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Postgraduální témata
Brusel 2017 – Aktuální problematika intenzivní péče a urgentní medicíny –
vybrané kapitoly (2).
A. Kazda, ÚLBLD, 1. LF UK a VFN, Praha
V první části vybraných témat z publikace Annual Update in Intensive Cace and Emergency
Medicine 2017, vydané při příležitosti jarního Mezinárodního sympozia intenzivní péče a urgentní
medicíny v Bruselu, bylo referováno v RV ARIM 2017, 64 (3), strany 3 – 28. Nyní se dostáváme
k dalším zajímavým kapitolám této knihy. V postupném řazení jsou věnovány následující
problematice: 1. Kdy zahájit léčbu, nahrazující renální funkce? 2. Přehled komplikací spojených
s kontinuální dialyzační léčbou. 3. Nové pohledy na dysfunkci respiračních svalů u nemocných,
léčených na JIP. 4. Nové metabolické substráty pro výživu traumatizovaného mozku. 5. Současné
poznání a přístup k optimalizaci péče o septické stavy. Autoři ukazují na metabolickou, klinickou
i laboratorní problematiku, výzkumy a pokroky v uvedených oblastech. Protože se jedná
o dynamicky se rozvíjející poznání, nedospívají zpravidla ke konečným závěrům, ale informují
o současném „state of art“.
When should renal replacement therapy start? (119-128) - J. Izawa, A. Zarbock, J. A. Kellum
Úvod

Užití léčby nahrazující funkci ledvin musí být „šité na míru“, jak prokázaly dva nedávné
randomizované, kontrolované pokusy (randomized controlled trials, RCTs). V prvním z nich, kde byl
léčen velký počet nemocných léčbou nahrazující renální funkce (renal replacement therapy, RRT),
její časné zahájení vedlo ke zvýšenému přežívání. V druhé studii, kde byla jen u části nemocných
RRT nutná, byl preferován zdrženlivý přístup („wait and see“). Ti, kteří vyžadovali pozdější léčbu,
dopadali hůře.
Obecně, je pro nemocné s méně těžkým akutním traumatem ledvin (AKI), kteří RRT nevyžadují,
prognóza příznivější. Ale i u nich může být AKI v kritickém stavu příčinou morbidity a mortality. Vliv
renální dysfunkce na imunitu, bilanci tekutin a clearance léků může být zdrojem mnoha
komplikací, prodlužujících hospitalizaci a zvyšující riziko úmrtí.
Prospěch a škody z časného zahájení RRT
V přehledu je ukazuje tabulka 1. Předávkování tekutin je jednoznačně škodlivé pro prognózu
kriticky nemocných, ať již s nebo bez AKI.
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Tab. 1. Potenciální pozitivní a negativní vlivy RRT
Pozitivní vlivy

Negativní vlivy

Odstranění tekutin

Hemodynamická nestabilita zvláště u
intermitentní dialýzy
Nadměrné ztráty iontů, např. kalia a fosfátů
Odstranění léků
Katétrové komplikace - infekce
Cena - náklady

Odstranění uremických toxinů
Stabilizace koncentrací iontů
Vyloučení dalších toxinů (např. cytokinů)

Jak definovat načasování RRT

V časném klinickém výzkumu bylo jako „pozdní“ zahájení RRT označováno období, kdy šlo o „život
ohrožující indikace“. Mezi ně patří – ve směrnicích „Kidney Disease: Improving Global Outcome“
(KDIGO) následující: hyperkalémie, acidémie, edém plic a uremické komplikace. Dosud nejsou
stanoveny zásadní prahové hodnoty absolutně indikující zahájení RRT. Mnoho kriticky nemocných
s AKI má sice progresivní zhoršování renálních funkcí, ale přesto těchto „absolutních indikací“
nedosáhne. Bohužel, i definice „časné“ strategie má ještě více nejistot. Některé studie užívají
biochemické hodnoty jako je koncentrace močoviny nebo kreatininu v séru k časné indikaci. Jiné
studie definují čas od vzniku AKI nebo od vzniku pokročilého stadia AKI. Tyto přístupy užívají např.
kritéria RIFLE (Risk, Injury, Failure, Loss and End-stage kidney disease) nebo AKIN (Acute Kidney
Injury Network). V nedávné meta-analýze byl hodnocen vliv časové indikace RRT v sedmi RCTs
studiích a dvou studiích observačních. Tato studie dospěla k závěru, že časné zahájení RRT
se od pozdního neliší v prognóze přežití. Nicméně, vysoká statistická heterogenita nedovoluje
dělat konečné závěry. Vysoká byla i klinická heterogenita pro různé načasování RRT v hodnocených
studiích. Do doby než budou standardizovány klinické protokoly, zůstane i hodnocení dalších
metaanalýz problematické.
Studie AKIKI

Jednotné schéma zahájení sledování funkce ledvin při jejich akutním traumatu bylo zajištěno
na 31 ICU ve Francii v období září 2013 - leden 2016. Originální název: Artificial Kidney Initiation
in Kidney Injury – AKIKI. Bylo hodnoceno 620 nemocných s těžkým AKI (KDIGO stupeň 3) s umělou
ventilací, léčbou vazopresory nebo kombinací obojího. Nemocní byli randomizováni na skupinu
s „časnou strategií“ a „pozdní strategií“ léčby RRT. Nebyli zařazeni nemocní s život ohrožujícími
indikacemi pro dialýzu, tj. s hyperkalémii, metabolickou acidózou, plicním edémem a s N-urey
>112 mg/dl. V časné skupině byla zahájena RRT hned po randomizaci. V pozdní skupině
až při dosažení výše zmíněných patologických nálezů indikujících s počátku nezařazení do studie
nebo při oligurii trvající >72 hodin. Při dosažení diurézy ≥500 ml/24 hod. bylo uvažováno ukončení
RRT, které bylo vysoce doporučené při spontánní diuréze ≥1000 ml/24 hod. (bez diuretik).
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Mezi oběma skupinami nebyl rozdíl v přežití za 60 dní: v časné skupině zemřelo 48,5 % (150 z 311),
v pozdní skupině 49,7 % (153 z 308). V pozdní skupině nedospělo ale 49 % nemocných nikdy
k léčbě RRT. Při analýze jen těch nemocných, kteří byli léčeni RRT, byla ale 60 denní mortalita
v časné skupině 48,5 %, v pozdní skupině 61,8 %. U nemocných neléčených RRT byla mortalita 37,1
%. V této poslední skupině šlo ale o méně těžce nemocné proti oběma skupinám předchozím, jak
prokázaly příznivější hodnoty SOFA skóre (p<0,0001). Navíc bylo v časné skupině významně více
katétrových infekcí a hypofosfatémií než ve skupině pozdní (obojí p=0,03).
Studie ELAIN

Randomizovaně bylo rozděleno 231 nemocných opět na časnou a pozdní skupinu. Metoda byla
kontinuální, venovenózní hemofiltrace s citrátem jako antikoagulans. Ve skupině pozdní dospělo
90,8 % (108 z 119) rovněž k RRT. Mortalita 90 denní byla významně nižší v časné skupině (39,3 %)
než ve skupině pozdní (54,7 %) (p=0,03). U více nemocných v časné skupině se do 90 dní renální
funkce zotavily významně častěji (53,6 %, 60 z 112) než ve skupině pozdní (38,7 %, 46 z 119)
(p=0,02). Také trvání RRT bylo ve skupině časné kratší (9 dní) než ve skupině pozdní (25 dní)
(p=0,04). Hladiny plazmatických prozánětlivých mediátorů (interleukinů IL-6 a IL-8) v časné skupině
klesly a jejich pokles byl ve vztahu k přežívání i zotavení funkcí ledvin.
Omezení AKIKI a ELAIN

Hodnocení závěrů obou studií před nás klade otázku: máme vycházet z přístupu „wait and see“
pro všechny nemocné s těžkým AKI podle výsledku AKIKI nebo máme zahajovat RRT časně podle
ELAIN? Je třeba vycházet z následujícího:
1. V AKIKI byla u 50 % nemocných užita jako začáteční léčba intermitentní RRT pro > 50 %
dialyzačně léčených v obou skupinách. Kontinuální RRT jako výlučná léčba byla užita jen
u asi 30 % nemocných. Protože 85 % nemocných ve studii AKIKI dostávalo vazopresory,
dalo by se čekat, že naopak budou ve větším rozsahu léčeni kontinuální metodou.
Je tedy možné, že pozitivní vlivy z časného zahájení RRT byly u nich limitovány vlivy
negativními (tab. 1). Mortalita za 60 dní v AKIKI byla, jak uvedeno již výše, nejnižší
ve skupině bez RRT (37,1 %) a nejvyšší ve skupině s pozdní RRT (61,8 %), v časné
dialyzované skupině mezi oběma hodnotami (48,5 %). Je tedy zřejmé, že v časné
skupině byli jedinci, kteří by dialýzou nebyli léčeni při randomizování do skupiny pozdní.
A naopak zahájení RRT mohlo být příliš odloženo pro ty nemocné v pozdní skupině,
kteří nakonec RRT léčeni byli. Závěr: je tedy riziko zbytečného léčení při časném
zahájení dialýzy a rizika škodlivého odkladu léčby při strategii „wait and see“.
2. Svoje limity má i studie ELAIN. Většina nemocných byla z kardiochirurgie, což omezuje
generalizaci studie. Dále – celá studie je z jednoho centra. Zajímavé na ELAIN bylo
využití biomarkeru plazmatické hodnoty NGAL k vyloučení nízkorizikových nemocných.
Tento poměrně nový parametr není ale z daleka k dispozici všem nefrologům
a intenzivistům.
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Budoucnost randomizovaných klinických pokusů (RCTs)

Od září 2016 probíhají dva rozsáhlé RCTs: START-AKI a IDEAL-ICU. Nicméně pokud nebudou
sjednocena kritéria pro zařazení nemocných do studií, nemohou ani další hodnotící meta-analýzy
dospět k závěrům, které by změnily klinickou praxi. Ze studií AKIKI a ELAIN lze uzavřít: neměli
bychom začínat RRT časně pro nemocné, kteří ji nebudou potřebovat, a neměli bychom tuto léčbu
odkládat pro ty, kteří ji potřebovat budou. Kritickým požadavkem se proto stává umět rozeznat,
kdo nakonec k potřebě indikace RRT dospěje a kdo ne. Velmi potřebné by proto bylo mít vhodné
prostředky, možná včetně biomarkerů, které by na několik dnů dopředu pomohly diferencovat
ano či ne potřebu dialýzy.
Optimální načasování RRT od „cílení na čas“ k „cílení na nemocného“

V budoucím výzkumu AKI budou pro klasifikaci stupně AKI užitečná standardizovaná kritéria
KDIGO. Při diagnóze AKI bude užitečný také kontrolní list AKI (AKI checklist) nedávno navržený.
Nicméně i globální kritéria mají svá omezení pro predikci potřeby RRT. Např. podle KDIGO kritérií
nemocný s AKI a kreatininémií 4 mg/dl (354 umol/l) bude klasifikován jako stupeň 3 bez ohledu
na to, zda výchozí kreatininémie byla třeba 3,7 mg/dl (326 umol/l) nebo 1,0 mg/dl ( 188 umol/l).
Dva nemocní s těmito nálezy nebudou mít samozřejmě stejně těžké AKI, i když hodnota zhoršení
renálních funkcí je u nich podobná.
Je čas v přístupu k RRT soustředit pozornost na nemocného. Biomarkery, jako NGAL, mohou být
významné, ale jejich klinická užitečnost v této indikaci není dosud známá. Byly vypracovány modely
predikce rizika (Cleveland Clinic Foundation Score a Renal Angina Index), zajímavé pro vybrané
populace, v širší praxi zatím nepotvrzené. Užitečné mohou být i dynamické parametry, jako jsou
furosemidový stresový test, predikující budoucí potřebu RRT. Dvouhodinová diuréza
po furosemidu (1,0-1,5 mg/kg) významně predikuje potřebu RRT. Tato predikce je významnější než
pomocí nových biomarkerů (vč. NGAL). Výsledky vyžadují ještě externí potvrzení.
Závěr

Přes dosud publikované nedávné studie AKIKI a ELAIN nelze dosud dát konečnou odpověď
na vhodné načasování RRT. Ani současně probíhající RRTs toto nesplní pro množství problémů
spojené s tímto typem výzkumu. Prozatím pokud populace nemocných v klinické praxi má nižší
frekvenci RRT (≤50 %), přístup „wait and see“ může být lepší. Při vysoké frekvenci (>70 %)
je pravděpodobně účelné začít časně. Určitě jsou naléhavě potřebná vyšetření umožňující predikci
RRT, ať již s pomocí biomarkerů, klinických skóre nebo obojího.
IZAWA, J., A. ZARBOCK a J.A. KELLUM. When should renal replacement therapy start? In: Annual Update in
Intensive Care and Emergency Medicine 2017 [online]. Springer International Publishing 2017, s. 119-128
[cit. 2017-11-20]. DOI: 10.1007/978-3-319-51908-1_10. ISBN 10.1007/978-3-319-51908-1_10. Dostupné z:

http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-51908-1_10
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An overview of complications associated with continuous renal replacement therapy in
critically ill patients (129-138) - S. De Rosa, F. Ferrari, C. Ronco
Úvod

Přibližně 13 % nemocných s akutním traumatem ledvin (acute kidney injury – AKI) dostává
mimotělní léčení spojené s prodloužením hospitalizace a vyšším rizikem úmrtí. Léčba nahrazující
renální funkce (renal replacement therapy – RRT) u kriticky nemocných je realizována buď
intermitentní dialýzou nebo léčbou kontinuálně nahrazující renální funkce (continuos renal
replacement therapy – CRRT).
Trvale probíhá debata o optimálním načasování RRT a o formě této léčby. Nedávná review zjistila,
že „časné“ zahájení RRT nezlepšuje přežívání ani nezkracuje délku hospitalizace. Pokud se týče
výběru formy RRT je nutno přihlížet ke specifické klinické situaci. CRRT umožňuje odstranit
nadbytek tekutin postupněji a zajišťuje účinnější odstranění malých i velkých metabolitů.
Intermitentní RRT je více praktická, flexibilní, levnější, nutná antikoagulace je menší, a tím i rizika
krvácení. Je účinnější v odstraňování malých částic, jako jsou ionty kalia. Nedávná prospektivní
studie porovnávala mortalitu a krátko- i dlouhodobé zotavení renálních funkcí nemocných
léčených oběma postupy. CRRT nesnížila mortalitu do 30 dní ani do 6 měsíců. Je prospěšná
u nemocných s přetížením tekutinami. Také CRRT má komplikace a vzhledem ke komplexnosti
patologie i těchto nemocných, je často obtížné rozeznávat komplikace vzniklé z vlastního
mimotělního léčení (technické) a komplikace, které jsou výsledkem vlastního onemocnění
(klinické). V přehledu je ukazuje tabulka 1. Trvalý vývoj technologií, nové indikace k léčbě
a potřeba odborníků při mimotělní léčbě vedly postupně k tomu, aby tyto komplikace nebyly
striktně oddělovány, ale označovány společně jako technicko-klinické. V následujícím textu je
detailně pojednáno o těchto komplikacích ve vztahu k CRRT ve snaze zajistit praktické znalosti
pro řízení této léčby.
Tab. 1. Technicko-klinické komplikace léčby nahrazující renální funkce
Technické

Klinické

Cévní přístup
Snížená životnost filtru a dávka dialysy
Vzduchová embolie
Dysbalance tekutin a iontů

Bioinkompatibilita a aktivace imunity
Hypotermie
Hemodynamická nestabilita
Hematologické komplikace
Iontové a acidobazické poruchy
Ztráty živin
Chyby v řízení vodní bilance
Odstranění léků
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Cévní přístup

Tento přístup je základní podmínkou pro efektivní CRRT při AKI. Centrální žilní katétry (central
venous catheters – CVC) jsou vysoce průtokové, dočasné, nevyžadují tunelaci a jsou
dvoupramenné. Venózní přístup je realizován cestou žíly podklíčkové, vnitřní jugulární nebo
femorální. Směrnice KDIGO doporučují užití ultrazvuku při zavádění CVC do pravé vnitřní jugulární
žíly. Femorální katétr je preferován před katétrem do vnitřní levé jugulární žíly pro menší počet
komplikací. Podklíčková žíla je uvažována na posledním místě. Po zavedení katétru, jak
do podklíčkové tak jugulární žíly, je doporučován RTG hrudníku.
Možné komplikace jsou z dysfunkce nebo infekce katétru. Dysfunkce způsobená recirkulací krve
dvojitým lumen katétru vede k hemokoncentraci. Tato recirkulace je závažnější při užití krátkých
femorálních katétrů než dlouhých katétrů. Zkroucení nebo vznik kliček na katétru ovlivňuje průtok
i tlaky: dochází ke snížení laminárního proudění a usazuje se fibrin. Snižuje se životnost filtru
a klesá účinnost dialýzy.
Riziko nozokomiálních infekcí se s trváním mimotělní léčby zvyšuje. Může dojít ke kolonizaci
katétru nebo k systémové infekci. Jsou nedávné důkazy, že jugulární a femorální CVC užívaný
pro RTT (to platí i pro intermitentní dialýzu) se významně neliší z hlediska těchto rizik. Jiná nedávná
studie prokázala, že femorální CVC katétry s dvojitým lumen ve srovnání s katétry nefemorálními
byly bezpečnější a představují vhodnou alternativu z hlediska nízké kolonizace a infekčních profilů
ve srovnání s katétry nefemorálními. U obézních nemocných může být nicméně i dlouhodobý
femorální CVC spojen s vyšším rizikem kolonizace.
Snížená životnost filtru

Riziko srážení krve v obvodu zvyšuje nároky na ošetření, cenu léčení i krevní ztráty. Není vzácné, že
snížená výkonnost filtru způsobí pokles účinnosti dialýzy, navíc může být dialyzační dávka snížena
pro přerušování léčby při různých diagnostických postupech nebo pro zásahy nekvalifikovaného
personálu. Efektivita filtru klesá s dobou jeho užití. Clearance solutů je zhoršena tím, jak v čase
klesají koeficienty prostupnosti síťky (sieving coefficients). Ultrafiltrace je snížena pro vrstvu
bílkovin pro jejich hromadění na filtru a blokaci dutých vláken (hollow fibers).
Vzduchová embolie

V mimotělním oběhu může zůstat vzduch po zahájení léčby. Mikrobubliny v extrakorporálním
oběhu mohou být i endogenní při nemoci z dekomprese nebo umělých srdečních chlopní. Tyto
mikrobubliny brání proudění krve kapilárami, takže dochází k ischemii tkání následované
zánětlivou odpovědí a aktivací komplementu a poškozením tkáně.
Bilance tekutin

Bezpečnost CRRT přístrojů se zlepšila, ale stále existují rizika omylů v bilanci tekutin.
I s moderními přístroji může dojít k alarmu „chyba ve vodní bilanci“, aniž je požadováno přerušení
léčby. Některé přístroje to vyžadují po opakování alarmu. Nicméně většina CRRT přístrojů léčbu
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nepřeruší a nezabrání další dialýze, i když již představuje riziko pro nemocného. Zvláštní situaci
představuje v tomto smyslu dětská populace. Klinici užívají přístroje CRRT pro dospělé také
v pediatrické praxi a děti jsou pak ohroženy nepřesností bilance tekutin. V mimotělním oběhu
užívaném pro dospělé je >15 % objemu jejich krve. To je rizikové pro malé nemocné z hlediska
srážení, hypotenze, hypotermie a transfuzních komplikací.
Hemodynamika

Hemodynamická nestabilita a hypoperfúze tkání jsou základní rysy kriticky nemocných. Stabilitu
hemodynamiky může ovlivnit: krevní objem přímo ovlivněný rychlostí ultrafiltrace, agresivní
odstranění tekutin s poklesem i.v. objemu, kardiální dysfunkce. Stabilní hemodynamiku pomáhá
monitorovat invazivní měření krevního tlaku, vyhodnocení centrálního žilního tlaku, diurézy
a systémová perfúze.
Biokompatibilita

Biokompatibilita představuje komplex humorálních a buněčných reakcí (koagulace, kaskáda
komplementu, leukocyty a trombocyty), které jsou spuštěny po styku krve s cizím materiálem.
Může docházet k patologickým procesům, vč. vzniku mikrotrombů až trombózy, krvácení,
hemodynamické nestability, horeček, otoků a orgánových poškození. K omezení těchto reakcí byla
zvýšena velikost membránových pórů a zlepšeny některé biomateriály. Tyto změny zlepšují
odstranění nízkomolekulárních bílkovin mediátorů zánětu. V literatuře jsou zprávy o vzácných
anafylaktoidních reakcích na dialyzační membrány pro aktivaci bradykininu, zvláště u nemocných
léčených předtím inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu ( ACEI).
Hypotermie

Buněčné funkce narušuje jak ztráta tepla, tak jeho konzervace a generace. U 5 %-50 % nemocných
může RRT vystavit krev nemocného vnější teplotě v prodlouženém období. Přitom je vznikající
ztráta tepla provázena ztrátou energie, zvýšenou potřebou kyslíku, vazokonstrikcí, inhibicí funkce
leukocytů a koagulací. Z toho důvodu je doporučeno monitorovat tělesnou teplotu a užívat externí
ohřívání. Nové přístroje jsou s touto možností vybaveny, ale ani tyto externí ohřívače nemusí být
vždy dostatečné.
Krvácení

Hemorhagické komplikace jsou hlášeny až u 30 % kriticky nemocných s AKI, léčených RRT
se systémovou koagulací. Toto krvácení může být následkem srážení krve v mimotělním okruhu
i na hemofiltru nebo důsledkem neefektivní nebo nadměrné antikoagulační léčby či neuváženého
přerušení CRRT. Navíc se může u kritických nemocných vyvinout prokoagulační stav při sepsi,
hyperviskózním syndromu nebo syndromu antifosfolipidových protilátek.
Všechny běžné membrány indukují víceméně aktivaci koagulace. Kriticky nemocní nemusí
vyžadovat vždy nějakou formu antikoagulace, ale pokud je to nutné, systémová antikoagulace
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by měla být zajištěna nefrakcionovaným heparinem, který má krátký biologický poločas
a je monitorován běžnými laboratorními testy. Bohužel nefrakcionovaný heparin má komplexní
efekt na trombocyty a vede k přímé aktivaci imunitně zprostředkované trombocytopenie.
Regionální heparinizace je další možnou alternativou s využitím infúze protaminu na návratné lince
mimotělní cirkulace. Bohužel tento způsob není příliš úspěšný. Nízkomolekulární hepariny užívané
jako antitrombotická léčba mají lépe předpověditelnou farmakokinetickou a antikoagulační
odpověď s nižší pravděpodobností heparinem indukované trombocytopenie. Alternativou
heparinu je citrát, který inhibuje koagulaci chelací ionizovaného kalcia. Indukuje výraznou
hypokalcémii na filtru, čímž udržuje výkonnost cirkulace a snížení rizika krvácení. Antikoagulační
efekt citrátu je regionální, neboť je z části odstraněn CRRT a zčásti metabolizován. Užití regionální
citrátové koagulace snížilo krvácení bez významného zvýšení frekvence metabolické alkalózy. Také
KDIGO směrnice doporučují antikoagulaci s citrátem. Citrát inhibuje buněčnou aktivaci a oslabuje
prozánětlivou odpověď. Možné komplikace ve vztahu k citrátu jsou: hypokalcémie, metabolická
alkalóza, hypernatrémie a intoxikace. Přes tyto poznatky jsou důkazy o bezpečnosti podání citrátu
nemocným s jaterním selháním, transplantací nebo v těžkém septickém šoku s hypoperfúzí jater.
Tab. 2. Opatření k ochraně circuit life
Omezení průtokové stázy
Cévní přístup
Výuka personálu

Optimalizace mimotělní léčby
Kontinuální veno-venózní hemodiafiltrace
(nižší hemokoncentrace)
Filtrační frakce (<25 %) nebo hematokrit za
filtrem
Pre-diluční proti post-diluční
Ucpání
Druh membrány
Velikost filtru

Iontové dysbalance

AKI je spojeno s poruchami iontů a acidobazické rovnováhy: hyperkalémií, metabolickou acidózou,
hypokalcémií a hyperfosfatémií. Dialýza může účinně léčit tyto komplikace, ale sama spustit
naopak: hypokalémii, hypofosfatémii a metabolickou alkalózu. Iontové komplikace CRRT jsou
klasifikovány do dvou kategorií: 1. Komplikace s odstraněním iontů při dialýze či hemofiltraci
a jejich neadekvátní substitucí. 2. Komplikace z antikoagulační léčby trisodium citrátem.
Nemocní s jaterním selháním mají sníženou schopnost metabolizovat citrát. To vede
k hypercitratémii s následnou hypokalcémií a metabolickou acidózou. Citrát tvoří komplexy
s kalciem, významnou složkou koagulační kaskády a tento komplex je odstraňován filtrem.
Ztráty živin

