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PROJEVY PORUCH KO

PROJEVY PORUCH KO

A)V srdci

B) Mimo srdce

Insuficience – akutní

Ak.

Dilatace kapilár – kapilarovenozní kongesce – ak. reflexní

- chronická
Ak. Dilatace – neschopnost kontrakce
Chr. Hypertrofie koncentrická – kompenzace
Hypertrofie excentrická (hypetrofie +dilatace)= dekompenzace

Chr. Cyanoza
Venostáza
Venostatický kardiální edém

Indurace

PŘIČINY PORUCHY KO

B) Mimosrdeční příčiny poruchy KO

A) Příčiny poruchy KO v srdci:

Hypertenze v malém oběhu

Malformace srdce
Endokard – ak. endokarditidy, porheumatické vady srdeční
Myokard – ak.IM, jizva po IM
myokarditidy
kardiomyopatie

Cor pulmonale – acutum (embolie, pneumonie)
- chronicum (emfysem, silokoza, tbc aj.)
Cor kyphoscolioticum – komprese plic
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Hypertense ve velkém oběhu

Hypotenze

renin→
→angiotensin I →angiotensin II →vasokonstrikce
aldosteron
retence Na+H2O

Kolaps – pokles TK z dilatace kapilár - neurogenní

Hypertense esenciální
Hypertense renální
Hypertense hormonální

ŠOK
=perfuse tkání a zásobění O2 je redukováno pod hranici
normální potřeby, ↓TK
-reversibilní
-ireversibilní
Kompensační mechanizmy: -stimulace sympatiku
- zachování cirkulace ,mozku a srdce
- synthesa katecholaimnů
- aktivace renin – angiotensin sy
- snížení úniku tekutin do intersticia

Rozdělení insuficience srdce
Akutní insuficience LS
Kardiogenní šok
Hypovolemický
Septický
Anafylaktický
Orgánové změny: ledviny
plíce
játra
střeva
nadledviny

Dilatace LK
rychle nastupující venostáza v plicním oběhu
- Akutní IM

Chronická insuficience LS

Akutní insuficience PS

Excentrická hypertrofie LK

Dilatace PK

Pomalu nastupující venostáza v plicním oběhu
Edém plic
Hnědá indurace

Akutní cor pulmonale
- Embolie plicnice

-Jizva po IM
-Hypertenze
-Vady aortální a mitrální chlopně
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Chronická insuficience PS

Přenesené PS – cor translatum

Excentrická hypertrofie PK

Hypertrofie + dilatace LK+PK

chronické cor pulmonale
Odpor v plicním řečišti
Venostáza v tělním oběhu (otoky, ascites a j)

Při selhávání LS nastává městnání krve v plicích,
které klade odpor PK→
→hypertrofie PS

-CHOPN
-Silikoza plic, tbc,
-intersticiální fibrozní procesy plic

MÍSTNÍ PORUCHY KO
Oboustranné srdce – cor bilaterale

Hypertrofie + dilatace LK+PK

Trombosa
-Nástěnný
-Obturující

Hypertenze v malém oběhu + hypertenze ve velkém oběhu
-CHOPN
-silikoza, tbc
-Intersticiální fibroza plic

-hypertenze
-jizva po IM
-vady srdečních chlopní

-Červený
-Bílý
-Smíšený
-Hyalinní=fibrin+destičky
-Rekanalizce trombu

Embolie
=zavlečení pohyblivého embolu
na jiné místo
-žilní
-arteriální
-sukcesivní
-celulární e.
-e.atheromu
-tuková embolie
-vzduchová

Metastáza

=zavlečení patologického procesu na
jiné místo v tělě cestou:
-hematogenní
-lymfogenní
-porogenní
metastatická antrakoza,
metastatická sepse
metastázy nádorů
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PORUCHY OBĚHU LYMFY

Překrvení – hyperemie
Ischemie
Infarkt
Hemoragie
Krvácivost

Lymfostaza – edemy, elefantiaza
Lymforhagie – hydrothorax chylosus
- ascites chylosus
Lymfangiopathia carcinomatosa
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