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ÚVOD 
  

 

 Patologická fyziológia je zavŕšením predklinického štúdia medicíny. Má 

integrovať poznatky o štruktúre a funkcii organizmu v norme a v patológii, získané v 

teoretických odboroch lekárskeho štúdia. Patofyziológia je výnimočná širokým 

záberom a pohľadom na dianie v organizme ako celku a chápaním podstaty 

jednotlivých porúch. Je nepochybne teoretickým základom celej medicíny.  

Rozdeluje sa na kapitoly podľa uznávaných orgánových systémov.  

 Jedným z takýchto systémov je i poznanie patofyziológie kardiovaskulárneho 

systému. Dnes vieme, že množstvo kardiovaskulárnych ochorení má multifaktoriálnu 

etiológiu. Poznanie a vysvetlenie mechanizmov jednotlivých regulácií, 

kompenzačných a adaptačných pochodov pri poruchách srdcovej funkcie pomôže  k 

stanoveniu správnej diagnózy a určeniu prognózy ochorenia. Pomôže ďalej 

premyslieť klinický a liečebný postup. 

 Štatistiky jasne hovoria, že srdcovocievne ochorenia sú v súčasnosti 

celosvetove najčastejšou príčinou smrti. Ročne zomiera na ne okolo 15 miliónov 

ľudí, prevažne v produktívnom veku. Tým sa tieto ochorenia stávajú nielen 

zdravotným, ale i sociálnym a ekonomickým problémom.  

 Rovnaká situácia je i v SR, kde srdcovocievne ochorenia sú na prvom mieste 

v príčinách smrti. Za posledných desať rokov spôsobili u nás v  priemere až 55 % 

úmrtí. V roku 2008 to bolo 46,9 %, čo predstavuje temer 28 000 úmrtí. Toto 

dokumentuje i nasledovný obr. č. 1.  

 
 

 

 Obr. č. 1 : Úmrtia na Slovensku 
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 Kardiovaskulárne ochorenia sú v súčasnosti najväčšou hrozbou v úmrtnosti a 

chorobnosti nielen na Slovensku ale i na celom svete. Na Slovensku, situácia v 

porovnaní s Európou nie je veľmi uspokojivá. Dokumentuje to i nasledujúci graf : 

 Obr. č. 2 : Úmrtnosť na kardiovaskulárne choroby v Európe. 

 

 Vidíme, že Slovensko je skoro  na konci tohto grafu. Úmrtnosť a chorobnosť 

na kardiovaskulárne ochorenia je na Slovensku jedna z najvyšších v Európe. Za 

Slovenskom je už len Bulharsko, Rumunsko a krajiny bývalého ZSSR. 

 Z celkového počtu úmrtí na srdcovocievne ochorenia je hlavnou príčinou v 60-

tich % ochorenie koronárnych tepien, a v 25-tich % akútny infarkt myokardu. Tieto 

ochorenia sú u nás na prvom mieste s 20% príčinou invalidizácie. Medzi príčinami 

hospitalizácie u mužov (17%) sú tieto ochorenia na prvom mieste a posúvajú sa do 

stále nižších vekových skupín. U žien s 13,4% na druhom mieste hneď za 

tehotenstvom a pôrodmi. 

 Aj toto dokumentuje, prečo je dôležité poznanie, pochopenie a vysvetlenie 

mechanizmov jednotlivých regulácií, kompenzačných a adaptačných pochodov pri 

poruchách srdcovej funkcie. V budúcnosti to pomôže  k stanoveniu správnej 

diagnózy, určeniu prognózy ochorenia a tiež pomôže ďalej premyšľať o čo 

najsprávnejšom klinickom a liečebnom postupe. 
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KONTRAKČNÁ  A  ČERPADLOVÁ  

FUNKCIA  SRDCA 
 
 Správna funkcia srdca, distribúcia krvi a celkový objem cirkulujúcej krvi sú faktory, 

ktoré zabezpečujú dostatočný prietok krvi, aby všetky orgány a tkanivá organizmu 

boli schopné vyrobiť dostatočné množstvo energie pre svoju existenciu a funkciu. 

Preto treba posudzovať funkciu srdca z dvoch hľadísk : 
 

     -  z hľadiska kontrakčnej schopnosti, ktorá je podmienená : 

 Preloadom  - t.j. koncovo diastolickým objemom, ktorého zväčšovanie 

spôsobuje zväčšovanie dĺžky svalových vlákien myokardu. Dĺžka týchto 

vlákien na konci diastoly ovplyvňuje silu systolickej kontrakcie a tým i 

srdcový výkon podľa Frank – Starlingovho mechanizmu, ktorého podstata 

spočíva v tom, že sila kontrakcie počas systoly je tým väčšia, čím je väčšia 

koncovo diastolická dĺžka svalových vlákien.  

 Kontraktilitou, - t.j. faktorom, ovplyvňujúcim kontrakčnú schopnosť srdca. 

Princípom zvyšovania kontraktility je zrýchlenie tvorby existujúcich aktínovo-

myozínových spojení za jednotku času – ide o zrýchlenie ich tvorby aktiváciou 

sarkolemy a sarkoplazmatického retikula (napr. pôsobením pozitívne 

inotropných látok), čím sa zvýši množstvo a zrýchli dodávka kalcia k 

troponínu, čím sa tiež zrýchlia aktínovo-myozínové spojenia za časovú 

jednotku. 

      - z hľadiska čerpacej schopnosti, ktorá je podmienená : 

 preloadom,  

 kontraktilitou, 

 afterloadom – ktorý reguluje čerpaciu schopnosť srdca a z hemodynamického 

pohľadu predstavuje tenziu v stene komory počas systoly. Táto tenzia podľa 

Laplaceovho zákona je priamo úmerná vnútrokomorovému tlaku, polomeru 

dutiny komory a nepriamo úmerná dvojnásobku hrúbky steny komory. 

Afterload pôsobí na čerpaciu schopnosť opačne ako preloaud a kontraktilita.  

Zvýšením preloadu a kontraktility sa čerpacia schopnosť srdca zvyšuje. 

Zvýšením afterloadu sa vývrhový objem znižuje. Stúpnutím celkového 

periférneho odporu stúpa vnútrokomorový tlak a tým i afterload. Ten sa tiež 

zvyšuje zväčšením polomeru dutiny komory, alebo stenčovaním jej steny. 

 zvýšením frekvencií kontrakcií – podstata tohto spočíva v optimálnom 

využití elektro-mechanického spojenia, čiže spojenia medzi depolarizáciou a 

kontrakciou. Umožňuje zvýšiť minútový vývrhový objem častejším 

vyprázdňovaním komôr. Pri normálnej frekvencii srdca je diastola dlhšia ako 

systola. Zvyšovanie frekvencie sa prejaví skracovaním diastoly. 

 synergickou činnosťou komôr s kontrakčnou schopnosťou predsiení. 

Koordinovaná činnosť, súčinnosť ľavej a pravej komory a zladenie činnosti 

predsiení s komorami je základným predpokladom optimálnej činnosti srdca.  
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 Za patologických podmienok (napr. ramienkové blokády, infarkt myokardu a 

 pod.) sa prejavia rôzne poruchy koordinovanej činnosti. 

 Dôležité je zachovanie kontrakčnej schopnosti predsiení, ktorá sa uplatňuje ku 

 koncu diastoly, kedy sa asi 20% z celkového pritečeného objemu krvi 

 predsieňou  vtlačí do komory. Zníženie kontrakčnej schopnosti predsiení býva 

 pri výraznej  dilatácii. Strata kontrakčnej schopnosti predsiení nastáva pri 

 fibrilácii predsiení. 

 

Čerpadlová funkcia srdca: 

 
 Srdce pracuje ako ventilové čerpadlo. Na perifériu vyvrhuje krv nie kontinuálne, ale 

v určitých množstvách – vývrhových objemoch. Srdcový cyklus má dve základné 

obdobia.  

Obdobie plnenia – diastoly. Na začiatku diastoly je tok krvi do komôr rýchly – fáza 

rýchleho plnenia. Trvá asi tretinu diastoly a do komôr sa dostane asi 70% krvi.  

V druhej tretine diastoly sa tok krvi temer zastavuje – fáza diastázy. 

V tretej tretine diastoly – fáza aktívnej kontrakcie predsiení, kedy sa do komôr 

dostane asi zvyšných 20-25% krvi. 

Obdobie kontrakcie – systola. Obdobie, keď je krv z komôr vypudzovaná na 

perifériu cez aortu a artériu pulmonális. 
 

 

 

Použitá literatúra : 

 Hulin I. et al., : Patofyziológia a klinická fyziológia, 1. vydanie, In: Slovak Academic 

Press , 2005, pp.593, ISBN 80-89104-66-5 

 Javorka K. a spol:  Lekárska fyziológia, 2.vydanie, In: Vydavateľstvo Osveta, 2006, 

pp. 679, ISBN 80-8063-231-6 
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HYPERTROFIA  A DILATÁCIA SRDCA 
 
Hypertrofia srdca : 

  
 Ak je srdce nútené vykonávať zvýšenú objemovú alebo tlakovú prácu počas 

dlhšej doby ( týždne až roky ) vyvíja sa chronický kompenzačný, adaptačný 

mechanizmus – HYPERTROFIA SRDCOVÉHO SVALU. Predstavuje štrukturálne 

zabezpečenie adaptačnej reakcie srdca na zvýšené pracovné zaťaženie – na 

hemodynamické preťaženie. Na vzniku hypertrofie, okrem hemodynamického 

preťaženia, hrá okrem iných neurohumorálnych mediátorov, najvýznamnejšiu  úlohu 

systém renín-angiotenzín-aldosteron (RAAS). Tento môže ovplyvniť myokardiálny 

rast priamym trofickým účinkom angiotenzínu II a aldosterónu, zvýšením periférnej 

rezistencie, zvýšením preloadu, vazokonstrikciou kapacitného riečiska a retenciou 

tekutín. Hypertrofia kardiomyocytov nie je nevyhnutne doprevádzaná aj novotvorbou 

väziva. Fibróza je typická pre vazorenálnu a NO-deficientnú hypertenziu, pri ktorých 

je aktivovaný RAAS. Fibróza sa môže objaviť pri poškodení, alebo bez poškodenia 

kardiomyocytov. Reaktívna fibróza vzniká perivaskulárne zhrubnutím existujúcich a 

zvýšením počtu nových kolagénnych vláken. Reparatívna fibróza – jazvovatenie, je 

adaptácia na stratu myocytov a je prevenciou pred štrukturálnou deštrukciou 

myokardu. Väzivo pozostáva hlavne z fibroblastov, kolagénu, elastínu a iných 

štrukturálnych proteínov. 
 

Poznáme dva typy hemodynamického preťaženia:  

 

 Hypertrofia na tlakové preťaženie – kde prvotnou príčinou je zvýšenie  

zaťaženia – afterloadu. Je podmienený odporom, ktorý vyvrhovanej krvi kladú 

aorta a periférne cievy. Odpor a zvýšený vnútrokomorový tlak stimuluje rast 

myocytov do šírky, následkom čoho stena komory zhrubne – vzniká tzv. 

Koncentrická hypertrofia – charakterizovaná symetrickým zväčšením srdca, 

s nezmenenou polohou v hrudníku (na rtg obrázku). Dochádza tiež k zväčšeniu  

obsahu väziva v myokarde. Charakteristické je, že pomer medzi hrúbkou steny 

a objemom komory sa výrazne mení v prospech hrúbky steny. 

 Najčastejšie je dôsledkom:  – stenózy a koarktácie aorty,  

                      -  arteriálnej hypertenzie,  

                                                  - stenózy a. pulmonális. 

                                                  - pľúcnej hypertenzie 

 

 Hypertrofia na objemové preťaženie – prvotnou príčinou je zvýšenie 

preloadu. Zvýšením objemu komory a tým i tenzie na konci diastoly sa 

podmieňuje rast myocytov do šírky, ktorý je však menší, ako pri tlakovom 

preťažení. Vzniká tzv. excentrická hypertrofia – charakterizovaná 

asymetrickým zväčšením srdca doľava v dôsledku  zväčšenia komory.  
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 Pre tento typ hypertrofie je charakteristické, že pomer medzi hrúbkou steny a 

 jej objemom sa nemení, alebo sa posúva len málo v prospech komorového 

 objemu. 

  Spôsobuje ju – insuficiencia aortálnej alebo mitrálnej chlopne,  

                        - ductus Botalli, 

                        -  insuficiencia pulmonálnej alebo trikuspidálnej chlopne,  

                        - defekt predsieňového septa, 

                        - dlhodobá bradykardia,  

                        - dlhodobá fyzická námaha (fyziologická hypertrofia) 

                        - defekt komorovej prepážky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Obr. č.3 : Rez normálnym srdcom (vľavo) a hypertrofovanou ľavou komorou srdca 

      (vpravo) 

 

Dilatácia srdca: 
 

 Dilatácia srdca je také zväčšenie srdca, pri ktorom je stena komory absolútne, 

alebo relatívne stenčená . Poznáme dva typy dilatácie : 

 Primárna – vzniká , keď  sa komora v porovnaní s fyziologickým stavom 

roztiahne následkom akútneho preťaženia. Môže prejsť do kompenzačnej 

hypertrofie. 
 

 Sekundárna – vzniká, keď hypertrofované srdce následkom chronického 

preťaženia začne zlyhávať. Objem komory sa zväčšuje a hypertrofovaná stena 

sa stenčuje. 
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Obr. č. 4 :  Schématické zobrazenie hypertrofie a dilatácie srdca v porovnaní s         

         fyziologickým myokardom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obr. č. 5 : Schématické zobrazenie hypertrofie steny ľ. komory a dilatácie ľ. komory 

        v porovnaní s normálnym srdcom 
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FYZIOLOGICKÁ HYPERTROFIA  
 

  Fyziologická hypertrofia je odpoveďou srdca na fyziologické preťaženie 

(dlhodobý šport, dlhodobá fyzická práca a námaha). Vzniká v dôsledku zvýšených 

požiadaviek organizmu pri fyzickej záťaži na zvýšený prietok krvi. Na rozdiel od 

patologickej hypertrofie sa nezväčšuje obsah väziva v myokarde, čo prispieva k 

elasticite a tým k dostatočnej relaxácii počas diastoly, ktorá podmieňuje diastolickú 

náplň srdca. Narastá veľkosť svalovej hmoty. Podmienkou je, že intenzita a 

preťaženie nepresahuje určité hranice a zaťaženie vzniká postupne a prerušovane 

(športový tréning). Tento druh hypertrofie nevedie k zlyhaniu srdca a po odstránení 

príčiny je táto kompletne reverzibilná. 

 Z etiologického hľadiska poznáme dva typy fyziologickej hypertrofie: 

 - Rast srdca od narodenia do dospelosti 

 - Adaptácia srdca na zvýšenú fyzickú aktivitu 

Môže mať podľa charakteru záťaže – objemový charakter pri dynamickom zaťažení                               

( beh ), alebo - tlakový charakter pri tlakovom preťažení ( silové cvičenia). 

 Zlepšená kontrakčná schopnosť fyziologicky hypertrofovaného srdca nie je 

podmienená len zväčšením svalovej masy, ale aj zlepšením kontraktility každej 

jednotky. 

Biochemický podklad je vo zvýšení aktivity myozínovej ATP-ázy (zlepšenie 

utilizácie energie) a v zlepšenej transportnej schopnosti sarkoplazmatického retikula 
 

 

 

Použitá literatúra: 

 Sperelakis N., Kurachi Y., Terzic A., Cohen M.V.: Heart Physiology and 

Pathophysiology, Fourth Edition, Academic Press, 2001, pp.1261, ISBN 0-12-

656975-4 

 Hulin I. et al., : Patofyziológia a klinická fyziológia, 1. vydanie, Slovak Academic 

Press , 2005, pp.593,  ISBN 80-89104-66-5 

 Javorka K. a spol:  Lekárska fyziológia, 2.vydanie, In: Vydavateľstvo Osveta, 2006, 

pp. 679, ISBN 80-8063-231-6 
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ELEKTROKARDIOGRAFIA A PORUCHY  

RYTMU  SRDCA 

 
Srdcový sval má nasledovné základné fyziologické vlastnosti :   

 Excitabilita (dráždivosť) – znamená možnosť srdca reagovať kontrakciou na 

vnútorné a vonkajšie podnety. 

 Kontraktilita – je schopnosť srdca reagovať na podnet kontrakciou – 

mechanickou akciou srdca. 

 Automaticita a rytmickosť – je schopnosť srdca vytvárať vzruchy automaticky 

a v pravidelnom rytme (aj po vybratí z organizmu). 

 

 Spontánna elektrická aktivita srdca je výsledkom vzniku jedného 

impulzu - akčného potenciálu - v sínusovom uzle, ktorý je prostredníctvom 

prevodového systému propagovaný do celého tkaniva srdca. 

 

Obr.č. 6: Typický akčný potenciál myokardiálnej bunky 

 

Základom pre tvorbu a prevod vzruchov, ako aj pre automaticitu srdca je prevodový 

systém srdca (Obr.č. 7). Prevodový systém anatomicky tvorí: 

 Sínusový uzol, ktorý u človeka má tvar vretena v dĺžke 10-20 mm a je tvorený 

špecializovaným tkanivom, podobným fibróznemu tkanivu. Je lokalizovaný pri ústí 

hornej dutej žily do pravej predsiene. Nodálne bunky sínusového uzla sa považujú za 
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zdroj elektrických impulzov. Sínusový uzol je bohato inervovaný autonómnym 

nervovým systémom, pozostávajúcim z postgangliových adrenergných 

(sympatikových) a cholinergných (parasympatikových) nervových zakončení. 

 Atrioventrikulárna junkčná oblasť je tvorená zónou prechodných buniek, 

samostatným AV uzlom a nerozvetvenou časťou Hisovho zväzku. AV uzol leží tesne 

pod presieňovým endotelom pred otvorom koronárneho sínusu a nad septálnym 

úponom trikuspidálnej chlopne. Kompaktná časť AV uzla prechádza do Hisovho 

zväzku. Tieto štruktúry sú taktiež inervované adrenergnými a cholinergnými 

vláknami. 

 Hisov-Purkyňov systém je tvorený Hisovým zväzkom, ktorý sa vetví na ľavý 

zväzok - zásobujúci ľavú komoru a na pravý zväzok – zásobujúci pravú komoru až k 

jej hrotu. V  tkanive komôr sa oba zväzky rozvetvujú na menšie vetvičky až po 

terminálne Purkyňove vlákna. 