Kriticky nemocní léčení s CRRT mají ztráty živin. Na těch se podílí několik faktorů, vč. katabolického
stavu, ztrát na dialyzační membráně, sekundárně i katabolismus bílkovin, ovlivnění zvláště
inzulinovou rezistencí, dále prozánětlivé mediátory a metabolická acidóza. Doporučený příjem
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bílkovin u nemocných na RRT je 1-1,5 g/kg/den. Příjem energie by měl být 20-25 kcal/kg/den.
Je nutno respektovat mimotělní ztráty bílkovin, aminokyselin a mikronutrientů. Ztráty
aminokyselin filtrem představují 10 %-20 % podaných bílkovin. Větší bílkoviny, jako albumin, jsou
rovněž ztráceny. Vysoká ultrafiltrace a nové membrány se zvýšenou permeabilitou mohou vést
k významně negativní dusíkové bilanci. Kriticky nemocní jsou často v hyperglykémii, mají
inzulinorezistenci a zvýšenou jaterní glukoneogenézu. Dialyzační roztoky ve snaze vyhnout
se ztrátám difuzí obsahují 100-180 mg/dl (5,5 – 10,0 mmol/l) glukózy, to se rovná příjmu 40-80
g/den. Glykémie nemocného se přitom zvyšuje. Na rozdíl od toho roztoky bez glukózy jsou obvykle
odpovědné za hypoglykémii a spojeny s neadekvátním příjmem živin. Jejich užití indukuje
glukoneogenézu s využitím aminokyselin jako substrátů. Ve vodě rozpustné vitaminy a stopové
prvky jsou snadno filtrovány během CRRT. Antioxidační mediátory, zinek, selen, měď, mangan,
chrom a vitamin E jsou ztráceny dialyzační membránou, např. ztráty thiaminu mohou být až 1,5x
nad doporučený příjem. Význam ztrát vitaminu C není jasný. Podávat vitamin C není doporučenou
pro riziko toxické akumulace. Také hodnoty vitaminu D jsou při CRRT redukovány a preventivní
podání omezuje jeho systémový nedostatek.
Odstranění léků

Zatím není tato problematika dosti sledována. Vliv CRRT na odstranění léků se liší v závislosti
na užité formě léčby, tj. na intenzitě ultrafiltrace, filtrech a residuálních renálních funkcích
nemocného. Stupeň odstranění léků je úměrný povrchu a závislý na způsobu výměny tekutin (před
dilucí nebo po diluci), na ultrafiltraci a/nebo rychlosti průtoku dialyzátu. Koncentrace léků v séru
by dle možnosti měly být monitorovány. Odstraňování léků během RRT je klinicky významné
pro většinu hydrofilních mikrobiálních agens, např. beta-laktámy, aminoglykozidy, glykopeptidy.
Méně významné je pro lipofilní složky (např. fluorochinolony, oxazolidinony), které obecně nejsou
ledvinou vylučovány. Vliv CRRT na odstranění drog je komplikovaný a farmaceutická kontrola
a potřebná úprava dávek jsou vhodné.
Závěr

Nepříznivé vlivy CRRT souvisejí s bioinkompatibilitou, krvácením, metabolickou nerovnováhou,
ztrátami tepla a lidskými chybami. Koncept dialyzačního traumatu by měl být užíván
při vypracování programu včasné identifikaci nepříznivých vlivů a navržených strategií k vyhnutí
se komplikacím. Trvalý trénink lékařů i sester, cílený na zlepšení prevence komplikací CRRT
a k odstranění lidských chyb je doporučován.
DE ROSA, S., F. FERRARI a C. RONCO. An Overview of Complications Associated with Continuous Renal
Replacement Therapy in Critically Ill Patients. In: Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine
2017 [online]. Springer International Publishing [online]. 2017, s. 129-138 [cit. 2017-11-20]. DOI:
10.1007/978-3-319-51908-1_11. ISBN 10.1007/978-3-319-51908-1_11. Dostupné z:

http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-51908-1_11
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Novel insight in ICU- acquired respiratory muscle dysfunction: implications for clininal care
(291-299) - A.Jonkman, D. Jansen, L. M. A. Heunks
Úvod

Dechové svaly umožňují ventilaci. U zdravých je bránice hlavním svalem pro vdech, zatímco výdej
je především pasivní, což je dáno relaxací inspiračních svalů a elasticitou plic. Mechanická ventilace
(MV) může částečně nebo úplně odstranit nároky na zatížení dechového svalstva. Ačkoliv jde
o život zachraňující postup, studie z nedávné doby prokazují, že funkce dýchacích svalů se může
dále zhoršit u nemocných na JIP léčených umělou ventilací. Slabost dýchacích svalů je pak spojena
s přetrvávajícím odpojováním od ventilátoru a zvýšeným rizikem nového přijetí k hospitalizaci.
Proto je významné omezit nepříznivý efekt mechanické ventilace, ale i kritického stavu na dýchací
svalstvo. V dalším textu jsou popsány nedávné pokroky pochopení patofyziologie dysfunkce
bránice u nemocných na JIP. Je také popsáno, jak tyto nové poznatky mohou ovlivnit klinickou péči
o nemocné.
Vliv kritické nemoci na strukturu bránice

Nedávno byl popsán rychlý úbytek bráničního svalu u nemocných na MV. Byly provedeny biopsie
14 mrtvých dárců orgánů léčených MV po 18-69 hodin před odběrem orgánů. Plocha bráničních
vláken byla významně nižší (53 % a 57 %) pro rychle i pomalu reagující vlákna ve srovnání
s nemocnými plánovitě operovanými pro rakovinu plic. Tíže atrofie byla vyjádřena více v bráničním
svalu než v m. pectoralis, tedy bránice byla více citlivá na inaktivitu. V následujících studiích bylo
prokázáno, že pokles bráničních vláken je úměrný trvání MV. Inaktivita bránice byla spojená
s výdejem aktivní kaspázy-3, oxidačním stresem a zvýšením mRNA, která kóduje proteolytickou
ubiquitin-proteázomovou metabolickou cestu. Při dlouhodobé MV byla zjištěna i aktivace
lysosomální autofagie v bránici. A v další studii byla prokázána zvýšená oxidace, nitrosylace
a fosforylace bráničního sarkoplazmatického retikula kalcium uvolňujících kanálků u ventilovaných
se smrtí mozku. Těmito kanálky docházelo ke zvýšenému úniku kalcia.
Tato data prokazují, že inaktivita bránice při MV je spojena s aktivací proteolytických cest a atrofií
svalových vláken. Všechny časné studie užívaly biopsie bránic nemocných s mrtvým mozkem.
Je ovšem zapotřebí sledovat patofyziologii a léčení u více reprezentativních nemocných JIP.
To se stalo v práci sledující strukturální biochemické a funkční nálezy biopsií u 22 nemocných JIP
léčených MV (doba na ventilátoru 14-607 hod.). Jak rychle, tak pomalu reagující vlákna měla
na průřezu průměr menší o 25 % než vlákna z bránic nemocných v kontrolním souboru plánovaně
operovaných. Biochemicky byla zjištěna aktivace ubiquitinproteázové cesty. Histologicky byl
významně zvýšen počet zánětlivý buněk (neutrofilů a makrofágů) v bránicích nemocných JIP. Bylo
též prokázáno, že plazma nemocných v septickém šoku indukovala atrofii zdravých kultivovaných
buněk kosterního svalstva. To znamená, že plazma nemocných v septickém šoku obsahuje
molekuly s katabolickými vlastnostmi. Poukazuje se na úlohu IL-6 při vývoji svalové septické
atrofie.
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Efekt kritické nemoci na funkci bránice

Síla generovaná jednotlivými vlákny izolovanými z bránice byla u nemocných na JIP významně nižší
než u nemocných na JIP neléčených. Důvodem byla atrofie kontraktilních bílkovin a jejich
dysfunkce. Zlatým standardem hodnocení kontraktilní funkce bránice u ventilovaných nemocných
je sledování změny endotracheálního tlaku při magnetické stimulaci bráničního nervu během
okluze dechových cest (Ptr, magn). Vyšetření lze provádět u lůžka a bez spolupráce nemocného.
Ptr, magn bylo vyšetřeno během 24 hod. MV u 85 kritických nemocných. U 54 (64 %) z nich byla
diagnostikována dysfunkce bránice, již při přijetí na JIP, definovaná jako Ptr, magn <60 cm H 2O.
Stejné výsledky prokázány později u 43 nemocných, z nich mělo 23 (53 %) dysfunkci bránice
při přijetí na JIP. To znamená, že i další faktory, kromě vyřazení z funkce mají úlohu v patofyziologii
respirační svalové slabosti. Stejní autoři v jiné práci prokázali, že dysfunkce bránice je v nezávislém
vztahu k sepsi. A konečně bylo také zjištěno, že u ventilovaných pacientů s infekcí je kontraktilní
síla vláken bránice ovlivněna více než u nemocných bez infekce. Citujme ještě jednu studii, ve které
bylo prokázáno, že 80 % všech nemocných, kteří jsou déle než 5 dní na MV, mají zhoršené funkce
dýchacího svalstva.
Závěr: v poslední dekádě se výrazně zvýšily naše znalosti o vlivu kritické nemoci a MV na funkci
respiračního svalstva. Máme hlubší pohled na patofyziologii, vč. molekulárních patologických
procesů ve vztahu k dysfunkci. Významné klinické rizikové faktory pro vývoj dysfunkce jsou
vyřazení z funkce a zánět/sepse.
Monitorování funkce bránice na JIP

Jako významný rizikový faktor vývoje atrofie a dysfunkce bránice u ventilovaných nemocných je
uváděno její vyřazení z funkce. Proto je považováno za klinický cíl omezit co nejvíce období
inaktivity dýchacího svalstva. Toho je dosahováno užíváním jen částečně asistovaných způsobů
ventilace, jako je tlaková podpora ventilace tak brzy, jak je to možné. Ale i při těchto variantách
asistovaného dýchání může dojít k neúplnému zatěžování bránice. Navíc klinici často nedovedou
rozpoznat inaktivitu bránice hodnocenou tlakovými a průtokovými signály na obrazovce
ventilátoru.
Nová technika monitorování aktivity bránice je založena na hodnocení transbráničního tlaku.
Tento parametr je zjišťován současným měřením tlaku v jícnu a tlaku v žaludku. Monitorování má
zabránit nežádoucím obdobím inaktivity bránice způsobeným přehnaným nastavením částečně
asistovaných způsobů ventilace. Navíc může monitorování jícnového tlaku kliniky upozornit
na asynchronii pacient – ventilátor.
Vazba acetylcholinu na receptory acetylcholinu v kosterních svalech vede k depolarizaci
plazmatických membrán. Následuje otevření kalcium uvolňujících kanálů a ty zaktivují kontraktilní
bílkoviny, což vede ke zvýšení síly svalu. Nedávno bylo také použito kontinuální monitorování
elektrické aktivity bránice u nemocných na JIP. Tato elektrická aktivita je zjišťována nazogastrickým
katétrem s devíti elektrodami umístěnými v úrovni bránice. Elektrická aktivita je pak sledována
na obrazovce ventilátoru. Nepřítomnost elektrické aktivity bránice odpovídá její inaktivitě.
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V souvislosti s tím jsou navrhovány různé indexy, např. Bellanyho et al., který umožňuje výpočet
tlaku generovaného bránicí díky elektrické aktivitě. Jiný index umožňuje určit podíl dechového
výkonu generovaného nemocným na celkové dechové práci (ventilátor + pacient).
Strategie k prevenci dysfunkce bránice

Slabost dýchacího svalstva může být přítomna již při přijetí na JIP, ale u mnoha nemocných
se tento stav vyvíjí až během pobytu na JIP. Sepse je prokázaný rizikový faktor pro vývoj slabosti
dýchacího svalstva, ale kromě vhodného léčení sepse nejsou známé specifické intervence, které by
dýchací svalstvo podporovaly. K jeho slabosti přispívají kortikosteroidy a neuromuskulární
blokátory. Neuromuskulární blokáda se ale neuplatňuje při trvání do 48 hodin. Je to i proto, že
u nemocných s ARDS léčených touto blokádou je možné ukončení MV rychleji než ve skupině
s placebem. Jak bylo již zmíněno, významným rizikovým faktorem vývoje dysfunkce dýchacího
svalstva je jeho inaktivita. Z toho plyne snaha přejít na způsoby ventilace jen částečně asistované.
Někdy nelze užít po přijetí nemocných na JIP tyto alternativy ventilace, ale v těchto případech
mohou pomáhat vysoké dávky sedativ. Je domněnka, že elektrická aktivace bránice může být
prevencí atrofie z inaktivity a kontraktilní dysfunkce při MV. Výrazná klinická aplikace neinvazivní
elektrické aktivace bráničního nervu užívající krátké transkutánní podněty na šíji umožňují
hodnotit dobu vodivosti bráničního nervu i kontraktilitu a únavnost bránice. Tato metoda není
bohužel terapeuticky využitelná, protože prolongovaná transkutánní elektrická aktivace
je nepříjemná pro nemocného a také správné umístění stimulátoru je na JIP obtížné a již velmi
malé změny v jeho pozici mohou vést k submaximální aktivaci nervů.
Strategie k nápravě dysfunkce dýchacího svalstva

Slabost dýchacího svalstva získaná na JIP může prodloužit potřebu MV. Proto jsou významné
strategie zlepšení síly dýchacího svalstva. Zatím je jen málo studií a proto v dalším textu jsou
uvedeny možnosti jak tréninku dýchacího svalstva, tak farmakologického léčení.
Trénink dýchacího svalstva

Několik studií hodnotilo vliv tréninku inspiračního svalstva u nemocných JIP. V největší z nich bylo
sledováno 69 nemocných přijatých na jednotku zaměřenou na ukončení MV. Byli randomizováni
na trénování inspiračního svalstva nebo jen fingovaný trénink. V obou skupinách byl trénink
provázen pokusy dýchat spontánně. Trénink v 1. skupině významně zlepšil svalovou sílu a usnadnil
odpojování od MV.
Slabost inspiračního svalstva po intubaci je spojena se zvýšeným rizikem nové hospitalizace během
6 týdnů po propuštění. V další randomizované studii bylo 70 JIP nemocných ventilovaných déle než
7 dní rozděleno na skupinu s tréninkem dýchacího svalstva a na skupinu s běžnou péčí po
extubaci. Trénink trval 2 týdny, v každém z nich 5 dní. Síla dýchacího svalstva byla významně
zvýšena v trénované skupině o 17 % a u kontrol 6 % (p=0,02). Nebyl však rozdíl v délce pobytu ani
v riziku opakovaného přijetí. Závěr: trénink dýchacího svalstva u JIP nemocných je efektivní a
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bezpečný. Další studie musí však objasnit optimální načasování zahájení této léčby a dospět
ke vhodnému protokolu.
Farmakoterapie

Na rozdíl od dysfunkce myokardu není znám lék, který by zlepšoval funkci dýchacího svalstva.
Anabolické steroidy zvyšují tělesnou hmotnost, libovou – netukovou tělesnou hmotu a svalovou
sílu u zdravých. U nemocných s chronickými nemocemi není významné zlepšení dosahováno. Např.
u nemocných s chronickou obstrukční plicní chorobou nezjistila metaanalýza 8 randomizovaných
kontrolních pokusů pozitivní efekt těchto léku na sílu dýchacího svalstva. Pouze u vysoce
kvalitních studiích sledujících anabolické hormony současně s rehabilitačním programem bylo
prokázáno zvýšení síly dýchacího svalstva. Nejsou studie sledující tyto vztahy u nemocných JIP
s obtížným rušením MV. Je práce, která prokázala, že časné podání růstového hormonu zvýšilo
mortalitu nemocných na JIP. Anabolické hormony nelze doporučit k rutinnímu podávání
nemocným na JIP s cílem zvýšit svalovou sílu.
Levosimendan je poměrně nový kardiální inotropní lék, který zvyšuje vazbu kalcia na troponin
a zlepšuje kontraktilní výkonost svalových vláken. Je primárně určen pro léčbu srdečního selhání,
ale má pozitivní efekt i na jiné orgány. Zvyšuje kontraktilitu svalových vláken izolovaných z bránice
jak u zdravých tak u nemocných s chronickým obstrukčním plicním onemocněním. Další studie
vyhodnotí jeho vliv na funkci dýchacích svalů u nemocných s obtížným odpojením od MV.
Závěr

V poslední dekádě se znalosti o patofyziologii slabosti dýchacího svalstva získané na JIP výrazně
zlepšily. Molekulární mechanismy zahrnují aktivaci různých proteolytických cest a modifikaci
posttranslačních bílkovin, zvláště v kalcium uvolňujících kanálcích. To vede k atrofii vláken
z dýchacích svalů a k dysfunkci zbývajících kontraktilních bílkovin. Tato slabost je spojena s delší
MV a zvýšeným rizikem nové hospitalizace. Mezi rizikové faktory slabosti dýchacího svalstva patří
sepse a inaktivita. Ta může být omezena pomocí vhodných monitorovacích technik, které
pomáhají snížit zbytečnou umělou plicní ventilaci.
U nemocných JIP se získanou slabostí dýchacího svalstva dosud není zjištěna intervence, která by
zlepšila prognózu. Slibný je trénink dýchacího svalstva, léky, které by zlepšily funkci dýchacího
svalstva, nejsou známy. Protože pokles funkce tohoto svalstva má negativní vliv na prognózu, je
třeba dospět co nejdříve k efektivnímu léčení.
JONKMAN, A., D. JANSEN a L. M. A. HEUNKS. Novel Insights in ICU-Acquired Respiratory Muscle
Dysfunction: Implications for Clinical Care. In: Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine
2017 [online]. Springer International Publishing [online]. 2017, s. 291-299 138 [cit. 2017-11-20]. DOI:
10.1007/978-3-319-51908-1_24. ISBN 10.1007/978-3-319-51908-1_24. Dostupné z:

http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-51908-1_24
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Novel metabolic substrates for feeding the injured brain (329-340) - H. White, p. Kruger, B.
Venkatesh
Úvod

Mozkové trauma je spojeno s vysokou morbiditou a mortalitou a má závažné následky
společenské i pro postižené jedince z hlediska jak nákladů na léčení, tak následků. Buněčné
i molekulární děje vyvolané traumatem mozku jsou komplexní a stěžují dělení na primární
a sekundární děje, protože trvání patogenetických poruch je různě dlouhé a překrývají se.
Po traumatu mozku má buněčná energetika vitální úlohu při udržení jeho homeostázy. Lepší
znalost vlivu dodání energetických substrátů traumatizovanému mozku představuje nové léčebné
možnosti.
Mozek spotřebuje asi 20 % energie vytvořené v bazálním metabolismu, kryté především oxidací
glukózy 100-120 g /den. V dobách hladovění nebo traumatu se ale primární mozkové metabolické
substráty mění. Po mozkovém traumatu (traumatic brain injury – TBI) nastává řada biochemických
změn, které ruší běžný metabolismus glukózy – viz tab. 1.
Tab. 1. Možné substráty zvyšující dodávku energie do mozku
Substrát
Mechanismus akce
Ketolátky
Beta-hydroxybutyrát je energeticky účinnější než glukóza
Zvýšené uvolnění energie hydrolýzou ATP
Zvýšení intermediálních metabolitů dodávaných do citrátového cyklu
Ochrana proti apoptóze způsobené glutamátem poklesem množství
reaktivních kyslíkových druhů
Zvýšení průtoku krve mozkem
Laktát
Šetří metabolismus glukózy v mozku
Regulace průtoku krve mozkem
Ochrana nervové tkáně proti excitační toxicitě omezením odumírání
neuronů
BCAAs
Omezená ztráta bílkovin z kosterních svalů
(aminokyseliny
Přispívají k syntéze inhibičních i stimulačních neurotransmiterů
s větveným
Pokles serotoninu a katecholaminu v mozku
řetězcem)
Suplementace metabolitů cyklu trikarbonových kyselin
Triheptanoin
Doplňuje metabolity cyklu trikarbonových kyselin
Zlepšuje mozkovou energetiku

Metabolismus mozku

Ačkoliv váha mozku je pouze 2 % z celkové tělesné váhy dostává 15 % srdečního výdeje a může
utilizovat až 20 % kyslíku spotřebovaného v organismu. Hlavním energetickým zdrojem
je oxidativní metabolismus glukózy, resp. ATP produkované tímto metabolismem. Až 25 %
z metabolisované glukózy připadá na mozek. Během hladovění je jaterní glykogen brzy
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spotřebován a potřeba glukózy v mozku je kryta glukoneogenézou z aminokyselin uvolněných
ze svalů. Po týdnu jaterní glukoneogenéza klesá a základním zdrojem energie pro mozek se stávají
ketolátky.
Traumatizovaný mozek

Krátce po TBI nastává zvýšení potřeby glukózy v mozku k úpravě porušené rovnováhy iontových
systémů. Následuje prodloužené období deprese metabolismu glukózy. Další změny tvoří zkrat
v metabolismu glukózy pentózo-fosfátovým cyklem, zvýšení produkce reaktivních kyslíkových
druhů, poškození DNA a inhibice glykolýzy. Jiné substráty včetně ketolátek mohou zajistit mozku
potřebnou energii.
Studie mozkové metabolické dysfunkce

Metabolická dysfunkce po TBI byla již rozsáhle studována. Trauma je klasifikováno jako primární
v době úrazu a sekundární jako výsledek komplexních patologických procesů nastávajících
v hodinách až dnech po úrazu. Experimentální studie prokázaly řadu změn, včetně poškození
buněčných membrán a homeostázy, uvolnění excitačních neurotransmiterů, včetně glutamátu,
zhoršené funkce mitochondrií a vznik volných radikálů. Mitochondriální selhání vede v mozku
k deficitu energie s následnou apoptózou a buněčnou smrtí. Proto jsou současné výzkumy jsou
zaměřeny na obnovu metabolických cest a suplementaci vhodných metabolických substrátů.
Na sledování těchto cílů jsou užívány různé techniky. Studie arteriovenózních gradientů sledovaly
spotřebu glukózy v mozku i příjem laktátu, mastných kyselin, esenciálních aminokyselin
a ketolátek. Nevýhoda těchto testů je v nemožnosti diferencovat metabolické rozdíly mezi
normální a poškozenou tkání mozku. Mikrodialýza není takto omezena, protože umožňuje analýzu
z indikovaných lokalizovaných míst mozku. S nepříznivou prognózou jsou spojeny nálezy vysokého
laktátu, zvýšení poměru laktát:pyruvát a jak vysokých tak nízkých hladin glukózy. Mikrodialýza ale
zůstává pouze technikou experimentální. Pozitronová emisní tomografie (PET) je neinvazivní,
dynamická a kvantitativní. Užívají se při ní značkované substráty (vč. 2-deoxy-D-glukózy) a toto
vyšetření dodává cenné informace o metabolismu glukózy, potvrzující depresi její utilizace po TBI.
Nově jsou pomocí PET prováděny studie se značkovaných beta-hydroxybutyrátem
a acetoacetátem k zjišťování metabolismu ketolátek i v jiných tkáních. Je prokázáno, že v mozku
ketóza potlačuje utilizaci glukózy při zvýšené oxidaci ketolátek. Zobrazení technikami magnetické
rezonance (MRI) umožňuje sledovat metabolismus řady substrátů, vč. N-acetylaspartátu,
fosfolipidů obsahujících folin, kreatinu a fosfokreatinu, laktátu, myoinositolu, glutamátu,
ketolátek, kyseliny gama-aminomáselné i lipidů. Výhoda – neinvazivní metoda, ale omezené užití
je dáno potřebou transportovat nemocného na oddělení vybavené MRI.
Neuroprotektivní efekt ketolátek

Během hladovění se mozek adaptuje na využití ketolátek jako hlavního zdroje energie. Kdyby měla
být po vyčerpání zásob glukózy zajištěna tato energie jen glukoneogenézou z bílkovin, nepřežili
bychom 10 dní. U dlouhodobého hladovění (50-70 dní) lidé mohou přežívat díky produkci
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ketolátek. V této situaci je jich produkováno kolem 150 g/den a uspokojují až 70 % metabolických
nároků v mozku. Stejně tak představují palivo pro mozek po traumatu. Jejich speciální vlastnosti
při různých neuropatologických okolnostech jsou uvedeny na tab. 1. Jejich exogenní podání bylo
sledováno v řadě lidských i zvířecích modelů u řady neurologických onemocnění, např.
u Alzheimerovy i Parkinsonovy choroby, migrény, iktů, hypoxicko-ischemické encefalopatie,
epilepsie a TBI. Jejich zajímavou indikací je i dětská refrakterní epilepsie.
Neesterifikované mastné kyseliny jako suplement energie

