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Dobutaminové zátěžové 

echokardiografické vyšetření 
 

 

Princip vyšetření  

Srdce je svalový orgán, jehož základní funkcí je přečerpávání krve a tím zajištění 
kyslíku a živin celému organismu. Následkem zužování věnčitých tepen, které prokrvují 
srdeční sval, dochází ke zhoršení výživy nedokrvené oblasti a poruše její funkce – 
stažlivosti. U lehčích poruch prokrvení dochází k poruše stažlivosti pouze při zátěži, kdy 
je nárok na živiny a kyslík vyšší, u těžší poruchy prokrvení se daná část srdečního svalu 
nestahuje ani v klidu.  
Podáním léku Dobutaminu infuzí do žíly se zvýší srdeční frekvence i stažlivost a 
navozují se tak podobné podmínky jako při fyzické zátěži. Pokud je některá část srdce v 
důsledku zúžení cév hůře prokrvená, projeví se porucha naopak zhoršením stažlivosti 
pozorovatelným echokardiograficky. Při závažných poruchách prokrvení se srdeční sval 
nestahuje ani v klidu, podání malé dávky Dobutaminu, zde může vést k přechodnému 
obnovení hybnosti srdeční svaloviny, které je při podání vyšších dávek vystřídáno 
opětovným zhoršením.  
 

Důvody k vyšetření  

Dobutaminová echokardiografie slouží k bližšímu zhodnocení stažlivosti jednotlivých 
částí srdce, zejména levé srdeční komory. Při zjištěné poruše lze usuzovat na poruchu 
prokrvení v dané oblasti srdce, nejčastěji následkem zúžení věnčité tepny. Dále lze 
Dobutaminovou echokardiografií odlišit srdeční svalovinu nestahující se u těžké, ale 
úpravy schopné poruchy prokrvení od nevratného poškození – jizvy po srdečním 
infarktu. Méně častou indikací vyšetření je funkční zhodnocení závažnosti chlopenních 
vad.  
Na základě vyšetření je možné doporučit vhodnou léčbu – zhodnotit prospěšnost 
provedení srdeční operace (bypassu) nebo koronární angioplastiky.  
 

Příprava na vyšetření  

2 dny před vyšetřením je třeba vysadit léky ze skupiny beta-blokátorů (zpomalují 
srdeční frekvenci a snižují stažlivost, jejich užívání by mohlo zkreslit výsledky 
vyšetření). Přesněji budete informování odesílajícím lékařem.  
 

Průběh vyšetření  

Před vyšetřením Vám sestra zavede do žíly kanylu pro podávání infuze s 
Dobutaminem. Během vyšetření budete ležet na zádech. Za současného monitorování 
EKG a krevního tlaku bude podáván infuzí Dobutamin v postupně se zvyšujících 
dávkách. Souběžně bude vyšetřující lékař provádět echokardiografické vyšetření. V 
jeho průběhu se mohou vyskytnout nepříjemné pocity (bušení srdce, bolesti na hrudi, 
pocení, třes) vyvolané podáním Dobutaminu, po přerušení infuze do několika minut 
odezní. Jejich případné objevení hlaste vyšetřujícímu lékaři a sestře.  
Vyšetření trvá obvykle 40 minut, následně můžete odejít domů.  
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Jaká jsou rizika výskytu komplikací?  

Jako každý invazivní diagnostický nebo léčebný výkon je i Dobutaminová 
echokardiografie spojena s rizikem možných komplikací. Riziko je však velmi malé a 
výkon je běžně prováděn ambulantně. Nejčastější jsou nepříjemné pocity vyvolané 
podáním Dobutaminu, může dojít k drobnému krvácení nebo tvorbě podlitiny kolem 
místa vpichu plastové kanyly. Závažnější arytmie, srdeční infarkt či akutní srdeční 
selhání vyvolané infuzí Dobutaminu jsou vzácné.  
 
 
 
 
 
MUDr. Vladimír Kaučák                                  MUDr. Radim Kryza 
vedoucí lékař                                                               primář Kardiologie 


