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Postgraduální témata
Vazoplegický šok
Pojem

Vazoplegie je syndrom, vystihující a popisující patologicky nízkou systémovou cévní rezistenci.
Klinicky je dominantní snížený krevní tlak při normálním nebo dokonce při zvýšeném minutovém
srdečním objemu, srdečním výdeji.
Jeho příčinou může být septický šok, pooperační šok, šok po mimotělním oběhu, při popálení
a traumatu. Jednotná klinická definice nebyla zatím přijata.
Má své vyvolávající endogenní příčiny – oxid dusnatý – NO, prostanoidy, endotelin -1, sirovodík,
zvýšené uvolňování volných a toxických kyslíkových radikálů.
K extrinzickým faktorům a stimulům se řadí glukokortikoidy, katecholaminy i reaktivita cévních stěn.
Společně představují multifaktoriální a velmi komplexní stav, který se snažíme symptomaticky
ovlivnit a zvládnout úvodním a dominantním terapeutickým užitím infuzních tekutin a vazopresorů.
Terminologie a vzájemné vztahy

Vazoplegie - s nízkou systémovou vaskulární rezistencí (dále SVR) se klinicky projeví jako kritická
hypotenze, i když je srdeční výdej normální nebo dokonce vyšší.
Nízká SVR znamená malý rozdíl mezi středním arteriálním tlakem (MAP) a žilním tlakem (RAP)
v poměru k srdečnímu výdeji – CO: SVR = (MAP – RAP) / CO.
Příčiny jsou velmi různé. Může vzniknout s podobnými klinickými projevy ze sterilních i nesterilních
příčin – v časné fázi po popálení stejně jako v průběhu časné fáze sepse.
Nejčastější klinické příčiny

Nejčastějším klinickým důvodem hypotenze je vazodilatace po podání celkové nebo neuraxiální
anestezie; při protrahovaném trvání vede k velmi nežádoucím komplikacím. Další příčinou
je neurogenní šok při ztrátě sympatické inervace po poranění míchy.
Rozdělení

Různé reakce lze rozdělit na:


vyvolané patogeny s jejich molekulárními účinky (PAMPS) při sepsi;



vyvolané tkáňovým poškozením (DAMPS) v kombinaci vazodilatace a zvýšení kapilární
permeability s relativní hypovolemií; tekutinová resuscitační nálož bývá nutná, ale
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patologický proces kauzálně neřeší a pozitivní tekutinová bilance může být v zásadě velmi
škodlivá; k nejtypičtějším vyvolavatelům patří polytrauma, popálení.
Oba momenty vedou k selhání cévní homeostázy nebo k nezvratné vazodilataci – jejich přesné
oddělení zřejmě není možné.
Vazoplegický šok

Má charakter distributivního šoku a kombinuje vazoplegii s tkáňovou hypoperfuzí, případně
vyjádřenou zvýšením laktátemie. Zvýšená laktátemie při septickém šoku je charakteristickým
markerem nepříznivé prognózy.
Dominantní a první volbou je podání katecholaminů k udržení středního arteriálního tlaku – MAP
(mean arterial pressure), ale hypotenze může být vůči jejich podání rezistentní. Katecholaminy mají
i své vlastní nežádoucí účinky na metabolismus, imunitu a hemokoagulaci. Výhodnější účinky lze
očekávat až od nové farmakogenerace potentních vazoaktivních látek.
Příčiny vazoplegie

Sepse je nejčastější klinickou příčinou vazoplegie. Terapeutickým základem je v úvodu užití
vazopresu k udržení MAP ≥ 65 mm Hg při absenci hypovolemie a udržení laktátemie bez jejího
dalšího vzestupu.
Kardiochirurgické výkony

Uvedeným výkonům patří ve výskytu vazoplegického šoku další – druhé místo. Diagnóza
je vícefaktoriální, často se přidružuje dysfunkce myokardu. Do diagnostiky je třeba zařadit:


zhodnocení předtížení z krevní ztráty,



zhoršení kontraktility myokardu v důsledku tamponády srdeční; častou podpůrnou příčnou
je i podání vazodilatačně působících inotropik s přímým ovlivněním tonusu cévních stěn.

Kombinuje se hypotenze bez nízkého srdečního výdeje; stav není dorovázen infekcí; jeho vznik není
způsobem použitím vazodilatačních inotropik jako dobutaminu nebo milrinonu; stav nemusí být
spojen s tkáňovou hypoperfuzí.
Terapeuticky je třeba zvážit použití odlišného inotropika, příčinou může být i účin umělého
materiálu při mimotělním oběhu.
Nekardiochirurgické výkony

Při hypotenzi z vazodilatace a hypovolemie vyžadují podání vazopresorů k udržení náležitého MAP
– středního arteriálního tlaku se souběhem docílení nové euvolemie. Vazoplegii a vazoplegický šok
nejčastěji vyvolávají dlouhé operační výkony, podání objemných krevních náhrad. Tyto pacienty
je třeba pooperačně umístit na jednotku pooperační intenzivní péče, vyžadují podání náležitých
náhrad, úpravu tělesné teploty.
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Vazopresory jsou indikovány při vazodilataci, způsobené neuroaxiálními blokádami, epidurální
analgezií a anestezií.
Popálení, polytrauma, pankreatitida

Uvedené stavy spojuje závažné, významné tkáňové poškození s následným katabolismem, zahájená
a probíhající systémová zánětlivá reakce - SIRS a postupující rozvoj syndromu multiorgánové
dysfunkce.
Vazoplegie představuje jeden z velmi dlůležitých faktorů, zastoupených v MODS; nemusí být přitom
přítomna infekce. Příznivější prognóza je u popálení a při polytraumatu v porovnání
se značně nepříznivou prognózou při pankreatitidě.
Patofyziologie vazoplegie

Systémová cévní rezistence (SVR) je určována především změnami v průměru arteriol, v nichž
je průsvit dán kontraktilitou hladké svaloviny (VSMC - vascular smooth muscle cells) v jejich tunica
media. Vaskulární tonus je ovládán především intracelulárním Ca2+ a jeho koncentrací.
Kontrakce uvedené hladké svaloviny je vyvolána vzestupem koncentrace cytosolického Ca2+ cestou
kanálů, senzitivních k napětí. K relaxaci dojde poklesem cytosolického Ca2+ v rámci jeho zpětného
vychytávání sarkoplasmickým retikulem, přestupem K+ nebo Ca2+ odpovídajícími kanály
do extracelulárního prostředí, což vede k buněčné hyperpolarizaci a vazodilataci.
Vzájemné poměry závisejí i na intrinsických a extrinsických regulátorech.
Intrinsické regulátory zahrnují:


endoteliální sekreci: oxid dusnatý – NO, prostacyklin, endotelin



vazoaktivní metabolity vznikající vlivem acidózy, hypoxie, peroxidu



autakoidy: serotonin, prostaglandiny, tromboxan A2

Extrinsická regulace je zprostředkována tonusem sympatiku a vazoaktivními hormony –
adrenalinem, angiotenzinem II a vazopresinem.
Patofyziologické momenty vazoplegie z pohledu intrinsických regulátorů

NO – oxid dusnatý volně difunduje z endotelu do svalových buněk hladkých cévních svalů
a do oběhu, vyvolává aktivaci krevních destiček a adhezi leukocytů, inhibuje proliferaci cévní
svaloviny. Je tvořen z argininu endoteliální NO-syntázou a v malé míře neuronální NO-syntázou
(eNOS a nNOS) v pikomolárních koncentracích.
Zánětlivě působící autakoidy vč. bradykininu a tromboxanu zvyšují tvorbu NO a přispívají k nárůstu
vazodilatace
aktivací
eNOS.
Syntézu
dále
podporují
zánětlivé
cytokiny
a lipopolysacharidy. Produkce NO se zvýší až dvouřádově a vede k šokové vaskulární dysfunkci.
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Selektivní inhibitory NOS jsou schopny hemodynamiku v sepsi zlepšit, pravděpodobně i ovlivněním
imunitní potence a zlepšením metabolismu v myokardu – v budoucnosti budou zřejmě přínosné.
Prostanoidy

Prostacyklin – PGI2 ovlivňuje agregaci destiček a vede k významné vazodilataci při zánětlivých
procesech. Stresory jako IL-1, TNF alfa, hypoxie, uvolněné lipopolysacharidy vedou ke zvýšené
tvorbě COX-2 izoforem a ke zvýšené syntéze PGI2 a tím podporují i vazoplegii. Jejich blokáda se ale
prokázala v sepsi jako problematická.
Tromboxan A2 – krátkodobě účinný prostanoid vede naopak s působností proti PGI2 – působí
vazokonstrikci a agregaci destiček. Byl proto obviňován i z ischemie myokardu u pacientů, užívajících
inhibitory COX-2. TXA2 se váže na receptory TXA2 – prostanoidů v hladké cévní svalovině, vyvolává
reflexní uvolnění kalcia a vazokonstrikci – patří zřejmě mezi regulátory vazoplegie – přinejmenším
u pokusných zvířat se sepsí.
Endotelin 1 (ET-1) je významný malý peptid s vazokonstrikční účinností. Aktivuje endotelin
A receptory v cévní stěně a druhotně působí zvýšení intracelulárního Ca2+.
Subtypy endotelinu B receptorů v endotelu a v hladké cévní svalovině mají autoregulační vyvažovací
úkoly. Při zánětlivém stresu ale přispívají k syntéze IL-1, TNF alfa a IL-6. Jejich blokáda bude mít
v budoucnosti přínosný význam.
Volné kyslíkové radikály