Schopnost ketolátek zlepšit mozkový metabolismus nemají další sloučeniny obsahující mastné
kyseliny. Mastné kyseliny jsou utilizovány mozkem jako palivo jen minimálně a mohou mít řadu
nežádoucí efektů, vč. zahájení apoptózy. Jsou důkazy, že neesterifikované mastné kyseliny (NEFA)
mohou aktuálně poškozovat mozkomíšní bariéru zvýšením oxidativního stresu v endoteliálních
buňkách. Ačkoliv jsou v periferních tkáních rychle oxidovány, jejich metabolismus v mozku
je pomalý a vyžaduje více kyslíku než utilizace glukózy. Tím se zesiluje hypoxické prostředí
traumatizovaného mozku. Slabá anti-oxidační obrana neuronů může být překonána rychlým
nahromaděním superoxidů, jehož příčinou je beta-oxidace NEFA.
Laktát jako glukózu šetřící palivo

Laktát může být energetickým zdrojem pro mozek, zvláště v obdobích deficitů jiných substrátů
energie. Během 2-3 dnů hladovění se laktát významně v mozku zvyšuje. Uvažuje se trvalá
produkce laktátu glykolýzou při interakci mezi astrocyty a oligodendrocyty (tzv. „astrocyte-neuron
lactate shuttle“).
Studie TBI poukazují na úlohu roztoku hypertonického laktátu při snížení intrakraniálního tlaku
a na jeho pozitivní efekt na energetiku mozku. Může ovšem záležet na základní energetické situaci
mozku. Studie na zvířatech potvrzují příznivý vliv laktátu na prognózu (omezuje funkční deficity
a objemy mozkových lézí, zlepšuje průtok krve). Z malého počtu pokusů u lidí: periferní produkce
laktátu může pokrýt až 70 % produkce energie potřebné pro traumatizovaný mozek.
Suplementace laktátu může kompenzovat snížený metabolismu glukózy v mozku. V jiné práci byl
podán hypertonický laktát 15 nemocným s TBI. Cerebrální mikrodialýza prokázala v mozku zvýšení
laktátu, pyruvátu i glukózy při současném poklesu nitrolebního tlaku (ICP) a glutamátu. Také další
autoři zjistili, že hypertonický laktát je účinnější při snížení a vhodném udržování ICP než jiné
hypertonické roztoky.
Aminokyseliny s větveným řetězcem a zotavení po mozkovém traumatu

Aminokyseliny s větveným řetězcem uhlíku (VAK) jsou 3: leucin, izoleucin a valin. V kosterním svalu
představují asi 35 % esenciálních aminokyselin a 14 % ze všech aminokyselin. I když jsou nutričně
esenciální, nejsou lidmi syntetizovány, musí být dodány dietou. Je prokázáno, že mají pozitivní vliv
na metabolismus bílkovin ve svalu, jehož odbourávání inhibují a podporují i syntézu bílkovin ve
svalech i v játrech. Pro kriticky nemocné jsou esenciální jako součást nutriční podpory. VAK mají
vliv na produkci mozkových neurotransmiterů a přispívají k syntéze jak inhibičních tak stimulačních
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AK. Jsou nezbytné pro syntézu glutamátu, který má podíl na poškození buněk po TBI, ale na druhé
straně se podílejí na syntéze kyseliny gama-aminomáselné (GABA). Ta je inhibiční neurotransmiter
a proto je potenciálně neuroprotektivní. Navíc VAK soutěžením o transport před mozkomíšní
bariéru snižují v mozku hladiny tryptofanu, tyrosinu a fenylalaninu, a tím nepřímo hladiny
serotoninu a katecholaminů. Navíc dodávají intermediální produkty do cyklu trikarbonových
kyselin. Zlepšují kognitivní funkce. U zdravých lidí, kteří cvičí, snižují VAK námahovou i mentální
únavu. Nemocní s jaterní encefalopatií mají po jejich suplementaci také zlepšený mentální stav,
orientaci, řeč i psaní. Menší klinická studie (42 nemocných s intervencí a 39 kontrolních) prokázala
užitečnost VAK na zlepšení kognitivních funkcí a zotavení po TBI. Nicméně VAK byly podávány
v různém časovém odstupu po TBI (19-140 dní) a proto tato studie nevypovídá dostatečně
o prospěchu užití VAK v akutním stavu. Dosud není významných důkazů podporujících užití VAK
po akutním mozkovém traumatu.
Triheptanoin a nahrazení ztracené tkáně (anapleróza)

Anapleróza je proces, v němž intermediální produkty cyklu trikarbonových kyselin (TCA) jsou
doplňovány karboxylací pyruvátu a propionylem-CoA. Molekuly sloužící k nahrazení ztracené tkáně
mohou obsahovat aminokyseliny a MK s lichým počtem uhlíku v řětězci. Základním anaplerotickým
enzymem v mozku je pyruvát karboxyláza. Produkce ATP v mozku je významně závislá na funkci
TCA cyklu. Jsou důkazy, že během neurotraumatu a křečí může být produkce energie ohrožena.
Proto zlepšování mozkové energetiky může být významným léčebným cílem.
Triheptanoin je triglycerid heptanoát (C7 mastná kyselina) a slouží k léčení metabolických poruch
jako orální anaplerotický přípravek. Je metabolizován beta-oxidací, což umožňuje vznik propionylCoA, který je následně karboxylován za vzniku succinyl-CoA a ten vstupuje do cyklu TCA.
Je prokázáno, že triheptanoin je účinný u nemocných s více metabolickými problémy,
vč. kardiomyopatie a rabdomyolýzy při deficitu acyl-CoA dehydrogenázy, pyruvát karboxylázy
a karnitin-palmitoyltransferázy II. Je zjištěno, že triheptanoin podán nemocným v časném stadiu
Huntingtonova onemocnění koriguje alespoň z části, abnormální energetický profil mozku.
V současné době probíhá sledování jeho protikřečového efektu a možného uplatnění v léčbě
epilepsie.
Podněty k hledání nových substrátů energie pro traumatizovaný mozek

Pravděpodobně nejvíce zkoumané substráty jsou ketolátky. Nepříznivé vlivy ve vztahu k jejich
chronickému příjmu per os jsou popsány v pediatrické literatuře. Méně je známo o důsledcích
jejich podávání ve vysokých dávkách při akutním traumatu mozku. Několik studií bylo věnováno
i.v. podání kyseliny beta-hydroxymáselné formou její sodné soli. Zvýšily se hodně periferní
hodnoty této kyseliny, ale dlouhodobé podání vedlo ke zvýšení pH. Vliv na nitrolební tlak nebyl
zjišťován. Další možné cesty přívodu představují různé ketogenní enterální formule. Je to např.
komerční výrobek KetoCall.

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [Online] 2017, 64(4)

19

Laktát může být podán jako izo- nebo hypertonický roztok. Prospěšnost hypertonických roztoků
u traumat hlavy je popsána. Mezi možné nepříznivé efekty hypertonického roztoku patří
hypernatrémie, hyperosmolalita a metabolická alkalóza. Souvisí to s množstvím a délkou infuzí.
Vliv na metabolismus glukózy je různý. Podání ketolátek je spojenou s poklesem glykémie,
u laktátu se předpokládá glukózu šetřící efekt v mozku. NEFA mohou vést k hyperglykémii. VAK
stimulují produkci inzulinu při krátkodobém podání, při dlouhodobém mohou vést
k inzulinorezistenci.
Při výběru energetických substrátů je třeba brát také v úvahu orgánové dysfunkce, především
jaterní a renální. VAK byly u kriticky nemocných rozsáhle studovány, jeví se jako dobře
tolerovatelné a šetřící bílkoviny. Také NEFA mohou pozitivně působit u kriticky nemocných, ale jak
zmíněno výše, mohou být škodlivé při traumatech mozku. Laktát se může hromadit a vést
k metabolickým poruchám, jako je systémová acidémie při zhoršených jaterních nebo renálních
funkcích, kde vázne jeho metabolismus.
Závěr

U zdravých je glukóza hlavním energetickým substrátem pro mozek. U poškozeného mozku jsou
ale významné změny v metabolických cestách a jiné substráty mohou být jako zdroje energie
významnější. Ze zkoumání substancí byla největší péče věnována ketolátkám, které se jeví jako
výborná alternativa glukózy. Přesto je nutno považovat výzkum v mozkové energetice stále
za počáteční. Je třeba věnovat další úsilí ke zjištění, který metabolický substrát nebo kombinace
těchto substrátů může zajistit optimálně energetické potřeby poškozeného mozku.
WHITE, H., P. KRUGER a B. VENKATESH. Novel Metabolic Substrates for Feeding the Injured Brain. In:
Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2017 [online]. Springer International Publishing
[online]. 2017, s. 329-340 [cit. 2017-11-20]. DOI: 10.1007/978-3-319-51908-1_27. ISBN 10.1007/978-3-31951908-1_27. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-51908-1_27
We have good enough data to support sepsis performance measurement (495-504) – H. C.
Prescott, V. X. Liu
Úvod

V posledních letech dochází ke změnám mnoha názorů na sepsi. V roce 2016 Evropská společnost
intenzivní péče a Společnost kritické medicíny vydaly definici sepse (Sepsis-3) založenou
na postupném selhávání orgánů (SOFA score) a také vydaly novou pomůcku qSOFA k vyhledávání
vysokého rizika sepse u lůžka. To co bylo dříve jasné a stabilní z hlediska definic a směrnic se stalo
nyní, alespoň pro některé, nejisté. Tyto změny odpovídají vzrůstajícímu zájmu i neklidu v komunitě
lékařů zabývajících se sepsí. Je namítáno, že zlepšené přežívání septických nemocných může být
výsledkem „naředění“ skutečně septických nemocných nemocnými, kteří do této kategorie
nepatří. Tři dlouho očekávané multicentrické randomizované klinické studie (RCTs) neprokázaly
další zisk z péče založené na protokolech proti „péči obvyklé“.
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Tento vývoj vedl k pocitům mnoha kliniků, že pravidla hodnocení sepse se nejen změnila, ale že
máme nedostatek RCT dat, která by naši péči vedla. Když jsou světoví experti v oblasti sepse
žádáni, aby sjednotili desítky let tvrdé práce zaměřené na definici a léčení sepse v podstatě
odpovídají: „časně identifikovat a léčit“. Když na dotaz jak poznáme, že nemocný je patřičně
resuscitován, odpovídají: „užijte vaše nejlepší klinické zkušenosti“. Když debatujeme
o přednostech qSOFA proti systémové odpovědi na zánětlivý syndrom (SIRS), sepse-3 proti
dřívějším definicím a o epidemiologii sepse špičkoví pracovníci jsou zaražení.
Nejistota týkající se definic i léčení sepse je naléhavá. Americká centra pro služby lékařské péče
a lékařské pomoci (Center for Medicare + Medicaid Services – CMS) nedávno ohlásila potřebu
standardizovat péči o sepsi. Iniciativa CMS známá jako SEP-1 vstoupila v platnost 1. 10. 2015.
Vyzývá všechny nemocnice v USA, aby dodržovaly soubory doporučených vyšetření a terapie
v intervalech 3 a 6 hodin od zahájení časného léčení – tabulka 1. Tyto požadavky se týkají také
nemocných s podezřením na infekci a s důkazem sepsí vyvolané orgánové dysfunkce – tabulka 2.
Tab. 1. Přehled požadavků CMS na časné vyšetření a léčení nemocných v sepsi a septickém šoku.
Cílová
Časový
populace
Vyšetřování a léčení
rozvrh
Těžká
Septický
3
6
sepse
šok
hod. hod.
x
x
Odebrat hemokulturu
x
x
x
Vyšetřit laktát
x
x
x
Podat širokospektrá antibiotika
x
x
Resuscitovat s 30 ml/kg krystaloidů pokud je hypotenze
x
nebo laktát >4 mmol/l
x
Podat vasopresory při hypotenzi přetrvávající
x
resuscitaci tekutinami (systol. TK <90 mmHg
nebo průměrný arteriální TK <65 mmHg)
x
x
Opakovat měření laktátu, pokud byla výchozí hladina
x
>2,0 mmol/l
x
Dokumentovat odpověď na resuscitaci tekutinami u
x
nemocných v septickém šoku pokud přetrvává
hypotenze po úvodní resuscitaci, přitom užít jeden
z následujících postupů:
a) Tělesné vyšetření – vitální příznaky, periferní pulz,
kardiopulmonální vyšetření, vyšetření kůže.
b) Nebo dvě z následujících vyšetření: změřit centr. žilní
tlak, schopnost zdvihnout nataženou nohu, vyšetření
srdce ultrazvukem, centrální žilní saturace kyslíkem.
Kritici varovali, že směrnice CMS má mnoho trhlin a že může dokonce zhoršit péči o nemocné.
Přehled kritických připomínek obsahuje tabulka 3. Středem pozornosti jsou dvě oblasti. Je to
jednak nejistota v léčení sepse (vč. omezených důkazů pro časné podání antibiotik), jednak
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samotné dodržování všech postupů dle SEP-1 (např. „vše nebo nic“ nebo postup při realizaci řady
složek celého souboru vyšetření a léčení). Patří sem i potřeba dokumentovat stav oběhu a tkáňové
perfúze při hypotenzi perzistující po iniciální resuscitaci tekutinami.
Tab. 2. Definice těžké sepse a septického šoku pro SEP-1 dle CMS.
Vážný stav
Podezření na infekci
Sepse - definice dvě nebo více kritérií SIRS - teplota >38 °C nebo <36 °C,
srdeční frekvence >90/min., počet dechů >20/min.,
počet bílých krvinek >12 000 nebo <4 000, přítomnost >10 % nezralých
forem
jeden nebo více příznaků vyvolaných sepsí - systol. TK <90 mmHg nebo
jeho pokles >40 mmHg proti výchozí hodnotě,
laktát >2,0 mmol/l, diuréza <0,5 ml/kg/hod. po dobu >2 hod.,
bilirubin >2 mg/dl, destičky <100 000,
mezinárodní normalizovaný poměr >1,5, změněný mentální stav.
Septický šok definice

těžká sepse + hypoperfúze přes resuscitaci tekutinami nebo
laktát >4 mmol/l.

Tab. 3. Kritické připomínky více autorů proti užívání SEP-1 nyní doporučenému CMS.
K časnému podávání
Vznikají problémy při srovnání SEP-1 s dřívějšími pravidly CMS
antibiotik
nařizujícími podat antibiotika při pneumonii do 4 hod. od
prezentace nemocného; SEP-1 narušuje pravidla 4 hod. při
pneumonii a nastavuje rigidní doporučení i při ošetření nejistého
stavu; jediný skutečný důvod pro časné podání antibiotik (ačkoliv
ne zcela přesvědčivý) je u nemocných v septickém šoku.
K dodržování pravidla
SEP-1 znamená, že když nemocnice nebude mít dokonalou
„vše nebo nic“
dokumentaci všech složek souboru vyšetření a opatření
nedostane „žádný kredit“; nemocnice nebudou pak oceněny za
léčení některých nemocných, i když u nichž zajistily výbornou
péči a jejich pacienti měli příznivou prognózu; pravidlo „vše nebo
nic“ paradoxně ohrožuje včasné podání antibiotik.
K dokumentaci
Nemocnice jsou zatěžovány značnou administrativní zátěží; míra
specifikací je komplexní a mnohá žádaná data potřebují hledání
v tabulkách; nemocnice již nyní zápolí s administrativou a nároky
se s užitím SEP-1 dále zvyšují.
K definici těžké sepse a
Máme své představy o septickém šoku, ten má být nyní potvrzen
septického šoku
laktátem >4 mmol/l, SEP-1 vyžaduje dokumentátory k doložení
SIRS a k diferenciaci mezi sepsí a těžkou sepsí, toto pojetí je ve
sporu s posledními definicemi sepse.
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Standardizace péče o sepsi dnes

Jako klinici se pohybujeme ve světě nedokonalých informací. Nesouhlasíme s tím, že někteří
experti prohlašují, že národní programy týkající se sepse jsou a budou nedostatečné do doby, než
budou k dispozici lepší data a metody. Lepší je přístup, který neodkládá problematiku sepse, ale
soustředí se na podnětná zjištění a nepopiratelné rysy dobré péče a septické nemocné.
Sepse – naléhavý problém

Podle střízlivých odhadů zabíjí sepse 150 000 Američanů a 5 miliónů lidí na celém světě každý rok.
V USA představuje jednu třetinu nemocničních úmrtí ročně. Sepse tvoří problém pro nemocné
i jejich rodinu i dlouho po ukončení hospitalizace. Informace veřejnosti o sepsi jsou nedostatečné,
o infarktu a mrtvici ví každý, ale termín sepse zná jen něco přes polovinu obyvatel USA a jen 25 %
ví o základních symptomech.
Léčení

I při nedokonalém porozumění sepsi a nedostatku dat z RCT, se mortalita sepse během doby
zlepšila. Toto zlepšení je samozřejmě ovlivněno časnou diagnostikou méně těžce nemocných
septických pacientů. Několik studií s pečlivým a včasným monitorováním a léčením ale prokázalo
skutečný pokles mortality.
Souhlas o klíčových prvcích dobrého léčení sepse

Základní požadavky SEP-1 obsahují z hlediska časné resuscitace sepse měření laktátu, kultivaci
z krve, užití širokospektrých antibiotik a opakované měření laktátu při zvýšené úvodní hladině.
Nemocní s hypotenzí musí dostat 30 ml/kg krystaloidů. Pokud hypotenze přetrvává i poté, jsou
podávány vazopresory. Musí být dokumentováno hodnocení stavu oběhu a tkáňové perfúze.
Léčení musí být dokumentováno, ve všech nemocnicích státu New York jsou požadovány
doporučené protokoly o léčení sepse. Je vydán zákon známý jako Rory´s Regulation.
Ke skutečnému poklesu mortality je známo, že přispěly: časné podávání antibiotik, bolus
krystaloidů, vyšetření a sledování laktátu i vyšetření hemokultur. Je samozřejmé, že
u některých pacientů, u nichž je v počátku klinické podezření na sepsi, se patologický stav vyvíjí
jinou cestou. Ale i při nedokonalých znalostech léčba všech nemocných klinicky podezřelých jako
septičtí, zvýší přežívání. Ani výsledky tří nedávných multicentrických pokusů, které jsou negativní
z hlediska pozitivního vlivu časné a cílené terapie, nezměnily naše mínění o základních prvcích
dobrého léčení sepse.
Jedná se o následující práce: 1. Yeaty D. M. et al.: A randomized trial of protocol-based care for
early septic shock. N Engl J Med 2014, 370: 1683-1693. 2. Peake S. L. et al.: Goal-directed
resuscitation for patients with early septic shock. N Engl J Med 2014, 371:1496-1506. 3. Mouncey
et al.: Trial of early, goal-directed resuscitation for septic shock. N Engl J Med 2015, 372:13011311.
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V těchto studiích byli totiž léčeni nemocní, u nichž byla již, často před zařazením do sledovaných
souborů, respektována pravidla „obvyklé péče“ o sepsi. Ve všech souborech se jednalo o podávání
antibiotik, vyšetřování laktátu a resuscitací tekutinami. Ve třetí citované práci dostalo antibiotika
76 % nemocných před zařazením do sledovaných souborů. Tam, kde není možná přítomnost
experta při zajištění zmíněné „obvyklé péče“, stačí postupovat podle pokynů ke standardní péči
doporučených v první z citovaných prací a nemocní budou léčení na standardu nejlepších center
USA.
Tab. 4. Doporučení multicentrických studií ke zlepšení kvality péče o septické nemocné.
Studie
Resuscitační intervenční soubor
Cílová populace
Prognóza
Intermountain Vyšetření laktátu během 3 h. po
Těžká sepse: infekce,
Snížení nemocniční
Health
přijetí na oddělení akutního
SIRS, průkaz orgánové
mortality
2004-2010
příjmu.
dysfunkce vč. laktátu
Odběr na hemokulturu před
≥2 mmol/l
podáním antibiotik.
Širokospektrá antibiotika během
Septický šok:
3 h. po přijetí na oddělení
hypotenze přes
akutního příjmu.
adekvátní podání
Při hypotenzi (systolický krevní
tekutin nebo laktát ≥4
tlak <90 mmHg nebo střední
mmol/l
arteriální tlak ≤65 mmHg) nebo
laktát >4 mmol/l, resuscitovat
s 20-40 ml/kg krystaloidů.
Pokud i potom hypotenze
přetrvává podat vasopresory.
Pokud je septický šok nebo laktát
≥4 mmol/l, hodnoty centrálního
žilního tlaku ≥8 cm H2O a saturace
hemoglobinu kyslíkem <70 %
z centrálního žilního katétru
zavedeného do vena cava sup.
podat inotropikum a/nebo
transfúzi, je-li hematokrit <0,30.
Kaiser
(Úvodní měření laktátu u všech
Infekce, SIRS,
Snížení nemocniční
Permanente
nemocných se SIRS a/nebo odběr se zvýšením laktátu
mortality; tento
Northern
na hemokulturu byly již běžnou
≥ 2 mmol/l a
vztah je silnější
California
praxí).
≤ 4 mmol/l bez
zejména pro
2011-2014
Antibiotika do 3 h.
hypotenze
nemocné se
Opakované měření laktátu během
srdečním selháním
1-4 h. po prvním vyšetření.
nebo onemocněním
30 ml/kg (nebo nejméně 2 l) i.v.
ledvin v anamnéze
tekutiny během 3 h.
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Hodnocení prognózy není jediným parametrem péče o nemocné

Je více důvodů, proč měření mortality septických nemocných není jediným parametrem hodným
pozornosti. Je třeba přihlížet k rozdílům mezi nemocnicemi. Je větší počet faktorů, které ovlivňují
frekvenci úmrtí. Patří mezi ně: věk, pohlaví, rasa, počet a tíže chronických komorbidit, dostupnost
zdravotní péče, tíže onemocnění na začátku hospitalizace a etiologie sepse. Pro srovnání mezi
nemocnicemi je proto nutná řada informací. Navíc se nemocnice liší praxí ukončení hospitalizace.
Některé nemocnice propouštějí nemocné před jejich úmrtím, čímž klesá sice nemocniční, ale ne
30 denní mortalita. Navíc, když se stav některých nemocných zhoršuje, mohou být v zájmu efektu
léčení v dané nemocnici předáváni do jiných zařízení. I při nejlepší péči o septického nemocného,
může pacient zemřít. Nemělo by zajištění optimální péče o septického nemocného mít větší váhu
než pouhé hodnocení toho, zda zemřel nebo přežil hospitalizaci? A konečně neznáme optimální
hodnoty nevyhnutelné mortality v sepsi. Sepse se podílí na úmrtí jednoho z 2-3 zemřelých
nemocných v amerických nemocnicích. Je častá zejména mezi chronicky nemocnými, jako jsou
diagnózy malignity a neurodegenerativní onemocnění.
Nechceme opakovat staré chyby

Někteří experti namítali, že SEP-1 povede pravděpodobně k nadužívání antibiotik, agresivní
resuscitaci tekutinami a bude vyvolávat komplikace, jako jsou infekce zaviněné Clostridium
difficile. Toto srovnání se ale musí hodnotit s riziky, která existují u potenciálně septických
nemocných. Na rozdíl od nemocných s jednoduchými infekcemi, nemocní s možnou sepsí (tj.
nemocní s orgánovou dysfunkcí nebo šokem, které mohou být zaviněné infekcí) mohou do příštího
rána zemřít, pokud nedostanou okamžitě antibiotika. Navíc nemocní, u kterých je varováno před
riziky nadměrné resuscitace (tj. např. při kardiálním selhání nebo konečném stadiu onemocnění
ledvin) jsou právě ti, kteří z časného léčení sepse mají největší prospěch.
Dodržení pravidel v léčení sepse může skutečně zvýšit frekvenci zahajování antibiotické léčby,
která je pojena s nepříznivými následky. Mezi ty patří vývoj multirezistentních organismů nebo
infekce Clostridium difficile. Zatímco budeme čekat na lepší diagnostické postupy, které nám
umožní potvrdit nebo vyloučit infekci a dříve než nyní rozhodnout, který pacient musí dostat včas
antibiotika, můžeme snižovat riziko negativních následků antibiotické léčby jejím okamžitým
zastavením, pokud není infekce prokázána. Ale i tam, kde je infekce zjištěna, je možné omezit
časové trvání antibiotické léčby. Z hlediska prospěchu pro nemocné jsou tyto postupy vhodnější,
než vyčkávání se zahájením této léčby u nemocných s orgánovým selháním nebo v šoku, pokud
jsou tyto stavy v možné souvislosti se sepsí.
Dodržování doporučení zlepší kvalitu péče o septické nemocné dříve

