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Postgraduální témata
38th ISICEM Brusel - Přehled novinek a výhledů 2018
ISICEM – International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine má svou historii nyní
dosahující celosvětového dosahu a je především obrazem neutuchajícího elánu jeho organizátora
a guru J-L Vincenta, profesora intenzivní medicíny na ERASME University v Bruselu.
Kdysi – před 38 lety začínala tato akce jako klinický seminář jeho oddělení, údajně za přítomnosti asi
20 jeho lékařů. Na seminář pozval jejich přednosta svého zahraničního kolegu a přítele – prý
se poznali na dovolené.
Téma intenzivní medicíny, které tehdy přednesl v angličtině, se ukázalo jako originální, zajímavé
a nosné. Dostalo podporu, organizační a sponzorské zázemí, přednosta se vložil do dané iniciativy
s celou svou vallonskou energií. Nitronemocniční akce dosáhla na název sympózium a to si již cíleně
ponechala. Tématika se začala věnovat novinkám v každoročním jarním podání a rozrůstala se.
Do Bruselu začali být zváni a přijížděli i renomovaní odborníci z celého světa – především
ze zemí Západní Evropy, z USA, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu. Postupem let se připojovaly
přednášky z Japonska, z vyspělých států Jižní Ameriky, účastnili se i nelékařští zdravotničtí a další
pracovníci s experimentálními i klinickými studiemi a poznatky.
V jednotném anglickém jednacím jazyku se přednášející guru věnovali didaktickým lekcím
v intenzivní a v urgentní medicíně. Diskuse byly na forech i v satelitních workshopech. Připojily
se i e-postery volných sdělení v narůstajících počtech, výstava početných odborných nakladatelství,
doprovodná vědecko-technická výstava nakladatelů i výrobců.
Každý rok dostal každý účastník v rámci svého sympoziálního poplatku stále stejně stylově
vytištěnou knihu na témata současných pilířů, novinek i hlavních problémů v rozsahu
i překračujícím 700 stran. Její předem zadané a pečlivě zpracované kapitoly vytvořily Update našich
znalostí, zkušeností i kontroverzí.
V roce 2018 se pod historickým 38th ISICEM po dobu minimálně čtyř jednacích dnů se satelity
ve 12 celodenních simultánních sekcích účastnilo programu 6 256 zájemců o intenzivní a urgentní
medicínu, o její nové techniky, etiku, ošetřovatelskou péči, logistiku, diverzifikované systémy
zdravotnictví i legislativy. Tým přednášejících zahrnul 180 odborníků různých specializací z celého
světa, doprovodná výstava měla více než 100 vystavovatelů s novinkami.
Pozvání k aktivní přednášce si všichni považují vždy za čest a navíc za potěšení. Derek Angus,
pravidelně přednášející emeritní ředitel z Univerzitní nemocnice v Pittsburghu s tématy organizace
uvedl svou vyžádanou přednášku americky jednoduše: Lovely to be here.
Z přednášek i z knižní publikace 2018 Update in Intensive Care and Emergency Medicine přineseme
jako každý rok v Referátovém výběru ARIM 2 / 2018 přehled hlavních témat současnosti i nejbližší
budoucnosti.
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Přehled hlavních témat:
Šok, sepse, zejména u specifických skupin pacientů; Aktivace imunity, buněčná smrt; Imunoglobulin
M; Prevence a zvládání infekcí; Prevence antibiotiky před výkony u septických pacientů; Nové názory
na Surviving Sepsis Campaign – příprava nových doporučení
Současné hemodynamické monitorování; Krátce účinné betablokátory, jejich možnosti a indikace;
Koagulační faktory v perioperačním období
Rozumíme ARDS po tolika letech? Co jsme se naučili? Selhání plic a jak dále? Zavřít plíce
a ponechat je odpočinout? NIV – dnešní role, možnosti a meze
AKI ze všech úhlů; Vazospasmus a jeho dnešní místo
Výživa cíleně ve všech fázích
Časná mobilizace – vliv na dlouhodobé výsledky
Nové zobrazovací metody – struktury a funkcí
Anxieta pacientů v intenzivní péči; Dlouhodobé a mentální výsledky; Dysfagie a výpadky
Budoucnost intenzivní medicíny; Co nám říkají klinické studie? Lídři a manažeři, personál ICU; lékaři
intenzivisté – jak je vzdělávat? E-learning; Objemy dat, využití techniky; Příjmy do ICU
a jejich přínos versus nákladnost; EBM současné doby a v budoucnosti
Následná intenzivní péče; NDE, QOL a QALY; Postintenzivní péče – její náplň, systém a personál;
Aspekty paliativní medicíny a péče
Vztahy k členům rodiny; Komunikace a otevřené systémy
Protokoly, směrnice, „guidelines“ a jejich dnešní poslání; Čas a vyváženost v intenzivní péči
Military medicine je určitý příklad? Nice 2016 a medicína katastrof dneška
Pozornost byla věnována i mezidobí a tím i hledání stěžejních nových podkladů a pohledů
na kardiopulmonální resuscitaci v terénu - OHCA i v nemocnici – IHCA. Téma je v obsahu tohoto čísla
1 / 2018 rozvedeno a další oblasti budou obsahem čísla 2 / 2018.

Redakce RV ARIM
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Novinky v KPR 2018
Téma bylo náplní rozsáhlé přednáškové sekce, obsazené velmi renomovanými odborníky
z přednemocniční neodkladné péče i z nemocniční péče zejména z Evropy. Kanady, USA a Austrálie
s Novým Zélandem.
Byly zpracovány i nové studie i metaanalýzy z Japonska a Jižní Koreje, které až udivily rozpracováním
podle přesně vedených centrálních registrů.
Všichni přednášející konstatovali, že je právě polovina mezidobí do očekávaných nových
metodických doporučení – guidelines v říjnu 2020, kdy budou rozeslána jednotně a neprodleně
elektronicky do celého světa podobně jako tomu bylo v roce 2015.
Ale již dnes jsou k dispozici významné údaje, ale i kontroverze, přehodnocování, ekonomické
zhodnocení, možnosti spojené s e-CPR, s následnou péčí i s výslednými skórovacími systémy CPC,
s rozmisťováním AED na veřejných prostranstvích, s vysíláním dronů s resuscitačním vybavením
na vzdálená, nepřístupná místa apod.
Problematika byla jako velmi významná součást soudobé resuscitační medicíny zařazena do dvou
kapitol níže citovaného 2018 knižního vydání 2018 Annual Update, kde je navíc doprovází celá řada
velmi podrobných dat i v tabulkovém zpracování a časovém hodnocení.
Přednášky i texty jsou zpracovány didakticky a jedná se v nich i o budoucích hledaných úpravách
postupů a doporučení tak, jak na nich již nyní pracuje připravující početná skupina zpracovatelů
z tzv. Task Force.
Ve zjednodušeném výběru lze z ní obdobně přehledně a didakticky převzít nejdůležitější momenty
s konstatováním, že do roku 2020 bude třeba zpracovat a sjednotit velké množství často
heterogenních údajů.
Srdeční zástava se zcela konsenzuálně hodnotí jako extrémní stav bezprostředně ohrožující život
jedince; postižení bez zahájení KPR zemře do několika minut nebo utrpí trvalé poškození mozku.
Výskyt náhlé srdeční zástavy mimo nemocnici přijal akronym OHCA, u hospitalizovaných pacientů
je označován akronymem IHCA.
Náhlá srdeční zástava se zástavou krevního oběhu má různorodé příčiny, často i projevy, výsledky,
nároky a možnosti záchrany lidského života a jeho následné kvality pro zachráněného. Vyžaduje
systém, logistiku, má své etické momenty a ekonomické požadavky.
OHCA

Její charakteristika se z celosvětového pohledu může zčásti lišit. Spojuje ji celkový výskyt
u dospělých 62 případů na 100 000 obyvatel ročně, jak vyplývá ze 67 citovaných prospektivních
studií. Nejvyšší incidence OHCA je v Severní Americe – 71 případů / 100 000 obyvatel ročně; Nejnižší
je výskyt v Asii – 50 případů / 100 000 obyvatel ročně. Přibližně 75 % příhod má primárně kardiální
příčinu.
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Počty úspěšně zresuscitovaných po OHCA se rovněž regionálně liší. Tabulka 1 zkráceně uvádí hlavní
údaje, získané z publikací.
Tab. 1 – OHCA, hlavní kvantitativní i kvalitativní údaje
KPR svědky
%

Přežití
celkem
%

Přežití KF,
pKT
%

Přežití
PEA,
asyst %

Země

Rok

Počet
KPR

USA

2012

16 614

36,3

9,8

27,9

4,4

UK

2014

28 729

55,2

7,9

?

?

Japonsko

2014

97 024

50,6

2,3

?

?

V USA a v Kanadě byly v přednemocniční neodkladné péči značné i regionální rozdíly ve výskytu
i ve výsledcích: 71,8 – 159,0 / 100 000; přežití s propuštěním z hospitalizace 1,1 – 8,1 %.
Místní výskyt podle KPR zahájené svědky příhody ihned s užitím AED měl statisticky vyšší přežití
s p <0,001.
V Evropě podle údajů, publikovaných v roce 2016 byla OHCA v přednemocniční péči zaregistrována
v rozmezí 19,0 až 104,0 případů / 100 000 obyvatel / rok s celkovým přežitím 10,3 %.
Většina přeživších vykázala úvodní rytmus komorové fibrilace (KF) nebo pKT (bezpulzové
tachykardie komor).
Místo a prostředí vzniku OHCA bylo v 15 % na veřejných prostranstvích, v 75 % v domácnosti nebo
ve společné rezidentúře.
V USA je až v 55 % OHCA na veřejném prostranství resuscitována svědky příhod. V domácnostech
je tento údaj pouze 35 %. Úvodní zjištěný rytmus je KF / pKT v 51 % na veřejnosti, v domácnosti
je zjištěn pouze ve 22 %. Odpovídá tomu i přežití s propuštěním z hospitalizace u 6 % zástav
v domácnosti oproti 17 % OHCA zresuscitovaných a přežívajících pacientů z veřejných prostranství.
Vývojové trendy

Výskyt ohlášených, registrovaných OHCA v USA, v Evropě postupně klesá, přičemž podíl přežití
OHCA postupně v posledních letech stoupá. Pečlivé údaje poskytuje v tomto směru registr např.
z Dánska.
Vzestup je zdůvodňován zahájením KPR svědky příhody, dále výukou KPR již v základních školách
a v průběhu školení všech řidičů motorových vozidel.
Nízké přežití je obecně hlášeno z asijských zemí. Údaje se významně zlepšují v Japonsku, kde jsou
přesně registrovány a jednotně hodnoceny i výsledky přežití z výsledného neurologického pohledu.
Příznivě se dosáhlo jejich dvojnásobného zvýšení z 9,8 % na 20,6 % s p < 0,001. Obdobné pozitivní
trendy jsou přesně registrovány i z Londýna, kde je uváděno i dvojnásobné přežití oproti minulosti,
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kvalitou výsledků umožňující i propuštění zachráněných pacientů z intenzivní péče
po zresuscitované OHCA.
Neurologické výsledky

Přežití je velmi obecně a široce pojatý výsledek. Přednost se v současné době dává neurologickým /
mentálním výsledkům se zařazením testovaných pacientů podle kategorizace CPC – Cerebral
Performance Category a mRS – modifikované Rankinově stupnici. Přitom se jako poměrně příznivý
výsledek hodnotí CPC = 1-2 a mRS = 0 – 3.
Kategorizace nejsou však spolehlivě výstižné – podle nich by byla KPR ze 75 % velmi úspěšná, popř.
doprovázená pouze lehkou kognitivní dysfunkcí. Výsledek KPR má nicméně komplexní podklady
i soubor hodnocených kritérií; navíc se na celkovém stavu pacienta podílí i předchozí komorbidity,
ráz náhlé srdeční zástavy, dojezdové doby, využití cílené tělesné teploty a hypotermie (TTM – target
temperature management) v pokračující intenzivní péči apod.
Paměť a výkonnostní, mentální funkce se mohou obnovit při využití celého komplexu příznivých
opatření a postupů až v 80 %. mRS sloužilo k porovnávání amiodaronu a lidokainu, k podílu
propuštění z intenzivní péče i z nemocnice, hodnotilo srovnávacími metodami kontinuální
a přerušovanou masáž. Všechny provedené studie poměrně vyrovnaně vykazovaly mRS skóre 0 – 3
v plných 76 % a mRS 0 – 1 přibližně v 50 % (NICHOL 2015). Je třeba navíc sjednotit dobu hodnocení
- neurologický stav se může v čase vyvíjet a dokonce i zlepšovat.
Dynamické sledování u 681 přeživších OHCA po 1 – 6 měsících vykázalo u 30 % zachráněných
zlepšení ve 12 %; v 1 % bylo konstatováno zhoršení a v 17 % bylo konstatováno úmrtí (ARRICH 2009).
Totéž bylo možno zjistit při hodnocení kategorie CPC v průběhu do 6 měsíců; obdobné výsledky jsou
referovány i po OHCA u pacientů, zresuscitovaných v Norsku – Oslu (LUND-KORDAHL et al., 2010)
u pacientů, přijatých po úspěšné KPR do centrové intenzivní péče.
Dlouhodobé přežití

Uvedené zdravotní výsledky jsou velmi významné a jsou velmi přesně sledovány – vzbuzují nejen
zdravotnický, ale podstatně širší, komplex momentů – sociologický, ekonomický, politický, etický
a vedou k četným rozvahám v řadě institucí a na řadě úrovní.
Dánská studie (KRAGHOLM et al., 2015) u 796 přeživších OHCA v letech 2001 – 2011 prokázala,
že 610 pacientů, tj. 76,6 % z jejich počtu bylo schopno se vrátit do práce v intervalu – mediánu čtyř
měsíců. Z nich 74,6 % přeživších vykonávalo své zaměstnání bez další pracovní neschopnosti
po šesti měsících obnovy pracovní schopnosti. Tato čísla se dokonce zlepšila v další pětileté studii:
66,1 % v letech 2001 – 2005; 78,1 % v letech 2006 – 2011; p = 0.002.
Při kvalitativním rozboru se jednalo nejčastěji o mladší pacienty, muže, vysokoškolské studenty
ve vyšších ročních studia a v případech, kdy náhlá srdeční zástava vznikla za přítomnosti svědků
a neodkladná resuscitace byla zahájena skutečně neprodleně a účinně.
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Velká australská studie (ANDREW, 2017) prokázala pro roky 2000 – 2014 u 3 449 případů OHCA
průměr dlouhodobého přežití 11,9 let. První rok po OHCA přežilo 92,2 % akutně zresuscitovaných
pacientů. Přežití po dobu 10 let bylo zaznamenáno v 70,1 % a přežití po dobu 15 let bylo zjištěno
v 62,3 % případů. Po prvních pěti letech se mortalita nadále prakticky vyrovnala standardní mortalitě
v celé populaci.
IHCA

Výskyt IHCA – nitronemocničně vzniklé náhlé srdeční zástavy se posuzuje poměrně obtížně
pro nedostatek dostupných kvalifikovaných dat. Přehled k roku 2007 uvádí 1 – 5 těchto příhod /
1 000 pacientů přijatých do nemocnice (SANDRONI, 2007).
USA: Propuštění úspěšně zresuscitovaných pacientů se pohybuje v rozmezí 15 – 20 %. American
Heart Association – AHA uvádí (PEBERDY, 2003) pro USA čtyři případy KPR – IHCA / 1 000 přijatých
pacientů. V 79,3 % těchto případů se jednalo o úvodní asystolii nebo PEA. Předpokládané přežití
bylo 22,3 %; skutečné přežití bylo vyšší zejména v nemocnicích s dostatkem sesterského ošetřujícího
personálu, s dobře zvládnutou prevencí nestabilních klinických stavů, popř.
s propracovaným systémem DNR rozhodnutí u pacientů s nejnižší prognózou přežití.
UK: V UK je statistika IHCA sledována podle podávaných hlášení do centrálního registru
v případech, kdy je k pacientovi povolán vyčleněný resuscitační tým zdravotnického pracoviště –
MET – Medical Emergency Team.
V letech 2011 – 2013 bylo ze 144 nemocnic s akutními lůžky ohlášeno 1,6 náhlých srdečních zástav
typu IHCA /1 000 přijatých pacientů. Počet propuštěných pacientů po úspěšné KPR byl v průměru
18, 4 %. Při úvodní komorové fibrilaci následovalo přežití v 16,9 % po bezpulzové komorové
tachykardii dosáhlo přežití 49,0 %, ale při úvodní asystolii / PEA byl dosažen úspěch pouze v 10,5 %
(NOLAN, 2014).
ČLR: Statistika byla publikována i ze zdrojů Čínské lidové republiky: IHCA z jednoleté studie dvanácti
nemocnic v Pekingu s 582 242 přijatými pacienty: IHCA vznikla v 17,5 případech / 1 000 přijatých
pacientů; neodkladná resuscitace byla prováděna ve 4,6 případech / 1 000 příjmů (SHAD, 2013). Ve
24 % případů IHCA a KPR se jednalo o komorovou fibrilaci nebo bezpulzovou komorovou tachykardii;
přežilo 9,1 % pacientů, kteří mohli být propuštění z intenzivní péče a hospitalizace.
Vývojové trendy