       

Obr. č. 7. – Znázornenie prevodového systému srdca 
 

Akčné potenciály, ktoré vznikajú v sínusovom uzle sa prenášajú cez svalovinu 

predsiení a prostredníctvom internodálnych dráh do átrioventrikulárneho uzla. 

Impulzy z tohto uzla pomocou átrioventrikulárnych vlákien prechádzajú do komôr vo 

forme zväzku, kde vytvárajú tzv. Hisov zväzok.  

Po krátkom vedení v septe sa zväzok rozdeľuje na pravé a ľavé Tawarove ramienka, 

ktoré ležia pod endokardom na oboch stranách septa, pokračujú dole k apexu komory 

a postupne sa rozdeľujú v subendokarde na menšie vetvičky – Purkyňove vlákna, 

ktoré smerujú okolo každej komory. Terminálne Purkyňove vlákna prechádzajú do 

vláken srdcového svalu. 
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Pre pochopenie elektrokardiografie je dôležité poznať smer šírenia srdcového 

impulzu a časy jeho objavenia sa v jednotlivých častiach srdca.  

 

 

 

 

Obr.č.8: Prenos srdcového impulzu a čas objavenia sa impulzu.  

 

 Každý cyklus sa začína spontánnou generáciou akčného potenciálu v 

sínusovom uzle a prechádza rýchlo cez obe predsiene a predsieňovokomorový 

zväzok do komôr. Špeciálny charakter usporiadania vodivého systému spôsobuje, že 

pri prechode impulzu do komôr nastáva spomalenie, alebo oneskorenie o viac ako 0,1 

s. Preto sa predsiene kontrahujú o niečo skôr ako komory a fungujú ako „predpumpa“ 

a tak prečerpávajú krv do komôr skôr, než sa komory kontrahujú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Obr.č. 9 : Časový sled akčného potenciálu a kontrakcie (mechanogramu) 
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 Pri prechode srdcových impulzov srdcom sa šíri elektrické napätie aj do 

tkaniva, ktoré obklopuje srdce a časť elektrických impulzov prechádza až na povrch 

tela. Ak sa elektródy umiestnia na povrch tela blízko srdca, elektrické potencialy sa 

dajú zaznamenať pomocou vhodného zariadenia. Záznam napäťových zmien počas 

srdcového cyklu sa nazýva elektrokardiogram (EKG).  

 

 Obr. č. 10 : Vzťah akčného potencialu a EKG 

  

 

Obr.č. 11 : Vzťah priebehu vzruchu k tvorbe EKG 
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  Obr. č. 12 : Základný tvar EKG. 

 

 Začiatok srdcového cyklu predstavuje šírenie vzruchu v predsieňach, ktoré sa 

na normálnom EKG prejavuje plytkou pozitívnou vlnou P, trvajúcou približne 0,08 

s. Po depolarizácii predsiení sa na EKG objavuje izoelektrická čiara, ktorá tvori úsek 

PQ intervalu, trvajúci tiež asi 0,08 s. 

 Potom nasleduje komorový komplex QRST. Tento je zložený z inicialnej 

negatívnej vlny Q, ktorá reprezentuje začiatok depolarizácie oblasti komorového 

septa. Nasleduje veľký pozitívny kmit – vlna R, ktorý je prejavom postupu 

vzruchovej vlny svalovinou srdcových komôr a podľa kalibrácie EKG dosahuje 

výšku 1 mV. Negatívny kmit – vlna S reprezentuje aktiváciu komôr pri báze ľavej 

komory. Celý komplex QRS trvá opäť asi 0,08 s. Záznam pokračuje v izoelektrickej 

čiare približne 0,12 s a vytvára ST segment, ktorý predstavuje depolarizáciu celého 

myokardu komôr a zodpovedá fáze plató membránového potenciálu. Poslednou 

zložkou EKG je vlna T, ktorá predstavuje repolarizáciu postupujúcu opačným 

smerom, teda z epikardu k endokardu a trvá približne 0,16 s.    

 Z EKG možno jednoducho vypočítať frekvenciu srdca a to pomocou 

odmerania intervalu medzi dvoma nasledujúcimi QRS komplexami. Normálny 

interval medzi QRS komplexami je približne 0,83 s. , čo za fyziologických 

podmienok zodpovedá  72 kontrakciam za min. (frekvencia je 72/min.). 
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Druhou možnosťou je spočítanie počtu QRS komplexov za 1 min. na EKG zázname. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 13: Vzťah EKG a tlakov v ľ. komore a v aorte 

 

   

  

Záznam napäťových zmien počas srdcového cyklu z povrchu tela sa dá 

zaznamenávať pomocou elektrokardiografických zvodov : 

  

   

 Štandardné bipolárne končatinové zvody predstavujú základnú schému 

snímania EKG z končatín. Skladajú sa z 3 zvodov. 

Zvod 1 – predstavuje záznam elektrických potencialov z pravej ruky, kde je 

umiestnená negatívna elektróda a ľavej ruky s pozitívnou elektródou. 

 

Zvod 2 – predstavuje spojenie pravej ruky s pozitívnou elektródou na ľavej nohe. 

 

Zvod 3 – je spojenie ľavej ruky a ľavej nohy. 
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 Obr. č. 14: Usporiadanie elektród pri štandardných končatinových zvodoch 

  

Pretože záznamy zo všetkých končatinových zvodov sa vzájomne podobajú, v 

podstate nie je dôležité, ktorý zvod sa zaznamenáva pri diagnostikovaní rozličných 

srdcových arytmií, kde záleží na časovom  vzťahu medzi jednotlivými vlnami 

srdcového cyklu. Pri posudzovaní poškodenia predsieňového alebo komorového 

svalu a prevodového systému však už záleží na tom, ktorý zvod sa posudzuje. 

  

 EKG možno zaznamenávať, spolu so štandarnými zvodmi, aj pomocou 

hrudných alebo prekordiálnych zvodov pomocou 6 elektród, umiestnených na 

prednej strane hrudníka nad srdcom. Nakoľko povrch srdca je blízko steny hrudníka, 

tieto zvody zaznamenávajú aj pomerne malé elektrické abnormality, hlavne v prednej 

stene komôr. 

 

 Obr. č. 15 : Hrudné zvody EKG 
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 Spolu s končatinovými a hrudnými zvodmi sa pri štandarnom EKG snímajú i 

tzv. augumentované (zväčšené) unipolárne končatinové zvody.  Pri tomto type 

záznamu sú dve končatiny spojené cez elektrické odpory s negatívnym terminálom 

elektrokardiografu a tretia končatina je spojená s pozitívnym terminálom. Ak je 

pozitívny terminál na pravej ruke, zvod sa označuje ako aVR. Ak je na ľavej ruke je 

to zvod aVL a ak je na ľavej nohe označuje sa ako zvod aVF. Tieto záznamy sa 

podobajú štandarným končatinovým zvodom, až na zvod aVR, ktorý je obrátený.  

 

 

 

 

 

 

Poruchy rytmu srdca – arytmie -  z patofyziologického hľadiska 

rozdeľujeme na : 

  

 bradyarytmie (spomalenie rytmu) 

 a  

 tachyarytmie (zrýchlenie rytmu). 

 
 

 

 

 

 BRADYARYTMIE 

 

 

SYNDRÓM CHORÉHO SÍNUSU 

 
 Tento syndróm sa tiež nazýva Sick syndróm a je charakterizovaný 

abnormalitami, poruchami tvorby vzruchu a ich výstupom zo sínusového uzla, 

poruchami vodivosti v predsieňach ako aj paroxyzmálnou, alebo chronickou 

fibriláciou predsiení. Príčinou vzniku tejto poruchy môžu byť rôzne štrukturálne 

procesy postihujúce sínus, vplyv niektorých liekov a rôzne autonómne abnormality. 

Môže byť tiež prejavom koronárnej choroby s postihnutím predsieňového 

zásobovania. Incidencia tohto ochorenia stúpa s vekom. 

 Najčastejšie príznaky sú presynkopy, synkopy, palpitácie, únavnosť pri fyzickej 

námahe. Príznaky sú väčšinou intermitentné s rôznou dĺžkou trvania. V prípadoch 

prítomnosti fibrilácií predsiení je zvýšené nebezpečenstvo vzniku tromboembólií. 

 Na ekg sa tieto poruchy prejavujú sínusovou bradykardiou, sínusovými 

pauzami, blokádou sínoatriálneho uzla, ale i predsieňovou tachykardiou a 

predsieňovými fibriláciami. 
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 Obr.č. 16 : Ekg záznam syndrómu chorého sínusu 
 

 

 

ATRIOVENTRIKULÁRNA  BLOKÁDA (AV blokáda) 

 
 AV blokáda môže byť vrodená, alebo získaná. U vrodenej formy náhradný 

rytmus pochádza z proximálnej časti Hisovho zväzku. U získanej formy náhradný 

rytmus je z oblasti distálne od Hisovho zväzku. Príčinou získanej formy môžu byť 

ochorenia, ktoré vedú k zjazvovateniu vodivého systému (endokarditídy, infarkt 

myokardu a pod.) 

  Z elektrokardiografického pohľadu sa delia AV blokády do 3 stupňov: 
 

 AV blokáda 1. stupňa sa prejavuje predĺžením PR intervalu ekg. 

 

 

Obr. č. 17:  EKG záznam blokády 1. stupňa 
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 AV blokáda 2. stupňa sa prejavuje postupným predlžovaním PR intervalu 

až kým  sa jeden komorový úder nevynechá a potom sa celý priebeh znovu 

opakuje. Tento typ sa niekedy môže prejaviť aj vynechaním komorového 

úderu bez predchádzajúceho predlžovania PR intervalu. 

 

 

 

Obr.č. 18: EKG záznam blokády 2. stupňa 

 

 

 AV blokáda 3. stupňa, alebo kompletná blokáda, je charakterizovaná 

úplným chýbaním AV vedenia. Náhradný rytmus pochádza z ramienok, 

alebo z komorového myokardu. Táto forma môže vzniknúť v dôsledku 

rôznych infekčných ochorení, avšak po vhodnej antibiotickej liečbe sa 

odstráni nielen infekčná choroba ale často aj AV blokáda. Môže vzniknúť i 

pri radiačnej liečbe nádorových ochorení, ak je ožarovanie zacielené na 

medistínum. Liečba kompletnej AV blokády spočíva v implantácii 

vhodného pacemakera. 

 
Obr.č. 19 : EKG záznam kompletnej blokády 
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Obr. č. 20 : Schematické znázornenie blokády 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

Obr. č. 21 : EKG záznam AV blokády 
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 TACHYARYTMIE 

 

 

SUPRAVENTRIKULÁRNE  TACHYARYTMIE 

 
 Ako supraventrikulárna tachykardia sa označujú pravidelné tachyarytmie, ktoré 

majú často záchvatovitý, paroxizmálny charakter a je pri nich úzky QRS komplex na 

ekg obraze. Nepatria sem predsieňové fibrilácie, ktoré sú vždy nepravidelné. 

 

Do tejto skupiny tachykardií patria :  

 

ATRIOVENTRIKULÁRNA NODÁLNA REENTRY TACHYKARDIA ( AVNRT). 

 Predstavuje viac než polovicu prípadov so supraventrikulárnou tachykardiou a 

najčastejšie sa vyskytuje v 4. a 5. dekáde života, asi v 70 % prípadoch viac u žien. Jej 

príčinou je duálne vedenie AV uzlom. Jedno vedenie cez tzv. rýchlu dráhu je 

charakterizované rýchlym vedením vzruchu s dlhším refrakterným časom. Druhá 

dráha je tzv. pomalá a vedie vzruchy pomaly s relatívne krátkym refrakterným časom. 

Typická forma sa vyskytuje asi u 90 % pacientov s AVNRT. Vzruch je vedený z 

predsiení cez pomalú dráhu, potom sa retrográdne aktivujú predsiene cez rýchlu 

dráhu a tak  potom vzruch anterográdne postupuje na komory. Na ekg obraze je vlna 

P takmer vždy skrytá v terminálnom úseku QRS komplexu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 22 : Schématické znázornenie sínusovej tachykardie 

 

 

Obr. č. 23: EKG záznam predsieňovej tachykardie 
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Obr. č. 24 : EKG záznam atrioventrikulárnej tachykardie 

 
 

EKTOPICKÁ PREDSIEŇOVÁ TACHYKARDIA. 

 Príčinou vzniku tejto tachyarytmie je vzniknuté ektopické ložisko, mimo 

sínusového uzla, s abnormálnou tvorbou vzruchu, alebo s intratriálnym krúživým 

vzruchom. Predsieňová frekvencia býva okolo 200 / min. Na ekg sú prítomné P vlny 

iného tvaru ako P vlna zo sínusového uzla. 

 

PREDSIEŇOVÉ  EXTRASYSTOLY. 

 Vznikajú ako dôsledok vzniku predčasného impulzu z ektopického ložiska, 

ktorý aktivuje predsiene pred normálnym impulzom zo sínusového uzla. Sú výrazom 

elektrickej instability predsiení a väčšinou sú vnímané pacientom len subjektívne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

0br. č. 25 : Schematické znázornenie rôznych možných lokalít  ektopických  

  ložísk 

 

 

 

-24- 



 

 Obr. č. 26 : EKG záznam predsieňových extrasystol (označené šipkami) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 27: EKG záznam predsieňovej tachykardie 

 
 

 

FIBRILÁCIA   PREDSIENÍ. 

 
 Fibrilácie predsiení sú najčastejším prejavom pretrvávajúcej arytmie a jej 

incidencia stúpa s vekom  (asi 15 % populácie s vekom nad 75 rokov). Prejavom je 

chaotický predsieňový rytmus pozostávajúci z rýchlych depolarizácií predsiení 

(chvenie predsiení). Na ekg obraze je chýbanie pravidelných P vĺn, ktoré sú 

nahradené nepravidelnými, tzv. fibrilačnými vlnkami. Nepravidelná komorová 

frekvencia okolo 20-160 /min je  dôsledkom nepravidelného prevodu cez AV uzol. 

Pri fibrilácii predsiení sa znižuje srdcový výkon stratou synchronizácie medzi 

predsieňovou a komorovou kontrakciou. 

 Príčina vzniku je multifaktoriálna a často býva príčinou aj organické 

kardiovaskulárne postihnutie, ako artériová hypertenzia, ischemická choroba srdca, 

zlyhanie srdca, reumatická choroba srdca a iné. Častá býva po kardiochirurgických  
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výkonoch v blízkosti sínusového uzla.  

Najzávažnejšou hrozbou pre pacienta je značné nebezpečenstvo tromboembolizmu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Obr. č. 28 : EKG záznam fibrilácie predsiení 

 

 

FLUTTER  PREDSIENÍ. 

 
 Príčinou môže byť iatrogénne vytvorená predsieňová dráha ( napr. po korekcii 

defektu predsieňového septa), ale častejšie ide o arytmiu vzniknutú idiopaticky, pri 

hypertenzii, alebo pri postihnutí pravého srdca (cor pulmonale).  

Rozoznávame dva typy : 

 Typ I. - príčinou je vznik krúživých vzruchov v pravej predsieni proti smeru 

hodinových ručičiek. Frekvencia predsiení je okolo 270 /min. Túto arytmiu je 

možné odstrániť prestimulovaním. 

 Typ II. -  má často premenlivý priebeh aktivácie. Frekvencia je okolo 340- 400 

/ min. Táto arytmia nereaguje na pokus prestimulovania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 29: Ekg záznam flutter predsiení 
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KOMOROVÉ   TACHYARYTMIE. 
 

 Komorové tachyarytmie sú poruchy rytmu srdca, ktoré vznikajú pod vetvením 

Hisovho zväzku na úrovni Purkyňových vlákien, alebo v oblasti pracovného, 

funkčného myokardu. 
 

KOMOROVÉ  EXTRASYSTOLY  

  

 Sú to predčasné depolarizácie komôr, ktoré predchádzajú pred sínusový sťah. 

Môžu sa vyskytovať i u zdravých ľudí, hlavne u stavov kde dochádza k zvýšenému 

vyplavovaniu katecholamínov. U zdravých nemajú klinický a prognostický význam.   

 U pacientov  sú spôsobené zvýšeným napätím myokardiálnych vlákien  

(srdcové zlyhanie), ischémiou myokardu, myokarditídou, hypertrofiou myokardu, 

poruchami vnútorného prostredia a i. Väčšina pacientov pociťuje komorové 

extrasystoly ako palpitácie. Symptómy, ale i extrasystoly väčšinou v spánku ustupujú. 

  Na ekg sa extrasystoly prejavujú vo forme širokých predčasných QRS 

komplexov, bez predchádzajúcej vlny P. Vlna T je väčšinou veľká a opačne 

orientovaná ako QRS komplex. Po takejto extrasystole nasleduje kompenzačná 

pauza, väčšinou dvojnásobne dlhšia ako pri sínusovom rytme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 30 : Ekg záznam komorovej extrasystoly 

 

 

KOMOROVÉ  TACHYKARDIE 
 

 Patria k najzávažnejším poruchám rytmu. Spolu s fibriláciou komôr sú vo viac 

ako 80 % príčinou náhlej srdcovej smrti. O komorovej tachykardii hovoríme, ak je 

frekvencia 100/min a viac. Klinická a prognostická závažnosť je daná typom a 

frekvenciou , organickým ochorením srdca a dysfunkciou ľavej komory a vždy 

dochádza k závažným hemodynamickým poruchám. 

 Komorová tachykardia môže byť pretrvávajúca – ak trvá 30 s., alebo 

nepretrvávajúca - ak trvá do 30s.  Väčšinou je komorová tachykardia paroxyzmálna 

(náhle vzniká a končí).  Ak paroxyzmy trvajú viac ako 12 h hovoríme o 

pretrvávajúcej – incesantnej komorovej tachykardii. Ak sú paroxyzmy striedané s 

intervalmi základného rytmu, hovoríme o repetitívnej forme tachykardie. Prítomnosť 

3 – 5 patologických komplexov sa označuje pojmom „ salva“. 
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 Najčastejším mechanizmom vzniku reentry (krúživého vzruchu) je  

zablokovanie prevodu vzruchu v jednom smere s preexcitáciou tkaniva proximálne 

od miesta blokády, čím vzniká krúživý vzruch. Je to stav, ktorý vzniká pri infarkte 

myokardu, ale i iných organických chorobách srdca. Pri tachykardii je svalovina 

komôr depolarizovaná abnormálnym impulzom, vznikajúcim distálne od bifurkácie 

Hisovho zväzku. V dôsledku bloku sa tieto impulzy neprenášajú na predsiene a preto 

sa tieto kontrahujú nazávisle od komôr.  

