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Postgraduální témata
Celková anestezie a dětský mozek ve vývoji
Téma je aktuální po dobu posledních nejméně 15 let a soustřeďuje získávané výsledky studií
u pokusných zvířat – jejich mláďat s rozšiřujícími se soubory z dětské anesteziologie
a dlouhodobých studií především mentálních funkcí rostoucích dětí a pubescentů.
US FDA jako vedoucí instance k závaznému vyjádření nedospěla, je zatím v úrovni varování všem
klinickým anesteziologům ohledně možného nežádoucího vlivu na poruchy chování a na kognitivní
funkce. Časově se vztahují od prenatálního života budoucího dětského jedince in utero a na časné
postnatální období vývoje mozku. Soustřeďují se zejména na dětský věk do 3 let, na děti, které byly
exponovány celkovým anestetikům a sedativům po dobu tří hodin a déle.
Zkušenosti z lidské dětské populace jsou zatím omezené a kontroverzní. Ale zkušenosti se savci
a s jejich mláďaty vyžadují další rozpracovávání. Ovlivňují nejen anesteziologickou komunitu,
ale i rodiče dětí i širší laickou veřejnost až po organizační politickou sféru.
Oba dále uvedené souhrnné texty podávají informace, získané v celé šíři tématu –
od patofyziologie vyvíjejícího se mozku až po klinické zkušenosti.
Úvodní a původní studie se zmařily na obratlovce – hlodavce. Jsou s lidskou populací snáze
srovnatelní a přitom je lze podstatně jednodušeji sledovat z pohledu neurotoxicity. Jejich mozek
se vyvíjí a zraje rychleji – v průběhu týdnů a vrhy dalších mláďat jsou časté a vzájemně dobře
srovnatelné, synaptogeneze je identifikovatelná. Zjistilo se, že neuroapoptóza je oproti
fyziologickým poměrům zrychlení až téměř 70násobné oproti dvěma procentům k neuroapoptóze
programované. Závěry studií svědčily o fenoménu, že celková anestezie posunuje k apoptóze
i zcela zdravé neurony v perspektivním vývoji. Diskutovalo se o zcela úvodním stimulu, např.
o poškození mitochondrií nebo endoplasmického retikula se zmnožením cytochromu C aktivací
kaspáz. Celková anestetika byla uváděna do souvislosti s poruchou mitochondriální dynamiky;
je nadprodukce volných kyslíkových radikálů a naopak nedostatek metabolické podpory nově
se tvořících synapsí.
Endoplasmické retikulum má významnou funkci pro uvolnitelné ionizované kalcium. To zaujímá
důležitou vývojovou funkci vč. vývoje synapsí a jejich funkčních schopností, excitabilitu membrán,
syntézy proteinů, v apoptóze a v autofagii. Endoplasmické retikulum se proto považuje
za významný cíl pro neurotoxickou funkci a pro mitochondriální dysfunkci. ZHAO et al. prokázal
proces, vyvolaný izofluranem, ale obdobné poruchy lze prokázat v souvislosti s propofolem,
desfluranem a sevofluranem. Vedou k přetížení cytosolickým Ca2+ se zvýšením mitochondriální
permeability, s mitochondriálním prosáknutím a k neřízenému uvolňování proapoptotických
faktorů.
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Má anestezie nepříznivý vliv s vývojovou neurotoxicitou?

Morfologické a to i makroprokazatelné změny nejsou plně reprezentativní pro rozsah poškození.
Zobrazují pouze část účinků a následků. I po odstranění působících faktorů a po odstranění
strukturálních poruch zůstávají v okolní struktúře změny, které nemusí být nadále funkčně
plnohodnotné z pohledu interneuronální komunikace.
První takto vyznívající výsledky se projevily u krysích mláďat 27. - 33. den jejich stáří v poruchách
synaptické komunikace v hippokampu, pokud byla mláďatům podána anestezie v období vrcholící
synaptogenezy v sedmém dnu jejich stáří. I u nich bylo možno prokázat poruchy správného učení
a paměti. Přesný patofyziologický proces se zatím nepodařilo zcela objasnit – pravděpodobně dojde
k zábraně růstu axonů a k poruše jejich správného zacílení.
Lze převést výsledky pokusů u hlodavců na výše postavené savce?

Rozdíly ve stárnutí, v rychlosti dospívání jsou velmi značné a expozice celkovým anestetikům
a trvání v jejich podávané koncentraci / podání celkové dávky nelze jednoduše přepočítat pro lidský
organismus. Přesto i krátké trvání anestezie sevofluranem, nepřekračující 30 minut, může lehce
ovlivnit synaptickou hustotu a plasticitu; 4 – 6 hodinová expozice aktivuje neuroapoptózu
u myší a krys. Je nejintenzivnější v období vrcholící synaptogenezy.
Výsledky nelze jednoduše přenášet do lidské dětské populace. Pokusy se proto zaměřily
na primáty a výsledky se podrobily velmi iniciativnímu a komplexnímu porovnávání a hodnocení.
Úvodní studie u 6denních mláďat makaků v chirurgické anestezii izofluranem (0,7 – 1,5 obj. %)
po dobu 5 hodin vedly k histopatologickým změnám i při zachovávání celkové extracerebrální
homeostázy organismu mláděte.
Změny byly zjištěny ve formě neuroapoptózy v mozkové koře – míra neuroapoptózy vzrostla
13ti násobně.
Další studie shledaly, že změny nepostihly pouze mozkovou kůru. Aktivace apoptózy postihla
i bílou hmotu a její oligodendrocyty; 50 % odumírajících buněk bylo původem z glie, 48 % bylo
z neuronů. Výsledky svědčily o dominantním postižení myelogenezy. Ta je významná již prenatálně
a pokusné studie proto pokračovaly i na březích samicích makaků ke 120. dnu jejich březosti
pětihodinovou anestezií. Byly zjištěny změny neuronální apoptózy v cerebrokortikálních oblastech,
v putamen, v n. caudatus, v amygdale, mozečku a disperzně i v dalších oblastech bílé hmoty.
Obdobné změny byly zjistitelné i po anestezii propofolem, podávané rovněž po dobu 5 hodin. Změny
byly mírnější než po izofluranu.
Timing anestezie se projevil jako významnější v porovnání s jejím časovým trváním nebo s volbou
konkrétního celkového anestetika. Neuronální senzitivita je pravděpodobně v čase mírnější než
gliální vulnerabilita.
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U primátů se prokázalo, že mozek je citlivější na výkyvy genové exprese, na hodnoty uvolněných
cytokinů a na poruchy metabolismu lipidů. V budoucnosti mohou být dokonce jejich hodnoty využity
jako biomarkery neurotoxicity.
Pokusy pokračovaly na morčatech. U nich je spolehlivě možné udržovat celkovou homeostázu, jsou
možné odběry arteriálních krevních vzorků. Protokoly i výsledky byly dále zkontrolovány
po obdobných studiích u primátů. Prověřovány byly izofluran, ketamin a propofol za běžně užívané
celkové monitorace klinického stavu jako v humánní anesteziologii.
Anestezie byla podávána po dobu 58 hodin a dohled na pokusné zvíře byl s dokumentací dat zajištěn
i další 3 hodiny postanestetické péče. Větší pokles krevního tlaku po anestezii izofluranem indikoval
objemnější tekutinové doplnění k udržení srovnatelné hemodynamiky.
Srovnání pokusných výsledků u hlodavců a u vyšších savců

Zásadní zhodnocení vyznělo ve smyslu:


Důležitý je timing, tj. podání celkové anestezie v období vrcholící synaptogenezy.



Pravděpodobně je nepříznivý vliv s následnými kognitivními deficity závažnější po
opakovaných i když poměrně kratších anesteziích ve vulnerabilní fázi vývoje mozku; v tomto
režimu může vést k závažnému zhoršení dalšího neurokognitivního vývoje.



Zhoršení se prokázalo i po podání ketaminu v anestetickém dávkování u makaků. U primátů
vede dlouhodobá sedace infuzí ketaminu po dobu 24 hodin v kritickém postnatálním období
k dlouhodobým poruchám kognitivního vývoje.

Poruchy zahrnují kvalitu učení, psychomotorické rychlosti, schopnost formulací a využití motivací,
zaměření sociálně emočního vývoje, a to i v případech, kdy nebyla porušena celková homeostáza
anestezovaného organismu.
Meze výzkumu a prověřované postupy v klinické dětské anesteziologii

V pokusech na zvířatech se jednalo o zdravá zvířata, bez operačního výkonu. Protokoly byly často
obtížně srovnatelné, rozdílné byly i volby anestezie a poté soubory sledovaných projevů v další fázi
života.
Studie a jejich výsledky nejsou zdaleka srovnatelné s humánní anestezií u dětí. Nelze zcela
věrohodně přenést výsledky experimentů na různých kategoriích zvířat na těhotné v třetím
trimestru gravidity ani na děti ve vývoji jejich mozku do 3 let věku. Je nicméně zcela zásadní
pokračovat ve sledování dalšího rozvoje mozkových funkcí u dětí po celkové anestezii s jednotnými
protokoly a početnými soubory a téma celkové anestezie u dětí pojímat velmi vážně a důsledně.
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Současná situace výzkumu a možných doporučení pro celkovou anestezii dětí

FDA informace a varování vyznívají v současné době ve smyslu, že protrahované a opakované podání
celkových anestetik může nepříznivě ovlivnit neurovývoj u dětí. O vlivu svědčí totiž celá řada výše
uvedených preklinických pokusů provedených na zvířatech. Ale z dětské klinické anesteziologie
máme dosud nedostatek skutečně relevantních studií a údajů, takže zdůvodňování závěrů je pouze
vágní. Krátkodobá jednorázová anestezie sama o sobě je zřejmě bez významné nepříznivé změny
a následné poruchy. Vždy je však nutné v hodnocení připojit i vliv klinického stavu dítěte
a chirurgický výkon i charakter pooperačního průběhu.
FDA pro zlepšení, zdokonalení bezpečnosti dětských pacientů doporučila dokonalejší nálepkové
označování anestetik a sedativ k 10. listopadu 2017. V úvodu dokumentu text uvádí, že opakované
nebo protrahované podávání celkových anestetik a sedativ v průběhu operací a dalších intervencí
u dětí do 3 let nebo u těhotných žen v jejich III. trimestru může ovlivnit další vývoj mozku plodu,
novorozence a dítěte.
Krátkodobá expozice je podle současných poznatků s nejvyšší pravděpodobností bezpečná.
Není zatím jistoty, jak posuzovat výsledky z pokusných studií u zvířat v porovnání s možnými riziky
v klinické anesteziologii a sedaci dětí.
Pro klinickou anesteziologii dětí nebylo ale zatím možno vydat jednotné doporučení a vymezení.
Poukazuje se pouze na významnější průkaznost kvalitně dokumentovaných pokusných studií.
V poslední době je doplňují významné klinické studie, uvedené dále v textu.
Klinické studie a poučení z nich

V minulosti se poukazovalo především na rizika celého komplexu operace a celkové anestezie
u novorozenců. Teprve s experimentálními výsledky, které svědčily u mláďat o ovlivnění
neurovývoje po podání pouhé celkové anestezie bez chirurgických výkonů zaostřilo výzkumnou
pozornost tímto směrem. Pojem neurotoxicity začal být studován z mnoha pohledů a dosud
nemáme jednotné a přesvědčující výsledky. Vliv anestetik na vývoj mozku má svůj rizikový timing,
podílí se dále délka anestezie, její hloubka, opakované podání, celkový klinický stav dítěte
a závažnost výkonu.
Rozbor 440 preklinických studií nedošel k jednotným závěrům, stále trvá prvek nejistoty.
Přehled klinických studií

Je v textu podán s velmi přehlednými a podrobnými tabulkami a s citacemi zdrojů. Studie lze rozdělit
do tří základních skupin pro hodnocení výsledků:


Zvládání školních testů a akademických požadavků,



Poruchy chování a zhoršení schopnosti učení,



Abnormity neurokognitivních funkcí,
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Abnormální nálezy ve fMRI diagnostice.

Zvládání školních nároků, projevů a požadavků jako pozdní následky

Výzkum používá metody, určující, zda jsou děti již schopné a připraveny pro nástup do školy.
Lze sice dosáhnout velmi početných souborů, ale poměrně nehomogenních.
Osvědčují se studie na dvojčatech, která mají velmi podobné genetické obrazy a pohybují
se stabilně ve stejném prostředí. Jejich rodiče byli dotázáni, zda uvedené děti měly celkovou
anestezii ve věku do 3 let a/nebo ke 12. roku jejich věku – rozdíly nebyly zjištěny, ale soubory nebyly
dostatečně početné.
Děti bez expozice anestezii měly výsledky nevýznamně kvalitnější, ale byly rovněž geneticky méně
stabilní. Děti s pozitivní anamnézou celkové anestezie obtížněji dosáhly skóre z důvodů poruchy
soustředění a pozornosti v kolektivu. Soubor však zahrnul děti operované pro rozštěp rtu nebo pro
rozštěp rtu a patra.
V dalším programu hodnocených studií se zájem zaměřil na adolescenty a jejich kognitivní
a paměťové skóre. Velký soubor ale tvořili adolescenti po operačních úpravách rozštěpu patra, popř.
rozštěpu rtu a patra s obecně nižšími skóre. Mezi jejich dvěma skupinami ale nebyly významné
rozdíly. Soubory 519 dohledatelných dětí s anestezií do jednoho roku jejich věku diagnosticky
zahrnuly úpravy inguinálních hernií buď v samostatných výkonech nebo s orchidopexí,
pyloromyotomií a cirkumcizí.
Soubory byly rozděleny do tří výzkumných kategorií a využita byla komplexní skóre pro jednotná
posuzování. Meziskupinové rozdíly byly po testech zjištěny, ale ve všech třech prověřovaných
souborech byl neúměrně vyšší podíl s významně nižšími skóre než v průměrné a srovnatelné dětské
populaci (1,11 – 14 %) testovaných. Výsledky byly srovnatelné s obdobnou dánskou studií.
WILLIAMS porovnal děti, které měly v časném dětství subarachnoidální anestezii z týchž indikací
a oproti běžné dětské populaci neshledal rozdíly.
Studie, provedená u 100 dětí ve věku 12 let z pohledu dovedností po malých, výše citovaných
výkonech do 1 roku jejich věku prokázala, že děti po operačních výkonech měly horší školní výsledky.
Malé soubory byly obtížně srovnatelné. Pozornosti starších dětí, které mají určitou prognostickou
potenci, byla zaměřena na čtyři základní kritéria: kognici, učení, paměť a výkonnostní funkce.
Dále byly připojeny i studie u těhotných žen – 2 900 gravidních ze Západní Austrálie po podání
celkové anestezie v jejich časném těhotenství. Děti byly postupně testovány v 1, 2, 3, 5, 8, 10, 14,
17, 18, 20 a 23 letech. Významné bylo hodnocení v 10 letech jejich věku – u 2 608 dětí z různých
aspektů. Soubor byl rozdělen na děti s anestezií do 3 let jejich věku a na děti bez anestezie (2 287).
Do úvahy byly vzaty ve 321 případech i další údaje- příjem rodiny, vzdělání matky, porodní hmotnost
atd.
Soubor exponovaný anestezii měl významně nižší skóre v řeči, v percepční
a expresivní potenci, v logice zdůvodňování, ale nikoli v dalších funkcích nebo v chování. Pokud děti
dostaly anestezii v dalším věku 3-5 a 5-8 let, nebyly zjištěny rozdíly oproti neanestezovaným.
Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [Online] 2018, 65(2)
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Následovala řada dalších nejednotných studií z mnoha oblastí – Cincinnati – USA, studie PANDA,
studie ASA. Srovnávali se sourozenci téhož nebo různého pohlaví ze srovnatelných rodinných
poměrů. Významné rozdíly IQ nebyly zjištěny. Srovnávací studie zahrnuly jednorázové k vícečetné
expozice anestetikům v různých obdobích dětského i adolescentního věku.
Výsledky byly pochopitelně nejednotné. Nejrobustnější PANDA studie nezjistila průkazný rozdíl
co do deficitů. Jiné studie ale došly k deficitům v IQ, v řeči, v abstraktním zdůvodňování
a v některých paměťových momentech.
Chirurgické výkony v novorozeneckém věku

Do hodnocených souborů byli zařazeni novorozenci s tracheoezofageálními píštělemi, s vrozenými
bráničními kýlami a velmi nezralí novorozenci. Mentální vývoj se neprojevil jako rozdílný.
Novorozenci s porodní hmotností < 1 000 g měli horší skóre zejména po operační úpravě
d. arteriosus Botalli. Souhrn ale současně prokázal, že děti měly mnoho nezávislých rizikových
faktorů, určujících méně příznivý neurovývoj.
Kardiochirurgie u novorozenců a u malých dětí

Protokoly a výsledky jednotlivých studií jsou opět nejednotné. Rozdíly byly zjištěny mezi
kumulativními dávkami chloralhydrátu a IQ, benzodiazepinů a závažností stavu operovaných dětí.
Závěry

Závěry a jejich zdůvodnění z pohledu časného dětství a pozdějších výsledků v neurovývoji jsou
smíšené. Pokud se připojí další vstupní riziko, je anesteziologická složka velmi malá
a inkonzistentní. Varování a doporučení FDA je založena především na preklinických studiích
a na jejich výsledcích. Naopak – podstatně klidnější výsledky velmi četných klinických studií vedou
k závěrům, že krátká expozice celkové anestezii u zdravého dítěte není spojena s jeho horším
neurovývojem.
DAVIDSON, Andrew J. a Lena S. SUN. Clinical Evidence for Any Effect of Anesthesia on the Developing Brain.
Anesthesiology [online]. 2018, 128(4), 840-853 [cit. 2018-05-28]. DOI: 10.1097/ALN.0000000000001972.
ISSN 0003-3022. Dostupné z: http://Insights.ovid.com/crossref?an=00000542-201804000-00033
JEVTOVIC-TODOROVIC, Vesna. Exposure of Developing Brain to General Anesthesia. Anesthesiology
[online]. 2018, 128(4), 832-839 [cit. 2018-05-28]. DOI: 10.1097/ALN.0000000000002047. ISSN 0003-3022.
Dostupné z: http://Insights.ovid.com/crossref?an=00000542-201804000-00031
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SIRS a mozková dysfunkce
V intenzivní medicíně a v intenzivní péči se odborný pokrok posledních let manifestuje snižující
se mortalitou vzdor tomu, že pacienti jsou většinou pokročilejšího věku, celkově křehcí
a komorbidní až polymorbidní. Jsou často kandidáty pro dlouhodobou, následnou intenzivní péči –
NIP s přetrvávajícími výpadky a dysfunkcemi somatických i mentálních funkcí a dosahují často
subjektivně pociťované snížené kvality života. Fenomén vedl k novému zastřešujícímu pojmu PICS –
syndrom postintenzivní péče; ten zahrnul pacienty i jejich pečovatele z rodinného prostředí – jako
PICS-F ( family). Jeho rozsah, jeho složky a jejich vzájemný podíl nejsou dosud přesně známy, ověřeny
a definovány. Přesto se obecně zjišťuje, že zejména u seniorů je začátkem „ cesty s kopce“ –
„downhill course“ a v jeho popředí se rozvíjí akutní a přetrvávající mozková dysfunkce.
Charakteristika akutní mozkové dysfunkce

Akutní mozková dysfunkce má značnou šíři – od projevů v běžném chování při chronické závažné až
kritické nemoci (CCI – chronic critical illness) ke kolísající kognitivní dysfunkci až po delirium
a koma.
Výskyt deliria kolísá mezi 11 – 89 % s různými podtypy. Při sepsi se vyskytuje až v 70 %. Obdobný
je pooperační výskyt, přičemž encefalopatie zhoršují morbiditu i mortalitu a mají zřejmě i další
dlouhodobé sociální a profesní následky.
Dlouhodobá mozková dysfunkce

Přetrvávající mozková dysfunkce zahrnuje kognitivní zhoršení napříč celým věkovým spektrem
pacientů s CCI ve 4 – 62 % případů a v rozmezí 2 – 156 měsíců. Závažnost může odpovídat mírné
formě Alzheimerovy choroby nebo posttraumatickému období po mozkolebečním poranění
až v jedné třetině případů. Z jejich souboru pouze v 8 % byly zřejmé lehké známky kognitivní
dysfunkce již před akutním stavem, popř. před plánovaným operačním výkonem.
Tato skutečnost ale znevýhodňuje spolehlivost výzkumných klinických studií. Longitudinální studie
seniorů nicméně svědčí o tom, že samotná déledobá hospitalizace vede ke kognitivnímu zhoršování
nejen v prostředí intenzivní péče, ale že se rozvine i při jejich hospitalizaci
na odděleních standardní péče.
Zobrazovací metody svědčí např. o atrofii hippokampu, o zmenšení objemu mozku a o omezené
integritě bílé hmoty.
Sepse tyto pochody zřejmě zhoršuje až trojnásobně; demence se zhoršuje dále po dobu tří let
po propuštění. Zhoršování je reálné po dobu 5 – 10 let po různých neseptických infekčních
onemocněních zřejmě u naprosté většiny pacientů – viz tab. 1, shrnující provedené studie, uvedené
v citacích.
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Tab 1. Výskyt a index rizika u jednotlivých forem dysfunkce mozku
Forma mozkové dysfunkce

Výskyt

Index rizika - HR

Akutní dysfunkce
Po ICU pobytu

11 – 89 %

Po sepsi

až 70 %

Dlouhodobá dysfunkce
Po ICU pobytu

4 – 62 %

HR 1,6 – 2,3

Po sepsi

HR 2,0

Po infekci

HR 1,9

Po kardio-chir. výkonu

20 -70 % = první týden
10 – 40 % po 6 týdnech

Po nekardio-chir. výkonu

20 – 41 % = jeden týden
5 – 13 % po 3 měsících

Pooperační kognitivní dysfunkce – POCD se projevuje zhoršením paměti, pozornosti i rychlosti
vybavování znalostí a informací; její intenzita se odvíjí od věku a závažnosti výkonu.
Patofyziologie
Nezánětlivé příčiny

Mezi nezánětlivé příčiny patří změny hemodynamiky s hypoperfuzí mozku, změny v hydrataci
jednotlivých kompartmentů lidského organismu, leukoencefalopatie, mikroembolizace
a mikrokrvácení , endoteliální a mitochondriální dysfunkce, poruchy neurotransmise, homeostázy
kalcia a disrupce hematoencefalické bariéry.
Sedativa a anestetika se na daném fenoménu pravděpodobně podílejí, ale výsledky studií k nim
selektivně nepřihlížejí – nejsou jednoznačné. Hledají se i možné reaktivní imunitní složky.
Zánětlivé procesy