Podíl přežití po IHCA a pohotové KPR se zvyšuje – je v současné době 20 % platné pro přežití všech
maligních změn rytmu včetně asystolie a dosahuje 50 % úspěšnosti u defibrilovatelných arytmií.
Jednoroční přežití dosahuje přibližně 60 % s poměrně příznivými klinickými i neurologickými projevy.
USA: Statistické údaje vykazují v letech 2000 – 2009 zvýšené přežití i podíl pacientů, kteří se dožívají
propuštění z intenzivní péče a z nemocnice ve 13,7 – 22, 3 % případů s p < 0,001. Při IHCA se v 80 %
případů jednalo o nedefibrilovatelné úvodní poruchy rytmu.
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Další studie u resuscitovaných jedinců ve věku 18 – 64 let s vyšším zastoupením defibrilovatelné
poruchy rytmu mělo v letech 2007 – 2012 stejně příznivý vzestup přežití se statistickou významností
(MALLIKETHI-REDDY et al. 2017). Výsledky jsou citovány ve studii jako méně příznivé při příjmech
o víkendu a u nepojištěných osob.
UK: Statistiky v UK uvádějí obdobné trendy zlepšování výsledků KPR při IHCA se statistickou
významností pro časové rozpětí 2004 – 2014 (NOLAN et al., 2016).
Délka pobytu v intenzivní péči se zvýšila u přežívajících, ale i u nepřeživších přijatých pacientů. Zčásti
je daný trend pod vlivem zavedených metodických doporučení. Ta posunují posouzení věrohodné
prognózy časově nejméně na 72 hodin po IHCA a KPR, po TTM postupu a podle vývoje stavu
v klinickém i komplementárním postupu.
Dlouhodobé výsledky

Dlouhodobé výsledky po IHCA a KPR jsou obsahem jedné poměrně nedávné studie (FEINGOLD
et al., 2016). Z 20 % přeživších pacientů po IHCA, kteří byli propuštěni z hospitalizace, přežilo 59 %
z nich jeden rok. Jejich nejvyšší mortalita byla do 90 dnů po propuštění – HR 2,9; p < 0,001.
Uvedený údaj se však lišil podle následného umístění daného pacienta do pokračující péče.
Podstatně vyšší mortalita byla po překladech do zařízení dlouhodobé péče popř. do hospiců s HR
3,9 a 20,3; p < 0,001 oproti kontrolní skupině bez IHCA.
Závěry

OHCA výskyt se snižuje a přežití se po KPR naopak zvyšuje – až na přibližně 10 % z pohledu všech
úvodních maligních poruch srdečního rytmu. Přežití je nejvyšší pro defibrilovatelné poruchy rytmu
– komorovou fibrilaci a bezpulzovou komorovou tachykardii. Neurologicky příznivé přežití lze
dosáhnout u 75 % zresuscitovaných a propuštěných pacientů. Další jejich podíl 10 – 15 % se ještě
po propuštění může zlepšovat a z nich 75 % se dokonce může vrátit do práce. V dalších letech
ale přetrvává vyšší mortalita.
Doporučené postupy, kontroverze a novinky v KPR 2018

Postup při náhlé srdeční zástavě je celosvětově protokolárně přijat v "Chain of Survival - řetězu
přežití" se čtyřmi články celoevropsky řetězově přesně navazujícího postupu: okamžité zjištění základní neodkladná resuscitace ( BLS) ... navazující rozšířená neodkladná resuscitace (ACLS, ATLS,
ALS) ....časná poresuscitační péče po ROSC .... rehabilitace (GRASSNER et al., Resuscitation 2016).
V průběhu každých 10 minut trvající zástavy se totiž zvyšuje nezvratné poškození mozku o 10 %. Ale
i po ROSC je mozek ohrožen hypoxickým a poté reperfuzním traumatem jako tzv. " two-hit" model
poškození v průběhu prvních 48 - 72 hodin.
Protiopatření zahrnují udržování teploty tělesného jádra v rozmezí 33 - 36 °C v rámci TTM - Target
Temperature Management minimálně po dobu 24 hodin. pO2 v mozku se považuje za náležitý cíl
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oxygenace mozku a pCO2 za náležitý regulátor mozkové perfuze. V tomto směru nemáme dosud
jednoznačná kritéria a doporučení pro podávanou FiO2 a mohutnost umělé plicní ventilace
pro optimalizaci pCO2 . Pro jejich určení se provádějí stále probíhající experimentální i klinické studie
pro sjednocení, inovaci resuscitačních i poresuscitačních postupů a řetězu přežití, připravovaných
po uplynutí pěti let opět na rok 2020.
Souhrn ze současných studií, zaměřených především na neujasněné podklady a kontroverze

- Nejdůležitější pro prevenci, minimalizaci hypoxie mozku je pohotová, účinná a nepřerušovaná
nepřímá srdeční masáž, u dospělých prováděná s frekvencí 120 stlačení / min, přičemž vyšší
rychlost nedovoluje již úměrné diastolické naplnění myokardu; hloubka stlačení sterna nebyla
zpochybněna. Po ROSC hrozí myokardu další rizika: letální reperfuzní trauma - infarzace; reperfuzní
arytmogenní působení; mikrovaskulární poškození - no-reflow fenomén; dysfunkce kontraktility stunning - omráčení myokardu.
- FiO2, které se často zvyšuje v uvedené fázi při současné umělé ventilaci na 1,0 má pravděpodobně
jen omezený vliv; vyšší význam má u resuscitovaných po předchozí hypoxii po druhotné srdeční zástavě.
- Po ROSC je třeba se zásadně vyvarovat hyperoxie a hypokapnie, které s nejvyšší mírou
pravděpodobnosti působí nepříznivě; sledování SpO2 a ETCO2 je přínosné. Cílové hodnoty zatím
nebyly přesně přijaty, ale jejich optimálnímu klinickému určení se věnují probíhající studie
COMACARE a TAME.
- Současné studie posuzují i vysoké nitrožilní dávkování C vitaminu; Předpokládá se o nich,
že mohou zmírňovat systémové, mozkové i myokardiální ischemicko-reperfuzní trauma, omezovat
oxidativní stres, snižovat poškození myokardu a jeho aktuální predispozici k opakovaným arytmiím,
že upravují mikrocirkulaci a jsou schopny zlepšit neurologické výsledky. Návrhy vycházejí především
ze studií u septických pacientů, u nichž pravděpodobně omezují vznik multiorgánové dysfunkce
a selhání a zlepšují přežití.
Dlouhodobé podávání vysokých dávek C vitaminu i.v.
po dobu 10 dnů po ischemických cévních mozkových příhodách se u studovaných souborů pacientů
neosvědčilo - ale není vyloučeno, že se jednalo o pozdní podání, kdy již reperfuzní trauma poškození
vyvolalo.
C-vitamin prochází za fyziologických podmínek hematoencefalickou bariérou jako DHA dehydroaskorbát a v neuronech je zřejmě konvertován. Nicméně při a po KPR se užívá stabilní
C-vitamin již od úvodního podání. Podání první dávky má následovat ihned po ROSC v celodenním
dávkování 3 g / den po dobu prvních tří dnů - 72 hodin. Podání delší než 4 dny se prokázalo
v neurologii jako již neúčinné
V současné době se vysoké dávky C-vitaminu těsně s nástupem ROSC považují perspektivně
za slibné, ale jejich jednoznačné a pleiotropně zdůvodňované doporučení by bylo předčasné.
- Kontroverze, které mají být do roku 2015 dořešeny, se dále vztahují na:
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podávání adrenalinu, podávání amiodaronu versus podávání lidokainu, na charakter výboje,
generovaný AED přístroji, na moment zahájení TTM, na podání heparinu a jeho i.v. dávky, na celou
problematiku potenciálních dárců orgánů s nebijícím srdcem, na doporučení eCPR atd.
Medicínskoprávní a ekonomické hodnocení OHCA a navazujících postupů a opatření

Tato posuzování vycházejí z incidence. V USA je náhlá srdeční zástava ročně přibližně u 360 000
dospělých takto postižených. V dalších zemích Severní Ameriky – Kanadě a v Evropě je roční výskyt
značně nehomogenní v počtu 35 – 84 dospělých / 100 000 obyvatel. I když se přežití po OHCA zvýšilo,
stále zůstávají nepříznivé následky z pohledu zejména neurologických funkcí
a multiorgánového selhání.
Současné relativní úspěchy jsou především podloženy a zdůvodněny koordinací a návazností
poskytované neodkladné péče – její propracovanou logistikou.
Systém je finančně náročný a dlouhodobé výsledky nejsou zdaleka tak příznivé jako míra úspěšného
akutního přežití. Problematice se z toho důvodu věnuje velká pozornost včetně grantových
zaměření na výzkum přednemocniční – příjmové – nemocniční – rehabilitační složky
i pokračující ambulantní složce s doplňujícími službami.
Nákladovost se pro jednotlivé položky v péči vyjadřuje obtížně a nekonsistentně. Výsledně musí být
zhodnocena vcelku a rozdělena na přímé i nepřímé náklady (NAESS, 2004; van ALEM, 2004; YEN,
2006).
Přednemocniční neodkladná péče (PNP) a kardiopulmonální resuscitace (KPR)

PNP při OHCA se pohybuje nákladově v rozmezí 300 – 915 US dolarů, ale nesouvisí s přežitím.
Nákladově je perspektivně příznivá KPR, okamžitě prováděná laiky s výhodnou US taxou 50 000 US
dolarů / QALY. Zvýšila se zlepšením přežití i QOL na 53 000 US dolarů a s připojením užívání AED.
Obdobné jsou propočty ve Švédsku (SUND, 2012) s promyšleně výhodným umístěním AED
do oblastí s nejvyšším výskytem OHCA. V tomto ohledu je rozmístění navíc – a často zcela
nevyváženě ovlivňováno mnoha nezdravotnickými faktory – politickými preferencemi, zahraničními
firmami, nákupními centry. Za nejvyšší pokrytí zodpovídají kasina a mezinárodní letiště s vysokým
počtem přepravovaných klientů.
Umístění AED do domácností s vysoce rizikovými pacienty se neprokázalo jako přínosné; navíc
podporovalo neurotizaci a anxiozitu pacientů i členů jejich rodin.
Z ekonomického pohledu se průběžně hodnotí i náklady na odlišné doktríny poskytování PNP.
Ve francouzsko-německém systému stále vede heslo „stay and play“ rozšířené pomoci na místě;
v USA a Severní Americe je vedoucím heslem „scoop and run“, „load and go“. K jednoznačnému
hodnocení není dostatek validních údajů – zdravotnicky je PNP poskytována zcela personalizovaně.
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Urgentní příjmy (ED) a přijímající nemocnice

Tato pracoviště představují v nákladnosti OHCA a pokračujících postupů v KPR nejvyšší ekonomickou
položku. Přitom přibližně u 75 % resuscitovaných pacientů pro OHCA je KPR prohlášena
za neúspěšnou a ukončena.
Další postup u zresuscitovaných s ROSC - obnovou spontánního oběhu nebo s pokračující KPR
je různorodý a to i směrováním. Část z nich je přímo transportována na katetrizační pracoviště nebo
přímo na jednotku intenzivní péče nebo je nejdříve umístěna na lůžko urgentního příjmu. Náklady
se liší, ale ve všech případech jsou podstatně vyšší než předcházející.
U pacientů po OHCA, propuštěných z nemocnice, se náklady pohybují v rozmezí 15 000 - 40 000 US
dolarů / pacient / pobyt. U pacientů, zemřelých po OHCA na jednotkách intenzivní péče, jsou
podstatně nižší: 2 500 - 15 000 US dolarů / pacient / pobyt.
Náklady nelze mezinárodně přesně srovnávat - výpočetní a úhradové systémy se liší. V USA jsou sice
výpočty složité, ale jsou nejpodrobněji rozpracovány. TTM se zevním chlazením je zde např. hrazena
47 168 US dolary / QALY, i když plánovaný náklad je vyšší s průměrem 50 000 USA dolarů na QALY
(MERCHANT, 2009). Výdaje se v těchto nových programech a při využívání současných postupů
v posledních letech v USA významně zvyšují.
Náklady po propuštění z hospitalizace

Uvedené náklady zahrnují ambulantní složku a její péči o pacienta, rehabilitaci a pobyt v léčebnách
pro dlouhodobě nemocné. Jsou jednotně málo registrovány.
Ambulantně do prvních 24 měsíců po OHCA je např. náklad na implantaci ICD - implantabilního
kardioverteru-defibrilátoru účtován položkou 5 164 US dolarů a ve srovnání s ním představuje léčba
amiodaronem 5 534 US dolarů.
Stejně široké je pásmo úhrad z pohledu rehabilitace. V USA jsou až 40 000 US dolarů na pacienta.
V porovnání s touto úhradou jsou v Evropě daleko nižší - v průměru jsou 2 000 US dolarů.
Neurorehabilitace v jejím celém komplexu připojuje k danému vyúčtování 127 euro navíc
(MOULAERT et al. 2015), je ale považována za velmi příznivě návratnou tzv. investici do dalšího
života pacienta.
Centra následné péče, léčebny dlouhodobě nemocných uvádějí velmi široká pásma nákladů 30 - 50
000 US dolarů (CHAN 2014, 2015).
Znovupřijetí do nemocnice

Po OHCA závisí značně na konkrétním systému zdravotní péče. Ve studiích v USA byla do jednoho
roku po úvodním propuštění vyčíslena na výskyt 185 příjmů / 100 pacientů. Nejčastější indikace pro
opakovanou hospitalizaci byly kardiovaskulární a pneumologické diagnózy. Náklady byly vyčísleny
na 7 741 US dolarů / den a na 18 629 dolarů / rok.
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Náklady při marné péči

Tyto náklady byly v minulosti, téměř historicky vyčísleny (BONNIN , JAMA 1993) při ukončení marné
KPR, trvající 25 minut při OHCA na místě příhody na 2 000 US dolarů na daného pacienta. Položka
odpovídá 500 milionům US dolarů na federální úrovni.
U pacientů, u nichž byla smrt konstatována až na urgentním příjmu nemocnice, lze tuto částku
extrapolovat na 558 milionů dolarů za rok (SUCHARD, 1999).
Perspektivy

V budoucnosti je nutno výzkum sjednotit a prohlubovat, specifikovat jeho protokoly a výsledky
pro jednotlivé země a systémy jejich zdravotní péče i pro jejich úhradu, a to od OHCA
až po konečný výsledek u pacientů uvedené kategorie.
Zlepšené výsledky jsou po všech stránkách totiž náročnější svou logistikou, organizaci, vybavením
i náklady, je třeba nalézt zdroje, náležitě je alokovat a navíc zdůvodňovat - v politické sféře
i obyvatelstvu.
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Delirium dětí při probouzení z celkové anestezie
Historické momenty a definice

Delirium při probouzení a po probuzení z celkové anestezie (ED – Emergence Delirium) bylo poprvé
popsáno Eckenhoffem v Anesthesiology v roce 1961 jako postanestetická excitace.
V současné době je v dětské anesteziologii definováno: porucha bdělosti, vnímání a uvědomování si
nebo zachování pozornosti vůči prostředí, desorientace s percepčními změnami včetně
hypersenzitivity na podněty s hyperaktivním motorickým chováním a jednáním v bezprostřední fázi
po ukončení anestezie.
Představuje diagnózu, stanovenou vylučováním a vyloučením jiných příčin jako jsou nesnesitelná
bolest, hypoglykemie a hypoxie.
Výskyt je 2 – 3 krát častější u dětí než u dospělých – vznikne ve 20 – 80 %; v průměru se vyskytuje
u dětí ve 20 % případů probouzení a probuzení z celkové anestezie.
Rizikové faktory

ED se projeví asi do 30 minut po ukončení anestezie a trvá nejčastěji 15 – 30 minut; může však
přetrvávat až dva dny. Vnímání bolesti je především emotivní, ale ED je odlišné kvality. Vyvolává
u dítěte distres. Ten se přenáší i na rodiče i na ošetřující personál, dokonce stresuje i ostatní
ošetřované děti v blízkosti.
Příčiny, obraz, průběh

