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PAH pôvodne definovaná mPAP ≥ 25 mmHg,

PAWP ≤ 15 mmHg a PVR > 3 WU v pokoji 

pri pravostrannej srdcovej katetrizácii-

/Guidelines ESC/ERS /2015/

Nová definíciia pľúcnej artériovej hypertenzie

stredný tlak v pľúcnici>20mmHg, 
PCWP<15mmHg, PVR>2WU
Guidelines ESC/ERS/2022/



Definícia a hemodynamická klasifikácia PH

DEFINÍCIA

stredný tlak

v AP 

(mm Hg)

tlak v AP v 

zaklinení

(mmHg)

pľúcna 

vaskulárna 

rezistencia

(Woodove j.)

PH

prekapilárna

> 20

≤ 15 > 2

postkapilárna

izolovaná

> 15

≤ 2

kombinovaná 

post- a 

prekapilárna

> 2
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Definícia a hemodynamická klasifikácia PH
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vysoký tlak

PH podľa lokalizácie patologického 
procesu

PVH

hypox

PAH

pre- postkapilárne

CTEPH

Ľ srdce 
choré

Ľ srdce 
zdravé

mPAP > 20 mmHg
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Význam PH

• PH pridružená k iným stavom je faktor/marker nepriaznivej prognózy 
pri

• srdcovom zlyhávaní so zachovanou aj zníženou EFĽK

• chronickom tromboembolizme

• ochoreniach pľúc

• ďalších ochoreniach

• Vo forme pľúcnej artériovej hypertenzie je zriedkavá choroba -
samostatné ochorenie so zlou prognózou

• medián prežívania neliečených pacientov 2,8 roka



Zjednodušená klinická klasifikácia PH

1. Pľúcna artériová hypertenzia-3,5%

2. PH pri postihnutí ľavostranných srdcových oddielov -78%

3. PH pri ochorení pľúc alebo hypoxii-10%

4. PH asociovaná s obštrukciami AP-1,5%

5. PHs nejasnými alebo multifaktoriálnymi mechanizmami-7%   

Humbert M et al. Eur Heart J 2022



Skupina II PH: asociovaná s postihnutím ľavého srdca

• 2.1 Srdcové zlyhávanie
• 2.1.1 so zachovanou ejekčnou frakciou ĽK

• 2.1.2 s redukovanou alebo mierne redukovanou ejekčnou frakciou ĽK

• 2.2 Chlopňové chyby

• 2.3 Vrodené/získané kardiovaskulárne stavy vedúce k postkapilárnej PH

Humbert et al., European Heart J, 2022



Chlopne

– AoS

– AoR

– MiS

– MiR

Príčiny PH pri postihnutí ľavého srdca (II)

SZ so 

zachovanou EFĽK

• HKMP

• RKMP

• tamponáda

• konstrikt. 
perikarditída

• N.S. diastolická 
dysfunkcia

• arytmie....

SZ 

s redukovanou EFĽK

• DKMP

• KCH/IM

• AHT

• ...



Markery zvyšujúce pravdepodobnosť, 
že PH je súčasťou syndrómu SZzEFĽK

Humbert et al., European Heart J, 2022

Doména marker

vek > 70 rokov

obezita, hypertenzia, dyslipidémia, intolerancia glukózy/DM > 2 faktory

známe postihnutie ľavého srdca áno

predchádzajúca intervencia na srdci áno

fibrilácia predsiení permanentná/perzistujúca

organické ochorenie ľavého srdca prítomné

EKG BĽTR alebo hypertrofia ĽK

echoKG dilatácia ĽP (LAVI > 34 ml/m2)
hypertrofia ĽK; mitrálny prietok > 2 

spiroergometeria mierne ↑ sklon VE/VCO2

záťažová oscilácia ventilácie

MR srdca hypertrofia ĽK; dilatácia ĽP (ĽP/PP >1) 



PH II: liečba

Odporúčanie Trieda
Úroveň 
dôkazov

Pred diagnostikou suponovanej PH sa odporúča optimalizácia liečby základného ochorenia. I A

Lieky schválené na liečbu PAH sa neodporúčajú. III A

Použitie PDE5I u pacientov s HFpEF a izolovanou postkapilárnou PH sa neodporúča. III C

Nie je možné vydať odporúčanie v prospech alebo neprospech použitia PDE5I u pacientov s 
HFpEF a kombinovanou post- a prekapilárnou PH. 