Mikroglie a astrocyty jsou autentické, vrozené buňky mozkové tkáně. Distribuce mikroglie
je v mozku heterogenní podobně jako morfologie buněk v jednotlivých mozkových oblastech.
Mikroglie vytváří řadu myeloidních buněk a tím i secernuje množství modulárně vybavených
molekul se schopností signalizace a zajišťuje přehled a dohled, neuroprotekci, fagocytózu
a prevenci toxicitu.
Ve zdravém mozku v klidovém stavu monitoruje mikroglie i prostředí, v němž se mozek
bezprostředně nachází.
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Při stresu a navozené dysfunkci při SIRS se mikroglie transformuje ve směru améboidní morfologie
a funkční upregulace. Podle rázu signálů získá buď neurotoxický prozánětlivý typ (±M1) nebo
neuroprotektivní a protizánětlivý fenotyp ± M2. M1 vytváří zánětlivé cytosiny a enzymy, nepříznivé
pro neurony. M2 secernují neurotroficky účinné látky a protizánětlivé mediátory, klidní proces
a stimulují regeneraci. Procesy nicméně nejsou jen takto jednoduché, jednoznačné
a jednosměrné.
Chronicky mírně aktivovaná mikroglie doprovází i fyziologické stárnutí a je propojena s vývojem
a progresí neurodegenerativních chorob. Systémová zánětlivá reakce – SIRS je naopak silným
podnětem pro jejich aktivaci s kaskádou neurozánětu.
Zánětlivé mediátory pronikají do mozku rozvolněnou hematoencefalickou bariérou a místy, kde tato
bariéra není vytvořena. Mikroglie se aktivuje – ovládá vývoj a regeneraci mozku. Nemusí být však
pro tento úkol dostatečně funkčně vybavena a v následku může vyústit až do neuronální ztráty.
Porušenou hematoencefalickou bariérou pronikají do mozkové tkáně i imunitně aktivní buňky
z extracerebrální periferie. Indukovaná hyperaktivita mikroglie vede k neurotoxicitě – vzniká
superoxid, oxid dusnatý, TNFalfa a glutamát. U starších a již anamnesticky mentálně omezených
jedinců přetrvávají formou funkčních deficitů a kognitivní dysfunkce, i když projevy multiorgánové
dysfunkce – MODS v jiných orgánech již odezněly / odeznívají.
Astrocyty hrají v mozkovém SIRS i vlastní roli. Po inzultu migrují do poškozeného místa a podílejí
se aktivně na procesu jizvení glie s výsledným obrazem reaktivní astrogliózy. Ta může mít příznivý
neuroprotektivní vliv na bioenergetiku a trofiku, snižuje oxidativní stres a apoptózu neuronů,
předchází excitotoxicitě, tlumí aktivaci mikroglie.
Astrocyty mohou ale stimulovat produkci volných kyslíkových radikálů - ROS, TNFalfa, IL-1beta, IL-6
a glutamátu a tím navozují ztrátu neuronální kapacity.
Aktivace astrocytů vytváří chemokiny, které „lákají“ monocyty, makrofágy, T buňky a dendritické
buňky do postižených oblastí mozku a prodlužují imunitní reakci. Extrémně aktivovaná mikroglie
je klinicky zodpovědná za dlouhodobou neurotoxicitu.
Všechny uvedené procesy jsou v současné době velkou výzvou k podrobnému výzkumu.
Diagnostika intenzity zánětlivých změn

V období předchozích výzkumů se diagnostika opírala především o invazivní bioptické
a histologické nálezy a postmortálně zjišťované patologické změny. Byly histochemicky zpracovány,
cytometricky s kvantitativním posuzováním qPCR (quantitative polymerase chain reaction) atd.
Studie vedly k poměrně omezeným výsledkům s nejednotným hodnocením. Byly
in vivo doplňovány např. imunochemií mozkomíšního moku, vyšetřením mozkové tkáně
mikrodialyzačními katétrovými metodami, zejména při a po subarachnoidálním krvácení
a po mozkolebečních traumatech. I když tato metoda byla pokrokem, měnila tkáňovou morfologii
a odběry mohly stimulovat lokální SIRS.
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V poslední době se využívají zobrazovací metody s radioaktivním a kvantitativním měřením aktivace
mikroglie i astrocytů in vivo neinvazivní cestou. Ověřují funkce proteinu, který zodpovídá
za syntézu steroidu v tkáni. Při zánětlivé reakci se hodnota exprese uvedeného transportního
proteinu (TSPO) značně zvyšuje, a to úměrně intenzitě poškození a dysfunkce. Je biomarkerem
aktivity a intenzity zánětu selektivně v astrocytech a v mikroglii a je diverzifikována i podle fenotypu
M1 a M2.
Studie byly zahájeny v lidí v roce 1995 s 11C přípravky a s PET zobrazením. Metoda znamenala
pokrok, ale zdaleka nebyla optimální se zářiči první generace. Druhá generace radionuklidů z větší
části překonala předchozí nedostatky a nevýhody a užívá se při diagnostice řady neurologických
traumatologických i netraumatologických poškození – při mozkolebečních poraněních,
Alzheimerově chorobě, při m. Parkinsoni, při amyotrofické laterální skleróze. Kromě receptoru TSPO
se diagnosticky zaměřuje na další receptory mikroglie – P2X7 receptor, CB2 kannabinoidní receptor,
cyklooxygenázu –1 a -2 enzym a na metaloproteinázy. Uvedená zobrazovací metoda má
diagnostický i prognostický význam a využívá se i k objektivizaci hodnocení léčebných výsledků.
Zánětlivé změny při neurologických chorobách a onemocněních

Mezi imunitou a tzv. nezánětlivými neurologickými chorobami je vzájemný vztah při cévních
mozkových příhodách, mozkolebečních poraněních, při Alzheimerově chorobě, při m. Parkinsoni,
amyotrofické laterální skleróze, při Huntingtonově chorobě.
Prokazuje se, že infekce nezávisle na stupni jejich závažnosti zvyšují riziko a vývoj demence v dalším
životním období dvoj- až trojnásobně. Charakteristickým příkladem je Alzheimerova choroba
s tvorbou senilních plaků a neurofibril z amyloidu beta / A-beta) peptidu a tau proteinu
na chronicky zánětlivém podkladu. Mikroglie není kapacitně schopna jejich úklidu a vazby amyloidu
A-beta jako ligandu na TLR-4 receptor (Toll–like). Zobrazení je přímo úměrné intenzitě
a rozsahu uvedených změn.
Zánět CNS – mozku v sepsi

Při sepsi aktivují periferní zánětlivé stimuly mikroglii zřejmě cestou TLR-2, TLR-4, TNFalfa a IL-1beta.
Následně dojde ke klinicky zřejmé poruše kognice a chování. Pravděpodobně se podílejí
i složka CD40 a volné kyslíkové radikály. Jsou prokázány i u zemřelých pacientů se sepsí v šedé
hmotě mozkové s tvorbou hemoragií, s vývojem syndromu hyperkoagulace, mikroabscesů,
ischemie a multifokální nekrotizující leukoencefalopatie, se zvýšenou neuronální apoptózou. Studií
s validními výsledky není dosud dostatečný počet.
Zánětlivé změny v CNS a pooperační kognitivní dysfunkce ( POCD)

Uvedené změny mohou postihnout pacienty po všech operačních výkonech, ale nejčastější je jejich
výskyt po kardiochirurgických operacích. Studie u obratlovců prokázaly zhoršení prostorového
vnímání, zhoršení paměti a učení. Obdobné změny v korelaci periferního MODS a POCD byly
prokázány i v klinické medicíně u operovaných pacientů.
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U krys byly zjištěny rozdíly složek POCD po kardiochirurgických a nekardiochirurgických výkonech
a to především v rozsahu, nikoli v intenzitě změn.
Po nitrobřišních výkonech byly změny omezeny na oblast hippokampu, po kardiochirurgických
výkonech byly rozsáhlejší.
Změny a procesy se prokázaly i v souvislosti s prostatektomií s maximem třetí a čtvrtý pooperační
den a probíhaly až do třetího pooperačního měsíce.
Probíhaly souběžně s prokázanou imunosupresí periferních krevních buněk a jsou považovány
za základ druhotné imunoparalýzy, která organismus disponuje k infekčním komplikacím. Opačným
směrem jsou tyto akutní pooperační změny včetně komplikující sepse pro mozek velmi nepříznivé.
Perspektivy?

Zatím se snažíme o budoucí výhledy podle výsledků provedených studií, především realizovaných
na pokusných zvířatech.
V klinické medicíně zůstává celá řada nejasností, i když jsou k dispozici velmi přesné zobrazovací
neinvazivní diagnostické možnosti. Není přesně jasný časový průběh aktivace mikroglie,
imunoparalýzy a zánětlivé reakce se vztahy k deliriu, ke kognitivnímu zhoršení, k septické
encefalopatii. Výzkum je v současné době pokročilejší u neurodegenerativních chorob.
Biochemický obraz, biomarkery a léčebné přípravky

V ohnisku posuzování jsou steroidy, nesteroidní antiflogistika, inhibitory TNFalfa (etanercept,
infliximab), antagonisté receptoru IL-1 (IL-1ra). Užití části z nich v údobí imunoparalýzy však může
znamenat zvýšení rizika druhotných infekčních komplikací.
Rovněž není jasný podrobný patomechanismus vzájemných vztahů. Hrozí dokonce nevhodná
iatrogenní dyshomeostáza. Testují se přípravky, procházející hematoencefalickou bariérou,
antioxidanty, erytropoetin, tetracykliny – minocyklin, doxycyklín, statiny, kannabinoidy a IL-1ra.
Nepřímé neuroprotekce lze pravděpodobně dosáhnout ochranou intaktní hematoencefalické
bariéry podáním inhibitorů vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF) nebo blokádou
receptoru neurokininu -1 (NK1). V budoucnosti bude zřejmě možné ovlivnit i NFkappaB, CREB
a tím i fenotyp M2 mikroglie.
Velmi se zdůrazňuje včasná diagnostika prvních podezřelých známek, včasné nasazení nácviku
záchovné kognitivní rehabilitace, psychiatrických zhodnocení a postupů. Vyžadují začlenit POCD
do syndromu postintenzivní péče a jeho léčby.
Závěry a doporučení

Pacienti při a po SIRS jsou vždy ohroženi kognitivní dysfunkcí s obrazy akutní dysfunkce, septické
encefalopatie, pooperačního deliria a dlouhodobého kognitivního zhoršení až po rozvoj demence.
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SIRS je schopen aktivovat i neurozánětlivou reakci s hyperaktivitou M1 fenotypové a prozánětlivé
reakce mikroglie a astrocytů. Jsou nejvíce prostudovány u chronických neurodegenerativních
chorob. V klinické medicíně se využívá především dynamické zobrazení mozku s užitím radionuklidů.
Terapeuticky postupuje do popředí zatím neurorehabilitace a kognitivní rehabilitace. Účinné
přípravky se testují experimentálně i klinicky.
PETERS VAN TON, A. M., P. PICKKERS a W. F. ABDO. Systemic Inflammation and Cerebral Dysfunction.
VINCENT, Jean-Louis, ed. Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2018 [online]. Cham:
Springer International Publishing, 2018, 2018, s. 487-501 [cit. 2018-05-28]. Annual Update in Intensive Care
and Emergency Medicine. DOI: 10.1007/978-3-319-73670-9_37. ISBN 978-3-319-73669-3. Dostupné z:
http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-73670-9_37
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Co je nového na téma šoku v roce 2018?
Výzkum – experimentální i klinický je stále bohatší … na molekulární úrovni i v klinických
ověřováních, v ověřování alternativních postupů, protože téma sepse, septického šoku, jejich
incidence i stále vysoké mortality jsou současnou realitou i v zemích s vyspělým zdravotnictvím
a s možnostmi intenzivní péče. Léčba je nákladná, musí být včasná a náležitá a přitom racionální
a včasné stanovení prognózy přežití je velmi významné. Pravidelně se hodnotí výsledky studií,
hodnotí se validní nové údaje a na jejich podkladě se připravují materiály pro inovace metodických
doporučení pro diagnostiku i léčbu. Základní přehled o nich je shrnutí pro intenzivisty.
Hlavní prameny, v nichž jsou zásadní novinky, mají tři souborné přehledové články, pět klinických
studií a šest studií, zabývajících se výsledky základního výzkumu z velmi renomovaných pracovišť.
Přehledový článek 1 (FERREIRA) se zabývá zvyšujícím se používáním alfa-2 agonistů; to se rozšiřuje
především v intenzivní péči, pracující s dexmedetomidinem a s klonidinem, a to jako doplněk
u léčby katecholamin-dependentního septického šoku. Přípravky mají multifaktoriální účinnost
a prodloužené působení; snižují spotřebu katecholaminů ad hoc a udržují hemodynamiku
i v postseptické fázi.
Další významný moment (DOLIN) je časná diagnostika a diagnóza šoku a kombinace tří dostupných
biomarkerů, která předchází svými hodnotami klinickým známkám. Tvoří ji kombinace IL6, solubilní
triggerující receptor, exprimovaný bb-1 ( sTREMI-1) a PCT – prokalcitonin, které z různých aspektů
monitorují aktuální situaci.
Následuje podrobný rozbor (STIEL) aktivace neutrofilů v průběhu septického šoku. Jejich úkoly jsou
širší než pouhé postižení mikrobiálních patogenů. Mají své role ve vrozené imunitě,
v adaptivní imunitě i v imunomodulaci v průběhu sepse, v imunotrombotizaci, v aktivaci
hemokoagulace až po rozvoj diseminované intravaskulární koagulace – DIK.
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Klinické novinky jsou zahájeny (MOREAU) poměrem mezi neutrofily a lymfocyty. Prognosticky
představují marker u cirhotických pacientů – je zaměřen na diagnostiku postupu akutního jaterního
selhávání až selhání na předchozí chronickou situaci poruch jaterních funkcí (ACLF). Poměr mezi
neutrofily a lymfocyty je markerem zánětu a představuje poměrně nezávislý prognostický ukazatel
pro 90denní mortalitu daných pacientů. Kombinace údaje s výsledným SOFA skóre a nutností umělé
ventilace je základem pro prognostické posuzování a zhodnocení.
Následující klinická výzkumná studie (LASHIN) zkoumá nitrobuněčné elementy – mikrovezikuly
(MVs). Jsou heterogenní s rozměry menšími než μ - mí; soustřeďují se při zevní membráně
s proteiny povrchu a jejich funkcí je zřejmě non-solubilní komunikace. Věnovala se jim základní
pozornost již dříve pro expresi alfa-2 makroglobulinu a nyní se jejich působnost třídí podle
jednotlivých obrazů sepse ovlivnění různými způsoby její terapie – příznivé zkušenosti byly získány
in vitro a klinicky v diferenciální diagnostice, odlišující např. peritonitidu a komunitní pneumonii jako
zdroje sepse.
NUDING et al. se věnují již tradičnímu klinickému poznatku, že tachykardii při multiorgánové
dysfunkci nejenže ztlumí betablokátory, ale ty současně zvýší míru přežití. Autoři využili
kardiostimulaci – paceing v kombinaci s inhibitorem ovatradinu (5 mg -2x denně) při MODS u 70
pacientů po dobu 60 hodin při srdeční frekvenci nad 90 / min. Akce se zpomalila až o 16 / min
v porovnání s přetrvávající tachykardií u kontrolní skupiny. Nelze dát zatím obecné doporučení,
je třeba potvrdit příznivé výsledky při i.v. podávání.
PUSKARICH hodnotí metabolické poruchy při sepsi a snaží se ozřejmit vliv doplňujícího l-karnitinu.
Klinicky známé poruchy – hyperglykemie, hyperlaktátemie, změny hladin aminokyselin a mastných
kyselin, změny hladin lipoproteinů jsou možná následkem deficitu l-karnitinu v plasmě i ve svalech.
Fáze II výzkumu je v současné době právě v chodu.
NAUMANN et al. se věnuje posttraumatickému endoteliálnímu inzultu a poruše glykokalyxu. Jejich
původ je traumaticky multifaktoriální. Intenzita endoteliopatie zřejmě souvisí nejen se závažností
průběhu, ale přímo úměrně i s mortalitou.
Je otazné, zda včasné podání kyseliny tranexamové je schopno tento proces příznivě ovlivnit.
Markery jsou pro tento diagnostický účel syndecan T a trombomodulin. Výsledky svědčí
o skutečnosti, že endoteliopatie vzniká již za 5 – 8 minut po traumatu. Pokud jejich vysoké hladiny
přetrvávají, vypovídají o riziku i o již reálně nastartovaném vývoji multiorgánové dysfunkce
a komplexního MODS.
MU et al. se rovněž věnovali disrupci endoteliální bariéry, která může vést až ke kardiogennímu
selhání. Přítomnost exozomů v oběhu a jejich vysoké plasmatické hladiny jsou základem nepříznivé
prognózy.
MATSUO se soustředil na manipulaci ohrožujícího NF-kappaB a ve studii sepse u myší prokázal,
že PRY-41, inhibitor aktivačního enmzymu E1 pro ubikvitin zmírňuje tvorbu prozánětlivých cytokinů
a chemokinů a zánětlivou plicní reakci; u myší zvyšuje přežití.
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Čínská bylinná medicína u sepse se proměřuje západními metodami. Dupleurum chinense, tzv.
Chaiho in Mandrim údajně zmírňuje prozánětlivou potenci sepse (WANG); prokazuje se především
podpora imunity při pozdní sepsi, a to v úrovni kostní dřeně zřejmě cestou TLR4.
HUANG et al. se věnují ochraně myokardu formou prekondice, tzv. remote-ischemia
preconditioning – u krys podle různého terapeutického okna při hemoragickém šoku. Prokazuje
se ochranný vliv před reperfuzním traumatem a sledují se vícečetné procesy účinnosti.
BOHANON et al. se věnuje mitochondriální dysfunkci u popálených pacientů v úrovni plic a jater
u pokusných myší.
KYVELIDOU et al. ověřují znovu význam léčby nitrožilními imunoglobuliny – IVIG při septické
imunosupresi a poznatky svědčí o příznivých výsledcích.
HORIGUCHI, Hiroyuki a Philip A. EFRON. Whatʼs New in Shock, April 2018?. SHOCK [online]. 2018, 49(4),
355-357 [cit. 2018-05-28]. DOI: 10.1097/SHK.0000000000001101. ISSN 1073-2322. Dostupné z:
http://Insights.ovid.com/crossref?an=00024382-201804000-00001

Klíčová slova: Šok – novinky; Sepse
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Vazodilatační – distributivní šok v intenzivní péči
Oběhové selhání je extrémním obrazem kardiovaskulární nestability organismu: hypotenze
při šoku vede k orgánové hypoperfuzi a k nepostačujícímu využití kyslíku k buněčnému
metabolismu. Má za následek metabolický inzult myokardu i ledvin. Jeho intenzita je dána zejména
poklesem MAP (mean arterial pressure – střední arteriální tlak) na hodnotu < 65 mm Hg.
Příčina je nejčastěji multifaktoriální a jejím společným důsledkem je patologická vazodilatace,
zhoršený výkon myokardu, hypovolemie, endogenní zhoršení vědomí s endogenní sedací, dále
zvýšená morbidita s obrazem distributivního šoku s vazoplegií a vaskulární dysfunkcí. U nonrespondérů vůči podávaným vazopresorům je šok spojen s vysokou mortalitou.
Etiologie

Etiologie je nejčastěji multifaktoriální; základem bývá sepse v 50 – 80 % případů.
Je charakteristický např. i pro časné pooperační období po kardiochirurgických výkonech s užitím
mimotělního oběhu. Vzácněji se vyskytuje při pankreatitidě, anafylaxi, při velmi závažné
metabolické acidóze, doprovází i pozástavový syndrom po náhlé srdeční zástavě.
Sepse je vždy doprovázena imunitní dysregulací, poruchami hemokoagulace, dysfunkcí endotelu.
Iatrogenně se poruchy ještě zhoršují pozdním podáním účinných antibiotik, podáváním
nebalancovaných infuzních roztoků krystaloidů a zhoršením funkce ledvin typu AKI (acute kidney
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injury). Autonomní dysfunkce vede k tachykardii, která zhoršuje diastolické plnění, omezuje srdeční
index a vede k arytmiím. Často se přidruží i hypofunkce nadledvin, hyperglykemie, hypokalcemie,
které omezují potenci podávaných vazopresorů. Kardiomyopatie je umocněna stresem, sepsí
i farmakoterapií vazopresory.
Vazodilatace je patofyziologicky vyvolána na buněčné i na molekulární úrovni oxidem dusnatým,
volnými kyslíkovými radikály, prostaglandiny. Aktivace ATP senzitivních kaliových kanálů v hladkém
svalstvu cévních stěn znevýhodňuje vstup kalcia a tím i možnost vazokonstrikce.
Postižení myokardu

Autoregulace oběhu zajišťuje poměrně stabilní průtok, pokud se MAP udržuje na úrovni > 60 mm
Hg; pod uvedenou hodnotou je však perfuze dále učována úměrně výšce MAP; při sepsi může být
rozhraní dokonce vyšší než běžně uvedených 60 mm Hg. Myokard je na tyto hodnoty obzvláště
citlivý. Tachykardie a tachyarytmie dále omezují diastolické plnění. Bradykardie, zřejmě i exogenně
navozená podávanými betablokátory může učinit situaci pro myokard příznivější. Zvýšení
diastolického tlaku podáváním noradrenalinu může situaci pro myokard dále oběhově příznivěji
zvýhodnit. Její odraz lze sledovat podle zlepšení aktuální hodnoty troponinu. Katecholaminy mohou
nicméně ozřejmit i systolickou dysfunkci levé komory, takže se stav paradoxně zhorší.
Kombinace dvojího inzultu hypotenze a sepse vznikne snáze i při vyšším MAP. Personifikované
vyvážení je nutné, a to zejména u pacientů s předchozí hypertenzí - zásadním mezníkem je vznik
arytmií a pokles diurézy.
I krátkodobá perioperační hypotenze má nepříznivé výstupy, jak prokazuje studie POISE-2
(Perioperative Ischemic Evaluation - 2). Zvyšuje se riziko ischemie myokardu až po vznik akutního
infarktu myokardu v průběhu 1.- 4. pooperačního dne a s uvedeným vývojem stoupá i pooperační
mortalita.
Inzult ledvin a mozku

Změna perfuze ledvin vede k akutnímu poškození ledvin a renálních funkcí - AKI (acute kidney
injury). Zjišťuje se až u 30 % pacientů. Renální perfuze je směřována přednostně do kory ledvin
a snadno vznikne tubulární postižení až tubulární nekróza.
Perfuze mozku je rovněž postižena. Ta je řízena především hodnotou MAP. Rychlé změny narušují
mozkovou autoregulaci. Hypotenze společně se zánětlivým prostředím, při sedaci hypnotiky
a neurotransmitery vedou k následné encefalopatii a deliriu a zhoršují i konečné výsledky.
Nezvratný šok

Pro tuto formu je charakteristická neschopnost dosáhnout MAP vzdor zvýšeným dávkám
podávaných vazopresorů a vždy vede k dalšímu nepříznivému vývoji klinického stavu. K závažnosti
přispívají neléčená infekce, těžká metabolická acidóza, hypokalcemie, přehnaná sedace
a hypovolemie.
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Klinický průběh, jeho projevy a náležitá diagnostika

Orgánová hypoperfuze v průběhu šoku vede ke změnám psychiky, k oligurii, ke zpomalenému
kapilárnímu plnění, k mramoráži kůže končetin. Vede hypotenze, často sdružená s tachykardií,
a je indikací pro podání vazopresorů. Kombinace s tachypnoí a hypoxemií je velmi častá, často
se vyvine i ARDS. Podobný obraz se rozvine u pacientů s předchozí systémovou hypertenzí
i při hodnotách MAP vyšších než 65 mm Hg.
Základem diagnostiky je okamžitá informace s stavu hemodynamiky a informace o příčině, která k
distributivnímu šoku vedla. Často přispěje sonografie k určení příčiny i stavu hemodynamiky.
U kardiochirurgických pacientů lze k vyšetřovaným parametrům připojit i hodnoty tlaku v zaklínění
- PAWP a centrálního žilního tlaku.
Vazodilatací provázený šok svědčí o hyperdynamické cirkulaci se sníženou cévní rezistencí,
s vysokým srdečním minutovým objemem a indexem a se zachovanou komorovou výkonností. ScvO2
, popř. saturace ze smíšené žilní krve; jsou v normálním rozmezí nebo dokonce vyšší.
V laboratorních nálezech je zřejmá metabolická acidóza se zvýšenou hodnotou laktátu, často
provázená respirační alkalózou. Vyžaduje pokračující diferenciální diagnostiku směrem k AKI, ARDS,
diferenciální diagnostiku tumor necrosis syndromu a ischemie v mezenteriální oblasti.
Postup se soustředí na úpravu metabolických a elektrolytových poruch, na úpravu hodnoty pH
při jeho hodnotě < 7,15, na úpravu hypokalcemie a hyperglykemie.
Připojují se markery poruchy jaterních funkcí a poruchy hemokoagulace - odrážejí vznik ischemické
hepatitidy a diseminované intravaskulární koagulace - DIK.
Další složkou diagnostiky je pátrání po zdroji infekce a včasné nasazení antibiotické léčby
u septických stavů.
Neinvazivní terapeutický postup