Příčiny stále zůstávají nejasné jako subcelulární, metabolické apod. Z toho důvodu je vznik ED natolik
nepředvídatelný a překvapivý svým vznikem i stupněm závažnosti. Rizikové faktory jsou seřazeny
v tab. 1.
Tab. 1 - Rizikové faktory ED
Předškolní věk
Hoši
Anestezie sevofluranem a desfluranem
ORL operatíva
Předoperační úzkost
Manifestní úzkost přítomných rodičů
Tělesná teplota dítěte
Výraznější výskyt se projevil při zavedení krátce účinných halogenovaných inhalačních anestetik.
Sevofluran a desfluran s jejich nízkým koeficientem rozpustnosti v krvi jsou velmi rychle vymyty
ze tkání, často ještě před nástupem efektivní pooperační analgezie. Přitom stejně rychlé vyplavení
a vymytí po podání propofolu nevede zdaleka tak často k projevům deliria. Postupné vyvádění
z celkové inhalační anestezie výskyt ED nesníží. Je zřejmé, že ED závisí na uvedených celkových
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anesteticích samotných a to především ve věkovém období, spojené s vývojem a nezralostí mozku.
Určitou roli hraje i anxiozita: KAIN (Anesth Analg 2004) statisticky prokázal, že u dětí s předoperační
úzkostí je vznik ED o 12,5 % vyšší a každé zvýšení výsledného skóre úzkosti o 10 % také zvýšilo vznik
ED o 10 %. Záleží rovněž na správné psychologické přípravě rodičů a v rodině jako jednotce.
Klinický obraz a průběh

Začátek projevů ED se objevuje nejčastěji již při probouzení z anestezie. Může se nicméně pozdržet
i na 45 minut po skončení inhalace. U malých dětí začíná kopáním, házením hlavou, ztrátou očního
kontaktu a vymizením interakce s prostředím a s osobami v něm. Jeho jednotný popis poskytují
i konkrétní skórovací systémy – nejčastěji Crovero a Watcha škály a skórovací systém PAED
(Paediatric Anaesthesia Emergence Delirium) se senzitivitou 64 % a se specificitou 86 %.
Tab. 2 - Chování a jednání dítěte
Vůbec ne

Jen málo

Průkazné

Značné

Extrémní

Oční kontakt

4

3

2

1

0

Účelné chování

4

3

2

1

0

Je si vědomo okolí

4

3

2

1

0

Neklidné

0

1

2

3

4

Nezvládnutelné

0

1

2

3

4

Tab. 3 – Crovero škála
Škála, stupeň
1

Chování
Útlum bez reakce na stimulaci

2

Spí, ale probuditelné na pohyb nebo stimulaci

3

Bdělé, schopno reakce

4

Pláče, křičí déle než 3 minuty

5

Agresivní vůči okolí, jsou nutné omezovací prostředky

Tab. 4 - PAED škála s vyhodnocením
Škála, stupeň
1

Hodnocení
Klidné

2

Není klidné, ale snadno je lze usměrnit a uklidnit

3

Mírně agitované, nesnadno je lze usměrnit a uklidnit

4

Agresivní, excitované, napadá a rozbíjí vše kolem
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Tab. 5 - WATCHA škála
Chování, jednání
Spí

Skóre
0

Klidné dítě

1

Pláče, ale je možno uklidnit

2

Pláče a není možno je uklidnit

3

Agitované, agresivní vůči okolí

4

Prevence

U dětí v rizikových skupinách – viz tabulky - je nejvhodnější omezit nebo vyloučit inhalační
anestetikum nebo včas připojit léky, které příznivě ovlivní postanestetické chování a jednání.
Tab. 6 - Léky v prevenci ED
Látka
Propofol

Způsob a čas podání
i.v. TIVA/ konec výkonu

Midazolam

p.os/i.v. na konci výkonu

Klonidin

p.os, předoperačně; i.v., peroperačně + postoperačně

Dexmedetomidin

i.v. předoperačně i pooperačně

Fentanyl

i.v. perioperační – i intranazálně

Gabapentin

p.os předoperačně

Mg infuzně

i.v. peroperačně

Dexametazon

i.v. předoperačně

Ketamin

Intranazálně, předoperačně, i.v.; intrathekálně

Nejčastější doporučení zahrnují preemptivně podaná sedativa / anxiolytika, především
benzodiazepiny a alfa-2 agonisty.
Midazolam v premedikaci není účinný, ale i.v. podání bolusové dávky 0,03 mg / kg t.hm. dítěte
ke konci chirurgického výkonu účinkuje kvalitně. Stejný účel splní i premedikace midazolamem 10 –
45 minut před výkonem (ZHANG 2013). Fentanyl v dávce 2 mcg / kg nebo alfentanil 10 mcg / kg při
úvodu nebo pooperačně jsou účinné.
Sevofluran lze podat pouze v úvodu k zavedení i.v. vstupu. TIVA se stala běžnou metodou vedení
anestezie a prokazuje se, že významně snižuje riziko vzniku ED. Propofol lze podat v dávce 1 mg / kg
s koncem anestezie sevofluranem. I tato jednorázová dávka sníží ED po sevofluranu. Populární je
cílené infuzní podávání kombinace propofol-remifentanil se stejně příznivým výsledkem.
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Peroperační podání infuzního remifentanilu v dávce 1 mcg / kg sníží výskyt ED o 50 %. Je-li nicméně
podán až s koncem anestezie, zvýší se pooperační nauzea i případné zvracení.
Příznivé účinky má i dexmedetomidin (PICKARD 2014) – je chválen společně s klonidinem, ale oba
prodlužují dobu somnolence. Peroperační infuzní přívod dexmedetomidinu v dávce 0,2 – 1 mcg /
kg t.hm. / h výskyt ED významně omezí.
Jednorázová dávka 0,3 mcg / kg na konci výkonu sníží výskyt ED ze 47 % na 5 %. Je výhodnější
než bolus propofolu – má navíc analgetické, sedativní a antiemetické účinky.
Obdobně lze užít i klonidin a to dokonce i v průběhu premedikace před zahájením výkonu – nesníží
se sice přímo výskyt ED, ale jeho intenzita. Klonidin má výhody vysoké biodostupnosti s více než 90
% - lze jej podat per os, per rectum, v náplasťových systémech; po jeho podání se snáze udržuje
krevní tlak.
Ketamin lze podat v dávce 2 mg / kg t.hm. dítěte intranazálně a sníží projevy ED. Jeho jednorázová
bolusová dávky 0,25 mg / kg i.v. v čase 10 minut před koncem výkonu je rovněž účinná proti ED, ale
prodlužuje dospávání a může vést k pooperační nevolnosti a zvracení.
Magnéziumsulfát v i.v. bolusové dávce 30 mg / kg s pokračující infuzí 10 mg / kg / h omezuje
agitovanost svým analgetickým působením.
Příznivý účin je zřejmý i po předoperačním podání dexametazonu v dávce 0,2 mg / kg t.hm.
Nefarmakologické postupy

Jako účinná se jeví metoda ADVANCE (Anxiety-reduction, Distraction, Video modelling and
education, Adding parents). Preemptivní výchova, informovanost, příprava mohou být účinné
a mají být využity ke snížení úzkostnosti.
Terapie

Léčba ad hoc je především farmakologická:
Propofol 0,5 – 1 mg / kg thm., fentanyl 1 – 2 mcg / kg thm. nebo midazolam 0,1 mg / kg i.v.
Nejsou pravděpodobně účinné preventivně a vždy prodlužují dospávání.
Souhrn

V neurofyziologii anestezie jsme dosáhli mnoha poznatků a úspěchů, ale přesný patomechanismus
stále není přesně znám.
Zatím s empirickým přístupem se z farmak nejvíce osvědčily alfa-2 agonisté, jednorázový i.v.
propofol nebo TIVA místo inhalační anestezie.
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Drábková

Prevence ventilátorové pneumonie
Výskyt ventilátorové pneumonie je indikátorem a parametrem bezpečnosti a kvality péče
v intenzivní úrovni; je v odborné literatuře velmi častým tématem. Prevence se stala výzvou mnoha
národních odborných společností.
Ve Španělsku existuje národní centrální registr, který eviduje infekce v souvislosti s pobytem
v nemocnici (HAI – hospital associated infections). Recentní studie se věnuje počtu pacientů,
přijatých do intenzivní péče v letech 2000 – 2008 každoročně od 10. ledna do 30. června. Národní
statistické údaje o ventilátorových pneumoniích (dále VAP) jsou poměrně stálé – 15 případů
na 1 000 ventilačních dnů.
V posledních letech se velmi zintenzivnila prevence katétrových infekcí a VAP již v letech 2009 –
2010 s výzvou „Bacteremia – Zero“ a poté i „Pneumonia – Zero“. Zformulovala se preventivní
opatření a statisticky sledovaný výskyt signifikantně poklesl.
Data v registru byla vyhodnocena vždy po 3 měsících společně s typem nemocnice, ICU včetně
ve veřejné i soukromé sféře jejich provozování, v akademických nemocnicích s pre- i postgraduální
výukou.
Studie

Multicentrické studie se účastnilo 181 ICU , které představují ve Španělsku až 75 % kapacit intenzivní
péče. Na ICU bylo v dané době přijato 171 237 pacientů. Z daného počtu znamenalo 508 802
ošetřovatelských dnů pacientů s invazivně zajištěnými dýchacími cestami až 50 % hospitalizační
doby v intenzivní péči,
U 3 186 pacientů bylo diagnostikováno 3 474 epizod ventilátorové pneumonie – VAP. Výskyt VAP
se snížil z 9.83 (95% CI; 8,42 – 11,48) na 1 000 ventilačních dnů postupně na 4,34 (95% CI; 3,22 –
5.84) v průběhu období 19 – 21 měsíců od zavedení preventivních opatření se statistickým
významem.
Pro prevenci byly zpracovány balíčky s jednotlivými položkami – viz tab. 1.:
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Tab. 1
1.

Výchova, výuka; praktická výuka
v náležité péči o dýchací cesty

1.

Selektivní dekontaminace GIT nebo
selektivní orofaryngeální
dekontaminace

2.

Přísná hygiena rukou alkoholickými
roztoky před výkony na dýchacích
cestách

2.

Trvalé odsávání subglotických sekretů

3.

Krátká kúra (2 – 3 dávky) systémového
ATB v průběhu zavedené tracheální
rourky u pacientů se sníženou úrovní
vědomí

3.

Udržování, sledování tlaku v manžetě
rourky/kanyly

4.

Ústní hygiena chlorhexidinem

5.

Poloha polosedě, vyvarovat se pokud možno supinní polohy

6.

Podpora protokolů i výkonů, které se bezpečně vyvarují umělé plicní ventilace nebo
naopak zkrátí její trvání

7.

Systematické výměny okruhů, zvlhčovačů a tracheálních rourek, tracheostomických kanyl

Zachování jednotlivých směrnic a doporučení bylo pečlivě sledováno podle uvedených bodů. Byly
vyčísleny výsledky pro jednotlivé nemocnice i pro jednotlivé charakteristiky pacientů.
Výsledky prokázaly statisticky významné snížení - viz výše – i v pozitivních případech se VAP
projevila o dva dny později, pokud byl v ošetřování pacientů respektován balíček doporučovaných
opatření. Předchozí doporučení prevence VAP bylo zpracováno již v roce 2002. Podobné balíčky byly
vypracovány pro profylaxi vředových komplikací, pro tromboembolické komplikace, pro správné
polohování a úměrnou sedaci pacientů.
Porovnání: V 61 US nemocnicích zavedení obdobných balíčků vedlo rovněž až k 59% snížení výskytu
VAP u ventilovaných pacientů, pokud byla opatření realizována alespoň z 95 %.
ÁLVAREZ-LERMA, Francisco, Mercedes PALOMAR-MARTÍNEZ, Miguel SÁNCHEZ-GARCÍA, et al. Prevention of
Ventilator-Associated Pneumonia. Crit. Care Med [online]. 2018, 46(2), 181 - 188 [cit. 2018-03-29]. DOI:
10.1097/CCM.0000000000002736. ISBN 10.1097/CCM.0000000000002736. Dostupné z:
http://Insights.ovid.com/crossref?an=00003246-201802000-00002