Příkaz hlásit průběh léčení a ukončení hospitalizace u septických nemocných je pro nemocnice
podnětem k vybudování infrastruktury nutné pro zvýšení kvality péče o nemocné. Je to
srovnatelné s poklesem mortality nemocných s infarktem myokardu, když již před érou měření
troponinu, požadovala americká kardiologická společnost ve svých pokynech postupy, které
Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [Online] 2017, 64(4)

25

zlepšily kvalitu péče. Přestože nebylo k dispozici perfektní laboratorní vyšetření, měly i dostupné
optimalizované postupy významný efekt. Něco podobného zažíváme nyní se sepsí.
Nelze sedět a čekat na lepší definice

Takové čekání není účinné. Víme, že sepse není specifické onemocnění, ale spíše syndrom
zahrnující dosud nejistou patologii a že neexistují diagnostické testy, které by bylo možné označit
„zlaté standardy“, určující zda nemocný je či není infekční. Všechny dosavadní definice sepse jsou
nekompletní a nedokonalé. Často nelze dosud rozlišit mezi orgánovou dysfunkcí, která je ve vztahu
k sepsi, nebo k příčinám se sepsí nesouvisejícím.
Jsme na úsvitu nové éry molekulární diagnostiky, ale jaký bude její přínos, je zatím nejasné.
Mezitím nemocní umírají na sepsi již dnes a zatím nejlepší přístup k této problematice je měření
laktátu, vyšetření hemokultury, časné podání širokospektrých antibiotik a resuscitace tekutinami.
Nová definice je založena na nejlepším, co umožňuje současné vědecké poznání. Doporučuje
efektivní využití celého souboru doporučení týkající se sepse. Autoři považují základní složky SEP-1
v současné době za optimální. Klinici musí vycházet ze základních příkazů a ne si zahrávat
se systémem vhodné péče.
Závěr

Sepse se výrazně podílí na úmrtí. Zatím co debatujeme o detailech definic sepse a septického šoku,
základní složky dobré péče o sepsi a zlepšování této péče ve světě snižuje mortalitu. Významné
je stimulovat klíčové rysy dobré péče u všech nemocných s klinickým podezřením na sepsi.
PRESCOTT, H. C. a V. X. LIU. We Have Good Enough Data to Support Sepsis Performance Measurement. In:
Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2017 [online]. Springer International Publishing
[online]. 2017, s. 495-504 DOI: 10.1007/978-3-319-51908-1_38. ISBN 10.1007/978-3-319-51908-1_38.
Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-51908-1_38

Drogy, návykové látky i přípravky pro medicínu
Na nedávné konferenci ZZS Plzeňského kraje - Prášilský dýchánek ve dnech 5.- 6. října 2017 byla
uvedenému specifickému tématu a speciálně ketaminu věnována edukativní přednáška prim.
MUDr. Jany Vidunové, MBA: Ketamin – mnoho tváří jedné látky...?
Z její přednášky vychází i dále uvedený text s krátkým úvodním slovem redakce.
Již ve starověku užívalo např. vojsko Alexandra Velikého látky působící stimulačně, analgeticky
i emočně na lidskou psychiku a uvedené postupy se v průběhu dalších válek v historii příliš
nezměnily.
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V současné době se látkám a přípravkům, ovlivňujícím lidskou psychiku a na ní závislé chování
a jednání, věnuje značná a rozvětvená pozornost – výzkumná, výrobní, ilegální i masmediální.
Od původních látek z makovic, z konopí, z lysohlávky, z listů keře kátu se stále více a velkovýrobně
přechází k chemicky vyráběným přípravkům. Zásobují drogový trh, ale výběrově se rozšířily
i v medicíně.
Velmi oblíbené oxykodony, hydromorfony měly původně za úkol potentní analgetizaci, ale
postupně se staly ještě oblíbenějšími pro své příjemné účinky na psychiku v postindustriálním
a nejistém světě. Pronikly v USA do vyžadované preskripce natolik, že se v posledních 5 – 10 letech
hovoří dokonce o opioidní krizi z jejich zneužívání, která s původní analgetizací má často velmi
málo společného.Pro prezidenta Trumpa zpracovala expertní komise na vyžádání dokument, který
situaci mapuje, hodnotí a připojuje doporučení, jak ji řešit.
V současné době se analgetické a přitom tlumivé přípravky obohacují přímo minidávkou naloxonu
– nesnižuje jejich analgetickou schopnost, ale předchází riziku útlumu dýchání a brání návyku.
Naloxon pro akutní potřebu v terénní respirační tísni při předávkování opioidem se vyrábí
k okamžitému tísňovému podání v alternativních instantních formách účinku, např. v nosních
aplikátorech, které je „možno si vzít preventivně i na party“. Pozornost si z tzv. nových přípravků
v posledních letech získal Captagon se svým užitím mimo medicínu a v medicíně má renezanci
až „boom“ staronový ketamin.
Captagon – genericky fenetylin dosáhl i politického renomé např. jako „droga teroristů“. Byl jako
směs amfetaminu a theofylínu vyroben již v roce 1961 jako psychomimetický přípravek,
ale pro zjištěnou návykovost byl v roce 1986 zakázán Světovou zdravotnickou organizací (WHO).
Přesto se pokoutně vyrábí a využívá se i do útočných nasazení a situací; eliminuje empatii, zvyšuje
energii a rozhodnost, pocit nebojácnosti a síly, omezuje potřebu spánku a jídla.
Ketamin – rovněž syntetický přípravek je následovník původního fencyklidinu, silně halucinogenní
látky, která byla návyková a vyvolávala chronické změny v neurofyziologii mozku, takže úvodní
fencyklidin byl z farmaceutického trhu stažen. Ketamin zahájil svou historii pro medicínu v roce
1961, kdy byl syntetizován Stevensem z laboratoří farmaceutické firmy Parke-Davis v USA.
Pokud oddělíme případy jeho zneužití se sexuálním podtextem v roce 2009, je ketamin trvalým,
celosvětově užívaným přípravkem – má pevné místo v anesteziologii, v urgentní medicíně,
v přednemocniční neodkladné péči i v intenzivní péči. V posledních letech se zvažuje i jeho
zařazení do psychiatrické léčby velkých depresí, zejména rezistentních na antidepresíva z kategorie
SSRI a SNRI.
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Ketamin - mnoho tváří jedné látky ...?
J. Vidunová
Ketamin je derivát cyklohexanu, podobný fencyklidinu - viz obr.

Je směsí dvou opticky aktivních izomerů: S+ je pravotočivý; R- je levotočivý. Pravotočivý izomer S+
je 3 – 4 x analgeticky a anesteticky účinnější než racemát a má dvakrát vyšší plasmatickou
clearance; je přijímán v Rakousku, v Německu a ve Švýcarsku. Jeho dávkování může být až o 50 %
nižší; méně zatěžuje organismus a psychomotorické zotavení je podstatně rychlejší. V České
republice je užíván racemát pod názvy Calypsol, Narkamon v injekčních formách.
Při klinických zkouškách, zaměřených na psychiku, se již v roce 1981 posuzovaly fenomény:


derealizace - ztráta vnímání okolního světa,



depersonalizace - ztráta vnímání vlastního já.

Při odeznívání účinku se obnovovalo pohotověji vnímání sebe sama a teprve poté postupně
vnímání okolního světa. Nebyly přitom vyloučeny živé sny a barevné a kinetické halucinace,
hyperakuzie a hyperstezie. Byly intenzivnější při stimulaci pacienta v bezprostřední pooperační fázi
a z toho důvodu bylo na jejich lůžko pravidelně připevňováno nápadné, kulaté modrobílé varování:
Do not disturb this patient!
Poznámky z chemie, biochemie a fyziologie

Ketamin má sedativní, amnestické, analgetické, kataleptické a anestetické účinky disociativního
rázu - daleko intenzivněji ovlivňuje vnímání bolesti než vědomí rozpojením neokortikálněthalamických a limbických struktur v mozku (Hess).
Ketamin působí cestou NMDA receptorů, je antagonistou na muskarinových receptorech
a ovlivňuje i opioidní receptory. Po jeho podání se zvyšuje hladina dopaminu v mozku
až po dosažení halucinatorního stavu.
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V medicíně jsou jeho přípravky vyráběny k i.v. podání i v dalších formách parenterálního
a alterativního podání s názvy: Ketofen, Ketanest, Ketaject, Imalgin, Ketamine 500, Narkamon,
Calypsol. Jako droga je znám jako: K, vitamin K, Super K, Special K, Lady K, Cat Valium, Jet, Super
Acid, Bump....
Po jeho podání se jeho účinky projevují v závislosti na podané dávce:
CNS:



vzestup nitrolebního tlaku;



antidepresivní účinek vlivem inhibice jednoho druhu nikotinového acetylcholinového
receptoru;



psychomimetické účinky odlišné intenzity u pravotočivého izomeru;



rizikové účinky u pacientů s epilepsií - posléze se jednoznačně neprokázaly.

Kardiovaskulární systém:



centrální sympatikomimetický účinek - zvýšení krevního tlaku a srdeční frekvence;



pokud již předchází tachykardie, frekvence se dále nezvyšuje;



zvýšení potřeby a spotřeby kyslíku v myokardu;



relativní kontraindikace u kardiálně limitovaných pacientů;



u pacientů, závislých na přívodu katecholaminů snižuje jejich aktuální potřebu - blokuje
jejich zpětné vychytávání.

Dýchání:



cestou m. genioglossus přispívá k zachování průchodnosti dýchacích cest;



je zachováno spontánní dýchání;



zvýší se bronchiální sekrece;



je zvýšené riziko laryngospasmu;



má při vyšším dávkování přímý bronchodilatační účinek na hladké svalstvo bronchů.

Další projevy:



diplopie, nystagmus, zvýšení nitroočního tlaku;



tonicko-klonické pohyby;



zvýšená salivace;



není hepatotoxický, nefrotoxický, neovlivňuje metabolismus glukózy;



lze jej podat u pacientů s myopatií, s porfyrií;
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akutní i chronická toxicita je relativně nízká.

Indikace:



analgezie, zejména somatická;



anestezie v závislosti na dávce;



léčba asthma bronchiale;



léčba chronické bolesti;



léčba průlomové bolesti;



ověřovány jsou možnosti léčby depresivních stavů.

Kontraindikace, cave:



absolutně je kontraindikován např. při pronikajících poraněních oka;



relativně je kontraindikován při významnější hypertenzi a při manifestním srdečním
selhávání;



není s největší pravděpodobností vhodný u epileptiků a u některých psychiatrických
pacientů.

Možné následky opakovaného podávání (např. dříve časté převazy u popálených), opakovaného
zneužívání k rekreačním účelům:


poruchy soustředění, paměti, chování;



problémy v oblasti močové soustavy: dysurie, pollakisurie, nykturie, suprapubický
dyskomfort při mikci, chronická cystitida.



syndrom z odnětí: únava, zívání, agrese a nepřátelské chování, pocit vzteku,
podrážděnosti nebo deprese.

Způsoby aplikace:



intravenózně, intraoseálně, intramuskulárně, nazálně;



orálně a bukálně - off label pro léčbu neuropatické nádorové bolesti: úvodem 5 - 10 mg
(nepolykat - má místní anestetické účinky)



sublinguálně pro neuropatickou bolest - testováno v roce 2009;



orální transmukózní forma - přihlášena 2014;



inhalační podání - testována nebulizace ketaminu 1 mg/kg pro léčbu pooperační bolesti
- výsledky se očekávají v tomto roce - 2017;



konjunktiválně se podává ojediněle během očních operací k doplnění celkové anestezie;
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rektálně;



je popsáno, ale t. č. nepřijato epidurální a intratekální podání při léčbě kruté a
neuropatické chronické bolesti;



byl využit dokonce i k léčbě rezistentního epileptického stavu u dětí – t. č. nepřijato;



farmakorezistentní velké deprese v intermitentních infuzních podáních - zatím off-label.

Nazální podání:



jednorázová dávkovaná injekční stříkačka s aplikátorem MAD - Mucosal Atomization
Device;



běžně by se mělo podat v jedné dávce do jedné nostrily ideálně 0,3 ml roztoku, přičemž
lze tolerovat dávku do 0,5 - 1 ml roztoku;



dávku je třeba opakovat v případě potřeby až po 5 - 10 minutách;



aplikace by měla rychlá, aby se utvořil aerosol, přičemž druhá ruka aplikujícího
imobilizuje hlavu.

Kombinace:



častá je kombinace s benzodiazepiny;



velmi potentní je kombinace ketamin - midazolam - fentanyl, ale je třeba věnovat
pozornost útlumu dýchání v závislosti na dávce zejména fentanylu;



"Ketofol" je 1% ketamin + 1% propofol (100 mg propofolu + 100 mg ketaminu lze
smísit do injekční stříkačky objemu 20 ml) - vhodné např. k analgosedaci při status
asthmaticus;



v současné době se využívá i kombinace s adrenergním agonistou dexmedetomidinem.

Tvorba kombinací při zneužívání:



"Trinity" - úvod s MDMA, poté ketamin a na závěr marihuana;



kouření s marihuanou - neoblíbené - "nechutná";



s LSD - k zintezivnění barevného vnímání.

"Nemedicínské dávkování":



způsoby tzv. rekreačního využití jsou rozmanité: i.v. 50 - 100 mg; i.m. 75 - 125 mg;
nazálně 60 - 250 mg; perorálně 200 - 300 mg;



účinky se dostaví již za 5 - 30 minut v závislosti na způsobu podání; přetrvávají déle
než hodinu a poté ustupují.
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Model prožitku blízkosti smrti:



po aplikaci ketaminu vznikne domněnka prožitku, že vše je reálné a že smrt přišla,
jde o pocit nepopsatelnosti prožitku a pocit klidu - až u 60 % uživatelů;



je navozena analgezie, zdání jasného myšlení, oddělení od vlastního těla, halucinace
krajin, blízká existence rodičů, přátel, náboženských postav;



ve vědomí se výjimečně vynořují vzpomínky jako "přehled života";



vstup do přechodného světa tmy - rychlý let tmavým tunelem s vynořením
se do jasného světla;



vstoupení do tohoto světa (jen u 10 % uživatelů).

Veterinární medicína:

Ve veterinární medicíně se užívá tiletamin - 5x silnější než ketamin - ovlivňující centra odměny v USA podléhá zákonu o omamných látkách, je totiž často zneužíván; v kombinaci
s benzodiazepinem se nazývá Telazol.
HESS, Ladislav a Jiří MÁLEK. Netradiční způsoby aplikace anestetik: možnosti jejich využití v urgentní
medicíně a medicíně katastrof. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. Učební
texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-3450-0.

Klíčová slova: Ketamin; Medicínská a rekreační aplikace
Key words: Ketamine; Medical and recreational administration
Redakční úprava: Drábková
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Varia
Propofol a kinesiny
Propofol je ve světě nejčastěji užívaným nitrožilním celkovým anestetikem k úvodu do celkové
anestezie, jako monoanestetikum pro krátké i velmi krátké intervence a operační výkony. Velmi
výběrově se užívá k infuzním krátkodobým sedacím; je použitelný napříč celým věkovým spektrem.
Ovlivňuje zřejmě podobně jako další celková anestetika v CNS GABAA receptory. Podle nových
a velmi sofistikovaných subcelulárních výzkumů má zřejmě modifikované, širší účinky – podobně
jako etomidát a ketamin na další intracelulární proteinový cytoskeleton.
Výzkumný tým na Perelman University ve Philadelphii nově prokázal, že propofol inhibuje kinesin1 KIF5B a kinesin -2 KIF3AB a KIF3AC – omezuje délku trati, po kterou mohou kinesiny cestovat
po mikrotubulech. Kinesiny patří do širší a výzkumně velmi studované skupiny spolu s myosinem,
s dyneiny. Tyto motory, cestující v kontaktu podél mikrotubulů jsou velmi zastoupeny v CNS jako
anterográdní transportéry carga, jako jsou mitochondrie, prekurzory synaptických vezikul,
receptorů pro neurotransmitéry. V současné medicíně se jejich patologie uvádí např. do kontextu
s neurodegenerativními chorobami.
Vlivem specifické vazby propofolu s transportním kinesinem se dráha, kterou kinesin urazí – zkrátí
o 40 – 60 % s EC50 hodnotami < 100 nm, aniž by se zpomalovala rychlost transportu.
Nově prokazovaný mechanismus účinku celkových anestetik ukazuje směr, kterým se bude další
podrobný subcelulární výzkum ubírat.
BENSEL, Brandon M., Stephanie GUZIK-LENDRUM, Erin M. MASUCCI, Kellie A. WOLL, Roderic G. ECKENHOFF
a Susan P. GILBERT. Common general anesthetic propofol impairs kinesin processivity. Proc Natl Acad Sci
USA [online]. 2017, 14(21), E 4281 – E 4287 [cit. 2017-11-20]. DOI: 10.1073/pnas.1701482114. ISBN
10.1073/pnas.1701482114. Dostupné z: http://www.pnas.org/lookup/doi/10.1073/pnas.1701482114

Klíčová slova: Propofol; Kinesiny; Teorie celkové anestezie
Key words: Propofol; Kinesins; Theory of general anaesthesia
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Nové poznatky o vlivu celkové anestezie na dětský mozek
Nová, poměrně malá studie výzkumného univerzitního týmu z Iowa City předkládá materiály,
které prokazují, že chirurgické výkony v dětském věku vedly u daných dětí k průkazu menšího
objemového množství bílé hmoty po uplynutí dalších přibližně 10 let.
V roce 2012 byla v časopisu Anesthesiology (Anesthesiology 2012; 117: 494-503) uveřejněna
studie (Block et al.), která se zabývala testy a hodnocením výsledků vybraných skórovacích
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systémů u srovnatelné dětské populace ve věku 7 - 17 let. Do studie byly zařazeny děti, které
podstoupily celkovou anestezii (a operační výkon – intervenci) v průběhu dětství. Prokázalo se v ní,
že testované děti s touto anamnézou dosáhly horší skóre v porovnání s celkovou věkově
srovnatelnou populací bez anestezie (a bez výkonu).
Studie a výsledky

Současná,
početně
nevelká
studie
kohorty
(Anesthesiology
2017
Aug
24.,
doi:10.1097/(ALN0000000000001808) měla dvě ramena. Zařadila 17 dětí, jimž byla podána
anestezie k provedení operačního výkonu před dosažením prvních narozenin. Kontrolní skupinu
tvořilo 17 dětí bez podání celkové anestezie a bez chirurgického výkonu) v průběhu celého jejich
dětství. V obou souborech dětí, nyní ve věku 12 – 15 let, byla provedena MRI a řada dalších
komplementárních vyšetření.
Rešerše uvádí i grafické zpracování a vyhodnocení; soustředila se na mozkové struktury
a na integritu bílé hmoty v obou srovnávaných souborech, nyní mladistvých jedinců.
Obecně byl zjištěn úbytek objemu bílé hmoty přibližně u 4 % dětí, které podstoupily v dětství
do 3 let svého věku celkovou anestezii a chirurgický výkon. Úbytek byl kombinován s omezenou
integritou bílé hmoty v určitých oblastech mozku; o 6 % byl omezen v tomto podsouboru
v parietálním laloku a o 5 % v týlním laloku , o 7 % v infratentoriální oblasti a o 12 % v mozkovém
kmeni.
Podle stejného protokolu byla vyhodnocována i šedá hmota mozková, ale zde nebyly zjištěny mezi
oběma posuzovanými skupinami významné rozdíly, což výzkumný tým velmi překvapilo.
Hodnocení a doporučení

Zatím nelze činit zodpovědné závěry o funkčním významu rozdílů a zjištěných změn v bílé hmotě.
Vývoj bílé hmoty je významný pro rozvoj kognitivních funkcí, ale není jisté, zda zjištěné rozdíly mají
v tomto směru i klinický význam. V obou sledovaných podsouborech nebyly a ani nemohly být
zcela identické demografické rysy, růst, vývoj a projevy u dětí – naprostá homogenita obou
souborů je vyloučena.
Studie jistě neovlivní podávání anestezie dětem v rozsáhlejší míře než je obsaženo ve varování
FDA – že dlouhé a opakované celkové anestezie a sedace u dětí mladších než 3 roky by mohly
ovlivnit další vývoj jejich mozku a jeho funkcí.
K volbě prostředků celkové anestezie by měl být častěji připojován dexmedetomidin, který
by celkovou expozici i podanou dávku celkového anestetika mohl podstatně snížit.
K zodpovědnému posuzování a rozhodnutí v této problematice je třeba mít podstatně větší
soubory dětí do tří let i v pozdějším věk. Jen tak bude možné určit jeho nejzranitelnější období –
podle studií na mláďatech pokusných zvířat by se jednalo nejspíše o roky 0,1,2,3.
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Druhým požadavkem je oddělit vliv chirurgického výkonu – intervence od podané anestezie…
Specifické soubory by měly zařadit speciálně děti, anestezované a sedované pro nechirurgické
intervence.
Výzkum má celou řadu výzev a ty by měla řešit co nejbližší budoucnost.
KRONEMYER, Bob. Pediatric Anesthesia May Affect Child Brain Development. Anesthesiology News [online].
2017, October 3 [cit. 2017-11-20]. Dostupné z: http://www.anesthesiologynews.com/ClinicalAnesthesiology/Article/01-16/Pediatric-Anesthesia-May-Affect-Child-Brain-Development/44731

Klíčová slova: Dětský věk – anestezie; Mozek – bílá hmota; Kognitivní funkce
Key words: Pediatric anaesthesia; Brain – white matter; Cognitive functions
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Kontroverze v nutriční podpoře určené k rekondici kritických pacientů
Vzdor celé řadě mezinárodních studií na téma parenterální výživy (PE) a enterální nutrice (EN),
zejména časně zahájené u pacientů v kritickém stavu v intenzivní péči stále nemáme jednoznačné
výsledky, které by prokázaly jasný vztah ke klinickým výsledkům dlouhodobě přežívajících
pacientů.
Přehledu se věnuje článek, rozebírající jednotlivé stěžejní studie, jejich protokoly a výsledky
v počtu devíti mezinárodních velkých studií z posledních přibližně 10 let; ilustruje je v hlavních
a velmi podrobných tabulkách. Rozebírá údaje i další „osudy“ přežívajících pacientů, jejich
rekondici i doznívající a dokonce přetrvávající problémy.
V současné době se studie věnují přednostně dodávkám energie a proteinů; jejich výsledky ale
v interpretaci narážejí na řadu výhrad. Studované soubory jsou velmi heterogenní; doba sledování
nutriční podpory je příliš krátká – nejčastěji sedm dnů. Není prokázáno, že by nutrice sama o sobě
přínosně ovlivňovala vznik a naopak prevenci infekcí, dekubitů, délku umělé plicní ventilace nebo
časnou, popř. odloženou mortalitu.
Po době šesti měsíců nejsou prováděny kontroly svalové síly rukou, paží, dolních končetin.
Jaké jsou charakteristické rysy současné situace?