- -

Humbert et al., European Heart J, 2022



Zjednodušená klinická klasifikácia PH

1. Pľúcna artériová hypertenzia

2. PH pri postihnutí ľavostranných srdcových oddielov 

3. PH pri ochorení pľúc alebo hypoxii

4. PH asociovaná s obštrukciami AP

5. PH s nejasnými alebo multifaktoriálnymi mechanizmami   

Humbert M et al. Eur Heart J 2022



Skupina III PH: asociovaná s postihnutím pľúc alebo hypoxiou

3.1 obštrukčná choroba pľúc alebo emfyzém

3.2 ochorenia pľúc s reštrikciou

3.3 ochorenie pľúc so zmiešanou reštrikčnou/obštrukčnou poruchou 

3.4 hypoventilačné syndrómy

3.5 hypoxia bez ochorenia pľúc 

3.6 vývojové chyby pľúc

Humbert et al., European Heart J, 2022



Skupina III PH: asociovaná s postihnutím pľúc alebo hypoxiou

3.1. 3.2
CHOCHP fibróza pľúc



Hemodynamické črty PAH

DEFINÍCIA

stredný tlak
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> 5



PH III: liečba

Odporúčanie Trieda
Úroveň 
dôkazov

Pri podozrení na PH u pacientov s ochorením pľúc odporúča optimalizácia liečby základného 
ochorenia pľúc, hypoxémie, spánkovej poruchy dýchania a alveolárnej hypoventilácie.

I C

U pacientov s ochorením pľúc a závažnou PH sa odporúča individualizovaný prístup k liečbe. I C

U pacientov s PH asociovanou s ILD je možné uvažovať o inhalačnom treprostinile. IIb B

Ambrisentan a riociguat sa neodporúčajú pri IPF. III B

Lieky schválené na liečbu PAH sa neodporúčajú pri ochorení pľúc a nezávažnej PH. III C

Pri závažnej PH asociovanej s ILD je možné uvažovať o PDE5I. IIb C

Použitie PDE5I pri ILD s nezávažnou PH sa neodporúča. III C

Humbert et al., European Heart J, 2022



Zjednodušená klinická klasifikácia PH

1. Pľúcna artériová hypertenzia

2. PH pri postihnutí ľavostranných srdcových oddielov 

3. PH pri ochorení pľúc alebo hypoxii

4. PH asociovaná s obštrukciami AP

5. PH s nejasnými alebo multifaktoriálnymi mechanizmami   

Humbert M et al. Eur Heart J 2022



Skupina I PH: pľúcna artériová hypertenzia
1.1  idiopatická

1.1.1 nonrespondéri testu vazoreaktivity

1.1.2 akútni respondéri testu vazoreaktivity

1.2  hereditárna

1.3 asociovaná s liekmi a toxínmi

1.4  asociovaná s 

1.4.1 ochoreniami spojiva

1.4.2 infekciou HIV

1.4.3 portálnou hypertenziou

1.4.4 vrodenou chybou srdca

1.4.5 schistozomiáza

1.5 PAH s črtami venózneho / kapilárneho postihnutia (PVOD/PCH)

1.6 perzistujúca PH novorodencov
Humbert et al., European Heart J, 2022



McLaughlin, V. V. et al. J Am Coll Cardiol 2009;53:1573-1619

Mean Survival of Patients With PAH Based on Etiology



Pľúcna artériová hypertenzia

McLaughlin VV, JACC, 2015 Vol 65, 18, 1976-1997

cievne zmeny:

vazokonstrikcia
proliferácia
trombóza



Norma                          PAH

zníženie efektívneho priesvitu 
pľúcnych tepien

tlakové preťaženie PK



Hemodynamické črty PAH

DEFINÍCIA

stredný tlak

v AP 

(mm Hg)

tlak v AP v 

zaklinení
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pľúcna 

vaskulárna 
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(Woodove j.)