Tyto látky se zvyšují a vedou k mitochondriální dysfunkci.
Anion superoxidu může redukovat NO a vytvořit peroxynitrit (ONOO-) s mohutnou oxidativní
potencí, vedoucí k buněčné i mitochondriální dysfunkci. Za fyziologických poměrů
je metabolizován cestou superoxiddismutázy (SOD). Neenzymaticky se metabolizuje cestou
askorbové kyseliny a kyseliny močové.
Reaktivní kyslíkové radikály (ROS) jsou schopny deaktivovat katecholaminy. Terapeuticky je možno
toto jejich působení zvrátit podáním syntetické formy SOD.
Sirovodík – H2S

Sirovodík je syntetizován z L-cysteinu enzymy, závislými na vitaminu B6. Difunduje pohotově
do cévní svaloviny a v nízkých koncentracích působí zřejmě cytoprotektivně. Při sepsi je jeho
koncentrace významně zvýšena a nepříznivě inhibuje cytochromoxidázu, zhoršuje potřebnou
aktivaci kaliových ATP kanálů a aktivitu endoteliální angiotensin konvertázy. Je v interakci s oxidem
dusnatým, omezuje jeho působnost. Byl (a je) považován za přínosný pro cytoprotektivní hibernaci,
v omezení letální hypoxemie a krevní ztráty. Pravděpodobně bude výhodný pro blokádu druhotného
traumatu z ischemie-reperfuze.
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Hyperpolarizace non-endoteliálních kaliových kanálů

Eflux kalia kanály, senzitivními na ATP je v procesu neobyčejně významný. Jejich nadměrná aktivace
vede k buněčné repolarizaci a kalciové kanály se inaktivují. Dojde k nepříznivé vazodilataci
a k vaskulární dysfunkci, k hypoxii, sníží se pH a zvýší se koncentrace laktátu. Pokusné studie svědčí
o tom, že inhibice kaliových kanálů by mohla být dobrou strategií, jak o tom svědčí pokusy
s glibenklamidem. Klinické studie ale přínos neprokázaly.
Extrinzické regulátory vazoplegického šoku
Rezistence na katecholaminy

Studie na pokusných zvířatech se sepsí svědčí o tom, že v pozdějších fázích pokračující sepse klesá
exprese na alfa-1 adrenoreceptorech a vůči noradrenalinu vzniká rezistence. U lidských pacientů
exprese dominantně záleží na závažnosti choroby; mírný průběh expresi významněji nesnižuje
a naopak.
Reakce na kortikosteroidy

Kortikosteroidy ovlivňují tkáňové reakce při zánětlivých procesech včetně funkcí imunitních buněk
a uvolňování cytokinů. Zprostředkují je četné působky včetně syntézy NO a aktivity COX2.
Mají své receptory v endotelu i v hladké cévní svalovině. Za fyziologických podmínek podporují
reakci na kolující katecholaminy a na angiotensin II a mají i další pozitivní stimulační vlivy – např.
na cAMP.
Nedostatečnost kortikosteroidů v šoku nemá pravděpodobně vlastní přímý vliv. Funkce je relativně
omezena v celé ose hypotalamus – hypofýza - nadledvinka v selhání nebo v nekróze nadledvinek.
Doplňuje ji periferní rezistence na působení kortikosteroidů. Jejich exogenní nasazení
pravděpodobně zmírňuje a zkracuje závislost na podávání vazopresorů v septickém šoku.
Endogenní vazopresin

Jeho působení se realizuje cestou specifických V1 receptorů na povrchu VSMC – zvyšují
intracelulární kalcium cestou G-proteinových receptorů a fosfolipázy C. Jeho hladina se zvyšuje již
v časné fázi šoku, ale po 24 hodinách klesá na subnormální hodnoty, možná v důsledku omezení
počtu periferních receptorů. V2 receptory na buňkách endotelu mohou podnítit vazodilataci
zvýšením tvorby NO.
Závěry

Vazoplegie je klinicky známý pojem, ale přesnou, jednoznačně klinickou definici pro ni nemáme.
Jedná se o komplexní jev a fenomén vaskulární reaktivity s mnoha zúčastněnými mechanismy.
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Pro budoucí léčbu bude zřejmě zásadní využívání alternativ katecholaminů, jako je např.
angiotensin II.
iNOS vedou ke zvýšení tvorby NO z argininu – a ten působí vazodilataci se snížením tonusu cévní
stěny přímo. Účinek se kombinuje s volnými kyslíkovými radikály O2- z dysfunkčních mitochondrií
a s dalšími enzymatickými faktory – ENOS, NADPH a xantinoxidáza.
Peroxynitrit a sirovodík se připojují s vazoplegií při mitochondriální dysfunkci a aktivaci kaliových
kanálů. Kyselina arachidonová je konvertována na vazoaktivní prostaglandin. TXA 2 se rovněž podílí
komplexním enzymatickým ovlivněním myozinkinázy.
Glukokortikoidy aktivují své receptory, ale jejich funkce v průběhu šoku je málo účinná.
Přistupují i změny v expresi alfa1 adrenergního receptoru a vazopresinu (VR).
LAMBDEN, Simon, Ben C. CREAGH-BROWN, Julie HUNT, Charlotte SUMMERS a Lui G. FORNI. Definitions
and pathophysiology of vasoplegic shock. Critical Care [online]. 2018, 22(1) [cit. 2018-11-19]. DOI:
10.1186/s13054-018-2102-1. ISSN 1364-8535. Dostupné z:
https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-018-2102-1

Klíčová slova: Vazoplegie; Vazoplegický šok; Sepse; Septický šok
Key words: Vasoplegia; Vasoplegic shock; Sepsis; Septic shock
Drábková

Anestezie a analgezie v porodnictví ze současného multidisciplinárního pohledu
Rozsáhlý, velmi podrobně připravený přehledový článek z pera odborníků Univerzity v Pittsburghu
se zabývá podstatně rozšířeným rámcem na dané téma. Je základem pro klinické postupy i pro
budoucí cílený výzkum, v němž ještě pochopení mnoha poznatků postrádáme. Zahrnuje 218 citací,
pět barevných výstižně schematických obrázků a dvě podrobné tabulky pro zaujaté odborníky.
Přehled poskytuje nejnovější poznatky i výhledy do budoucnosti. Od začátku lékařského vedení
porodu s užitím až bájného a úspěšného chloroformu se problematika velmi změnila. Kromě
anestezie a analgezie daleko přesáhla původní rámec. Pokroky lze zaznamenat především
v tématech: analgezie v průběhu porodu; mateřská komorbidita, fetální a novorozenecké výsledky;
vedení porodu; bezpečnost těhotných a rodiček; mateřská mortalita; porodnické krvácení;
komplikované febrilní příhody.
Historické reminiscence

Anesteziologická, porodnická a novorozenecká jména historicky představují především
J.Y. Simpson a V. Apgarová.
Anesteziologické aktivity byly zahájeny v roce 1847 éterovou analgezií v průběhu porodu
porodníkem Jamesem Young Simpsonem. Účin byl sice historicky úspěšný, ale sám J.Y. Simpson již
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tehdy vyslovil rozpaky nad neznámými účinky na průběh spontánního porodu a nad ovlivněním
plodu. Lékařská konsorcia zmínila bezpečnost a toxicitu. Kontroverzní připomínky měly
i náboženské pozadí – porodní bolesti byly chápány jako boží trest, který nutno přijmout.
Nakonec byla ale porodní analgezie přijata – požadavek i laické populace byl ultimativní, zejména
z kruhů přesvědčených feministek.
Ve 20. století se připojila medikamentózní analgezie se zachováním vědomí s morfinem
a se skopolaminem. Brzy ale byla opuštěna především pro nežádoucí útlum novorozence.
Anestezie pro sectio caesarea připojila k dalším výhodám tracheální intubaci, předcházející
Mendelsonovu syndromu z kyselé aspirace. Demonstrovala nicméně další záludnosti obtížné
intubace, zejména u obezních žen malého vzrůstu.
V postupující druhé polovině 20. století se stále více prosazovaly neuroaxiální metody
se zdokonalenými technickými prostředky i s kombinací farmak různých skupin. Byl vyloučen 0,75%
bupivakain z epidurální anestezie a byla zavedena lipidová emulze ke zvládnutí systémové toxicity
a nežádoucích účinků místních anestetik amidové skupiny.
Do popředí postoupil prvek bezpečnosti inter- a multidisciplinárního rázu; zlepšila se poporodní
analgetizace. Pozornost se začala věnovat i přestupu léků do mateřského mléka a dlouhodobým
účinkům celkových anestetik na vývoj plodu, postupně i na novorozence a vyvíjející se dítě – vznikla
fetální farmakologie. Zdůraznila se preventivní a profylaktická opatření, namířená proti
porodnickému krvácení a hlavním těhotenským rizikům – preeklampsii , diabetu a hypertenzi.
Téma se stalo společným pro porodníky a anesteziology, perinatology i další odborníky; vznikla řada
společných metodických doporučení pro porodnictví vyspělých zemí.
Porodnická analgezie a anestezie