Dosavadní výsledky nejsou natolik konzistentní a přesvědčivé, aby bylo možno doporučit timing,
typ a množství, objem, které by bylo možno personifikovat pro určité pacienty podle jejich
předchozího nutričního stavu, jejich habitu, kondice, podle aktuálního klinického stavu a APACHE II
závažnosti.
Zcela obecně je přijato, že vhodná EN, podávaná časně, tj. do 48 – 72 hodin po příjmu na lůžko
intenzivní péče, pravděpodobně příznivě ovlivňuje imunitu, snižuje oxidativní stres a omezuje vznik
infekcí přestupem mikrobů z lumen GIT, mění mikrobiom hostitele.
Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [Online] 2017, 64(4)

35

Z opačného pohledu ale údajně takto časná nutriční podpora tlumí autofagii, zhoršuje clearance
poškozených buněk, zvyšuje odbourávání svalové hmaty a tím napomáhá vývoji specifické svalové
slabosti – tzv. ICU weakness.
Změny se projevují i v dlouhodobé klinické trajektorii – jsou navíc v současné intenzivní medicíně
více zřejmé, protože vlivem intenzivní péče dlouhodobě přežívá podstatně větší počet pacientů.
Lze měřit jejich BMI, zastoupení svalové hmaty v různých kosterních svalech, jejich sílu; síla se
zřejmě vrací velmi pomalu – až pět let po propuštění z intenzivního lůžka. Příčinou je přetrvávající,
perzistentní zánětlivý katabolický proces a syndrom (PICS – postintensive catabolic syndrome).
Ten je více vyznačen u pacientů, kteří již před akutní kritickou příhodou byli malnutriční,
sarkopeničtí a kachektičtí – u nich by měla mít náležitá nutriční podpora zvláště přínosnou úlohu
a kladné výsledky.
Timing a harmonogram nutriční podpory

Většina nutriciologů se shoduje v názoru, že EN by měla být zahájena do 24 – 48 hodin po příjmu
na lůžko intenzivní péče, a to z důvodů, uvedených v přínosném imunitním i fyziologickém pojetí –
viz výše v textu. V tomto smyslu jsou koncipována i nová metodická doporučení ASPEN a SCCM;
argumentují snížením mortality a infekční morbidity.
Protipól představuje názor, že tzv. přirozená anorexie v této fázi časného období znamená
evolučně historickou reakci a že je přínosná, takže je vhodné ji respektovat jako optimální proces.
Z toho důvodu byla v nedávných letech léčebně nahrazena samostatnou PEN; trend se však
pozitivně neprojevil a původní postup byl nahrazen.
Velká EPANIC studie (Early Parenteral Nutrition Completing Enteral Nutrition in Adult Critically Ill
Patients ) dokumentovala, že časná PEN vedla totiž k větší svalové slabosti, možná vlivem zhoršené
autofágie.
Přesto se neujal postup s protokolem zahájit nutriční podporu až po skončení prvního týdne
kritické choroby – jednoznačný průkaz v holoorganickém posuzování ale nebyl podán.
Pro zajištění příznivého přínosu podávané výživy je nutno mít splněny tři základní podmínky:
 pacient vstřebá podanou výživu, všechny její složky – nutrienty;


kosterní svaly jsou schopny využít její složky;



organismus je v anabolické fázi.

Opačně působí pomalé vyprazdňování žaludku, neúplná resorpce z tenkého střeva; v úvodních
48 – 72 hodinách nelze zaručit anabolismus – může přetrvávat zánět i tkáňová ischemie a hypoxie.
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Dávkování nutriční podpory
Energie

Pokud se v kritickém stavu podává pouze enterální výživa, nepřijme pacient dostatečnou dávku
energie. Vliv přechodné nepostačující výživy / podvýživy v této fázi není ale zcela jasný. Vliv
na degradaci svalové hmoty není zdaleka prozkoumán.
Jednoroční studie EDEN (Early vs Delayed Enteral Feeding to Treat People with Acute Lung Injury
or Acute Respiratory Distress Syndrome) u pacientů s ALI (minulá terminologie) a ARDS
neprokázala žádný přínos při trofické EN v průběhu prvních šesti dnů. Přesto bylo možno i z této
skupiny přeložit více pacientů do navazujích rehabilitačních center. V podskupině REDOXs
(Reducing Deaths due to Oxidative Stress Study) se prokázalo, že navyšující se energetická úhrada
vedla ke zlepšení ke třetímu měsíci podle ST-36 skóre v jeho fyzických funkcích a nárocích; ale
příznivý účinek se k šestému měsíci zmenšil. I další obdobné studie se srovnatelnými protokoly
sledování přinesly z pohledu dosažené kvality života nejednotné klinické výsledky.
V EPaNIC studii byl prověřován i vliv makronutrientů a jejich dávkování ve formě časné versus
pozdní doplňkové PN na stav a na reakci kosterní svaloviny – nebyl zjištěn žádný rozdíl. Dokonce
se síla do té doby slabých svalů obnovovala rychleji při pozdní nutriční podpoře. Při časné formě
podpory prokázalo CT vyšetření kosterních svalů jejich horší kvalitu. Výjimku tvořil podsoubor
pouze 15 neurochirurgických pacientů.
Dávkování a timing mají mít souběžný protokol. V časné fázi prvních 72 – 96 hodin znamená
omezená výživa 15 kcal / kg t.hm. s plnou úhradou proteinů. Jedná se o odhad, MEE (measured
energy expenditure ) se sleduje a monitoruje výjimečně.
Optimální úhrada energie je pravděpodobně ve výši 70 % MEE. Pacienti, nevhodní svým stavem
pro sledování a monitorování MEE jsou zejména ti, kteří jsou závislí na vysoké FiO 2.
Proteiny

Nedostatečný přívod bílkovin je zřejmě důvodem, proč se nutriční podporou nedosáhne
očekávaného přínosu. U kritických pacientů udržují především vyváženost metabolismu dusíku ale
i celkové látkové přeměny. Současně se doporučuje dávkování 1,2 – 2,5 g / kg t.hm. / den.
Dostatečný přívod proteinů pravděpodobně zmírňuje odbourávání svalové hmoty. Není dosud
jasné, zda to je schopno plnit i nitrožilní podávání roztoků aminokyselin. Přínosné výsledky větší
nálože proteinů nejsou zřejmé ihned při propuštění daného pacienta z intenzivní péče. Postupně
se však projeví silnější stisk ruky, zvětší se objem paže a průměr čtyřhlavého - přímého stehenního
svalu; jsou příznivější výsledky sledovaných skórovacích systémů, zejména těch, které jsou
zaměřeny na svalovou únavu.
Studie ale nejsou jednotné v protokolech ani ve výsledcích. Zatím bylo přijato, že nejde přesně
o množství proteinu, že nejvhodnější je do výsledku jeho kontinuální podávání.
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U zdravých jedinců se zvyšuje syntéza svalových bílkovin v čase 45 – 90 minut po podání
aminokyselin per os nebo i.v., ale po uplynutí 90 minut opět klesá. Zatím však není rozhodnuto,
zda je u pacientů v závažném stavu vhodnější kontinuální podávání nebo intermitentní bolusová
výživa.
Metodologie umělé výživy

Nevýhodou pro studie je skutečnost, že pacientská populace v intenzivní péči je velmi heterogenní
a jednotný režim není zdaleka vhodný pro všechny. Pro všechny je nicméně vhodná časná
enterální nutrice. Skórovací systémy, které nejvíce napomáhají k její cílené personalizaci, jsou:


NRS 2002 ( Nutrition Risk Score)



NUTRIC skóre ( Nutrition Risk in the Critically Ill).

Pro komorbidní, křehké, polymorbidní pacienty je zdaleka nejvhodnější APACHE II skóre – vysoce
rizikoví jsou pacienti s výsledným údajem > 10.
Bohužel, dosud užívané skórovaní systémy nezahrnují ale parametry, které by umožnily hodnocení
svalové hmoty.
Podávání nutriční podpory a její trvání

Účinek umělé výživy i jejích ingrediencí, vztah k rekondici není klinicky zřejmý okamžitě. Pokud
je podávána pouze po dobu šesti dnů a výsledek hodnocen po uplynutí jednoho roku, jsou
vzájemné vazby iluzorní.
Přežívající pacienti jsou hodnoceni z hlediska délky pobytu a počtu dnů, strávených v intenzivní
péči (LOS – length of stay), doby umělé plicní ventilace a výskytu infekčních komplikací, tvorby
dekubitů a jejich hojivosti.
Rekondice u dlouhodobých pacientů s chronickou kritickou chorobou nebyla dosud sledována
s náležitými a výstižnými protokoly z pohledu výživy. Pouhá běžná perorální strava je nepostačující.
Náležitou výživu je třeba kombinovat s aktivní rehabilitací a zdůrazňovat i funkční rekondici
a novou subjektivní kvalitu života v longitudinálních studiích.
BEAR, Danielle E., Liesl WANDRAG, Judith L. MERRIWEATHER, Bronwen CONNOLLY, Nicholas HART a
Michael P. W. GROCOTT. The role of nutritional support in the physical and functional recovery of critically
ill patients: a narrative review. Crit Care [online]2017, 21(1), 226 [cit. 2017-11-20]. DOI: 10.1186/s13054017-1810-2. ISBN 10.1186/s13054-017-1810-2. Dostupné z:
http://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-017-1810-2
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Konkrétní krevní skupina může být rizikovým faktorem pro vznik náhlé srdeční
příhody – až náhlé srdeční zástavy

Jedinci a tím spíše pacienti mohou být ve zvýšeném kardiálním a kardiovaskulárním riziku pokud
jsou nositeli krevní skupiny A, B a AB v porovnání s nositeli krevní skupiny O.
Toto riziko v porovnání s nevhodnou stravou, s kouřením, s nedostatkem pohybu, s rizikovou
rodinnou anamnézou, pohlavím a věkem ale nelze ovlivnit a změnit.
Studie

Výzkumná skupina na univerzitě v Groningenu (Nizozemí) – s kontaktem www.umcg.nl za vedení
Tesse Kole provedla rozsáhlou metaanalýzu. Podle jednotného protokolu porovnala u více než 1,3
milionu dospělých jejich příslušnou krevní skupinu s výskytem kardiovaskulárních příhod vč.
srdečního selhávání a náhlé srdeční smrti. Soubor vytvořil 11 kohort v sedmi studiích. Byl
zaznamenáno a posuzováno 771 113 jedinců s jinou krevní skupinou než O, tzv. non-O a 519 743
jedinců s O krevní skupinou – Rh faktor není zmiňován.
Výsledky



V non-O skupině se v 1,5 % (n = 11 437) vyskytla koronární příhoda; v O skupině se
vyskytla koronární příhoda v 1,4 % (n = 7 220) jedinců.



Kombinované kardiovaskulární příhody vznikly v souboru 708 276 jedinců non-O
krevní skupiny ve 2,5 % ( n = 17 449); u 476 808 jedinců s O skupinou vznikly ve 2,3 %
(n = 10 916).



Výsledky studie byly předneseny na výročním kongresu European Society of Cardiology
v Paříži v průběhu odborné akce ve dnech 29. 4. – 2. 5. 2017.

Hodnocení, vysvětlení a doporučení

Jedinci s non-O krevní skupinou mají vyšší koncentraci von Willebrandova faktoru, s nímž se pojí
častější trombotické komplikace. Tito jedinci měli a mají rovněž vyšší hladiny cholesterolu s OR
1,09 (95%CI; 1,06 – 1.11) To se vztahuje dominantně na nositele A krevní skupiny.
Riziko kardiovaskulárních příhod je přibližně o 9 % vyšší, což se vztahuje i na riziko vzniku
akutního infarktu myokardu. Příslušnost ke krevní skupině by měla figurovat mezi údaji
o pacientovi a stát se jednou složkou v komplexu údajů v kombinaci s pohlavím, s věkem, hladinou
cholesterolu, výškou systolického tlaku.
Blood Group May Affect Heart Attack Risk. HospiMedica International [online] 2017, 35(4), 8_9/2017 [cit.
2017-11-20]. Dostupné z:
https://issuu.com/globetech/docs/hospimedica_international_september_9424b4d8a4bfaf
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Souvisí nízká kalcemie s rizikem náhlé srdeční zástavy?
Nový výzkum toto uvedené riziko zřejmě přehodnocuje a zhodnocení jeho výsledků nepopírá,
že nižší kalcemie, i když ještě nad dolní hranicí normy, může riziko náhlé srdeční zástavy zvyšovat.
Studie

Studie se zabývala údaji kalcémie u pacientů, u nichž byly zjištěny v termínu, předcházejícím 90
dnů před jejich náhlou srdeční zástavou. V 80 % byly v této sledované skupině zjištěny nižší sérové
koncentrace než ve srovnatelné kontrolní skupině populace bez náhlých komplikací: 9,18 mg / dl –
2,28 mmol/l versus 9,27 mg / dl – 2,31 mmol /l; p = 0,03.
Podle statistické analýzy znamenal pokles kalcemie o 1 jednotku vzestup rizika náhlé srdeční
zástavy v poměrně blízké době až 1,6 násobně s OR 1,63; 95% CI; 1,06 – 2,51 podle v Mayo Clinical
Proceedings recentně uveřejněných údajů – viz citace. Údaj sice není sám o sobě rozhodující,
ale je prognosticky zřetele hodný, dokonce pro blízkou dobu od daného zjištění.
Výzkumný tým z Cedars-Sinai Heart Hospital shromáždil údaje z 267 náhlých srdečních zástav z let
2002 – 2015 ve dlouhodobé studii SUDS (Oregon Sudden Unexpected Death Study) a do kontrolní
skupiny krevních odběrů běžné popualce zařadil 445 údajů u pacientů z téže oblasti.
Sledovaná skupina zahrnovala více Afroameričanů, diabetiků, pacientů s CHOPN, s chronickým
onemocněním ledvin, v chronickém hemodialyzačním programu a pacientů léčených kličkovými
diuretiky. U těchto komorbidních pacientů byla nižší eGFR, vyšší kalemie a nižší hladina albuminu.
EKG bylo provedeno v 64 % případů sledované skupiny a v 57 % u kontrolních pacientů.
Ve sledované skupině byla průměrná LVEF nižší – 48 % versus 54 % v kontrolní skupině.
LVEF < 35 % byla ve sledované skupině diagnostikována ve 23 %, v kontrolní skupině v 10 %
případů.
Pacienti s nejnižšími údaji kalcemie < 8,95 mg / dl (2,1 mmol /l) měli dvojnásobně vyšší riziko
náhlé srdeční zástavy než pacienti v pásmu > 9,55 mg / dl (2,4 mmol / l); po demografické úpravě
komorbidit, LVEF a kalemie bylo dokonce výsledné OR 2,53; 95% CI; 1,17 – 4,61.
Interval QTc byl delší ve sledované skupině oproti skupině kontrolní: 465 ms versus 425 ms;
p < 0,001, což mohlo zvyšovat riziko náhlých arytmií.
Hodnocení a doporučení

Sérová hladina kalcia by se měla – a to opakovaně - zařadit do biochemického skríningu, i když
sama o sobě jednoznačně vysoké riziko neprokazuje. Svědčí pravděpodobně o diastolické
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dysfunkci. Nízká kalcemie může paradoxně vést k intracelulárnímu přetížení kaliem v myokardu
a umocnit tím buněčnou smrt během ischemie; může zvýšit hladiny parathyreohormonu a tím
zhoršit nestabilní a rizikovou situaci myokardu.
Do souboru kardiomarkerů patří srdeční frekvence a rytmus, QT a QTc i hladiny iontů / elektrolytů
v opakovaném sledování. Kalcium a kalcemie je jedním z celého komplexu údajů. Nicméně
i při zjištění hladin v blízkosti dolní hranice přijatého fyziologického pásma se jeho perorální nebo
i.v. suplementace nedoporučuje.
WENDLING, Patrice. Low Serum Calcium Linked to Sudden Cardiac Arrest Risk. Medscape [online] 2017,
October 13 [cit. 2017-11-20]. Dostupné z: https://www.medscape.com/viewarticle/887008
YARMOHAMMADI, Hirad, Audrey UY-EVANADO, Kyndaron REINIER, Carmen RUSINARU, Harpriya CHUGH,
Jonathan JUI a Sumeet S. CHUGH. Serum Calcium and Risk of Sudden Cardiac Arrest in the General
Population. Mayo Clinic Proceedings [online]. 2017, 92(10), 1466-1468 [cit. 2017-11-20]. DOI:
10.1016/j.mayocp.2017.05.028. ISBN 10.1016/j.mayocp.2017.05.028. Dostupné z:
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0025619617304342
LEE, Hon-Chi a Xuân Nam. PHẠM. Serum Calcium: A Sudden Cardiac Arrest Risk Factor. Mayo Clinic
Proceedings [online]. 2017, 92(10), 1466-1468 [cit. 2017-11-20]. DOI: 10.1016/j.mayocp.2017.08.014. ISBN
10.1016/j.mayocp.2017.08.014. Dostupné z:
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0025619617306195
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Cílená terapeutická mírná hyperkapnie po srdeční zástavě?
Hypoxicko-ischemické postižení mozku při a po resuscitované náhlé srdeční zástavě je hlavním
momentem v následné mortalitě a v neurologickém a mentálním výsledném postižení celé řady
mozkových funkcí – znehodnocuje významně kvalitu života zachráněného pacienta. Jeho
patofyziologie je komplexní a multifaktoriálně podmíněná a profil pacientů, které náhlá srdeční
zástava postihla, je rovněž velmi heterogenní.
Společným prvkem je primárně zástava krevního průtoku – no-reflow fenomén. Druhotné
postižení se vyvíjí hodiny a dny po ROSC v průběhu celkového vývoje pozástavového stavu spolu
s reperfuzí. Zahrnuje reperfuzní trauma, mikrovaskulární a oběhovou dysfunkci, zhoršenou
mozkovou autoregulaci, hypoxemii , často i hyperoxii a hypertermii, výkyvy v koncentraci oxidu
uhličitého – paCO2, popř. souběžnou anemii s nedostatkem hemoglobinu jako fyziologického
transportéru kyslíku.

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [Online] 2017, 64(4)

41

Největší pozornost se dosud věnovala navození časné terapeutické hypotermie s cílovým
ochlazením mozku a v současné době zastává umírněné doporučení cílené velmi mírné
hypotermie až normotermie s důraznou výzvou zabránit hrozící centrálně podmíněné hypertermii.
Z pohledu kapnie se prověřují dřívější poznatky, že hypokapnie pravděpodobně vaskulárním
mechanismem sníží přechodně nitrolební tlak v akutních tísňových situacích, ale může působit
metabolicky zcela nevhodně. Do současného výzkumu se z toho důvodu zařadily i možnosti
normokapnie a dokonce cílené mírné hyperkapnie.
V letech 2000 – 2011 ji zahájila velká retrospektivní studie u více než 16 000 pacientů ze 125 ICU
v Austrálii a na Novém Zélandu – po udržování normokapnie v časné pozástavové a poresuscitační
fázi přežilo více pacientů s příznivou možností propuštění z hospitalizace než v kontrolní skupině
s tehdy běžným režimem umělé plicní ventilace.
Příznivé výsledky podnítily další studii – fázi II s cílenou mírnou hyperkapnií (dále TTMH – targeted
therapeutic mild hypercapnia) s paCO2 50 – 55 mm Hg oproti normokapnickým hodnotám 35 – 45
mm Hg. TTMH se stalo jednou ze složek postupů komplexní péče v průběhu poresuscitačního
syndromu. U pacientů sledované skupiny byly zjištěny mírnější vzestupy NSE – neuron specifické
enolázy jako cerebromarkeru poškození mozku. Výsledky iniciovaly rozvahy o možné
neuroprotektivní účinnosti TTMH v časné fázi po ROSC. Výsledky a doporučení nebyly dosud
jednotně přijaty; jsou součástí celého komplexu poresuscitačních opatření, nelze je vyjmout.
Nicméně s pomocí početnějších a specifických cerebromarkerů než pouze s NSE a s pomocí
sofistikovaných zobrazovacích funkčních vyšetření typu fMRI je vhodné zaměřit výzkum i tímto
směrem. Věnuje se mu v současné době ve fázi III muticentrická randomizovaná a kontrolovaná
studie TAME - Cardiac Arrest trial (Clinicaltrials.gov NCT031 14033) u dospělých pacientů po náhlé
srdeční zástavě, kteří jsou hospitalizováni v intenzivní péči.
SEKHON, Mypinder S., Philip N. AINSLIE a Donald E. GRIESDALE. Clinical pathophysiology of hypoxic
ischemic brain injury after cardiac arrest: a “two-hit” model. Crit Care [online]. 2017, 21(1), 90 [cit. 2017-1120]. DOI: 10.1186/s13054-017-1670-9. ISBN 10.1186/s13054-017-1670-9. Dostupné z:
http://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-017-1670-9
EASTWOOD, Glenn M., Alistair NICHOL a Matt P. WISE. Targeted therapeutic mild hypercapnia after cardiac
arrest: genealogija i prosopografija. Crit Care [online]. 2017, 21(1), 196 [cit. 2017-11-20]. DOI:
10.1186/s13054-017-1770-6. ISBN 10.1186/s13054-017-1770-6. Dostupné z:
http://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-017-1770-6
JOUFFROY, Romain a Benoît VIVIEN. Targeted therapeutic mild hypercapnia after cardiac arrest: a part of
the bundle of care for mitigating secondary injury after cardiac arrest. Crit Care [online]. 2017, 21(1), 236
[cit. 2017-11-20]. DOI: 10.1186/s13054-017-1825-8. ISBN 10.1186/s13054-017-1825-8. Dostupné z:
http://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-017-1825-
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Vliv pohlaví a věku na neurologické výsledky po OHCA a TTM
Ve velké retrospektivní a multicentrické studii týmu z urgentního příjmu univerzitní nemocnice
v Soulu (Jižní Korea) se shromáždily velmi početné údaje ke zhodnocení všech vztahů: OHCA – TTM
(Out of Hospital Cardiac Arrest - Targeted Temperature Management). Dosud se totiž citují
poměrně nesourodá data a tím trpí i zodpovědné a spolehlivé zhodnocení, které by vedlo
ke zdokonaleným metodickým doporučením přednemocniční kardiopulmonální resuscitace.
Studie
Výzkumný tým shromáždil údaje z jihokorejského multicentrického registru z let 2007 – 2012, kdy
bylo zaznamenáno 930 náhlých srdečních zástav u neúrazových dospělých obou pohlaví; jejich
zpracovaná zdravotnická dokumentace pocházela ze 24 výukových zdravotnických zařízení.
Po obnovení spontánního oběhu jednotně absolvovali udržování cílené tělesné teploty
na hodnotě 33 °C, s jejím udržováním po dobu 24 hodin a s navazující teplotou tělesného jádra
s normotermními hodnotami po dobu 72 hodin. Pacienti / pacientky byli rozřazeni/y podle věku
a výsledky byly statisticky zpracovány a vyhodnoceny z hlediska míry rizika pro kvalitu výsledného
neurologického stavu a pro kvalitu života. Pacienti – muži i ženy byli rozděleni do podsouborů věkově specificky vymezených skupin a statistické zpracování kategorie zohlednilo k formulaci
závěrů odděleně pro muže a ženy; pro věkovou kategorii 50 – 59 let byly výsledky zpracovány
společně pro ženy a muže. Výsledky byly hodnoceny podle mezinárodně přijaté kategorizace
Glasgow – Pittsburgh Cerebral Performance Categories; zařazení do kategori CPC 1 – 2 bylo
hodnoceno jako neurologicky příznivé; zařazení do kategorie 3 – 5 znamenalo nepříznivý výsledek.
Závěry

V interakční analýze byl věk negativní prognostický faktor (OR 0,95; 95% CI; 0,93 -0,98) zatímco
pohlaví nebylo s klinickým neurologickým výsledkem v žádném určujícím vztahu (OR 3,74;95% CI,
0,85 - 16,35). Ani v podsouboru žen v reprodukčním věku, tj. mladších než 50 let se vzájemný
prognostický vztah k neurologickým výsledkům neprokázal. Poté, kdy byli pacienti rozděleni
do pěti věkových skupin se věk neprojevil jako nezávislý prognostický ukazatel, a to ani v jednom
vymezeném věkovém souboru.
Pacienti obou pohlaví ve věku mladším než 40 let měli významně lepší neurologické výsledky než
pacienti ve věkové skupině 50 – 59 let: muži OR 4.03; 95% CI; 1,86 – 8,73; ženy OR 10.34; 95%CI;
1,99 -53.85.
Muži ve věku ≥ 70 let měli statisticky významně nepříznivější neurologické výsledky než muži
mladší, zařazení do věkové skupiny 50 – 59 let (OR 0,15; 95% CI; 0,07 – 0.32; U žen
ve srovnatelném věku nebyl tento fenomén prokázán (OR 0,78; 95% CI;0,20 – 3,14).
OH, Sang Hoon, Kyu Nam PARK, Jeeyong LIM, et al. The impact of sex and age on neurological outcomes in
out-of-hospital cardiac arrest patients with targeted temperature management. Crit Care [online]. 2017, 21,
272 [cit. 2017-11-21]. DOI: 10.1186/s13054-017-1860-5. ISBN 10.1186/s13054-017-1860-5. Dostupné z:
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Syndrom kannabinoidní hyperemeze
Výskyt tohoto poměrně nového syndromu se začal významně zvyšovat v USA od roku 2009, kdy
zde byly značně uvolněny zákony o marihuaně.
Syndrom vytvářel společně se syndromem cyklického / perzistentního zvracení (dříve nazývaného
ketonemické) velmi podobně se projevující jednotky. Charakteristickými projevy jsou pro obě
jednotky těžká nauzea, opakované zvracení a často i bolesti v břiše.
Pro syndrom, vyvolaný marihuanou platí, že jediného terapeutického úspěchu lze dosáhnout
pouze naprostou abstinencí – vyřazením marihuany z rekreačního kouření i z případného
medicínského a analgetického užívání. Jiná objektivní diferenciální diagnostika není zatím
k dispozici (Ger Med Sci 2017; 15: Doc06).
Patofyziologický podklad není jasný; předpokládá se abnormální stimulace osy hypotalamus –
hypofýza – nadledvinka a abnormální stimulace sympatiku (Med Hypotheses 2017; 103: 90 – 95).
Expozice opakovaným a vysokým dávkám konopí vyvolává rovněž dysfunkci endokannabinoidního
systému, který udržuje alostázu vegetativního nervového systému v poststresové fázi.
Klinicky dominuje cyklické nebo trvalé zvracení u kuřáků marihuany i u jedinců, kteří konopí užívají
rekreačně i k terapeutickým analgetickým účelům.
U pacientů s obtížným vyprazdňováním žaludku je třeba se vždy dotázat při odebírání anamnézy
i na marihuanu – opakované užívání v jakékoli formě, což již v úvodu diferenciální diagnostiky
může předejít gastroskopiím i dalším přístrojovým vyšetřením.
K rozvoji velmi obtěžujících a opakovaných atak nauzey a zvracení disponují především pravidelní
kuřáci s roční anamnézou kouření. Při cyklickém zvracení, nezávislém na marihuaně byly
doporučeny horké sprchy a vířivé koupele poměrně úspěšně ke zmírnění obtíží. Při zvracení,
závislém na abúzu marihuany, nejsou tyto alternativní postupy účinné. Rozdíly spolu s pozitivní
anamnézou mohou nicméně přispět k časné diferenciální diagnostice; obtíže, vyvolané
marihuanou, vymizí pouze při abstinenci.
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Tips and tricks – Cave
Jak si poradíme se spícím nepřítelem?
V poslední době několika málo let se významně zvýšily počty i závažnost infekcí, způsobených
Clostridium difficile (dále CDI), a to ve všech zařízeních zdravotnické péče včetně péče intenzivní.
Odhaduje se, že 10 – 20 % pacientů je asymptomaticky kolonizováno a že spóry CD přežívají
i v prostředí pracovišť intenzivní péče.
Nelze však odhadnout a natož pak předvídat, kdy se kolonizace změní v infekci. Melodramaticky se
uvedená situace vystihuje příměrem, že „pacient spí se svým vlastním nepřítelem, o němž netuší,
kdy se vzbudí“.
Nejčastějším projevem vzniku infekce je průjem – přibližně 10 % pacientů s průjmem je CDI
pozitivních; u přibližně 2 % pozitivních pacientů v intenzivní péči má průběh mírnou nebo jen
středně závažnou formu. Nejsou však vyloučeny ani kritické formy, které velmi tvrdě odolávají
antimikrobiální cílené léčbě.
Specifické markery a skórovací systémy zaměřené na CDI a jeho závažnost zatím nebyly přijaty;
často převažuje závažnost celkového stavu, komorbidita a polymorbidita.
Nejvýstižnější a diagnosticky nejvíce pohotová je ELISA (enzyme linked immunosorbent assay)
diagnostika antigenu a toxinu A a B, popř. C, zatímco údaj PCR (polymerase chain reaction) není
dostatečně validním kritériem pro stanovení diagnózy CDI.
Pro léčbu CDI jsou zformulována a mezinárodně přijata metodická doporučení:


Pacienti s mírnou, popř. se středně závažnou formou onemocnění mají být léčeni
vankomycinem – 125 mg denní dávky per os, popř. nazogastrickou sondou, nebo
metronidazolem v dávce 500 mg / den.