Klíčová slova: Ventilátorová pneumonie - VAP
Key words: Ventilator associated pneumonia - VAP
Drábková
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Plzeňské dny urgentní medicíny - 7. konference ZZS Plzeňského kraje
Dne 15. a 16. 2. 2018 proběhly v Plzni již tradiční Plzeňské dny urgentní medicíny. Šlo v pořadí již
o 7. konferenci s tímto názvem pořádanou Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje.
Tentokrát účastníci zaplnili velký sál plzeňského Parkhotelu, jelikož se jich, včetně přednášejících,
sešlo téměř na tři stovky. Ani o témata nebyla nouze.
Ve čtvrtek mohli přítomní slyšet problematiku akutních dětských stavů, medicíny katastrof, vysoce
nakažlivých nemocí a závažných traumat. Program obohatily workshopy – kanylace pupečníku,
akutní thorakostomie a taktická medicína.
V pátek zazněla problematika související s kardiopulmonální resuscitací a konferenci uzavřel blok
várií s neméně zajímavými sděleními.
V prvním bloku prvního dne autoři z Dětské kliniky Fakultní nemocnice Plzeň (MUDr. Jiří Fremuth,
Ph.D., MUDr. Lumír Šašek, Ph.D.) na videích odprezentovali nejčastější dechové obtíže u dětí
při různých diagnózách a způsoby jejich řešení. Přednáška byla velmi ilustrativní.
V druhé přednášce představila MUDr. Sylva Šebková z Ústavu pro péči o matku a dítě Praha – Podolí
kurzy Newborn Life Support, které jsou na uvedeném pracovišti pořádány s velkým úspěchem již
několikátým rokem, a to jak pro lékaře, tak i nelékařské zdravotnické pracovníky působící
v nemocniční i přednemocniční péči. Připomněla specifika a odlišnosti resuscitace novorozence po
porodu, s důrazem na nutnost iniciální adekvátní ventilace vedené správnými tlaky, na důležitost
kvalitního termomanagementu a možnost poměrně jednoduché kanylace pupečníku při resuscitaci.
Jak vypadá služba na dětském urgentním příjmu, přiblížili autoři z Oddělení urgentního příjmu dětí
a LSPD, Fakultní nemocnice v Motole (MUDr. Júlia Miklošová, Ing. Michal Petržela, DiS.). Popsali
kazuistiky dětí s různě závažnými traumaty, ale i stavy jiné etiologie. Poukázali na ne vždy adekvátní
zajištění dětí ošetřených v přednemocniční neodkladné péči. Motolské pracoviště dětského
urgentního příjmu je jediné svého druhu v České republice. Autoři ve sdělení v jiném bloku
představili i nácvik hromadného příjmu dětských pacientů na zmíněném pracovišti v rámci cvičení,
kdy se dětští figuranti dokázali výborně zhostit svých rolí.
Doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. ve svém příspěvku „Porušování práv dítěte v současné společnosti“
přednesl druhý a zároveň méně medializovaný pohled na problematiku nejen babyboxů. Zdůraznil,
že po zavedení užívání babyboxů nebyl prokázán menší počet úmrtí novorozenců následkem cizího
zavinění. Zmínil evropské země (Anglie, Francie, Holandsko), kde je užívání zmíněného zařízení
zakázáno. Připomněl možnost anonymního porodu ve zdravotnickém zařízení v ČR.
Blok Medicína katastrof zahájila Ing. Denisa Charlotte Ralbovská s přednáškou „Analýza vybraných
teroristických útoků z pohledu zasahujících složek“. Popsala charakteristiky teroristů, kdy třetina
útočníků vykazovala mentální poruchy, znaky sociální desintegrace, neporozumění. Mezi teroristy
byli v 97 % muži, v 50 % žijící „single“ (bez zkušenosti s manželstvím) a 27 % jich přijalo radikální
teorie v cizí zemi. Mezi města poznamenaná terorismem v roce 2017 patřil např. Manchester,
Londýn, Paříž. Připomněla klíčovou roli first responderů a prováděného třídění zraněných při těchto
událostech.
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Do Parkhotelu zavítala i Ing. Dana Drábová, Ph.D. ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, která
posluchačům objasnila, že ne vždy se musíme ionizujícího záření obávat v takové míře, jak tomu asi
u většiny z nás je. Ve sdělení „Biologické účinky ionizujícího záření“ připomenula všudypřítomnost
přirozeného záření. Zamýšlela se nad tím, zda zvýšení pravděpodobnosti úmrtí na rakovinu
v populaci po ozáření 100 mSv z 25 % na 25,5 % je hodně či málo…
Zástupce krizového managementu Fakultní nemocnice Plzeň (Ing. Miroslav Beneš) ukázal
v přednášce „Nemocnice – součást zdravotnického záchranného řetězce při mimořádné události“
možná úskalí spolupráce přednemocniční a nemocniční péče při příjmu velkého počtu zraněných
osob. Vyzdvihl zlepšující se komunikaci Zdravotnického operačního střediska ZZS Plzeňského kraje
a kontaktního místa FN Plzeň při těchto událostech.
O tom, že nesmíme zapomínat na psychiku zachraňujících i zachraňovaných nás ve svém příspěvku
přesvědčil PhDr. Lukáš Humpl, který se této problematice velmi intenzivně věnuje. Potřebnost
psychosociální péče byla popsána ve sdělení „Mimořádná událost – psychické faktory při zásahu
ZZS“.
Třetí blok konference byl věnován vysoce nakažlivým nemocem z pohledu epidemiologa (prof.
MUDr. Petr Pazdiora, CSc.) a z pohledu armádních specialistů (pplk. MUDr. Zbyněk Valenta, pplk.
MUDr. Aleš Rybka, mjr. MUDr. Larisa Solichová, por. Bc. Hana Leichtová).
Závažným traumatům byl věnován poslední blok čtvrtečního dne. Nad otázkou, zda má 60 minut
opravdu cenu zlata, polemizoval ve svém sdělení MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D. Jednoznačně však
zdůraznil, že první hodina má cenu zlata, pokud je záchranářský tým připraven a dobře vycvičen,
dostane se k pacientovi co nejdříve, udělá vše potřebné na místě, avizuje včas a transportuje
do adekvátní připravené nemocnice, s připraveným traumatologickým týmem.
MUDr. Jana Berková (Oddělení urgentní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové) zdůraznila
nutnost kontinuity péče v přednemocniční a časné nemocniční fázi u pacientů se závažným
traumatem. Připomněla, že nejčastější traumatickou příčinou úmrtí jsou dopravní nehody. V ČR
v roce 2016 na úrazovou diagnózu zemřelo 5 511 osob, zdravotnickou záchrannou službou bylo
ošetřeno 196 511 traumat (432 pacientů bylo pro úraz resuscitováno). Představila dokument,
pomocí kterého Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje avizuje na oddělení
urgentního příjmu trauma triáž pozitivního pacienta.
Zajímavou přednášku autorského kolektivu prezentoval MUDr. David Šmíd, Ph.D. (FN Plzeň).
Hlavním obsahem byla kazuistika pacienta se zástavou oběhu při dopravní nehodě. Jedním z cílů
bylo připomenutí, že ne vždy se při úrazových mechanismech musí jednat o traumatickou zástavu,
ale např. dopravní nehoda může být způsobena u řidiče zástavou oběhu kardiální etiologie.
Rozvahu nad tím, zda jako zdravotníci jsme připraveni na případné soudní spory, prezentoval
na kazuistikách pacientů s mozkolebečním poraněním prof. MUDr. Oto Masár, Ph.D. (Klinika
urgentnej a všeobecnej medicíny, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Univerzitná nemocnica
Milosrdných bratov s poliklinikou Bratislava). Připomněl, že lékaři někdy opomíjejí nutnost znalosti
medicínského práva a zdůraznil význam správně vedené zdravotnické dokumentace. Citoval prof.
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Jiráska „Běda bude pacientovi, přestane-li být lékař sebevědomě odvážným a začne být právnicky
opatrným“.
Páteční den zahájil svojí přednáškou „TANR a její význam z dlouhodobého pohledu“ prim. MUDr.
Ondřej Franěk. Ukázal, že první články tzv. řetězce přežití se stávají díky kvalitní práci zdravotnických
operačních středisek stále silnější. Vděčíme za to i tomu, že od roku 2007 existuje národní
doporučený postup pro telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci (TANR)
a telefonicky asistovanou první pomoc (TAPP). Od roku 2012 je v ČR TANR legislativní povinností,
a to jako v první zemi na světě. V roce 2015 byla TANR poskytována u 80 % obětí přednemocniční
náhlé zástavy oběhu v ČR. Právě MUDr. Franěk a Zdravotnické operační středisko ZZS hlavního
města Prahy v tomto udělalo veliký kus práce.
Současný medicínsko-eticko-právní pohled na konec života přednesla doc. MUDr. Jarmila
Drábková, CSc. Zahájila pěkným citátem, že „Člověk je bytost s instinkty z doby kamenné,
s institucemi a vírou středověku, obdarovaná téměř božskou technologií …“. Připomněla hodnoty,
které nás provázejí životem – láska, sex, peníze (bohatství), respekt (úcta okolí), seberealizace, děti
(a jejich dobrý život), víra (náboženská i jiná) a zdraví (stále se vyvíjející medicínské postupy
a možnosti). Narazila na problematiku odmítnutí péče, eutanázie, suicidálního turismu
a na kazuistikách uvedla eticko-medicínský problém související se smrtí, který se stal předmětem
mediálních senzací apod.
O významu center pro pacienty po srdeční zástavě a nutnosti transportovat pacienty
s mimonemocniční zástavou do těchto center promluvil prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.
Představil koncept spolupráce se ZZS Plzeňského kraje, kdy za kandidáty pro V-A ECMO se stávají
pacienti splňující určitá orientační kritéria - věk pod 65 let, absence významných komorbidit, zástava
oběhu se svědky, TANR a účinná laická KPR kratší než 10 min, zahájení transportu – ideálně po 10
min KPR výjezdovou skupinou zdravotnické záchranné služby bez ROSC a doba zahájení rozšířené
neodkladné resuscitace do příjezdu na urgentní příjem kratší než 45 minut (vyjma např. hypotermie
– prodloužení času). Aktuálním problémem jsou stále více nedostačující počty intenzivních lůžek.
Zajímavou kazuistiku refrakterní srdeční zástavy oběhu při hypotermii a využití metody VA – ECMO
popsal doc. MUDr. Milan Hromádka, Ph.D. Zmínil indikace metody, mezi které patří např. refrakterní
kardiogenní šok, refrakterní srdeční zástava, refrakterní arytmická bouře, podpora rizikové
intervence a postkardiotomický syndrom. Cílem VA – ECMO je překlenutí kritického období
k uzdravení, dalšímu rozhodnutí, intervenci (kardiochirurgický výkon, PCI…), implantaci krátkodobé
oběhové podpory, implantaci dlouhodobé podpory či transplantaci srdce. Zároveň připomněl
i odlišnosti provádění KPR u hypotermního pacienta (adrenalin při tělesné teplotě pod 30 °C
nepodávat, při 30–35 °C 1 mg i. v. a 6- 10 min, normální intervaly podávání až při teplotě
35 °C, změny v postupech defibrilace apod.)
Resuscitační péče na Emergency FN Plzeň – pod tímto názvem přednášku autorského kolektivu FN
Plzeň představila Bc. Yvona Hodanová. Na jedné ze tří kazuistik poukázala na to, že bolest na hrudi
u mladého, údajně zdravého, pacienta při kataru horních cest dýchacích se po dimisi z interní
ambulance může za několik hodin změnit ve stav rychle končící smrtí. Mezi pitevní diagnózy
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u zmíněného pacienta patřily tamponáda srdeční, ruptura ascendentní aorty a cystická
medionekróza.
Ani blok přednášek, který uzavíral dvoudenní konferenci, posluchače nezklamal. MUDr. Aleš
Křiváček přednesl pohled na současné postupy a doporučení pro pacienty s traumatem z visu.
Trauma z visu na laně znamená ohrožení zdraví vznikající oběhovým selháním, které je způsobeno
nehybným visem v postroji. Porucha krevního oběhu následně vede ke stavu podobnému
hypovolemickému šoku. Zpochybnil dřívější dogma, že pacient by neměl být v podobných případech
ukládán do lehu. K ohrožení života dojde dle autorů následkem akutního neléčeného oběhového
selhání a hypoxie, z pohledu delšího časového intervalu je to ohrožení při neléčeném selhání ledvin
(rhabdomyolýza).
Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. nastínila odlišnosti při našem rozhodování při péči o VIP pacienta
v mezních situacích. Problematika zvláštních požadavků v případě péče o takové pacienty se může
týkat např. nároků na jejich vzhled, pohyblivost, rychlý návrat do funkce, použití speciálních
medicínských metod, osobní přítomnosti a dohledu zdravotnického personálu,
na záchranu jejich dítěte za jakoukoli cenu. Do problematiky vstupují téměř vždy masmédia
a sociální sítě. Neperspektivní prognóza je často takovými pacienty či jejich rodinami odmítána.
V prezentaci v této souvislosti zazněla jména osobností z historie dávné i blízké (Alexandr Veliký,
Karel IV., Jiří z Poděbrad, M. Jackson a další).
Nad otázkou spolupráce na přechodu etap urgentní medicíny současnosti (a kam po 20 letech
se dále směřovat) se zamyslel MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. a jeho autorský kolektiv. Definoval
konflikty, které vznikají při předávání pacientů ošetřených v přednemocniční neodkladné péči
na urgentních příjmech či akutních příjmových ambulancí poskytovatelů akutní lůžkové péče.
Těsnější organizační a personální propojení urgentních příjmů a zdravotnické záchranné služby by
viděl jako přínosné pro celý systém.
O možnostech lepší přípravy operátorů zdravotnických operačních středisek, konkrétně
o dvoustupňovém systému vzdělávání budoucích operátorů, pohovořil prim. MUDr. Ondřej Franěk.
Představil systém inspirovaný systémem řízení letového provozu v naší republice. Nezbývá než
souhlasit, že příprava operátorů před jejich nástupem do zaměstnání byla doposud velmi nesourodá
a ve většině případů naprosto nedostačující, stojící opodál ve srovnání s přípravou záchranářů
působících ve výjezdových skupinách.
O tom, že medicína jde pojmout i velmi humornou formou, srovnáním dvou známých pohádek
(a medicínských postupů několika jejich postaviček), a že i medicína jde dělat různě, přítomné
přesvědčil MUDr. Pavel Heinige z Kliniky dětské chirurgie a traumatologie Thomayerovy nemocnice.
V zábavné formě přednášky však zazněly hluboké myšlenky a pravdy – nezpochybnitelná důležitost
ověření klinického stavu i anamnestických dat, cílené a rychlé terapie apod.
Bezpečnostní rizika výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby se pokusila souhrnně
identifikovat PhDr. Veronika K. Netušilová, MBA . Rozdělila je na přímá rizika (agresivní pacient,
agrese okolí), předpokládaná rizika (plynoucí z prostředí zásahu, komunikační překážky) a skrytá
rizika (lidský faktor, vyhořelost, nezkušenost apod.)
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Nyní již nezbývá než čekat, co nového a zajímavého přinesou Plzeňské dny urgentní medicíny
v roce 2019.
Jana Vidunová
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Varia
Operační faktory, ovlivňující indikaci umělé plicní ventilace po výkonech
Méně příznivé pooperační klinické výsledky jsou pravidelně spojovány s nutností pooperační umělé
plicní ventilace. Zahrnují delší hospitalizaci, nutnost příjmu do pooperační intenzivní péče,
podstatně větší náklady.
Pooperační pacienty, indikovaně ošetřované v intenzivní péči – na pooperačních ICU – lze rozdělit
do tří základních skupin podle reálné možnosti extubace a spontánního dýchání:


Jsou indikováni k pokračující umělé plicní ventilaci;



Jsou již schopni spolehlivě dostatečného spontánního dýchání;



Jsou na hraně mezi oběma skupinami s tzv. diskretní dechovou ne/dostatečností a vyžadují
intenzivní sledování

Studie

Studie byla pojata jako unicentrická ve velké akademické nemocnici. Byly prostudovány všechny
chorobopisy s chirurgickými výkony v celkové anestezii a jejich pooperační období v časového
rozmezí 1. dubna 2008 do 28. února 2015 a pozornost byla samostatně věnována pacientům
přijatým do pooperační intenzivní péče – ICU.
Pacienti byli rozřazeni do tří kategorií podle výše uvedených kritérií a byly zohledněny
a propracovány vzájemné vztahy: ASA, trvání operačního výkonu, jeho konec, obtížnost zajištění
dýchacích cest, pooperačně podané krevní náhrady a objemy převedených infuzních tekutin,
nutnost podpory vazopresory, hodnoty krevních plynů a acidobazické rovnováhy a údaje, určující
režim a program pooperační umělé plicní ventilace. Soubory údajů byly náležitě statisticky
zpracovány.
Výsledky

V souboru 3 555 pacientů bylo 16 z nich hodnoceno jako příslušných do výše uvedené kategorie
3 a 12,2 % pacientů s příslušností do kategorie 2.
Skupina 1. – dostatečně pooperačně ventilujících pacientů
Hraniční pacienti z kategorie 2 dostali pooperačně významně méně tekutin oproti pooperačně
kvalitně spontánně ventilujícím pacientům kategorie 1.


Infuzní náhrady: 2 757ml + 2728 ml versus 3868 ml vs. 1 885 ml; p < 0,001;



Měli méně krevních ztrát: 150 ml (20 – 625 ml versus 300 ml (150 – 600 ml); p < 0,001;



Jejich operační výkon byl kratší (199 +- 215 minut) versus 276 +- 143 minut; p < 0.001;
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Dostali více krevních náhrad: 900 ml (600 – 1800 ml) versus 600 ml (00 – 900 ml).

Hraniční skupina 2.


Zahrnovala více pacientů s vysokou ASA kategorizací (ASA III.- V.) než skupina 1. v 508
případech (90,4% ) vs. 1934 (75,6 %); p < 0,001;



ASA emergency (V.) byla častější v hraniční skupině 2 v porovnání s kategorií 1.: 145 pacientů
(25,8 %) versus 306 (12 %); p < 0,001;



Konec chirurgického výkonu po pravidelných denních provozních hodinách operatívy nebyl
statisticky významný;



U hraničních pacientů byly častější obtíže s pohotovým provedením tracheální intubace.

Srovnání se skupinou 3.


Ve skupině 2. dostali operovaní pacienti méně tekutin (2 757 +- 2 728 ml) versus (4499
+- 2830 ml); p < 0,001;



Měli menší krevní ztráty ( 150 - 20 – 625 ml) versus 500 (200 – 1350 ml); p < 0,001;



Nelišili se v krevních náhradách ani v trvání operačního výkonu.

Závěry

Do ICU pooperační péče jsou často na akademických pracovištích přijímáni pacienti s hraničně
indikovanou podporou jejich ventilace – s diskrétními indikacemi pro umělou plicní ventilaci. Jsou
častěji z ASA vyšších kategorií a častěji se jedná o neodkladné výkony.
Jde v zásadě o určitou preventivní taktiku vůči dané skupině pacientů a možná i o doplnění méně
náročných pooperačních pacientů na daných pooperačních jednotkách.
RAY, Juliet J., Meredith DEGNAN, Krishnamurti A. RAO, et al. Incidence and Operative Factors Associated
With Discretional Postoperative Mechanical Ventilation After General Surgery. Anesth. Analg. [online].
2018, 126(2), 489 - 494 [cit. 2018-03-29]. DOI: 10.1213/ANE.0000000000002533. ISBN
10.1213/ANE.0000000000002533. Dostupné z: http://Insights.ovid.com/crossref?an=00000539201802000-00023

Klíčová slova: Pooperační umělá plicní ventilace; Pooperační komplikace
Key words: Postoperative mechanical ventilation; Postoperative complications
Drábková
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Hyperosmolární terapie při poranění mozku – vliv na průběh a přežití
Těžkých úrazů a poranění je ročně v celém světě více než 5 milionů a jejich počet trvale stoupá.
Nejzávažnější z nich jsou mozkolebeční poranění; až 33 % těchto pacientů zemře a dalších 33 %
přežívá s neurologickými následky, často po podstatně prodloužené intenzivní péči a následné
intenzivní péči. Komplikace nejsou vyloučeny ani v postintenzivním období; ekonomické náklady
jsou vysoké.
Významným faktorem pro tento nepříznivý průběh i výsledky je nitrolební hypertenze a většina
současných protokolů časné léčby je cílena právně proti vzestupu nitrolebního tlaku.
Nitrolební hypertenze je definována jako jednorázové nebo epizodicky opakované zjištění
nitrolebního tlaku vyššího než 20 mm Hg, které je indikováno i k terapeutické intervenci. K jeho
prevenci bylo historicky doporučováno podání barbiturátů v úrovni setrvale udržovaného komatu.
Stále je mezi složkami zastoupena analgosedace, poloha se zvýšením horní polovinu trupu a hlavy
s neutrální polohou krční páteře a hlavy. Doplňuje ji hyperosmolární léčba – ale ta ji sama o sobě
s větší úspěšností přežití neřeší. V současné době se připojují i neurochirurgické intervence – zevní
komorová drenáž, popř. jednostranná nebo dokonce oboustranná hemikraniektomie.
Hyperosmolární terapie v druhé fázi péče pravděpodobně nemění mortalitu; může být účinná pouze
několik hodin a poté je dokonce doprovázena rizikovým „ rebound“ fenoménem.
Metodická doporučení