Metody a postupy
Neuroaxiální analgezie
Nejčastěji se užívá k porodnické analgezii epidurální nebo kombinovaná subarachnoidální –
epidurální metoda. Kombinované formě se dává přednost při pokročilém nebo rychle postupujícím
porodu, protože analgezie nastoupí účinně a velmi rychle – za 2 – 5 minut oproti 15 – 20 minutám
při samostatné epidurální analgezii. Je spolehlivější a má širší senzorické pokrytí. Metaanalýzy
a jednotlivé studie nejsou však ve svých hodnoceních zcela jednotné. Umístění katétru je s největší
pravděpodobností náročnější než při užití uvedených jednotlivých postupů. Kombinované metoda
může být také doprovázena děložní tachysystolií – častějšími kontrakcemi. Významně totiž poklesne
hladina kolujících katecholaminů, které mají autonomní tokolytický účinek.
Modifikací kombinované metody může být epidurální přístup s punkcí dura mater, při níž ale není
intratekálně podán žádný analgetický přípravek.
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Punkční otvor tenkou jehlou umožňuje translokaci části objemu analgetika. Zlepší se sakrální
analgezie, je méně komplikací s pruritem, s hypotenzí než při epidurální analgezii nebo při
kombinované analgezii.
Současná porodnická analgezie zahajuje a udržuje účinnou analgezii malou dávkou místního
anestetika a roztoku opioidu. Předchází tím nežádoucím účinkům a systémové toxicitě nebo
i vysoké spinální anestezii. Taktika malých dávek omezuje i působení na hemodynamiku a snižuje
přestup lékových přípravků placentou. Ředěné místní anestetikum snižuje i riziko motorické parézy
a tím i riziko instrumentálního dořešení porodu a poporodních obtíží.
Epidurální analgezie kombinuje nízkou dávku dlouze účinného místního anestetika, tj. bolus 5 – 15
ml bupivakainu v koncentraci 0,0625 % až 0,125 % s liposolubilním opioidem, nejčastěji fentanylem
- 50 – 100 mikrog nebo sufentanilem v dávce 5 – 10 mikrog.
Při kombinované metodě záleží volba na pokročilosti porodu.
Intratekální dávka opioidu – fentanyl 25 mikrog - je velmi účinná v průběhu I. doby porodní, ačkoli
je často doprovázena vznikem pruritu.
Kombinace intratekálního místního anestetika a liposolubilního opioidu, tj. bupivakainu 1,25 – 2,5
mg a fentanylu 15 mikrog je účinná v pokročilé I. době porodní a v průběhu II. doby porodní.
Epidurální analgezie se nejčastěji udržuje infuzí buipivakainu 0,05 % - 0,1 % s fentanylem 1,5 – 3,0
mikrog / ml nebo sufentanilem 0,2 – 0,33 mikrog / ml a to rychlostí 8 – 15 ml roztoku / hod
do epidurálního prostoru. Kombinace jsou účinné na viscerální i na somatickou bolest a navíc
umožňují pracovat s příznivě sníženými dávkami.
Kontinuální epidurální analgezie a programované bolusové působení

Příchod infuzních pump a lineárních dávkovačů umožnil stabilizovanou intenzitu analgezie bez
průlomové bolesti. Technika postupně umožnila i pacienty/pacientkami/rodičkami řízenou,
ovládanou analgetizaci PCA – patient controlled analgesia. V současné době se dají obě metody
i účelně a výhodně kombinovat.
Nejčastější kombinaci vytváří kontinuální pozadí infuze bupivakainu 0,05 % - 0,1 % s fentanylem 1,5
– 3 mikrog / ml nebo se sufentanilem 0,2 – 0,33 mikrog / ml rychlostí 5 – 8 ml /hod s bolusem
5 – 10 ml a s vypnutím – lock-out intervalem 10 – 20 minut.
V porodnictví se podobné programy pro epidurální analgezii rovněž ověřovaly – kombinují
kontinuální původ s předem naprogramovanými jednotlivými pravidelnými bolusy. Zajišťují zřejmě
rovnoměrnější šíření látky v epidurálním prostoru. Katétr je nejčastěji zaváděn ve střední čáře
a porodní analgezie má za úkol postihnout oba dolní hrudní a sakrální dermatomy.
Strategie zahrnuje roztok 0,625% bupivakainu s fentanylem 2 mikrog / ml s intermitentními
epidurálními bolusy po 6 – 8 ml každých 30 minut. Lze je doplnit bolusem, podaným samotným
pacientem / pacientkou / rodičkou v dávce 5 ml s přestávkou 10 minut.
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Uvedená taktika pomohla udržet požadovanou intenzitu analgezie pči menším počtu individuálně
připojovaných dávek, protože byla eliminována průlomová bolest. Program snížil hrozbu motorické
blokády a instrumentálního dořešení spontánně probíhajícího porodu. O úspěšnosti režimu svědčí
četné studie i metaanalýzy, v textu citované. Navíc je zajištěna zvýšená bezpečnost. Nutnost doplnit
kontinuální dávkování bolusem svědčí o správném uložení katétru epidurálně bez jeho sekundární
malpozice. Pokud by však katétr pronikl intratekálně, hrozil by náhlý vznik nechtěné vysoké blokády
se závažným a nepříznivým ovlivněním hemodynamiky.
Metody se nyní ve svých programech dále velmi zdokonalují.
Systémové opioidy v porodnické analgezii

Skupina fentanyl, remifentanil
Uvedené látky a přípravky jsou vhodné pro ženy, u nichž je neuroaxiální blokáda kontraindikována,
technicky ji nelze provést nebo které dávají přednost volbě jiné analgezie. V dřívější době byla např.
užívána PCA ( patient controlled analgesia) i.v. jednotlivými dávkami fentanylu, poměrně
standardně po 25 mikrog po 10 – 15 minutách, ale s intervalem vypnutí , které zajistí úhrnnou dávku
100 mikrog / hod.
V nedávné a v současné době se stal populárním remifentanil s PCA i.v. aplikací, protože jeho
účinnost je krátkodobá: 60 – 90 sekund. Obtížně se však dodrží jeho správné načasování na píkovou
intenzitu aktuální děložní kontrakce. Analgetický účinek totiž nastoupí až při druhém, následujícím
děložním stahu poté, kdy byl ovladač aktivován. Obtížné je rovněž naprogramování, pokud jsou
kontrakce nepravidelné.
Remifentanil se metabolizuje velmi pohotově plasmatickými esterázami; minimum přestupuje
placentou a jeho clearance plodem je rovněž rychlá. I.v. PCA je subjektivně uspokojivá, ale nelze
vyloučit nežádoucí účinky – sedaci, útlum dýchání až po hrozbu apnoe.
Studie svědčí i o tom, že prognostický monitoring frekvence dýchání, SpO2, ETCO2, srdeční frekvence
není spolehlivý pro náhlé vznikající riziko desaturace hemoglobinu a hypoxemie. Soustavné klinické
sledování vyčleněným a osobně přítomným klinickým pracovníkem je nutné. Metoda nepatří mezi
běžně používané a bezpečné, ani subjektivně není považována za vhodnější než neuroaxiální
blokáda. Užívá se velmi vzácně.
PCA i.v. s užitím fentanylu má sice méně nežádoucích účinků u rodičky z pohledu dechové aktivity
než s remifentanilem, ale dechová deprese novorozence je podstatně hlubší. Často vyžaduje
dokonce jeho přechodnou podporu umělým dýcháním.
Oxid dusný

V USA se o jeho inhalaci v průběhu porodu zvýšil zájem zejména v poslední době, i když
je analgeticky méně potentní než neuroaxiální blokáda. Nemění schopnost mentální a emocionální
účasti a rozhodování, vyvolává pozitivní ladění. Má v tomto směru bohatou historii, i když málo
vědecko-výzkumně prostudovanou a ověřenou. Kromě toho existuje podezření z jeho neurotoxicity
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a genotoxicity, z nepříznivého vlivu na hematopoezu a imunologické parametry. Jeho širší užití by
vyžadovalo specifickou ochranu ovzduší porodních sálů a účinnou profylaxi jeho profesionálního
vdechování ošetřujícím personálem, zejména žen v reprodukčním období jejich života.
Farmakogenomika a genetika bolesti
Nové poznatky nepochybně umožní daleko dokonalejší personalizaci analgetizace podle
individuálních genů mí-opioidních receptorů (OPRM1, A118G), přítomných až u 30 % žen
v reprodukčním období. Polymorfismus zvyšuje vazebné schopnosti beta-endorfinů.
Analgezie je vyžadována později a vystačí s nižšími dávkami fentanylu a sufentanilu. Naproti tomu
např. azijské rodičky s odlišným genetickým vybavením vyžadují pro ekvipotentní analgezii vyšší
dávkování opioidů po sectio caesarea a častěji pociťují průlomovou bolest – výsledky
mezikontinentálních studií ale nejsou zcela jednotné.
Genetické porovnávání se věnovalo i různé rychlosti průběhu porodu z pohledu rozdílu beta2
adrenergních receptorů, receptorů pro oxytocin a aktivitě O-methyltransferázy.
I když genetický polymorfismus není samostatně zodpovědný za uvedenou rozdílnost dějů, bude
umožňovat cílenější individualizaci vedení porodu i porodnické analgetizace.
Vliv porodnické analgezie na průběh porodu