 Komorová tachykardia, sprevádzaná s poškodením srdca, má život ohrozujúcu 

symptomatológiu, kde dominujú prejavy akútneho kardiálneho zlyhania, synkopy, 

alebo náhla srdcová smrť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 31 : Schématické znázornenie komorovej tachykardie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 32 : Ekg záznam komorovej tachykardie 
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 Obr. č. 33 : EKG záznam komorovej tachykardie 

 

 

KOMOROVÝ  FLUTTER   A KOMOROVÁ  FIBRILÁCIA 
 

Komorový flutter je označenie pre veľmi rýchlu komorovú tachykardiu s 

frekvenciou viac ako 240/min.  Na ekg sa prejavuje strmými tzv. pílovitými vlnami. 

Bez včasnej intervencie tento stav obyčajne do 3-5 min končí fatálne. 

 

Komorová fibrilácia je taktiež fatálny srdcový rytmus. Je to nepravidelná chaotická 

komorová arytmia s veľmi rýchlym neorganizovaným šírením aktivácie komôr. Tento 

stav po mechanickej stránke vedie k zastaveniu prúdenia krvi a k zástave srdca. 

Najčastejšou  príčinou je ischemická choroba srdca a infarkt myokardu.  Je príčinou 

väčšiny prípadov náhlej srdcovej smrti. Jedinou možnosťou liečby je okamžitá 

defibrilácia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Obr. č. 34: Ekg záznam komorovej fibrilácie 

 
 

-29- 



 

 

 

 

 Obr.č. 35 :  Letálna komorová fibrilácia  
 

 

 

  
 

 Zmeny v koncentrácii Na
+ 

a K
+ 

v extracelulárnej tekutine ovplyvňujú 

potenciály myokardiálnych vlákien, pretože elektrická aktivita srdca závisí na 

rozložení týchto iónov na membráne svalovej bunky a tým ovplyvňujú i zmeny EKG. 

  

 Klinicky môže pokles Na
+ 

v plazme spôsobiť nízku voltáž elektorkardiogramu. 

  

 Zmeny v hladine plazmatického K
+  

však môžu spôsobovať ťažké poruchy 

činnosti srdca. 

 Hyperkalémia je veľmi nebezpečná a vzhľadom k svojmu vplyvu na srdce 

znamená potenciálne smrteľné nebezpečenstvo. Pri vzostupe hladiny plazmatického 

K
+
, prvou zmenou na EKG je objavenie sa vysokých špicatých T vĺn, čo je prejavom 

zmeny repolarizácie.  

Pri vyšších hladinách dochádza k paralýze predsiení a k predlžovaniu QRS komplexu 

(Obr.č. 36). 

Môžu vzniknúť i rôzne komorové arytmie.  

So vzostupom extracelulárneho K
+
 klesá kľudový membránový potenciál svalového 

vlákna. Vlákna sa nakoniec  stanú nedráždivé a srdce sa zastaví v diastole. 

Tohto javu sa využíva i v kardiochirurgii podaním tzv. kardioplegického roztoku, 

ktorý okrem iného obsahuje i draslík a jeho vplyvom sa srdce zastaví a kardiochirurg 

môže vykonať zásah na zastavenom srdci. Po obnovení cirkulácie dôjde k vyplaveniu 

draslíka (obr. č. 37) a po dosiahnutí teploty 35 – 37
o
C srdce začne fibrilovať a obnoví 

činnosť, buď spontánne, alebo pomocou defibrilácie. Pri vysokej koncentrácii K
+ 

okolo 15 -25 mekv/l dochádza k letálnej zástave srdca v diastole (obr. č. 38).   
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 Obr.č.36 : Prejavy hypokalémie a hyperkalémie v EKG obraze. 
 

 

 

 Obr.č. 37 : Krátkodobá zástava srdca vplyvom K
+
. Po vyplavení draslíkových 

   iónov - obnovenie srdcovej činnosti a funkcie 
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 Obr. č. 38 : Letálna zástava srdca vplyvom vysokej dávky draslíka. 
 

 

 Hypokalémia je taktiež vážny stav, ale nie až tak rýchlo fatálny ako 

hyperkalémia. 

Pokles K
+
 v plazme vedie k predĺženiu PR intervalu na EKG a objaveniu sa vlny U a  

niekedy i inverzie vlny T, hlavne v prekordiálnych zvodoch (obr.č.36). Ak splynú 

vlny T a U predĺži sa interval QT. Ak zostávajú oddelené je trvanie QT intervalu 

normálne (Obr.č.36). 
 

 Funkciu a činnosť srdca môže ovplyvňovať aj vápnik. Ak sa podá veľké 

množstvo kalcia v experimente na zvieratách dochádza k hyperkalcémii, na ktorú 

srdce reaguje skracovaním diastoly a skracovaním relaxácie, až nakoniec sa zastaví v 

systole. Srdce je silne kontrahované a tvrdé, vznikne tzv. kalciový rigor. 

 

 Obr.č. 39: kalciový rigor 
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 V klinických situáciach sa len zriedka vyskytujú stavy hyperkalcémie. Ani 

terapeutické, alebo preventívne i.v. podané kalcium (pre jeho rozriedenie v krvnom 

obehu) neovplyvní výrazne činnosť srdca a len minimálne, krátkodobe vyvolá zmeny 

EKG. Môže dôjsť ku krátkodobému zvýšeniu krvného tlaku. 
 

 

 

Obr. č. 40: Vplyv terapeutickej dávky na činnosť srdca. 
 

 

 Hypokalcémia spôsobuje predĺženie QT intervalu, avšak takéto zmeny môžu 

sa objaviť i pri iných klinických stavoch. 
 

 Zmeny hladín Ca
2+ 

a K
+
 v plazme spôsobujú značné zmeny citlivosti srdca na 

digitális. Hyperkalcémia zosiluje účinok digitálisu a hyperkálemia zoslabuje účinok 

digitálisu. Magnézium tlmí myokard a znižuje toxicitu digitálisu. 
 

 

 

 

Použitá literatúra : 
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CHLOPŇOVÉ  CHYBY  SRDCA 
 
 Úlohou atrioventrikulárnych a semilunárnych chlopní je zabezpečenie 

prerušovaného prietoku krvi v smere od predsiení, cez komory do aorty a artériu 

pulmonális na perifériu k jednotlivým orgánom a tkanivám organizmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Obr. č. 41 : Transverzálny rez srdcom so znázornením jednotlivých chlopní  srdca  

         ( vľavo) a oblasti s najvýraznejšími chlopňovými zvukmi (vpravo)            

 

 

 

 V závislosti od stupňa poškodenia chlopne a rýchlosti vzniku majú chlopňové 

chyby rozličné následky pre organizmus. 

 

Rozoznávame dva typy poškodenia chlopní srdca : 

 

 stenóza – krv preteká cez zúžené ústie 
 

 insuficiencia – cípy chlopne sa neuzatvárajú úplne a ostáva otvor, cez ktorý sa 

časť krvi vracia späť do predchádzajúceho oddielu srdca 

 
 Čistá stenóza alebo insuficiencia bývajú zriedkavé. Často bývajú tzv. 

kombinované  chlopňové chyby, kde sa stretávame so súčasným výskytom obidvoch 

typov poškodenia chlopne. 
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Obr. 42 : Schématické znázornenie stenózy a insuficiencie chlopne v porovnaní s  

    normálnou činnosťou chlopne,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 43: Vznik šelestov 
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MITRÁLNA  STENÓZA 

 
Zúženie mitrálnej chlopne vzniká najčastejšie ako následok reumatickej 

endokarditídy, pri ktorej vplyvom zápalového procesu sa zlepujú voľné okraje 

chlopne. Tento proces môže trvať niekoľko rokov. 

Otvor mitrálnej chlopne, ktorý je  u dospelého človeka 4 - 6 cm
2
 – sa následkom 

patologického procesu zmenší. 

Hemodynamická porucha sa prejaví počas diastoly komôr, keď krv prúdi z  

ľ.predsiene do ľ.komory. Pri zúžení otvoru pod 2 cm
2
 je prietok značne sťažený. 

Následkom je hromadenie krvi v ľ.predsieni s  následným zvyšovaním predsieňového 

tlaku a stagnáciou krvi. Následkom vysokého tlaku v ľ. predsieni je počas diastoly 

medzi predsieňou a ľ. komorou veľký tlakový gradient. Komora sa plní dlhší čas, 

pomalšie a rovnomerne počas celej diastoly pri vyššom tlakovom gradiente. 

Tachykardia, sprevádzajúca fyzickú námahu zhoršuje hemodynamickú situáciu v 

srdci. V neskoršom štádiu vzniká dilatácia ľ.predsiene a stáza v malom obehu so 

zmenami na  pľúcach. V dôsledku toho dochádza  neskôr i k  dilatácii pr. predsiene a 

v neskoršom štádiu i pr. komory. Rozšíri sa prstenec trikuspidálnej chlopne a vzniká 

jej insuficiencia - dochádza k tzv. trikuspidalizácii mitrálnej chyby.  

Pri závažnej stenóze je minútový objem znížený. Hypotenzia vo veľkom obehu 

stimuluje reflexne sympatikus, ktorý zvyšuje kontraktilitu ľ. komory a vyvoláva 

periférnu vazokonstrikciu, aby sa zabezpečila dostatočná perfúzia k vitálnym 

orgánom.  

Hlavné klinické príznaky : 

 Dušnosť 

 Únava a znížená fyzická výkonnosť 

 Chladová cyanóza akrálneho typu 

 Facies mitrális – cyanóza pier a erytém na lícach 

 Pri závažných stavoch – znížený minútový objem, fibrilácia predsiení a 

nebezpečenstvo embolizácie zo stagnácie krvi v ľ.predsieni 
 

Auskultačne zisťujeme  – akcentovaná prvá ozva a holodiastolický šelest na hrote 

        počas celej diastoly.             

 

Zobrazovacími metódami sa zistí dilatácia ľ. predsiene a malá ľavá komora. 

 

 

MITRÁLNA   INSUFICIENCIA 

 
 Je to najčastejšie sa vyskytujúca získaná chlopňová chyba, ktorá sa vyskytuje 

buď samostatne, alebo v kombinácii s postihnutím iných chlopní. 

 Základnou funkčnou poruchou je prúdenie krvi z ľ.komory späť do ľ.predsiene 

počas systoly komory. Ľavá predsieň sa plní krvou z pľúc a naviac vracajúcou sa 

krvou z ľ.komory cez insuficientný otvor v chlopni. Hovoríme o regurgitácii krvi z  
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komory do predsiene. Dochádza tak k zvýšenej objemovej záťaži ľ.predsiene. Počas 

diastoly komôr  sa do ľ.komory dostáva aj krv, ktorá unikla v systole do ľ.predsiene, 

čím sa objemovo preťažuje i ľ.komora, ktorá hypertrofuje v dôsledku zvýšenia 

preloadu. Táto hypertrofia je objemového typu. 

 

Klinické príznaky sú podobné ako pri mitrálnej stenóze, ale miernejšie. Malá 

 insuficiencia sa prejavuje väčšinou len auskultačným nálezom. Časté sú 

 palpitácie v dôsledku objemového preťaženia. Môžu byť prítomné rôzne 

 dysrytmie.  

 Pri závažnejšej regurgitácii vznikajú príznaky stázy v malom obehu, pľúcny 

 edém a nakoniec až dilatácia pravého srdca s relatívnou insuficienciou 

 trikuspidálnej a pulmonálnej chlopne. 

 

Auskultačne zisťujeme oslabenie prvej ozvy a fúkavý holosystolický šelest. 

 

 

AORTÁLNA  STENÓZA 

 
 Vzniká na podklade reumatickej horúčky, menej často na podklade 

sklerotických  zmien na chlopni.   

 Pri stenóze sa plocha ústia aorty, ktorá je u dospelého človeka asi 3,5 cm
2
 ,  

zmenší. Hemodynamická porucha sa prejaví počas systoly komôr, keď je krv 

vypudzovaná z ľ. komory do aorty. Mierne zúženie sa hemodynamicky nemusí 

prejaviť.  

Pri zúžení ústia aorty na 25 až 30% je prietok z ľ.komory do aorty sťažený. Postupne 

vznikajúce zvýšené tlakové preťaženie kompenzuje ľ.komora hypertrofiou. Vzniká 

hypertrofia tlakového typu, – tzv. koncentrická. V ľ.komore sa zvyšuje systolický 

(200 – 300 torrov) ale i diastolický tlak.  Systolický tlak v aorte dosahuje nižšie 

hodnoty ako za fyziologických podmienok. 

 

Klinické príznaky sú charakterizované postupným vznikom, často bez obtiaží. Keď sa 

 objavia klinické príznaky znamená to vyčerpanie kompenzačných schopností 

 srdca. 

 Objavia sa stenokardie ako pri angíne pectoris. Vznikajú synkopy pri fyzickej 

 práci, nakoľko srdce nedokáže zvýšiť srdcový vývrh pri zvýšených 

 požiadavkách periférie na kyslík. Neskôr sa rozvinie obraz zlyhávania ľavého 

 srdca pre stagnáciu krvi v ľ.komore. U týchto pacientov je značné riziko náhlej 

 srdcovej smrti, vznikom početných ischemických ložísk s vysokým rizikom 

 vzniku fibrilácie komôr a výraznou hypoxémiou mozgu. 

 

Auskultačne je typické systolické klapnutie, hlučný drsný šelest s maximom nad 

 aortou a  oslabená druhá ozva. 
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AORTÁLNA  INSUFICIENCIA  

 
 Najčastejšie sa vyskytuje v kombinácii s mitrálnou chybou, ale i samostatne. 

Funkčnou poruchou je prúdenie krvi z aorty späť do ľ.komory počas komorovej 

diastoly. Komora sa plní súčasne krvou z ľ.predsiene a naviac vracajúcou sa krvou 

z aorty, čím dochádza k zvýšeniu objemovej záťaže ľ.komory. V dôsledku 

objemového preťaženia sa vnútorný objem komory zvýši a súčasne stena komory 

zhrubne. Vznikne hypertrofia objemového typu – excentrická, ktorá niekoľko 

desiatok rokov dokáže kompenzovať objemové preťaženie. Pracovná kapacita srdca 

sa výrazne zvyšuje. Pacienti pomerne dobre zvládajú aj fyzickú záťaž. Vývrhový 

objem ľ.komory pri veľkých insuficienciách, vrátane regurgitovanej zložky, môže 

byť až 300 ml., čo zodpovedá minútovému objemu 30 l.  

 

Klinické príznaky sú podobné ako pri aortálnej stenóze, ale menej výrazné. Príznaky 

 angíny pectoris, synkopy, zlyhávanie ľavej komory a náhla smrť sa vyskytujú 

 neskoro a sú prejavom už rozvinutého ochorenia a závažného stavu. Medzi 

 skoršie príznaky patria palpitácie, komorové extrasystoly a následky relatívnej 

 vazodilatácie periférnych ciev v dôsledku vysokého systolického tlaku 

 (závrate, potenie a zlé znášanie tepla) 

 Ďalej sa zisťuje vysoký systolický TK, nízky až nulový diastolický TK, pulz 

 rýchlo dosahuje vysoké hodnoty a rýchlo klesá. Pohyb krvi dopredu v systole a 

 retrográdny pohyb krvi v diastole sa prejaví ako tzv. Mussetov príznak – 

 rytmický pohyb hlavy súčasne s komorovou systolou. 

 

Auskultačne nájdeme  diastolický fúkavý šelest nad aortou (druhé medzirebrie 

 parasternálne v pravo), oslabená prvá ozva a môže byť oslabená i 

druhá ozva. 

 Pri závažných stavoch býva na hrote počuteľný diastolický tzv. Flint-Austinov 

 šelest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Obr. č.44: Fonokardiogram normálneho srdca a srdca s chlopňovými chybami 
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 CHLOPŇOVÉ   CHYBY  PRAVÉHO   SRDCA 
 

 

TRIKUSPIDÁLNA  INSUFICIENCIA 
 

 Sprevádza zväčša zlyhanie ľ. srdca, pri ktorom dochádza k pulmonálnej 

hypertenzii a následnej dilatácii pravej komory, čím sa dilatuje prstenec trikuspidálnej 

chlopne, ktorá sa stáva insuficientnou. 

 Pravá predsieň je pomerne tenká a má malú kompenzačnú schopnosť a preto 

dosť   rýchlo zlyháva, čím dochádza ku stáze pred pravým srdcom – vo veľkom 

obehu. 

Klinické prejavy :  

- Zvýšená náplň krčných žíl 

- Hepatomegália a systolická pulzácia pečene, ikterus 

-    Edémy, ascités, dyspepsia 

- Zlyhávanie pr. srdca s náhlym ústupom dušnosti u pacientov s ľ.komorovým 

zlyhaním 

Auskultačne : podobne ako pri mitrálnej insuficiencii, len s lokalizáciou pri dolnom 

ľavom okraji sterna 
 

 

 

TRIKUSPIDÁLNA  STENÓZA 
 

 Vyskytuje sa ako následok reumatickej horúčky spolu s mitrálnou alebo 

aortálnou chlopňovou chybou. 

 Zúžená chlopňa bráni prítoku krvi do pravej komory počas diastoly. Krv sa 

hromadí v pravej predsieni, ktorá zlyháva. 

 Klinický obraz : Podobný ako pri trikuspidálnej insuficiencii 

s pulzáciou krčných žíl. 

Auskultačne :  diastolický šelest s lokalizáciou pri dolnom ľavom okraji   sterna 

 

 

INSUFICIENCIA  PULMONÁLNEJ  CHLOPNE 

A 

STENÓZA PULMONÁLNEJ  CHLOPNE 
 

Sú zriedkavé chlopňové chyby. 
 

  Insuficiencia sa zväčša vyskytuje ako funkčná insuficiencia pri stavoch 

s pľúcnou hypertenziou a dilatáciou artérie pulmonális. 

 

Auskultačne : fúkavý diastolický šelest nad a.pulmonális 
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 Stenóza väčšinou vzniká ako následok reumatickej endokarditídy. Pravá 

komora veľmi rýchlo hypertrofuje a nakoľko má menšie kompenzačné schopnosti 

ako ľ.komora aj veľmi rýchlo dochádza k zlyhaniu pravého srdca. 

  

Auskultačne : podobne ako pri aortálnej stenóze – hlučný, škrabavý systolický  

    šelest nad a.pulmonális. Druhá ozva je oslabená. 
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VRODENÉ  SRDCOVÉ  CHYBY 
 

 Vrodené srdcové chyby vznikajú následkom chybného vývoja srdca a ciev 

počas embryonálneho vývoja, alebo ide o absenciu niektorých štruktúr, ktoré sa 

vytvárajú v období embryonálneho a fetálneho vývoja. Niektoré vrodené chyby s 

nezávažnou hemodynamickou poruchou sa môžu prejaviť až neskôr (v dospelosti), 

iné sa prejavia hneď po narodení dieťaťa. 