Fáze 1: Sedace i.v. kontinuální infuzí hypnotika a morfinomimetika v kombinací s náležitou umělou
plicní ventilací. Udržování pacienta v poloze až polosedě +- 30 ° se zvýšením hlavy a horní poloviny
trupu, s oporou hrudníku. Druhotnému poškození mozku brání i preventivní udržování tělesné
teploty v rozmezí 36 – 37 °C, udržování normoglykemie a normokapnie a prevence hypoxemie.
Je nutná kontrola natremie nejméně 1x denně a udržování hodnoty natremie ve fyziologickém
pásmu 138 – 145 mmol / l. Monitoruje se invazivně nitrolební tlak a to v oblasti, která je poranění
topicky nejblíže. V rizikových případech rozvoje nitrolební hypertenze se zavede včas nitrokomorová
drenáž.
Fáze 2 + 3: Při epizodách nitrolební hypertenze se doporučuje hyperosmolární terapie: manitol 0,25
– 1 g / kg t.hm. nebo podání hypertonického roztoku natriumchloridu s 250 mosmol / l. Pokud
je nitrolební tlak vyšší než 20 mm Hg nebo pokud se tato hodnota intermitentně opakuje a pokud
osmolarita plazmy zůstává na hodnotě nižší než 320 mosm / l. Dříve se užíval u rezistentních případů
barbiturát – a to natriumthiopental v úvodní dávce 2 – 3 mg / kg t.hm. s pokračující infuzí 2 – 3 mg
/ kg t.hm. / h společně s mírnou hypotermií 33 – 35 °C tělesného jádra a s hypokapnií s paCO2 32 –
36 mm Hg.
Současná neurotraumatologie a neurochirurgie zařadily však časné jednostranné či dokonce
oboustranné hemikraniektomie podle mezinárodních doporučení konsenzuálních indikací již v roce
2007: Brain Trauma Foundation, American Association of Neurological Surgeons , Congress of
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Neurological Surgeons. Guidelines to the management of severe traumatic brain injury.
J Neurotrauma 2007, pp. S1 – 106. Ovlivňuje nitrolební tlak, ale na vývoj poškození a zničených
oblastí mozku nemá již vliv.
Studie

Francouzská výzkumná skupina se věnovala souboru pacientů s mozkolebečním poraněním s GCS ≤
12, s pozitivním vstupním CT nálezem poranění mozku a se souběžným vyhodnocením řady
prospektivních multicentrických studií CORTI-TC, BI- VILI a ATLANREA s podáním i.v.
hyperosmolárního roztoku a infuze 20% natriumchloridu, podávaného po dobu ≥ 24 hodin.
Primárně bylo hodnoceno přežití k 90. dnu po úrazu v komplexním pohledu na poraněného.
Sledované případy byly ze studií, provedených v letech 1996 – prosinec 2016.
Do nově provedené konkrétní studie vstoupila pracoviště, která měla roční počet závažných
mozkolebečních poranění vyšší než 50 případů.
Do souboru bylo zařazeno 1086 pacientů, u nichž se v 545 případech (51,7 %) rozvinula nitrolební
hypertenze. Ve sledované skupině 143 případů byla podána uvedená hyperosmolární terapie 20%
roztokem NaCl, ve 402 případech nebyl 20% roztok NaCl podáván.
Při nitrolební hypertenzi byla prognóza přežití k 90. dnu RI 1,43 (95% CI; 0,99 – 2,06; p = 0,005).
Celkové přežití bylo 1,74 (95% CI; 1,36 – 2,23; p< 0,001).
Při posuzování úspěšnosti neurologických výsledků (GOS 4-5) byl daný výsledek zjištěn u 45,2 %
pacientů, léčených 20% roztokem NaCl a v 35,8 % u pacientů bez této terapie (p = 0,063).
Ke studii je přiložen rozsáhlý seznam odborné literatury s celkovým souborem 1 304 pacientů
z celkem 8 validních a relevantních studií. Jejich výsledky prokazují pokles mortality u pacientů
s mozkolebečními poraněními, vyžadujícím intenzivní péči na ICU úmrtí 112 / 474 = 23,6 %
s podáváním hyperosmolárního NaCl v porovnání s 244 / 781 úmrtí / 31,2 %; OR 1,432; 95% CI; 1,04
– 1,95; p = 0,03.
Sledování a rizikové údaje:

Cílová natremie je doporučována v rozmezí 145 – 155 mmol/l jako mírná hypernatremie; vysoce
riziková hodnota je vyšší než 160 mmol /l.; monitoring POCT se provádí po 4 – 12 hodinách. Vyšší
natremie vede k postižení renálních funkcí s kritickým zvyšováním hodnoty urey i kreatininu.
Studie i přehled širší literatury jsou doplněny i patofyziologickým podrobným rozborem a četnými
tabulkami s protokolem podávání i s přehledem současných intervenčních možností, jak příznivě
ovlivnit nitrolební hypertenzi.
ASEHNOUNE, Karim, Sigismond LASOCKI, Philippe SEGUIN, et al. Association between continuous
hyperosmolar therapy and survival in patients with traumatic brain injury – a multicentre prospective
cohort study and systematic review. Crit. Care [online]. 2017, 21(1), 328 [cit. 2018-03-29]. DOI:
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10.1186/s13054-017-1918-4. ISBN 10.1186/s13054-017-1918-4. Dostupné z:
https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-017-1918-4

Klíčová slova: Mozkolebeční poranění; Hyperosmolární terapie; 20% roztok natrium chloridu
Key words: Traumatic head and brain injury; Hyperosmolar therapy; 20% sodium chloride
solution
Drábková

Instruktivní pohled na traumatologickou „zlatou hodinu“
Článek se zaměřuje na záchranu raněných, kteří mají na válečném poli vysokou a přitom
preventabilní mortalitu – na logistiku v úvodní fázi a na klinické příklady, které jsou společné
i s civilní medicínou – zde zejména při dopravních úrazech a při katastrofách s velkým počtem
poraněných.
Homogenní soubory pro stanovení účinné strategie pro uvedené úvodní období tzv. zlaté hodiny lze
pro EBM – medicínu založenou na validních důkazech získat především ve válečné medicíně –
jedinců mužů v předchozím dobrém celkovém zdravotním stavu.
Studie a výsledky

Studie zhodnotila soubor 4 542 obětí po zranění v Afganistánu v období 11. září 2001 do 31. března
2014 v retrospektivní analýze všech postižených, kteří byli transportováni na pracoviště odborné
pomoci do 60 minut. Využila ke statistickému zpracování a hodnocení následující parametry:


postupné zlepšování,



cílenou resuscitaci v iniciální fázi „damage control resuscitation“,



problémy s rizikem poškození poraněného z důvodů nedostatečného / nevhodného vybavení



změny poranění, způsobené novými zbrojními systémy,



transportní časy.

Postupné zlepšování zdravotních výsledků v čase sledování nebylo signifikantně rozdílné: AOR 0,99;
95 % CI; 0,94 – 1,013; p = 0,58.
Při poranění s ISS (Injury Severity Score) bylo riziko úmrtí nižší o 83 % pro poraněné, kteří
již přednemocničně dostali krevní transfuzi: AOR 0,17; 95% CI; 0,06 – 0,51; p = 0,002.
Při poranění s úvodním předsunutým ošetřením specializovaným traumatologickým týmem byla
úmrtnost nižší o 33 %: AOR 0,67 -; 95% CI; 0,58 – 0,78; p < 0,001.
Úmrtnost byla o 87 % nižší při dominantním mozkolebečním nporanění – AOR 0,30; 95% CI; 0,23 –
0,38; p < 0,001.
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Úmrtnost při dominujícím poranění břicha byla analogická s výsledky: AOR 0,26; 95% CI; 0,19 – 0,36;
p < 0,001.
Úmrtnost při poranění končetin – AOR 0,13; 95% CI; 0,09 – 0,17; p < 0,001.
Při tupých poraněních byla úmrtnost nižší o 35 % - AOR 0,65; 95% CI; 0,46 – 0,92; p= 0,001.
Úmrtnost při uskutečnění transportu do 1 hodiny byla nižší o 39 %; AOR 0,61; 95% CI; 0,51 – 0,74;
p < 0,001.
Hodnocení

Úmrtnost lze nepochybně i v civilním prostředí snížit – rozhoduje kvalita úvodního ošetření;
příznivější z pohledu časné mortality jsou tupé úrazové mechanismy a tupá poranění. Závisí
na tělesné oblasti, která při poranění dominuje a na rychlosti transportu.
HOWARD, Jeffrey T., Russ S. KOTWAL, Alexis R. SANTOS-LAZADA, Matthew J. MARTIN a Zsolt T.
STOCKINGER. Reexamination of a Battlefield Trauma Golden Hour Policy. J Trauma Acute Care Surg.
[online]. 2018, 84(1), 11 - 18 [cit. 2018-03-29]. DOI: 10.1097/TA.0000000000001727. ISBN
10.1097/TA.0000000000001727. Dostupné z: http://Insights.ovid.com/crossref?an=01586154-20180100000002
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Infuzní roztoky s nízkým versus s vysokým obsahem natria a chloridů
Infuzní podávání vysokých objemů roztoků chloridu sodného (tzv. fyziologického roztoku s 0,9%
koncentrací se 154 mmol / l chloridu) je obviňováno v současné době v perioperačním období
i u pacientů v kritickém stavu ze vzniku hyperchloremie, metabolické acidózy, zvýšené intenzity SIRS,
z rozvoje koagulopatie; údajně ovlivňuje nepříznivě renální perfuzi až po rozvoj AKI (acute kidney
injury). Část poměrně nevelkých srovnávacích studií s nižší koncentrací NaCl přesvědčuje
o sníženém riziku AKI, protože se více blíží poměrům v extracelulární tekutině. Studie prokazují
snížený výskyt AKI ve srovnatelných stavech, omezení indikací k mimotělní eliminačním metodám
typu RRT (renal replacement therapy); zdůrazňují menší rozvrat hemokoagulace a menší potřebu
krevních náhrad.
Studie

Uvedenému tématu, nepochybně aktuálnímu a nedořešenému, se věnovala výzkumná skupina
především cestou rozsáhlé rešerše odborně přesvědčivých literárních zdrojů.
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Prověřované studie a jejich soubory se zaměřily na dospělé pacienty bez jejich užšího výběru
v kritickém stavu a v perioperačním období. Hodnotily se přehledové literární zdroje
a metaanalýzy z PubMed, Cochrane library, EMBASE, LILACS a Web of Science od začátku srovnávání
fyziologického roztoku s nově zaváděnými balancovanými infuzními roztoky, a dále
až do října 2016 při a po jejich podávání v rámci záchranné medicíny (rescue medicine)
z indikace udržení kolujícího objemu.
Primárně byla posuzována mortalita a nutnost indikace mimotělní náhrady při selhání renálních
funkcí RRT z indikace závažné AKI.
Základ srovnávací studie vytvořilo 15 validních studijních souborů se 4 067 pacienty. Z nich byl pro
hodnocení mortality zařazen soubor 3 710 pacientů a pro hodnocení potřeby RRT při AKI byl využit
soubor 3 724 pacientů.
Výsledky a zhodnocení

Nebyl zjištěn statisticky signifikantní vliv na mortalitu ani na RRT indikace z důvodu AKI. Nicméně
pro skutečně zásadní zhodnocení a rozhodnutí by byly nutné daleko vyšší počty zařazených pacientů
do všech posuzovaných skupin a v jednotlivých souborech. Rovněž je nutné hodnocení objemově
větších infuzních náhrad v obou porovnávaných skupinách.
Nelze ještě definitivně rozhodnout o přínosu s jednotným doporučením a metodickým opatřením.
Téma se dále sleduje, klinický výzkum vyžaduje jednotné protokoly a širší záběr studií.
KAWANO-DOURADO, Leticia, Fernando G. ZAMPIERI, Luciano C. P. AZEVEDO, Thiago D. CORRÊA, Mabel
FIGUEIRÓ, Matthew W. SEMLER, John A. KELLUM a Alexandre B. CAVALCANTI. Low- Versus High-Chloride
Content Intravenous Solutions for Critically Ill and Perioperative Adult Patients. Anesth Analg. [online].
2018, 126(2), 513 - 521 [cit. 2018-03-29]. DOI: 10.1213/ANE.0000000000002641. ISBN
10.1213/ANE.0000000000002641. Dostupné z: http://Insights.ovid.com/crossref?an=00000539201802000-00026

Klíčová slova: Infuzní roztoky; Koncentrace chloridů; Metabolická acidóza; Hyperchloremie; AKI;
RRT
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Mortalita v postintenzivním období a syndrom postintenzivní péče
V současné době velmi efektivní akutní intenzivní péče se začíná systematicky sledovat i syndrom
postintenzivní péče - PICS. Hodnotí se výsledky následné intenzivní péče, dlouhodobé výsledky
přežití a jeho kvality i údaje o následné mortalitě nejméně do jednoho roku od původního kritického
inzultu.
Zatím není dostatek validních informací, jsou však nutné nejen přímo medicínsky odborně, ale
i jako podklady k zodpovědnému rozhodování, k indikacím, k ekonomicky racionálnímu hodnocení.
Studie

Prospektivní, přehledová, multicentrická studie souborů (FROG – ICU French and European
Outcome reGistry in Intensive Care Units) ve svých výsledcích byla publikována recentně v Critical
Care. Poukázala na velmi nápadnou prevalenci smrti pacientů do jednoho roku po propuštění
z lůžka intenzivní péče; rozebrala v diskusi rovněž vedoucí klinické i biologické faktory a příčiny, které
ovlivňují tato odložená úmrtí. Její výsledky a závěry ukazují, že pokročilost věku a počet komorbidit
se významně váží k vyšší postintenzivní mortalitě a ke zhoršené kvalitě pokračujícího života.
Život může pokračovat i několik dalších let, ale často bývá doprovázen obrazy posttraumatické
stresové poruchy-PTSD, depresí, kognitivní dysfunkcí, pocitem reálné tělesné slabosti a tím vytvářet
ucelený syndrom postintenzivní péče – PICS.
Pro postintenzivní péči – akutní i následnou se z toho důvodu stalo velmi důraznou výzvou pečovat
o pacienty, propuštěné z intenzivní péče i nadále v navazujícím systému. Pacienty ohrožují
především nové a opakované kardiovaskulární příhody. Jejich souboru a sledování se věnovala
po dobu jednoho roku 21 interních, chirurgických a multidisciplinárních jednotek intenzivní péče
ve Francii a v Belgii u pacientů s invazivní umělou plicní ventilací delší než 24 hodin a s vazoaktivní
farmakopodporou.
Po propuštění z lůžka akutní intenzivní péče byly systematicky ověřovány prognostické
kardiovaskulární parametry a biomarkery: NT-proBNP, troponin I s vysokou senzitivitou, bioaktivní
adrenomedulin a solubilní ST-2. Připojen byl i rozbor sociálních a ekonomických poměrů daného
pacienta.
Statistická data a výsledky

Do sledování bylo zařazeno 1 570 pacientů, propuštěných z jednotek intenzivní péče; z nich 333
pacientů (21 %) zemřelo v průběhu následujícího roku.
V rozboru jejich věku, komorbidit, potřeby krevních náhrad, délky hospitalizace a stavu
při propuštění s údaji o tělesné teplotě, poklesu systolického krevního tlaku, hodnoty celkových
bílkovin v séru, počtu krevních destiček a leukocytů se projevily jako nezávislé faktory
pro jednoroční mortalitu.
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Rozhodovaly především patologické výkyvy kardiovaskulárních biomarkerů, charakterizující
oběhovou výkonnost, které vedly až k trojnásobnému zvýšení rizika smrti do jednoho roku zejména
v případech, kdy se kombinovaly: CR 2,84; 95%CI; 1,73 – 4,65; p < 0,001.
Hodnocení a závěry

Výsledky svědčí o nutnosti zkontrolovat prognostické biomarkery při propouštění pacientů
z lůžka akutní intenzivní péče a stanovit racionální plán navazující a pokračující péče, rizikové faktory
PICS a úměrně o nich informovat i pacienta, jeho rodinu a přebírající zdravotnické pracoviště
i ambulantní lékaře.
Validní studie jsou třeba v nejbližší budoucnosti, aby se systém stal zodpovědným
a transparentním.
Predicting post-ICU mortality risk. ICU Management & Practice 2018 [online]. January 30, 2018 [cit. 201803-29]. Dostupné z: https://healthmanagement.org/c/icu/news/predicting-post-icu-mortality-risk

Klíčová slova: Postintenzivní období; Syndrom postintenzivní péče; PICS
Key words: Postintensive period; Postintensive care syndrome; PICS
Drábková

Informovaný souhlas a kognitivní dysfunkce u seniorů po
nekardiochirurgických výkonech
Napříč oborem anesteziologie (i propojené intenzivní péče) byl přijat informovaný souhlas
s podáním anestezie danému pacientovi podle její optimální, personifikované volby. Podmínkou,
právně pojatou pro jeho získání, je odpovídající, srozumitelná a výstižná informace
psychokompetentního a jazykově rozumějícího pacienta, indikovaného k výkonu. Informace
zahrnuje i rizika, která s podáním a následky mohou souviset. O rozsahu této informace
se diskutuje v odborné komunitě a diskuse odpovídá i současnému pokroku a znalostem nejen
v anesteziologii, ale i v celostně pojaté medicíně.
V poslední době se pozornost věnuje pacientům staršího věku, jejichž podíl v operatívě narůstá.
Je až paradoxní, že v informacích není začleněno riziko kognitivní dysfunkce, o níž máme prozatím
nepříliš ukotvené poznatky z pohledu výskytu, závažnosti, trvání a vazbě na klinické faktory.
Základní historický předpoklad po zavedení celkové anestezie ve 40. letech již předminulého století
byl, že ztráta vědomí je plně reverzibilní. V současné době se zjišťuje, že až 12 % pacientů, starších
než 60 let, se pooperačně po nekardiochirurgických výkonech do tří pooperačních měsíců nevrátí
k předchozí kvalitě paměti, pohotovosti a rychlosti uvažování, pozornosti, řeči a úspěšnému řešení
aktuálních problémů.