Neuroaxiální analgezie a riziko instrumentálního porodu
Původní studie svědčily spíše o zvýšeném počtu vaginálních porodů, k jejichž úspěšnému zakončení
byla ale nutná instrumentální extrakce. Výsledky se však postupně ukázaly jako kontroverzní.
Metaanalýzy 23 studií se soubory 7 935 rodiček s užitím neuroaxiálních blokád svědčily
o prodloužení I. doby porodní o 30 minut a II. doby porodní o 15 minut a počet instrumentálních
vybavení plodu vzrostl s RR 1,42, 95% CI; 1,28 – 1,57. Pro část porodu a porodnické neuroaxiální
analgezie byl však užit 0,25% bupivakain – v současné době již opuštěný.
Porovnání se současnými nižšími koncentracemi bupivakainu a s přidáním fentanylu v kontinuálním
dávkování s připojením bolusových dávek analgezie – epidurální i kombinované
se v nových metaanalýzách projevilo jako příznivé – se značným omezením rizika instrumentálního
ukončení porodu.
Svědčí o tom i „big data“ metaanalytických studií v Nizozemí se 600 000 porody i další metaanalýza
u 28 443 rodiček. Rozbory věnovaly pozornost nejen počtu instrumentálních vaginálních vybavení,
ale prokázaly i menší počet a menší intenzitu motorických blokád, i když tento vztah nebyl zcela
přesvědčivý. Prokázal – a to přesvědčivě především prospěch nízkých koncentrací lokálního
anestetika a plně personalizovaného vedení porodu.
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Průběh porodu

Pozornost se věnovala především počtu sectio caesarea z primárních i sekundárních indikací při
neuroaxiální analgezii: malrotace plodu, pánevní nepoměr, dysfunkční průběh porodu. Postupně
se zařazování rodiček do zkoumaných souborů homogenizovalo.
V dané době bylo srovnávána systémová analgezie meperidinem / pethidinem s neuroaxiální
blokádou. Postupně – v roce 2011 - ale přehled z randomizovaných studií prokázal, že mezi
neuroaxiální blokádou per se a počtem císařských řezů není vzájemný nepříznivý vztah, který
by svědčil o zvýšeném riziku operatívy.
Neprokázaly se ani rizikové vztahy mezi časně podanou epidurální analgezií při nálezu branky
o průměru < 4 cm nebo mezi indukovaným a spontánně zahájeným porodem. Indikace sectio
caesarea se odvíjely od odlišných kritérií, nikoli od souvztažnosti s porodnickou analgezií – s užitím
neuroaxiální blokády.
Průběh a rychlost postupu porodu byly v úvodu rovněž spojovány se zpomalením I. doby porodní
v průměru až o 30 minut, ale výsledky byly rovněž rozporné; protokoly a vstupy nehodnotí začátek
kontrakcí, jejich pravidelnost a mohutnost ani paritu rodičky.
Méně výkonná děložní činnost může být ovlivněna multifaktoriálně – infuzní náloží, omezením
kolujícího adiuretinu – ADH, snížením hladiny endogenního oxytocinu.
Zvýšená děložní aktivita může naopak souviset s náhlým poklesem hladiny kolujících katecholaminů
po podání neuroaxiální blokády, snížení beta-adrenergní aktivity, dále individuální
neurofyziologickou reaktivitou na bolest a na analgetizaci.
Účinná epidurální analgezie byla spojována i s prodloužením II. doby porodní – v průměru
o 15 minut. Je to sice bez praktického klinického významu při fyziologicky probíhajícím porodu, ale
v mezních případech se mohlo jednat až o dvě hodiny u primipar i u multipar s epidurální blokádou.
Vliv na rodičku i plod byl zjišťován i z pohledu nežádoucích účinků na jejich stav. Novější
multicentrické studie svědčily o nepříznivém vlivu delšího aktivního tlačení rodičky na další stav
plodu a novorozence se vzestupem potřeby podpory dýchání – umělé ventilace, s vyšší incidencí
sepse, parézy n. brachialis, o encefalopatii, dokonce o velmi vzácné smrti plodu.
Prokazoval se nepříznivý vliv i na matku - lacerace vyššího stupně, vznik chorioamniotitidy, atonie,
krvácení, zvýšené teploty pro každé prodloužení vypuzovací fáze o hodinu.
Neuroaxiální anestezie a obrat plodu do polohy podélné hlavičkou

Při poloze příčné ve 36. – 39. týdnu těhotenství je snaha o obrat plodu zevními hmaty do polohy
podélné hlavičkou, aby nebylo nutné indikovat císařský řez z důvodu jeho malpozice. K úspěchu
uvedeného manévru přispívá i neuroaxiální anestezie.
Část porodníků však vznesla námitky, že může zastřít varovné známky komplikací - ruptúru dělohy
nebo předčasné odlučování placenty. Metaanalýzy k roku 2011 ale zvýšené riziko nepotvrdily, nebyl
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zjištěn rozdíl ani v počtu císařských řezů. Neuroaxiální anestezie dokonce potvrdila 13 – 50% zvýšení
úspěšného obratu zevními hmaty bez komplikací a s následným spontánním porodem. Úroveň
anestezie má za úkol relaxaci svalů břišní stěny – ale různé složení přípravků pro epidurální anestezii
nesvědčilo o specifické výhodě některé ze známých kombinací. Vždy má nicméně za cíl dosáhnout
potence, která by umožnila neodkladný císařský řez, pokud by jej aktuální porodnická komplikace
vyžadovala. Hlavním rizikem je vznik hypotenze a nutnost krátké hospitalizace. Přesto převažuje
přínos – úspěšnost se zvýšila o 11 % z původních 38 %.
Perorální příjem tekutin a stravy v průběhu porodu

Historicky byl příjem tekutin a stravy v průběhu porodu zamítán kvůli riziku aspirační pneumonie
s nepříznivou prognózou přežití.
Žaludek se přesunuje kraniálně a sfinkter kardie je vysunut do hrudníku. Intragastrický tlak
se v průběhu těhotenství zvyšuje až o 50 %. Snížená hladina motilinu zpomaluje střevní peristaltiku.
Samotné těhotenství neprodlužuje vyprazdňování žaludku, ale podané opioidy tento účinek mají
výrazný.
Druhá polovina 20. století přinesla neuroaxiální blokády, restrikci perorálního příjmu v průběhu
porodu, podání antacid před výkonem, bleskovou tracheální intubaci, zdokonalený výcvik
anesteziologů, činných v porodnictví i zdokonalené a alternativní pomůcky k zajišťování
průchodnosti oddělených dýchacích cest.
Mortalita rodiček klesla v návaznosti na 1 případ / 6,5 milionu celkových anestezií těhotných
a rodiček. WHO – Světová zdravotnická organizace - SZO reflektuje v současnosti přání rodiček jíst
a pít v průběhu porodu s nízkým rizikem. Příjem je energeticky vhodný a navíc vytváří i subjektivní
pocit komfortu.
Studie mají různé výsledky - v dietě se doporučují energetické sportovní nápoje, čiré tekutiny
v malém množství v I. době porodní nerizikového porodu. Pevné stravy je třeba se vyvarovat.
Před plánovanými invazivními / operačními výkony je nutné lačnění 2 hodiny pro tekutiny a 6 – 8
hodin pro pevnou stravu v závislosti na jejím obsahu tuku.
Individuálně je třeba posoudit příjem při podávání opioidů systémově i neuroaxiálně, při mateřské
komorbiditě – obezitě, při diabetes mellitus, při pravděpodobnosti obtížného zajišťování dýchacích
cest, při nestabilitě stavu plodu.
Anestezie pro sectio caesarea