 Vrodené srdcové chyby môžeme rozdeliť na : 

 

 chyby s ľavopravým skratom a bez skratu. Skrat je spojenie pľúcnej cirkulácie 

so systémovou cirkuláciou. 

 

 Acyanotické chyby bez skratu sa rozdeľujú podľa toho, či je chyba v pravom, 

alebo v ľavom srdci. 

 

 Cyanotické vady sa rozdeľujú podľa stavu pľúcnej cirkulácie. Cyanóza vzniká 

miešaním neokysličenej a okysličenej krvi, zníženým prietokom (napr. pri 

pľúcnej stenóze), alebo ako následok pľúcnej hypertenzie. 

  

 Pre určenie presnej diagnózy a stanovenia kritérií pre určenie typu chyby sa 

používajú vyšetrenia ekg, rtg, sonografia, magnetická rezonancia, angiografia a v 

neposlednom rade klinické pozorovanie. 
 

 

 VRODENÉ SRDCOVÉ CHYBY BEZ  CYANÓZY 

S ĽAVOPRAVÝM  SKRATOM 
 

 

DEFEKT  PREDSIEŇOVÉHO  SEPTA 
 

 Defekt predsieňového septa sa často zistí až v dospelosti a častejšie sa 

vyskytuje u žien ako u mužov. 

Defekt predsieňového septa rozoznávame : 

 typu sinus venosus – nachádza sa pri vstupe hornej, alebo dolnej žily do 

predsiene 

 typu ostium primum – defekt sa nachádza tesne pri atrioventrikulárnych 

chlopniach. Býva často kombinovaný s Dawnovým syndrómom, alebo v 

kombinácii s inými defektami. 

 - typu ostium secundum – defekt sa nachádza v strednej časti septa, kde sa 

nachádza fossa ovális. 

 Ľavopravý skrat, ktorý tu vzniká, je príčinou preplnenia pravej predsiene a tým 

i zvýšeného plnenia pravej komory s následným zvýšením prietoku cez pľúcne 

riečisko. 
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Príznaky : Pacienti s touto diagnózou väčšinou bývajú bez príznakov. Býva u nich 

častý výskyt respiračných infekcií. Kardiorespiračné príznaky sa môžu 

objaviť až v 4. dekáde života. Medzi tieto sa zaraďujú predsieňové 

poruchy srdcového rytmu, pľúcna hypertenzia z ľavopravého skratu a 

neskôr zlyhanie srdca. Vysoká pľúcna hypertenzia môže po čase zapríčiniť 

zmenu skratu na pravoľavý, ktorý doprevádza cyanóza a vývoj tzv. 

palíčkových prstov. 

 Auskultačne nachádzame rozdvojenú prvú a druhú ozvu, ktorá sa 

 výrazne mení podľa dýchania. Môže byť prítomný i diastolický šelest nad 

 trikuspidálnou chlopňou, zapríčinený tlakovým spádom pri prúdení krvi z 

 predsiene do komory. 

 

 Chirurgická liečba pri nekomplikovanom defekte a bez pľúcnej hypertenzie je 

veľmi úspešná a perspektívna pre život pacienta. Malé defekty, ktoré sú väčšinou 

dobre hemodynamicky zvládané, sa chirurgicky nekorigujú. Veľké defekty hrozia 

vznikom pľúcnej hypertenzie a zlyhaním srdca. 

 
 

DEFEKT  KOMOROVÉHO  SEPTA 
 

 Defekt komorového septa  sa vyskytuje izolovane, alebo v kombinácii s inými 

chlopňovými chybami. Obyčajne sa nachádza v membranóznej časti septa.  
 

 Z hemodynamického hľadiska podstatný pre vývoj je rozmer defektu. Malé 

defekty sa môžu spontánne uzavrieť. Väčšie môžu byť príčinou zlyhania srdca už 

krátko po narodení alebo v detskom veku. Dôvodom je nedostatočná schopnosť 

tolerovať zvýšenú hemodynamickú záťaž, nakoľko krv pretekajúca cez defekt z ľavej 

komory do pravej komory predstavuje veľkú hemodynamickú záťaž. 
 

 Liečba väčších nekomplikovaných defektov je chirurgická s dobrou prognózou. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Obr.č. 45: Schématické znázornenie defektu komorového septa 
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DUCTUS  ARTERIOSUS 
 

 Ductus arteriosus je spojenie pľúcnice (tesne pred bifurkáciou) s aortou 

(distálne od ľ. a.subclavia), ktoré je trvale otvorené počas fetálnej cirkulácie. Po 

narodení sa uzatvára. V prípade, že ductus ostane otvorený, prietok krvi z aorty do a. 

pulmonális závisí od rozdielu medzi pľúcnou a systémovou cirkuláciou ako aj  od 

priemeru a dĺžky ductu. Počas systoly je gradient tlaku krvi medzi aortou a pľúcnicou 

väčší.  

 Príznaky závisia od veľkosti a od tlakového gradientu medzi aortou 

a a.pulmonális. Často býva pľúcna hypertenzia. Zvyšujúca sa pľúcna hypertenzia 

môže po dlhšom čase spôsobiť, že skrat sa zmení na pravoľavý. Potom sa objavia  

následky hypoxie, nakoľko odkysličená krv z a. pulmonális sa dostáva do 

descendentnej aorty. 

 Auskultačne je prítomný systolicko-diastolický šelest, nazývaný tiež 

„lokomotívový šelest“, nakoľko pripomína zvuk parnej lokomotívy. 

 

 

 

 

Obr. č. 46 :  Schématické znázornenie ductus arteriosus. 
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 VRODENÉ SRDCOVÉ CHYBY BEZ CYANÓZY A  BEZ 

SKRATU 
 

 

KONGENITÁLNE  AORTÁLNE  STENÓZY 

 
 Pri týchto vrodených vadách je prítomná prekážka vo výtoku krvi z ľavej 

komory. Táto prekážka môže byť zapríčinená : 
 

1.) Valvulárnou stenózou aorty – počas života sa nemusí zistiť. Najčastejšie býva 

vo forme bikuspidálnej aortálnej chlopne. Stenóza sa často neodlíši od 

postreumatickej, alebo degeneratívnej aortálnej stenózy. Vrodená vada chlopne 

môže byť neskôr príčinou jej zhrubnutia a kalcifikácie. Tieto zmeny sú potom 

príčinou prekážky vo výtokovej časti ľ. komory a vzniku koncentrickej 

hypertrofie. Väčšina pacientov však býva bez závažných príznakov. 

Závažnejšie problémy sú sprevádzané slabosťou a s námahovým dyspnoe pri 

fyzickej aktivite. 

 Auskultačne je prítomný šelest, synkopy a anginózne bolesti. 

2.)  Subaortálnou stenózou aorty – Túto stenózu spôsobuje membránový alebo 

fibrózny prstenec pod aortálnou chlopňou. Echokardiograficky sa potvrdí 

stenóza, ktorá býva príčinou turbulentného prúdenia krvi. Táto forma je tiež 

označovaná ako hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia, ktorá býva prítomná 

pri narodení. 

3.)   Supravalvulárnou stenózou aorty – Pri tejto vrodenej vade ide o súvislé 

zúženie ascendentnej aorty, ktoré začína nad odstupom koronárnych ciev. Tlak 

krvi v koronárnych cievach býva zvýšený. Koronárne cievy sú často dilatované 

a nepravidelne stočené. 

 

KOARKTÁCIA  AORTY 
 

 Je to zúženie lumenu aorty, ktoré môže byť lokalizované kdekoľvek v priebehu 

aorty. Najčastejšie býva distálne od ľ. a. subclávia. .Tvorí asi 7 % všetkých 

vrodených vád a 2 x častejšie sa vyskytuje u chlapcov. 

 Mierne formy bývajú úplne asymptomatické. Pri výrazných, väčších 

koarktáciách sú prítomné bolesti hlavy, studené hlavne dolné končatiny a claudicatio. 

U týchto foriem býva pozorované zvýšenie tlaku na horných končatinách a oslabenie 

až vymiznutie pulzu na a. femorális. Horné končatiny a hrudník bývajú mohutnejšie v 

porovnaní s dolnými končatinami. Častou komplikáciou býva infekčná endokarditída. 

Auskultačne pozorujeme systolický šelest na prednej strane hrudníka a na chrbte. Na 

EKG sú prítomné známky hypertrofie ľ. komory. 

 Najväčším nebezpečím pri tejto vrodenej vade je vývin hypertenzie a vývin 

cerebrálnych a aortálnych aneuryziem. V neskoršom období hrozí                        

zlyhávanie ľ. komory ako aj riziko prasknutia aorty. 
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Obr.č. 47 :  Schématické znázornenie koarktácie aorty s miestom najčastejšej 

lokalizácie. 

 

 

STENÓZA  PĽÚCNICE 

 
 Prekážkou vo výtokovej časti pravej komory sú podobné príčiny ako pri 

kongenitálnej aortálnej stenóze a môže byť lokalizovaná supravalvulárne, valvulárne 

alebo subvalvulárne. Často býva dôsledkom prekonanej rubeolly počas tehotenstva 

matky.  

 Pacienti s miernou stenózou bývajú bez príznakov. S výraznou stenózou sa 

pozoruje slabosť, dyspnoe a nakoniec zlyhanie pravej komory. Tlak v pravej komore 

je zvýšený. Hypertrofia pravej komory redukuje jej poddajnosť. K plneniu komory 

napomáha aj kontrakcia pr. predsiene, čo je príčinou badateľnej pulzácie jugulárnych 

vén. 

 Auskultačne je počuť systolický šelest, lokalizovaný parasternálne a nad 

periférnymi časťami pľúc. Na ekg sú prítomné znaky hypertrofie pravej komory a 

obraz zväčšenej pravej predsiene. 
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 VRODENÉ  SRDCOVÉ CHYBY S  CYANÓZOU A  SO 

ZVÝŠENÝM  PRIETOKOM  CEZ  PĽÚCNE  RIEČISKO 
 

 

KOMPLETNÁ   TRANSPOZÍCIA  VEĽKÝCH  CIEV 
 

 Pri tejto vrodenej srdcovej chybe aorta vychádza z pravej komory a pľúcnica 

z ľavej komory. U tretiny pacientov je prítomný predsieňový defekt rôznej lokalizácie 

a veľkosti. Veľký defekt predsieňového septa dáva lepšie vyhliadky na prežitie. 

U ďalšej tretiny je prítomný otvorený ductus arteriosus a posledná tretina má defekt 

komorového septa. Vždy je prítomná cyanóza vzhľadom na patologický odstup 

veľkých ciev.  

 Častejšie sa vyskytuje u chlapcov a tvorí asi 10% všetkých cyanotických vád. 
  

 O osude pacientov rozhoduje stupeň hypoxie a stav koronárneho riečiska a  

prietok cez tieto cievy. Často býva znížený koronárny prietok. 
 

 

 VRODENÉ  SRDCOVÉ  CHYBY  S  CYANÓZOU  A SO 

ZNÍŽENÝM  PRIETOKOM  CEZ  PĽÚCNE  RIEČISKO 
 

 

 

FALLOTOVA   TETRALÓGIA 
 

 

 Fallotova tetralógia tvori asi 10 % zo všetkých  vrodených srdcových chýb a 

patrí k najťažším vrodeným vadám. 

 

U tejto vrodenej chyby je prítomný :   

 Defekt komorového septa 

 Obštrukcia pravého výtokového traktu 

 Dextropozícia aorty a s tým spojené  anomálie koronárneho riečiska, ktoré sú  

pomerne dosť časté. Výrazná dextropozícia aorty býva až u 25 % prípadov. 

 Hypertrofia pravej komory 

 Z príznakov dominuje cyanóza vzhľadom na obštrukciu pravého výtokového 

traktu a dextropozíciu aorty, ako symptómy systémovej hypoxie tkanív. Prítomné je 

námahové dyspnoe a vyskytujú sa rôzne poruchy rytmu – ako je fibrilácia predsiení, 

tachykardia, komorové extrasystoly. Typické sú palíčkovité prsty na rukách a výrazné 

zaostávanie v raste a vývoji. U týchto pacientov, často ako komplikácia stavu 

dochádza k  infekčnej endokarditíde. 

 Na ekg sú prítomné známky hypertrofie pravej komory a zväčšenej pravej 

predsiene.  Na Rtg je znížená pľúcna vaskulárna kresba. Auskultačne dominuje  

výrazný systolický šelest. 
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Z terapeutického hľadiska pri výraznej obštrukcii pravého výtokového traktu 

prichádza do úvahy, pre zlepšenie kvality a záchranu života, vytvorenie 

aortopulmonálneho spojenia. Pri menej výraznej obštrukcii sa robí kompletná 

chirurgická korekcia chyby. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 48: Schématické znázornenie Fallotvej tetralógie 
 

 

 

 

EBSTEINOVA  ANOMÁLIA 

 
 Podstatou Ebsteinovej anomálie je poškodenie trikuspidálnej chlopne s 

anomálnym pripojením jednotlivých cípov, pričom je chlopňa dysplastická, čo je 

dôvodom regurgitácie krvi. Pravá predsieň býva u tejto srdcovej chyby veľmi 

zväčšená a pravá komora veľmi malá. 

 Prežívanie pacientov je dané najmä veľkosťou regurgitácie cez trikuspidálnu 

chlopňu a výkonom pravej komory. Často je prítomná paroxyzmálna tachykardia a 

W-P-W syndrom. 

 Liečba tejto vrodene srdcovej chyby je chirurgická – náhrada trikuspidálnej 

chlopne. 
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NÁHLA  SRDCOVÁ  SMRŤ 

 
 Tento závažný medicínsky, sociálny a ekonomický problém sa dostal do 

podvedomia v posledných dvoch desaťročiach. Predstavuje štvrtinu všetkých úmrtí a 

tvorí asi 60 % celkovej mortality z kardiovaskulárnych príčin. Rozvoj a rozšírenie 

rýchlej zdravotníckej pomoci umožnili úspešnú resuscitáciu mnohých obetí náhlej 

srdcovej smrti. 

 Náhla srdcová smrť je definovaná ako prirodzené, náhle a neočakávané 

úmrtie z kardiálnej príčiny, sprevádzané náhlou stratou vedomia v priebehu jednej 

hodiny od začiatku akútnej symptomatológie. Sprevádzajúce ochorenie srdca mohlo, 

ale aj nemuselo byť známe. Čas a spôsob smrti sú vždy neočakávané. 
 

 Pred nástupom náhlej srdcovej smrti môžu, ale i nemusia byť pozorované 

prodromálne symptómy : 
 

 Vzdialené – predchádzajú príhodu o týždne až mesiace a sú málo špecifické 

(únavnosť, atypická bolesť na hrudníku, palpitácie a pod.) 
 

 Bezprostredné – vznikajú náhle a sú špecifickejšie pre hroziacu zástavu srdca. 

Predchádzajú príhodu asi o 24h. ( stenokardie, pretrvávajúca dušnosť, búšenie 

srdca, synkopy a pod.) 

 

Po nich nasleduje :   
 

 štádium terminálnej príhody – stav pacienta tesne pred zastavením srdca. 
 

 štádium zastavenia srdca - sprevádzaný náhlou stratou vedomia v dôsledku 

poklesu a zastavenia prekrvenia mozgu. 
 

  štádium smrti, alebo jej odvrátenie resuscitáciou a obnovenie normálnej 

srdcovej činnosti 
 

 Príčinou vzniku náhlej srdcovej smrti je vždy ochorenie srdca či už poznané, 

alebo nepoznané. Až v 90 % prípadov je to ischemická choroba srdca a 

kardiomyopatie. 
 

Najčastejšou príčinou je: 

Ochorenie koronárnych tepien – koronárna ateroskleróza, ischemická choroba 

srdca, akútny alebo chronický infarkt myokardu. 

Hypertrofia myokardu komôr -hypertrofia ľ. komory s ischemickou chorobou,  

hypertenzná choroba, hypertrofická kardiomyopatia, pľúcna hypertenzia. 

Ochorenie myokardu so srdcovým zlyhaním – kardiomyopatie, masívny infarkt 

myokardu, myokarditída a pod. 
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Ochorenie chlopňového aparátu -aortálna stenóza a insuficiencia, prolaps mitrálnej 

chlopne, dysfunkcia náhrad chlopní,  

Vrodené srdcové chyby 

Elektrofyziologické abnormality – abnormality vodivého systému, predĺženie QT 

intervalu, fibrilácia komôr 

Elektrická instabilita srdca - vplyv CNS a neurohumorálnych    faktorov  

Syndrom náhlej smrti u novorodencov a detí 

Iné príčiny – extrémna fyzická záťaž, srdcová tamponáda, masívna embólia do pľúc, 

rozsiahla aneuryzma aorty a jej ruptúra 

  

 K náhlej srdcovej smrti dochádza veľmi často v skorých ranných hodinách, čo 

zodpovedá výraznému rannému vzostupu hladiny katecholamínov a z toho 

vyplývajúcej aktivite sympatika. U pacientov, majúcich v liečbe betablokátory je táto 

ranná aktivácia potlačená. 
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KARDIOGÉNNY   ŠOK 
 

 Kardiogénný šok je stav, pri ktorom je dominantná hypoperfúzia tkanív 

spôsobená poškodením myokardu. Vzniká vtedy, keď sa z kardiálnych dôvodov 

akútne zníži vyvrhovanie krvi do aorty. Je to taký stav, pri ktorom je minútový 

vývrhový objem srdca nízky k periférnym požiadavkam v dôsledku systolickej 

dysfunkcie.  

 Príčinou je zníženie systolického vývrhového objemu a výnimočne porucha 

srdcového rytmu. Najčastejšou príčinou je ťažký akútny infarkt myokardu, pri ktorom 

je postihnutej viac ako 40% masy ľ.komory. Ďalej to môžu byť závažná mitrálna 

alebo aortálna insuficiencia, defekt komorového septa, aneuryzma ľavej komory 

alebo jej ruptúra, aortálna alebo mitrálna stenóza,  tumory srdca, alebo trombóza 

ľavej predsiene a kardiomyopatie    

 

Klinické príznaky : Dominujúca je hypotenzia – syst. TK pod 90 torrov,  

                                   tachykardia so slabým nitkovitým pulzom, rôzne poruchy rytmu, 

    nepokoj, cyanóza, hyperventilácia, studené končatiny, 

 nejasné vedomie - až po kómu, oligúria až anúria 

  

 Pri tomto stave treba urýchlene určiť prítomnosť tachyarytmie alebo 

bradyarytmie, hypotenzie, typ dýchania, prítomnosť alebo neprítomnosť pľúcneho 

edému, periférne znaky hypoperfúzie a ostané príznaky a ochorenia, ktoré môžu 

doprevádzať alebo spôsobovať kardiogénny šok.   

