! 
(↑dilatace, ↑městnání) 



Racionální Volumoterapie- Algoritmus

1. Odhalit hypovolemii (obvykle v rámci dif. dg. hypotenze)

2. Rozhodnout se, jestli je infuze správnou volbou:

- Hypovolemie ne vždy vyžaduje infuzní terapii 

- Snaha o normovolemii často vede k hypervolemii, na 
kterou jsou v organismu jen minimální kompenzační 
mechanismy!

- Kompenzační mechanismy hypovolemie jsou evolučně 
velmi potentní x hypervolemie řádově nižší

3.  Racionální volumoterapie



Racionální Volumoterapie- Provedení

➔Infuze je lék a má nežádoucí účinky!

➔ je nutné respektovat kompenzační mechanismy

➔Mít plán- je podstatnější stav pacienta za 2 dny než za 2 hodiny!!!

➔ !Emociálně vypjaté situace (polytrauma, krvácení, šokové stavy)

- dostatečně energicky

- nelze vše vyřešit na OS → následná péče

-CAVE: hemoragický  šok→ kardiogenní šok

➔„Když víš, tak nalej“



Děkuji za pozornost