Jednorázová (single-shot) subarachnoidální anestezie pro císařský řez je nejjednodušší, nejrychlejší
a nejoblíbenější. Celková dávka místního anestetika je nižší. Systémové toxicity není třeba
se obávat, přenos na plod je minimální.
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Účinná dávka hyperbarického bupivakainu u 95 % pacientek – těhotných i rodiček (ED95) je 13 mg
v kombinaci s intrathekálním fentanylem / morfinem. Vyšší dávka – 15 mg má delší účin, ale také
vyšší senzorickou blokádu a je hrozbou častější a výraznější hypotenze.
Pokud se přidá liposolubilní opioid (fentanyl, sufentanil), podpoří se peroperační anestezie,
je možná nižší dávka místního anestetika, je mírnější hypotenze, je omezen i vznik pooperační
nauzey a zvracení (PONV syndrom). Tah za vnitřní orgány je vegetativně méně dráždivý. Připojení
morfinu prodlužuje pooperační analgezii až na 36 hodin.
Často se přidává doplněk epinefrinu (0,1 – 0,2 mg), který o 15 % prodlužuje trvání účinku
a zlepšuje peroperační analgezii.
Klonidin umocňuje peroperační analgezii, omezuje vznik třesavky a hyperalgezii, ale jeho účinek
bývá provázen hypotenzí a sedací – je hodnocen jako off-label.
Konverze epidurální analgezie na chirurgicky tolerovanou anestezii

Základem metody je podání místního anestetika o vysoké koncentraci. Běžně se užívá 15 – 20 ml 2%
lidokainu s epinefrinem 1: 200 000. Přidání 8,4% natriumhydrogenkarbonátu (1 ml na každých 10
ml roztoku místního anestetika) alkalizuje výsledný roztok a urychlí nástup jeho účinku. Při nutnosti
rychlého nástupu účinku lze rovněž užít 15 – 20 ml 3% roztoku 2-chloroprokainu.
Rizikové faktory selhání zahrnují časovou naléhavost, nutnost podávat doplňující dávky,
nezkušenost (RR 4,6; 95%CI; 1,8 – 11,5).
Peroperační hypotenze a volba optimálního vazopresoru pro sectio caesarea

Hypotenze po podání subarachnoidální anestezie je vyvolána poklesem systémové cévní rezistence;
srdeční minutový objem a srdeční index naopak stoupají. Výběr vazopresoru
je důležitý, protože uteroplacentární průtok nedisponuje autoregulací; je přímo závislý
na děložním perfuzním tlaku a nepřímo úměrně na děložní cévní rezistenci.
Ke konci 20. století byly posuzovány možnosti volby fenylefrinu a efedrinu. Hodnoty pH a BE (Base
Excesu) byly u novorozenců příznivější po fenylefrinu, nedošlo u nich k depresi dýchání. U žen
nevznikla nauzea nebo zvracení, mohly však vzniknout srdeční bradykardie.
Efedrin naproti tomu vyvolával po přestupu placentou u novorozenců acidózu a stimuloval fetální
metabolismus.
Přednost byla z uvedených důvodů dána fenylefrinu – a to i u profylaktických podáních v infuzích,
v nejvýhodnějším dávkování 25 – 100 mikrog / min.
Teprve nyní – v roce 2017 se obrátil zájem i k hypotenzi těhotných a rodiček s preeklampsií,
indikovaných k sectio caesarea v subarachnoidální anestezii. Byl užit fenylefrin, ale oproti efedrinu
nebyl po zpracování výsledků zjištěn rozdíl.

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [Online] 2018, 65(4)

15

Za optimální se nyní obecně považuje norepinefrin, ale propracovaná argumentace pro porodnictví
zatím chybí. Je vyšší srdeční frekvence, srdeční index; výskyt nauzey a zvracení
je přibližně srovnatelný. V a. a ve v. umbilicalis je nižší koncentrace katecholaminů, vyšší žilní pH
a obsah kyslíku; absolutní rozdíly jsou však malé a statisticky ve srovnání s fenylefrinem jsou
nevýznamné. Za srovnatelné dávkování mezi přípravky se považují: norepinefrin 8 mikrog –
fenylefrin 100 mikrog k léčbě první ataky hypotenze. Zatím není k dispozici jednotná standardizace
podávání.
Přídatný kyslík - inhalační oxygenoterapie

V průběhu sectio caesarea se inspirační frakce kyslíku (FiO2) k inhalaci pravidelně zvyšuje, ale není
přesvědčivě prokázáno, zda je tento postup nutný. Rizikem je peroxidace lipidů a tvorba volných
a toxických kyslíkových radikálů. Vysoká FiO2 není prevencí infekce ani endometritidy, neovlivňuje
Apgarové skóre u novorozence. Jasný přínos nebo naopak nežádoucí účin není zdokumentován ani
u komorbidních rodiček s preklampsií, s obezitou, při nestabilním stavu plodu. Uvádí se dokonce
riziko hyperoxie plodu s jeho inzultem z ischemie – reperfuze. Přínos inhalace kyslíku při
neuroaxiální blokádě není potvrzen.
Pooperační bolest po sectio caesarea a volba analgetizace

Bolest po sectio caesarea je velmi heterogenní a v poslední době je snaha ji psychometricky
postihnout v jejím individuálním psychosomatickém zhodnocení rodičkou.Je třeba včas zjistit i její
jednotlivé složky – bolest, úzkost a strach jako její prediktory. Tím lze poté usnadnit i optimální volbu
analgetizace; variace totiž dosahují až 40 %. K dispozici jsou i předpřipravené dotazníky – text autorů
je cituje a přebírá.
Základem postupu je multimodální analgezie; často sdružuje neuroaxiálně podávaný morfin,
nesteroidní antiflogistikum (NAF) a acetaminofen (paracetamol).
Morfin

Neuroaxiálně podaný morfin je účinný a nejméně nákladný, snadno se podává a je svým působením
výborný pro statickou i dynamickou bolest; působí dlouhodobě.
Vliv na dynamickou bolest je důležitý – usnadňuje časnou pooperační mobilizaci. Má však
i nežádoucí účinky – svědění, nauzeu, retenci moče, omezení dostatečného dýchání. Ty jsou
nicméně mírnější po neuroaxiálním než po systémovém podání a jsou závislé na velikosti dávky.
Dávka > 100 mikrog zajistí kvalitní analgezii na 9,5 hodiny, ale má výraznější nežádoucí účinky než
dávky 50 – 100 mikrog. Přitom se subjektivní vnímání bolesti neliší.
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Nesteroidní antiflogistika - NAF

Ketorolac, diclofenac, ibuprofen jsou účinné přípravky a přitom jsou navíc schopné snížit nutné
dávky opioidů až o 50 % a jejich nežádoucí účinky až o 30 %. Přestup ketorolacu do mateřského
mléka je minimální a kojení není třeba omezovat. Profil ibuprofenu je obdobný.
Kontraindikací jejich volby jsou choroby ledvin včetně jejich dysfunkce při preeklampsii a dále
i gastrický bypass podle Rouxe.
Acetaminofen snižuje dávkování opioidů až o 20 % a je vhodný pro kombinaci s NAF skupinou.
Periferní nervové blokády

Metody byly prozkoušeny od cílených blokád až po kontinuální pooperační infiltraci operační rány.
Ve výsledcích byly srovnávány s účinností intrathekálně podaného morfinu s ropivakainem, ale
rozdíly se neprokázaly ani ve dvou metaanalýzách. Klinický stav po podání bloku m. transversus
abdominis je nutno sledovat – zvyšuje se riziko systémové toxicity místního anestetika, takže
uvedený postup se nerozšířil.
Blokáda m. quadratus lumborum se technicky podává snadno; blokuje i viscerální stimuly
a je účinnější než samostatná subarachnoidální anestezie. Studie ale postrádají možnst náležitého
srovnávání.
Místní infiltrace operační rány je vhodná po celkové anestezii, nikoli po anestezii subarachnoidální.
Vyžaduje však větší objemová množství, která snadno prosakují a nezískala si proto klinickou oblibu.
Zlatým standardem zůstává multimodální analgezie neuroaxiálním morfinem, nesteroidním
antiflogistikem a acetaminofenem.
Výsledky porodnické anestezie
Vliv porodnické analgezie na plod

Bradykardie plodu doprovází někdy nástup působení neuroaxiální blokády – je podle studií častější
po kombinované subarachnoidální – epidurální analgezii než po pouhé epidurální analgezii (32 % vs.
6 %). Různí se názory na kombinace se sufentanilem a epinefrinem a bupivakainem. Nicméně
v hodnocení novorozence podle Agarové a podle pH arteriální krve u novorozenců se výsledky
nelišily.
V roce 2016 byla provedena metaanalýza 17 studií, ale ani ta nerozhodla o různých kombinacích.
Není jednoznačné, nakolik souvisejí se stavy novorozenců. Mechanismus vzniku jejich bradykardie
je přičítán rychlému snížení tokolyticky účinného epinefrinu při nastupujícím působení.
Účinný postup zahrnuje změnu polohy rodičky, i.v. tekutinový bolus a přerušení exogenně i.v.
podávaného oxytocinu, popř. podání tokolytika – nitroglycerinu, terbutalinu.
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Kojení