 

K zvládnutiu kardiogénného šoku je potrebné :  

   Rýchlo rozoznať šok 

           Korigovať inicialny inzult 

           Zabezpečiť funkciu vitálnych orgánov. 
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ZLYHANIE  SRDCA 
 

 Zlyhanie srdca je zložitý syndróm s rôznorodou etiológiou, komplexnou ale 

nedokonale objasnenou patofyziológiou, variabilným klinickým obrazom 

a prognózou. Je to stav, keď srdce nie je schopné zabezpečiť adekvátnu perfúziu 

tkanív a to napriek normálnemu, alebo zvýšenému plniacemu tlaku. 

  

 Nie je to samostatná klinická jednotka. Je to stav, do ktorého môžu vyústiť 

najrozličnejšie  srdcové ochorenia. 

Nepatria sem stavy, keď : - k hypoperfúzii tkanív dochádza následkom zníženého  

        plniaceho tlaku (šok) 

 je hypoperfúzia sprevádzaná zvýšeným plniacim tlakom 

z extrakardiálnych príčin ( veľká a rýchla infúzna terapia). 

 

INCIDENCIA  A  VÝVOJ  SRDCOVÉHO  ZLYHANIA 

 Incidencia srdcového zlyhania s vekom úmerne stúpa (Obr.49).  

  

 

Obr.č.49:  Incidencia srdcového zlyhania vo vekových skupinách 

 

 Predpokladaný vývoj výskytu tohto stavu je taký, že počet pacientov so 

srdcovým zlyhaním bude neustále narastať. Len v USA predpokladajú, že v rokoch 

2030 – 2050 bude postihnutých srdcovým zlyhaním 7 – 8 miliónov osôb (Obr.50) 
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Obr. č. 50 : Vývoj prevalencie srdcového zlyhania v USA do roku 2050 

 

Definícia srdcového zlyhania: 

  

 Je rozdiel medzi klinickým a patofyziologickým chápaním pojmu srdcové 

zlyhanie. 

  

     -  Klinické chápanie tohto stavu zahŕňa predovšetkým sekundárne následky 

(dušnosť, edémy a pod.), alebo prejavy kompenzačných mechanizmov (hypertrofia 

a pod). Stotožňuje sa s predstavou stázy (stázové zlyhanie srdca označované ako 

congestive heart failure). 
 

     -  Klasická definícia (Braunwald) definuje srdcové zlyhanie ako „ 

patofyziologický stav, pri ktorom srdce nie je schopné prečerpávať krv  

v primeranom množstve k potrebám činnosti tkanív, alebo to dokáže iba pri zvýšení 

plniacich tlakov“. 

 

    -  Iná klinická definícia charakterizuje srdcové zlyhanie ako klinický 

syndróm, zapríčinený abnormálnou funkciou srdca s charakteristickými 

hemodynamickými, renálnymi a neurohormonálnymi dôsledkami. 

     

            -  AHA (Americká srdcová asociácia) charakterizuje srdcové zlyhanie ako 

komplexný klinický syndróm, ktorý môže byť dôsledkom akejkoľvek štrukturálnej 

alebo funkčnej poruchy srdca, ktorá zhoršuje schopnosť komory dostatočne sa plniť 

alebo vypudzovať krv. 
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         -  Európska kardiologická spoločnosť (orientovaná diagnosticky) definuje 

srdcové zlyhanie ako syndróm, pri ktorom  má pacient typické  symptómy, ktorými sú 

dýchavičnosť a únava či už pri záťaži, alebo v pokoji, opuchy a súčasne sa objektívne 

dokáže dysfunkcia srdca. 
 

PRÍČINY  SRDCOVÉHO  ZLYHANIA  

 Najčastejšou príčinou (60–70%) zlyhania srdca je ischemická choroba srdca 

a hypertenzná  choroba, ale aj iné ochorenia srdca ako kardiomyopatie, chlopňové 

chyby, dysrytmie (fibrilácia predsiení), choroby perikardu (konstriktívna 

perikarditída) zápaly a infekcie (myokarditídy a pod).   

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 51:  Príčiny zlyhania srdca 
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MECHANIZMUS ZLYHANIA 

  
 

 Spúšťacím momentom dejov vedúcich k obrazu zlyhania je znížený vývrhový 

objem srdca. Tým dochádza k dvojakým prejavom : 
 

 Jednak v smere krvného toku – zlyhanie smerom dopredu – toto zlyhávanie 

je priamym následkom zníženého rázového objemu a tým i minútového 

srdcového objemu. Nastáva pokles ejekčnej frakcie. To vedie k zhoršenému 

zásobovaniu periférnych tkanív a orgánov, čo sa prejaví zlou činnosťou 

orgánov (GIT, obličky, pečeň, mozog a pod.) 

 

 Jednak retrográdne – proti smeru krvného toku – vzniká tým, že pri znížení 

srdcového vývrhu zostáva väčšie množstvo krvi na konci systoly v postihnutej 

komore. Počas diastoly pritečie do komôr normálne množstvo krvi, dochádza 

postupne k zvyšovaniu koncového diastolického objemu a tlaku. 

 Pri zlyhávaní ľ. komory sa tento tlak prenesie postupne do ľ. predsiene,   

 pľúcnych žíl a do pľúcnych kapilár, čo sa klinicky prejaví rôznymi stupňami 

 dušnosti (kľudovej, alebo pri fyzickej námahe, až po vznik astma kardiale). 

 Pri zlyhávaní pravého srdca stúpa objem a tlak v pravej komore, čo sa prenesie 

 do pravej predsiene, do kapacitného riečiska a do kapilár v orgánoch. To vedie 

 ku vzniku periférnych edémov (neskôr aj pľúcneho). 

 

 Pokles srdcového výdaja s následnou hypoperfúziou tkanív vedie k zvýšeniu tonusu 

sympatika so zvýšenou sekréciou katecholamínov (noradrenalínu).  
 

    Krátkodobo - cez beta-adrenergnú stimuláciu, toto zabezpečí kompenzačné                     zvýšenie srdcového výdaja, zvýšenie frekvencie a krvného tlaku.  
                         - Stimulácia alfa-adrenergných receptorov spôsobuje vazokonstrikciu. 
                         Priamym dôsledkom je potom zvýšená spotreba kyslíka, ischémia a                   oxidačný stres,  
                         - aktivácia systému renin - angiotenzín – vedie k rastu nárokov na                     zlyhávajúci myokard. 
 

   Dlhodobé preťaženie spôsobuje remodeláciu myokardu a zhoršenie kontraktility.  
       Dlhodobá beta-adrenergná stimulácia vedie k zmenám intracelulárnej                     
       signalizácie s nepriaznivými dôsledkami na funkciu a štruktúru myokardu. 
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 Príznakmi zlyhávania srdca sú svalová únava, znížená fyzická výkonnosť, cyanóza 

– periférna, alebo centrálna, môže byť chudnutie, kašeľ, závrate, poruchy spánku, 



poruchy koncentrácie, bolesti v epigastriu, opuchy, studené končatiny. Pri prítomnosti 

ascitésu môže byť prítomná nyktúria a rýchly vzostup telesnej hmotnosti.  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Obr.č. 52: Príznaky srdcového zlyhania  
 

Kým sa vyvinú klinické príznaky srdcového zlyhania, uplynie od poškodenia srdca 

rôzne dlhé obdobie. Počas tohto obdobia sú prejavy eliminované  kompenzačnými 

mechanizmami. 

Pri akútnej fáze sa uplatňujú :  Frankov-Starlingov mechanizmus  

 Katecholamíny 

 

Pri chronickom preťažení : Hypertrofia  

 

  Pokiaľ kompenzačné mechanizmy zabraňujú vzniku klinických prejavov 

zlyhania  hovoríme o kompenzovanom zlyhaní srdca.  

  O dekompenzovanom zlyhaní srdca, (pokročilom) hovoríme vtedy, keď 

aj napriek uplatneniu kompenzačných mechanizmov dochádza ku vzniku klinických 

prejavov zlyhania. 
 

 

 

 

KLASIFIKÁCIA  ZLYHANIA 

Doposiaľ bolo niekoľko pokusov zadelenia pacientov so zlyhávajúcim srdcom do 

skupín podľa závažnosti príznakov. V súčasnosti platí zadelenie (klasifikovanie) 

pacientov podľa klinickej definície ( obr.č. 36), ktoré vypracovala New York Heart 

Association (NYHA). Toto  zadeľuje pacientov do 4 skupín podľa stavu dušnosti a 

schopnosti fyzickej aktivity pacienta. 
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Obr.č. 53 - Klasifikácia srdcového zlyhania podľa NYHA. 
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DIAGNÓZA  SRDCOVÉHO  ZLYHANIA 

 

Diagnóza tohto zložitého a závažného syndrómu sa opiera o získanie 

anamnestických údajov nielen o súčasnom stave pacienta, ale aj o predchádzajúcom 

srdcovom ochorení, alebo ochoreniach.  
 

 Veľa napovie RTG vyšetrenie hrudníka, kde často nachádzame veľké 

hypertrofované, alebo dilatované srdce.  

 

 

   

Obr.č.54 – RTG obraz zlyhávajúceho srdca 

 

  

 Dôležitým diagnostickým kritériom zlyhávania srdca je EKG vyšetrenie, kde 

nájdeme rôznorodé zmeny – zmeny vlny Q, blokády ramienok, obraz hypertrofie, 

dilatácie a  preťaženia, široký QRS-komplex, fibriláciu predsiení a pod. 

Echokardiografické vyšetrenie – hlavne dvojrozmerná echokardiografia - 

zdokumentuje poruchy systolickej a diastolickej funkcie až dysfunkcie komôr.  

O súčasnom stave pacienta a prognózach veľa povedia záťažové vyšetrenia. 

Neoddeliteľnou súčasťou stanovenia diagnózy sú invazívne vyšetrenia ako je 

rádionuklidová ventrikulografia, ktorá dokáže odhaliť globálne a regionálne poruchy 

pohybov steny srdca, koronarografické vyšetrenie, ventrikulografia, katetrizačné 

vyšetrenie a endomyokardiálna biopsia. 
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LIEČBA   ZLYHÁVAJÚCEHO  SRDCA 

 

 Liečba zlyhávajúceho srdca prešla v posledných rokoch podstatnými zmenami v 

terapeutickom prístupe. Mnohé veľké odborné štúdie (napr. SHEP, SSSS, SOLVD, 

CIBIZ II a i.) poukázali napr., že včasná a správna liečba hypertenzie vedie k zníženiu 

rizika vzniku zlyhania srdca až o 81% a liečba hypercholesterolémie zníži riziko asi o 

20%. 

 Nevyhnutným predpokladom liečby je včasné rozpoznanie príznakov, 

identifikácia a liečba primárneho ochorenia srdca, zmena životného štýlu a 

individuálny prístup. 

  

 V súčasnosti, podľa odporúčaní Svetovej a Európskej kardiologickej spoločnosti, 

možno rozdeliť liečbu na: 

 Nefarmakologickú 

 Farmakologickú 

 Intervenčnú a chirurgickú 

 Aplikáciu mechanických podporných systémov 

 Transplantácia srdca 
 

 Nezastupiteľné miesto má nefarmakologická liečba, ktorá pozostáva v úprave 

diéty a režimových opatreniach ( zákaz fajčenia, zákaz požívania alkoholu, 

obmedzenie pobytu vo veľkých nadmorských výškach, v horúcom a vlhkom 

prostredí). Súčasťou tejto liečby je aj fyzická aktivita, aktívny pohyb, telesný tréning 

podľa stavu pacienta na zlepšenie fyzickej kondície. 

  Farmakologická liečba je založená na patofyziologických poznatkoch a 

prešla v priebehu posledných desaťročí vývojom a to od liečby zameranej na 

symptomatickú úľavu, cez postupy na spomalenie progresie ochorenia až po stratégie 

pokúšajúce sa zastaviť či dokonca zvrátiť progresiu ochorenia.  

 V 60.rokoch 20.storočia sa používali a stále používajú – Diuretiká - ako sú, 

tiazidové diuretiká, osmotické diuretiká, kálium šetriace diuretiká, inhibítory 

antidiuretického hormónu (vazopresínu) a iné, ktorých úlohou je zabrániť retencii 

tekutín, chloridov, nátria, kália. Nemajú sa predpisovať ako monoterapia, ale v 

kombinácii s dietou so zníženým obsahom nátria a s podávaním betablokátorov a 

ACE inhibítorov. 

 V 80. rokoch s cieľom modulovať silu kontrakcie sa používali negatívne a 

pozitívne inotropné látky.  

 - Digoxín ako inhibítor NaK-ATPázy, vedie k zvýšeniu koncentrácie sodíka, 

ktorý sa vyplavuje sodíkovo-vápnikovou pumpou, čo má za následok vzostup 

intracelulárneho Ca a zvýšenie kontraktility. 

 Na začiatku 90. rokov sa zaviedli do liečby - Inhibítory angiotenzín 

konvertujúceho enzýmu – ACE inhibítory – blokujú konverziu neaktívneho 

angiotenzínu I na vazokonstrikčný angiotenzín II, zvyšujú srdcový výdaj a vývrhový 

objem, znižujú systémovú a pľúcnu vaskulárnu rezistenciu a CVT. 
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 - Blokátory receptora typu I pre angiotenzín II –  Angiotenzín blokuje receptory 

AT1 a AT2,  

 Koncom 90. rokov sa na základe mnohých štúdií k štandarnej liečbe pridali- 

Betablokátory – napr. Propranolol – blokádou beta 1a 2 receptorov znižujú spotrebu 

kyslíka v dôsledku zníženia frekvencie a inotropie. Dôsledkom je zlepšenie funkcie 

ľ.komory a zvýšenie produkcie intracelulárneho cAMP. Táto liečba bola dlho 

kontraindikovaná u liečby zlyhania srdca pre obavy zo zvýšenia mortality. Po roku 

2000 sa stala jedným z hlavných pilierov liečby zlyhávania srdca. Odporúča sa i u 

pacientov s diabetes melitus 2. typu. Liečba betablokátormi zlepšuje klinické 

príznaky a zabraňuje fibróze hladkého svalstva ciev a myokardu. 

 Začiatkom 21. storočia sa k liečbe pridali antagonisti aldosteronu, inhibítory 

renínu a sartany. 

 Antagonisty aldosterónu – napr. Spironolakton, ktoré redukujú syntézu 

kolagénu, brzdia remodeláciu po IM, zlepšujú srdcovú frekvenciu a znižujú 

výskyt komorových dysrytmií. Pôsobia tiež ako kálium šetriace diuretikum. 

 Sartany – patria spolu s ACE inhibítormi k liečivám pôsobiacim na renín-

angiotenzín-aldosterónový systém. Ich účinok je založený na selektívnom 

pôsobení na AT1 receptor pre angiotenzín II. Používajú sa i u pacientov, kde 

nie je znášanlivosť alebo nie je vhodná liečba ACE inhibítormi. Ich účinky 

sú podobné ako u ACE inhibítorov. Redukujú mortalitu až o 44%, redukujú 

dĺžku hospitalizácie, zlepšujú príznaky a kvalitu života. 

 

 Antitrombotická liečba – antikoagulačná a protidoštičková liečba, napr.prípravky 

obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú (napr. Aspirín, Anopyrín a pod.). Tieto sú 

odporúčané u pacientov so zníženou funkciou ľavej komory a u pacientov s 

dilatačnou kardiomyopatiou pre náchylnosť týchto pacientov na tromboembóliu. 

 

 

Možno zhrnúť, že štandardná liečba srdcového zlyhávania pozostáva z: 

 Diuretík 

 Inhibítorov enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE inhibítory) 

 Sartany – selektívne pôsobiace na AT1 receptory pre angiotenzín II , v 

prípade neznášania ACE inhibítorov 

 Betablokátory 

 Liečby primárneho ochorenia srdca a individuálneho stavu pacienta 

poprípade antagonisti aldosteronu a inhibítory  
 

 

 

 Optimálne liečený pacient štandardnou liečbou by mal mať srdcovú frekvenciu 

medzi 55 – 65 úderov na minútu. Potvrdilo sa však, že napriek tejto liečbe si okolo 

55% pacientov udržiava srdcovú frekvenciu nad 70 úderov za minútu. U týchto 

pacientov je riziko mortality o 19% vyššie. 
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Preto sa v roku 2012 na základe štúdie SHIFT a na odporúčanie Európskej 

kardiologickej spoločnosti zaradil do štandardnej liečby IVABRADÍN s cieľom 

redukcie srdcovej frekvencie. 
IVABRADÍN špecificky inhibuje I(f) prúd v sinoatriálnom uzle a tak unikátne 
znižuje srdcovú frekvenciu bez toho, aby ovplyvňoval iné aspekty funkcie srdca. 
Ivabradín neovpyvňuje iné kanály v srdci a v cievach. Nemá vplyv na kontraktilitu 
myokardu a vedenie vzruchu v srdci. Ivabradín taktiež navodil reverznú remodeláciu 
srdca týkajúcu sa hlavne dilatácie ľ. komory a zníženia ejekčnej frakcie ĽK.    
Pridanie Ivabradínu k štandardnej liečbe SZ signifikantne znižuje výskyt 
mortalitných a morbiditných ukazovateľov. Pacienti majú významne nižšie riziko 
úmrtia o 26%,  zlepšila sa im i kvalita života.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 55 : Znižovanie úmrtnosti pacientov po zavedení liečby ACEI,  kombinácie

  ACEI a betablokátorov a ich kombinácie s Ivabradínom. 
 

  Intervenčná a chirurgická liečba je účinná v kombinácii s vhodnou 

farmakologickou liečbou, ale tiež u stavov, kde farmakologická liečba je neúčinná. 

Patrí sem napr.  

  ultrafiltrácia – hemodialýza alebo peritoneálna dialýza hlavne u stavov, keď 

podávanie diuretík nie je účinné.  

 Revaskularizácia myokardu môže zlepšiť zásobovanie myokardu krvou. Patria 

sem rôzne bypassové operácie (aortokoronárne spojky, implantácia artérie mammária 

a pod.). 
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  Často sú nutnosťou chlopňové rekonštrukčné operácie ale i operácie 

vyžadujúce  rekonštrukciu geometrie ľavej komory. 
 