Při infekci a to zejména hypervirulentním kmenem O27 se nasazení doporučuje i při
středně závažném onemocnění. Jako první volba je indikován perorální vankomycin
v závažných a komplikovaných případech.



Teraputické problémy a selhání léčby jsou charakteristické u pacientů s komorbiditami
a u pacientů, u nichž je nutná opakovaná antibiotická léčba z jiných indikací.



Selhání terapie se stává narůstajícím problémem a je často obtížně diagnostikovatelné
v časné fázi. Při opakovaných exacerbacích je vhodné nasadit fidaxomicin, tigecyklin
nebo i.v. kombinaci metronidazolu a vankomycinu, i.v. imunoglobulin – IVIG nebo
využít transplantaci mikrobiot ze stolice členů rodiny, sdílejících s pacientem stejné
domácí prostředí.



K léčbě se řadí velmi zdůrazňovaná prevence, bezpodmínečná na všech pracovištích
intenzivní medicíny a intenzivní péče. K prevenci patří jednotný „ balíček“ opatření.
Koncepci formuluje hygienik – epidemiolog daného zdravotnického zařízení;
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antibiotické středisko nemocnice je významné svými konzilii o ATB terapii i o
konkrétním potírání CDI infekcí.


Doporučuje se vynechat inhibitory protonové pumpy a zvýšit celkovou hygienickou
úroveň postupů na daném pracovišti.

PRECHTER, Florian, Katrin KATZER, Michael BAUER a Andreas STALLMACH. Sleeping with the enemy:
Clostridium difficile infection in the intensive care unit. Crit Care [online]. 2017, 21, 260 [cit. 2017-11-21].
DOI: 10.1186/s13054-017-1819-6. ISBN 10.1186/s13054-017-1819-6. Dostupné z:
http://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-017-1819-6
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Role anesteziologa v porodnickém týmu
V US statistických údajích narůstá mateřská morbidita i mortalita a sílí přesvědčení, že aktivní
a odborný vstup anesteziologů do této problematiky by byl z pohledu bezpečnosti těhotných
a rodiček velkým přínosem. Ve světě umírá denně 800 žen v souvislosti s těhotenstvím a porodem.
V USA mateřská mortalita poklesla dramaticky v rozmezí let 1925 – 1987 s rozvojem porodnictví
jako oboru i přijetím postupů moderní intenzivní medicíny a péče. Nicméně v posledních přibližně
30 letech uvedené statistické údaje setrvale stagnují, dokonce se horší. Těžká až kritická mateřská
morbidita postihuje 50 000 žen ročně. Hlavní příčiny jsou eklampsie, nutnost hysterektomie,
embolizace, nutnost masivní transfuzní terapie, pobyt přesahující 24 hodin v intenzivní péči. Podle
SZO / WHO byla přijata definice kritické mateřské morbidity s přežitím časově pro průběh během
těhotenství, pro průběh porodu, nadále až do 42. dne šestinedělí.
Diskuse o příčinách

Příčiny nejsou jednoznačně jasné, nicméně se na nich podílejí:


15 % primipar je starších než 35 let; zvyšuje se riziko komorbidity – hypertenze,
preeklampsie, embolie amniální tekutinou, tromboembolie, krvácení a diabetu;



Zvyšuje se významně podíl císařských řezů – ve Švédsku dosáhl současně 32 %; tím
se zvyšují nejen aktuální perioperační komplikace, ale je současně rizikovým faktorem
pro budoucí těhotenství, např. pro vývoj patologické placentace.



Zvýšila se chronická kardiální komorbidita; v ní ve více než 50 % hrají roli kongenitální
vady – jejich výskyt v posledních 10 letech vystoupil dokonce o 43 %; ve 13 % vzniknou
např. edém plic, arytmie, cévní mozková příhoda, nebo primárně kardiální náhlá smrt.
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Více než 50 % těhotných má nadváhu až obezitu, inklinuje k prediabetu, spánkové
apnoi, preeklampsii; epidurální analgezie je obtížnější; totéž se týká operatívy včetně
sectio caesarea a zajištění bezpečně průchodných dýchacích cest.

K tradiční mateřské mortalitě, v níž je nutná anesteziologická péče, patřily dříve porodnické
komplikace, krvácení ohrožující bezprostředně život (dále ŽOK) a hypertenze. Anesteziolog je nyní
nejčastěji konfrontován s kardiomyopatií a s Fontanovou vrozenou srdeční malformací se solitární
srdeční komorou, nejčastěji již před těhotenstvím operačně řešenou paliativní Fontanovou
operací.
Kardiovaskulární choroby a onemocnění

Tyto choroby a onemocnění jsou v současné době nejčastější příčinou mateřské mortality – šok,
hypertenze, peripartální infekce, tromboembolické komplikace. Plicní hypertenze významně
zvyšuje mortalitu; nejrizikovější jsou cyanotické srdeční vady.
Nejčastější subkategorií jsou těhotenské kardiomyopatie, spojené s mortalitou ve třetím trimestru
nebo v časném šestinedělí. Kardiální výkonnost je u nich dlouhodobě postižena ve 33 – 67 %
s mortalitou v 9 – 50 %.
Krvácení

Obecně výskyt krvácení klesá; pokles je zřejmý peroperačně, ale posléze porodníci ztráty často
podhodnocují, odkládají kauzální řešení a přezírají varovné známky; opožděně, nedostatečně
a neefektivně resuscitují – takže je zřejmé, že část dané mortality je vlastně preventabilní.
Z toho důvodu byla v USA recentně upravena definice zejména pro časné poporodní krvácení
(ŽOK – krvácení ohrožující život).
Do jeho definice byly zařazeny kategorie:


Kumulativní krevní ztráta více než 1000 ml na porodním sále se známkami hypovolemie
v prvních 24 hodinách po porodu.



Kumulativní krevní ztráta 50 – 999 ml krve indikuje zvýšený dohled a neodkladný
a náležitý postup.

WOMAN studie (World Maternal Antifibrinolytic trial) prověřovala časné podání tranexamové
kyseliny (TXA) ve 193 nemocnicích s podáním 1 g TXA nebo placeba, přičemž další dávka byla
podána při pokračujícím krvácení; byla posuzována nutnost neodkladné hysterektomie a smrt.
Frekvence smrti se po ŽOK po porodu snížila po podání TXA – na 1,5 % z předchozích 1,9 %
po podání placeba (p = 0,045). Speciálně se vliv projevil při časném podání TXA do 3 hodin
po porodu; údaj o rozdílu není však statisticky signifikantní. Ale ani tromboembolické příhody
nebyly po podání TXA častější. Celá studie ale není považována za jednoznačně validní.
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Důrazné CAVE je cíleno na chybné intratekální podání TXA – je zatíženo vysokou časnou mortalitou
do 24 hodin od podání.
Těhotenská hypertenze

Izolované zvýšení krevního tlaku ani kombinace hypertenze s hemolýzou nebo patologickými
výsledky jaterního souboru spolu s poklesem počtu trombocytů ( HELLP syndrom) v kombinaci
s plicním edémem jsou často zjištěny a správně diagnostikovány poměrně opožděně. Riziko přitom
zahrnuje vznikl hemoragických cévních mozkových příhod. Hypertenze ≥ 160 mm Hg systolického
tlaku je nutno považovat za velmi naléhavou indikaci k okamžitému postupu s podáním
antihypertenzív – i.v. labetalolu a hydralazinu, popř. s připojením perorálního nifedipinu, není-li
např. ještě zajištěn i.v. vstup.
Tromboembolické komplikace

V posledních 10 letech výskyt těchto akutních příhod podstatně vzrostl; přitom vznik jejich jejich
zdrojů a tím i rozvoj úvodních projevů jsou z velké části preventabilní, snižují dokonce morbiditu
a letalitu. K časným opatřením se zařazují kompresivní návleky – především u žen v perioperačním
období sectio caesarea včetně pokračování až po propuštění do domácí péče. Ženy s vysokým
rizikem jsou indikovány pro farmakochemickou antikoagulační léčbu. Nevýhodou antikoagulační
léčby je zvýšení rizika krvácení při zavádění kontinuální epidurální analgezie.
Sepse

Infekce patří k hlavním příčinám mateřské mortality. V rozvinutých zemích početně vedou
pneumonie se 40 % včetně výskytu chřipky. Rizikovými stavy jsou pro ně nízký socioekonomický
status, nižší až nízký věk, mnohočetná těhotenství a císařský řez / císařské řezy.
K hlavním známkám hrozící – nastupující sepse se řadí:


tachykardie vyšší než 100 tepů / min;



tachypnoe vyšší než 20 dechů / min;



tělesná teplota vyšší než 38 °C;



bolest na hrudi, v břišní dutině;



průjem, zvracení, citlivost při palpačním vyšetření břicha;



poševní výtok;



poporodní citlivost dělohy.

Indikován je neodkladný postup:


časné podání širokospektrého, i když empiricky zvoleného antibiotika i.v.;



tekutinová resuscitace;
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zvážit podání infuzního vazopresoru – noradrenalinu k udržení MAP – středního
arteriálního tlaku minimálně s hodnotou 65 mm Hg.

Celý komplexní balíček obsahuje tzv. „Sepsis Six“- instruktivní septickou šestku. Má v porodnictví
za cíl snížit mortalitu pohotovou realizací šesti složek – a to již v průběhu první hodiny:
1. Již v úvodu podat kyslík s vysokým příkonem k inhalaci;
2. Nabrat vzorky krve na hemokultury a pohotovou kultivaci vyvolavatele / vyvolavatelů;
3. Časně podat empiricky zvolené širokospektré antibiotikum i.v. / infuzně;
4. Zahájit tekutinovou resuscitaci;
5. Zhodnotit hladinu laktátu a počet leukocytů;
6. Přesně měřit hodinovou diurézu.
Anesteziologické příhody

Příhody tohoto rázu jsou vzácné a vzácný je jejich příčinný vztah k mortalitě. Jejich počty stále
klesají – od roku 1979 o 60 %. V současné době je jejich počet 1,2 případu / 1 milion porodů živých
dětí. Standardizované údaje mají jako podkladový materiál více než 307 tisíc porodů
ze 30 zdravotnických / porodnických zařízení a ústavů v USA.
Kvalitativně jsou nejčastěji zastoupeny:


epidurální hematomy v průměrném počtu 1 : 250 000;



epidurální abscesy v poměru 1: 60 000;



neurologická poranění v poměru 1 : 35 000;



vysoký neuroaxiální blok v poměru 1 : 4 336;



selhání tracheální intubace v poměru 1 : 533.

Selhání tracheální intubace v celkové anestezii se blíží přibližně k 10 %; nebylo spojeno v žádném
z těchto případů s hypoxemií. Výskyt je kvantitativně srovnatelný s běžnou smíšenou populací
a postupně se snižuje lepší připraveností, častějším využitím neuroaxiálních blokád i používáním
kvalitnějšího technického vybavení.
Naproti tomu se zvyšuje výskyt nechtěných punkcí dura mater až v poměru 1 : 144, ale tyto
příhody se nepodílejí na mateřské úmrtnosti.
Výkony a postupy

ŽOK a hypertenzi lze poměrně snadno a včas předejít – na mateřské mortalitě se významně
nepodílejí. Do kategorie preventabilních patří až 93 % dříve smrtelných ŽOK a 60 % letálních
hypertenzí, a to vhodnou organizací, náležitou úrovní péče a důrazem na vybavení a na časnou
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pozornost ošetřujícího multidisciplinárního a kooperativního týmu. V týmu má nezastupitelnou roli
anesteziolog / intenzivista. Pomocí jsou diagnostické i terapapeutické balíčky a opatření – jejich
úkolem je snížit současnou mortalitu těhotných a rodiček až na polovinu.
Významnou složku tvoří MEWS – Maternal Early Warning Signs a MEOWS, určené v nich zejména
pro porodnictví (Obstetrics).
K jejich jednoduchým a kdykoli a kdekoli zjistitelným známkám se řadí: tělesná teplota, krevní tlak,
srdeční frekvence, frekvence dýchání, saturace hemoglobinu kyslíkem – SO2, úroveň vědomí
a intenzita bolesti. MEOWS má 89% senzitivitu a střední specifitu v 79 %.
Přehled MEOWS vykazuje, které parametry a které jejich kvantitativní údaje v širším MEWS jsou
indikací k okamžitým, účinným výkonům a opatřením:


Systolický krevní tlak < 90 mm Hg , popř. > 160 mm Hg;



Diastolický krevní tlak > 100 mm Hg;



Srdeční frekvence < 50 / min, popř. > 120 /min;



Frekvence dýchání < 10 /min, popř. > 30 /min;



SO2 < 95 %;



Oligurie < 35 ml / h po dobu 2 hodin;



Neklid nebo zmatenost, popř. ztráta kontaktu;



Hypertenzní krize s trvalou bolestí hlavy nebo s dušností, poruchou ostrého vidění

Úkoly pro anesteziology jsou součástí všech varovných, rozvíjejících se závažných stavů – je
pravidelným, vzdělaným a zkušeným, pokud možno personálně stabilní členem
multidisciplinárního týmu pro danou problematiku v porodnictví.
BANAYAN, Jennifer M. Anesthesiologists as Peripartum Physicians: New Paradigms to Improve Maternal
Outcomes. Anesthesiology News [online]. 2017, October 16 [cit. 2017-11-20]. Dostupné z:
http://www.anesthesiologynews.com/Review-Articles/Article/10-17/Anesthesiologists-as-PeripartumPhysicians-New-Paradigms-to-Improve-Maternal-Outcomes/44810/ses=ogst?enl=true

Klíčová slova: Mateřská morbidita a mortalita
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Pro širší rozhled – Ad informandum
ANESTHESIOLOGY 2017 Boston; 21 – 25 / 10 / 2017, Refresher Course Lectures
– výběr
Počet anesteziologů v USA převýšil v současné době 50 000 a na výročních kongresech
ASNESTHESIOLOGY se anesteziologů – a nejen z USA – pravidelně schází více než 16 000 účastníků.
Zaměření, formy prezentací, připojená rozsáhlá výstava jsou velmi různorodé. Programy pokrývají
celou řadu témat – historii, military problematiku, současné nejvýznamnější problémy a výzkumy
i budoucí sci-fi i novinky ze styčných oborů.
Zadané přednášky jsou připraveny i v edukačním zpracování a zařazeny do e-formy volně
ke stažení - k ucelení a osvěžení znalostí; 511 takto připravených přednášek je zpracováno
jednotně a pečlivě na více než 900 stranách a doprovází účastníky i domů – skutečně k osvěžení
znalostí. Seznam má velmi široký záběr – od patofyziologie až po situace v ambulantní chirurgii
nebo rozvahy, jak co nejrychleji a nejlépe ukončit opioidní krizi nebo jak zvýšit produktivitu
anesteziologické péče na operačních sálech a jak optimálně provázet anesteziology celým jejich
profesionálním životem…
Ve výběru lze obsáhnout témata, která mají význam a platnost i pro domácí komplexní
anesteziologickou scénu.


Velký rozsah je věnován porodnictví: zvyšující se komorbidita starších rodiček (308);
porodní analgezie (214); stoupající počty sectio caesarea (105, 421), porodnické
krvácení a taktika jeho zvládnutí i náhrad (502); těhotné a rodičky se závislostí (228),
komorbidity nezávislé
na věku (308, 322).



K pediatrii se vážou témata komorbidit, regionální anestezie (117), neurotoxicita
anestetik (124), akutní výkony v pediatrii (203, 407, 538), neodkladné výkony a
intervence
v novorozeneckém věku (418).



Klasicky i s novinkami jsou podrobně pojednány např. sepse (208), neurotraumata
(212), spinální poranění (212, 305), problémy v geriatrii (304) a u obezních pacientů
(511) i řada dalších chorob - neurodegenerativních, infekčních, se závislostí.



Na důrazu nabývá profesionální bezpečnost (217), zejména v podávání potentních
medikací (219), u ambulantně operovaných pacientů (TBD, 222, 311 ), taktika
a bezpečnost podávání krevních převodů a přípravků (111, 303), užití antifibrinolytik
(314, 415).



Perioperační péče o pacienty s mechanickými pomůckami a přístroji - VAD (416, 510).



Otázky peroperační prevence deliria - diagnostika a terapie pooperačního deliria (319,
412).
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Samostatné kapitoly má paliativní péče (404), peroperační komplikace včetně
neodkladné resuscitace (125, 210).



Perioperační analgezii je věnována kapitola pro ambulatní i hospitalizované pacienty
(426).



Závislost a anesteziologické taktiky k jejímu zvládnutí v perioperačním období (109);
neuronální plasticita (207), neurobiologie deprese (207), cirkadianní rytmicita a rizika
z jejího ohrožení (223).



Nová témata se věnují profesionální výkonnosti anesteziologů, jejich novým
možnostem s postupujícím věkem (403, 506).



Pracovníci v anesteziologii, kompetence, rizika, etika (201, 312).



Týmy a jejich vedení (301, 427), business v anesteziologii a v perioperační medicíně
(110), analgetizace, simulační možnosti (216, 509), výuka (402).

Mnoho témat je specifických v anesteziologii, v perioperační medicíně i ve styčných tématech
pro USA - i ta jsou pro nás informativně poučná; společná témata lze elektronicky podle zájmu
případně přeposlat - samozřejmě s výhradou "copyright". Čísla přednášek jsou uvedena
v závorkách kurzívou.
Klíčová slova: ANESTHESIOLOGY 2017
Key words: ANESTHESIOLOGY 2017
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AHA 2017 – Anaheim, California 11 – 15, 10; 2017 Session RESS.A0S.04 - výběr
nejlepších přednášek z kardiální a traumatologické resuscitační medicíny
Jak se liší KPR při IHCA v různých kategoriích nemocnic?

Klinické výsledky IHCA se velmi liší – důvody jsou různorodé a ne zcela přesně známé.
Ve špičkových, akademických, centrových nemocnicích byl ke studii neodkladné resuscitace užit
kvalitativní výzkum v šesti geograficky i akademicky odlišných nemocnicích v letech 2012 a 2013.
Studijní skupina uspořádala do nich vždy 1 – 2denní exkurzi s pohovory s klinickými i manažerskými
týmy.
Celkem bylo provedeno 97 rozhovorů v šesti nemocnicích s lékaři (22,2 %), se sestrami (56,4 %),
s respiračními terapeuty (7,7 %) i s dalšími spolupracovníky pomáhajících oborů vč. duchovních,
členů bezpečnostních služeb (13,7 %) vždy na čtyři základní témata:
1. existence speciálního resuscitačního týmu;
2. jeho složení;
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3. role a kompetence a zodpovědnost přítomných pracovníků před příchodem povolaného
resuscitačního týmu;
4. komunikace a vedení při poskytované KPR mezi jednotlivými členy resuscitující skupiny.
Systémy byly rozličné – je připojena vysvětlující podrobná tabulka; rozdíly existují a je třeba je
sjednotit - v uvedeném výzkumu se projevila dokonalejší celková organizace v top nemocnicích
v porovnání s menšími nemocnicemi.
NALLAMOTHU, Brahmajee K et al. Abstract 15103: How Do Resuscitation Teams at Top-Performing
Hospitals for In-Hospital Cardiac Arrest Differ? A Qualitative Study. Circulation [online]. 2017; 136: A15103.
[cit. 2017-11-20]. Dostupné z: http://circ.ahajournals.org/content/136/Suppl_1/A15103

Klíčová slova: IHCA – srdeční zástava v nemocnici
Key words: IHCA - In-Hospital Cardiac Arrest
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DNAR - liší se podle pohlaví a rasy?