Základ tvoří doplnění objemu tekutin a vazopresorická farmakopodpora. Aktuální je indikace
protektivní umělé plicní ventilace. Monitoring se zaměří především na hemodynamiku. Slouží
i pro prevenci syndromu z přetížení tekutinami - invazivní monitoring arteriálního a centrálního
žilního tlaku má zásadní význam.
Farmakoterapie
Vazopresory

Vazodilatace arteriol nepříznivě ovlivňuje systémový perfuzní tlak a navíc oběhově neúčelně
rozšiřuje mezenterický žilní prostor.
Noradrenalin obnovuje tonus arteriol, usnadňuje žilní návrat a napomáhá udržení celkového
kolujícího objemu. Vazopresory jsou tudíž klíčové k udržení náležitého MAP, tím i perfuze.
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Noradrenalin je jejich hlavním zástupcem - působí vazokonstrikci cestou alfa-adrenergních
receptorů s mírným pozitivním vlivem na beta-adrenergní receptory - doporučení jeho validity
je v kategorii 1C.
Dopamin byl dříve užíván, ale příznivý vliv na perfuzi ledvin nebyl prokázán. Dokonce disponuje
k arytmiím, jak prokázala studie SOAP (Sepsis Occurrence in Acutely Ill Patients).
Druhou, popř. komplementární volbou k noradrenalinu je vazopresin nebo adrenalin - snižují
potřebné dávky noradrenalinu a jeho nežádoucí účinky, doprovázející jeho zvýšené dávkování.
Adrenalin nicméně hrozí usnadněním laktátové acidózy, tachykardií a arytmogenní působností.
Do volby proto vstupuje i vazopresin v nízkém dávkování do 0,03 j /min. Nicméně výrazně příznivé
účinky se mu nepřipisují podle výsledků studie VANISH (Vasopressin versus Norepinephrine
as Initial Therapy in Septic Shock).
Dalším testovaným přípravkem byl terlipresin jako dlouhodobě účinný neselektivní syntetický
analog. Výsledky hodnotících metaanalýz byly však kontroverzní oproti monoterapii tradičními
katecholaminy.
Selepresin - selektivní V1A analog je blízký vazopresinu - omezuje zbytečné přetížení tekutinami
a nevede k mikrovaskulární trombotizaci. Neosvědčil se však v klinických zkouškách - a ty byly
zastaveny.
Fenylefrin je agonistou alfa1 - adrenergních receptorů - vede k vazokonstrikci, aniž by měnil
minutový srdeční výdej a srdeční index. Lze jej v nižším dávkování podávat i cestou periferní žíly.
Podle současných doporučení je volbou při septickém šoku, pokud noradrenalin vyvolává závažné
arytmie nebo nemá účinnou oběhovou odpověď.
Angiotesin II se prokázal jako účinný při refrakterním šoku. Studie ATHOS-3 (Angiotensin II for the
Treatment of High-Output Shock 3). Osvědčil se k obnově MAP na hodnotu 75 mm Hg při rezistenci
na katecholaminy v rozmezí do 48 hodin. Ve studiích byl schopen zřejmě zlepšit i přežití. Nežádoucí
účinky byly srovnatelné s ostatními přípravky v celé skupině vazopresorů.
Inotropika

Inotropika mají pouze omezenou působnost a jsou indikována u pacientů s nízkým srdečním
indexem. Nízké dávky adrenalinu, dopaminu a dobutaminu lze užít u pacientů s dysfunkcí myokardu,
při kardiogenním šoku; vyžaduje kvalitní hemodynamické monitorování. Nejsou vyloučeny vážné
nežádoucí účinky z nadměrné beta-adrenergní stimulace , tj. tachykardie, arytmie a vývoj ischemie
myokardu.
Společným doporučením je kombinace nízkých dávek vazopresoru / vazopresorů se synergickou
působností - obnoví základní perfuzi a MAP bez navyšování dávek jednoho solo přípravku.
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Záchranné léčebné postupy

Do uvedené skupiny se řadí celá řada přípravků v kombinacích - glukokortikoidy, přípravky kalcia,
C vitamin, hydroxykobalamin, natriumhydrogenkarbonát sodný, ale i metody mimotělní podpory
a výměny.
Dávky hydrokortizonu jsou poměrně nízké a předpokládá se, že obnovují citlivost k vazopresorům.
NaHCO3 se užívá pouze v případech s acidózou s pH < 7,15 a o jeho přímém přínosu se pochybuje vzniklé CO2 může dokonce acidózu zhoršit.
Mimotělní náhrada renálních funkcí - RRT - renal replacement therapy se indikačně prověřuje;
doporučuje se její časné zahájení, zejména u pacientů v pooperačním období.
Studie u pacientů v septickém šoku doporučují jako přínosné podání kombinace hydrokortizonu,
vysoké dávky vitaminu C, thiaminu - všechny údajně omezují závažnost multiorgánové dysfunkce.
Mechanická podpora oběhu

Pro distributivní, vazodilatační šok jsou účinnost a indikace mechanické podpory oběhu zatím
nedořešeny. Ve studii ECLS (Extracorporeal Life Support) se podpora indikuje především při závažné
kardiopulmonální nedostatečnosti - při kardiogenním šoku nebo ARDS. V případě distributivního
šoku je mortalita i při zapojení mimotělní podpory až 20 % při dysfunkci myokardu.
Závěry a doporučení

Vazodilatační, distributivní šok je stále velkou výzvou s nutností přísně personifikovaného přístupu
a postupu.
Vedoucími požadavky jsou časná diagnostika a zahájení ofenzivní terapie. Hypotenze - a to
i přechodná je superponovaný trigger dysfunkcí mnoha orgánů - myokardu, ledvin, CNS
i periferního nervového systému.
Hlavními složkami terapie jsou stále tekutiny, vazopresory a antibiotika.
V mnoha případech se připojují inotropika.
Kombinované volby umožňují snížení dávkování potentních přípravků a tím i omezují jejich
nežádoucí účinky. Mechanické podpory mají v těchto případech velmi omezený význam.
VALLABHAJOSYULA, S., J. C. JENTZER a A. K. KHANNA. Vasodilatory Shock in the ICU: Perils, Pitfalls and
Therapeutic Options. VINCENT, Jean-Louis, ed. Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine
2018 [online]. Cham: Springer International Publishing, 2018, 2018, s. 99-111 [cit. 2018-05-28]. Annual
Update in Intensive Care and Emergency Medicine. DOI: 10.1007/978-3-319-73670-9_9. ISBN 978-3-31973669-3. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-73670-9_9
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Zavřete plíce a nechte je v klidu, bude méně VILI !

Umělá plicní ventilace má vitální význam a je zásadní strategií pro podporu dýchání (WESTPHAL).
Má však i své nežádoucí účinky, z nichž nejvážnější jsou zastřešeny pojmem „ventilator induced lung
injury - VILI“. V poslední době se vztahují změny i na periferní dýchací cesty v rozšířeném akronymu
VA- LRTI s doplněním o „low respiratory tract infection“
Nejčastěji se cituje patologická alveolární distenze a kontinuální střídání otevírání s opakovaným
kolapsem – uzávěrem a atelektázou exponovaných jednotek a oblastí plic v průběhu dechových
cyklů (ROCCO et al. Current Opin Anaesthesiol 2012).
Uvedené poznatky vedly ke snaze zmírnit tyto nežádoucí účinky protektivní ventilací s nízkými
dechovými objemy se zařazením vyššího endexspiračního přetlaku – PEEP. Taktika měla zabránit
opakovanému rozpínání a opakovanému kolapsu plicních alveolů s jejich pravidelným
znovuotevíráním. Podporou této taktiky se stala opakovaná, forsírovaná manuální nebo přístrojová
rekrutace s vyššími objemy a s vyššími inspiračními tlaky.
Pojem „ otevřené plíce“ měl za cíl snížit VILI u ventilodependentních pacientů zejména s mírným ale
i se závažným ARDS. Nicméně zařazování vysokých PEEP podle zpracovaných metaanalýz nesnížilo
riziko barotraumat a pouze zlepšilo údaje oxygenace.
V současné době se posuzuje odlišný koncept otevřené plíce a přijatelnost tzv. permisivních
atelektáz a to především u pacientů s ARDS.
ARDS a plicní procesy

Plíce při postižení syndromem hypoxemického selhávání dýchání – ARDS má změny různého stupně
na úrovni alveolokapilární membrány, takže klinicky vzniká nekardiogenní plicní edém houbovitého
vzezření (sponge-model), přičemž jeho intenzita závisí na intenzitě poškození. Edém vyvolá kolaps
dependentních alveolů – sponge-like, jako je houba prosáklá, naplněná vodou – plasmou, krví.
Nejlepší provzdušnění je v non-dependentních oblastech jako tzv. „baby lung“. Dependentní okrsky
obsahují atelektázy, již zkonzolidovanou plicní tkáň disperzně v celých plicích. Uzávěr malých
dýchacích cest je nejvíce zastoupen ve středních plicních zónách. Omezení provzdušnění snižuje
plicní compliance. Atelektatické a konzolidované oblasti a závěr malých, periferních dýchacích cest
se nejvíce podílejí na výkyvech výměny krevních plynů. Klesá poměr V/Q, stoupá plicní zkrat, iniciuje
se hemokoagulopatie; kapilární plicní řečiště kolabuje, endotel plicních cév prosákne a zvýší se podíl
extracelulární vody v plicích. Novější výklady patomechanismu se zaměřují na alveolokapilární
bariéru. Vyšší tlaky při insuflaci nevedou k provzdušnění alveolů, ale k významnému nežádoucímu
rozepětí v částečně vzdušných plicních zónách (HUBMAYR).
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Koncept otevřené plíce a plíce tzv. v klidu je zatím kontroverzní a kontroverzně se zatím hodnotí
i užívané objemy a výše zařazeného PEEP.
Vyšší PEEP má za cíl:


Udržovat plně provzdušněnou, otevřenou plíci;



Omezit rozhraní mezi otevřenými a zavřenými oblastmi plic;



Zabránit opakovanému rozpínání střídavě s kolapsem alveolárních jednotek v průběhu
jednotlivých dechových cyklů a zabránit tím reaktivním zánětlivým změnám s navazující
MODS.

Změny se totiž odrážejí nejen v hypoxemickém selhání dýchání, ale i v reakci plicního řečiště,
ve výkonnosti pravé komory a v lymfatické drenáži plic.
Kontroverze v zařazení PEEP a v jeho výši

Většina klinických studií svědčí o reálné skutečnosti, že edém plic se zvětšuje úměrně zvyšování
PEEP. Námitky však současně uvádějí, že edém je vlastně omezován poklesem srdečního indexu –
CO a omezením náplně plicního řečiště a nikoli pouze naprogramovanou hodnotou PEEP.
Plicní trauma – poškození je dokonce menší v atelektatických zónách. Potvrzují to výsledky pokusů
na krysách (TSOCHIDA et al). Edematozní změny se prokazují i v periferních dýchacích cestách
vlivem agresivní umělé ventilace. Cyklický stres a střižné síly s rozpínáním vedou ke zvýšenému
uvolňování zánětlivých cytokinů a je třeba se tohoto procesu vyvarovat.
Omezení zánětu v atelektatických oblastech

K výzkumu atelektatických i non-atelektatických oblastí plic byla využita PET s 1% F –
fluorodesoxyglukózou – FDG PET např. v pokusech na ovcích. Protektivní ventilace omezila
v průběhu umělé plicní ventilace intenzitu i heterogenitu metabolické nebuněčné aktivace zejména
v dependentních plicních oblastech. Nejrizikovější byly zóny na hranici zvýšené distenze dýchacích
cest a alveolů a atelektatických míst.
Poznatky v současné době shrnují:


Vysoké inspirační tlaky a objemy stimulují zánětlivé a fibrinogenní reakce.



Klinicky nelze přesně oddělit, rozlišit a vyhodnotit programy nastavení dechového objemu –
VT a výšky PEEP; hypotéza otevřené plíce je přínosná snížením V, nikoli snížením PEEP.



Výsledky u zvířat nelze přesně srovnávat s polymorbidními pacienty.



O plicní hemodynamice se výzkumné výsledky prakticky nezmiňují.
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Zabrání permisivní atelektázy vývoji VILI ?

Nový koncept vychází z předpokladu, že malý dechový objem – VT společně s nízkým PEEP a plató
tlakem a s omezením transpulmonálních tlaků bude minimalizovat nežádoucí účinky umělé
ventilace na plíc.
Současně nutno přijmout mírnou permisivní hypoxemii, nicméně s hodnotami neklesajícím pod
hodnotu SpO2 pod 88 %. Menší VT je schopen ventilace ve vzdušných oblastech plic. Dechová
frekvence má za úkol udržovat pH ve fyziologických mezích, popř. s mírnou permisivní hyperkapnií.
Komplex vytváří nové pojetí permisivní atelektázy. Omezuje plicní trauma a nehendikepuje plicní
hemodynamiku. V řadě studií byly vyzkoušeny různé kombinace parametrů – frekvence, VT, PEEP,
P plató při ARDS endotoxinového původu. Hodnotila se fibrinogenní reakce endoteliální i epiteliální,
aktivace buněčného stresu.
Umělá ventilace s nízkým VCT, s nízkým PEEP a nízkým ∆P provázely nižší hodnoty IL-6, RAGE
(receptor for advanced glycation end products) a amfiregulinu. Ale nízký PEEP nebyl schopen
udržovat plíce plně otevřené. Výsledkem byla alveolární nestabilita se zvýšením zánětlivých
markerů.
Konečné závěry shrnuly a doporučily pro ARDS podle experimentálních studií následující:
1. Nízký VT a nízký PEEP vedly k nízkým transpulmonálním ∆P, plató tlaku, ke snížení
energie.
2. Nízký VT + náležitý PEEP , nutný k udržení plně otevřené plíce zmírnily VILI; nonoptimální PEEP, nízký PEEP vedl k nežádoucím účinkům.
Mohutnost PEEP vyžaduje zpřesňující výzkum – vyvolá statický „ strain“. Nízký VT vede
k hypoventilaci – v současné době může ale uvedený nežádoucí účinek úspěšně dořešit ECMO –
mimotělní membránová oxygenace.
Volutrauma mohutněji stimuluje zánětlivé plicní změny než atelektrauma; zvyšování PEEP
podporuje zánětlivé plicní změny.
Lymfatická plicní drenáž

Tato funkce s mobilizací tekutin z plicní tkáně a z hrudní dutiny se příznivěji udržuje při nízkých
hodnotách PEEP. Tekutina z plic se drénuje třemi lymfatickými cestami – hily, transpleurálně
a transabdominálně, v rovnováze mezi hydrostatickým a onkotickým tlakem v kapilárách
a v intersticiu plic.
Diafragmatická drenáž je aktivní při svalovém zapojení bránice a tak při umělé ventilaci ztrácí
značnou část svého mechanického účinku. Nicméně podílí se podle výsledků recentních studií
i metabolicky. Vzestup hydrostatického tlaku zvyšuje navíc i intraabdominální tlak a druhotně
omezuje lymfatickou drenáž. Totéž působí i zvýšený PEEP.
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PEEP a funkce pravé komory

Při ARDS je funkce pravé komory mírně až značně znevýhodněna, což se promítá i do systémové
hemodynamiky. Hrozí vývoj akutního cor pulmonale z paradoxního pohybu komorového srdečního
septa při agresivní strategii umělé ventilace a vyžaduje snížení VT. Podílí se většinou pokles
předtížení, nikoli náhlý pokles skutečné kontraktility pravé komory. Respirační acidóza
z hyperkapnie zhoršuje výkonnost pravé komory i při zlepšené oxemii.
Akutní cor pulmonale hrozí zejména při kombinaci parametrů:


∆P ≥ 18 cm H2O;



paCO2 ≥ 48 cm H2O;



paO2 / FiO2 < 150 mm Hg.

Situace byly řešeny pronační polohou místo dalšího zvyšování PEEP.
Podle CT plicních ověření se pro závažné formy ARDS prokázalo, že ani PEEP v hodnotě 15 cm H2O
není schopen udržet plně otevřenou plíci ale současně ji již ohrožuje patologickým rozepětím
a opakovaným rozpínání a navíc celkovým hemodynamickým zhoršováním.
Současné klinické poznatky, závěry a doporučení

Snaha udržovat vzdušnost plic hodnotami PEEP a jejich navyšováním, spojená navíc
s intermitentními rekrutacemi s navýšením VT je bohužel zavádějící.
Vede k nepříznivému, patologickému rozpínání a plic, k tvorbě edému, ke zhoršování lymfatické
drenáže, ke zhoršení funkce pravé komory a promítá se nepříznivě i do systémové hemodynamiky.
Atelektatické plicní oblasti tzv. v klidu prokazují daleko méně zánětlivých změn.
V současné době se doporučuje strategie:


Ponechat plíce s částečně zkolabovanými úseky



Vyvarovat se stále se opakujícího otvírání a kolapsů alveolů;



Omezit zánětlivé změny v periferních dýchacích cestách a tím ponechat nejen
v mechanickém, ale i metabolickém klidu odpovídající úseky plic.



Teorie a realizace permisivních atelektáz by měla podpořit omezení VILI u déledobě
ventilovaných pacientů.



Další výzkum a ověřování jsou nezbytně nutné.

PELOSI, Paolo, Patricia Rieken Macedo ROCCO a Marcelo GAMA DE ABREU. Close down the lungs and keep
them resting to minimize ventilator-induced lung injury. Critical Care [online]. 2018, 22(1), - [cit. 2018-0528]. DOI: 10.1186/s13054-018-1991-3. ISSN 1364-8535. Dostupné z:
https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-018-1991-3
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Lidský organismus a jeho mikrobiota
Přehledový text studijní skupiny akademických pracovišť v Amsterdamu shrnuje dosavadní poznatky
o mikrobiomu pacientů v kritickém stavu – v intenzivní péči. Jsou recentní, tématu
se věnuje pozornost teprve v posledních letech, a přitom mají mikrobiom a jeho poruchy velký
význam pro terapii i pro konečné výsledky.
Mikrobiom v lidském organismu představuje podle současných poznatků velmi významný činitel
v patofyziologii řady chorob, kritických příhod, traumat a sepse. K jeho výzkumu přispívají současné
možnosti genetiky, metabolomiky i imunologie a mikrobiologie.
Mikrobiota je zastřešující pojem pro všechny populace mikrobů – bakterií i mnoha dalších kmenů.
Přisuzuje se jim dokonce charakter a význam samostatného orgánu – vytvářejí individuální
mikrobiom.
Mikrobiota se podílejí samostatně na projevech chorob. Souběžná terapie účinnými antibiotiky
v intenzivní medicíně a péči ovlivňují nejčastěji velmi nepříznivě jejich spektrum, jeho vyváženost
a jejich funkce komenzálů.
Kromě antibiotik je ovlivňují totiž ordinovaná antacida, systém nutrice, sedativa a opioidy. Podávání
laktobacilů k prevenci dysmikrobie u septických pacientů se projevilo jako přínosné
v kombinaci s oligosacharidy apod. Poznatků stále přibývá a je třeba je v intenzivní péči podstatně
šíře zohledňovat a využívat.
Většina studií se dosud soustředila na střevní mikrobiom a mikrobiota, ale svou úlohu má i plicní
mikrobiom např. v rozvoji ARDS. Analýza střevního mikrobiomu využila genetické markery.
Metabolomika určuje a kvantifikuje i metabolity, vytvářené mikrobiální komunitou.
Střevní mikrobiota

Jedinec má ve střevním traktu až 150 různých mikrobiálních skupin. Až stonásobně zřejmě převyšují
počet genů vlastního lidského genomu. Poměr mezi mikroby a buňkami lidského organismu
se poměrně spolehlivě odhaduje na 1 : 1. Bakterie mají nejširší diverzitu – vytvářejí komplexní
ekosystém. Střevní mikrobiota ovlivňují imunitu, střevní funkce, metabolismus, bariérovou funkci
střevní sliznice, nervový systém střev i jejich motilitu.
Modulace mikrobiot u pacientů v kritickém stavu a v intenzivní péči

U zdravého jedince hraje hlavní roli hostitel a jeho stravování – dieta. Totéž se vztahuje
na pacienty v závažném stavu a v intenzivní péči.
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Střevní dysbióza je především důsledkem podávání antibiotik při snížené enterální výživě.

U pacientů jsou patogeny schopny vymístit normální střevní mikrobiota a složení střevního
mikrobiomu se velmi výrazně, a to zásadně nepříznivě změní.
Mezi příčiny nepříznivých změn se řadí omezený čas průchodu podávané nutrice a jejích složek,
nedostatek přirozené stravy, dostupnost nebo nedostupnost dostatečného obsahu kyslíku, vliv
podávaných antibiotik. Většina oportunních patogenů s výjimkou Clostridium difficile jsou Gramnegativní aerobní proteobakterie.
Klinický význam střevního mikrobiomu u pacientů v kritickém stavu

Vznik dysbiózy – nerovnováhy předchozí homeostázy střevního mikrobiomu se vztahuje
na diabetes mellitus, na obezitu, zánětlivé střevní choroby (IBD – inflammatory bowel disease),
reumatoidní artritidu. Snižuje se diverzita střevního osídlení, klesá počet komenzálů, přerůstají
zejména kmeny Escherichia coli, Shigella, Salmonella, Enterococcus, Clostridum difficile.
Vlivem antibiotik ochrana významně oslabí. Ve střevní floře se doplní rezistentní nemocniční kmeny.
U sepse je prokázáno, že se podílejí „polymikrobiální“ fenotypy. Disponují hostitele
k infekcím a ke zvyšování jejich závažnosti. Ztráta původní diverzity je prognostickým markerem
dlouhodobého a komplikovaného průběhu i v následné intenzivní péči.
Mikrobiota v plicích u pacientů v kritickém stavu

Plíce byly dlouho považovány za sterilní orgán. Teprve v současné době lze i ve zdravých plicích,
nejen v dýchacích cestách, zjistit mikrobiální zastoupení. Přesto jsou plíce pro mikroby méně
vhodným prostředím než střevo. Neobsahují vhodné nutrienty, pohybují se, dokonce obousměrně;
představují aerobní prostředí, surfaktant působí bakteriostaticky. Reprodukce mikrobů je v plicích
nízká, eliminace vysoká. Při vyšetření často získáme falešně pozitivní výsledky – vzorky
se při odběru snadno kontaminují florou, obsaženou v dýchacích cestách. Kašlací reflex je oslaben,
klesá eliminace mikrobů. Jejich zastoupení a počet se zvyšují vlivem umělé plicní ventilace,
narůstajícím plicním městnáním a alveolárním edémem – ty jsou dosažitelnými nutrienty,
a to zejména při nedostatečném provzdušnění plic a při nedostatečné dostupnosti kyslíku.
U zdravých jedinců je nejčastějším zdrojem plicních mikrobiot mikrobiom ústní dutiny
a orofaryngu. V období kritického stavu zde přerůstají patogenní proteobakterie – Pseudomonas
aeruginosa, Klebsiella pneumoniae - a migrují sem i mikroby původem z tenkého střeva.
ARDS a pneumonie jsou zdrojem alveolárního poškození a vznik dyshomeostázy předchozího
mikrobiomu je zákonitým následkem – inaktivuje se surfaktant, alveoly se plní exsudátem, bohatým
na nutriční proteiny.
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Vztahy mezi střevním mikrobiomem a osou střevo-plíce

Pokusy na myších i klinické zkoušky prokázaly, že střevní mikrobiom je důležitý pro udržování
mikrobiální rovnováhy v dýchacích cestách. K dyshomeostáze vedou např. chřipka, tuberkulóza,
infekce Burgholderia pseudomallei i další
Současné hodnocení a výhledy

Infekce, vzniklé u hospitalizovaných pacientů v intenzivní péči – HAI (hospital associated infections)
jsou stále narůstající a závažný i nákladný problém. V něm mají svou významnou roli
i antibiotika s nežádoucími účinky na důležitá mikrobiota. Po ukončení antibiotické kúry je třeba
regeneraci mikrobiomu aktivně podpořit zejména probiotiky, prebiotiky a synbiotiky. V části případů
je indikována i transplantace stolice od členů rodiny, sdílejících společné prostředí.
Je vhodná zejména po opakovaných exacerbacích infekce anaerobem Clostridium difficile, kdy
přispěje k podpoře léčby např. fidaxomicinem. Prozatím však nemáme dostatek údajů o dynamice
mikrobiot.
Závěry

Význam střevního a plicního mikrobiomu se dosud nedoceňuje. Nyní jsou k dispozici diagnostické
možnosti. Svědčí o dysbióze, zejména u septických pacientů – charakterizovanou snížením diverzity
zastoupených kmenů, snížením počtu komenzálů a přerůstáním dominantních patogenů.
Teprve v poslední době se výzkum zaměřuje i na plicní mikrobiom a na dvousměrnou osu střevoplíce.
Jednotné metodické doporučení nelze ještě očekávat, situaci a vývoj u každého pacienta
v intenzivní péči je však třeba individuálně diagnosticky posuzovat a volit postup
v interdisciplinární spolupráci se zkušenými odborníky.
WOLFF, N. S., F. HUGENHOLTZ a W. J. WIERSINGA. The Emerging Role of the Microbiota in the ICU.
VINCENT, Jean-Louis, ed. Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2018 [online]. Cham:
Springer International Publishing, 2018, 2018, s. 635-647 [cit. 2018-05-28]. Annual Update in Intensive Care
and Emergency Medicine. DOI: 10.1007/978-3-319-73670-9_47. ISBN 978-3-319-73669-3. Dostupné z:
http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-73670-9_47
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Imunokompromitovaný pacient v intenzivní péči – nové výzvy a trendy
Imunokompromitovaní (dále IC) pacienti v kritickém stavu mají vždy méně příznivý průběh a vyšší
mortalitu, i když je jim poskytována intenzivní péče na srovnatelně náležité úrovni s pacienty
původně bez poruch imunity.
Pojem imunokompromitovaný - IC pacient představuje diagnosticky, terapeuticky i rizikově
zařazení do velmi heterogenní skupiny pacientů. Uvedení pacienti mají nasazeny různé soubory
léčby a v rámci komplikací jsou navíc ohrožování specificky např. tumor lysis syndromem,
syndromem z uvolnění cytokinů, akutní humorální rejekcí, febrilní neutropenií a dalšími stavy
a komplikacemi.
Strategie intenzivní medicíny a péče o uvedené nemocné vyžaduje v současné i v budoucí době:


úzkou spolupráci s odborníky jejich základních diagnóz – s onkology, hematology,
odborníky v transplantační medicíně;



úměrně využívat nejnovější poznatky intenzivní medicíny a intenzivní péče, i když tito
nemocní bývají z jejich ověřovacích klinických RCT studií nejčastěji vyloučeni.