  Resynchronizačná liečba – pri rôznych poruchách rytmu. Môže byť 

jednorázová alebo permanentná.Úprava sa môže dosiahnuť    stimuláciou ľ. komory, 

alebo pravej komory pomocou kardiostimulátorov alebo kardiostimulátormi s  

defibrilátormi . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 56: Implantabilný kardiostimulátor s umiestnením jednotlivých  

          elektród – hrot, SA uzol, povrch ľ. komory 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr.č. 57: Implantabilný kardiostimulátor s defibrilátorom a jeho umiestnenie. 
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 U závažných stavov zlyhávania srdca sa stretávame aj s aplikáciou 

mechanických podporných systémov ( ľavostranná alebo pravostranná podpora 

cirkulácie, intraaortálna balóniková kontrapulzácia, umelé srdce a pod.). Tieto majú 

za úlohu objemovo, alebo tlakovo odľahčiť zlyhávajúcu cirkuláciu, ale aj dať 

pacientovi možnosť prežitia počas obdobia nájdenia vhodného darcu srdca a prípravy 

pre transplantáciu srdca.  
 

Intraaortálna balóniková kontrapulzácia (IABKP): 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Obr.č. 58 : Intraaortálna balóniková kontrapulzácia 
 

 Princípom tejto pomerne jednoduchej metódy podpory zlyhávajúceho srdca je 

zavedenie polyuretanového jednokomorového alebo dvojkomorového balónika cez 

artériu femorális do descendentnej aorty, tesne za odstup veľkých ciev (obr. č. 58). 

Balónik sa plní inertným plynom a jeho plnenie a vyprázdňovanie zabezpečuje 

synchronizačné a pneumatické zariadenie, ktoré pracuje synchrónne s činnosťou 

srdca. Časovanie tejto činnosti musí byť veľmi presné v milisekundách, tak aby počas 

systoly ľ. komory bol spľasknutý a robil len minimálnu prekážku v odtoku krvi zo 

srdca na perifériu. Na začiatku diastoly sa balónik ( v prípade dvojkomorového 

najprv spodný menší) naplní inertným plynom, čím zabráni odtoku krvi na perifériu a 

časť krvi vracia späť smerom k srdcu. Nakoľko v tomto čase je aortálna chlopňa 

uzatvorená zvyšuje sa tým koronárny prietok a zlepšuje sa zásobovanie poškodenej ľ. 

komory krvou. Na orginálnom zázname sa to prejaví charakteristickým zvýšením 

diastolického aortálneho tlaku (šrafovane na obr. č. 59) a zvýšením koronárneho 

prietoku.   
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 Obr. č. 59 Orginálny záznam účinnosti IABKP 
 

Mechanické podporné systémy zlyhávajúceho srdca : 

 

 Princípom týchto tzv. bypassových metód je objemové odľahčenie ľavej alebo 

pravej komory pomocou čerpadla, ktoré odčerpáva 60 - 80 % objemu krvi 

pritekajúcej do komory a  túto potom prečerpáva na perifériu (do ascendentnej aorty, 

alebo v prípade pravostrannej podpory do a. pulmonális). Najčastejšie sa používa pri 

zlyhávaní ľavého srdca, alebo u stavov po operáciách na srdci s dlhotrvajúcim 

mimotelovým obehom krvi (ECC), kedy odpojenie pacienta od prístroja je zložitejšie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Obr. č. 60 : Schématické zobrazenie zapojenia bypassového mechanické podporného   

          systému ľ. komory  
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Obr. č. 61:  Implantovateľný mechanický podporný systém ľ. komory s                     

         externým zdrojom energie. Schématické znázornenie napojenia do  

  dutiny ľ. komory (odsávanie krvi) a do ascendentnej aorty (prečerpanie). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 Obr. č. 62 :  Implantovateľný mechanický podporný systém ľ. komory s              

                interným zdrojom energie. 
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Obr. č. 63 : Mechanický podporný systém ľ. komory poslednej generácie   

        „Impella“ veľkosti tuškovej batérie s interným zdrojom energie 
 

 

  

 Vzhľadom na pretrvávajúce problémy zmáčateľnosti krvi pri styku s 

plastickými látkami, ktoré sú použité pri konštrukcii týchto zariadení a nutnosť 

pacienta heparinizovať, aby sa zabránilo zrážaniu krvi v čerpadlách je ideálne 

používať tieto čerpadlá obmedzenú dobu. Ideálna je doba 7 – 20 dní, kým sa nájde 

vhodný darca srdca pre transplantáciu, alebo kým dôjde k zlepšeniu činnosti ľ. 

komory. Najdlhšie použitie bolo doposiaľ po dobu jedného roka. 
 

Umelé srdce: 

  

  Predstavuje v podstate jednu z posledných šancí pre záchranu pacienta so 

zlyhávaním srdca po vyčerpaní všetkých možností farmakologickej, intervenčnej a 

chirurgickej liečby. Pomôže pacientovi preklenúť a predĺžiť život cez obdobie, kým 

sa nájde vhodný darca pre transplantáciu srdca.  

 Za desaťročia výskumu problematiky umelého srdca bolo skonštruovaných 

množstvo rôznych typov umelých sŕdc (De Bakey, Medtronic, Jarvik a množstvo 

iných).  

 V podstate sa jedná o dve umelé komory (pravú a ľavú), ktoré sa po 

implantácii vzájomne spoja a nahrádzajú činnosť biologickej odstránenej pravej a 

ľavej komory. Technika napojenia je podobná ako v prípade ortatopickej 

transplantácie biologického srdca. Doposiaľ bolo najdlhšie aplikované na 512 dní. 
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Obr. č. 64 : Dvojkomorové umelé srdce s externým pneumatickým zdrojom a 

batériami 
 

 

Ortotopická transplantácia srdca 

 

 Transplantácia srdca, ako posledná metóda liečby pacientov so zlyhávajúcim 

srdcom, po vyčerpaní všetkých možností farmakologickej, intervenčnej a chirurgickej 

liečby. Môže vrátiť pacientov so zlýhávajúcim srdcom do takmer normálneho života 

a výrazne zlepšiť ich kvalitu života. 
 Pre ortotopickú transplantáciu srdca sa používajú rôzne metódy našitia darcovského srdca. 

Používa sa biatriálna alebo bikaválna metóda transplantácie srdca.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 65:  

Biatriálna a bikaválna 

metóda transplantácie 

srdca 
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 Po prvej transplantácii srdca, ktorú v decembri 1967 vykonal prof. CH. 

Barnard v Kapskom Meste na celom svete vypukol boom srdcových transplantácií. 

Aj v Bratislave na II. Chirurg. klinike, sa v r. 1968 uskutočnila prvá transplantácia 

srdca v strednej Európe, ktorú vykonal prof. K. Šiška a doc. L. Kužela. Keďže 

prežívanie pacientov bolo od niekoľko hodín po niekoľko mesiacov ( 40% do 

jedného roka) už v nasledujúcich rokoch sa počet transplantácií výrazne zredukoval.  
 

 Kým v rokoch 1967 – 68 sa na celom svete uskutočnilo takmer 100 

transplantácií srdca, do roku 1979 sa transplantovalo srdce len asi u 200 pacientov. 

  

 Zlom nastal po r. 1980 po objavení a zavedení cyklosporínu, ktorý dokáže 

účinne potlačiť imunitné reakcie organizmu na transplantované srdce, čo výrazne 

zvýšilo dobu prežívania pacientov po transplantácii srdca a zlepšilo i kvalitu ich  

života (obr. č.54).  

  

 V súčasnosti 85 – 90 % pacientov prežíva obdobie 30 dní po transplantácii 

srdca, do 5 rokov prežíva 70 – 75 % pacientov a do 10 rokov prežíva asi 60% 

pacientov takmer v plnohodnotnom živote. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 Obr. č.66: Prežívanie pacientov po transplantácii srdca. 
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INFEKČNÁ  ENDOKARDITÍDA 
  

  Infekčná endokarditída je mikrobiálne osídlenie endokardia pri poškodenom 

endokarde. Patologické zmeny postihujú hlavne okraje chlopní, kde spôsobujú  

zmeny tvaru, tvorbu vegetácií, ale postihujú i samotný endokard, kde vzniká 

jazvovatenie endokardu. V priebehu ochorenia môže poškodená chlopňa aj 

perforovať. Z klinického hľadiska poznáme formu akútnu a formu subakútnu.   

  Najčastejšie spôsobujú infekčnú endokarditídu streptokoky a to hlavne 

streptococcus haemolyticus až v 60% prípadov. Môžu ju spôsobiť aj stafylokoky,  

pneumokoky, meningokoky, rôzne plesne, chlamýdie a i. Taktiež môže vzniknúť po 

rôznych kardiochirurgických zákrokoch, kde môže dôjsť k poškodeniu endotelu a 

následnému bakteriálnemu osídleniu napr. po transplantácií chlopní, katetrizačných 

vyšetreniach a iných diagnostických a liečebných zákrokoch a pod. Predisponujúcimi 

pre vznik infekčnej endokarditídy môžu byť pacienti s vrodenými chorobami srdca. 

  Poškodenie endotelu sa prejaví ako odlúpenie endotelových buniek a 

obnaženie endoteliálnej bazálnej membrány, ktorá obsahuje kolagén, na ktorý 

adherujú trombocyty. Vzniká tzv. nebakteriálna trombotická endokarditída. 

Adherovanie trombocytov vyvolá potom zápalový proces a následne môže dôjsť na 

týchto miestach ku kolonizácii mikroorganizmov. Po pomnožení mikroorganizmov, 

už za 3 – 6 h, pozorujeme vznik vegetácií, pozostávajúcich zo zhlukov mikróbov, 

trombocytov a fibrínu.  

  Pre infekčnú endokarditídu je charakteristický nástup ochorenia s   horúčkou a 

s prítomnosťou šelestu na srdci, ktorý sa rýchlo mení. Z ďalších príznakov 

pozorujeme petéchie na koži a slizniciach, anorexiu, stratu hmotnosti, nočné potenie. 

Vždy je prítomná pozitívna hemokultúra a zvýšená sedimentácia erytrocytov. Môže 

byť prítomná anémia a pozitívny močový nález. Ochorením môže byť postihnutý i 

prevodový systém a vtedy sú prítomné rôzne poruchy rytmu. Najčastejšie sú to rôzne 

druhy atrioventrikulárnych, alebo ramienkových blokov. 

  Vhodnou antibiotickou liečbou sa podarí zničiť baktérie a makrofágy odstránia 

vzniklé vegetácie. Fibroblasty vytvoria nový kolagén a poškodený povrch epitelizuje. 

Napriek tomu však poškodená chlopňa môže zostať zhrubnutá a kalcifikovaná, alebo 

perforovaná.  

  Najobávanejšia komplikácia je zlyhanie srdca, ktoré môže vzniknúť až u 60% 

pacientov postihnutých infekčnou endokarditídou. Ďalšou najčastejšou komplikáciou 

u pacientov je meningoencefalitída a embólia do mozgu, ako aj obličkové poruchy, 

lokalizované do bazálnej membrány kapilár glomerulov. Neliečená infekčná 

endokarditída vždy končí smrťou pacienta. 

 
Použitá literatúra : 
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Press , 2005, pp.593, ISBN 80-89104-66-5 
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COR  PULMONALE 
 
 Cor pulmonale je definovaný ako stav, pri ktorom je prítomná hypertrofia 

pravej komory ako následok funkčných alebo štrukturálnych zmien v pľúcach. 

Príčinou hypertrofie pravej komory, prípadne jej zlyhania, je zvýšenie afterloadu, 

ktorý zapríčinila pľúcna hypertenzia. Pľúcna hypertenzia, hoci sa vyvíja postupne, je 

iniciálnou zmenou zapríčiňujúcou cor pulmonale. Adaptáciou na ňu je hypertrofia a 

dilatácia pravej komory. Zlyhanie pravého srdca sa vyvinie až potom, keď pravá 

komora už nie je schopná ďalej kompenzovať pľúcnu hypertenziu.  

 Cor pulmonale býva sprievodným javom pri chronických obštrukčných 

chorobách pľúc, pri chronickej hypoxii, pri obezite s hypoventiláciou a pri trvalom 

pobyte vo vysokých nadmorských výškach. 

 Podľa súčasných patofyziologických poznatkov iniciálnym faktorom je 

alveolárna hypoxia, ktorá spôsobuje vazokonstrikciu a je príčinou pľúcnej 

hypertenzie a zvýšenia afterloadu. Ak sa k hypoxii pridruží aj hyperkapnia, začnú 

vznikať edémy na končatinách. Retencia vody a nátria je príčinou zvyšovania 

centrálneho venózneho tlaku. Pľúcne edémy a ascités nebývajú až tak časté. 

 Príznaky sa vyvíjajú od stavu pľúcnej hypertenzie, od hypertrofie pravej 

komory, prípadne od jej dilatácie, alebo zlyhávania. Vplyvom hypertrofie a 

hypertenzie dochádza ku zmenám na chlopňovom aparáte, čo môže byť zdrojom 

rôznych šelestov na srdci. Zvýšenie centrálneho venózneho tlaku sa prejavuje na 

jugulárnych vénach. Pri zlyhávaní pravej komory vzniká hepato- a splenomegália. 

Zvýšený venózny tlak je príčinou renálnej dysfunkcie. 

 Hlavnou požiadavkou liečby je liečba základného ochorenia pľúc v snahe 

zabrániť vzniku respiračnej insuficiencie. Pľúcnu hypertenziu dobre ovplyvňuje 

dlhodobé vdychovanie kyslíka, ktorý znižuje počet erytrocytov v krvi a tým znižuje 

viskozitu krvi. V liečbe cor pulmonále sa dobré výsledky dosiahli podávaním 

prostacyklínu. 

 

 

 
Použitá literatúra :  
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CIVILIZAČNÉ   OCHORENIA 
 

 

 Na Slovensku tvoria úmrtia z kardiovaskulárnych príčin viac ako 55 % 

celkovej úmrtnosti dospelej populácie. Čoraz častejšie sa tieto ochorenia vyskytujú u 

ľudí v produktívnom veku, často si vyžadujú dlhodobú liečbu, obmedzenie pracovnej 

činnosti až invalidizáciu, čo má za následok vážne ekonomické a spoločenské 

dôsledky. Žijeme v uponáhlanej dobe plnej stresu, neustále sa za niečím naháňame, 

čo so sebou prináša rad rizikových faktorov. Zlá životospráva, fajčenie, alkohol, 

obezita, nedostatok fyzickej aktivity, ale aj nezamestnanosť, rodinné a pracovné 

problémy a k tomu každodenný stres sú faktory, ktoré sa môžu prejaviť rôznymi 

ochoreniami a nedostatočnou adaptáciou  na zmeny prostredia, ktoré prináša súčasná 

civilizácia. Preto sa tieto ochorenia nazývajú ako  civilizačné ochorenia. 

 Medzi najčastejšie tieto ochorenia patrí ateroskleróza, ischemická choroba 

srdca, infarkt myokardu, hypertenzia, rôzne poruchy srdcového rytmu, ale aj 

duodenálny vred, rôzne formy neuróz, psychické ochorenia a iné.  

 Až u 50 % pacientov sa v anamnéze zistia rôzne formy chronického stresu. Ten 

spôsobuje, že v organizme sa hromadia katecholamíny, glukokortikoidy a iné stresové 

hormóny. Zvyšuje sa krvný tlak a vzniká postupne primárna hypertenzia. Následkom 

hypertenzie a hyperlipidémie dochádza k ukladaniu tukov do cievnej steny a vzniká 

ateroskleróza. Táto vedie k uzatváraniu cievneho lumenu, čo sa prejaví ako infarkt 

myokardu na srdci, alebo v mozgu ako cievna mozgová príhoda. Ak je uzatváranie 

ciev pomalšie, vzniká na srdci postupná ischemizácia a vzniká ischemická choroba. 

 Z vlastných skúseností vieme, že stres je súčasťou každodenného života. Stres 

sa stáva pre človeka nebezpečným ak je príliš intenzívny, ak trvá dlho, alebo sa často 

opakuje.  Každý človek by sa mal snažiť zvládať stresové situácie tak, aby tieto 

neprerástli do prípadného ochorenia.  
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REGULÁCIA ČINNOSTI SRDCA. 
(stručné, základné fyziologické a patofyziologické poznatky). 

  

 

  Základnou fyziologickou vlastnosťou činnosti srdca je : 

• Excitabilita – dráždivosť - schopnosť srdca reagovať kontrakciou na vnútorné alebo 

                                    vonkajšie podnety. 

• Kontraktilita – schopnosť srdca reagovať na podnet kontrakciou 

               – mechanickou (čerpacou) akciou 

• Vodivosť – schopnosť prenášať vzruchy na všetky bunky srdca. 

• Automacia a rytmickosť – schopnosť srdca vytvárať automaticky 

            a v pravidelnom rytme vzruchy. Krátkodobo je táto činnosť zachovaná  

   aj po jeho vybratí z organizmu. 

  

 

 Činnosť srdca je teda možné rozdeliť na : 

− elektrickú činnosť – charakterizovanú tvorbou a prevodom vzruchov,       

                             automaticitou a koordináciou rytmických kontrakcií. 

− mechanickú činnosť – čerpadlová funkcia srdca 

− srdce ako endokrinný orgán ( uvoľňovanie átriového nátriuretického peptidu) 

 

 

 Činnosť srdca je regulovaná : 

• vlastnými, vnútornými mechanizmami podľa zmien objemu krvi 

vtekajúcej do srdca. Pri tejto vnútornej regulácii sa uplatňuje hlavne 

Frankov-Starlingov mechanizmus.(viď fyziológiu). 

 

• Nervovou moduláciou – zabezpečovanou prevodovým systémom 

                               - vplyvom sympatikového a parasympatikového nervového 

                         systému 

• Humorálnou a hormonálnou moduláciou 

 

 

 

 Nervová modulácia činnosti srdca: 

 

 Špeciálny excitačný prevodový systém zabezpečuje tvorbu a prevod vzruchu, 

automatizáciu a koordináciu rytmických kontrakcií. 