Při IHCA mají ženy bílé rasy vyšší přežití po obnovení spontánního oběhu – ROSC; přesné důvody
nelze retrospektivně ze zdravotnické dokumentace zjistit. Totéž se vztahuje na další rozhodování
a rozhodnutí o DNR a DNAR v poresuscitační fázi ze 12 – 72 hodin po ROSC ; ani zde nelze přesné
údaje ze zdravotnické dokumentace získat u žen a v porovnávání mezi ženami bílé a nebílé rasy,
i když oba soubory byly v tomto smyslu plně srovnatelné.
Soubor 60 259 neodkladných resuscitací bez předchozího DNAR rozhodnutí byl prověřován
v rozmezí 4. ledna 2006 do 9. března 2014. Bylo posuzováno pohlaví, rasová příslušnost, ROSC
a znění dalších opatření směrem k DNAR rozhodnutí za 12 – 72 hodin po IHCA, KPR a ROSC.
Soubor tvořilo 25 734 žen (42,7 %); z toho 20 899 nebílé rasy (34,7 %). Pro další DNAR
se rozhodlo u 39,2 % bílých a u 37,3 % u nebílých žen s RR 1,07 (95% CI; 1,08 – 1,11). Za 12 hodin
od ROSC byly odpovídající údaje následující: 53,0 % versus 47,0 %; RR 1,30; 1.21 - 1,39; p = 0,013.
Za 72 hodin byly další údaje rovněž v podobném poměru: 76,4 % versus 71,2 %; RR 1,32 – 1,4; p <
0,0001.
Závěr: ve srovnatelných studijních skupinách bylo u nebílých žen méně DNAR rozhodnutí …
do budoucnosti je vhodné rozhodování učinit po všech stránkách srovnatelnými.
PERMAN, Sarah M. Abstract 20789: Do Race and Sex Differences Exist for Do Not Attempt Resuscitation
Orders in Patients Successfully Resuscitated From In-Hospital Cardiac Arrest? Circulation [online]. 2017;
136: A20789. [cit. 2017-11-20]. Dostupné z: http://circ.ahajournals.org/content/136/Suppl_1/A20789

Klíčová slova: DNAR – rozhodování, IHCA
Key words: DNAR – decision making; IHCA
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Drábková
Apoptóza kardiomyocytů po traumatu

Zdeformované proteiny a Ca2 dyshomeostáza navozují a reprezentují stres v endoplasmickém
retikulu (ER) kardiomyocytů a jejich apoptózu, klinicky vedou ke kardiální dysfunkci po traumatu
a to i v situacích, kdy primární trauma přímo nezasáhlo srdce.
Nicméně celkový posttraumatický SIRS a MODS navozují i trauma myokardu aktivací řetězce
kaspázy – 12 ve specifickém ER. Experimentální práce na krysách po jejich expozici po dobu jedné
hodiny v otáčejícím se bubnu prokázala histochemicky dysfunkci myokardu; ta nebyla zřejmá
ihned, ale vyvíjela se do 24 hodin, prokazováno na izolovaném srdci od 6. posttraunmatické hodiny
dále. Pokud byl podán krysám intraperitoneálně inhibitor 4 – fenylbutyrát v dávce 120 mg / kg
do 3 hodin po expozici, byly apoptotické procesy vyrušeny. Výsledky jsou slibné pro zábranu
apoptózy kardiomyocytů a tím posttraumatické dysfunkce myokardu i pro budoucnost klinické
medicíny.
ZI, Yan et al. Abstract 16337: Endoplasmic Reticulum Stress Contributes to Cardiomyocyte Apoptosis in
Trauma-Induced Secondary Cardiac Injury. Circulation [online]. 2017; 136: A16337. [cit. 2017-11-20].
Dostupné z: http://circ.ahajournals.org/content/136/Suppl_1/A16337

Klíčová slova: Kardiomyocyty – postraumatická apoptóza
Key words: Cardiomyocytes – posttraumatic apoptosis
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Přednemocniční ATLS při traumatické OHCA

Retrospektivní rozsáhlá studie čerpala z údajů národního registru dopravních nehod v Japonsku
za roky 2013 – 2014; věnovala se počtu a podílu na místě zresuscitovaných traumatických pacientů
a přežívajících 28 dnů. Hodnotila vztah k zahájené a prováděné KPR a ATLS na místě a v průběhu
přednemocniční péče různými poskytovateli: posádce s lékařem, posádce paramediků,
a to ve formě ATLS a laickým svědkům příhody, schopným poskytnout pouze základní neodkladnou
resuscitaci jako BLS.
V souboru všech resuscitovaných při dopravních nehodách:


posádka s lékařem resuscitovala podle ATLS 828 poraněných s OHCA; jeden měsíc
přežilo 26 pacientů = 3,1 %;



posádka, složená z paramediků resuscitovala 1591 poraněných s OHCA; jeden měsíc
přežilo 25 pacientů = 1,5 %;



svědkové příhody resuscitovali 1963 poraněných s OHCA podle BLS : jeden měsíc
přežilo 45 pacientů = 2,3 %.
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Výsledky: příznivější údaje při OHCA a KPR svědčí pro posádky s lékařem a poskytnutou ATLS; mezi
výsledky posádek paramediků a BLS laických svědků příhody není příznivý rozdíl.
Obdobné vzájemné vztahy byly zjištěny i při hodnocení neurologických výsledků.
Text je doplněn velmi podrobným statistickým zpracováním pro zájemce.
TATSUMA, Fukuda et al. Abstract 12133: Prehospital Advanced Life Support and Survival After Traumatic
Out-of-Hospital Cardiac Arrest: A Cohort Study From the Japanese National Registry. Circulation [online].
2017; 136: A12133. Dostupné z: http://circ.ahajournals.org/content/136/Suppl_1/A12133

Klíčová slova : Dopravní nehodovost a OHCA; ATLS; BLS; Přežití
Key words: Traffic accidents and OHCA; ATLS; BLS; Survival
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Antiarytmika v průběhu KPR

Opakovaná zástava v průběhu KPR při úvodní a opakované maligní arytmii vedla v uvedené studii
ROC ALPS k plánu při OHCA použít včas antiarytmikum – amiodaron nebo lidokain.
Jako opakovaná zástava se hodnotilo vymizení tepu po předchozím ROSC.
V zaslepené studii se užili oba přípravky a jako placebo fyziologický roztok ve třech oddělených
skupinách. Celkový počet případů byl 1 144 ( 40,4 %) s podáním antiarytmika již před ROSC.
Zástava formou maligní arytmie se opakovala celkově s pokračující KPR ve 44 % případů. V tomto
souboru bylo ve 42,9 % podáno placebo, ve 45,7 % podán lidokain a ve 43 % amiodaron. Při APLS
se poté zástava s maligní arytmií neopakovala.
Opakovaná zástava - maligní arytmie se vyskytovala ve studii poměrně často a předchozí podání
antiarytmik na ni nebylo významně vázáno. Obraz EKG a měřených vln a kmitů, intervalů
kvantitativně souvisely s podáním antiarytmik a s opakováním zástav.
Opakovaná situace souvisela s nepříznivými výsledky přežití, s velmi omezenými možnostmi
propuštění z hospitalizace i s nepříznivými neurologickými výsledky.
SALCIDO, Do. Effects of Intra-Resuscitation antiarrthmic administration on rearrest occurence and IntraResuscitaion ECG characteristics in the ROC ALPS trial. AHA Scientific Session 2017 [online] prezentace [cit.
2017-11-20]. Dostupné z: http://professional.heart.org/idc/groups/ahamahpublic/@wcm/@sop/@scon/documents/downloadable/ucm_497479.pdf

Klíčová slova: Opakovaná srdeční zástava; Antiarytmika
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Ověřování optimální tělesné teploty pro ochlazování při OHCA

Uvedená prospektivní, mezinárodní, multicentrická a randomizovaná studie srovnávala po OHCA
s úvodní defibrilovatelnou maligní arytmií přežití a dosažení příznivého neurologického výsledku
při užití poresuscitačního ochlazení po OHCA a ROSC ve třech dosažených teplotních pásmech:
32 °C, 33 °C, 34 °C na dobu 24 hodin. Hypotermie bylo dosaženo intravaskulárním ochlazením
přístrojem Thermogard XP Temperature Management System. Porovnání bylo datováno
po jednom roce po KPR.
V intervalu červen 2014 – duben 2016 bylo do souboru zařazeno 150 pacientů s OHCA.
Neurologické výsledky byly zhodnoceny podle modifikované Rankinovy škály.
Rozdělení do skupin podle dosažené tělesné teploty – byla udržována po dobu 24 hodin.


32 °C – 13,5 %; u resuscitovaných byla na místě pohotově použita AED defibrilace.



33 °C – 34,7 %; 34 °C – 28,6 % ; p = 0,03.

Vyšší přežití k uplynutí jednoho roku bylo zaznamenáno ve skupině s ochlazením na 32 °C, ale
rozdíly nebyly statisticky významné. Vyšší přežití bylo zjištěno u mužů (HR 1,71; 95%CI; 1,02 – 3,06;
p= 0,04) a při okamžité defibrilaci laiky s užitím AED (HR 1,52; 95%CI; 0.95 – 2,38; p= 0,055).
V průběhu prvního roku zemřelo 46 pacientů (30,7 %); pouze u menšího podílu z nich byla úmrtí
z bezérostředních neurologických příčin. Zemřelí byli ze skupin poresuscitačních ochlazení
s dosaženou tělesnou teplotou: 32 °C - 23, 3 %; 33 °C – 40 %; 34 °C – 36,7 °; p = 0,03.
Zhodnocení: Další studie jsou k uvedenému tématu nutné – optimalizaci nutno dále hledat
podle aktuálních podmínek spojených s KPR i konkrétními pacienty.
LOPEZ, de Sa et al. One year results of the finding the optimal cooling temperature after OHCA trial

FROST- I Pilot trial. AHA Scientific Session 2017 [online] prezentace [cit. 2017-11-20]. Dostupné z:
http://professional.heart.org/idc/groups/ahamahpublic/@wcm/@sop/@scon/documents/downloadable/ucm_497478.pdf

Klíčová slova: Poresuscitační ochlazení po OHCA
Key words: Postresuscitation cooling after OHCA
Drábková

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [Online] 2017, 64(4)

57

Zajímavosti z historie oboru
Vzpomínka na profesora Stanleyho
Hi Lada
děkuji Ti za email. Bohužel nyní podstupuji chemoterapii kvůli rakovině a můj stav je toho času
stabilizován. Nemoc je však pomalu postupující. Moje asistentka Ti emailem pošle více snímků
s různými druhy zvířat, která jsem studoval v průběhu let s použitím střel, nosních tamponů,
sprejů, aerosolů i lízátek a jiné techniky pro imobilizaci laboratorních zvířat a četných divokých
zvířat v rezervacích i zoologických zahradách. Použití některých snímků bude jistě užitečné pro
Tvoji knihu. Doufám, že se máš dobře. Přeji Ti setrvalé štěstí (poslední email prof. Stanleyho
z března 2017).
Ve čtvrtek 13. 7. 2017 zemřel ve věku 77 let na komplikace rakoviny prostaty prof. Theodore
H. Stanley. Byl významnou postavou nejen mezi americkými anesteziology, ale i světovou. Je znám
především jako vynálezce fentanylového lízátka k analgosedací dětí a k analgezii u onkologických
pacientů. Významně se podílel na vývoji kardiovaskulární anesteziologie zavedením vysokých
dávek fentanylu, později sufentanilu do anestezie vysoce rizikových pacientů se srdečními
chorobami. Byl mezinárodním expertem pro opioidy v anesteziologii, pro netradiční způsoby
podání anestetik. Zabýval se výukou mladých lékařů v anesteziologii, více než 40 jeho žáků - lékařů
pak zde zaujímalo významné postavení v amerických univerzitních nemocnicích. Navštívil řadu
universitních pracovišť a přednášel ve Spojených státech, Jižní Americe, Evropě, Orientu. Málo se
ví, že se podílel také na výzkumu farmak pro imobilizaci v rámci bezpečnostního programu
Spojených Států. Byl konzultantem v týmu FBI Hostage Rescue a CIA.
Seznámil jsem se s ním v dubnu 1996, kdy se konal světový anesteziologický kongres v Sydney.
Profesor Stanley, vysoký, lehce nazrzlý blondýn, měl zajímavou přednášku o netradičních
způsobech aplikace farmak. Ihned po přednášce jsem ho kontaktoval, a tak začala naše
spolupráce, která trvala až do jeho smrti, tedy více než 20 let. Hned následující rok jsem navštívil
jeho pracoviště klinické a univerzity nemocnice v Salt Lake City, kde strávil více než 50 let
výzkumnou činností. Seznámil jsem se zevrubně se klinickým použitím fentanylového lízátka
zejména v analgezii dětí a s novými technikami sedace na dětské emergency. Profesor Stanley byl
ke mně velmi laskavý a stýkali jsme se i mimo pracoviště. Pozval mě k sobě domů, a tak jsem se
seznámil i s jeho první manželkou. Podnikli jsme cestu také do jeho, jak říkal, nedalekého srubu.
Po ujetí více než 300 kilometrů jsme k němu konečně dorazili. V následujících dvou dnech jsme
diskutovali v příjemné atmosféře o budoucnosti anesteziologie. Profesor Stanley vlastnil i rozsáhlé
pozemky v okolí srubu s četnými stády jelena wapiti. Zde jsem také poprvé viděl kolibříky
v přírodě. Zpočátku jsem je považoval za čmeláky. Prof. Stanley mi také v Salt Lake City ukazoval
s hrdostí 200 let starý dům. Přivezl jsem s sebou publikaci o Praze a ukazoval mu Karlův most ze
13. století. To ho nalákalo k návštěvě historické Prahy, kterou pak v pravidelných intervalech
opakoval.
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V Praze jsme navštívili také náš Institut klinické a experimentální medicíny, kde si profesor Stanley
prohlédl klinická pracoviště kardiovaskulární chirurgie. Na experimentálním pracovišti jsme mu
demonstrovali v pokuse na králících účinky různých opioidů - fentanylu, sufentanilu
a remifentanilu při tradičních i netradičních způsobech aplikace. Prof. Stanley se zúčastnil také
i netradičních způsobů aplikace opioidů zejména remifentanilu nazálně ve stomatochirurgii
u několika pacientů.
T. H. Stanley se velmi zajímal o imobilizaci zvířat a nové imobilizační systémy. Již od začátku
osmdesátých let byly testovány různé opioidy u divokých zvířat v Utahu. Proto jsme spolu navštívili
zoologickou zahradu v Praze a diskutovali o nejnovějších, v ČR šetrných způsobech imobilizace
zvířat doktorem Svobodníkem, veterinářem této zoologické zahrady. V pražské zoologické zahradě
jsem pomáhal více jak 30 let při imobilizaci zvířat. A mám také četné zkušenosti z anestézie
laboratorních zvířat na našem experimentálním pracovišti. Jak jsem později zjistil, i to nás velmi
sblížilo, protože profesor se intenzivně zajímal o tuto problematiku. Společně s ním jsme navštívili
také Tiepark Hellabrunn v Mnichově a opět diskutovali s tamějšími veterináři zejména prof.
Wiesnerem, dlouholetým ředitelem této zoologické zahrady, o nejnovějších trendech v imobilizaci
zvířat. Otec prof. Stanleyho, také jménem Ted, byl policejním inspektorem v New Yorku. Odtud
pramenila patrně myšlenka spolupráce s policií a armádou Spojených států v boji proti terorismu
a výzkum nových NLW.
V Praze jsme navštěvovali také četné kulturní památky a kulturní pořady, zejména koncerty
v pražském Rudolfinu a Zrcadlové síni Klementina. Prof. Stanley v mládí hrál na 9 nástrojů
a rozhodoval se, zda nebude profesionálním hudebníkem. Nakonec zvítězila medicína, kterou
vystudoval na kolumbijské univerzitě. Vojnu strávil u Air Force v medicínském centru Lackland Air
Force Base v San Antoniu v Texasu. V roce 1972 se stal profesorem chirurgického výzkumu v Salt
Lake City a ředitelem výzkumu na tamější univerzitě. Seznámil se také s prof. Vilémem Kolffem,
který byl považován za otce arteficiálních orgánů. Byl členem týmu, který v roce 1982 provedl
první implantaci umělého srdce u pacienta Barneye Clarka, 61-letého zubaře, který přežil výkon
4 měsíce.
Po roce 2000 pokračovaly v nepravidelných intervalech návštěvy prof. Stanleyho v Praze.
Pravidelně jsme diskutovali o jeho výzkumné práci a mojí výzkumné práci a vyměňovali
si poznatky. Ani profesor Stanley se nevyhnul výměně své první manželky za novou, mladší ženu
Suzanne, zdravotní sestru, s kterou žil až do své smrti. Jak říkala MUDr. Jitka Schreiberová, moje
disertantka: „Všichni chlapi jsou stejní“. Prof. Stanley byl inspirátorem práce MUDr. Jitky
Schreiberové, která se týkala využití nových alfa2 agonistů spolu s ketaminem při imobilizaci
primátů. Poslední návštěva byla v září 2015, kdy jsme se sešli v hotelu v těsné blízkosti letiště
Václava Havla asi na tříhodinové diskusi. Tehdy byl prof. Stanley po srdeční operaci. Cítil se však
velmi dobře a těšil se na další spolupráci. Bohužel mi příští rok oznámil, že trpí karcinomem
prostaty. Dále ještě před smrtí mi poskytl zajímavé materiály činnosti při imobilizaci zvířat.
Poslední email, nová komunikace s ním byla z poloviny března 2017 v červenci pak, profesor
Stanley zemřel.
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Obr. č. 1: prof. Stanley testuje specifického antagonistu serotoninu při zklidnění jelena

Profesor Stanley se též výrazně podílel na vývoj kardiovaskulární anestezie. Ještě v šedesátých
letech dvacátého století byla kardiovaskulární chirurgie v plenkách. Velkým problémem byli
pacienti v konečném stadiu chlopňových chorob srdce. Měli velkou kardiovaskulární dysfunkci,
a proto představovali obrovské anesteziologické riziko. K úvodu byl tehdy používán thiopental
a sukcinylcholin, k anestézii halotan nebo jiné inhalační anestetikum a k relaxaci tubokurarin.
Často docházelo k těžké hypotenzi, arytmiím, i k srdeční zástavě. Smrt během nebo krátce
po chirurgickém výkonu byla běžná. V prosinci 1969 se objevila důležitá studie anesteziologů
z Massachusetts General Hospital. Studie demonstrovala, že vysoké dávky pomalu aplikovaného
morfinu vedou k ztrátě vědomí a k extrémní stabilitě kardiovaskulárních parametrů během a po
operačním výkonu na otevřeném srdci u vysoce rizikových pacientů. Anestezie vysokými dávkami
morfinu se rozšířila po celý Spojených státech, pronikla i do Evropy. Později se však ukázaly
problémy s vědomím v průběhu výkonu a výraznou hypertenzí, zvláště u pacientů s dobrou
fyzickou kondicí, kteří podstoupili aortokoronární bypass. To vedlo k mnoha studiím na zvířatech,
které hodnotily kardiovaskulární účinky alternativní opioidní anestézie - anestezii vysokými
dávkami fentanylu. Zpočátku byly anesteziologové k této metodě skeptičtí. Poukazovali na výskyt
rigidity hrudníku při indukci anestézie fentanylem. Nicméně během roku nebo dvou se anestézie
vysokými dávkami fentanylu prosadila a nahradila anestézií vysokými dávkami morfinu. Stala se
technikou volby pro pacienty s náhradou chlopně a o něco málo později i při aortokoronární
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chirurgii uprostřed osmdesátých let. Výhody fentanylu nad morfinem byly především větší potence
a snadnost podání, krátký nástup účinku a jeho délka a absence uvolnění histaminu a chybějící
venodilatace. Výsledkem bylo, že indukce anestézie byla rychlejší. Bylo méně period hypo nebo
hypertenze během operačního výkonu a pooperačně a spotřeba krve a krystaloidů byla snížená
ve srovnání s morfinem, extubace a pooperativní zotavení probíhalo rychleji. Klinický úspěch
vysokých dávek fentanylu v kardiovaskulární chirurgii koncem sedmdesátých a začátkem
osmdesátých let vedl k dramatickému zvýšení prodeje fentanylu. Prodej fentanylu ve Spojených
státech vzrostl od roku 1980 desetinásobně, zejména když byla zrušena v roce 1981 patentová
ochrana fentanylu. Fentanyl se stal snadno dostupným a laciným pro anestézii. Dříve byl fentanyl
podáván zřídka v dávkách přesahujících 50 µg pro celou operaci, při kardiovaskulárních výkonech
byl podáván v dávkách 50 až 100 µg/kg. Výrazné zvýšení spotřeby fentanylu v průběhu
osmdesátých let vedlo k dalšímu testování fentanylu podobných látek a k zvýšenému užívání
jiných opioidů. Firma Janssen začala se zhodnocením sufentanilu a alfentanilu. Profesor Stanley
spolu s ostatními výzkumnými anesteziology, kteří se zajímali o opioidy, je začali testovat
u pacientů a také divokých zvířat. De Lange, Stanley, Stanski a mnozí jiní začali se sérií klinických
studií v lednu 1980 s alfentanilem
a sufentanilem na univerzitě v Leidenu
v Holandsku. Odtud se rozšířil do mnoha
medicínským center ve Spojených
státech a Evropě. Úspěchy vedly také
k vyvinutí superfentanilu, především
k imobilizaci divokých zvířat. Také
ostatní
firmy
byly
stimulovány
k výzkumu. Glaxo syntetizoval, například
remifentanil a vyvinul vlastní sérií
opioidů, které se nyní používají pro
imobilizací divokých zvířat. Je to známý
A 380 tj. thiafentanil. V osmdesátých
letech se fentanyl začal podávat
intratekálně jako součást spinální anestézie nebo epidurálně pro epidurální anestézii a analgézii
zejména při porodu začala se také s netradičním podáváním fentanylu především
v transdermálních náplastích a jako lízátka transbukálně.
Obr. č. 2: Profesor Stanley s autorem v roce 1998 v Mnichově