Vliv neuroaxiální analgezie na kojení je stále kontroverzní, navíc nejsou provedené studie
srovnatelné. Významnějšími faktory pro ně je vazba matka – novorozenec, jejich kontakt
a podpora kojení. Užití fentanylu pro kontinuální epidurální analgezii ke kojení nemá žádný vztah.
Ani po sectio caesarea se neprokázaly rozdíly mezi podanou celkovou anestezií
a neuroaxiální anestezií v raném šestinedělí. Ale po šesti měsících v západních zemích i v Turecku
kojilo jen 39 % žen po celkové anestezii v porovnání se 71 % žen po neuroaxiální anestezii.
Prokazatelně důležitý je v tomto směru faktor pooperační analgezie – epidurální se prokázala jako
výhodnější.
Horečka a sepse u novorozenců

Porodnická neuroaxiální analgezie bývá doprovázena zvýšenou teplotou až horečkou > 38 °C,
pravděpodobně neinfekčního zánětlivého původu, vyvolaného cytokiny a spojeného s vyšší
hladinou IL-6 a se společným ovlivněním receptoru kapsaicinu (TRPV-1). Studie ale nelze posuzovat
pouze takto jednoduše. Podílí se celá řada faktorů a horečka je celkově spojována i s nepříznivým
vlivem na stav novorozence, s nižším skóre podle Apgarové, s častější nutností podpory dýchání,
s výskytem křečí a svalovou hypotonií.
Sepse u novorozenců a expozice antibiotikům, důvod horečky se nyní diferenciálně diagnosticky
pozorně zkoumají.
Neurokognitivní vlivy v průběhu života porozených dětí

Některé studie zvažují podání anestezie v průběhu porodu z pohledu možné vazby na pozdější
výskyt chorob autistického spektra u dětí; nejsou však přesvědčivé. Velmi se prověřuje vliv podaných
inhalačních anestetik těhotné v době III. trimestru, tj. v období zásadní, hlavní synaptogenezy
u plodu.
Deprese

Existují studie, které uvádějí zvýšené riziko rozvoje deprese u žen v poporodním období. Není
pravděpodobně vyloučeno, že epidurální analgezie riziko snižuje (DING et al. 2014) u Číňanek (RR
0,31; 95% CI; 0,12 – 0,82). Vztah mezi bolestí a depresí je popisován i obecně, takže jsou nutné další
a podrobnější studie. Posoudily by aktivaci neurálních sítí a možný protektivní účin porodnické
analgezie v porovnání s dalšími faktory – mírou úzkostnosti, obezitou, porodním poraněním,
obtížným průběhem porodu. Teprve poté bude možno určit náležitá preventivní
a profylaktická opatření.
Anesteziologické momenty v mateřské mortalitě

V posledním půlstoletí se velmi významně tyto momenty omezily – v USA v letech 1979 – 1990
poklesly o 59 % na počty porodů živých novorozenců na 1,0 / 1 milion. Morbidita a mortalita souvisí
v současné době:
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s neuroaxiální anestezií jako důsledek nechtěné totální spinální anestezie s fatálním
selháním oběhu;



klesají naopak nepřímé příčiny : masivní krvácení, kritická komorbidita, sepse, oběhová
nestabilita.

Poporodní krvácení a manažment krevních náhrad
Poporodní krvácení je stále a to celosvětově vedoucí příčinou mateřské morbidity, srdeční zástavy
a mortality svými 12, 5 % smrtí v souvislosti s těhotenstvím, porodem a šestinedělím v USA. Zde
je mortalita 1,8 úmrtí / 100 000 porodů živých novorozenců. Většina z nich se hodnotí jako
preventabilních. Bylo odsouhlaseno společné multidisciplinární metodické doporučení protokolu
postupu jako balíček optimálních a neodkladných opatření, zachraňujících život / Pozn. obdobné
metodické doporučení přijaly i odborné společnosti v České republice).
Přijato, respektováno a realizováno ale bylo a je v USA jen v 64 % a to především v porodnických
zařízeních akademické úrovně s počtem >3000 porodů ročně.
Mateřská hematologická a hemokoagulační fyziologie a homeostáza se liší od poměrů netěhotného
organismu. Velmi závažné krvácení je nejčastěji spojeno s časnou hypofibrinogenemií. Časné
stanovení hladiny fibrinogenu je vitálně významné a hodnoty < 2,0 g / l jsou indikovány k pečlivému
sledování a k léčbě podle doporučení American Society of Anesthesiologists – ASA. Základní zásadou
je nepřeceňovat hemokoagulační a hematologické laboratorní nálezy a TEG / ROTEM, ale opačně
také nepodceňovat varovné situace s odkládáním náležitých opatření.
Manažment krevních náhrad není zcela jednotný a liší se i od manažmentu krvácení a krevních ztrát
u netěhotných žen. U těhotných se doporučuje „cell salvage“


u žen se vzácnými protilátkami;



v případech, kdy nejsou k dispozici rezervy v krevních bankách;



u žen, které kategoricky odmítají transfuzi allogenní krve.

Metoda má i úsporný ekonomický význam – snižuje potřebu i náklady.
K rozvoji nových postupů přispěly i velmi pohotové diferenciální diagnostické možnosti
hyperfibrinolýzy např. cestou tromboelastografie (TEG). Nicméně u kriticky objemných krevních
ztrát svědčí laboratorní výsledky o velkých posunech v koagulačních faktorech a hodnotách
výstižnější než TEG ale jsou současně ovlivňovány infuzními a krevními náhradami. Vyžadují ucelené
posouzení a zhodnocení před komplexní ordinací postupu.
V současné době se věnuje zvýšená pozornost podávání antifibrinolytik – kyseliny tranexamové
v možné profylaxi, ale výsledky studií jsou nejednotné. Nedostatečně se totiž zaměřují na možná
trombembolická rizika. V roce 2017 byly uveřejněny výsledky World Maternal Antifibrinolytic Trial.
Srovnávala podání 1 g kyseliny tranexamové a placebo u 20 000 žen s poporodním krvácením. Riziko
bylo statisticky významně sníženo v souboru s kyselinou tranexamovou – 1,5 % vs. 1,9 %, RR 0,81;
95% CI; 0,65 – 1,00; p = 0,045. Nutnost laparotomie z indikace krvácení byla nižší – RR 0,64; 95% CI;
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0,49 – 0,8; p = 0,002. Mateřská mortalita byla nižší o 31 %, pokud byla kyselina tranexamová podána
do 3 hodin po porodu. Úspěch byl konstatován v případech porodnického krvácení z porodních
poranění
i
bez
traumatologických
příčin.
Výskyt
tromboembolických
příhod
a vitálně indikovaných cévních intervencí nebo hysterektomií se nelišil.
Systémy časného varování

Systémy a postupy časného varování byly pro porodnictví poprvé popsány ve Velké Británii
v souvislosti s analýzou mateřské mortality. Základem bylo zjištění, že nejčastější příčinou
je podhodnocení nebo opožděné zjištění mateřské morbidity. Závěr proto doporučil věnovat
klinickou pozornost souboru varovných parametrů a známek, do něhož byly zařazeny: tělesná
teplota, krevní tlak, dýchání, neurologická reakce a diuréza.
V roce 2011 se ke kvalitativním ukazatelům připojila i kvantitativní prahová kritéria zvýšené
morbidity. Jejich senzitivita byla 89 %, specificita 79 % s negativní prediktivní hodnotou 98 %. V USA
se k nim multidisciplinárně doporučil soubor neodkladných opatření při přestoupení prahových
varovných hodnot (MHYRE 2014). Anesteziologové zodpovídají za časnou diagnostiku, diagnózu
i strategii v terapii krvácení.
Oxytocin, jeho role a klinické užití

Užití uvedeného přípravku náleží do farmakovybavení aktivního lékařského vedení III. doby porodní
a cílem jeho podání je snížit riziko poporodního krvácení. Na optimálním užití se podíleli především
anesteziologové. Bylo třeba zohlednit i jeho možné nežádoucí účinky, závislé na dávce: abnormality
vedení vzruchu v myokardu, koronarospasmus a závažná akutní hyponatremie usnadňují vznik křečí
vlivem podobnosti mezi oxytocinem a vazopresinem.
Pro vyhledání nejlepší účinnosti byly srovnávány nitrožilní bolusové dávky a infuzní kontinuální
podávání 30 mj. oxytocinu / 500 ml fyziologického roztoku. Bolusové podání (rule of threes)
znamenalo i.v. aplikaci 3 j. oxytocinu ve 3 ml fyziologického roztoku ihned po vybavení plodu při
sectio caesarea s opakováním po třech a po šesti minutách po porodu. Viv na retrakci dělohy bylo
možno posoudit po 3, 6, 9 a 12 minutách.
Oxytoxin je možno podat i infuzně; má krátký t ½ - 1 – 5 minut. Jako optimální se osvědčil (GEORGE
et al.) při plánovaném císařském řezu v dávkování 0,3 mj. /min = 18 mj. za hodinu.
Desenzitizace receptorů pro oxytocin je možná příčina poporodní atonie a metroragie po sectio
caesarea, a to zejména v případech předcházející trvalé infuze oxytocinu v nízkém dávkování.
V těchto případech je indikováno i.v. podání uterotonika, působícího odlišným farmakodynamickým
mechanismem.
Další
zvýšení
dávek
oxytocinu
nemusí
být
totiž
účinné
a zvýrazní se dokonce nežádoucí účinky, uvedené výše v textu – nauzey, zvracení a deprese ST
segmentu.
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Bezpečnost a cílené balíčky pro její zajištění