V sínusovom uzle sa tvoria rytmické impulzy, ktoré sa šíria myokardom predsiení zo 

sínusového uzla do átrioventrikulárneho uzla a ďalej cez Hisov zväzok a ľavé a pravé 

Tawarove ramienka do všetkých častí komôr. 
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 Obr.č. 67:  Prevodový systém srdca 

 

  

 V sínusovom uzle vzniká u teplokrvných živočíchov rôzny počet impulzov 

(rôzna tepová frekvencia) v závislosti od hmotnosti a metabolických požiadavok 

organizmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č. 68:  Tepová frekvencia u rôznych živočíchov v závislosti od ich hmotnosti. 
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 Činnosť a efektívnosť srdca podlieha regulácii sympatikovými a 

parasympatikovými vágovými nervami, ktoré bohato zásobujú srdce. Predsiene a 

prevodový systém je prevážne inervovaný parasympatikom a v menšej miere 

sympatikom, kým v komorách je to naopak- kde je prevaha sympatiku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 Obr. č. 69 : Zásobovanie srdca sympatikovými a parasympatikovými nervami 

 

 Pri stimulácii sympatikových nervov sa v ich zakončeniach uvoľňuje mediátor 

noradrenalín, ktorý spolu s adrenalínom zvyšuje permeabilitu membrán vláken pre 

Na+ a Ca2+ . 

Pri stimulácii parasympatikových nervov sa v ich zakončeniach uvoľňuje mediátor 

acetylcholín, ktorý znižuje rýchlosť rytmu sínusového uzla a spomaľuje prenos impulzov do 

komôr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.70: 

Sympatikus 

a parasympatikus 
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Vplyv sympatikového a parasympatikového nervového systému na 

činnosť srdca dokumentuje obr. č.71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr.č. 71: Vplyv rôznych stupňov stimulácie na výkon srdca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr.č. 72: Vplyv sympatiku a parasympatiku na parametre aktivity srdca.  
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Obr.č. 73 : Vplyv adrenalínu na činnosť srdca potkana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č 74 :Vpyv acetylcholínu na činnosť srdca potkana. 
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Obr.č. 75: Vplyv väčšej dávky acetylcholínu na srdce potkana 

 

 

Humorálna a hormonálna modulácia činnosti srdca. 

 

 Táto modulácia činnosti srdca je zabezpečovaná hlavne hormónami a látkami 

produkovanými organizmom za rôznych situácií. Su to hlavne nasledovné látky : 

 

Katecholamíny - sú uvoľňované z drene nadobličiek pri rôznych stresových 

 podnetoch, ako je hypoxia, hypoglykémia, hypotenzia, hypotermia 

 a pod. 

 Pôsobia pri prevahe sympatikového nervového systému  

 zvyšujú rýchlosť a silu kontrakcií 

 lepšie vyprázdňovanie  komôr 

 zvyšujú výkon srdca. 

Sú to :  ardenalín 

            noradrenalín – má výraznejší účinok na vazokonstrikciu. 

            dopamín 

 

Tyroxín  je hormón štítnej žlazy so vzťahom k beta-adrenergným receptorom, čím  

 zvyšuje citlivosť srdca na katecholamíny. 

 zvyšuje sa excitabilita srdca, čo sa prejaví zvýšenou frekvenciou 

 zvyšuje sa kontrakčná sila 

 zvyšuje sa metabolizmus srdca a stúpa spotreba kyslíka. 

 

Glukagón – hormón z alfa buniek Langerhansových ostrovčekov pankreasu. Tento              

            hormón sa vylučuje hlavne pri hypoglykémii a zvyšuje aktivitu   
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       adenylcyklázy. Vyššie dávky majú pozitívne inotropný účinok.   

      Nezvyšuje však dráždivosť srdca a nemá adrenergický účinok. 



 

Endotelové bunky: Predstavujú orgán s najväčšou plochou. Dlhá os týchto buniek je 

                        v smere prúdu krvi. Ich celková hmotnosť je približne 1 500 g a 

                        predstavujú plochu 500 – 1 000 m
2
.  

                        Produkujú rôzne vazodilatačné a vazokonstrikčné vazoaktívne 

                        látky, ktoré ovplyvňujú tonus hladkého svalstva a tým i prietok a 

                        tlak krvi. 

 

Vazodilatačné látky:  

 

   - Oxid dusnatý – NO – difunduje do hladkej svaloviny a   

  prostredníctvom  guanylátcyklázy-cGMP relaxuje hladkú svalovinu 

  ciev. Jeho polčas rozpadu je  niekoľko sekúnd. Jeho produkciu  

  zvyšujú mediátory uvoľňované z trombocytov ( ADP, ATP, serotonín) a 

  mechanické faktori ako je vyskózny ťah pri  zvýšenom krvnom tlaku a 

  pod. 

   

   - Prostaglandín I2 – PGI2 - Vo zvýšenej miere sa vyplavuje ako odpoveď 

  na deformáciu a napínanie steny ciev, hypoxiu a iné podnety. Pôsobí cez 

  cAMP silne vazodilatačne. 

 

   - Prostaglandín E2 a D2 – zodpovedajú za vazodilatáciu hlavne renálnych 

  arteriol, ako protiváha vazokonstrikčného pôsobenia sympatikového  

  nervového systému a angiotenzínu II. 

 

 

  Vazokonstrikčné látky : 

 

   - Endotelíny – Sú to peptidy s 21 aminokyselinami. Najdôležitejší je  

  Endotelín 1. Jeho tvorbu a uvoľňovanie stimulujú adrenalín, angiotenzín 

  II, vazopresín, trombín, cytokíny, hypoxia (najmä výšková hypoxia) a 

  stavy spojené so zvýšením krvného tlaku. Jeho vazokonstrikčný účinok 

  je 10 krát silnejší ako u angiotenzínu II. 

   V koronárnom riečisku pri ischémii myokardu znižuje prietok krvi. 

   Vény sú na vazokonstrikčný účinok Endotelínu 1 citlivejšie ako artétie. 

   Jeho koncentrácia býva vyššia u žien a vekom sa zvyšuje. 

 

   - Tromboxan a nestabilné endoperoxidy : Pôsobia prevážne lokálne a 

  rýchlo sa degradujú. Pôsobia prostredníctvom receptorov a uplatňujú sa 

  pri hypertenzii a pri diabetes melitus. 
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Ďalšie vazoaktívne látky :  Sú to látky z iných tkanív organizmu. Zaraďujeme sem:  

 

  - Histamín sa vyskytuje v pľúcach, v koži, gastrointestinálnom trakte a v 



  bazofiloch v krvi. Uvoľňuje sa pri zápale a alergickych reakciach. Pôsobí 

  cez H1 a H2  receptory. Stimuluje tvorbu c AMP.  

Pôsobí vazodilatačne. 

  Spôsobuje – dilatáciu arteriol a kapilár 

          -  pokles systémového vaskulárneho odporu a krvného tlaku 

                                 -  zvyšuje permeabilitu kapilár 

                   -  priamou stimuláciou srdcových H2 receptorov má pozitívne 

                                inotropný a chronotropný účinok. 

 

 Kiníny -  sú polypeptidy vznikajúce z alfa2 -globulínov tzv. kininogénov. 

Majú 10 krát silnejší vazodilatačný účinok ako histamín. 

Najznámejšie sú – lyzylbradykinín (kalidín) a bradykinín. 

Pôsobia podobne ako histamín. Naviac spôsobujú edém tkanív, pokles krvného tlaku, 

konstrikciu veľkých žíl, zvyšujú tým venózny návrat a vývrhový objem srdca. 

 Serotonín nachádza sa v chroafilných bunkách gastrointestinálneho 

traktu, v CNS a v trombocytoch. Účinkuje väzbou ma 5-HT – receptory. 

Vyvoláva vazokonstrikciu v splanchnických, renálnych, mozgových a pľúcnych 

cievach. Je pomerne silným vanokonstriktorom. 

 

Systém renín – angiotenzín:  (pozri Fyziológiu).  Uplatňuje sa hlavne pri strese. 

 

Vazopresín (Antidiuretický hormón).  

  Okrem účinkov na obličky vyvoláva vazokonstrikciu, ktorá je   

  najvýraznejšia v gastrointestinálnom trakte a v koži. 

  Na srdci môže vyvolať regionálnu ischémiu. 

 

Átriový nátriuretický peptid : 

  Syntetizuje sa v myocytoch predsiene srdca. Viac sa syntetizuje v pravej, 

  ako v ľavej predsieni, ako odpoveď na distenziu (zvýšenie objemu, alebo 

  tlaku krvi), na adrenalín, vazopresín a morfín.  

  Pôsobí priamo na hladké svalstvo cievneho riečiska – vazodilatačne. 

  Uvoľňovaním cievneho tonusu znižuje krvný tlak. 

  Inhibuje uvoľňovanie renínu a aldosterónu. 

  Uvoľňovanie átriového nátriuretického peptidu je prejavom endokrinnej 

  činnosti srdca. 
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Záverom je možné konštatovať, že : 

 

 Činnosť srdca je možné rozdeliť na : 



− elektrickú činnosť – charakterizovanú tvorbou a prevodom vzruchov,      

                             automaticitou a koordináciou rytmických kontrakcií. 

− mechanickú činnosť – čerpadlová funkcia srdca 

− srdce ako endokrinný orgán ( uvoľňovanie átriového nátriuretického peptidu) 

 

 Činnosť srdca je regulovaná : 

• vlastnými, vnútornými mechanizmami podľa zmien objemu krvi vtekajúcej do      

 srdca. Pri tejto vnútornej regulácii sa uplatňuje hlavne 

 Frankov-Starlingov mechanizmus.(viď fyziológiu). 

 

• Nervovou moduláciou – prevodový systém 

 vplyv sympatikového a parasympatikového 

nervového systému 

 

• Humorálnou a hormonálnou moduláciou 
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ISCHEMICKÁ  KORONÁRNA  CHOROBA  

SRDCA 



 

  Najčastejšou formou srdcovocievnych ochorení vo vyspelom svete, SR 

nevynímajúc, je ischemická koronárna choroba srdca spájaná s názvom 

ischemická choroba srdca. Celosvetovo na toto ochorenie zomiera 15 miliónov ľudí 

ročne a v Európe sú to približne 4 milióny. Koronárna choroba (ischemická choroba a 

infarkt myokardu) je zodpovedná za viac ako polovicu celej kardiovaskulárnej 

mortality. Rovnako je tomu i v SR.  Ako príčina smrti dominuje najmä v skupine 45-

65 ročných mužov. 

PATOGENÉZA : 

 

 Práca srdca je energeticky veľmi náročná. V srdci je za kľudových podmienok 

vysoká extrakcia kyslíka. Zo 100 ml krvi sa extrahuje v srdci 8 – 12 ml kyslíka, čo je 

v prepočte na gram tkaniva trojnásobne viac, ako má mozog a 10 násobne viac, ako 

majú kostrové svaly. Zvýšená spotreba kyslíka sa môže zabezpečiť iba zvýšením 

prietoku krvi cez koronárne cievy. Diastolický tlak v ľavej komore a tlak v 

koronárnom sínuse majú výrazný vplyv na koronárny prietok. Zvýšená frekvencia 

srdca zvyšuje spotrebu kyslíka v srdci a súčasne má nepriaznivý vplyv na koronárny 

prietok, lebo skracuje diastolu. Pri poklese aortálneho tlaku sa uvoľňujú 

vazodilatačné látky, ktoré zabezpečia dilatáciu koronárneho riečiska a tým zvýšenie 

koronárneho prietoku. Hlavným regulátorom koronárnej cirkulácie je metabolizmus 

myokardu. Zvýšenie metabolizmu spôsobuje koronárnu vazodilatáciu. Medzi 

koronárnym prietokom a spotrebou kyslíka je lineárny vzťah. Koronárny 

prietok ovplyvňuje saturácia krvi kyslíkom. Ak vo venóznej krvi koronárneho 

riečiska poklesne saturácia pod 5 ml kyslíka na 100 ml krvi dôjde k prudkému 

zvýšeniu koronárneho prietoku.  
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Zvýšenie CO2 v arteriálnej krvi ako aj adenozín spôsobujú taktiež koronárnu 

vazodilatáciu a tým zabezpečujú zvýšenú dodávku kyslíka. Cievny endotel uvoľňuje 

látky, ktoré modulujú koronárny prietok. Je to hlavne prostacyklín a NO, ktoré 



pôsobia vazodilatačne, ale i endotelín-1 a tromboxan A2, ktoré pôsobia 

vazokonstrikčne. Tieto všetky faktory zohrávajú úlohu i pri ischémii myokardu. 

 

 Ischémia myokardu je nepomer medzi zásobením myokardu kyslíkom a 

spotrebou kyslíka myokardom. Ischémia myokardu vznikne vtedy, keď požiadavky 

na množstvo kyslíka sú väčšie, ako je jeho prívod. Z patofyziologického hľadiska 

sem patria stavy :  

 Angína pectoris – klinický stav založený na subjektívnych symptómoch 

 Ischémia myokardu – funkčný stav myokardu spôsobený nižšou perfúziou voči 

potrebe. Pri ischémii myokardu dochádza k poruche jeho kontraktilnej funkcie, 

vzniku arytmií a stúpa riziko náhlej kardiálnej smrti. 

 Koronárna choroba – anatomická porucha epikardiálneho segmentu 

koronárnych artérií spôsobená aterosklerózou. 
 

 Najčastejšou príčinou ischemickej choroby srdca je ateroskleróza 

koronárnych tepien. Jej podkladom je tvorba tukových prúžkov v koronárnych 

artériach. Tieto sú tvorené penovými bunkami, ktoré sa skladajú s makrofágov a 

akumulovanými tukovými kvapôčkami pod intaktným endotelom. Celý proces sa 

završuje vytvorením fibrolipidového plaku. Často aterosklerotický plak prominuje do 

lúmenu cievy, čím mení kruhový prierez cievy. Ak plak obmedzuje prietok prejevia 

sa klinické príznaky aterosklerózy. Plaky sú miestom, kde sa poškodí endotel steny 

cievy a v takto poškodenej stene sa vytvárajú tromby, ktoré môžu byť príčinou 

tromboembolického stavu. Prevažne pozostávajú z agregovaných trombocytov a 

depozícií fibrínu. Vytvorený  trombus vyvoláva prestavbu v stene cievy. Tento proces 

stimuluje proliferáciu hladkej svaloviny ciev a prestavbu celého trombu a mení ho na 

solídny fibrózny útvar. 

 

 

Obr. č.  76 :  Ateroskleróza koronárnych artérií a miesta najčastejších miest  vzniku 

  ateromatóznych plakov. 
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  Obr. č. 77   :  Rez koronárnou artériou s ateromatóznym plakom (modré) 

                                  a nasadajúcim trombom (červené) 
 

Pre vznik aterosklerózy platia dve hypotézy: 

 

 Lipidová hypotéza. Túto hypotézu ako prvý vyslovil v 19. storočí ruský vedec 

Aničkov, ktorý dokázal, že u králikov kŕmených vysokocholesterolovou dietou 

došlo k vývoju aterosklerotických lézií. Neskôr lipidovú hypotézu podrobne 

popísali Brown a Goldstein za čo sa stali v roku 1985 nositeľmi Nobelovej 

ceny. Mnohé epidemiologické štúdie (Framinghemská, Munster Procam, Seven 

Countries Study a iné) ukázali vzťah medzi vysokou hladinou LDL-

cholesterolu, jeho ukladaním do cievnej steny  a vznikom aterosklerózy. 

 

 V roku 1999 popísal Ross a spol. - Zápalovú hypotézu vzniku aterosklerózy, 

kde aterosklerózu popisujú ako zápalovo-degeneratívno-proliferačnú chorobu. 

Prvotnou príčinou je zápal - spôsobený oxidovaným LDL-cholesterolom, 

hypertenziou, diabetom, fajčením alebo infekciou. Nasleduje obdobie 

degeneratívne – charakterizované cholesterolovými a kalciovými depozitmi v 

arteriálnej intíme. Potom nasleduje obdobie proliferácie – kde dochádza k 

migrácii hladkosvalových cievnych buniek z médie do intímy. Vzniká tak 

neželaná transformácia intímy z kontraktilného na reparačný typ, čím dochádza 

k proliferácii intímy. 
 

 

 Vo všeobecnosti však platí, že ateroskleróza je komplexná interakcia medzi 

lipidmi, endotelom, zápalovými bunkami, trombocytmi a hladkými svalovými 

bunkami koronárnych ciev. Pri vzniku aterosklerózy hrá kľúčovú úlohu endoteliálna 

dysfunkcia a akumulácia lipidov v bunkách a ich oxidácia.  

  

 Pri vzniku a rozvoji aterosklerózy zohrávajú významnú úlohu rizikové faktory. 
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RIZIKOVÉ  FAKTORY : 

  
 Rizikové faktory, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť vzniku ischemickej 

koronárnej choroby srdca môžeme rozdeliť na: 

 klasické, alebo nemodifikovateľné 

 modifikovateľné 

 ostatné, modifikovateľné, ktoré sú stále predmetom skúmania 

 

 Prehľad rizikových faktorov koronárnej ischemickej choroby srdca je na 

 obrázku č. 78 (tabuľka 1). 
 Obr.č.78:  Rizikové faktory ischemickej choroby srdca 

 

 Vek ako rizikový faktor v mužskej populácii je stanovený na 45 a viac rokov. U žien 

je to 55 a viac rokov.  

 Rizikový je aj rodinný výskyt u prvostupňových príbuzných mladších ako 55 rokov u 

mužov (otec, brat, syn) a 65 rokov u žien (matka, sestra, dcéra). Rodinný výskyt 

diabetu alebo hypertenzie môže tiež pôsobiť ako rizikový faktor. 
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 Arteriálna hypertenzia je definovaná systolickým tlakom viac ako 140 mmHg, alebo 

diastolickým tlakom viac ako 90 mmHg. Hypertenzia je rizikovým faktorom nielen 

pre ischemickú chorobu srdca, ale aj pre cievnu mozgovú príhodu, ischemickú 

chorobu periférnych artérií a srdcového zlyhávania. 

 Rizikový sú i fajčiari, alebo bývalí fajčiari do 6 mesiacov od skončenia fajčenia. 

Fajčenie cigár, fajok a pasívne fajčenie je rovnako rizikové. Riziko vzniku akútneho 

infarktu myokardu je tiež vyššie u pacientov s diabetus mellitus. 

 Dôležité pre vznik ischemickej koronárnej choroby srdca je, že kumulácia 

jednotlivých rizikových faktorov nemá aditívny, ale synergický efekt, ako je zrejmé z 

obrázku č. 79 (graf č. 1). 

 

Obr. č. 79 : Kumulácia rikových faktorov 

  

 To znamená, že výskyt samostaného rizikového faktoru ako je fajčenie, diabetes 

mellitus a hypertenzia zvyšujú pravdepodobnosť akútneho koronárneho syndrómu 

dvoj až trojnásobne. Ak sa však rizikové faktory u jedného pacienta skombinujú, 

riziko vzniku ochorenia sa zvyšuje až 13-násobne. Ak k týmto faktorom pribudne 

dyslipidémia riziko bude už 42-násobné. Ak pribudne ešte obezita a psychosociálne 

faktory (stres a pod.) riziko vzniku choroby je až 334-násobné. 