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [Online] 2018, 65(1)

33

Před 20 lety byl stav nazván pooperační kognitivní dysfunkcí (POCD). Není zatím známo, nakolik
se POCD zlepší do ukončení prvního pooperačního roku a dále. Pacienti nejsou z tohoto pohledu
sledování neurofyziologicky, nebyli ani předoperačně kvalifikovaně vyšetřeni a ani nelze abstrahovat
fyziologické zhoršování v průběhu stárnutí a stav není porovnáván s ne/úspěchem operačního
řešení.
Není zatím ani přesně jasný vzájemná vztah mezi POCD, deliriem, pooperační demencí. Rovněž
nejsou k dispozici validní studie, zda a nakolik se na POCD podílí volba anestezie – celkové, regionální
anestezie či analgosedace při vědomí.
Anesteziologická anamnéza a informovaný souhlas s anestezií se přitom napříč věkovým spektrem
pacientů zaměřuje ve výskytu rizik na alergie, nutnost podat krevní převod, zajistit centrální žilní
přístup, tracheální intubaci, riziko možné cévní mozkové příhody či akutního infarktu myokardu,
na peroperační bdělost, významné dědičné choroby, např. výskyt maligní hypertermie v rodině
apod.
POCD může přitom ovlivnit úroveň profesionality, návrat do zaměstnání, další kariérní postup
v povolání. Nezmiňuje u seniorů ani pětinásobné zvýšení mortality do nejbližšího roku.
Upozornění na všechny nové momenty uvedené POCD i vyšší mortality je třeba vhodně
implementovat do zdravotnické dokumentace se stejným významem jako dosud uváděné
informace a doplňující dotazy.
Úměrně tomu by měl být již předoperačně zjištěn a zformulován předoperační neuropsychický stav.
Nejsou však zatím kritéria pro jeho jednotné posuzování a zhodnocení a ani není určeno, zda by se
měl této diagnostické stránce věnovat indikující chirurg – operatér nebo anesteziolog, kvalifikovaný
neurolog popř. psycholog.
Ze stávajících studií rovněž není jasné, zda mezi uplynutím rizikového tříměsíčního intervalu
a jednoho roku je možné ještě očekávat další zlepšení a jakou výslednou úroveň kvality lze očekávat
a pacientovi případně sdělit.
K uvedenému novému tématu i problému je třeba se postavit systémově a včas. Odlišit
je od pooperačního deliria a demence a zabudovat je vhodně do znění informovaného souhlasu.
Postupy klinické anestezie se v posledních letech mění klinicky poměrně málo – ale neurofyziologie
se velmi rychle rozvíjí a její poznatky je třeba reflektovat.
HOGAN, Kirk J., Lisa C. BRATZKE a Kendra L. HOGAN. Informed Consent and Cognitive Dysfunction After
Noncardiac Surgery in the Elderly. Anesth Analg. [online]. 2018, 126(2), 629 - 631 [cit. 2018-03-29]. DOI:
10.1213/ANE.0000000000002689. ISBN 10.1213/ANE.0000000000002689. Dostupné z:
http://Insights.ovid.com/crossref?an=00000539-201802000-00041
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Tips and tricks – Cave
Perioperační krvácení u Jehovova svědka
Kazuistika
Omezený a přísně a přesně vymezený informovaný souhlas / nesouhlas uvádí lékaře, a to zejména
anesteziologa v komplikovaném perioperačním období do medicínských, právních i etických dilemat
a distresu. Vztahuje se to především na akutní stavy, spojené s krvácením, nečekané komplikace
bezprostředně ohrožující život. Úspěšně řešené a vyřešené kazuistiky jsou velmi poučné.
Kazuistika

Pětačtyřicetiletý pacient, vírou i přesvědčením Jehovův svědek, se dostal po transplantaci ledviny
do 5 let do opakované renální nedostatečnosti a do nevyhnutelného dialyzačního programu.
Lékařským konziliem byl konsenzuálně indikován k explantaci nefunkční ledviny před rozvažovaným
dalším postupem.
Předoperační údaje: 170 cm, 51 kg t.hm.; hypertenze, koronární choroba, nefrotický syndrom,
anurie, anemie, anamnesticky prodělaná a odléčená malárie, sekundární hypoparathyreoidismus.
Anesteziologická předoperační kategorizace: ASA III.
Pacient odmítl zásadně a právně platně převod koncentrátu erytrocytů, ale akceptoval některé
krevní deriváty – plasmu, koagulační faktory, náplavy destiček. Předoperačně byly nicméně
připraveny čtyři TU erytrocytů resuspendovaných bez buffy coatu, deleukotizované do rezervy
pro případ, že by pacient své odmítavé rozhodnutí při plném vědomí aktuálně zrušil.
Předoperační krevní obraz ve zkratce: Ery 3,51; Hb 84; htk 0,244; aPTT 49,3, fibrinogen 4,37.
Průběh:
Celková anestezie byla vedena sevofluranem a remifentanilem a proběhla stejně jako celý výkon bez
komplikací.
První pooperační den pocítil pacient při mobilizaci slabost, závratě; kontrolní krevní obraz: Ery 2,38;
Hb 55; htk 0,168.
Po statim diagnostice a opakovaném rozboru situace byla neodkladně indikována revize a pacient
byl znovu dotázán na své rozhodnutí o přijetí krevní transfuze, ale dále trval na svém kategorickém
odmítnutí. V průběhu předoperační přípravné dialýzy červený krevní obraz dále poklesl
na hodnoty: Ery 1,96; Hb 47; htk 0,137.
K celkové anestezii byl opět podán sevofluran a remifentanil, inhalace kyslíku s FiO 2 0,80.
Pro udržování normotenze podáván fenylefrin až do 0,5 microg / kg t.hm. /min a noradrenalin
až do dávky 0,1 microg / kg t.hm. /min.
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Operace trvala 90 minut. Infuzně podán 0,9% roztok NaCl v dávce 850 ml a 1200 ml FFP – čerstvě
zmražené plasmy. Systolický tlak se stabilizoval na hodnotě 120 mm Hg; hemokoagulační hodnoty aPTT ratio 68 %, INR 1,26; hladina fibrinogenu 3,33 g/l. Byly podány 2 g fibrinogenu, 600 j.
protrombinového komplexu a 1 g tranexamové kyseliny.
Operačně byl zjištěn rozsáhlý retroperitoneální hematom a jeho evakuace a zajištění zdroje byly
chirurgicky náležitě provedeny.
Pooperačně byl pacient extubován a byl hemodynamicky nadále stabilní i bez vazopresorické
podpory.
Kontrolní pooperační červený krevní obraz zaznamenal: Ery 1,45; Hb 0,34; htk 0,102; laboratorně
se připojily vyšší hodnoty kreatininu a urey a nezvýšená laktátemie 0,6 mmol/l.
Denně byla ordinována dávka 10 000 j. erytropoetinu alfa a 500 mg nitrožilního přípravku železa
po dobu 7 dnů a 105 mg perorálního přípravku železa.
Oběhově zůstal pacient stabilní, hemodialýza nebyla indikována, kalemie se pohybovala
s hodnotou o průměru 3,1 mmol/l.
Třetí den byl přeložen z jednotky intenzivní péče na hemodialyzační stanici a citrátovou hemodialýzu
snesl dobře. Podání krevního přípravku s erytrocyty při opakovaných dotazech nadále striktně
odmítal.
Stav pacienta se postupně zlepšoval klinicky i v hematologických a hemokoagulačních údajích.
24. pooperační den mohl pacient být propuštěn domů s výstupním krevním obrazem: Ery 3,12; Hb
78; htk 0,25. Při ambulantních kontrolách se jeho krevní obraz pohyboval již v normě.
Hodnocení, diskuse a doporučení



Prioritou je udržovat oxygenaci tkání.



Další velmi aktivní postup zahrnuje multifaktoriální stimulaci hematopoezy, určit hladinu
železa a pravidelně ji doplňovat.



Pokud pacient konkretně neodmítá, využít při aktuálních krevních ztrátách autotransfuzní
možnosti.



Podat infuzně nejen krystaloidní roztoky, ale i koloidní roztoky společně s vazopresory.



Laboratorně má velký význam kontrola dynamiky laktátemie.



Je nutné umístit pacienta pooperačně na jednotku intenzivní péče, a to i v případě, že lze
jeho stav hodnotit aktuálně jako oběhově stabilizovaný.



Vždy je třeba znovu a znovu prodiskutovat jeho přání, informovaný souhlas a nesouhlas.



Před elektivními výkony převzít pacienta s velmi vyhraněným a velmi zúženým profilem
akceptance krevního převodu jen v případech, kdy ošetřujícímu lékaři, např. anesteziologovi
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nevyvolá takový osobní morální distres, který by ohrozil péči o pacienta i vlastní duševní
a profesní rovnováhu jako ošetřujícího lékaře, a to i pro další pacienty.


Pokud pacient navrhované postupy kategoricky odmítá, musí být návrhy písemně a náležitě
konkretizovány a explicitně uvedeny ve zdravotnické dokumentaci s argumentací návrhu,
odmítnutím a časovým údajem.



Nerespektování rozhodnutí pacienta je legislativně hodnoceno jako úmyslné tělesné
i duševní poškození pacienta a lékař za ně může být vydán právnímu postihu.

HESCHL, S., M. SCHÖRGHUBER a W. KRÖLL. Perioperative Blutung bei einem Zeugen Jehovas. Anaesthesist
[online]. 2018, 67(2), 126 - 130 [cit. 2018-03-29]. DOI: 10.1007/s00101-017-0402-5. ISBN 10.1007/s00101017-0402-5. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s00101-017-0402-5

Klíčová slova: Perioperační krvácení; Jehovovi svědci
Key words: Perioperative bleeding; Jehova´s witnesses
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Jak nastavit PEEP při nitrobřišní hypertenzi?
Pacienti v závažném stavu vyvinou až ve 30 % nitrobřišní hypertenzi (IAH) a v 5 % jim hrozí riziko
nitrobřišního kompartmentového syndromu (IACS). Oba fenomény a zejména náhlý vznik IACS jsou
velmi nepříznivé pro další morbiditu i mortalitu. Často se stav kombinuje s poškozením plic
při umělé plicní ventilaci typu VILI (Ventilator Induced Lung Injury) s dalším významným zhoršením
plicních funkcí a se zhoršenou plicní lymfatickou drenáží. Napodobuje obraz plicní restrikce
s poklesem statické i dynamické compliance, omezuje odpojování i samotnou volbu umělé plicní
ventilace; znevýhodňuje protektivní režimy UPV s obtížnou optimalizací hodnoty PEEP.
Pokusné studie u prasat prokazují, že PEEP, nastavený pod úroveň hodnoty IAH nezlepší funkční
reziduální kapacitu (FRC). Ale vyšší hodnoty PEEP než je tlak v nitrobřišním prostoru omezují
minutový srdeční objem. Hodnoty musí být programovány naprosto individuálně – personalizovaně
nejen k pacientovi ale i v orchestraci s aktuálním stavem a hodnotami IAH v porovnání
s hemodynamickou reakcí.
V klinických studiích je dosud málo relevantních údajů. Téma se studuje až od roku 1998 a navíc
poměrně sporadicky. Dosud se obecně prokázalo, že bez snížení tlaku při IAH nelze dosáhnout
přínosného vztahu mezi IAH, plicní compliance, rekrutací atd. a hemodynamickými poměry v plicní
cirkulaci a tím i ve vztahu k výkyvům minutového srdečního objemu a indexu (CO, CI).
Poznatek se vztahuje na primární i sekundární nálezy ARDS ve více studiích s takto komplikovaným
a přitom nepočetnými a obtížně srovnatelnými pacienty.
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Souhrnně se jako optimální zřejmě prokazuje nastavit PEEP v cm H2O rovný hodnotě IAP (pressure)
v mm Hg. Po 30 minutách je nutná i oběhová kontrola a s ní sladěná úprava, protože kardiálně
limitovaní pacienti nemusí přednastavené hodnoty tolerovat.
Vztah přenosu abdominotorakálního tlaku je přibližně 50 %. Vzestup intraabdominálního tlaku
o každý 1 mm Hg je přenesen v úrovni 0,5 mm Hg = 0,7 cm H2O do hrudního kompartmentu. Výpočet
ale závisí kromě toho na poddajnosti hrudní stěny a bránice, na síle svalů.
Studie zahrnuje málo diagnosticky různorodých pacientů s rozličným zastoupením ARDS, neuvádí
jícnové tlaky a nezahrnuje pacienty s manifestním nitrobřišním kompartmentovým syndromem.
Přesto má svůj základní význam pro tyto kombinované a komplikované stavy. V budoucnosti
si výzkum zasluhuje podstatně podrobnější monitorování, sledování a hodnocení z pohledu
patofyziologie dýchání a hemodynamiky.
Současná obecná doporučení:


Rekrutace s vyššími otevíracími i vrcholovými inspiračními tlaky - tj. 40 + IAP / 2;



Vyšší PEEP v cm H2O, odpovídající IAP v mm Hg;



VT 8 ml / kg thm.



Frekvence 20 – 14 dechů / min;



IPP < 30 cm H2O + IAP / 2 cm H2O;



Individualizace k typu pacienta, k aktuální kritické situaci a řešení IAH;



Pravidelné kontroly po 30 minutách po nastavení programu.

MALBRAIN, Manu L.N.G. The saga continues: How to set best PEEP in intra-abdominal hypertension?. J Crit
Care [online]. February 2018, 43, 387 - 389 [cit. 2018-03-29]. DOI: 10.1016/j.jcrc.2017.11.013. ISBN
10.1016/j.jcrc.2017.11.013. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0883944117316295
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Pro širší rozhled – Ad informandum
Důležitý význam koheze a konsenzu multidisciplinárního týmu v intenzivní péči
V posledních přibližně pěti letech intenzivní medicíny a intenzivní péče se stále důrazněji poukazuje
na svalovou slabost, vznikající jako jeden z procesů multiorgánové dysfunkce
u kritických pacientů již v průběhu prvního týdne, spojeného navíc s jejich ventilodependencí.
Dosahuje až 20 % z objemu velkých skupin kosterních příčně pruhovaných svalů.
Příčina je multifaktoriální: již předcházející sarkopenie, recentní sepse, trvající imobilita. Proces
prodlužuje odpojování od umělé ventilace i znovuzískávání kondice. Na významu nabývá podpůrná
rehabilitace, a to pro krátkodobé i trvalé výsledky; zkracuje pobyt v intenzivní péči, snižuje výskyt
deliria a zvyšuje možnost propuštění v celkově příznivém stavu. Přesto dosud není časná aktivní
mobilizace, vertikalizace dostatečně využívána – v Německu např. jen na 4 % jednotek intenzivní
péče.
Hranice a překážky, které brání většímu zařazení do režimu a harmonogramu intenzivní péče,
se zařazují:


Pacientské faktory: posturální a pohybová nestabilita, náročnost mobilizace pro ošetřující
personál,



Klinické faktory: tělesná teplota, stresová a panická reakce;



Vliv prostředí: málo prostoru a malý počet pracovníků k asistenci.