V USA mateřská morbidita a mortalita od roku 1990 nejenže nepoklesla, ale dokonce dále vzrostla
z 12,4 na 18,5 žen / 100 0000 porodů živých novorozenců. Většina úmrtí byla ale hodnocena jako
preventabilní. Tzv. bezpečnostní balíčky byly připraveny pro porodnická krvácení, pro těhotenskou
hypertenzi, pro peripartální depresi rodiček, pro prevenci anxiety a strachu, pro perinatální útlum
novorozence, ke snížení počtu primárních císařských řezů, pro podporu základních životních funkcí
při kritických porodnických příhodách a žilních tromboemboliích. Balíčky byly přijaty napříč tématy
bolest/sedace, delirium/spánek - jako stručné metodické doporučení vhodné volby.
Bolest/sedace, delirium/spánek – se staly základními texty a stručným metodickým doporučením
volby pro odborné týmy ze zainteresovaných odborných společností. Každý z nich má svou osnovu
a seřazení postupu v pěti základních oddílech: pohotovost- pozornost ve sledování / monitoraci,
zjištění, reakce, hlášení a systémové poučení. Texty jsou volně dostupné na webových stránkách:
www.safehealthcareforeverywoman.org s datací k 9. březnu 2018.
Závěr

V porodnictví byl dosažen významný pokrok, ale změnil se i profil těhotných a rodiček. Témata jsou
multi- a interdisciplinární a vyžadují další výzkum s „big data“, s homogenními soubory
a s jednotnými protokoly. Společná účast porodníků, anesteziologů, perinatologů v klinických
činnostech i ve výzkumu je pro další rozvoj současného porodnictví zásadní.
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Drábková

Jak v současné době zdokonalit subjektivní předoperační hodnocení kondice
pacienta?
Mezinárodní prospektivní studie svými výsledky potvrzuje, že předoperační subjektivní hodnocení
kondice pacientů neumožňuje průkazně odhalit jejich nedostatečnou kondiční rezervu a tím
i míru rizika prodloužené morbidity a pooperační mortality.
Zatím je ověřování způsobilosti k závažnějším operačním výkonům nejčastěji založeno
na zodpovězení jednoduchých otázek:
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Jakou vzdálenost ujdete bez odpočinku?



Kolik schodů vyjdete bez odpočinku?



Jaké běžné denní činnosti zvládáte?

Tyto subjektivně posuzované předoperační odpovědi pacientů jsou základem pro určení celkové
kondice z pohledu základních životních funkcí - oběhu a dýchání v dosavadním životním režimu
pacienta, zejména před elektivním operačním výkonem. V současné době jsou zcela nepostačující
z pohledu vyžadované odborné spolehlivosti.
Studie

Multicentrická prospektivní studie v časopisu Lancet 2018; 391 (10140): P2631 - 2640 získala údaje
z 25 nemocnic ve čtyřech vyspělých zemích - Kanada, Anglie, Austrálie, Nový Zéland. Zahrnula 1 401
dospělých pacientů ve věku 40 let a starších v časovém rozmezí březen 2013 - březen 2014. Pacienti
byli indikováni k větším, nekardiochirurgickým elektivním výkonům. Při předoperačním
anesteziologickém vyšetření a hodnocení byla rutinně zjištěna jejich anamnéza, byli běžně vyšetřeni
zkušeným anesteziologem a v závěru hodnocení byla subjektivně zhodnocena jejich funkční kondice
a kapacita v rozmezí


méně než 4: nižší než hraniční - nepříznivá;



4 - 10: střední;



více než 10: kvalitní, dobrá, dostatečná a to i na základě získaných metabolických údajů.

Pacienti předoperačně splnili Duke Activity Status Index (DASI). Zvládli kardiopulmonální test,
zaměřený na píkovou spotřebu kyslíku (VO2 peak) a biochemicky byla určena a posouzena
i hodnota NT- proBNP v krvi (N- terminal pro B- type natriuretický peptid), svědčící o výkonnosti
myokardu.
Cílem studie bylo primárně zjistit 30denní mortalitu po výkonu nebo vznik akutního infarktu
myokardu (AIM). K dalšímu, sekundárnímu zhodnocení sloužilo úmrtí do jednoho roku, vznik mírné
nebo naopak velmi závažné pooperační komplikace a smrt do 30. pooperačního dne.
Výsledky byly publikovány v posterové sekci (PA 161) odborné akce IARS (International Anesthesia
Research Society) v Chicagu v roce 2018.
Celoroční studii absolvovalo 1 373 předoperačně vyšetřovaných a poté elektivně operovaných
pacientů. Do uplynutí 30 pooperačních dnů zemřelo pět pacientů (0,4 %), 28 pacientů (2 %)
prodělalo zresuscitovanou IHCA (in - hospital cardiac arrest) nebo recentní akutní infarkt myokardu
a 176 pacientů (13 %) prodělalo srdeční selhání nebo AIM. Do jednoho roku po výkonu bylo 194
pacientů (14 %) rehospitalizováno kvůli středně závažným až velmi závažným komplikacím a 38
pacientů (3 %) do jednoho roku zemřelo.
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Hodnocení

Posouzení kondice anesteziologem při předoperačním anesteziologickém vyšetření nebyla
dostatečně výstižná a validní ani s užitím VO2 píkové hodnoty. Jejich zhodnocení funkční kapacity
mělo statistickou senzitivitu 19,2 % (95% CI; 14,2 - 25,0 %). Při hodnocení údaje VO2 píku s hodnotou
méně než 14 ml / kg / min, tj. s méně než 4 metabolickými body byla specificita 94,7 % (95% CI; 93,2
- 95,9 %).
Subjektivní hodnocení uvedeného souboru v takto daném protokolu nebylo dostatečně validní. VO2
píková hodnota měla pro posuzování statisticky velmi zpřesňující význam (p = 0,007)
s významnou rekvalifikací rizika (p = 0,008 ), a to pro posouzení rizika vzniku pooperačních mírných
až velmi závažných komplikací.
V dalším porovnávání se projevilo, že výsledky DASI byly statisticky významné ve vztahu
ke 30denní mortalitě nebo ke vzniku AIM (p = 0,03) nebo ke 30denní IHCA nebo k těžké dysfunkci
myokardu (p = 0,004).
Obdobně byly statisticky prověřeny hodnoty NT-proBNP. Prokázal se statisticky významný vztah
k úmrtí do jednoho roku (p = 0,001) ke 30. dennímu úmrtí nebo k těžkému poškození myokardu
(p = 0,003). Údaje byly hodnoceny jako vhodné k reklasifikaci předoperačního anesteziologického
vyšetření. NT-proBNP údaj byl shledán jako statisticky významný pro smrt do jednoho roku (p = 0,02)
a pro 30denní pooperační mortalitu nebo těžkou dysfunkci myokardu (p = 0,02).
Píková hodnota VO2 byla úspěšná v predikci mírných až středně závažných pooperačních
komplikací, které ale nebyly bezprostředně spojeny s kardiovaskulárními příhodami, ale nejčastěji
se odvíjely od ventilačně-respiračních a infekčních příčin.
Hodnocení a závěry

Předoperační, tradičně a subjektivně užívané hodnocení kondice a rezervy, popř. křehkosti pacienta
pro jeho pooperační klinickou trajektorii není pro současnou dobu a operatívu dostatečně výstižné
a validní k určení funkční kapacity pro plánovaný výkon.
Pro objektivní a přesnější určení rizika a pro predikci pooperačního průběhu je třeba je doplnit
připojením DASI indexu - vyplněním jeho dotazníku a/nebo doplňujícím vyšetřením hodnoty
NTproBNP.
Pro prognostiku závažných pooperačních komplikací je výběrově indikováno sofistikované testování
s měřením a posouzením VO2 píkové hodnoty.
VLESSIDES, Michael. Time to Ditch Preoperative Subjective Assessment of Patient Fitness. Clinical
Anesthesiology [online]. 2018, October 25 [cit. 2018-11-19]. Dostupné z:
https://www.anesthesiologynews.com/Clinical-AneAnesthesiology/Article/07-18/Time-to-DitchPreoperative-Subjective-Assessment-of-Patient-Fitness/52888
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Drábková

Bolest/sedace, delirium/spánek - 2018 stručná metodická doporučení volby
Uvedená metodická doporučení byla po vydání společností Society of Critical Care Medicine shrnuta
pro dospělé pacienty na aktuální témata režimu a postupů v intenzivní péči a převzata
formou elektronické stručné verze.
Bolest:


Vždy nejdříve diagnostika a diagnóza s jejími příčinami, rozlišení jejího charakteru a cílená
volba.



Kombinace jsou vhodné, volba podle intenzity bolesti a podle potence analgeticky účinných
farmak - využít třístupňového žebříčku podle SZO.