Triáž a směrování

Pro část IC pacientů není schopna intenzivní péče přinést zásadní přínos, příjem je indikován
personifikovaně a výběrově. Není pro ně např. známá nebo k dispozici kauzální léčba jejich základní
diagnózy – jsou indikováni do paliativní péče. Pro přibližně 80 % pacientů této diagnostické
a terapeutické kategorie je nicméně základní intenzivní péče přínosná. U 15 % IC pacientů má časově
omezený přínos a u 5 % z celé uvedené skupiny je indikována vyloženě paliativní péče včetně
neinvazivní ventilace – NIV, vysokého přívodu kyslíku. Výjimečně jsou tito IC pacienti přijati
do intenzivní péče, jsou totiž zařazeni do nových ověřovaných terapeutických studií.
Pokud jsou IC pacienti indikováni do intenzivní péče, musí být jejich příjem indikován včas, jinak
se jejich mortalita z přídatných časových důvodů – odkladu zdvojnásobí, např. při postupující,
hraniční až poté při selhávájící dechové výkonnosti.
Kritéria pro jejich triáž nejsou spolehlivá a jednotná. V zásadě nemají být do intenzivní péče přijati
pacienti v nezvratném kritickém stavu a s vbrzku očekávaným úmrtím. Dosud nejsou však
k dispozici mezinárodní metodická doporučení.
Výsledky posledních let

V posledních přibližně 20 letech IC pacientů přibývá. Mezi jejich diagnózami vedou onkologické
nozologické jednotky. Dále stoupá počet transplantovaných pacientů, chronických zánětlivých
a autoimunitních onemocnění a vyšší podíl uvedených pacientů přežívá a jsou vystaveni nezávislým
akutním stavům.
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V období rovněž posledních přibližně 20 let vlivem společné intenzivní péče a pokroků v intenzivní
medicíně statisticky významně poklesla letalita ARDS, sepse a akutních selhávání funkcí ledvin- AKI;
vynořily se však nové syndromy, které jsou často právě pro intenzivní péči charakteristické.
Zlepšila se diagnostika sepse, multiorgánové dysfunkce, léčba antibiotiky, antimykotická prevence,
profylaxe medikamentózní toxicity a nevhodných interakcí léků. V intenzivní medicíně
se zdokonalily postupy při selhávání dýchání, mimotělní možnosti výměny plynů, mimotělní
detoxifikace s CRRT, režimy infuzní terapie, deeskalace antibiotik, užívání transfuzních přípravků,
léčba protilátkami i další.
Další výzvou ovšem zůstává časná neinvazivní diagnostika, doladění specifické terapie u pacientů
s neutropenií a časná a náležitá léčba sepse z nejisté nebo velmi obtížně řešitelné příčiny.
Naproti tomu do trendu na pracovištích intenzivní péče již přistupují chemoterapie, imunitní
podpora. Právě nyní je správná doba, kdy je nutné určit společné priority pro výzkum (AZOULAY et
al. Intensive Care Med, 43, 2017; 9:1366 – 1382).
Nepředpokládá se, že IC pacienti mají být i nadále léčeni pouze v centrové péči. Budou totiž vzrůstat
zejména počty přežívajících pacientů s nádorovými onemocněními, po transplantacích
a s chronickými zánětlivými a degenerativními chorobami. Budou se zvyšovat odborné nároky na
intenzivisty z multidisciplinárního pohledu různých oborů – nyní se věnuje výuka, příprava
a výchova především telemedicínským programům a konkrétním konzultacím.
Systém indikací pro příjem IC pacientů na lůžková pracoviště intenzivní péče se přetvoří, aby
pacienti zůstávali blíže svého zázemí – prostředí, své rodiny. Do centrové péče budou dále
překládáni zejména IC pacienti, jejichž léčba je nákladově pro malá zdravotnická zařízení
nerealizovatelná, je pro ně indikována transplantace a jsou pro ni cíleně připravováni apod.
Společné postupy, jejich multidisciplinární strategie a plány se již nyní prokazují sníženou mortalitou
(SOARES et al. 2016) při cíleném zavádění nových úspěšných metod léčby.
Mezi lékaři – non-intenzivisty je naopak nutné zvýšit jejich vzdělanost a identifikaci s náplní
intenzivní medicíny a péče o IC pacienty – jak prokazuje studie EFRAIM (AZOULAY et al., Intensive
Care Med, 43, 2017 b; 12: 1808 -1819). V jejím souboru bylo sledováno 1611 pacientů ze 68 ICU 16
zemí s akutním selháním dýchání po dobu 28 dnů. Sledovala se mortalita, nutnost tracheální
intubace, správné umístění daného pacienta včas do centrové péče. Její výsledky se promítly
do přípravy protokolů s navazujícími studiemi např. se zkušenostmi s NIV apod.
NIV se např. v multicentrické RCT studii v roce 2015 neprokázala jako přínosná u IC pacientů
(LEMAILE et al. 2015)
Prokázalo se, že je NIV vhodná při hyperkapnických krizích, při akutním selhání dýchání
krátkodobého trvání nebo s intermitentními projevy a při plicním edému, nikoli u hypoxemických
typů selhání dýchání (FRAT et al. 2015), viz rovněž studie Lungsafe (BELLANI et al. 2016). Pouze
pro některé pacienty včetně IC pacientů je indikována NIV, popř. s využitím helmy, systém CPAP
s obličejovou maskou, kde mají svůj zřejmý přínos. V dalších případech je nutná včasná tracheální
Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [Online] 2018, 65(2)

30

intubace s volbou invazivní umělé plicní ventilace, jakmile přestanou příznivě odpovídat na vysoký
příkon kyslíku.
V současné době probíhá studie HIGH trial u IC pacientů na 31 pracovištích ICU u 778 pacientů
ve Francii se standardní oxygenoterapií v porovnání s podáváním vysokého přívodu kyslíku
a s hodnocením především mortality do 28 dnů.
AZOULAY, E. Caring for critically ill immunocompromised patients. ICU Management & Practice [online].
2018, 18(1), s. 77 – 79. [cit. 2018-05-28]. Dostupné z:
https://healthmanagement.org/c/icu/issuearticle/caring-for-critically-ill-immunocompromised-patients
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Imunitní dysfunkce při sepsi - diagnostika a léčba 2018
Do trvalé terminologie současné medicíny je stále zařazen pojem sepse jako život ohrožující
orgánová dysfunkce, vyvolaná dysregulací reakce dárce na infekci (SINGER et al. 2016). Imunitní
dysfunkce je její významná složka a významný následek. Zvyšuje samostatnou predispozici
k druhotné infekci, zvyšuje mortalitu. Zasluhuje podle nejnovějších poznatků inovaci diagnostických
i terapeutických opatření a postupů. Imunitní dysfunkce s výpadky imunity
je multifaktoriální a multidisciplinární pro zaměření výzkumu, klinické studie i návazné plány léčby.
Kliničtí lékaři musí být o nových poznatcích i možnostech alespoň rámcově informováni
pro zdokonalení interdisciplinární spolupráce s hlavními komplementárními obory.
Diagnostika a možnosti terapie imunitní dysfunkce
1. HLA-DR

Exprese monocytárního HLA-DR patří mezi biomarkery jako velký histokompatibilní komplex třídy
II receptoru na povrchu buněk. Jeho úkolem je vytvořit peptidový antigen a vyvolat reakci
T helperů. Nízké hladiny svědčí pro riziko druhotných infekcí hospitalizovaných pacientů a pro vyšší
mortalitu (LANDELLE 2010). Diagnostika zahrnuje průtokovou cytometrii, má však 25% vysoké
interlaboratorní variace.
2. PD-L1 a PD-L2

Programovaná smrt -1 (PD-1) negativně řídí imunitní reakce. Jejich zvýšená exprese rovněž zvyšuje
riziko druhotných infekcí. Lze je určit metodou specifických monoklonálních protilátek
a průtokovou cytometrií.
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3. Cytokiny

Cytokiny lze měřit rozděleně pro jejich pro- a protizánětlivé varianty. Zvýšený IL-10 např. jako
protizánětlivý působek omezuje expresi HLA-DR a PDL-l na monocyty a PD-1 na T buňky. Diagnostika
vytváří soubor metod - ELISA, ELIspot, PCR, multiplexní imunoessaye, průtokovou cytometrii.
4. Imunoglobuliny

Hypogamaglobulinemie , zejména se svými hlavními zástupci typu IgG. IgA, IgM velmi nepříznivě
ovlivňuje prognózu. Metodicky se jim věnuje nefelometrie a turbidimetrie.
5. Lymfocyty

Při sepsi jsou anergické, v intradermální testování postrádají hyperaktivitu. Klinicky se zvyšuje výskyt
druhotných infekcí, spojených s pobytem ve zdravotnických zařízeních typu HAI a zvyšuje
se i mortalita. V sepsi T buňky pomaleji proliferují. Lze určovat jejich počet – jsou biomarkerem
apoptózy a imunitní dysfunkce.
6. Markery genové dysfunkce

HLA-DR mRNA genové exprese zpřesnila prognostiku včetně markeru anti-apoptotického Bcl-2 genu
exprese. Skupina je nicméně podstatně širší včetně CD4+T buněk a jejich reakce. Měří
se poměrně běžně prostřednictvím PCR.
7. Endotypy v odpovědi hostitele

Endotypy SRS1 a SRS2 představují – identifikují jedince v jeho fenotypu a jeho toleranci; vyčerpání
T- buněk, pokles HLA-DR. Zpřesňují prognózu mortality sepse, SRS1 např. s HR = 2,4 ( 95% CI; 1,3 –
45,5). Jsou významnou položkou v nových transkriptomických studiích se stratifikací septických
pacientů do čtyř endotypů s odběry z periferní krve; jejich hodnoty korelují se závažností sepse.
Léčba dysfunkce imunitního systému

Modulační terapie imunity je široká, má postihnout všechny účastnické složky a přitom nepřestřelit
aktivační reakce imunity. Musí být vždy cílená, personalizovaná.
1. Modulace imunitně působících látek

Cytokin IFNγ se zařadil již po prvních relativně úspěšných zkouškách zejména u perzistujících
stafylokokových a invazivních mykotických infekcích.
Hematopoetický růstový faktor GM-CSF vlivem na expresi HLA-DR na monocyty klinicky snížil vznik
druhotných infekcí a zkrátil dobu hospitalizace.
IL-7 ( rhIL-7) stimuluje proliferaci T buněk, upravuje metabolismus lymfocytů a tvorbu IFNγ. Příznivé
výsledky podporují další klinické studie.
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2. Nové látky a přípravky, modulující imunitu

CTLA-4, PD-1, PDL-1 a LAG 3 jsou potentní inhibitory imunitních buněk. Při sepsi se jejich účinnost
dokonce zvyšuje – jsou v tomto směru známy z léčby nádorové choroby. Léčba využívá protilátky
proti PD-1 a PDL-1; obnovují funkci T buněk. V terapii nádorové choroby se však přibližně v 7 %
projevily nežádoucí účinky autoimunitního rázu a tak se dalším studiím věnuje v tomto směru velmi
důrazná pozornost.
Thymosin α-1 / Ta-1) a protein Flt3L
navozují zrání dendritů a aktivaci T buněk.
V experimentálních studiích zvyšují obsah IL- 12 a reakce CD8T. Zřejmě snižují celkovou mortalitu.
Souhrn a závěr

Imunitní dysfunkce je při sepsi komplexní. Přesnější a podrobnější poznatky o ní umožňují soudobé
možnosti proteomiky – transkriptomiky. Nové markery lze očekávat v blízké době. Slibné terapie se
nyní prověřují v preklinických a klinických studiích.
HERWANTO, Velma et al. Immune dysfunction in sepsis. Diagnostic and treatment options. ICU
Management & Practice [online]. 2018, 18(1), s. 40 – 43. [cit. 2018-05-28]. Dostupné z:
https://healthmanagement.org/uploads/article_attachment/icu-v18-i1-velma-herwanto-immunedysfunction-in-sepsis.pdf
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Varia
Droperidol a sevofluran - nové interakce
Dopaminergní dráhy jsou aktivní a zásadní pro probouzení včetně probouzení z celkové anestezie.
Přitom se popisuje anestetický vliv antagonistů na dopamin D2- receptory včetně účinku
droperidolu, ovlivňujícího anestezii sevofluranem. Účin byl objektivizován na EEG záznamech –
na alfa vlnách i na pomalých vlnách v záznamu bifrontálního BIS a jeho bikoherence –
normalizované bispektrální analýzy.
Dopaminergní neurony v oblasti mezimozku se podílejí svými aktivitami v neurálních sítích
probouzení i v cholinergních, histaminergních , noradrenergních a orexinových sítích.
Dopamin a jeho uvolňování z neuronů ve ventrální oblasti tegmenta je schopen vést k probouzení
z celkové anestezie vlivem D1 receptorů. Ventrální periakveduktální šedá hmota aktivuje neurony,
které na probouzení spolupůsobí.
V klinické anesteziologii vyvolávají tyto procesy odbornou pozornost teprve v poslední době.
Nyní jsou publikovány především klinické studie vzájemných farmakologických interakcí
a interferencí, ale jejich přesný patomechanismus ještě není přesně znám.
Převládající D2 receptory jsou zastoupeny na postsynaptických, non-dopaminergních neuronech
včetně GABAergních neuronů jako na heteroreceptorech ve ventrální oblasti mezencefala. Zde
účinkuje dopamin na D2 heteroreceptorech – vyvolává hyperpolarizaci poklesem inhibiční aktivity
GABA.
Dopaminergní sítě jsou bohatě propojeny včetně na thalamus, locus coeruleus, prefrontálně
a antagonizace D2 receptorů je schopna proto přímo ovlivnit celkovou anestezii.
GABA-ergně účinkující anestetika vedou k alfa a delta aktivitě EEG sítě a mají vliv na regulace
neurální sítě s odrazem v thalamokortikálních a kortikothalamických axonech.
GABA-ergně účinkující anestetika – propofol, sevofluran, desfluran, izofluran mají zřejmě společné
účinky na bikoherenci v týchž oblastech a na GABA ergní dráhy.
Zaslouží si širší výzkum interakce a interference – např. s droperidolem jako antagonistou D2receptorů. Droperidol byl znám - především z klinického pohledu - jako antiemetický
a antinauzeozně účinný přípravek a jako složka v kombinované neuroleptanalgezii. Výzkum jeho
přesného patomechanismu v interakci se sevofluranem je jedním z prvních kroků takto zaměřeného
výzkumu, který by měl mít význam i pro klinickou anesteziologii.
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Studie

Studie zahrnuje 45 dospělých pacientů ve věku 20 – 60 let. Jako vhodná metoda kontinuálního
sledování byla zvolena BIS – EEG s frontálně symetricky umístěnými snímači.
Celková anestezie byla uvedena sevofluranem a end-tidal koncentrace sevofluranu byla poté
udržována na 1 obj. % .
Droperidol byl podán i.v. v bolusové dávce 0,05 mg / kg t.hm.. Před podáním a 10 minut po jeho
podání byly hodnoceny EEG změny z pohledu intenzity a bikoherence v BIS symetrii a výsledky byly
statisticky vyhodnoceny.
Droperiol významně zvýraznil alfa- bikoherenční pík, vyvolaný sevofluranem z 30,3 % ( 24,2 %, 42,4
% ) na 50,8 % ( 41,7 % na 55,2 %) s mediánem (25 %, 75 % ; p < 0,001); Hodges Lehman rozdíl
mediánu 15,8 % ( 11,3 – 21,4 %; 95% CI).
Frekvence alfa-bikoherence měla vrchol simultánně posunut k nižší frekvenci z 11,5 ( 11.6 - 1,30)
na 10,5 (10,0; 11,0) Hz – medián 25, 75 %); p < 0,001.
Průměrná bikoherence v delta-0 oblasti se zvýšila ze 17,2 % (15,6 na 18,7 %) na 25,1 % (23,0 na 27,3
%) s 95% CI; p < 0, 0001 s rozdílem 8,0 % (6,0 – 9,9 %).
Hodnocení

Droperidol zvýrazňuje alfa i delta bikoherence a posunuje píkové – vrcholové alfa- bikoherence
k nižším frekvencím a podporuje účinnost anestezie sevofluranem v zobrazení EEG, zřejmě cestou
regulace gamma-OH aminomáselné kyseliny a jejích regulačních subkortikálních sítí, které ovládají
působení celkové inhalační anestezie i propofolu.
ARAKI, Ryuhei, Kazuko HAYASHI a Teiji SAWA. Dopamine D2-receptor Antagonist Droperidol Deepens
Sevoflurane Anesthesia. Anesthesiology [online]. 2018, 128(4), 754-763 [cit. 2018-05-28]. DOI:
10.1097/ALN.0000000000002046. ISSN 0003-3022. Dostupné z:
http://Insights.ovid.com/crossref?an=00000542-201804000-00020
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Hyperchloremie a sepse – tzv. fyziologický roztok versus balancované
krystaloidy
Chloridy představují největší anion v extracelulárním prostoru a v jeho tekutině a podílejí se velmi
významně na jeho homeostáze v organismu. V sepsi snadno vznikne hyperchloremie, často
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i v důsledku exogenní zátěže infuzním fyziologickým roztokem – izotonickým roztokem NaCl –
a vede až ke stupňování nepříznivé prognózy.
Acidóza je častým projevem u septických pacientů s různorodým a často multifaktoriálním
mechanismem vzniku : selhávání dýchání typu II, selhání funkcí ledvin, laktátová acidóza,
ketoacidóza.
Ze dvou třetin se na ní podílí chloridový ion v plasmě a ten je odpovědný
až za třetinu tzv. „ toxicity plasmy“ - hraje roli v pH plasmy, v její osmolalitě i ve svalové aktivitě
a výkonnosti a v neuromodulaci až u 25 % septických pacientů.
Izolované monopodávání tzv. fyziologického roztoku vede patofyziologicky k nepříznivému
ovlivnění MAP – středního arteriálního tlaku, hemodynamiky v ledvinách a v GIT, zejména
při septické tkáňové hypoperfuzi.
Hyperchloremie má nepříznivý podíl v systémové zánětlivé odpovědi - SIRS, nepříznivě ovlivňuje
oběhovou výkonnost, vede k poruchám celkové homeostázy. Doprovází agresivní objemovou
resuscitaci – nálož krystaloidy s vysokým obsahem chloridů, a to zejména při septické tkáňové
hypoperfuzi; výsledkem je hyperchloremická acidóza.
K pravidelným kontrolám vnitřního prostředí se proto řadí i monitorování koncentrace chloridů
a parametrů acidobazické rovnováhy.
Balancované infuzní roztoky se v porovnání s izotonickým roztokem chloridu sodného promítají
s vysokou pravděpodobností do zlepšených klinických výsledků sepse – viz randomizovaná studie
SMART s hodnocením, zjištěním a porovnáním 30denní mortality septických pacientů. Statisticky
signifikantně příznivější přežití bylo po podávání balancovaných infuzních roztoků za jinak
srovnatelných podmínek a poměrů.
Izotonické roztoky natriumchloridu zůstávají volbou u septických pacientů v případech závažné
hyponatremie, edému mozku a při mozkolebečních poraněních.
Patofyziologické i prognostické rozdíly se významově dořeší dalšími studiemi, které komplexně
zhodnotí mortalitu, hemodynamiku, nedostatečnost funkce ledvin typu AKI (acute kidney injury),
hemokoagulační poměry a další orgánové změny, délku pobytu v intenzivní péči a dobu
hospitalizace.
FILIS, Christos, Ioannis VASILEIADIS a Antonia KOUTSOUKOU. Hyperchloraemia in sepsis. Annals of Intensive
Care [online]. 2018, 8(1), - [cit. 2018-05-28]. DOI: 10.1186/s13613-018-0388-4. ISSN 2110-5820. Dostupné
z: ttps://annalsofintensivecare.springeropen.com/articles/10.1186/s13613-018-0388-4
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HFNC – nazální oxygenoterapie s vysokým příkonem O2

Rizika nepříznivého vlivu tradiční, konvenční umělé plicní ventilace / oxygenoterapie na plíce,
na jejich architektoniku se superponovanými zánětlivými změnami vedlo ke snaze využít inhalace
kyslíku vysokoprůtokovými nosními kanylami (HFNC – high flow nasal cannula) jako neinvazivní
nový způsob určité neinvazivní podpory dýchání (NIV) – oxygenace a vymývání oxidu uhličitého.
Probíhala a stále probíhá celá řada studií, které hledají správné a přínosné indikace a porovnávají
nový způsob především s NIV, s e snížením invazivity umělé ventilace s tracheální intubací apod.
Zatím nelze podat jednoznačné zhodnocení a doporučení, stále jsou dokumentovány nové a často
ambivalentní údaje ze souborů s nejednotnými protokoly.
Historicky byla HFNC zahájena u novorozenců, u nichž naprosto nebyla vhodná těsnící obličejová
maska Vysoký průtok přispíval současně k vytvoření mírného exspiračního přetlaku a vyšších
endexspiračních tlaků.
Pomůcky umožňují manipulace pouze s dvěma základními parametry: FiO2 a dodávaný příkon –
proud kyslíku. FiO2 lze naprogramovat v rozmezí 0,21 – 1,0; příkon kyslíku 5 – 40 l / min. Směs
je ohřívána na tělesnou teplotu a má 100% zvlhčení.
Metoda dosáhla popularity u pacientů v hraničně kritickém stavu. Stále se však diskutuje její přínos
u dospělých a její možné nežádoucí účinky až kontraindikace, aktivně je sledují četné nové studie.
Autoři přehledového textu použili údaje z PubMed, Embase a Web of Science od ledna 2007
do června 2017 u dospělých pacientů a dostupné přehledové články a předkládají pohledy
především z úhlu přínos / riziko.
Přínos HFNC