Všechny vyžadují navíc vybavení a multidisciplinární souhrn (SIBILLA ET AL. 2017), zaměřené vždy
na konkrétního pacienta.
Bezpečnost pacienta: Významné je hodnocení ošetřujícího intenzivisty, který formuluje stav,
indikaci, omezení, priority. Má být písemně zdokumentováno ad hoc a podle společně přijatých
protokolů, obdobných analgosedaci a odpojování z umělé ventilace, časového harmonogramu.
Uvádí se oběhová stabilita, tělesná teplota, celková spolupráce a možnost aktivní rehabilitace
a mobilizace. Společně jsou složkami a základními pilíři rehabilitace a rekondice.
Struktura a režim
Nedávný přehled z 951 ICU ze čtyř zemí (BAGHRU 2016) doporučil ve svých závěrech společnou
vizitu s konziliárním fyzioterapeutem již v začátku spolu s vypracováním denního plánu zařazování
rehabilitace; na přípravě plánu a formulaci protokolu se účastní lékaři i sestry. Významně se tím sníží
počet chyb, omylů, ohrožení pacienta i neúspěchu rehabilitace.
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MCWILLIAMS, David. Implementation of early and structured rehabilitation in ICU. The importance of
multidisciplinary team working and communication. ICU Management & Practice [online]. 2017, 17(4) [cit.
2018-03-29]. Dostupné z: https://healthmanagement.org/c/icu/issuearticle/implementation-of-

early-and-structured-rehabilitation-in-icu
Klíčová slova: Časná rehabilitace, Multidisciplinární konsenzus
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Volba psychoterapie při PTSD
Války v Iráku a v Afganistánu generovaly velký počet následných posttraumatických stresových
poruch (dále PTSD). Tyto důsledky se staly základem snahy vytvořit metodická doporučení nových
metod psychoterapie pro prevenci a léčbu PTSD; jejich cílem by byla prevence nebo přinejmenším
doplnění výhradního využívání pouze farmakoterapie. Měly by být dlouhodobě nebo dokonce trvale
účinné a měly by předcházet i stigmatizaci postižených jedinců v sociálním světě.
Studie

Klinická studie se jako úvodní věnovala v tomto směru souboru 366 aktivně nasazených vojáků,
následně pacientů s PTSD. Hodnotila, zda lze k jejich psychoterapeutické terapii cíleně využít:


Standardní model: deset 90minutových psychoterapeutických sezení v průběhu osmi týdnů;



Zařadit podpůrnou psychoterapii ad hoc, běžně užívanou v civilní medicíně při PTSD a
uzpůsobenou systému témat a otázek vojenským a válečným problémům a zážitkům;



Zařadit časové rozložení do 10 sezení v průběhu dvou týdnů a alespoň zčásti ji dále vyplnit
dlouhodobým systematickým kontaktem a sledováním v dalším průběhu léčby,
komprimované do dalších do 2 – 3 týdnů; rozvaha se věnovala i riziku, že v daném režimu
část pacientů unikne z úvodní spoluúčasti a spolupráce;



Zda by bylo vhodné zařadit mezi kontroly s osobní účastí i 10 – 15minutové telefonické
rozhovory jednou týdně po dobu alespoň dalších čtyř týdnů.

Ve všech porovnávaných skupinách bylo ale potlačení, zmírnění nebo dokonce vyléčení PTSD
nezcela úspěšné, jak prokázala kontrolní vyšetření po ukončených šesti měsících. Zkontrolovat
k tomuto termínu bylo navíc možno pouze 50 % původně zařazených pacientů, kteří se na pozvání
k rozhovoru dostavili.
Text studie i její výsledky jsou návodné i pro současnou civilní postintenzivní medicínu a péči,
v níž narůstá podíl dlouhodobě přežívajících mladých pacientů zejm. po polytraumatech.

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [Online] 2018, 65(1)

40

Studie se věnovala i souboru 284 žen – veteránek a 165 pacientům s PTSD se závislostí
na alkoholu. Léčba se zaměřila na interpersonální vztahy a podmínky pokračujícího života. Nebyly
zjištěny rozdíly mezi traumatickou a netraumatickou příčinou PTSD.
Dlouhodobá psychoterapie při PTSD se prokázala pro pacienty jako přínosnější.
HOGE, Charles W. a Kathleen M. CHARD. A Window Into the Evolution of Trauma-Focused Psychotherapies
for Posttraumatic Stress Disorder. JAMA [online]. 2018, 319(4), 343 - 345 [cit. 2018-03-29]. DOI:
10.1001/jama.2017.21880. ISBN 10.1001/jama.2017.21880. Dostupné z:
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jama.2017.21880

Klíčová slova: Posttraumatická stresová porucha ( PTSD); Psychoterapie
Key words: Posttraumatic stress disorder (PTSD); Psychoterapies
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Je káva přínosná časně po elektivním císařském řezu?
Přechodná gastroparéza a střevní stáza až dysfunkční ileus v intervalu 2 – 5 pooperačních dnů
je častou časnou komplikací po nitrobřišní chirurgii. Kofein je uznáván jako stimulátor GIT motility
u mladých zdravých jedinců.
Studie

Kofein byl otestován v klinické studii u 100 rodiček po elektivním císařském řezu. V předoperační
fázi abstinovaly rodičky kromě popíjení čiré tekutiny po dobu 8 hodin. Vedení anestezie při sectio
caesarea byla kombinace midazolamu s fentanylem; výkon netrval déle než 90 minut. Pooperačně
byly čiré tekutiny podávány 24 hodin, kdy byla připojena strava. Pooperační analgezie byla zajištěna
třemi dávkami pethidinu denně v prvních dnech.
Ve sledovaném souboru popíjely ženy 100 ml kávy jako roztok kofeinu v době 8, 12 a 20 h; kontrolní
skupina v týchž časových intervalech popíjela 100 ml úměrně teplé vody bez kofeinu.
V obou skupinách byly dokumentovány parametry:


Obnova slyšitelné peristaltiky;



První odchod plynů;



První stolice;



Délka hospitalizace po operačním výkonu.

Výsledky a hodnocení



Průměrný čas do prvního odchodu plynů byl ve sledované skupině po 17,08 h +- 4,44 h,
u kontrolní skupiny 22,54 h +- 5,09 h a rozdíl byl statisticky významný s p = -0,000;
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První stolice se dostavila ve sledované skupině za 37,22 +- 16,31 h; v kontrolní skupině
za 36,82 h +-16,5 h; p = 0,64;



První slyšitelná peristaltika byla zaznamenána ve sledované skupině za 5,84 h +- 1,41 h;
v kontrolní skupině byla zjištěna za 6,16 h +- 1,33 h; p = -0,326;



Doba hospitalizace ve sledované skupině byla 30,08h +- 9,50 h a v kontrolní skupině 32,16 h
+- 11,82 h; p = 0,518.

Kromě statisticky signifikantního časového rozdílu v odchodu plynů nebyly další zjištěné rozdíly
statisticky významné.
RABIEPOOR, Soheila, Atefeh YAS, Jamile NAVAEI a Hamid Reza KHALKHALI. Does coffee affect the bowel
function after caesarean section? Eur J Obstet Gynecol Reprod [online]. January 2018, 220, 96 - 99 [cit.
2018-03-29]. DOI: 10.1016/j.ejogrb.2017.07.028. ISBN 10.1016/j.ejogrb.2017.07.028. Dostupné z:
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0301211517303627