 Z toho vyplýva, že je dôležité modifikovateľné rizikové faktory sledovať, upraviť a 

niektoré eliminovať a tým podstatne znížiť a minimalizovať riziko vzniku 

ischemickej choroby srdca. 
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KLASIFIKÁCIA ISCHEMICKEJ CHOROBY SRDCA : 
 

 Ischemická choroba srdca sa prejavuje ako: 

 

 Stabilná angína pektoris 

 Akútny koronárny syndróm kde sa zaraďuje:  

          - nestabilná angína pektoris 

        - infarkt myokardu  - bez elevácie ST segmentu EKG ( non-STEMI ) 

                                        - s eleváciou ST segmentu EKG ( STEMI ) 

 Niektorí autori do tejto skupiny zaraďujú : 

                          - Variantnú angínu pektoris 

                          - Silent ischémiu 

  -  Syndróm X 

 

 Náhla srdcová smrť 

 
 

STABILNÁ  ANGÍNA  PEKTORIS 

 

 Stabilná angína pektoris je najčastejšou formou ischemickej choroby srdca. 

Trpí ňou 2 – 5% mužov vo veku 40 – 60 rokov a viac ako 10% mužov starších ako 60 

rokov. Ide predovšetkým o aterosklerotické poškodenie koronárnych artérií, pri  

ktorom je viac ako na 50% zúžený lumen jednej, dvoch alebo troch hlavných 

vetiev koronárneho riečiska.  

  

 Angína pektoris je syndróm spôsobený prechodnou ischémiou myokardu. 

Je charakterizovaná ťažobou a neskôr bolesťou v centre hrudníka, ktorá prichádza 

obyčajne pri fyzickej záťaži alebo pri emočnom strese. Bolesť alebo dyskomfort sa 

môžu šíriť, môže vyžarovať do jugula, do ucha, do horných končatín, do chrbta, ale i 

do epigastria a do subkostálnej oblasti. Individuálna variabilita bolesti je veľmi 

veľká. Subjektívne môže byť vnímaná ako krutá bolesť. Býva spojená s hypotenziou, 

slabosťou, so synkopou, s dyspnoe, s potením, strachom, nauzeou a arytmiou. 

  

 Pri stabilnej angíne pektoris sú zachované funkcie ľavej komory v medziach 

normy. Bolesť alebo dyskomfort sa zmierňuje v pokoji, alebo po podaní nitrátu. 

Diagnostikuje sa na základe anamnézy, EKG, ergometrie, echokardiografie, 

koronarografie, CT koronarografie alebo perfúznej myokardialnej scintigrafie. 

Angiografické vyšetrenie môže ukázať stenózu, ktorá je tvorená najmä zmnožením 

hladkej svaloviny a zúženie je pravidelné a plak sa považuje za stabilný. V iných 

prípadoch môže mať plak cirkulárny, excentrický alebo i iný tvar. Môže byť fibrózny, 

alebo môže mať lipidové jadro, ktoré môže tvoriť až 70% jeho objemu. 
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 Pre väčšinu pacientov je optimálna medikamentózna liečba (antiagregačná, 

betablokátory, statíny). V prípade postihnutia hlavného kmeňa alebo viaccievneho 

postihnutia prichádza do úvahy perkutánna koronárna intervencia, alebo chirurgická 

revaskularizácia. 

 

AKÚTNY  KORONÁRNY  SYNDRÓM 

 

 Pojem akútny koronárny syndróm sa používa na označenie klinických 

prejavov koronárnej choroby so spoločným patofyziologickým podkladom – 

trombom nasadajúcim na nestabilný plát v koronárnej artérii. Podkladom 

akútneho koronárneho syndrómu je vo viac ako dvoch tretinách pacientov ruptúra 

nestabilného koronárneho plaku.  

  

 Spoločným patofyziologickým mechanizmom všetkých foriem akútneho 

koronárneho syndrómu je vznik rôzneho stupňa koronárnej trombózy. Trombus 

môže byť čiastočne alebo úplne obturujúci, a to buď intermitentne alebo trvalo. 
Výsledný klinický obraz závisí od stupňa koronárnej obštrukcie danej veľkosťou 

organického zúženia artérie ateromatóznym plakom, od stupňa intraluminálnej 

trombózy a nasadajúcej vazokonstrikcie, ako aj od dĺžky trvania obštrukcie, od 

lokálnych zmien a prítomnosti kolaterálnej cirkulácie.  
 

 Prejavom je spektrum klinických obrazov a stavov od ticho prebiehajúcej 

(silent) ischémie, cez nestabilnú angínu pektoris až po akútny infarkt myokardu. 

 

Nestabilná angína pektoris : 

 

 Označenie nestabilná angína pektoris, označovaná tiež ako preinfarktová 

angína pektoris, vyjadruje to, že sa záchvaty objavujú v rôznych situáciách, bývajú 

časté a veľmi prudké, trvajú dlhšie a po podaní nitrátov neustupujú rýchlo. Pri 

záchvate sa na EKG objaví depresia ST a inverzia vlny T. Zriedkavejšie sa 

objavuje blokáda ramienok alebo komorová arytmia. Záchvaty nestabilnej angíny 

pektoris predchádzajú obyčajne vzniku akútneho infarktu myokardu. 

 Základnou príčinou je tvorba mikrotrombov (na nestabilných plakoch) v 

mieste zúženia koronárneho riečiska a ktoré neuzatvárajú úplne lúmen cievy. Príčinou 

tvorby tychto mikrotrombov sú nestabilné aterosklerotické plaky, na ktorých sa tvoria 

mikroskopické disekcie, ktoré sú príčinou aktivácie trombocytov a tvorby 

mikrotrombov v mieste disekcie. Aktivované trombocyty uvoľňujú tromboxan A2, 

ktorý má vazokonstrikčný účinok. Endotel býva natoľko porušený, že tvorba 

vazodilatačných látok je nedostatočná na to, aby odstránila vazokonstrikciu. 

Prítomnosť trombocytových mikroembolov býva spojená s nálezom 

mikroskopických ložísk nekrózy myokardu, alebo výrazne zvýšenou zápalovou 

infiltráciou plaku alebo adventície postihnutej koronárnej cievy. Mikroemboly a 

vazokonstrikcia, prítomnosť zápalovej infiltrácie spôsobujú dysfunkciu endotelu, 

ktorá spätne zhoršuje situáciu v koronárnom riečisku. 
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Akútny infarkt myokardu : 

 

 Napriek pokroku v diagnostike a liečbe v posledných 20 rokoch, ostáva 

problematika akútneho infarktu myokardu (AIM) veľkým zdravotníckym, 

ekonomickým a sociálnym problémom, hlavne z dôvodu posunu výskytu AIM do 

nižších vekových, ekonomicky produktívnych skupín. Mortalita za posledných desať 

rokov poklesla asi o 30%, ale stále asi tretina pacientov zomiera na toto ochorenie. Z 

toho asi 50% zomiera v prvej hodine ochorenia na rôzne arytmie, hlavne na 

komorovú fibriláciu (náhla kardiálna smrť) . 

  

 Podľa aktuálnych odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti z roku 

2012 by sa termín akútny infarkt myokardu mal používať len v prípadoch 

prítomnosti dôkazu myokardiálnej nekrózy v klinických situáciách, svedčiacich 

o prebiehajúcej myokardiálnej ischémii.  

 

Diagnóza AIM musí spĺňať nasledovné kritériá :  

 

 detekcia vzostupu alebo poklesu srdcových biomarkerov (hlavne 

troponínu) 
 

 prítomnosť symptómov ischémie 
 

  EKG zmeny indikujúce novú ischémiu ( zmeny ST -T segmentu alebo     

nová blokáda ľavého Tawarovho ramienka). Tieto zmeny charakterizujú   

AIM ako AIM - bez elevácie ST segmentu EKG ( non-STEMI ) 

                                             - s eleváciou ST segmentu EKG ( STEMI ) 
 

               -  vznik nového patologického Q kmitu na EKG 
 

          -  dôkaz novej straty viabilného myokardu alebo novej regionalnej poruchy  

 kinetiky pomocou niektorej zo zobrazovacích techník 
 

         - dôkaz intrakoronárneho trombu. 

  

  
 

 AIM je charakterizovaný ako anemická nekróza časti myokardu, 

najčastejšie spôsobená trombotickým uzáverom ateroskleroticky zmenenej 

koronárnej artérie alebo jej vetvy, ale príčinou môže byť i spazmus 

aterosklerotickej cievy, ktorý sa vyskytuje zriedka.  
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 Obr.č. 80   :   Vznik infarktu myokardu 
 

 

 

 Nedostatočná perfúzia časti myokardu vedie rýchlo k abnormálnemu 

kontrakčnému chovaniu srdcového svalu. Už za niekoľko sekund vzniká 

regionálna dyssynchrónia (porucha časového priebehu kontrakcie), hypokinéza 

(pokles systolickej kontrakcie), akinéza (žiadna systolická kontrakcia) alebo 

dyskinéza ( systolické vydutie ) tej časti myokardu, ktorá je bez potrebnej perfúzie. 

  

  

  

 Priebeh AIM je veľmi dramatický. Ihneď po oklúzii (asi za 8-10 sek.) sa 

pozoruje cyanotické zafarbenie príslušnej oblasti.  

Asi za 30-60 sek. sa táto časť myokardu prestane kontrahovať. V 

kardiomyocytoch sa začne akumulovať laktát, klesá kreatínfosfát a 

adenozíntrifosfát.  

Štrukturálne zmeny, vo forme výrazného porušenia sarkoplazmatickej 

membrány (odumieranie kardiomyocytov), sa objavujú asi za 15 min. po oklúzii.  

Asi za 40 min. je 70% týchto kardiomyocyctov postihnutých ireverzibilnou nekrózou. 

Po 24 hod. sa prejavuje disrupcia myocytov a spúšťa sa zápalová reakcia so 



všetkými následkami až po vytvorenie jazvového tkaniva.  
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 Infarktové, centrálne, nekrotické ložisko obklopuje rôzne veľká časť 

hypoxiou zmeneného myokardu- tzv. okrajová -reverzibilná zóna, ktorá v prípade 

včasnej a adekvátnej reperfúzie sa môže zmeniť na plnohodnotnú funkčnú oblasť.  

  

 Vytvorenie infarktového ložiska má dôsledky pre funkciu ľavej komory. 

Nekrotické ložisko sa stenčuje, postupne sa nahrádza fibrózou. Ostatná, 

infarktom nepostihnutá časť komory sa prebudováva najmä pre úbytok 

kontraktilného myokardu. V podstate ide o kompenzačnú hypertrofiu, ktorá sa 

označuje ako remodelácia srdca. Hypertrofia môže byť príčinou porúch srdcového 

rytmu, môže zhoršiť oxygenáciu v myokarde a môže byť ako nepriaznivý faktor 

pri vývine zlyhania srdca. 

  

 V priebehu AIM je výrazná stimulácia sympatikového nervového systému, 

už krátko po vzniku koronárnej oklúzie. Lokálne prítomné katecholamíny pôsobia 

arytmogénne, keďže zvyšujú prítok kalciových iónov do bunky prostredníctvom 

stimulácie adenylcyklázy. Zvyšuje sa počet spontánnych ektopických 

depolarizácií a vzniká výrazná nehomogenita elektrických vlastností srdca. 

Dochádza tiež k poklesu diastolickej poddajnosti ľ. komory (compliance), ktorá 

vzniká vtedy, ak je AIM postihnutých 8-10% myokardu. Pri postihnutí 15% a viac % 

ľ. komory dochádza k poklesu ejekčnej frakcie a vzostupu koncového 

diastolického tlaku a objemu ľ. komory. Pri postihnutí 25% a viac% prejavuje  sa 

nedostatočnosť ľ. komory. Pri rozsiahlom infarkte (40% a viac %) sa vyvíja 

kardiogenný šok s úmrtnosťou až u 75% prípadov. 

  

 Reverzibilnosť alebo ireverzibilnosť zmien srdcovej bunky závisí od dvoch 

faktorov : od stupňa redukcie koronárneho prietoku a od dĺžky trvania ischémie. 

Pri obnovení prietoku – reperfúzia, či už spontánne (otvorenie kolaterál alebo 

rekanalizácia trombu) alebo terapeuticky (trombolýza alebo perkutánna 

transluminálna angioplastika), sa zisťuje akumulácia kalcia v myocytoch, čo sa 

prejavuje tvorbou denzných granul v mitochondriach a hyperkontrakciou myofibríl. 

Reperfúzia môže zabrániť ďalšiemu vývoju infarktu v zmysle jeho zväčšovania v 

celej hrúbke steny myokardu.  

 

 

 

Rozoznávame dva typy AIM : 

 

 transmurálny infarkt – kde myokardiálna nekróza zahŕňa temer celú hrúbku 

steny ľ. komory. 

 subendokardiálny – kde nekróza zahŕňa subendokardiálnu alebo intramurálnu 

časť steny alebo obe časti, pričom oblasť subepikardiálna je nepostihnutá. 
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Vývoj AIM môžeme rozdeliť na dve fázy : 

 

 

 Včasná fáza – z časového hľadiska zahrňuje prvých 6 h, kedy liečebná intervencia 

má najväčšiu pravdepodobnosť priaznivo zmeniť priebeh ochorenia. V tomto 

období totiž vznikajú vážne vaskulárne zmeny v oblasti infarktového ložiska. 

Atromatózne plaky, trombocyty a fibrín sa môžu uplatniť ako podklad pre vznik 

embólií. Edematózne endotelové bunky (z dôvodu hypoxie), trombocyty, 

leukocyty a fibrín môžu upchávať malé cievy, čo zhoršuje funkciu a výkonnosť 

kolaterálneho obehu. 
 

 

 Fáza adaptácie srdca – zahrňuje obdobie po 6 h od vzniku AIM. V tejto fáze v 

ľ.komore dochádza ku geometrickej prestavbe (zmene tvaru)– remodelácii. 

    

 Táto fáza má dve obdobia: 

  

 obdobie expanzie infarktu – označuje dilatáciu komory, ktorá vzniká v 

dôsledku akútneho natiahnutia, stenčenia a dilatácie infarktového segmentu a 

významne ovplyvňuje pokles vývrhového objemu ľ. komory. 
 

 

  obdobie neskorej remodelácie ľ. komory- znamená postupnú ventrikulárnu 

dilatáciu, ktorá však vzniká v zdravom, infarktom nepostihnutom segmente 

myokardu. Je to proces, ktorý z funkčného hľadiska kompenzuje úbytok 

funkcie ľ.komory po AIM. Vyradenie infarktovej časti z funkcie zaťažuje 

zdravú časť myokardu, čo vedie neskôr v tejto časti ku vzniku kompenzačnej 

hypertrofie. 
 

  

 Tak ako sa dramaticky mení vývoj infarktu myokardu od jeho vzniku, až po 

obdobie neskorej remodelácie, tak sa mení aj EKG obraz infarktu ( Obr. č. 81). 

Tieto zmeny EKG možno rozdeliť : 

 Veľmi včasné zmeny  - objavujú sa niekoľko minút až hodín po vzniku   

                             infarktu. 
 

 Pozdejšie zmeny  - sú to charakteristické zmeny niekoľko dní po vzniku              

                      infarktu. 
 

 Pozdejšie stabilizované zmeny – objavujú sa mnoho dní až týždňov po vzniku 

infarktu 
 

 Veľmi pozdné zmeny – charakteristické pre prekonaný infark niekoľko   



                              mesiacov až rokov po infarkte 
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Obr. č. 81: Časový vývoj EKG zmien pri infarkte myokardu prednej steny komory 
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 Tieto zmeny, hlavne veľmi pozdné zmeny je možné pozorovať na EKG i 

niekoľko mesiacov, ale i rokov po vzniku infarktu. Zmeny sa týkajú hlavne QRS 

komplexu a ST segmentu. 

  

Obr. č. 82    : EKG zmeny po koronárnom infarkte. 

 

Akútny infarkt myokardu môže postihovať rôzne časti srdca a zriedkavo môže 

postihovať aj predsiene, alebo pravú komoru. 

 

 

Variantná angína pektoris : 

 

 Je vyvolaná spazmom aterosklerotických koronárnych artérií. Veľmi často sa 

objavuje ráno a bolesť prichádza v pokoji. Na EKG je prítomná elevácia ST 

segmentu. Zisťujú sa vysoké hladiny endotelínu počas záchvatu. Spazmus sa nie vždy 

podarí potlačiť nitrátmi. Často vyúsťuje do arytmií alebo do AIM. U týchto pacientov 

sa často zisťuje tendencia k vazospazmom, často trpia na migrénu alebo Raynaudov 

fenomén. 

 

Silent ischémia (asymptomatická ischémia) : 

 

 Táto forma ischémie sa vyskytuje u pacientov s chronickou stabilnou angína 

pektoris. Pri 24 h monitorovaní EKG (Holterové monitorovanie) sa zistia epizódy 

depresie ST-segmentu, ktoré nie sú sprevádzané subjektívnymi príznakmi. Vyskytuje 

sa najmä ráno a často koreluje s ranným zvýšením krvného tlaku. Je dôsledkom 

zníženej perfúzie myokardu a je v tesnej korelácii s intoleranciou fyzickej záťaže a s 

pozitívnym záťažovým testom. Betablokátory významne znižujú výskyt ranných 

depresií ST-segmentu. 
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Syndróm X : 

 

 Často sa vyskytuje u žien stredného veku, ktoré majú angínu pektoris, majú 

pozitívny záťažový test, ale pritom majú normálny artériogram koronárneho riečiska. 

Hypoxia myokardu v týchto prípadoch je pravdepodobne problémom mikrocirkulácie 

ciev s diametrom menším ako 100 mikrónov. Zistili sa abnormality intramurálnych 

artérií, na základe ktorých sa môže predpokladať znížená rezerva tejto časti 

koronárneho riečiska, čo sa môže prejaviť pri záťaži.  Dokázal sa tiež spomalený 

prietok krvi v intramurálnom koronárnom riečisku. Býva prítomná abormálna 

rýchlosť plnenia ľ. komory a vysoký enddiastolický tlak. Nachádzajú sa 

intracelulárne zmeny v kardiomyocytoch, prejavujúce sa hlavne edémom 

mitochondrií. 

 

 

 

 

NÁHLA  SRDCOVÁ  SMRŤ : 

 

Pozri kapitolu  – „Náhla srdcová smrť“ (str. 48) 
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