Přínos zahrnuje udržování stálé FiO2, zajišťuje sice minimální, ale skutečný PEEP, zmenšuje
anatomický mrtvý prostor VD, zlepšuje mukociliární eskalaci a clearance a zmírňuje dechové úsilí
a dechovou práci.
Udržování stabilní FiO2

Nosní kanyly umožňují racionální přívod kyslíku až 15 l / min. Ale i vyšší proud a příkon je nutný
u dušných pacientů. Z centrálního rozvodu medicinálního kyslíku cestou odběrových míst
a rychlospojek jej lze zvýšit až na 50 l /min. Pokud není možno dosáhnout uvedeného proudu pouze
dodávaným kyslíkem, přisává se vzduch z okolního prostředí, takže FiO2 klesne nepodstatně.
Tvorba intrinsického PEEP

Přetlak se při HFNC vytváří v nazofaryngu a podle výsledků experimentálních studií se přenáší
až do intraalveolárního prostoru ve výši < 3 cm H2O a mohl by umožňovat prevenci atelektatických
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komplikací. Zjišťovalo se, zda jsou tyto tlakové poměry reálné i při otevřených ústech; nebyly zjištěny
významné tlakové rozdíly u mužů ani u žen.
Zmenšení anatomického mrtvého prostoru

HFNC vymývá účinně vydechovaný oxid uhličitý z dýchacích cest a jejich prostor je naplněn plynem
se zvýšeným obsahem kyslíku.
Zlepšení mukociliární eskalace a clearance

Kvalitní předehřívání na tělesnou teplotu a 100% zvlhčení směsi vzdor vysokému proudu nevede
k zasychání sekretu v dýchacích cestách a k následným nežádoucím účinkům, ale naopak eskalaci
neviskozního hlenu a sekretu podporuje.
Zmírnění dechové práce

Zda HFNC zmírňuje dechovou práci zatím není jednoznačně prokázána. Klinické studie byly
provedeny např. po kardiochirurgických výkonech při akutní dechové tísni pacientů s oxygenačním
indexem paO2 / FiO2 < 300, s pocitem dušnosti a se zapojením dýchacích svalů a s tachypnoí. Při
HFNC se zlepšila endexspirační plicní impedance o 25,6 %, poklesla frekvence dýchání a zvýšily
se dechové objemy.
Možné nežádoucí účinky

Začátek užívání HFNC nepříznivě poznamenalo především odkládání indikované tracheální intubace
s pokračováním v účinné konvenční invazivní umělé ventilaci. Zvýšila se mortalita u jinak
srovnatelných pacientů, zařazených do studií (KANG et al. ICM 2015).
Klinické užití HFNC

Metoda je jednoduchá svým provedením a je pro pacienty ve svém mechanickém provedení
přátelská. Od ošetřujícího personálu nevyžaduje celou řadu potřebných znalostí a dovedností jako
invazivní umělá ventilace.
Zásadně není vhodná pro značně hypoxemické pacienty. Zvažuje se její indikace při výkonech
na dýchacích cestách, u imunitně kompromitovaných pacientů a v paliativní intenzivní péči
v preterminálních stavech s dušností.
ARDS, akutní hypoxemické selhání dýchání

Příkladem úspěšného využití HFNC se stala hypoxemie u pacientů s chřipkou H1N1. Ačkoli byly
naprogramovány vysoké průtoky kyslíku včetně objemu vydechované směsi do prostředí
u pacienta, žádný z ošetřujících zdravotníků chřipkou neonemocněl (RELLO et al., J Crit Care 2012).
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V následujících studiích byly srovnávány podpory dýchání cestou NIV a HFNC a nutnost tracheální
intubace – nebyl však zjištěn rozdíl; ale další výsledky nebyly jednoznačné.
Hypoxemické selhání dýchání bylo řešeno ve třech metaanalýzách se srovnáváním rozličných
způsobů podpory. Mortalita se nelišila, HFNC byla lépe tolerována oproti konvenční oxygenoterapii.
Indikace tracheální intubace však byla kontroverzní. Další a zpřesňující posuzování na větších
studiích podle závažnosti hypoxemie pacientů jsou nutné.
Text autorů obsahuje přesné srovnávací tabulky studií s uváděním dechových parametrů i dalších
významných údajů.
Hypoxemie navozená např. závažným srdečním selháváním

Do studie (ROCCa et al.) byli zařazení kupříkladu pacienti s NYHA kategorie III. a s HFNC
s příkonem 30 – 40 l kyslíku /min. Kolaps dolní duté žíly se snížil postupně podle rychlosti a objemu
proudu plynu; dechová frekvence rovněž poklesla až o 50 %. Omezilo se snížení srdečního předtížení,
zlepšila se levostranná i pravostranná ejekční frakce. Výsledky ale byly v dalších studiích z části
zpochybňovány. Přesto i poté bylo potvrzeno, že vysoký přívod kyslíku 10 l /min má určitý CPAP
efekt 0,8 cm H2O. CPAP účinek se zvýšil zavřením úst (2 cm H2O), u žen (0,6 cm H2O)
a vyšším vzrůstem pacienta (0.5 cm H2O na 10 cm rozdílu).
Postextubační hraniční dechová výkonnost

Extubace může selhat až ve více než 20 % případů. Byla sledována především
po kardiochirurgických výkonech a po výkonech břišní chirurgie. HFNC podobně jako podpůrná NIV
po extubaci se projevily jako přínosné postupy. HFNC nezpůsobila otlaky, snížila tachypnoe
a udržela příznivý oxygenační index. Ukázala se jako vhodná i pro preemptivní indikaci po extubaci
v hraničních případech.
Vztahuje se na seniory starší než 65 let, s APACHE skóre > 12 bodů, komorbidní křehké pacienty,
s BMI > 30; s pokročilejší CHOPN, s mírnými problémy udržování průchodných dýchacích cest,
po umělé ventilaci, trvající déle než 7 dnů, s větší sekrecí z dýchacích cest.
Oproti NIV má více přátelský ráz s uspokojivou subjektivní tolerancí. Diskutabilní je účinek
po nitrobřišních operačních výkonech. Obecně se přijalo, že je vhodná pro pacienty s poměrně
nízkým rizikem hypoxemie a že vyžaduje další prověřování.
Výkony na dýchacích cestách

Výkony zahrnují užití HFNC při bronchoskopiích, při obtížných tracheálních intubacích a to zejména
u rizikových pacientů s hypoxemií a s morbidní obezitou. Studie je srovnávaly s tradiční NIV
s příkonem až 50 l kyslíku / min. V porovnání s NIV se HFNC významněji v těchto indikacích
neosvědčila.
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Intubace u rizkových pacientů s hraniční oxemií je vhodnou indikací pro HFNC . Pokračuje totiž
i v průběhu intubace, zatímco preoxygenaci s obličejovou maskou je nutno přerušit. Navíc zajišťuje
mírné CPAP působení. Ani tyto studie zatím neposkytly zcela přesvědčivé výsledky. HFNC je zřejmě
vhodná pouze pro pacienty s mírným stupněm hypoxemie – např. u obezních pacientů, před
bariatrickými operačními výkony, pro apnoické techniky tracheální intubace. I v těchto kategoriích
se ale čeká na výsledky dalších studií.
Pacienti s kompromitovanou imunitou

Studie s těmito soubory svědčí o příznivějších výsledcích s HFNC v porovnání s NIV např.
u hematoonkologických pacientů. Snižuje se počet nutných tracheálních intubací zatížených
podstatně vyšší infekční a septickou mortalitou. Indikací pro HFNC se staly především pneumonie,
ale volba zůstává z pohledu rizika zvýšené mortality stále ambivalentní.
EOL – paliativní intenzivní péče

Inhalace kyslíku, užití HFNC systému jsou indikovány u pacientů v terminálním stavu při dušnosti ke
zmírnění subjektivních obtíží. Studie svědčí pro podávání v době přibližně posledních tří dnů; 41 %
pacientů se subjektivně zlepšilo a 44 % pacientů zůstalo stabilních s tolerancí při DNAR ordinacích.
Zlepšila se objektivně oxygenace a snížila se dechová frekvence. Z etického pohledu
je HFNC přínosná a ekonomicky je úsporná – nejsou nutné těsnící obličejové masky pro NIV apod.
Zhodnocení a závěry

Studie jsou obtížně zaslepovány, takže HFNC je jen obtížně srovnávána s kontrolní skupinou daného
souboru. Je nicméně „přátelštější“ vůči pacientům, kteří ji snáze tolerují, je nepochybně vhodnější
pro delší užití.
Hlavní rizikem je odkládaná tracheální intubace s účinnější invazivní ventilací u pacientů
se závažnější hypoxemií. Ve většině dosavadních studií je výhodnější než konvenční oxygenoterapie
a není zřejmě méně účinná než neinvazivní ventilace s maskou, popř. helmou. HFNC je především
vhodná jako přemosťující po extubacích hraničně výkonných pacientů. Ale i v tomto směru je nutné
další klinickovýzkumné rozpracování.
Specifické etické indikace má u imunitně kompromitovaných pacientů a v paliativní terminální
intenzivní péči s DNAR rozhodnutím.
HELVIZ, Yigal a Sharon EINAV. A Systematic Review of the High-flow Nasal Cannula for Adult Patients.
Critical Care [online]. 2018, 22(1), - [cit. 2018-05-28]. DOI: 10.1186/s13054-018-1990-4. ISSN 1364-8535.
Dostupné z: https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-018-1990-4
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Farmakokinetika sublinguálního sufentanilu
Hlavním cílem při léčbě akutní, středně intenzivní až kruté bolesti je rychlost nástupu analgezie
a neinvazivní jednoduchost podání.
Transmukózní formy zajišťují neinvazivní podání lipofilních látek a přípravků včetně opioidů. Dosud
se užívá zejména fentanyl a buprenorfin při průlomové bolesti onkologických pacientů.
Předpřipravené jednorázové aplikátory jsou bezpečné a oblíbené i pro svou jednoduchost podání
účinné dávky z tablety o průměru 3 mm. Interval do nástupu analgezie je 20 minut; další dávku
je možno podat za 60 minut; rozpouštění tablety trvá asi 5 minut.
Studie a výsledky

Výborným přípravkem a jeho aplikační možností je sublinguální podání sufentanilu v dávce 15 nebo
30 mikrog.
Text popisuje a hodnotí studie a jejich výsledky se 26 citacemi vd zpracování autorů s USA
i z dalších mezinárodních pracovišť. Jsou využity metaanalytické možnosti. Čtyři studie pracují se 122
zdravými dobrovolníky a sedm studií s 944 dospělými pacienty. Hodnotí nejen koncentrace, ale
i dostupnost, subjektivní VAS a průběh analgetizace se subjektivním zhodnocením její účinnosti
a s uspokojením.
Biodostupnost jedné sublinguální tablety je rovna 52 % podané dávky a klesá po užití dalších dávek
na 35 %.
Ketokonazol – inhibitor CYP3A4 zvýšil maximální plasmatickou koncentraci o 19 % a AUC o 77 %.
Po jednorázové dávce 30 mikrog se dosáhlo prahové analgezie 24 pg / ml do 30 minut s nejvyšší
koncentrací do 1 hodiny a s poklesem dostatečné účinnosti přibližně do 3 hodin.
Při opakování dávek vždy po uplynutí 60 minut se plateau tlak dosáhl při podání páté dávky a doba
do snížení účinné koncentrace na 50 % - kontext-senzitivní poločas - byla srovnatelná po jedné
i po 12 dávkách.
Clearance se zvyšovala úměrně tělesné hmotnosti, klesala vlivem stárnutí; neměnily ji poruchy
jaterních ani renálních funkcí.
Podání uvedené formy je bezpečné – nehrozí útlum dýchání v porovnání s i.v. podáním identické
bolusové dávky, kdy plasmatická koncentrace dosáhne až hodnoty 63 pg / ml.
Sublinguální forma se prokázala jako účinná a celkově uspokojivá.
FISHER, Dennis M., Peter CHANG, D. Russell WADA, Albert DAHAN a Pamela P. PALMER. Pharmacokinetic
Properties of a Sufentanil Sublingual Tablet Intended to Treat Acute Pain. Anesthesiology [online]. 2018,
128(5), 943-952 [cit. 2018-05-28]. DOI: 10.1097/ALN.0000000000002145. ISSN 0003-3022. Dostupné z:
http://Insights.ovid.com/crossref?an=00000542-201805000-00019
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BMI a poporodní krvácení
Obezita se obecně považuje za multifaktoriální rizikový faktor pro průběh těhotenství, porodu
a šestinedělí. Jednotlivé složky a fenomény, jejich patomechanismy nejsou ale pečlivě roztříděny
a popsány. Pozornost se nyní podrobněji věnuje vzájemným vztahům – v uvedené studii např.
vztahu mezi obezitou těhotných a objemem poporodního krvácení.
Předložený souhrnný materiál ze Stanfordské univerzity v Kalifornii zpracoval klinické průběhy
porodů a poporodní časné fázi u rodiček hospitalizovaných v porodnické péči z let 2008 – 2012.
Cílem bylo primárně zjistit vztah mezi obezitou a poporodním krvácením; druhotnými výstupy
při atonickém krvácení a jeho intenzitou, charakterem a vedením porodu.
Vzájemné vztahy a klinické studie

Poporodní krvácení je vedoucí příčinou mateřské morbidity a mortality v USA. V letech 1994 – 2006
se jeho výskyt dokonce zvýšil až o 26 %. Jako rizikové faktory se citují mnohočetné těhotenství,
polyhydramnion, placenta praevia, předčasné odlučování placenty, tj. především ryze porodnické
faktory. V současné době ale představují jen minoritní příčiny.
Z pohledu rizik současné doby do souboru rizikových faktorů přistupují nové faktory. Více než
polovinu těhotných lze zařadit v USA do kategorie nadváhy a mírné obezity; tento trend dále
narůstá, a to i v dalších rozvinutých zemích.
Dosavadní jednotlivé studie o vztahu BMI a poporodního krvácení mají často kontroverzní výsledky.
Poporodní krvácení se běžně vztahuje k průběhu porodu. Ale rozdíly v tkáňové struktuře i v jejím
složení i v indikovaných intervencích u těhotných se jeví jako stejně významné a stále málo
zohledňované faktory. Ovlivňují přitom morbiditu a dokonce mortalitu, indikace sectio caesarea
a perioperační komplikace. Všechny uvedené odlišnosti jsou v multifaktoriálním vztahu; obezita
je pouze jedním z uváděných faktorů; vyžaduje statisticky složitější rozbor před závěrečným
zhodnocením a jednotnými doporučeními.
Studie, výsledky a zhodnocení

Uvedená studie uvádí soubor porodů s poporodním krvácením v počtu 60 604 na 2 176 673 všech
porodů, tj. v 2,8 %. V souboru byla 4 % žen s nižším BMI, 49,1 % s normálním BMI, 25,9 % rodiček
mělo nadváhu a obezita byla zaznamenána ve 12,7 % v kategorii I., v 5,2 % v kategorii II. a v 3,1 %
v kategorii III. obezity.
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Srovnání s rodičkami s normálním BMI



Nadváha: vs. krvácení: aOR 1,08; 99%CI; 1,04 – 1,08;
Atonické krvácení: aOR 1,07; 99% CI; 1,05 – 1,09



Obezita I. vs. krvácení: aOR 1,08; 99% CI; 1,05 – 1,1
Atonické krvácení: aOR 1,11; 99% CI; 1,08 – 1,15

Po porodu per vias naturales rodičky s nadváhou i obezní rodičky měly až o 19 % vyšší riziko
poporodního krvácení vč. jeho atonické formy.
Po sectio caesarea měly rodičky ve všech kategoriích obezity až o 14 % nižší výskyt závažného
poporodního krvácení.
Vcelku se jedná pouze o mírný rizikový faktor. Vzájemný vztah je navíc ovlivněn nejen BMI,
ale i průběhem a vedením porodu.
Uvedená statistika je svými výsledky obdobná i ve studijních výsledcích v Dánsku, v Kanadě
a ve Finsku, kde byl vliv obezity těhotných a rodiček vztažen i k perinatální mortalitě.
Ve Švédsku se vzájemné vztahy krevních ztrát a BMI potvrzovaly v kategorii s vyšším až vysokým BMI
– riziko se úměrně stupni obezity zvyšovalo. Míra rizika zůstala ale kontroverzní a byla zdůvodňována
i systémem zdravotnického zajištění, lékařským vedením porodu, rasovou příslušností, věkem,
paritou apod.
Rizikové faktory byly společně zahrnuty do porodnických metodických doporučení v souhrnu celé
řady dalších, jako chorionamniotitidy, vícečetného těhotenství, hypertenze, diabetes mellitus
těhotných atd.
Zkušenosti z in vitro pooperačně získaných diagnostických histologických nálezů myometria svědčí
o neexistenci rozdílu mezi obezními a non-obezními rodičkami. Ani síla porodních kontrakcí
se z daného úhlu posuzování neliší. Receptory pro oxytocin rovněž nejsou odlišné – ale v různých
studiích jsou jednotlivé faktory nejednotně dokumentovány a posuzovány.
Nicméně obezní rodičky mají velmi často hyperkoagulační stav – vyšší plasmatický fibrinogen,
F VII, F VIII, fvW faktor, inhibiční účinnost aktivátoru plasminogenu. Tyto poměry zmírňují krevní
ztrátu a snižují potřebu krevní náhrady.
Obezní rodičky mají také větší krevní objem, takže vzácněji při krvácení dosáhnou prahové hodnoty
pro indikaci krevní náhrady a méně často u nich vzniká hemoragický šok.
Při srovnávání s BMI u daných žen před jejich těhotenstvím se prokazuje, že vzrůst BMI v průběhu
gravidity je tím mírnější, čím vyšší byl předtěhotenský BMI. Vysoký BMI může mít vliv na průběh
porodu a na aktivní fázi II. Doby porodní, především z pohledu indukovaného a protrahovaného
porodu.
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Souhrnně lze uzavřít, že obezita sama o sobě nepatří mezi významné rizikové faktory určující
poporodní krvácení a jeho závažnost.
BUTWICK, Alexander J., Anisha ABREO, Brian T. BATEMAN, Henry C. LEE, Yasser Y. EL-SAYED, Olof
STEPHANSSON a Pamela FLOOD. Effect of Maternal Body Mass Index on Postpartum Hemorrhage.
Anesthesiology [online]. 2018, 128(4), 774-783 [cit. 2018-05-28]. DOI: 10.1097/ALN.0000000000002082.
ISSN 0003-3022. Dostupné z: http://Insights.ovid.com/crossref?an=00000542-201804000-00022
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Tips and tricks – Cave
Akutní amnestický syndrom po předávkování fentanylu
V rozmezí let 2012 – 2016 utrpělo podle obou autorů z Chelsea a z Bostonu v Massachussets v USA
14 pacientů po podání běžné dávky fentanylu syndrom akutní anterográdní amnézie v trvání
měsíců; u několika z nich trvaly projevy daného syndromu i déle.
Syndrom byl v zobrazení HD-fMRI charakterizován hyperintenzivními signály v oblasti obou
hippokampů. Pacienti měli i střídavé výpadky dalších kognitivních funkcí včetně orientace
a pozornosti. Třináct z nich mělo pozitivní toxikologický výsledek na opioidy nebo měli v anamnéze
užívání opioidů, ale na fentanyl nebyli v minulosti explicitně testováni.
Syntetické opioidy se často kombinují s heroinem, ale rutinně se netestují v porovnání
s morfinem, s metabolity heroinu nebo s oxykodonem.
Kazuisticky bylo možno v daném souboru identifikovat pacienta s heroinovou anamnézou
a s pozitivním testem na norfentanyl a kokain.
V roce 2017 se v Massachussets syndrom objevil u čtyř pacientů ve věku 28 – 37 let s pozitivní
anamnézou užívání heroinu. Všichni měli pozitivní testy na fentanyl a jeho metabolit norfentanyl
v moči (1,8 - > 200 nanog / ml) nebo v séru (1,87 nanog / ml). Nebylo o nich známo, že by fentanyl
užívali. U jednoho pacienta v tomto souboru byly vzorky pozitivní na amfetaminy, benzodiazepiny,
kokain a metabolit buprenorfinu, ale byly negativní pro genuinní fentanyl.
Nelze vyloučit i další neidentifikovatelné drogy nebo kontaminující látky jako adulterant – příměs.
Fentanyl zůstává hlavním podezřelým z navození syndromu akutní anterográdní amnézie. Výskyt
syndromu stoupá, fentanyl je často jednou ze složek kombinovaných psychotropních přípravků
v drogách. Fentanyl je přítomen v TTS náplasťových analgetických systémech.
Patofyziologicky lze uvažovat ischemii mozku nebo hypoxemii při předávkování nebo excitotoxicitu.
Fentanyl a jeho analoga navozují neuronální hypermetabolismus a akutní neuronální poškození
hippokampu v pokusech na krysách ve vyšším dávkování.
V klinické toxikologii se nově důrazně doporučuje doplnit detekci fentanylu do toxikologické
diagnostiky a diferenciální diagnostiky a určovat jej, jakmile se objeví známky akutní anterográdní
amnézie.
BARASH, Jed A., Michael GANETSKY, Katherine L. BOYLE, et al. Acute Amnestic Syndrome Associated with
Fentanyl Overdose. New England Journal of Medicine [online]. 2018, 378(12), 1157-1158 [cit. 2018-05-28].
DOI: 10.1056/NEJMc1716355. ISSN 0028-4793. Dostupné z:
http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc1716355
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Hrozivé komplikace po dekompresních kraniektomiích
Dekompresní kraniektomie je nejčastěji neodkladný a včasný výkon po netraumatických
i traumatických mozkolebečních inzultech. Ponechává intaktní dura mater nejčastěji po evakuaci
hematomu v prevenci fatální nitrolební hypertenze po kontuzi mozku. Neporušený kostní štěp může
být do budoucího zaklopení lebky uložen v břišní stěně pacienta nebo hluboce zmrazen
v kostní bance. Zaklopení je po stabilizaci a zlepšení stavu pacienta naplánováno během několika
málo týdnů, popř. měsíců. Nepoužitelný štěp je v místě kalvy nahrazen titanovým nebo jiným
syntetickým materiálem s 3D odlitkem.
Pacient je pravidelně umístěn v intenzivní péči, v následné intenzivní péči a prioritou v plánu dalšího
postupu je prevence a léčba zvýšeného nitrolebního tlaku, zajištění odpovídající perfuze mozku
a neurorehabilitace.
Komplikace, jejich hrozby, sledování a prevence



Herniace kory v místě kostního defektu kalvy



Subdurální efuze, efuze pod galeou



Posttrepanační syndrom s obtížemi a známkami: bolest hlavy, závratě, zvýšená dráždivost,
výkyvy nálady a poruchy chování



Křeče



Hydrocefalus s nutnosti komorové drenáže nebo zkratu



Infekce



Paradoxní herniace

Komplikace mohou postihnout i další průběh po zaklopení


Infekce



Resorpce kostního štěpu

Specifická symptomatologie

Specifické projevy se mohou vyskytnout zejména u senzitivních pacientů, po rozsáhlé nebo dokonce
oboustranné kraniektomii.
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U pacientů při vědomí vedou klinické příznaky: bolest hlavy, křeče, výkyvy nálady, poruchy chování
– posttrepanační syndrom až po neurologické výpadky z dysfunkce mozkové kůry jako syndrom
poklesu skalpu.
Význam souboru příznaků, jejich patofyziologie se posuzuje i v klinických výzkumech. Do úvahy se
jako příčiny zařazují: přímý vliv atmosférického tlaku na mozek, změny v hydromechanice
mozkomíšního moku, změny v perfuzi mozku a v jeho metabolismu. Symptomatologie se považuje
za multifaktoriální. Část pacientů v intenzivní péči a v následné intenzivní péči při neurologických
obtížích opakovaně absolvuje diferenciálně diagnostická vyšetření včetně neurologického,
zobrazovacího, opakované vyšetření poměrů v mozkomíšním moku atd. a část je indikována
k implantaci ventrikuloperitoneálního zkratu s dekompresní drenáží subdurálního hygromu.
Sledování a diagnostika u pacienta v intenzivní péči po kraniektomii

Pacienta je třeba trvale sledovat a zaměřit se zejména na mentální / neurologické změny jeho
symptomatologie, ale i na oběhové změny a změny dýchání. Nejzávažnější komplikací s krátkým
terapeutickým oknem pro urgentní postup je paradoxní herniace.
Zhoršení se může s vyšší pravděpodobností projevit v časové návaznosti na lumbální punkci nebo
při bederní drenáži mozkomíšního moku.
Kombinované a komplikované projevy

Nelze vyloučit, že obtíže a známky mohou být zejména v jejich úvodu larvovány vlivem původního
poškození mozku nebo že mohou být nesprávně diagnosticky ohodnoceny.
Indikace ke kraniektomii jsou úkolem neurochirurgů ve spolupráci s neurology, anesteziology
a intenzivisty, specialisty zobrazovacích možností a metod.
V úvodní fázi rozhoduje o indikaci především nitrolební hypertenze a účinnost a úspěšnost její léčby,
a krvácení. Indikace se vymezují pro pacienty, schopné zlepšení, nikoli v perzistentním vegetativním
stavu.
Pokud možno se vyřazuje např. alternativní tejping, akupresúra a implantace zkratů se volí
individuálně a indikovaně. Cestou lumbální punkce je třeba předejít paradoxní herniaci
u pacientů s defektem kalvy a s ventrikuloperitonálním zkratem.
Zaklopení se indikuje časně po stabilizaci a zlepšení stavu pacienta; působení atmosférického tlaku
přímo na mozkovou kůru může vést k místní vaskulární dysfunkci.
Kontroverzní momenty

Vztahují se na výběr pacientů pro kraniektomii , na její timing, na správné technické provedení
a výsledky a komplikace. Všechny uvedené momenty jsou v pokračujícím výzkumu.