PH prekapilárna > 20 ≤ 15 > 2

postkapilárna

izolovaná

> 15
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post- a 

prekapilárna

> 2

Humbert et al., European Heart J, 2022



Diagnostika PAH

krok 2

detekcia

krok 3

potvrdenie

každý lekár

• znaky a príznaky
• klinický kontext

• EKG
• (NP, O2)

krok 1

suspekcia

centrum pre PH

• katetrizácia
• dif. dg PH

kardiológ

• echoKG

Humbert et al., European Heart J, 2022



Algoritmus diagnostiky pľúcnej hypertenzie







Pravdepodobnosť PH podľa echoKG

Humbert et al., European Heart J, 2022



EchoKG znaky PH

A:  Komory B: Pľúcnica C: Dolná dutá žila a PP

pomer bazálneho diametra 

PK a ĽK >1,0

dopplerovský akceleračný čas vo 

výtokovom trakte PK < 105 m/s 

alebo mezosystolický zárez

diameter DDŽ >21 mm so zníženým 

inspiračným kolapsom (<50 % pri 

hlbokom nádychu alebo <20 % pri 

pokojnom nádychu)

sploštenie VIS (index excentricity 

ĽK >1,1 v systole alebo diastole)

včasná diastolická rýchlosť 

pulmonálnej regurgitácie >2,2 m/s

plocha PP
(na konci systoly) >18 cm2

TAPSE/sPAP

< 0,55 mm/mm Hg

diameter AP > diameter koreňa 

aorty

diameter AP  >25 mm

Na modifikáciu echoKG pravdepodobnosti PH musia byť prítomné znaky aspoň z dvoch rôznych kategórií (A/B/C)

Humbert et al., European Heart J, 2022











Pravostranná  katetrizácia

• normálny TK v AP -

sPAP / dPAP = 25 / 15 mmHg

• stredný tlak - mPAP  18 mmHg

• tlak v zaklinení - PCWP  15 mmHg

• transpulmonálny gradient -

TPG = mPAP - PCWP ( 12 mmHg)

• pľúcna cievna rezistencia

PVR = TPG / CO  (< 2 WU)

• minútový objem - CO = 5 l/min

• right atrial pressure - RAP  8 mmHg



Katetrizácia: podmienka stanovania diagnózy PAH

20

10

0

11 mm Hg

RA RV PA PAW

PAP s/d/m 
78/30/51 mm Hg

14 mm Hg

CO 6.1 L/min

CI 3.3 l/min/m2

TPG 37 mm Hg

PVR 6.1 WU

MUSÍ OBSAHOVAŤ MERANÉ A KALKULOVANÉ UKAZOVATELE



NONRESPONDÉRI

Dráha
porucha 
pri PAH

liek

endotelínová (ET) ↑

ambrisentan
bosentan
macitentan

prostacyklínová  (PGI2) ↓

epoprostenol
iloprost
treprostinil
selexipag

oxidu dusnatého 
(NO)/cGMP

↓

sildenafil
tadalafil
riociguat

Fa
rm

a
k
o
te

ra
p
ia

 P
A
H

RESPONDÉRI

kalciové blokátory
amlodipín
diltiazem
felodipín

Humbert et al., European Heart J, 2022



Špecifická liečba PAH

38Adapted from Humbert et al. N Eng J Med 2004 and Humbert et al. Circulation 2014 



Hodnotenie rizika: základ rozhodovania o liečbe

Humbert et al., European Heart J, 2022





Nízkorizikový profil počas sledovania pacienta = lepšie dlhodobé prežívanie

• Rizikové kritéria

• funkčná trieda WHO 

• 6-min WT

• NT-proBNP

• Echokardiografia - plocha pravej predsiene, neprítomnnosť perikardiálneho výpotku

• Hemodynamické parametre - RAP, CI, SvO2

Kylhammar D, et al. Eur Heart J 2017.