Klíčová slova: Elektivní císařský řez; Časné pooperační období; GIT funkce, Káva
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Zajímavosti z historie oboru
Jak se vlastně dostala informace o legendární demonstraci anestezie éterem do
Evropy?
Parník Arcadia, plavidlo královské pošty – Royal Mail s kapitánem Harrisonem přistál v Mersey
v západní Anglii / Skotsku ve středu dne 16. prosince 1846 po deváté hodině dopoledne. Přivezl
i senzační zprávu o Mortonově úspěšně podané celkové anestezii dietyléterem v Massachusetts
General Hospital (MGH) přesně na den před dvěma měsíci.
V poštovních zásilkách parníku Arcadia byly dvě zprávy pro Dr. Francise Bootta v Londýně. První byla
od Dr. Bigelowa z Bostonu. Věnovala se velmi pochvalně úspěšnosti extrakce zubu u Mary – dcery
pisatele, a to zcela bez bolesti – v éterové anestezii.
Druhý list obsahoval kopii novin Boston Daily Advertizer s článkem syna Dr. Bigelowa, který byl
chirurgem v MGH. Popisoval v něm rovněž fantasticky úspěšnou, zcela bezbolestnou extrakci zubu
z 19. prosince v éterové anestezii a stejně hladkou amputaci dolní končetiny z 21. prosince,
provedenou profesorem Listonem u pacienta Fredericka Churchilla.
S Arcadií se tehdy plavil mladý lodní lékař – chirurg Dr. William Fraser. Měl po přistání volno a jel na
sever Anglie navštívit svou ovdovělou matku. S nadšením poté vyprávěl v místní nemocnici
o účincích éteru a o nekomplikovaných a chirurgicky naprosto vyhovujících celkových anesteziích.
V průběhu dalších tří dnů byly v Liverpoolu podány již tři celkové anestezie éterem v Dumfries and
Galloway Royal Infirmary.
Citována je např. amputace dolní končetiny při její zlomenině 19. prosince 1846. Nemáme zcela
přesné historické informace, ale pravděpodobně Dr. William Scott zřejmě uvedl pacienta
do celkové anestezie a poté se účastnil jako chirurg operace společně se zkušeným profesorem
Jamesem M´Lauchlanem. O samostatném dalším zdravotnickém pracovníku, který by pouze podával
anestezii, nemáme zprávy – neexistuje zápis.
Dr. Fraser svým vyprávěním velmi inspiroval, přímo nadchl v nemocnici zmíněné dva chirurgy
i v širší míře – staršího a zkušeného M´Lauchlana a mladšího, 26letého Dr. Williama Scotta. Posledně
jmenovaný se stal hlavním zastáncem i propagátorem éterové anestezie.
Místní tisk si ale všiml převratné události až o čtyři týdny později – zachoval se výtisk Dumfries and
Galloway Courier z 18. ledna 1847 s článkem Surgical operations without pain.
V další historii přistoupilo užití chloroformu profesorem Jamesem Simpsonem; ten v přednášce
s názvem Anaesthetics: their history and practical application v Royal College of Surgeons
v Edinburghu dne 27. března 1868 vyzvedl prioritní význam kolegy Dr. Williama Scotta
pro anesteziologii.
Mezitím se již užití éteru šířilo ve všech medicínsky vzdělaných zemích a oblastech Evropy.
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[online]. 1965, 37(12), 952 - 957 [cit. 2018-03-29]. DOI: 10.1093/bja/37.12.952. ISBN
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Suplementum 1/2018
NANOVLÁKNA, NANOVLÁKNA, NANOVLÁKNA……
Nanovlákna a nanovlákenné systémy v současné době poněkud „hýbou světem“. Značná
medializace problému je způsobena zřejmě tím, že díky technologickému pokroku posledních
desetiletí se již dokážeme přiblížit přírodě ve výrobě velmi malých částic – nanočástic a velmi
tenkých vláken – nanovláken. Na úvod je však nutné říci, že nanovlákna a nanočástice provázejí
lidstvo od úsvitu věků. Biologové již dávno vědí, že např. endoplazmatické reticulum je tvořeno
pružnou kolagenovou sítí s průměrem jednotlivých vláken cca 10 – 20 nm.
Tak daleko však zatím ještě nejsme. Obecně přijímaná definice „nanoobjektu“ praví, že přídomek
„nano“ si zaslouží objekt, jehož aspoň jeden rozměr je řádu 10 nm. Takže nanočástice mají všechny
rozměry kolem 10 nm, nanopovrchy mají tloušťku řádu jednotek nebo desítek nm atd.
o nanorozměrech pokročilé polovodičové elektroniky ani nemluvě. Naše katedra se však, jak název
napovídá, zabývá vlákennými systémy, takže o nanočásticích a nanopovrších jsou naše znalosti
poněkud kusé díky obrovské dynamice vývoje nanomateriálů v poslední době. Proto se budeme
v tomto článku věnovat téměř výlučně pouze nanovláknům, jejich výrobě a použití, včetně
některých rizik a „filozofie“ jejich aplikací.
Nanovlákna však, aspoň v podobě jak je známe a jsme schopni je běžně vyrobit, jsou mnohem
tlustší. Průměr nanovláken začíná na cca 50 nm a končí těsně pod 1 µm. Běžně se průměry vláken
pohybují mezi 100 – 600 nm v závislosti na použitém polymerním materiálu a zvlákňovacích
podmínkách. Nanovlákna v tomto pojetí je možné vyrobit různými způsoby. Velmi stručný výčet
praví, že nanovlákna je možno vyrobit nebo laboratorně připravit metodami shear – spinning,
ostrovy v moři, meltblown, odstředivé zvlákňování, metoda drawing a elektrické zvlákňování
stejnosměrným nebo střídavým proudem.
Shear - spinning je ve stručnosti metoda, kdy do rychle proudícího kapalného média, které je
nerozpouštědlem zvlákňované látky, je vstřikována tenkou kapilárou zvlákňovaná látka. Rychle
proudící médium unáší a dlouží tenký proud zvlákňované látky a přetváří ho ve vlákno o tloušťce
kolem 300 nm. Díky nerozpouštědlu v proudícím médiu se zvlákňovaný roztok vysráží a ztuhne
do podoby nanovláken. Ta jsou potom zachycena na vhodném sítě, promyta, usušena a použita.
„Ostrovy v moři“ je metoda, kdy je směs vzájemně nemísitelných polymerních roztoků vhodným
způsobem zvlákněna, takže struktura vlákna v řezu připomíná ostrovy v moři. Poté je „moře“
rozpuštěno vhodným rozpouštědlem, které nenapadá „ostrovy“ a vlákna tvořící „ostrovy“
je možné použít.
Meltblown – rozfukování taveniny je způsob výroby mikrovláken široce požívaný v průmyslu
při výrobě netkaných textilií. Spočívá v tom, že tavenina polymerního materiálu, nejčastěji
polypropylénu, je vytlačována do speciální zvlákňovací hlavy. Hlava je opatřena řadou jemných
otvorů, kterými proudí tavenina v podobě jemných proudů. Z obou stran zvlákňovaného materiálu
proudí horký vzduch vysokou rychlostí. Dochází k unášení, rozfukování a tím i dloužení vláken, kdy
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dochází k rapidnímu zmenšování průměru vláken. V poslední době se tuto technologii podařilo
modifikovat za cenu snížení výrobnosti tak, že je možné získat i nanovlákenný materiál.
Odstředivé zvlákňování – force spinning je velmi stará metoda přípravy cotton candy, neboli
cukrové vaty. První patent pochází z 90. let 19. století z USA, kdy si zařízení na výrobu cukrové vaty
patentoval zubař spolu s cukrářem. Důvod, proč se tito pánové zabývali cukrovou vatou je zcela
zřejmý – byznis v léčbě zubů a byznis výroby sladké pochoutky. Obě dvě oblasti se velmi dobře
doplňují. Již sama cukrová vata obsahuje nezanedbatelné množství cukrových nanovláken.
V průmyslu a laboratořích rotující ústrojí zařízení rozstřikuje pomocí odstředivé síly do okolí
taveninu nebo roztok polymeru. Ze snímků z rychlokamery lze vypozorovat, že uvolněná kapka
z povrchu roztoku nebo taveniny se ve vzduchu rychle zpomalí, až zastaví a začne působit trochu
jako tzv. vodní kotva. Jelikož se rotující hlava stále otáčí, vytahuje se mezi „kotvou“ a ústrojím tenké
vlákno až nanovlákno. Pravidelná a vhodným způsobem definovaná struktura vlákenné soustavy je
touto metodou obtížně dosažitelná, i když se konají pokusy ovlivňovat strukturu vláken pomocí
elektrického pole.
Metoda drawing slouží k laboratorní výrobě přesně uspořádaných vlákenných 1D nebo 2D útvarů.
Principiálně spočívá v mechanickém dloužení polymerních roztoků nebo tavenin pomocí tenké jehly
nebo tyčky. Kapky polymerního roztoku vhodné (vyšší) viskozity se dotkne zmíněná jehla nebo tyčka.
Pohybem vzhůru a do strany vhodnou rychlostí dochází k vytahování značně tenkého ojednoceného
vlákna. Takové vlákno je možné napnout mezi dva definované body. Lze tak vytvářet soustavy
přesně paralelizovaných vláken v různých směrech. Metoda výroby je pomalá
a málo produktivní, ale pro speciální aplikace je velmi vhodná. Pro rovnoměrnou kvalitu vláken
je výhodné použít speciální zařízení – mikromanipulátor, které dokáže pokládat jedno vlákno vedle
druhého v přesných rozestupech.
Snad největšího rozmachu ve výrobě a následném použití nanovláken se dočkala metoda
elektrického zvlákňování. Prapůvod této výrobní metody lze vysledovat do roku 1600, kdy William
Gilbert popsal první elektrohydrodynamický experiment. Nabitou jantarovou tyčí třenou zvířecí
kožešinou viditelně rozechvěl kapku vody na izolační podložce. Další zmínku lze nalézt v práci Boyse,
který kolem roku 1880 uvádí, že „…elektrické zvlákňování je stará a známá metoda, jen málo
prozkoumaná…“. Ve stručnosti lze uvést Mortonův patent z roku 1902, Formhalsovy patenty
z poloviny 30. Let a zejména práce amerického meteorologa J. Zeleneho z roku 1914. Zeleny v rámci
svých výzkumů elektrické dezintegrace vodních kapek sestavil zařízení, jehož princip se pro studium
a užití elektrického zvlákňování využívá dodnes. Zařízení je sestaveno z kovové kapiláry (injekční
jehly) připojené na jeden pól zdroje vysokého napětí a dopravující zvlákňovanou kapalinu. Proti ní
je zhruba ve vzdálenosti 10 cm umístěn plochý kovový kolektor připojený k druhému pólu zdroje
vysokého napětí. Na bázi těchto tzv. jehlových spinnerů je prováděn na celém světě výzkum
elektrického zvlákňování nanovláken. Jako zajímavost lze uvést, že v 30. letech 20. století byly
v tehdejším Sovětském svazu vyráběny na jehlových spinnerech materiály pro tzv. Petrosjanovy
filtry pro plynové masky. Bohužel, díky utajování všeho před všemi nedošlo v oněch letech
k propojení této vojenské výroby s fyzikální školou kolem nositele Nobelovy ceny Lva Davidoviče
Landaua a nemáme již dávno k dispozici hladinové elektrické zvlákňování.
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Objev této produktivní a v průmyslu využitelné metody se datuje kolem roku 2003. Tým prof.
Oldřicha Jirsáka z Katedry netkaných textilií a nanovlákenných materiálů Fakulty textilní Technické
univerzity v Liberci otevřel možnosti výzkumu a vývoje principiálně nových textilních materiálů
se širokým spektrem využití díky technologii NANOSPIDERTM. Podstatou metody je působení
elektrického pole o vysoké intenzitě na volnou hladinu polymerního roztoku nebo taveniny.
Při dostatečně vysoké intenzitě pole dojde k „zastavení“ mikroskopické kapilární vlny na hladině,
která je vyvolána termickým pohybem. Tato zastavená vlna začne růst nade všechny meze
a přetvoří se v makroskopický kužel s názvem Taylorův kužel podle G. Taylora, který jej první popsal.
Taylorův kužel svým tvarem připomíná miniaturní vysílač na Ještědu v Liberci. Ze špičky kužele
vytryskne kapalné vlákno, které nazýváme kapalinovou tryskou. Z ní se velmi rychle vytvoří potřebné
nanovlákno.
Můžeme pro vytváření nanovláken pomocí elektrické energie použít jak stejnosměrný tak
i střídavý proud. Nanovlákna vytvořená pomocí stejnosměrného proudu mají zhusta
pod elektronovým mikroskopem charakter dlouhých přímých linií. Kdežto vlákna zhotovená pomocí
střídavého proudu mají pod mikroskopem charakter připomínající hromadu vypárané vlny ze svetru.
Jak je vidět, můžeme vhodnou kombinací různých technologických způsobů výroby nanovláken
získat materiál tzv. „na přání“. Zde se jen pokusíme vyjmenovat několik příkladů technologických
kombinací, které jsme na naší Katedře netkaných textilií a nanovlákenných materiálů Fakulty textilní
Technické univerzity v Liberci vyzkoušeli.
Pokud do zvlákňovacího roztoku přimícháme nějakou biologicky aktivní látku a koncentraci
polymeru zvolíme vhodně nízkou, dojde při elektrickém zvlákňování k tzv. electrosprayingu
a vyrábíme množství velmi krátkých vláken až kapek, ve kterých je obsažena ona biologicky aktivní
látka. Pokud použijeme jako nosný polymer biologicky degradovatelný materiál, získáme vlastně
jeden ze způsobů drug delivery systémů. Tyto kapky jde vyrábět současně se zvlákňováním z jiné
elektrody a vytváříme tak nanovlákennou vrstvu, ve které jsou obvykle rovnoměrně rozptýleny
zmíněné kapky. Velmi záleží na technologických podmínkách a použitých materiálech, abychom
opakovaně obdrželi požadovaný materiál.
Další možností je zkombinovat několik různých ideí a vyrobit koaxiální nanovlákno struktury jádro
– plášť. Pro představu se jedná o vlákno o průměru typicky 400 – 600 nm, které má uvnitř dutinu
vyplněnou jiným polymerním materiálem nebo jinou, v zásadě i nezvláknitelnou substancí. Tato
metoda se hodí a je zkoušena v oblasti drug – delivery systémů, kdy plášť vlákna je z biologicky
odbouratelného materiálu a jádro z biologicky aktivní látky. Tento těžko představitelný výrobek
se vyrábí na pohled velmi jednoduchým způsobem, kdy masivně využíváme základních fyzikálních
principů.
Metodou drawing jsme schopni vytvořit krátký přízový úsek, který jsme schopni též obalit obalem
z nanovlákenné vrstvy a vytvořit tak jakýsi speciální „knot“ pro nasávání malých množství látek pro
další analytické zkoumání.
Z technologického hlediska je otázka „Na co se ta nanovlákna hodí?“ irelevantní. My, jako
technologové prostě nejsme schopni vymýšlet za potenciální uživatele konečnou aplikaci. Správně
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by ta otázka měla znít „Myslíte, že by se pomocí nanovláken dalo realizovat toto téma?“. Tehdy jsme
schopni se nad problémem zamyslet a spolu se zadavatelem nad technologií výroby požadovaného
výrobku.
Typický rozhovor mezi konečným uživatelem (např. lékařem v případě vývoje zdravotnických
prostředků, označen jako (L) a technologem (T) pak může vypadat následovně:
L: „Dobrý den, obracím se na Vás jako odborníka na nanovlákenné materiály. Myslíte si, že by bylo
možné vyrobit materiál pro aplikaci v kardiovaskulárním/trávicím/vylučovacím systému?“
T: „Dobrý den, velice nás těší Váš zájem. Jistě by bylo přinejmenším zajímavé se o to pokusit. Jaké
vlastnosti by měl Vámi požadovaný materiál splňovat?“
L: „Potřebuji, aby se s materiálem dobře pracovalo, aby bylo dostupný ve velikosti x a y.“
T: „ Velikost jistě není problém. Technologicky jsme schopní připravit různé typy materiálu
– nanovlákenné, mikrovlákenné, s vlákny orientovanými či isotropními, degradovatelné či stabilní
apod.“
Po tomto výčtu je obvykle lékař zahlcen množstvím technologických detailů a volí podobnou
strategii. Rozhovoří se o cílové aplikaci, obvykle s využitím odborných termínů, ve kterých tápe
technolog. Nicméně po důkladném rozebrání možností a požadavků se dospěje k jednoznačnému
závěru, na kterém se pak více či méně úspěšně pracuje.
Rádi bychom však čtenáře tohoto časopisu seznámili s některými aplikacemi nanovláken
v lékařství, s peripetiemi jejich vývoje a testování.
Jak již bylo zmíněno, nano-rozměry jsou trendem poslední doby. Spojení nano+bio je ještě dalším
stupněm v žebříčku "atraktivity". Zároveň jsou však s tímto tématem neodmyslitelně spojené
obavy o bezpečnost těchto materiálů. Jak to tedy ve skutečnosti je? Článek je věnován tématu
nanovláken, které, jak bylo vysvětleno v úvodu, nemohou pronikat buněčnou membránu dovnitř
buněk, kde by narušovaly životně důležité procesy. Velice záleží na chemickém složení, které může
být pro určité typy buněk toxické. Nicméně pro medicínské účely se nanovlákenné vrstvy vyrábí
vždy z polymerů příslušné kvality (tzv. medical grade).
V čem je tedy přínosné použití nanovlákenných materiálů? Vysvětlení je velmi prosté. Živočišné
tkáně se skládají z buněk a z mezibuněčné hmoty, která je právě v rozměrech nano-/mikrometrů.
Pečlivým studiem tkáně lze zjistit vlastnosti a strukturu vláken extracelulární matrix
a technologickými procesy pak simulovat morfologii vláken a další vlastnosti. Jelikož je technologií
celá řada, stejně tak jako polymerů, lze více či méně řídit mechanické vlastnosti, postupné
odbourávání materiálu, orientaci vláken apod. Materiál napodobující cílovou tkáň lze pak použít
jako tzv. tkáňový nosič neboli scaffold, který po implantaci do organismu napomůže procesu hojení
poškozené tkáně.
Trendem posledních let je využívání biodegradabilních materiálů. Mění se i pohled na hodnocení
tzv. biokompatibility materiálů. Z dřívějšího pohledu postačovalo, pokud byl materiál
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po implantaci opouzdřen a v jeho nejbližším okolí byla přítomna stálá lehká zánětlivá reakce jako
reakce na přítomnost cizího tělesa.
V současnosti však vědecké týmy hledají materiály s takovými vlastnostmi, které umožní integraci
do organismu, fungují v souladu s imunitním systémem a umožňují vaskularizaci. Tento přístup
se jeví na jednu stranu jako sci-fi daleké budoucnosti, na stranu druhou by však tímto přístupem
mohlo být dosaženo plné regenerace tkání. Testují se tedy přednostně porézní biodegradabilní
materiály, které jsou v organismu odbourávány rychlostí úměrnou novotvorbě dané tkáně.
Výzkumná témata jsou hledána společně s lékaři, kteří určují požadavky na výsledný materiál.
Je nutné specifikovat parametry výsledného vlákenného materiálu. V tomto oboru je velice
důležitá mezioborová spolupráce. Na výsledném „produktu“ se podílí řada odborníků se vzděláním
lékařským, technickým, biologickým, chemickým, mechanickým… Tento fakt činí práci velice
zajímavou a členitou. Někdy je složité a zároveň úsměvné najít stejný slovník pro pojmenování
požadovaných vlastností materiálů. Technologové a lékaři používají často specifické termíny, jejich
pečlivým ozřejměním teprve může vzniknout materiál definovaného „zadání“.
Spolupráce je zde opravdu klíčová a naštěstí jsou všechny strany vstřícné spolu hovořit. Velmi také
pomáhají vzájemné návštěvy pracovišť, kde se odhalí mnoho tajů dané odbornosti. Lékaři jsou zváni
na univerzitu, kde nahlíží „pod pokličku“ technologiím a zároveň lékaři nám dovolují užší spolupráci
s nemocničním prostředím.
Naše katedra se dlouhodobě podílí na vývoji nanovlákenných kožních krytů s Krajskou nemocnicí
v Liberci a s pražskou nemocnicí Na Bulovce, na vývoji maloprůměrových cévních náhrad
s Kardiochirurgickou klinikou v Olomouci, očních implantátů pro léčbu glaukomu (Krajská
nemocnice v Liberci), náhrad nervové tkáně a další a další aplikace. Velice si ceníme spolupráce
s kliniky a dalšími výzkumnými institucemi. Tento široký obor by bez týmové práce nemohl vést ke
kýženým výsledkům.
Po získání „zadání“ vlastností materiálu od lékařů začíná práce technologů a chemiků. Využít lze
celou řadu metod a polymerů pro konstrukci ideálního tkáňového nosiče. Proces výroby je nutný
optimalizovat a výsledné materiály důsledně charakterizovat. Naše laboratoře se zaměřují zejména
na analýzu morfologie vláken a povrchových vlastností. Dále se analyzují mechanické vlastnosti
a degradace materiálů v laboratorních podmínkách. V neposlední řadě se testují interakce
„biomateriálů“ s buněčnými liniemi a s krví či jednotlivými krevními elementy. Pokud je materiál
nadějný pro uvedení do klinické praxe, hledají se cesty a finanční podpora pro následné experimenty
na zvířecích modelech. Několik aplikací je již ve stadiu in vivo testů (náhrady kostí, chrupavek, kýlní
síťky, cévní náhrady).
Nanovlákenné materiály přináší ještě další výhody z hlediska četných přístupů k jejich modifikaci.
Specifické aplikace vyžadují, aby scaffold obsahoval aktivní látky (růstové faktory, antikoagulancia,
antibakteriální látky). Nanovlákenné materiály díky svému velkému měrnému povrchu lze
povrchově modifikovat vazbou těchto aktivních látek. Dále je možné systémy řízeného uvolňování
léčiv inkorporovat přímo do vláken či je sprejovat mezi vlákna. Všechny zmíněné postupy mají své
limitace, jelikož aktivní látky jsou velmi citlivé na prostředí, ve kterém
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se nacházejí. Testování funkčnosti biomolekul a jejich postupné uvolňování je dalším velkým
tématem řešeným na našem pracovišti.
Velice ráda a často vzpomínám na školitele své diplomové práce, který tvrdil, že věda sestává
z mnoha drobností, které umožňují velké objevy. Měl zcela jednoznačně pravdu. Vzletně zde
hovořím o „velkých tématech a výzvách“. Naše každodenní práce však často směřuje k velmi
jednoduchým úkolům.
Uvedu příklad. Pokud materiál není plně smáčivý, bude při in vitro testování plavat a buňky na něj
nebudou adherovat. Otázka zatížení či upnutí materiálu pro testování je tedy neustále řešena, aby
nedošlo k mylnému vyhodnocení. Na trhu existují upínací kroužky, které jsou však poměrně drahé.
Naštěstí jsme na technické univerzitě, kde je výborné zázemí a kde probíhá čilá spolupráce nejen
na katedře, ale i mezi jednotlivými fakultami. Na zakázku nám byly vyrobeny například kroužky
či rámečky na upínání vzorků pro testování či povrchovou modifikaci. Podobných překážek
je v běžné praxi neskutečně mnoho, ale i zde mezioborová spolupráce pomůže tyto „problémy“
vyřešit.
Práce s nanovlákennými materiály má svá specifika. Jedná se o "netradiční" materiály, kde
se často naráží na problémy s jejich charakterizací. Testy pro medicínské aplikace mají doporučené
postupy, které však mnohdy nelze aplikovat na nanovlákna. Jako východisko se jevila nově vznikající
evropská norma pro hodnocení bezpečnosti nanomateriálů. Z definice nanomateriálů však do této
kategorie nanovlákna nespadají, tudíž nelze vycházet ani z této navržené metodiky. Regulační úřady
však posuzují každý zdravotnický prostředek samostatně a "zařazení" nehraje natolik klíčovou roli.
Skutečně je zapotřebí přistoupit k hodnocení materiálu "selským rozumem"
a pečlivě provést analýzu rizik a její vyhodnocení.
Využití nanovlákenných materiálů v medicíně se zdá být velmi široké. Díky podobnosti
s mezibuněčnou hmotou lze navodit vhodné podmínky pro regeneraci poničených tkání.
Proč tedy ještě nejsou nanovlákna v klinické praxi?
Jedná se o zcela nový typ materiálu, regulační úřady jsou proto velmi opatrné s jejich uvedením
na trh. V současné době však již probíhají klinické zkoušky, které posunou uvedení těchto produktů
blíže k trhu a k pacientům. V rámci výzkumu jsou nanovlákenné materiály vyvíjeny pro kožní kryty,
kardiovaskulární aplikace, náhrady nervové tkáně, jako kompozitní materiály pro náhradu
chrupavky či kostí. Pevně doufáme, že dojde brzy k rozšíření nanovláken ve zdravotnictví
a že k tomuto kroku přispějeme naší pečlivou prací.
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FOTO: Adherovaná buňka na nanovlákenném materiálu
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FOTO: Aktivované trombocyty na nanovlákenném materiálu
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FOTO: Nanovlákenný materiál po inkubaci s plnou krví
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FOTO: Vlákna vyrobená z PVA pomocí DC zvlákňování

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [Online] 2018, 65(1)

54

FOTO: Vlákna z PVB vyrobená AC zvlákňováním
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Pozn. redakce
Článek byl vyžádán od renomovaných odborníků v této problematice i v dalším vývoji a výhledech
pro Referátový výběr ARIM. Zadání se soustředilo na základní pojmy pro společné diskuse,
pro integraci medicínských výzev a naopak technických možností současnosti i budoucnosti. Text je
naprosto splňuje se základními pojmy pro lékaře a s výzvou neztratit toto společné perspektivní
téma pod tíhou denního klinického provozu.
Velmi děkujeme oběma autorům za zpracování – i technologie a jejich realizátoři hledají své další
cesty a společné aktivity z pohledu přínosů i rizik jsou podmínkou pro budoucnost.
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