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [Online] 2018, 65(2)

47

Následný průběh

Po kraniektomii se její přínos, její význam hodnotí často poměrně obtížně, protože nálezy a vývoj
se kombinují se symptomatologií klinického vývoje primárního inzultu mozku. Z toho důvodu
se pacienti po zaklopení ne vždy významně neurologicky a mentálně zlepší.
Rekonstrukční kranioplastika se sice svým technickým provedením hodnotí jako nezávažný operační
výkon; je přesto třeba ji považovat rovněž za invazivní zásah a ten může mít své vlastní komplikace.
Komplikace nemusí být dokonce ve všech případech reverzibilní a mohou přispívat k méně
příznivému průběhu a horšímu konečnému neurologickému výsledku.
GONZÁLES Isabel: Complications of decompressive craniectomy in neurological emergencies. ICU
Management & Practice [online]. 2018, 18(1), s. 52 – 53. [cit. 2018-05-28]. Dostupné z:
https://healthmanagement.org/c/icu/issuearticle/complications-of-decompressive-craniectomy-inneurological-emergencies
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Lze čekat na „pozdější probuzení“ po zresuscitované náhlé zástavě srdeční?
Pacienti v komatu, které přetrvává 7 dnů po zresuscitované náhlé srdeční zástavě a ROSC, jsou
častými jedinci z pohledu medicínské a lékařské etiky a to pro rozhodnutí o odnětí další léčby
a pro poskytování pouze paliativní péče. Neurologové se nyní podrobněji zabývají zpřesňujícími
funkčními MRI, která jsou prognosticky podstatně spolehlivější.
Jejich nejnovější metodická doporučení zakomponovala výzvu o rozhodnutí prognózy
u komatozních pacientů až na čas minimálně 72 hodin po ohřátí. Timing celkově odpovídá 5 – 7
dnům po zresuscitované náhlé srdeční zástavě. I tyto případy však nepokrývají plných 100 % dané
kategorie přežívajících; tzv. pozdější, pozdní, odložené probuzení k vědomí a kontaktu bylo totiž
zjištěno a popsáno i 25 dnů po ROSC.
Na souboru 200 pacientů této skupiny „pozdní obnovy vědomí“ déle než po 7 dnech po ROSC
se 7,22 % pacientů nejen dožilo šesti měsíců, ale přežilo je v uspokojivém mentálně neurologickém
stavu, i když jejich komplexní vyšetření včetně klinických projevů, EEG a MRI nejsou
v hodnocených protokolech vždy beze zbytku uvedena.
K hodnocení však bylo užito kvantitativní měření anizotropie bílé hmoty celého mozku; určuje
stupeň difuze vody mozkem a výsledky příznivé prognózy mají pro pacienty 100% specificitu a 90 %
senzitivitu.
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Určení edému bílé hmoty je patofyziologicky důvodné – edém mozku je nutno rozlišovat
kvantitativně pro šedou hmotu mozkovou jako úvodní a pro bílou hmotu jako jemu následný.
Je však třeba pro něj správně určit časové a terapeutické okno.
Určení velmi zpřesní prognózu nejen přežití, ale i jeho kvality a zdůvodní převedení daných pacientů
do paliativní péče s ukončením - odnětím aktuální plné léčby.
Rozhodování tím nepovede k morálnímu distresu ošetřujících a rozhodujících lékařů o dalším
postupu u uvedených pacientů, kteří nejeví návrat alespoň základního i když efemerního
a intermitentního kontaktu s uplynutím jednoho týdne nebo případně i s delším časovým
intervalem. Rozhodování a rozhodnutí tím ztratí svůj medicínsky subjektivní ráz osobní interpretace,
anizotropie má schopnost ji maximálně objektivizovat.
Výsledky vyžadují potvrzení v dalších a to robustních studiích s plně sjednoceným protokolem.
Prognóza k 7. dnu je však již nyní relativně zpochybněna, možná by další plná intenzivní léčba
a péče byla indikována a byla by schopna zachránit více životů, i když v podstatně nákladnějším
režimu.
Pravděpodobně by se vztahovala až na třetinu pacientů, u nichž je k sedmému dnu při trvajícím
komatu prognóza nejistá, ale nadále nikoli celkově zcela beznadějná.
HUGHES, Sue. New Test Identifies 'Late Awakeners' After Cardiac Arrest. Medscape [online]. 2018, May
28.[cit. 2018-05-28]. Dostupné z: https://www.medscape.com/viewarticle/894247
VELLY, Lionel, Vincent PERLBARG, Thomas BOULIER, et al. Use of brain diffusion tensor imaging for the
prediction of long-term neurological outcomes in patients after cardiac arrest: a multicentre, international,
prospective, observational, cohort study. The Lancet Neurology [online]. 2018, 17(4), 317-326 [cit. 2018-0528]. DOI: 10.1016/S1474-4422(18)30027-9. ISSN 14744422. Dostupné z:
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1474442218300279
CRONBERG, Tobias. White matter is what matters after cardiac arrest. The Lancet Neurology [online]. 2018,
17(4), 291-292 [cit. 2018-05-28]. DOI: 10.1016/S1474-4422(18)30079-6. ISSN 14744422. Dostupné z:
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1474442218300796

Klíčová slova: Náhlá srdeční zástava; Protrahované koma; Prognóza; Timing rozhodování
Key words: Sudden cardiac arrest; Prolonged comatose state; Prognosis; Timing for decision
making
Drábková

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [Online] 2018, 65(2)

49

Pro širší rozhled – Ad informandum
Střípky ze světových vědeckých akcí 2018

38th ISICEM Brusel; 20. – 23. března 2018
180 vyzvaných přednášejících + postery; 600 účastníků
web: vybrané přednášky; tištěné ISICEM News 1 - 4
tištěný formát vybraných přednášek: 2018 Annual Update in Intensive Care and Emergency
Medicine, J-L Vincent, ed; Heidelberg, 2018, Springer, 600 s.

IARS – International Anesthesia Research Society společně s:
AUA – Association of University Anesthesiologists
SOCCA – Society of Critical Care Anesthesiologists
Chicago 28. dubna – 1. května 2018
Improving Health Through Discovery and Education
vyzvaní přednášející + postery; > 1 000 účastníků
web: přednášky, na vyžádání postery u autorů

Ivth FCCM – Future of Critical Care Medicine
Praha, 14. - 15. května 2018
Thinking foreward – The continuum of critical care
pořadatel APARC – Asia Pacific Association for Respiratory Care
celosvětově vyzvaní přednášející; 165 přítomných účastníků + telekomunikace do 23 zemí světa
web: přednášky
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Společné momenty v pojetí renomovaných oborových i nadoborových přednášejících z celého
světa

Racionální a konstruktivně kritický pohled na stále vydávané a opakovaně inovované série
metodických doporučení a opatření, která zjednodušeně předepisují diagnostické i terapeutické
postupy pro zcela zprůměrované pacienty; výzva se obrací zpět ke klinickému myšlení,
personalizovaně vůči každému jednotlivému pacientovi, i když základní znalost aktuálně přijatých
tzv. guidelines se předpokládá.
Pohled na anesteziologii, intenzivní medicínu a medicínu kritických stavů se prodlužuje
v perspektivách až do roku 2050. Za „ přesvědčeného a nadšeného vizionáře“ lze v tomto směru
považovat J-L Vincenta v rozpracovaném a bohatě dokumentovaném sdělení na všech akcích.
Je a bude doba postupující digitalizace, programování, robotizace, přesunu řady profesních
kompetencí na přístrojovou techniku. Medicína se věnuje zpřesňování svých poznatků s novými
disciplínami – proteomikou, s výzkumem mitochondriálního traumatu, s hledáním nových
biomarkerů, geneticky individualizovaným farmakopostupům, s vyžadováním velkých
reprezentativních a dostatečně zdůvodňujícím souborům „ big data“; hloubkovému rozboru
zejména mozkových a mentálních funkcí, které z lidského organismu dnešního pojetí vytvářejí
a restaurují lidskou bytost.
Do popředí se v technokratickém, postindustriálním a postmoderním světě znovu a iniciativně
uplatňuje etika, kvalita života a jeho délka v subjektivní toleranci, paliativní intenzivní péče, dále
respekt k integrovanému organismu s řízením endogenní rytmicity a naopak k vyvolaným
dysfunkcím na dané holistické úrovni.
Intenzivní medicína rozšiřuje podporu a náhradu orgánů v miniaturních přenosných formách
a modelech, ovladatelným a programovatelných i na dálku jako účinnou součást rescue – záchranné
medicíny. Narůstají počty akutně přežívajících a přitom velmi křehkých pacientů, seniorů a tento
trend se dále zvýrazní s formulací indikací a deaktivací podle prognostických kriterií a ekonomické
dostupnosti. Intenzivní péče se prodlužuje pro chronickou kritickou chorobu – CCI do systému
následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Vyžaduje navazuijící
neurorehabilitaci, rekondiční proteinovou nutrici, soudobé i budoucí kompenzační pomůcky,
nástroje a minipřístroje. Výběrově zdůrazňuje nutnost ambulantní sítě i domácí intenzivní péče
a navrhuje první její modely, tvoří základy nově budované regenerativní medicíny.
Ve výuce je zřejmý nárůst intenzivních postupů v jednotlivých oborech, takže interdisciplinárně
pojímaná intenzivní medicína si musí co nejdříve vymezit své místo a jeho význam, a to i v obecné
informovanosti a povědomí, v zájmových oblastech masmedií a u sponsorů. I když její vlastní
týmový, konziliární, komplementární přínos bude trvalý, intenzivisté si musí doplnit manažérské,
koordinační, jemné dovednosti týmového vedení a přitom spolupráce. Do nich se nyní spontánně
a velmi iniciativně včleňují i nelékařští, emancipovaní a technicky vzdělaní zdravotničtí pracovníci,
zejména anesteziologické sestry a technici, fyzio- a ergoterapeuti, kliničtí farmaceuti
a psychologové, paliatři, nutriční a respirační terapeuti, bioetici, představitelé spirituální péče
a v budoucnosti jistě i další.
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Ve výuce se bude uplatňovat nejen simulační nácvik praktických mechanických a technických
dovedností, ale i profesionální komunikace, zásady etického nazírání na hraniční stavy pacientů
a na rozhodování, a to i v multietnické a multireligiozní světové společnosti a společných pacientů.
Specifickou pozornost získává a pozornost se bude nadále progresivně zvyšovat v oblasti
rozhodování. Vztahuje se nyní především na indikace náhrad životních funkcí – VADs (ventricular
assist devices), ICD, ECMO, brain-to-brain communication, implantace umělých hrtanů a bioprotéz,
3D výlisků z tiskáren kompenzačních pomůcek a náhrad a jistě s rozvojem techniky i dalších možností
pro studie i následné klinické uplatnění. Jejich distanční teleřízení, programování, úpravy,
rozhodování o jejich deaktivaci na přání pacienta, podle nepříznivé a přitom jisté prognózy, podle
ekonomické náročnosti v prognosticky nepříznivých stavech se řeší odborně, eticky a dále
legislativně již dnes.
Vysoce patogenní a přitom multi- až panrezistentní kmeny z oblasti mikrobiologie jsou hrozbou
nejen jako dnešní tzv. HAI – infekce související s pobytem v nemocnici, zejména v intenzivní péči
a v perioperační medicíně, ale globalizací se velmi rychle šíří jako primárně komunitní. Mohou být
i nevyzpytatelným rizikem pro ošetřující zdravotníky vzdor laminární klimatizaci v nejbližším
prostředí pacienta a přídatného technického vybavení. I ve velmi vyspělých zemích se navíc
stupňuje trend a výskyt VRE – vankomycin rezistentních enterokoků, MRSA, ESBL pozitivních.
patogenů, patogenů s indukovanými a velmi účinnými karbapenemázami, i náhlých erupcí chřipky
Bezpečnost pacientů včetně novorozenců, dokonce ještě nenarozených plodů, dále dětí ve věku
vývoje mozku přibližně do tří let, těhotných ve III. trimestru gravidity se nyní usilovně řeší
z pohledu anesteziologie a běžně užívaných celkových inhalačních anestetik skupiny fluorovaných
éterů, ketaminu i propofolu. Studie se dosud potýkají s nejednotnými protokoly, s obtížným
převodem výsledků z pokusných zvířat na humánní anesteziologii, s poměrně krátkým sledováním
vývoje mozku do doby 15 let věku. Jednoznačným závěrům nelze dosud v rámci EBM dostát – dosud
je doporučení založeno na varování, na zvýšené pozornosti, na racionální informovanosti vč. rodičů
a na střídmé volbě anestezie k nutným výkonům v nejvíce rizikových obdobích.
Širší záběr farmakopřípravků se nově posuzuje především z pohledu interakcí, nežádoucích účinků
a geneticky vyprofilované volby u jednotlivých pacientů. S úvodními příklady s tzv. big data pracují
dosud především kardiologové v oblasti např. statinů a psychiatři v oblasti SSRI a dalších
antidepresív. Stále se diskutují nezvyklé kombinace – heroin + antidotum, dexmedetomidin,
parciální agonisté, využití v alternativních indikacích – ketamin a velké deprese rezistentní vůči
tradičním SSRI a SRNI apod.
Bezpečnost - její požadavek se vztahuje na pacienty včetně anesteziologie – nově např.
předplněným injekčními stříkačkami a monitorací hladin v krevním oběhu a pomocí zdokonalených
BIS údajů apod. Trend je již historický – navazuje na identifikace a nezáměnná připojení centrálních
rozvodů plynů, na individuální barvy i chemické vzorce na tlakových lahvích apod.

Požadavek bezpečnosti nicméně eskaluje svým významem i pro ošetřující zdravotníky. Stížnostní
agenda se strany pacientů na péči a komunikaci se celosvětově zvyšuje v technicky odcizeném
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prostředí i na eticky nedostatečné jednání zdravotníků. Zátěž zdravotníků obecně sílí navíc
v narůstajícím vyžadování ekonomicky úsporného, výpočetně dokumentovaného a jednotného
organizačního systému v profesi.
Lze očekávat nárůst telemedicíny, vyžadování odborného poradenství od lékařů i dalších ve vyšší
míře, hodnocení psychosomatických aspektů, genetických testů pro správnou volbu a prevenci
interakcí i pro usnadněné prognostické rozhodování o volbě ale i o intenzitě léčby, o rozsahu paliace
atd. Podstatně více vstoupí řada nových poznatků z fyziologie a patofyziologie. Dále vzrostou supera subspecializace v anesteziologii, v intenzivní a v kritické medicíně i v následné medicíně chronické
kritické choroby (CCI – chronic critical illness). Budou výsledkem tzv. poptávky v budoucí lidské
společnosti, v různě vyspělých zemích s různými kulturami a již nyní představují příležitosti k
náplním vzdělávání i ke studiím pro vytváření úspěšných modelů pro budoucnost.
Kde šíře hledat poznatky mimo vlastní oboru k rozšíření vlastního rozhledu i pro studium?
Jednotliví přednášející citovali nejen neurofyziologii, genetiku, imunologii, ale i výsledky studií
ve sportovním lékařství, v medicíně vysokých výšek, v medicíně potápění, medicíně dlouhodobých
pobytů v beztížném a uzavřeném prostředí, v možnostech telemedicíny a v nanomateriálech
i dalších jako v inspirativních novinkách.
Klíčová slova: Nové pokroky v medicíně; Intenzivní a kritická medicína budoucnosti; Anesteziologie
budoucnosti
Key words: Recent advances in medicine; Future intensive and critical medicine; Future
anaesthesiology
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Zajímavosti z historie oboru
Dr William TG Morton a Battle of the Wilderness 5. – 7. května 1864
V titulu uvedená bitva sice nebyla zcela rozhodující pro občanskou válku Jihu proti Severu, ale
zapsala se přímo nesmazatelně pro svou urputnost a lidské ztráty i lidské utrpení do dějin,
do umění a dokonce do historie anesteziologie osobností WTG Mortona.
Sám zprávu o svém zážitku z té doby nikdy neuveřejnil. Ujal se toho až jeho syn WJ Morton z New
York City mnoho let po úvodní události a publikoval zprávu v Journal of American Medical
Association – JAMA té doby s názvem The first use of ether as anesthetic. At the Battle of the
Wilderness in the Civil War. JAMA, 42: 1068 – 1073; April, 23, 1904.
Citoval svého otce z tohoto jeho vyprávění:
Považoval jsem za svou morální povinnost navštěvovat v průběhu občanské války bojiště
a používat u raněných éter k celkové anestezii pro akutní traumatologické výkony i pro analgezii při
krutě bolestivých stavech. Většinou se operovalo v zachovalých a rozlehlých domech, upravených
jako provizorní nemocnice. Ranění se do nich sváželi z širokého terénu, často
po obtížně sjízdných cestách až 48 hodin. Mnoho z nich bylo ve velmi špatném stavu, dlouho vůbec
neumytí, bez výměny původního oblečení, se známkami gangrény a erysipelu. Po příjezdu byli velmi
spěšně vyšetřeni. Ti, kteří nemohli být transportováni dále do vojenské nemocnice, měli operační
indikaci napsánu na papírku, přišpendleném k jejich polštáři nebo k pokrývce pod hlavou.
Dostali ode mne anestezii éterem a v průběhu tří minut byli připraveni pro neobyčejně rychlé
a zkušené chirurgy. Ihned poté se jich chopili sanitáři, kteří měli za úkol zabandážovat pahýly
po amputacích. Celkový čas byl naprosto odlišný od operační doby v mírových podmínkách.
Speciální vzpomínku si WTG Morton zachoval na anestezie i operatívu v souvislosti s Battle
of Wilderness, kdy za jediný den podal i stovky obdobných celkových anestezií.
Bitva, nazývaná Battle of the Wilderness, se odehrávala v ploché krajině ve Virginii od 5. května 1864
po dobu dvou dnů.
Střetlo se zde vojsko generála Granta o 118 000 mužů s armádou Konfederace generála Roberta
E. Lee s 62 000 mužů.
Unie ztratila 2 246 vojáků, bylo zraněno 12 037 mužů a 3 383 mužů zůstalo nezvěstných. Na straně
Konfederace bylo zabito a zraněno 7 750 mužů.
Ale bitva neskončila náhlým oddělením zbytků obou armád. Následovalo 13 dnů bitek v lesích,
vzájemných útoků a násilí a unionisté zaznamenali 26 815 zabitých a zraněných.
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Mnoho set zraněných anestezoval tehdy sám WTG Morton, který před 18 lety zahájil éru moderní
celkové anestezie svou demonstrací s éterem v Bostonu 16. října 1846.
Na tehdejší jeho ostrou debatu s generálem Grantem vzpomíná Dr. JH Brinton ze štábu generála
Granta následujícími slovy:
Byl jsem právě přítomen u generála Granta na jeho velitelství, když mu pobočník ohlásil, že „ přišel
nějaký cizinec, asi civilní lékař, a žádá o zapůjčení ambulance – vozidla, s nímž by mohl navštívit polní
nemocnice“.
Generál Grant okamžitě a zcela kategoricky žádost odmítl s odůvodněním, že ambulance jsou
naprosto striktně vyčleněny pouze pro převozy raněných a nemocných a nikoli pro osobní potřebu.
Jeho odmítavé rozhodnutí bylo neprodleně tlumočeno čekajícímu žadateli, který byl oblečen
v obnošeném, nenápadném cestovním obleku. Dr. JH Brinton vyřizoval zamítnutí a Mortona tváří
v tvář poznal; byl si naprosto vědom a velmi si cenil jeho převratných zásluh. Vrátil se proto
ke generálu Grantovi a žádost opakoval se svým kladným doporučením. Generál Grant trval
na svém úvodním zákazu, ale Dr. JH Brinton rovněž trval na své zásadní námitce, kterou vyjádřil
okamžitou replikou: „Generále Grante, tento lékař toho učinil tolik pro celé lidstvo, tolik
pro takové množství vojáků, daleko více než kterýkoli voják nebo civilní občan pro tuto zemi“.
Generál Grant odložil svůj doutník, zvědavě se na žadatele zadíval a zeptal se: Kdože on to je?
Dostal od Dr. JH Brintona odpověď, že je to Dr. Morton, který objevil éter. Generál Grant chvíli
popřemýšlel před svým konečným vyjádřením – Máte naprostou pravdu, všechny nás o tom poučil
a učil, jak zabránit bolesti – ať mu půjčí ambulanci a všechno, co bude potřebovat a požadovat.
Prý není tento popis tak zcela historicky věrohodný. Údajně se generál Grant s Mortonem
již setkali a poznali na společné audienci ve Washingtonu. Generál Grant prý žadatele při přímém
pohledu poznal a dokonce srdečně uvítal – a vozidlo k inspekci mu bylo povoleno ……
LITTLE, David M. Classical anesthesia files. Park Ridge, Ill.: Wood Library-Museum of Anesthesiology,
sponsored by the American Society of Anesthesiologists, c1985. ISBN 978-0961493202.