Uprostřed sedmdesátých let byl syntetizován i další deriváty fentanylu alfentanil, sufentanil
a ultrapotentní deriváty carfentanil a lofentanil
Na doporučení Dr. Paula Janssena, s kterým byl prof. Stanley kamarád a v úzkém osobním styku,
začal výzkum carfentanilu. Studie na divokých zvířatech začala v roce 1980. Carfentanil se ukázal
vhodným imobilizačním farmakem pro soby, jeleny wapiti a další kopytníky. O několik let později
byl schválen carfentanil FDA. Dostal se spolu s ostatními potentními opioidy jako potenciální NLW
v boji proti terorismu. Dnes jsou již bohaté zkušenosti s tímto superpotentním opioidem.
Carfentanil působí v analgeticky akvivalentních dávkách daleko větší hypnosedativní účinek než
fentanyl. Prahová dávka carfentanilu u člověka je 1-2 ug!!!, účinná dávka se pohybuje mezi 8-15 ug
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i.m. tj. 0,1-0,2 ug/kg i.m. K těžké dechové depresi a ztrátě vědomí dochází po celkové dávce
50-100 ug tj. 0,7-1,4 ug/kg i.m.
Profesor Stanley uzavřel smlouvu o výzkumu carfentanilu a dalších potentních opioidů s americkou
vládou. Jejich imobilizační potenciál zkoumal na četných zvířecích modelech. Jednalo se nejprve
o potkany, potom o psy a dále o fretky. Nakonec byl carfentanil testován u opic makak rhesus. Byly
to klasické způsoby aplikace intramuskulárně a intravenózně. Ale také inhalačně v podobě
aerosolu. Během studie na opicích veterinární kolega navrhl, aby carfentanil byl injikován
do kostky cukru, které výzkumný tým používal k slazení své kávy. Věděl ze zkušeností, že opice
rády lízají kostky cukru. Byl si vědom úzkosti a strachu, když opice musela být nejprve umístěna
do stlačovací klece, aby mohla být provedena intramuskulární injekce farmaka k indukci anestézie.
Navrhl proto, aby kostka cukru byla nasycena roztokem carfentanilu, který je velmi účinným
sedativem a analgetikem. Po vzniku sedace pak bylo možno aplikovat intramuskulární injekci nebo
intravenózní infuzi bez problémů a bez použití stlačovací klece a s vyloučením emočního stresu.
Opice olízaly a sály carfentanil v kostce cukru, která se postupně rozpustila v dutině ústní během
3 až 4 minut. Opice, které dostaly vysokou dávku carfentanilu, byly hluboce imobilizovány. Bylo
možné u nich provést intubaci bez další medikace. Opice s nižší dávkou byly výrazně sedovány
s úplnou ztrátou agresivity. Manipulace s nimi byla velmi jednoduchá. Když letěl prof. Stanley
zpátky letadlem 10 000 stop nad zemí napadlo ho, že by se dal opioid umístit do lízátka k zajištění
sedace a analgezie lidských pacientů, zvláště dětí. Lízátka dovolovala titrovat opioid neinvazivním
způsobem až k dosažení příslušné sedace a analgézie. V roce 1984 byl vyvinut Oralet červené
lízátko, přátelské k dětem. Nástup účinku byl rychlý za 5 až 15 minut, délka účinku relativně
krátká, 1-2 hodiny. V roce 1985 byla založena malá firma Anesta k výzkumu a klinickému uplatnění
OTFC - oral transmucosal fentanyl citrát. Slizniční aplikace fentanylu a později sufentanilu se
uplatnila zejména k tlumení bolestí onkologických pacientů.
V dalším průběhu testovala výzkumná anesteziologická skupina prof. Stanleye carfentanil
v aerosolu u psů a posléze opic makak rhesus. V pokusech se ukázalo, že u psa bylo dosaženo
chirurgické stadium anestézie bez podstatné dechové deprese. Naopak u opic došlo během deseti
minut od začátku inhalace k výrazné dechové depresi až apnoe, která vyžadovala intubaci zvířete
a umělou ventilaci. Jak již víme, v říjnu 2002 použila speciální ruská vojska aerosol carfentanilu při
osvobozování rukojmích, zajatých čečenskými teroristy, v divadle Dubrovka. Rusové použili
inhalační techniku aplikace, tzv. Non-Lethal Weapons.
Dne 23. 10. 2002 přepadlo 40–50 ozbrojených osob divadlo Dubrovka, které se nachází přibližně
4 km jihovýchodně od Kremlu. Po zuby ozbrojení Čečenci přibližně ve 21:05 hodin s autobusem
k divadlu, přerušili představení a stříleli zbraněmi do vzduchu. Maskovaní útočníci zajali více než
850 lidí jako rukojmí. Útočníci byli vedeni Mowsarem Barajevem, který vyhrožoval, že zajatce
usmrtí, jestliže se ruská vojska okamžitě a bezpodmínečně nestáhnou z Čečenska. Únosci byli
vybaveni ručními granáty, minami a improvizovaným zařízením k odpálení, které se nacházelo
částečně přímo na jejich tělech. Útočníci propustili po několika hodinách asi 150–200 zajatců.
Jednalo se přitom o děti, těhotné ženy, muslimy, část cizinců a osoby, které vyžadovaly medicínské
ošetření.
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Kanalizační systém byl použit ruskými speciálními jednotkami k tomu, aby imobilizovaly přítomné
osoby. Dne 26. října asi v 5 hodin místního času byl vpuštěn do divadla neznámý plyn. Mnoho
zajatců se domnívalo, že tento plyn pochází od ohně. Krátce na to bylo jasné, že plyn byl
do budovy napumpován. Přímo do divadla se dostal klimatizačním systémem divadla
a vytvořeným otvorem ve stěně. Jednalo se pravděpodobně o aerosol anestetik obsahující patrně
carfentanil. Tento aerosol měl respiračně depresivní účinek, až u některých osob došlo k zástavě
dechu. Po třiceti minutách, kdy plyn působil, byl odstartován přímý tah na divadlo. Ruské speciální
jednotky vstoupily do divadla více vchody a také sklepem, střechou a nakonec také hlavním
vchodem. Také mnoho členů speciálních jednotek bylo přivedeno aerosolem do bezvědomí. Po 1,5
hodině sporadické střelby vyhodily ruské speciální jednotky dveře haly do vzduchu a vřítily se
do sálu. Po krátkém boji byli rebelové, kteří byli ještě při vědomí zastřeleni. Speciální jednotky však
usmrtily také rukojmí, kteří se nacházeli v bezvědomí. Později uvedla ruská vláda, že všichni
útočníci zahynuli.
Riches a spol. 2012 analyzovali tekutou chromatografií šaty, vzorky krve a moči dvou Britů, kteří
byli drženi v divadle jako rukojmí. Krevní vzorky byly odebrány za 12-19 hod po aplikaci
chemického aerosolu. Analýzou bylo zjištěno, že šaty a vzorky tělesných tekutin obsahovaly kromě
carfentanilu také ultrakrátce působící remifentanil. Ten měl za následek rychlejší nástup účinku
a snížil také toxické účinky carfentanilu. Dle zpráv německých anesteziologů byly - opět
v tělesných tekutinách - nalezeny metabolity halotanu – inhalačního anestetika, které patrně
sloužilo jako nosný plyn.
Aerosol s obsahem carfentanilu byl použit ještě nejméně jednou. Například 13. října 2005
atakovali Čečenští separatisti ruské město Nalčik. Ruské speciální jednotky použily (narkotickou
látku) proti separatistům, kteří drželi 2 ženy jako rukojmí v obchodě. Přesné informace opět chybí,
rukojmí však byli osvobozeni a byl použit neidentifikovatelný antagonista. Američané
pravděpodobně zkoušeli carfentanil v jeskynních systémech Tora-Bora v Afghánistánu. Podrobnější
údaje jsou pochopitelně tajné.
Na základě inspirace prof. Stanleym byl carfentanil také aplikován ve veterinární medicíně
i netradičními způsoby podání. U šimpanzů, gibbonů a malp kapucínských byl carfentanil aplikován
bukálně v dávkách 2 – 4 µg/kg samotných nebo v kombinaci s dehydrobenzperidolem (Kearns
a spol. 1999). Stejná autorka (2000) podala carfentanil transbukálně u 5 šimpanzů po předchozí
premedikaci droperiolem v celkové dávce 2,5 mg. Ramsay a spol 1995 použili carfentanil
transbukálně k imobilizaci medvěda baribala (Ursus americanus) o hmotnosti 80 – 233 kg. Celková
dávka carfentanilu se pohybovala od 0,7 – 3 mg, což odpovídá dávce 6,8 – 18,8 µg/kg. Carfentanil
byl aplikován v 5 – 20 ml medu a podáván titračním způsobem. K imobilizaci došlo v průměru
za 10 minut, v průběhu imobilizace byla patrná bradypnea, desaturace krve a svalová rigidita.
Po aplikaci naltrexonu v dávce 10 mg na 1 mg carfentanilu došlo k plnému zotavení za 5 – 8 minut.
U kozy domácí byla testována kombinace carfentanilu v dávce 60 µg/kg bukálně spolu
s detomidinem v dávce 60µg/kg (Sleemen a spol. 1997). V televizi na kanálu Discovery Channel byl
trankvilizován medvěd Grizly o hmotnosti 500 kg carfentanilem bukálně a transportován z jižního
Texasu do zoo v Houstonu. Carfentanil byl opět rozpuštěn v medu. Ve filmu Ztracený svět – Jurský
park byl Tyranosaurus Rex imobilizován 2 střelami (10 mg koncentrovaného carfentanilu).
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V roce 1984 jsem získal laskavostí pražského zastoupení firmy Janssen a opiátového centra
ve Vídni carfentanil v prášku v množství 1 g. Rád bych se nyní podělil o zkušenosti s tímto
ultrapotentním analgetikem. Měl jsem vzácnou příležitost otestovat v pražské zoologické zahradě
s MVDr. Svobodníkem u kopytníků, lidoopů (šimpanz, gorila) i na experimentálním pracovišti IKEM
na potkanech, opicích makak rhesus a jednom paviánu pláštíkovém, který se v této době jako
erbovní zvíře nalézal na experimentálním pracovišti. V klinické pilotní studii pak na dobrovolnících
– zdravotních sestrách. V pražské zoologické zahradě jsem podával carfentanil intramuskulárně,
stejně tak ve většině případů na zvířatech v IKEM. U dobrovolníků jsem testoval nazální způsob
aplikace.
Pes je známý tím, že toleruje vysoké dávky fentanylu a jeho derivátů, dochází sice k dechové
depresi, ale apnoe nebyla pozorována ani při dávce 150 ug/kg i.v.!! Carfentanil jsem testoval u psů
kříženců v dávkách 10,20 a 100 ug/kg i.m. Při všech dávkách byla již vyznačena dechová deprese,
kterou jsem zjišťoval odběrem krevních vzorků z extrakutánně založeného laloku z a.carotis.
V té době neexistovala samozřejmě pulzní oximetrie. V nejvyšší dávce byla výrazná dechová
deprese, ale pes se bez následků zotavil. V nízkém dávkování byla dechová deprese výrazně menší.
Srdeční frekvence se po aplikaci carfentanilu výrazně snížila na 50-60 tepů/min, což bylo asi o 50 %
výchozích hodnot.
Carfentanil jsme také testovali u opic makak rhesus. Zjistili jsme, že carfentanil má velmi úzkou
terapeutickou šíři u primátů, včetně člověka. Optimální dávka se pohybovala mezi 1, 5 až 2 µg/kg
i.m. Již při dávce nad 1 µg/kg došlo k silné sedaci se ztrátou agresivity a dobrou manipulovatelností
zvířete. Byl však často částečně zachován úchopový reflex. Při dávce nad 2 µg /kg byla patrná již
dechová deprese jemnou cyanózou viditelných sliznic. Musíme však dodat, že v této době
neexistoval pulzní oximetr k neinvazivnímu měření saturace hemoglobinu kyslíkem. Podobný
výsledek jsme dosáhli i s použitím carfentanilu u šimpanzů v pražské zoologické zahradě. Zde se
optimální dávka pohybovala mezi 0,75 až 1,25 µg /kg i.m. Mírné zvýšení dávky již vedlo k dechové
depresi. U gorily, hmotnosti 80 až 90 kilo, jsme frakcionovaně podali carfentanil v celkové dávce
1 mg per os v ovocné džusu. Docílili jsme pouze lehké sedace a se známkami zvýšené činnosti
parasympatiku, která se projevovala flatulencí a kálením zvířete
Carfentanil jsme studovali také u mladého samce paviána pláštíkového (Papio hamadryas) stáří
okolo 3 let, váhy 12,3 kg. Po carfentanilu v celkové dávce 15 ug i.m. nastala během 5 min výrazná
sedace s úplnou ztrátou agresivity. Manipulace se zvířetem byla možná, ale dávka nestačila
k tomu, abychom vyndali zvíře z klece. Proto jsme přidali carfentanil v celkové dávce 5 ug i.m.
Po 10ti minutách se sedace výrazně prohloubila. Po vynětí z klece bylo zvíře zcela manipulovatelné
bez známek obrany. Pavián byl při vědomí a seděl apaticky na stole. Po přidání další dávky 5 ug
ulehl do polohy na zádech. V této době byla již patrná respirační deprese. Pavián seděl s částečně
otevřenými ústy a protruzí jazyka. Ve pětatřicáté minutě jsme podali diprenorfin (Revivon –
parciální antagonista opioidů, který je používán k antagonizování ultrapotentních opioidů)
v celkové dávce 1,5 mg (60x více než byla dávka agonisty). Během pěti minut došlo k návratu
psychomotorické aktivity a k obnovení agresivního chování. Během zotavování jsme pozorovali
pruritus na celém těle, který odezněl během 45 min.
Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [Online] 2017, 64(4)

64

Obr. č. 3: Ztráta agresivity po imobilizaci carfentanilem

V roce 1985 jsme testovali carfentanil v dávce 0,5 ug/kg u dvacetileté ženy, váhy 63 kg, již během
7 minut došlo ke slabé sedaci spojené se snížením vnímání doteku a percepce bolesti. Sedace
se dále prohlubovala, až došlo ke spánku, který byl doprovázen živými sny. Respirační frekvence
v průběhu účinku klesla z 18 dechů na 9, tepová frekvence z 86 tepů na 66 tepů/min, krevní tlak
ze 130/80 torrů na 110/70 torrů. V 60. min jsme podali naloxon v dávce 0,4 mg i.m. a za 15 min
následoval naloxon v dávce 0,4 mg i.v. po intravenózní aplikaci došlo k úplnému antagonizování
účinku, za 2 hodiny se však objevila mírná sedace. V období zotavování byla mírná nauzea. U dvou
pokusných osob, zdravotních sester ve věku 23-24 let jsme podali carfentanil nazálně v dávce 0,25
ug/kg. Došlo k výrazné sedaci s analgezií během 10ti minut od aplikace.
Profesor Stanley strávil celý svůj život v anesteziologickém výzkumu a v klinické praxi
kardiovaskulární anesteziologie. Byl optimistický, co se týče dalšího vývoje anesteziologie.
Předpokládal vývoj nových anestetik, která by napodobovala hibernaci zvířat. Zmiňoval se také
o metodách elektro anestézie eventuálně anestézie magnetickými poli, která by indukovaly
vylučování neurotransmiterů, endogenních působků organismu, spolu s hormony, a které by
spolehlivě vedly k anestezii a bezbolestnosti.
Snil o anestezii, které by zvýšila bezpečnost a efektivnost, měla vynikající biologickou dostupnost,
anestetika zaručovala rovnoměrný průběh anestézie bez vrcholů a údolí, měla redukovaný výskyt
nežádoucích účinků, snížené dávkování a frekvenci podávání a sníženou cenu.
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Profesor Stanley se celým životem
zasloužil o podstatný pokrok ve
vývoji nových anesteziologických
technik, a proto mu náleží vždy
čestné místo mezi světovými
anesteziology. Kromě toho se
zasloužil svým farmakologickým
výzkumem o bezpečnost Spojených
Států v boji proti terorismu.
Čest jeho památce.
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Supplementum 4/2017
Statistika oboru anesteziologie a resuscitace
ARO, KARIM - Česká republika 2016

Údaje: Odbor analýz, publikací a externí spolupráce ÚZIS ČR
Hlásící složky za rok 2016 ke dni 31. 12. 2016
NZIS REPORT č. A025 – sumář zpracován k 08/2017
Časový trend je dostupný od roku 2007.
Kopie zpracování pro Národní zdravotnický informační systém
Zpracování: doc. MUDr. J. Drábková, CSc. pro výbor České společnosti anesteziologie, resuscitace a
intenzivní medicíny

ARO, KARIM – pracoviště
Počet KARIM/ARO
 lůžková KARIM/ARO

959
123



nelůžková anesteziologická pracoviště

836



počet anesteziologických ambulancí

482



počet ambulancí pro léčbu bolesti

81

Počet resuscitačních lůžek
Počet probouzecích/zotavovacích lůžek
Vysokoprahový příjem v rámci AR pracoviště
NIP
DIOP
Ambulantní pracoviště – DUPV

780
662
29
18
13
14

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [Online] 2017, 64(4)

67

Pracovníci ARO, KARIM – fyzické osoby a úvazky
Lékaři
Lékaři celkem
- bez specializace
- se specializací
- přepočtené úvazky
- smluvní
- průměrný roční přepočtený počet
lékařů celkem (vč. smluvních)
- se specializací
- bez specializace
- průměrný roční přepočtený počet
lékařů celkem (vč. smluvních)
- průměrný roční přepočtený počet
lékařů bez specializace
- průměrný roční přepočtený počet
lékařů se specializací
- počet lékařů s částečným úvazkem
- počet lékařů s částečným úvazkem bez specializace
- počet lékařů s částečným úvazkem se specializací
- smluvní lékaři celkem
- smluvní lékaři bez specializace
- smluvní lékaři se specializací
- počet lékařů v nelůžkové složce AR
- z nich se specializací
- bez specializace, v zácviku
- smluvní lékaři v nelůžkové složce AR
- z nich se specializací
- z nich bez specializace, v zácviku

2 207
525
1 682
1 799,5
290,8
2 480,5
2 021,0
459,5
1 799,5
453,8
1 345,7
543
86
457
290,8
30,9
259,9
748,4
543,7
204,7
126,4
112,7
13,7

ZPBD – dř. SZP

Celkem
Počet ZPBD
- anesteziologické sestry
- sestry u res. lůžek
- laboratorní úsek
přepočtené úvazky

4 590
1 657
2 543
390
4 086,3
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- přepočtené počty na nelůžkové části AR
1 098,0
- smluvní
155,7
- smluvní na nelůžkové části AR
54,7
počet osob s částečným úvazkem
720
____________________________________________________________________________
SPSZ + JOP

Celkem
přepočtené úvazky
smluvní
počet osob s částečným úvazkem
na nelůžkové části AR: celkem
smluvní na nelůžkové části AR: celkem

450
408,7
15,2
103
31,4
6,57

ZPOD

Celkem
přepočtené úvazky
smluvní
počet osob s částečným úvazkem
na nelůžkové části AR
smluvní na nelůžkové části AR

631
597,2
12,4
35
72,5
2,0

Ostatní odborní pracovníci

Celkem
přepočtené úvazky
smluvní
počet osob s částečným úvazkem
přepočtené počty na nelůžkové části AR

70
62,3
0
5
5,5

Anesteziologická činnost

Počet anestezií celkem
- v regionální anestezii
- u ambulantních pacientů
- v průběhu ÚPS
- v kombinované anestezii

847 443
113 272
97 937
95 907
46 028
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13,4 % ze všech
11,6 % ze všech
11,3 % ze všech
69

- u dětí s t.hm. < 3000 g celkem
- v regionální anestezii
- u ambulantních pacientů
- v průběhu ÚPS
- v kombinované anestezii
- u seniorů ≥ 65 let
- v regionální anestezii
- u ambulantních pacientů
- v průběhu ÚPS
- v kombinované anestezii
Počet porodních analgezií

907
2
40
54
98
193 917
38 033
11 527
20 641
10 788

22,9 % ze všech
19,6 % z anestezií seniorů
10,6 % z anestezií seniorů

15 664

Rozdělení pacientů podle ASA z celkového počtu
takto vykázaných anestezií
708 495
- v průběhu ÚPS celkem podáno anestezií
72 391
ASA 1

- v regionální anestezii
- ambulantně
- v průběhu ÚPS
- v kombinované anestezii
ASA 2

- v regionální anestezii
- ambulantně
- v průběhu ÚPS
- v kombinované anestezii
ASA 3

- v regionální anestezii
- ambulantně
- v průběhu ÚPS
- v kombinované anestezii
ASA 4

- v regionální anestezii
- ambulantně
- v průběhu ÚPS
- v kombinované anestezii

246 744
19 680
33 974
20 672
12 178

34,82 %
8,0 %
13,8 %
8,4 %

ze všech kategorií
z ASA 1
z ASA 1
z ASA 1

313 908
29 930
19 413
26 513
16 598

44,3 % ze všech kategorií
9,5 % z ASA 2
6,2 % z ASA 2
8,4 % z ASA 2

123 033
19 744
2 434
18 968
8 933

17,3 % ze všech kategorií
16,1 % z ASA 3
1,9 % z ASA 3
15,4 % z ASA 3

21 620
2 900
172
5 317
1 355
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3,1 % ze všech kategorií
13,4 % z ASA 4
0,8 % z ASA 4
24,6 % z ASA 4
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ASA 5

- v regionální anestezii
- ambulantně
- v průběhu ÚPS
- v kombinované anestezii
Dohled na zotavovacím pokoji
- u ambulantních pacientů
Dohled u rizikových výkonů
- u ambulantních pacientů

3 190
154
17
921
61

0,45 % ze všech kategorií
4,8 % z ASA 5
0,53 % z ASA 5
28,9 % z ASA 5

251 808
36 037
53 052
14 244

Mors in tabula – MIT (peroperačně a do 2 h po výkonu/intervenci)

- celkem
- při a po regionální anestezii
- pří a po ambulantních výkonech
- v průběhu ÚPS
- v kombinované anestezii

136
0,16 ‰
6
1
48 = 35,3 % ze všech MIT
6

Resuscitační péče

Počet resuscitačních lůžek
Počet probouzecích / zotavovacích lůžek
Počet přijatých pacientů
- z toho dětí do 19 let
- z toho seniorů ≥ 65 let

780
662
35 738
809
19 067

2,26 %
53,4 %

Výsledný počet přeložených, propuštěných, zemřelých pacientů z 35 738 přijatých pacientů
-

-

-

Počet přeložených na ARO/JIP
celkem
z toho dětí do 19 let
z toho seniorů ≥ 65 let
Počet přeložených na NIP
celkem
z toho dětí do 19 let
z toho seniorů ≥ 65 let
Počet přeložených na DIOP
celkem
z toho dětí do 19 let
z toho seniorů ≥ 65 let

12 999
607
5 851

36,4 %

1 589
52
873

4,4 %

310
1
177
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0,87 %
57,1 %
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-

-

-

-

-

Počet přeložených na standardní oddělení
celkem
10 751
z toho dětí do 19 let
41
z toho seniorů ≥ 65 let
5 160
Počet propuštěných
celkem
4 650
z toho dětí do 19 let
90
z toho seniorů ≥ 65 let
703
Počet zemřelých celkem
6161
z toho dětí do 19 let
30
z toho seniorů ≥ 65 let
3 846

v tom počet zemřelých do 24 hodin
celkem
z toho dětí do 19 let
z toho seniorů ≥ 65 let

30,1 %
48,0 %
13,01 % ze všech přijatých
15,1 % ze všech propuštěných
17,2 % celková mortalita

1 826
11
1 172

v tom počet zemřelých později než za 24 hodin
celkem
4 335
z toho dětí do 19 let
z toho senioři ≥ 65 let

19
2 674

62,4 % - ze všech zemřelých
10,8 % - ze všech přijatých

29,6 % ze všech zemřelých
64,2 % z počtu zemřelých do 24 hod

70,4 % z počtu zemřelých později než
za 24 hodin
43,4 % z počtu zemřelých později než
za 24 hodin

Typ, hlavní indikace příjmu

30 458

- interní choroba
- z toho dětí do 19 let
- z toho seniorů ≥ 65 let

13 493
193
7 449

44,3 % ze všech dg.

- chirurgická/ traumatologická dg.
- z toho dětí do 19 let
- z toho seniorů ≥ 65 let

16 965
178
7 953

55,7 % ze všech dg.

Příjmové APACHE II skóre / 24 h
vypočteno celkem v počtu případů
- z toho u dětí do 19 let
- z toho u seniorů ≥ 65 let

12 608
2 242
10 126

Počet ošetřovacích dnů vč. dětí
- z toho na dětských lůžkách ARO / KARIM

93 181
3 493
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55,21 % z interních dg.

46,9 % z chir/traum.dg.

41,4 %
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Délka ošetř. doby – průměrný počet dnů
Využití kapacity resuscitačních lůžek
- ve dnech (sanit. závěry nepočítány)
-v %
Počet uměle ventilovaných pacientů
- z toho dětí do 19 let
- z toho seniorů ≥ 65 let
Počet pacientů ventilovaných < 24 h

- z toho dětí do 19 let
- z toho seniorů ≥ 65 let
Počet pacientů ventilovaných > 24 h
- z toho dětí do 19 let
dětí
- z toho seniorů ≥ 65 let

Počet úmrtí celkem - mortalita
- z toho dětí do 19 let
- z toho seniorů ≥ 65 let

5,41 dne

250,2 dne
67,8 %
20 114 = 56,3 % z počtu přijatých
619 = 76,5 % ze všech přijatých dětí
10 801 = 56,65 % ze všech přijatých seniorů
7 426 = 36,9 % ze všech ventilovaných
= 20,8 % z počtu přijatých
290 = 35,8 % z počtu všech ventilovaných
dětí
3 741 = 34,5 % ze všech ventilovaných seniorů
12 688 = 63,1 % ze všech ventilovaných
= 35,5 % z počtu přijatých
329 = 53,2 % z počtu všech ventilovaných
7 070 = 65,5 % z počtu všech
ventilovaných seniorů
6 161 = 17,2 %
30 = 3,7 % z přijatých dětí do 19 let
3 846 = 62,4 % z celkové mortality
= 20,2 % z přijatých seniorů

Počet úmrtí do 24 h od příjmu = časná mortalita
celkem

1 826

- z toho dětí do 19 let
- z toho seniorů ≥ 65 let

11
1 172

5,1 % z celkem přijatých
29,6 % z celkové mortality
6,1 % z přijatých seniorů
62,9 % z údaje časné mortality

Počet úmrtí > 24 h od příjmu = pozdní mortalita
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celkem
- z toho dětí do 19 let
- z toho seniorů ≥ 65 let

4 335
19
2 674

70,36 % z celkové mortality
69,5 % z celkové mortality seniorů

Různé výkonové ukazatele

Počet ošetřovacích dnů ARO, KARIM
- z toho na dětských res. lůžkách

193 181
3 493

1,8 % ze všech ošetř. dnů

Základní údaj viz rovněž výše a dále podrobnější rozbor:

Stratifikace ošetřovacích dnů podle TISS kategorií ARO, KARIM
Počet ošetřovacích dnů celkem
- dětských do 19 let
9 – 14 b.
15 – 19 b.
20 – 29 b.
30 – 39 b.
40 – 49 b.
50 b. a více

193 181
3 493
12 521
18 681
56 901
58 286
34 907
11 935

Dohled na zotavovacím pokoji
- z toho u ambulantních pacientů

251 808
36 037

Dohled u rizikových výkonů
- u ambulantních pacientů

53 052
14 244

Počet výkonů v anest. ambulancích
- průměr / 1 anest. ambulanci

433 108
898,6

Počet výkonů v ambulanci
léčby chronické bolesti
- průměr / 1 ambul. léčby bolesti

242 739
2 697,2

Tým pro léčbu akutní bolesti

setrvalý údaj
6,5 %
9,7 %
29,4 %
30,2 %
18,1 %
6,1 %

14,3 % ze všech

26,8 % z celkového počtu

38

Specifické vybavení AR pracoviště

Resuscitační úsek
ECMO

83
10
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ECC
Léčebná hypotermie
CRRT

6
62
73

Vysokoprahový urgentní příjem v rámci ARO, KARIM

29

Dlouhodobá intenzivní péče

NIP v rámci AR pracoviště
DIOP v rámci AR pracoviště
Specifická péče DUPV

18
13
14

jarmila.drabkova@fnmotol.cz z pověření výboru ČSARIM

Vážení a milí čtenáři referátových výběrů
z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny,
děkujeme vám za vaši přízeň v letošním roce,
přejeme vám krásné Vánoce a úspěšný nový rok 2018.
Těšíme se na brzkou shledanou.
Národní lékařská knihovna
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