Zjednodušená stratifikácia rizika mortality pri PAH

Determinant prognózy Nízke riziko
Nižšie stredné 

riziko
Vyššie stredné 

riziko
Vysoké riziko

Pridelené body 1 2 3 4

Funkčná trieda WHO I, II - III IV

6-MTCH (m) > 440 320-440 165 - 319 <165

BNP 
alebo 
NT-proBNP
(ng/l)

< 50

< 300

50-199

300-649

200-800

650-1100

>800

> 1100

Humbert et al., European Heart J, 2022



Terapeutická stratégia

Humbert et al., European Heart J, 2022
Cascino TM, Mc Laughlin VV, AJRCC 2021

mono:
len okrajoví 
a reziduálni 
pacienti

Iniciálne: 
3 rizikové 
skupiny p. 
ESC

Kontroly: 
4 rizikové 
skupiny p. 
ESC



Hereditárna PAH / familiárna/ NYHA III s hemodynamicky významnou 

prekapilárnou pľúcnou hypertenziou,  /dg 2015/ ,mutácia BMPR 2
Steatohepatitída NAFLD

Terapia- špecifická liečba sekvenčná -Sildenafil 3x20mg + Treprostinil s.c pumpu-
20,30,40,50,60ng/kg/min

Txpľúc?
AKL NOAK t.č- LMH,lagosa

09/2016  6min. WT-420m, NT-proBNP-708pg/ml
08/2017  6min.WT-400m,  NT-proBNP-1268pg/ml
06/2019  6min.WT-220m,  NT-proBNP 2035pg/ml
up titrácia Treprostinil,waiting list Tx pľúc
01/2021  6min.WT-200m,    NT-proBNP-5500pg/ml
07/2021 Tx pľúc- FN Motol Praha



PSK 06/2015       06/2019         
Mean PAP-45 mmhg 85mmHg 

PCWP -7mmHg              PCVP 14mmHg
CO-5,3 l/min                   CO 5,0l/min

PVR- 7,1 W.U                    15W.U

Test vasodilatácie s adenozínom negatívny

Pravostranná katetrizácia









CTEPH - definícia

Symptomatická prekapilárna pľúcna hypertenzia 

s mPAP>20mmHg a PCWP<15mmHg,

Je charakterizovaná  prítomnosťou  tromboembolov

napriek 3 mesačnej  účinnej antikoagulačnej terapii, 

ktoré spôsobujú mechanickú oklúziu-úplnú/parciálnu 

a následne remodeláciu perifernych artérii



Upravené podľa Galié N,2015 ESC/ERS Guidelines for dg and treatment of PH



1. Rizikové faktory asociované s CTEPH po symptomatickej PE

• Prekonaný atak PE
• Mladší vek
• Veľké perfúzne defekty
• Idiopatická PE
• Rekurentná PE
• sPAP > 50 mmHg v čase stanovenia diagnózy PE



2. PE nezávislé klinické rizikové faktory pre CTEPH
• Splenektómia
• Ventrikulo-atriálny skratový systém (VA shunt)
• Elektródy pacemakeru
• Zavedený centrálny venózny katéter (napr. Port, Hickman katéter)
• Chronické zápalové ochorenie (osteomyelitída, zápalové ochorenie čriev)
• Malígne ochorenie
• Substitučná terapia hormónmi štítnej žľazy
Plazmatické rizikové faktory asociované s CTEPH
• Zvýšená koncentrácia faktora VIII > 250 %
• APA/LA
• Kombinované poruchy v koagulácii
• Zvýšená SPA
Genetické faktory
• Mutácie fibrinogénu
• AB0 krvná skupina – iná ako O
• HLA polymorfizmus



Upravené podľa Galié N,2015 ESC/ERS Guidelines for dg and treatment of PH



Záver: PH 2022

• nález PH spája množstvo heterogénnych patologických stavov a je vždy znakom zlej prognózy

• mPAP > 20 mmHg

• PH II: najčastejšia, hlavný problém – HFpEF – liečba základného postihnutia srdca

• PH III: častá, liečba – základné ochorenie

• PH I – PAH: samostatná choroba: vazokonstrikcia, remodelácia, proliferácia a trombóza 
pľúcnych arteriol

• Stanovenie diagnózy si vyžaduje absolvovanie súboru vyšetrení vrátane katetrizácie

• pre PAH (čiastočne CTEPH) k dispozícii špecifická liečba, iné druhy PH – liečba základného 
ochorenia

• hlavné problémy: včasná diagnostika PAH, hraničné stavy, správna liečebná stratégia



Okrúhly stôl PAH pod gesciou 
Centra pre PAH pri OZaT NÚSCH

každoročne od 2011
2022 - 12. ročník



Ďakujem za pozornosť