Klíčová slova: WTG Morton; Ether; Battle of the Wilderness
Key words: WTG Morton; Ether; Battle of the Wilderness
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Suplementum 2/2018
Celosvětový pohled na EOL v intenzivní péči
Naprostá většina názorů, studií a publikací na dané téma je z tzv. západních zemí a z jejich kultury,
životního stylu i zdravotnických systémů., z jejich záchranné a intenzivní medicíny a možností
intenzivní péče. Je velmi rozdílná podle oblastí, kultury, náboženské víry, morálky ve společnosti; je
ovlivněna přáními pacienta i filozofií zdravotníků a dále sociální kulturou globálního cestování
a migrace. Tématu byla zejména v poslední době věnována narůstající a zasloužená pozornost
s určitou až rozpačitou snahou o základní sjednocující momenty.
Nepřínosná, marná intenzivní léčba, rozhodování o odnětí a nezahájení – EOL

Velká mezinárodní až světová studie ETHICUS z roku 2003 shrnula výsledky především
z evropských zemí:
Severoevropské země: Dánsko, Švédsko, Finsko, Nizozemí, Irsko, Velká Británie vykázaly ukončení
nepřínosné, marné intenzivní péče až ve 47 % všech pacientů zemřelých na lůžkách intenzivní péče;
obdobná rozhodnutí v jižní oblasti Evropy – Izrael, Turecko, Řecko, Portugalsko, Španělsko, Itálie
však vykázaly totéž pouze v 18 %.
Později – v roce 2009 – byly doplněny studie z jiných světových oblastí s výsledky: Střední a Jižní
Amerika 26 %; Jižní a Středozemní oblasti Evropy 30 %; Východní Evropa 36 %; Severní Amerika
a Střední a Západní Evropa 48 %. Z Asie a z Afriky byly informace velmi kusé.
Časový odstup od první velké studie nicméně dokázal nárůst v EOL rozhodování o marné, nepřínosné
léčbě a tříbení odlišností i společných momentů.
Nedávno následovala další, prospektivní a široká mezinárodní studie v roce 2017 ze 730 ICU –
jednotek intenzivní péče z 84 zemí k porovnání vývoje na toto medicínsko-právní – eticko legislativní téma.
Studie zjistila přetrvávající zásadní variabilitu na téma nezahájení (1) nebo odnětí (2) nepřínosné
intenzivní léčby:
Rozhodnutí s realizací 1. nebo 2. byla:


11 % Jižní Asie, 20 % Střední Východ, 22 % Afrika; 23 % Východní Evropa; 25 % Jižní Amerika;



57 % Západní Evropa, 75,6 % Oceánie; 76 % Severní Amerika

Údaje svědčí o dále pokračujícím zvyšování, ale stále se udržují velmi významné rozdíly:


Španělsko 35 %, Tunisko 31 %, Libanon 45 %, Indie 34 %, Francie 53 %, Hong Kong 59 %, USA
61 %, Dánsko 67 %, Velká Británie 73 %.

Následovala přehledová studie (MARK et al. ICM 2015) se shrnutím ke konci roku 2013.
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Rozdíly oscilovaly:


ve 2. od 0 % do 84 % - SD 24 %



v 1. od 5 do 67 % - průměr 27 %, SD 18,5 %.

Rozdíly nebyly pouze mezi zeměmi, ale mezi jejich jednotlivými ICU a dokonce v jednotlivých ICU.
Svědčily o tom, že je třeba zohlednit nejen medicínské, ale i geografické, socioekonomické,
náboženské aspekty komunit, pacientů i lékařů.
Pojem nepřínosné / dříve tzv. futile – marné) terapie v terminální fázi života popisuje neoprávněnost
podpory životních funkcí a iatrogenní, často až ryze technické udržování života, které marně
a bezvýsledně spotřebovává zdroje a působí distres pacienta.
Další a to systematická studie na dané téma využila údaje ze 38 jednotlivých studií a prokázala, že
v průměru až 33 – 38 % pacientů v daném stavu byla ordinována plná a přitom zcela nepřínosná
intenzivní léčba. Zahrnovala umělou plicní ventilaci, hemodialýzu, radiační terapii apod. v 7 – 77 %
s průměrem 33 % (CARDONNA-MOPRRELL et al. 2016).
V Kanadě nicméně proběhl soudní proces, že lékaři mohou přistoupit k odnětí byť nepřínosné
intenzivní terapie pouze se souhlasem pacienta.
Eutanázie

Eutanázie se diskutuje stále; zlegalizovaly ji Belgie a Nizozemsko za dodržování velmi přísných
kritérií. Není zřejmě vedoucím problémem pro intenzivní medicínu, intenzivní terapii a péči, kde
pacienti nejsou obecně schopni ji vyžadovat, aplikovat ji ani formou asistované sebevraždy podáním
lékové substance s účelem akutně ukončit života – obojí není obecně šíře přijato.
V Austrálii byla tolerance v minulosti legislativně pouze krátkodobá a omezena jen na jednu správní
oblast celého kontinentu.
K souhlasu s touto možností se podle statistických odpovědí přiklánějí ve studii svými názory
i intenzivisté:


Francie 71 %; Nizozemsko 51 %; Belgie 57 %;



s evropským průměrem pouze ve 40 %;



v 15 % v Asii, kde navíc hrozí velmi vysoké tresty.

Příčiny diverzity

Příčiny diverzity lze identifikovat i v kulturní, náboženské a socioekonomické sféře.
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Náboženská víra

Víra je důležitá se strany lékařů i pacientů, i když se ve svých konkrétních a podrobných momentech
liší.
Římskokatolická a ortodoxní řeckokatolická církev mají své definované příkazy a zákazy. Katolicismus
dovoluje 1 i 2, ale zakazuje eutanázii. Řeckokatolická ortodoxní víra nedovoluje
2 a eutanázii. Izrael má jasně definovaná i legislativní konkrétní pravidla, např. jak naprogramovat
umělou ventilaci z řízené k intermitentně podpůrné ventilaci apod.
Obdobnou nejednotnou doktrínu má protestantská víra – ponechává hlavní rozhodnutí na osobní
svobodě a přísně respektuje autonomii.
Z Východní a Jižní Asie jsou náboženská doporučení málo známá, nebývají vyjádřena jednotně.
Studie v pohledu intenzivistů svědčí i o jejich osobní nejednotnosti podle jejich osobní víry
a přesvědčení, náboženského vyznání, církevní příslušnosti, popř. o jejich sekularismu. Řečtí katolíci,
Židé, muslimové, i když jsou kupříkladu zaměstnáni v evropských ICU, by méně často odňali
nepřínosnou terapii než římští katolíci, protestanti nebo sekulárně smýšlející lékaři.
Kulturní prostředí

Oddělit kulturní zázemí a prostředí od náboženství a víry není plně možné. V zemích jako Čína,
Japonsko je kultura dána především nábožensky – konfucianismem, budhismem, šintoismem
a taoismem a podle toho se rozhodování v oblasti EOL úměrně liší.
V asijské společnosti je rodinná sounáležitost vysoká a proto je obecně vyžadována
co nejintenzivnější účinná léčba; rodina vstupuje do rozhodování lékařů, dokonce bez informace
a bez souhlasu pacienta.
Předem stanovená přání jsou v USA formulována v 50 % pacientů, zejména u starších pacientů;
v Německu je odpovídající údaj 30 %. Takto vyjádřená přání jsou výjimečná v Číně, v Japonsku
a v Koreji. Smrt je pro diskusi tabuizována.
Socioekonomické faktory

Makroekonomické a psychosociální faktory se studují až v poslední době 21. století. PHUA et al. (CM
2016) prokázal ve své široce pojaté analýze, že v oblastech obyvatelstva s malými příjmy byl menší
souhlas s nezahájením neodkladné resuscitace – KPR, s odnětím umělé plicní ventilace, vazopresorů,
inotropik a hemodialýzy než ve finančně lépe zajištěných vrstvách obyvatelstva.
I další studie potvrdily tento rozdíl mezi 6 – 14 % u všech přijatých pacientů. Důvody tohoto velmi
rozšířeného jevu nejsou zcela jasné, i když mají zřejmě socioekonomický ráz a podtext. Roli hraje
i skutečnost, že intenzivní medicína, její možnosti a meze jsou známé v populaci chudých zemí teprve
nedávno a jsou chápány obtížně.
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Je zřejmě nutný další vývoj – i lékaři intenzivisté v daných zemích chápou, že své osobní tzv.
medicínsky pokrokovější názory je stále ještě třeba přiměřeně adaptovat celkovému pojetí
veřejnosti. V dotazníkové formě studií sice referují i asijští intenzivisté jako lékaři odborníci, že 1 i 2
postupy jsou pro ně přijatelné ale že jsou v morálním distresu při rozhovorech s rodinami pacientů,
že se obávají nepochopení, odporu, konfliktů, popř. postihů.
Možnosti mezinárodní shody a jednotných postupů

I když se liší názory na EOL rozhodování, byla dosažena jednota v základní zásadě, že umírání
a smrt mají být důstojné, bez utrpení pacienta a že je nesmí předčit a potlačovat agresivní
a nepřínosné metody intenzivní medicíny (SPRUNG et al. 2014).
Hledají se základní a obecně přijatelné zásady a jejich formulace, které jsou přijatelné
a realizovatelné až v 80 – 95 %.
Na EOL se mají podílet intenzivisté – lékaři početní většinou, ale i ošetřující sestry, onkologové,
sociální pracovníci, specialisté v paliativní péči i právníci a advokáti pacientů.
Pozornost se věnuje morálnímu rozdílu mezi nezahájením a odnětím intenzivní terapie, jejich
formulaci a zdůvodnění a to zejména u seniorů a závažně polymorbidních pacientů, na témata
ukončení umělé ventilace, s důrazem na zachovávání zásad medicínské etiky.
Doporučuje se sjednocení postupů a opatření, která zatím přijaly USA, Itálie, Indie a Austrálie. Zatím
však stále přetrvává globální diverzita – roli hrají i kulturní a náboženská očekávání.
Ta v porovnání s přijatými doporučeními u ICU lůžek jsou často rozdílná – 70 % versus 40 %. Často
se odvíjejí od rychlého technického pokroku v možnostech intenzivní medicíny, v korektní
interpretaci aktuálních i předem přijatých přání pacienta. Ta se často liší i mezi jednotlivými pacienty
jako lidskými jedinci a bytostmi nezávisle na jejich srovnatelném zdravotním stavu, klinické
trajektorii i prognóze.
Téma vyžaduje komunikaci, empatii a znalost sociálních, ekonomických kulturních rysů každého
jednotlivého pacienta v pochopení jeho sounáležitosti k jeho danému komplexnímu prostředí
(OCZKOWSKI, Crit Care 2016).
WONG, Wai-Tat, Jason PHUA a Gavin M. JOYNT. Worldwide end-of-life practice for patients in ICUs. Current
Opinion in Anaesthesiology [online]. 2018, 31(2), 172 - 178 [cit. 2018-05-28]. DOI:
10.1097/ACO.0000000000000563. ISSN 0952-7907. Dostupné z:
http://Insights.ovid.com/crossref?an=00001503-900000000-99019
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Odnětí podpory životních funkcí v intenzivní péči
Existence technického pokroku v medicíně umožnila i raketový rozvoj intenzivní medicíny v její roli
záchrany života – záchranné medicíny. Zajišťuje totiž podporu i náhradu základních a vedoucích
životních funkcí lidského organismu. Může intenzivní podporu zahájit, pokračovat v ní a může
ji ukončit při zcela nepřínosném uplatňování, které by podporovalo pouhé krátkodobé přežívání.
V posledních letech vstoupily do kritického rozhodování v intenzivní medicíně a v intenzivní péči
i technické pomůcky, sofistikované, miniaturní, implantovatelné minipřístroje, nahrazující
mechanickou činnost levé srdeční komory – LVADs – left ventricular assist devices.
Rozhodování o nezahájení nebo o ukončení jejich výkonu v rámci zcela nepřínosných opatření je
nyní diskutováno velmi aktivně – včetně jejich timingu, procesu, protokolu, dokumentace
i legislativních, psychologických a etických momentů.
LVAD a nová témata s nimi spojená

Implantace LVAD jsou indikovány jako přemosťující podpora před transplantací srdce nebo jako
dlouhodobá, trvalá součást cílené intenzivní péče.
Historicky jim předcházely implantace postupně se velmi zdokonalujících kardiostimulátorů
a implantabilních kardioverterů / defibrilátorů – ICD. Jejich indikace vyvolávaly často odborné
diskuse i hovory s pacienty i s členy jejich rodin z pohledu implantace i deaktivace. Téma
se promítlo i do etického povědomí intenzivní medicíny.
Mc ILLVENAN et al. (JAMA Intern Med 2016) ve své souhrnné studii o názorech kardiologů
v porovnání s odborníky paliativní medicíny dospěl k následujícím závěrům:
Méně kardiologů než lékařů paliativní medicíny souhlasilo s deaktivací LVAD v poměru 26 % vs.
92 %. Tentýž nevyvážený poměr byl mezi oběma lékařskými specializacemi v osobním reálném
a konkretním nasazení k deaktivaci LVAD: 26 % vs. 59 %.
Více kardiologů oproti odborníkům, angažovaným v paliativní péči odmítlo osobně deaktivovat
LVAD v poměru 17 % vs. 3 %, přičemž si je aktivně přál pacient nebo jím pověřený zástupce.
Obě specializace však byly přesvědčeny, že k pacientovu úmrtí vede jeho základní choroba.
Přesto 1,3 % kardiologů vyjádřilo v dotazníkové studii názor, že se vlastně jedná o eutanázii. Více
než polovina kardiologů byla přesvědčena, že LVAD se má deaktivovat až v krátké fázi nezvratně
terminálního stavu a nikoli na základě prognostického hodnocení. Nicméně v 88 % vyjádřili souhlas
s deaktivací i časněji a to na žádost pacienta ve fázi, kdy akutně ještě nehrozila smrt.
Jednotlivé otázky mají být s pacientem podrobně probrány a zaprotokolovány ještě před implantací
LVAD.
Deaktivaci provede lékař na přání pacienta; pokud je schopen i on sám se s ní eticky osobně
vyrovnat.
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Pacienti i jejich blízcí se v tomto směru orientují a rozhodují obtížně. Část z nich může deaktivaci
dokonce hodnotit jako vraždu, popř. sebevraždu.
Týmy v hospicech nejsou na diskuse, vysvětlování ani na vytváření správné informovanosti
a technické přípravy a průběhu připraveny – eticky ani právně ani medicínsky. Specificky vzdělanými
v této problematice mají být i lékaři paliativní péče; literatura je zatím nedostatečná
a nekvalitní.
Znalosti se liší nejen mezi specializacemi lékařů, ale i mezi jednotlivými členy v hierarchii lékařského
týmu na ICU včetně spojení s umělou plicní ventilací, při možnostech zařazení pacienta
do dárcovského programu atd.
Mezi nezahájením (1) a odnětím (2) se na LVAD vztahují stejná doporučení jako na jiné složky
intenzivní péče.
Mladší lékaři raději a častěji (až dvakrát častěji) doporučují, aby pacienti a rodiny vyhledali lékaře,
který se specializuje na paliativní medicínu a paliativní péči místo toho, aby s nimi hovořili na dané
téma z funkce ošetřujících lékařů – klinických intenzivistů (RICHARDSON, Emerg Med Australas
2016). Téma se přitom vztahuje přímo k intenzivní péči s nezahájením (1) nebo s ukončením (2) plné
terapie a intenzivní péče. Začínající intenzivisté se hladce rozhodnou o 1 nebo 2 – a to až v 90 %
kladně v porovnání se svými staršími kolegy. Ti volí 1 nebo 2 rozvážně asi u 40 % ošetřovaných
pacientů. U všech lékařů – intenzivistů společně rozhodují výhradně medicínská kritéria; nikdy
se na nich nepodílí nedostatek intenzivních lůžek nebo zájem o odběr orgánů pro transplantační
program.
Rozdílnost rozhodování mezi nezahájením a ukončením léčebné podpory prodlužující život
z pohledu lékařů

Bioetici ani odborné profesní společnosti nerozlišují mezi 1 a 2. Ale více než 50 % lékařů považuje
odnětí podpory prodlužující život psychologicky i eticky ze svého pojetí jako více problémové,
především z důvodu vlastní náboženské víry – jejích zákazů i příkazů. Zkušení a osobnostně zralí
kliničtí lékaři rozdíl vnímají méně kontroverzně, snáze se s ním vyrovnávají. Velmi jim napomáhají
předem vyslovená přání pacientů. Pokud se s rozhodnutím nejsou schopni vyrovnat, doporučí
v těchto případech pacienta do péče jiného lékaře.
Timing ukončení léčebné podpory intenzivního pacienta

Studie ozřejmují, že se smrt neliší při časném ukončení nepřínosné intenzivní terapie v porovnání
s pozdějším a časově odloženým načasováním. Nicméně v jednotlivých klinických případech byly
zjištěny příznivé výsledky přežití i po ukončení podpory životně významných funkcí lidského
organismu (McCREDIE et al. 2016). Přitom se nelišil čas, kdy bylo uvedené rozhodnutí v trajektorii
klinické péče učiněno a zrealizováno – od méně než 5 dnů až v době delší než 5 dnů plné intenzivní
terapie. Studie byla provedena u pacientů se srovnatelnými mozkolebečními poraněními a před
rozhodnutím byla oběma skupinám v souboru poskytována náležitá, plná péče.
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Studie (ELMER et al., Resuscitation 2016) u pacientů po OHCA s návratem ROSC zadala
do protokolu výzkumu, že u pacientů s vysoce nepříznivým neurologickým nálezem a průběhem lze
rozhodnutí 2 učinit k 72 hodinám po úvodní neodkladné resuscitaci a ROSC. Postup hodnocení jejich
klinických průběhů byl dodržen a výsledky ukázaly, že 26 % zařazených pacientů přežilo
po subdurálním krvácení, subarachnoidálním krvácení, pokud by se rozhodnutí 2 učinilo v době
kratší než 72 hodin po úvodní kritické příhodě (WEIMER et al. Crit Care Med 2016). Ze studie ale
nevyplynulo, zda by tito pacienti, pokračující v plné terapii, neměli v následném průběhu těžké
neurologické deficity nebo dokonce nezemřeli oddálenou smrtí do 12 měsíců po úvodní příhodě.
Z uvedených důvodů je naprosto nutné prohovořit ještě před rozhodováním o EOL 1, popř. 2 také
na téma, jaký vývoj lze očekávat v následné, plné intenzivní péči směrem k dosažení kvality života
a jeho předpokládané délky - QALY , dále s ohledem na možnost propuštění z následné intenzivní
péče, z hospitalizace, na míru závislosti apod.
Všechna tato opatření vyžadují navázat strukturovanou a cílenou komunikaci i s rodinou. Postup
usnadní a dokonce i urychlí vzájemné pochopení, všemi přijatelné a přijaté rozhodnutí.
K tématům rozhovorů byly doporučeny následující body:


Rodina pacienta pravidelně vyžaduje rozhovor o prognóze a terapeutických možnostech.



Rodina vyžaduje opakovanou a především srozumitelnou informaci o intenzivní péči a o
jejích složkách po ukončení předchozích, ale nyní jednoznačně nepřínosných postupech.



Situace vyžaduje pochopit přání a jasné a trvalé stanovisko pacienta.



Je nutné současně zmírnit až vyloučit nejistotu se strany pacienta i rodiny.



Vhodná je již předem připravená, vytištěná základní informace, kterou si mohou všichni laičtí
účastníci v klidu znovu prostudovat a připravit se k otázkám a výzvám; nesmí mít jazykovou
bariéru pro cizince, pro pacienty s poruchami zraku a sluchu, s percepční afázií apod.



Základem je vždy respekt k přáním a rozhodnutím pacienta (HUA et al. Int Care Med 2016).

Metodická doporučení a protokoly pro odnětí intenzivních opatření a péče

Uvedené dokumenty nejsou dosud k dispozici a postupy jsou i v současné době nejednotné – liší
se mezi ambulantními praktickými lékaři i zdravotnickými zařízeními, a to včetně pracovišť intenzivní
péče (van BEINUM et al. Intens Care Med 2016, DELANEY, DOWNAR J Crit Care 2016).
Doporučuje se sjednotit je vč. etických a legislativních požadavků a opatření a dále podle rozličných
zdravotnických
systémů
v jednotlivých
zemích
s různými
kulturními
poměry
a náboženskou věroukou. Průběh nebude jednoduchý, nelze podcenit různé názory laické
veřejnosti.

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [Online] 2018, 65(2)

62

Dětský věk

Rozhodování včetně EOL, 1 a 2 není sjednoceno ani pro dětský věk. V dané věkové kategorii
se jedná nejčastěji o chronické a život ohrožující choroby. Rozhodování se liší podle zdravotnických
zařízení, věku dítěte, jeho pojištění, diagnózy, závažnosti choroby a jejího dalšího průběhu.
(HELLMANN et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2016) se v Kanadě věnoval novorozencům
na jejich specializovaných dětských a novorozeneckých ICU. Bylo zřejmé, že se ošetřující pediatři intenzivisté vymezovali k načasování rozhodnutí stavy a situacemi, kdy bylo možno očekávat úmrtí
do 24 hodin. Cílem bylo vyloučit trvající utrpení dítěte a předejít neúnosné kvalitě jejich života při
nadále intenzivně podporovaném přežití. Diskuse lékařů s rodiči proběhly v méně než v 3 – 84 %
podle směrnic v jednotlivých zdravotnických zařízeních. Dotýkaly se dětí mladších než dva týdny,
s nízkou viabilitou již před příjmem na lůžko dětské intenzivní péče, se státním zdravotním
pojištěním, fyziologicky zcela nestabilních, s opožděným vývojem, se závažným kardiálním
onemocněním, s kritickou příhodou v posledních 24 hodinách, s akutním příjmem do intenzivní péče
a hispánské etnicity. Vzácnější byly diskuse s Afroameričany, v časné pooperační době,
s neurologickým onemocněním; pohlaví dítěte nerozhodovalo.
V souboru 70 % dětí zemřelo během příjmu. Více než 90 % zemřelých dětí bylo z dětských jednotek
intenzivní péče. Z přežívajících dětí až 70 % mělo nadále nevyhovující kvalitu života. Více
do diskusí zapojovali muži a rodiny euroroamerické kavkazské etnicity.
Legislativní opatření v jednotlivých zemích

Vlády se snaží spravedlivě vyvážit ochranu pacientů před časnou a nechtěnou ztrátou života při
respektu k jeho autonomii. Chrání je i před nevčasným rozhodováním členů jeho rodiny a jeho
zástupců. Řada států USA přijala specifická opatření, která musí předcházet před medicínským
rozhodnutím EOL rázu 1 nebo 2.
Pokud jsou splněny předepsané podmínky, nelze postup hodnotit jako nenáležitý, non lege artis,
protiprávní.
Není např. povoleno nezahájit nebo ukončit intenzivní péči u těhotných, je-li jejich plod svým
vývojem a zralostí viabilní a bude se dále při plné intenzivní péči, poskytované těhotné dále vyvíjet
(např. stát Delaware, USA).
Souhrn

Deaktivace životní podpory patří k zásadním, ale také velmi náročným a obtížným rozhodováním
v kategorii 1 i 2.
Veškeré složky a výhledy mají být prodiskutovány již před implantací LVAD včetně přepokládané,
očekávané kvality života – QOL a jeho trvání (QALY), aby bylo možno získat platný informovaný
souhlas u psychicky kompetentního pacienta, popř. respektovat jeho předem vyslovená přání.
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Přispívá k tomu i respekt k jeho víře, náboženskému přesvědčení, jím uvedená předem vyslovená
přání, pocit vzájemné důvěry.
Výchova k danému pojetí je nutná ve společnosti, mezi laiky, zdravotníky, politiky. Je zásadním
požadavkem zvážit vždy i možnou budoucnost pacienta a nejen profesionální, ale i osobnostní
přesvědčení lékaře a celého ošetřujícího týmu.
JERICHO, Barbara G. Withdrawal of life-sustaining therapy. Current Opinion in Anaesthesiology [online].
2018, 31(2), 179 - 184 [cit. 2018-05-28]. DOI: 10.1097/ACO.0000000000000570. ISSN 0952-7907. Dostupné
z: http://Insights.ovid.com/crossref?an=00001503-900000000-99023

Pozn: 1 – nezahájení podpory životních funkcí
2 – ukončení, odnětí podpory životních funkcí
Klíčová slova: Odnětí podpory životních funkcí; Paliativní intenzivní péče; EOL rozhodnutí; LVAD
Key words: Withdrawal of life sustaining therapy, Palliative intensive care; EOL decisions; LVADs
Drábková

Spiritualita a konečná fáze života
Teprve v roce 2016 začala být spiritualita uznávána jako velmi významný faktor. Stala se jednou
ze složek komplexního pohledu na pacienta a současně výzvou chápat i medicínu jako podporu
nejen medicínských, ale i psychosociálních a spirituálních potřeb pacienta. Spirituální péče se tím
stala i novou položkou stejně jako zdravotnická dokumentace a jako výraz holistické péče
o pacienta a jeho rodinu.
BEST (2018) prošel odbornou literaturu s danými údaji a zjistil:


duchovní péče odpovídá závažnosti choroby;



většina lékařů přenáší téma a hovory na dané téma na duchovní, na kaplany;



spiritualita nemá dosud přesnou definici a není jí věnována ani náležitá výuka a výchova.

Současná situace

V USA nový přehled zjistil, že 27 % Američanů vyznává osobní spiritualitu ale nikoli náboženskou víru
jako takovou a religiozitu. Mezi lékaři s výjimkou psychiatrů jsou poměry srovnatelné.
Ve Spojených státech přibližně 10 % Američanů umírá náhle. Ostatní jsou vystaveni chronickým
chorobám s jejich postupnou a poznenáhlou progresí po měsíce až roky a konečná fáze života
je vede k úvahám o smyslu vlastního života, o transcendentálních tématech i ke komunikaci o nich,
k situaci vyrovnávání se s danými otázkami a problémy.
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Definice a vztahy

Spiritualita nemá zatím přesnou definici. HO et al. (J Int Care Med 2017) označují spiritualitu jako
lidský charakteristický rys, který vede lidské jedince k hledání a k vyjádření smyslu a účelu věcí
a jevů, k jejich významnosti nebo posvátnosti. Spiritualita a náboženská víra se mohou zčásti
překrývat. Náboženství vede ke specifickým rituálům, textům, příkazům a tabu, které danému
jedinci přinášejí vztah a pocit sounáležitosti k transcendentním hodnotám. Spiritualita je významně
širší než náboženská víra; spíše globálně spojuje, zatímco náboženská víra je obrazem velké diverzity
lidské společnosti.
Otázkou až problémem zůstává pro lékaře, jak spirituální potřeby pacientů uchopit. Společným
úvodním nástrojem je vnímavý tón lékaře v kontaktu s pacientem se zřejmou schopností
a ochotou dále naslouchat. Pacient jim nemusí být nakloněn a je možno přejít k dalším tématům
komunikace. Pokud pacient v intenzivní péči není této nabízené komunikace schopen, lze pohovořit
se členy jeho rodiny a s jeho přáteli a postupně si ladění pacienta u nich ověřit a rozšířit. Byl vytvořen
i piktoriální postup, např. s promítáním příjemných prostředí na telestěnu - jak zmírnit úzkosti
pacientů a motivovat je l vyrovnanému hodnocení vzpomínek a k přemýšlení.
Komunikace a výchova

Schopnost a snaha se věnovat komunikaci a zvládnutí jejích nástrojů jsou zásadním předpokladem.
Často se lékaři raději uchylují k medicínským informacím. Je vhodné organizovat interaktivní
semináře a webináře na dané téma již ve vzdělávacích univerzitních programech. Speciální
spirituální péčí se mají výukově zabývat i lékaři paliativní péče: Iniciativně se jí chápat, zvládat
ji mají i ošetřující sestry, kliničtí psychologové stejně jako duchovní nebo spirituální konzultanti
pacienta a jeho rodiny.
Duchovní jsou vhodnou volbou pro specifickou spirituální potřebu a podporu.
Psychologové, kliničtí i pracovní psychologové mají významnou roli nejen pro pacienty a rodiny, ale
i pro ošetřující tým uvedené kategorie pacientů v závažných a kritických stavech, při nepříznivé
prognóze jejich přežití a uchopitelné kvality dalšího života. Snižují jejich profesionální distres
a velmi napomáhají udržování jejich psychické vyrovnanosti.
MORGENWECK, Cynthiane J. Spirituality at the end of life. Current Opinion in Anaesthesiology [online].
2018, 31(2), 185 – 189 [cit. 2018-05-28]. DOI: 10.1097/ACO.0000000000000562. ISSN 0952-7907. Dostupné
z: http://Insights.ovid.com/crossref?an=00001503-900000000-99015

Klíčová slova: Spiritualita
Key words: Spirituality
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Etické momenty intervencí u kritických pacientů v intenzivní péči

Minimálně invazivní intervence v současné chirurgii umožňují terapii i vysoce křehkým a rizikovým
pacientům, a to včetně kardiointervencí na chlopních. Pacienti pro ně vyjadřují informovaný
souhlas. Je neobyčejně důležité jim vysvětlit nejen plán výkonu, ale i mezi možnými perspektivními
komplikacemi uvést i další, nezávislé a dále postupující zhoršování celkového stavu, nutnost
dlouhodobé intenzivní péče, omezení soběstačnosti, popř. závislost na dlouhodobé až trvalé
ventilační léčbě, na užívání různých kompenzačních pomůcek. Zatím je toto pojetí ale výjimečné.
Jeho cílem je dosáhnout sdíleného souhlasu mezi možnostmi medicíny a návrhy lékaře
a představami - a často nereálnými očekáváními pacienta a členů jeho rodiny.
Do komplexu všech zvažovaných faktorů se přiřazují : věk, výkonnost ledvin – v pojetí eGFR,
hemodialýza, ASA funkční kategorizace, progresivní plicní choroba, nutnost i.v. centrálního vstupu
mimo oblast v. femoralis, dále výsledky z robustních studií pro zvažovaný výkon – intervenci
a jejich případné alternatívy.

Z budoucích kompenzačních postupů a pomůcek se probírají z medicínského hlediska:


dlouhodobá závislost na oxygenoterapii – DDOT,



nutnost ubytování v zařízeních se sociální péčí,



z biomarkerů figuruje v souboru zejména albuminemie s hodnotou < 33 g / l,



věk nad 85 let,



časté náhodné prosté pády,



riziko mortality > 7 %;



Charleston skóre komorbidity > 5;



30denní a jednoroční statisticky uváděná mortalita,



slabost dolních končetin a nízká úroveň celkové kondice,



přítomnost a stupeň anemie, hypalbuminemie.

Z pohledu perspektivy a představy pacienta rozhodují:


délka ošetřovací doby,



nutnost a délka umělé plicní ventilace,



disabilita a uchování nezávislosti na pomoci další osoby / osob,



možnost propuštění z hospitalizace,



QOL a QALY,



vlastní názory pacienta na poslední fázi jeho života,
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jeho předem vyslovená přání a rozhodnutí,



celkový navrhovaný scénář, jeho jednotlivé složky a časová vazba.

Jako konkrétní příklad se uvádí multidisciplinární diskuse na téma intervenční transkatétrové
náhrady aortální chlopně ( TAVR) v porovnání s operačním kardiochirurgickým výkonem.
O projednávaných, diskutovaných bodech a o výsledcích se vyhotoví zdravotnická dokumentace.
Pacient je přesně informován před podpisem svého informovaného souhlasu o vyslechnutém
poučení i o svých zdokumentovaných přáních a rozhodnutích. Pokud souhlasí, je s plánem
seznámena i rodina a pacientem speciálně uváděné osoby.
Pokud se nedodrží uvedený postup, může navrhovaný výkon významově znamenat pouze tzv.
„bridge to nowhere“.
Rozhodnutí a informovaný souhlas společně určují i intenzitu další léčby a péče, a to včetně péče
paliativní.
Konkrétně se jedná např. o výkony: výměna kolenního kloubu, kolektomie při divertikulitidě, volba
léčby při apendicitidě z pohledu chirurgie; Jedná se i o volbu anesteziologického postupu
při definitivním rozhodnutí o intervenci / operaci u plánovaných výkonů.
Pro naléhavé výkony komplikované a indikované při doprovodné bolesti, s projevy sepse,
při symptomatologii, charakteristické pro náhlé břišní příhody je postup modifikován.
Volba chirurgického postupu je dominantně dána aktuálními vedoucími obtížemi,
je co nejjednodušší. Informovaný souhlas je pojednán a zdokumentován úměrně psychické kapacitě
pacienta v dané situaci a časové naléhavosti s přesnými časovými údaji.
KAN, Caroline G. a Michael NUROK. The ethics of interventional procedures for patients too ill for surgery.
Current Opinion in Anaesthesiology [online]. 2018, 31(2), 190 – 194 [cit. 2018-05-28]. DOI:
10.1097/ACO.0000000000000558. ISSN 0952-7907. Dostupné z:
http://Insights.ovid.com/crossref?an=00001503-900000000-99025
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Zdravotníci i rodiny v konfrontaci s EOL a s paliativní intenzivní péčí
EOL – End-of-life decisions je pojem dosud bez přesné definice; NIH – National Institute of Health
doporučuje znění:
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přítomnost chronické choroby / chronických chorob nebo jejich známek nebo funkčních
zhoršení perzistuje nebo stavy fluktuují,



vycházejí z nevyléčitelného zdroje a vyžadují formální i neformální (neplacenou) péči a
mohou vést ke smrti.

Definice a vzájemné vztahy

V úrovni intenzivní medicíny a intenzivní péče se jedná o péči o umírající pacienty nebo o pacienty,
kteří jsou v daném stavu a s danou prognózou, pokud nebude zahájena nebo bude ukončena
intenzivní péče.
Nazývá se dále paliativní intenzivní péčí a má udržet kvalitu nebo dokonce ji zvýšit u pacientů
i u členů jejich rodin a udržovat kvalitní komunikaci mezi ošetřujícím týmem a pacienty a jejich
nejbližšími. Rozhodnutí o paliativní intenzivní péči je zdůvodněno prognózou nebo vůlí pacienta,
popř. oběma momenty.
V roce 2003 proběhla studie ETHICUS o 31 417 pacientech v evropských ICU, z nichž zemřelo 4 284
pacientů (13,5 %) nebo jim byla v rámci EOL rozhodnutí omezena plná intenzivní terapie.
Novější studie ICON (Intensive Care of Nations) zjistila u 13 % ze zařazených 9 524 pacientů
v jejich zdravotnické dokumentaci zanesená rozhodnutí o nezahájení nebo o odnětí / ukončení plné
terapie. Podíl se však lišil podle zemí, podle jejich oblastí a výjimečně i podle jednotlivých intenzivistů
na jednotlivých ICU.
Jedná se vždy o kritické rozhodnutí v technologicky velmi potentních a podpůrných možnostech
přežití. Zúčastněné faktory zahrnují i náboženské a kulturní aspekty i individuální a osobnostně
rozhodující momenty – viz souhrnný koncept v tab. 1.
Konfrontace s uvedenými rozhodnutími patří mezi rizikové faktory pro frustraci, vyhoření
a profesní stres.
Mezi francouzskými sestrami na ICU se známky vyhoření projevily u 790 sester (33 % respondentek).
Podíl byl ještě vyšší u francouzských lékařů – intenzivistů – 46 % - ale u nich
se k rizikovým faktorům přiřazovalo především pracovní přetížení a osobní konflikty na pracovišti
(EMBRIACO et al. 2007).
Systém EOL rozhodování závisí kromě ryze medicínských faktorů na organizačním řádu dané
konkrétní ICU, na interdisciplinární komunikaci, na emocionální podpoře, na stresu ve styku s členy
rodiny a na míře pracovní zátěže.
Správně by se do EOL rozhodování měly zapojit i sestry, ale jejich formální účast je stále nízká
a projevují ve větším počtu morální distres v porovnání s lékaři intenzivisty.
Rozdíly se prokazují i v nepřesném pojetí nepřínosné a nenáležitá péče o konkrétního pacienta.
Až 27 % evropských lékařů si bylo vědomo zbytečné, nenáležité, nepřínosné péče o pacienta,
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a to alespoň u jednoho z ošetřovaných pacientů. Nejčastěji se jednalo o příliš intenzivní terapii.
V Kalifornii na 56 ICU byl obdobným průzkumem zjištěn ještě vyšší údaj – 38 %.
K hlavním důvodům váhání před konečným rozhodnutím vedla diagnostická nejistota, nevhodné
složení ošetřujícího týmu, nevhodná komunikace, absence správného odborného vedoucího,
finanční problémy mezi sestrami. Sestry naopak obviňovaly lékaře z nedostatku iniciativy
a komunikace.
EOL rozhodnutí o nezahájení, ukončení nepřínosné intenzivní terapie a následné úmrtí pacienta
nesmí být kvalifikováno jako selhání intenzivní terapie a péče.
Vztah ke členům rodiny a blízkým osobám

Členové rodiny jsou svědkové péče. Progrese základní choroby, popř. i úmrtí svého milovaného
blízkého sledují a mohou podle legislatívy rozhodovat v jeho zastoupení, pokud pacient sám není
pro porozumění informacím a pro rozhodování psychicky kompetentní. Prostředí ICU může přitom
svým technologickým vybavením působit odcizeně až nepřátelsky a traumatizovat. Celý komplex
vjemů se soustředí do pojmu s akronymem FICU – Family Intensive Care Unit Syndrome
s kognitivním zploštěním, pocitem bezmoci s očekávanou ztrátou, se zármutkem, anxiozitou,
depresí, s PTSD , jak o nich svědčí výsledky dotazníkové studie CAESAR o 15 bodech (KENTISHBARNES et al. ICM 2016).
Možnosti zlepšení

Systematické přehledy z provedených 37 studií připravil ASLAKSON et al v roce 2014. Správně a včas
učiněná EOL svědčila o zkrácení ošetřovací doby v intenzivní péči i o zkrácení hospitalizace.
KHANDELWAL et al. v roce 2015 ověřoval, zda rozhodnutí pro dobu budoucí ovlivňují poskytování
intenzivní péče – závěry svědčily o 37% snížení (SD 23 %) příjmů do intenzivní péče a snížila
se i délka hospitalizace o 26 % (SD 23 %).
DAVIDSON et al. se v roce 2017 věnoval formulacím doporučení pro komunikaci se členy rodiny
a blízkými osobami, pro jejich podporu, pro přítomnost u lůžka, pro konzultace s ošetřujícími
zdravotníky i představiteli pomáhajících oborů. Uvedené aspekty si po této úvodní iniciativě
zasluhují další pozornost a pokračující rozpracování.
Oblast etiky

Již v roce 2003 se jí věnoval SCHNEIDERMAN et al. a poté v roce 2007 LAUTRETTE et al. Doporučili
etické konzultace, proaktivní diskuse před EOL, brožuru pro zúčastněné.
Ověřilo se, že:


komunikace a konference s rodinami významně snížily vývoj a skóre PTSD oproti kontrolní
skupině: 27 % vs. 39 %; P = 0,02.



projevy byly mírnější v poměru: 45 % vs. 69 %; p = 0,01.
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projevy úzkosti byly méně časté: 45 % vs. 67 %; p = 0,02.



stejně příznivé byly i výsledky pro deprese: 29 % vs. 56 %; p = 0,003.

CURTI et al. v roce 2016 doporučil podle svých výsledků ze studií vhodnost začlenění psychologa
(facilitátora) do týmů ICU u prognosticky nepříznivých pacientů, ale výsledky se oproti kontrolním
skupinám a očekávání významně nelišily ke třetímu a šestému měsíci.
Obdobně byly testovány reakce rodin, které byly svědky neodkladné resuscitace v přednemocniční
neodkladné péči a role interventů se v daných případech a situacích významně osvědčily.
Naproti tomu zasílání kondolenčních listů rodině po úmrtí jejich člena působila v části těchto případů
až kontroverzně.
Tab. 1. Koncept EOL a možné faktory zlepšení
Základní faktory

Cíle a intervence

Výsledky

Individuální

ICU intenzivisté

ICU inzenzivisté

Predispozice

Týmové rozhodování

Vyhoření

Pohlaví

Týmová komunikace

Morální distres

Plasticita

Komunikace s rodinou

Pojetí nepřínosné péče

Podpora rodiny

výchova

Profesní uspokojení

dovednosti

Trend opustit místo

Organizační faktory
ICU

Příbuzní

Příbuzní

Organizační řád, normy

ICU deník

Akutní stres

Pracovní podmínky

Facilitátoři

Zklamání z rozhodování

Spolupráce

Volné návštěvní hodiny

PICS-F

Podpora týmu

Struktura komunikace
Přítomnost při výkonech
při KPR
Podpora v zármutku

úzkost
PTSD
deprese
těžký zármutek
Uspokojení

Sociální a kulturní faktory
Zákony, směrnice
Kulturní normy
Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [Online] 2018, 65(2)

70

HARTOG, Christiane S. a Konrad REINHART. Staff and family response to end-of-life care in the ICU. Current
Opinion in Anaesthesiology [online]. 2018, 31(2), 195 - 200 [cit. 2018-05-28]. DOI:
10.1097/ACO.0000000000000557. ISSN 0952-7907. Dostupné z:
http://Insights.ovid.com/crossref?an=00001503-900000000-99017

Klíčová slova: EOL v intenzivní medicíně a péči; Reakce ošetřujícího týmu; Reakce rodin
Key words: EOL in intensive medicine and care; Reactions of medical staff; Family response
Drábková

Kvalita života při dlouhodobé umělé plicní ventilaci u pacientů s trvale
neúspěšným odpojením
V současné literatuře o následné intenzivní péči je stále ještě málo relevantních údajů o kvalitě
života, o jeho omezeních, o subjektivním vnímání života u trvale ventilodependentních
a tracheostomovaných dospělých pacientů. Vztahuje se to na pacienty nejen hospitalizované
v následné a dlouhodobé intenzivní péči, ale i na pokračující domácí umělou plicní ventilaci.
Dlouhodobá umělá plicní ventilace a domácí umělá plicní ventilace (dále DUPV) je využívána stále
početněji u pacientů se selháním dýchání a s chronickou nedostatečností spontánního dýchání.
Může být – spíše teoreticky - realizována jako neinvazivní ventilace s obličejovou maskou, výjimečně
s helmou pro intermitentní využívání. Pro trvalou nebo zcela převažující DUPV se volí invazivní forma
cestou trvalé vyšité tracheostomie. Pro ni je třeba získat informovaný souhlas
po náležitém vysvětlování a zaškolení v péči o tracheostoma, o otevřené dýchací cesty i kanylu.
Obrací se nejen k samotným pacientům, ale i k jejich pečovatelům – nejčastěji členům rodiny
u nervosvalově postižených jedinců, trvale ventilodependentních a často postižených i v kombinaci
s dalšími komorbiditami, celkovou křehkostí.
Studie

Studie autorů z univerzitního pneumologického pracoviště v Kolíně nad Rýnem u dospělých
tracheostomovaných pacientů s domácí umělou plicní ventilací se věnovala takto definovanému
souboru v trvání jednoho roku, Má téměř průkopnický a ojedinělý ráz.
Věnovala se problémům v souboru takto charakterizovaných pacientů:


jejich běžným denním činnostem a jak je zvládají;



subjektivnímu hodnocení osobní soběstačnosti v denním životě doma a o jeho nárocích
ve 23 složkách - hodnotila jednotně uvedené údaje podle dotazníku SRI – Severe
Respiratory Insufficiency Questionnaire;
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zařadila i otevřené rozhovory o životní situaci těchto pacientů, o jejich nenaplněných
plánech, o názorech a představách o dalším životě, o jejich představách, o víře v „život
po životě“, o jejich představách o konečné fázi vlastního života a o jejím prožití.

Celkem bylo přijato z center odpojování z dlouhodobé umělé plicní ventilace a z ambulantních
center domácí umělé plicní ventilace do uvedené studie 112 pacientů. Z lůžkových složek
do pokračující domácí umělé ventilace bylo předáno a dále sledováno 50 pacientů. Z tohoto počtu
bylo 25 pacientů zařazeno jako trvale neodpojitelných, s tracheostomií a trvale
ventilodependentních. Základní diagnózy byly CHOPN ve 14 případech a nervosvalové choroby
v 11 případech.
Výsledky souborně ukázaly na jejich velmi zhoršenou kvalitu života v porovnání s běžnou
a srovnatelnou spontánně dýchající populací. Kvalita života byla jako velmi neuspokojivá jimi takto
vnímána i při výborně a trvale poskytované péči a při plném zajištění technickým vybavením
a jednorázovými pomůckami.
K nejzávažnějším hendikepům v hodnocení patřily obtíže s mobilitou, s komunikací, s nedostatkem
sociálních kontaktů, s izolovaností a se závislostí na péči dalších osob. Až 32 % pacientů hodnotilo
smrt jako volitelné východisko v porovnání s jejich aktuální situací a dalšími životními výhledy.
Obtížněji se s psychosomatickým omezením vyrovnávají starší pacienti a senioři s CHOPN než
pacienti s postupující nebo i akutně vzniklou nervosvalovou příčinou původu trvalé dechové
nedostatečnosti.
Pacienti byli dotazováni na zájmy, na kontakty: Sledují televizi denně v průměru 8 hodin. Sociální
kontakty mají denně v průměrném trvání 1,5 hodiny; 72 % zařazených pacientů žije ve vlastním
domě, v 60 % žijí společně s rodinou. V 71 % se zachovaly a trvají vztahy s rodinou. Ve 48 % zajišťují
péči u pacienta - včetně odborně cílené – členové rodiny.
Jejich rozhled, nadhled, názory z pohledu víry, přesvědčení, životní filozofie jsou velmi heterogenní.
Nicméně až 50 % všech pacientů v souboru není spokojeno se svým sociálním postavením.
Hodnocení a závěry

Hodnocení je omezeno skutečností, že studie je monocentrická a soubor je početně poměrně malý.
Kladně se nicméně hodnotí, že představuje jednu z prvních studií na tomto odborném poli … tomu
odpovídá i poměrně malý počet uvedených citací, publikovaných víceméně až v posledních letech
2010 – 2017.
Systematickému hodnocení se věnovalo totiž málo zájmu z pohledu trvalé a invazivní DUPV
a kvality života, omezeného především na domácí prostředí, z pohledu životních potřeb pacientů
a jejich prožívání. Studie nejsou dosud podmíněny jednotnými protokoly, často jsou i závěry
nejednotné.
Problematika se stává aktuální – zvyšují se počty akutně zachráněných pacientů, ale z nich
se vyčleňují postupně chronicky závažně až kriticky nemocní. Intenzivní medicína se rozšiřuje
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z dosud převažujícího rámce záchranné medicíny o dlouhodobé životní trajektorie závislých
pacientů, bez předchozích právně platných rozhodnutí pro dobu budoucí, bez předchozích představ
o náplni pokračujícího života.
Vyžaduje přípravu nejen své specifické náplně, ale i přípravu zdravotnického personálu, vhodné sítě,
pomáhajících oborů i přípravu a zaškolování členů rodin.
HUTTMANN, Sophie Emilia, Friederike Sophie MAGNET, Christian KARAGIANNIDIS, Jan Hendrik STORRE a
Wolfram WINDISCH. Quality of life and life satisfaction are severely impaired in patients with long-term
invasive ventilation following ICU treatment and unsuccessful weaning. Annals of Intensive Care [online].
2018, 8(1) 38 [cit. 2018-05-28]. DOI: 10.1186/s13613-018-0384-8. ISSN 2110-5820. Dostupné z:
ttps://annalsofintensivecare.springeropen.com/articles/10.1186/s13613-018-0384-8
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