Vhodná je volba paracetamol - opioid - blokátor prostaglandinů pro kombinovanou
účinnost.



Specifickou, přísně personalizovanou volbu vyžaduje bolest u osob s dlouhodobým užíváním
opioidů i dalších analgetik ve zvýšených dávkách - v zahraničí např. nefopam, kodein..., které
jsou schopny snížit dávku solo-opioidu.



Ketamin nyní má renezanci zejména v medicíně katastrof, při popálení a výběrově i u
pacientů, užívajících chronicky opioidy : bolus 0,5 mg / kg t.hm. i.v. s pokračující infuzí 1 - 2
mikrog / kg t.hm. / min - lze jej podat i intraoseálně.



Při neuropatické bolesti je vhodná volba gabapentin, karbamazepin, pregabalin v kombinaci
s opioidy v akutním kritickém stavu.



Běžně nepodávat i.v. lidokain a COX 1 selektivní nesteroidní antiflogistika – NAF.



Opioidy zahájit v minimální účinné dávce - fentanyl, hydromorfon, morfin, remifentanil.



Výhodnější je nepřipojovat oxid dusný nebo dokonce inhalaci s metoxyfluranem.



Místní anestezie je otazná - vysoce specifická - musí být bezpečná vč. sterilního podání.



NAF lze podat selektivně i.v., per os, per rectum.

Sedace:


Pokud lze, je vhodné dát přednost sedaci při vědomí, popř. undulující sedaci.



Thiopental je nyní jen velmi selektivně indikován, je velmi omezeně dostupný.



Nejvhodnější volba je propofol, dexmedetomidin.
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Benzodiazepiny jsou velmi diskutabilní zejm. pro delší užívání a u pacientů pokročilého věku v.s. přispívají ke zhoršení již předcházející kognitivní deklinace.

Delirium:


Zásadní je omezení rizik vzniku z nejbližšního prostředí pacienta, zvýšení jeho bezpečnosti,
zvýšený dohled před sebepoškozením. Dodržovat již preventivně omezení hluku, snížení
intenzity světla pro odpočinek, umožnit rytmus aktivit a spánku, klidný kontakt s pacientem.



Minimalizace ordinací haloperidolu - použít jej pouze i.v. v akutních případech ohrožujícího
neklidu.



Vhodná je volba dexmedetomidinu.



Vhodná je časná mobilizace, pokud možno bez fyzické imobilizace pacienta v lůžku.

Disrupce spánku:


Je typická pro vegetativní stav, u anxiozních pacientů a u pacientů v pokročilém věku,
a pacientů zvyklých na chronické střídavé směny - individualizace jejich režimu je
nejvhodnější.



Není vhodná opakovaná snaha o úpravu infuzí s propofolem.



K medikamentózní volbě atypické somnogeny - typu zolpidem a dále melatonin.

DEVLIN, John W., Yoanna SKROBIK, Céline GÉLINAS, et al. Clinical Practice Guidelines for the Prevention and
Management of Pain, Agitation/Sedation, Delirium, Immobility, and Sleep Disruption in Adult Patients in
the ICU. Critical Care Medicine [online]. 2018, 46(9), e825-e873 [cit. 2018-11-19]. DOI:
10.1097/CCM.0000000000003299. ISSN 0090-3493. Dostupné z:
http://Insights.ovid.com/crossref?an=00003246-201809000-00029

Klíčová slova: Bolest; Sedace; Delirium; Spánek - ICU klinická praktická metodická doporučení
Key words: Pain; Sedation; Delirium; Sleep - ICU clinical practice guidelines
Drábková

Paliativní péče v intenzivní medicíně a péči
Paliativní péče je specifická odborná péče, zaměřená na pacienty a rodiny, která má za své cíle
optimalizaci kvality jejich života v období, kdy tzv. kurativní terapie je již marná, bezvýchodná,
zbytečná.
Věnuje se předvídání, prevenci a léčbě utrpení, které by doprovázelo poslední fázi života daného
pacienta jako lidského jedince a zasáhlo i jeho rodinu, jeho nejbližší. Zahrnuje zvládnutí negativních
projevů a zátěže, komunikaci s blízkými; věnuje se zachování důstojnosti pacienta
a podpoře při jeho rozhodování.
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V intenzivní péči nyní nabývá stále více pozornosti – tématu se věnují intensivité, etici i paliatři
světových jmen – JL Vincent, D Angus, E Azoulay, PP Pandharipande a mnoho dalších. Vyjadřuje
se k němu i Světová zdravotnická organizace ve svém dokumentu WHO Definition of Palliative Care
– http://www.who.int/Cancer/palliative/definition/en, Accessed 25 May 2018.
První formulace ucelené náplně činnosti paliativní medicíny a péče jsou zveřejňovány i v České
republice a odvíjejí se především z onkologických paliativních požadavků.
V intenzivní medicíně a péči má své specifické rysy a vzdělaných intenzivistů i odborně
orientovaných paliatrů pro intenzivní péči je nedostatek; téma je živé a aktivity se rozbíhají. Jsou
významné nejen samy a sobě, ale i pro narůstající multikulturalitu ve světě, navíc s řadou různých
náboženství či se vzestupem spirituálních potřeb všech lidských jedinců.
Cíle a aktivity paliativní medicíny a péče v intenzivních podmínkách

Cílem intenzivní medicíny a intenzivní péče je podpora či plná náhrada významných životních funkcí
– má za úkol snížit mortalitu a předejít morbiditě u pacientů s kritickou chorobou, jinak
bezprostředně ohrožující život. Přezdívá se jí „ technická medicína“ – její pokroky jsou z velké části
zajištěny právě technologickými možnostmi – od monitoringu až po podpůrné technologicky
vybavené a vysoce sofistikované přístroje.
Přesto zůstává mortalita na ICU vysoká – v pásmu 20 - 35 %, což navíc často souvisí
i s regionálními a ekonomickými podmínkami. Počet přijímaných pacientů do ICU péče narůstá –
v posledních letech až o 30 %. Ne vždy však odpovídá kritická dyshomeostáza na intenzivní terapii.
Prognóza trvá vysoce nepříznivá z pohledu možného přežití a dosažitelné kvality života.
Do rozhodování pacienta, jeho rodiny, ošetřujících lékařů vstupuje požadavek nezahájit nebo
ukončit náhradu a podporu selhávajících a již trvale selhaných životních funkcí.
Většina pacientů nemá pro tyto situace předem připravena svá vyslovená přání a rozhodnutí
ke svému aktuálnímu kritickému stavu a jeho další perspektivě a/nebo toho nejsou již aktuálně
schopni. Rozhodnutí je přeneseno na lékaře a podle platné legislatívy dané země i na členy
nepodjaté a racionálně uvažující rodiny.
V řadě zemí je podle rozhodnutí pacienta možnost přeložit ho na lůžkové pracoviště pokračující
paliativní péče, do hospicové péče, do domácí paliativní péče.
Úkolem ošetřujících lékařů je předvídat, že tyto i obdobné problémy bude třeba řešit. Dotýkají
se nejen pacientů s obtížemi a prožíváním fenoménů, jako je stres, úzkost, nespavost, bolest, žízeň.
V další fázi ohrožují PTSD, kognitivní dysfunkce, chronický UW/PVS syndrom i závažné somatické
výpadky.
V rodině lze očekávat depresi, strach, úzkost, únavu, rodinný syndrom postintenzivní péče (PICU –
F syndrome).
Psychická zátěž se za těchto stavů přesunuje i na ošetřující tým ve volbě postupů, opatření,
rozhodování, komunikace.
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Do uvedeného prostředí vstupuje paliativní medicína a péče, považovaná na rozdíl od intenzivní
medicíny za „talking medicine“. V porovnání s intenzivní medicínou techniky a farmak
je medicínou rozhovorů. S klinickou intenzivní péči se v mnoha bodech překrývají.
Pocit distresu postihuje pacienty na ICU při vědomí nepříznivé prognózy ve 27 - 75 %. Přibližně
u třetiny pacientů přispěje ke vzniku deliria. U členů rodiny se projevuje stres – v 57 %,
u traumatických pacientů vznikne úzkost a deprese v 70 – 80 %, a to zejména u mladých pacientů.
Úkolem v dané fázi života je nejen symptomatické zajištění – zmírnění bolesti a obtíží, ale současně
zachování jeho důstojnosti a respektu k jeho osobnosti. V zařízeních, kde je možno
si vyžádat konzilium paliatra, se tato možnost v intenzivní péči využívá pro pacienty a pro jejich
rodiny ve 14 – 20 %. Cílem konziliárního požadavku je poskytnout pacientům proaktivní paliativní
péči, zaměřenou i na členy rodiny.
V řadě zahraničních zdravotnických zařízení jsou k dispozici specializovaná pracoviště paliativní péče
s příslušně vzdělanými odbornými lékaři. K odnětí intenzivní péče v jejím předtím kompletním
rozsahu je možno indikované pacienty na daná pracoviště přeložit.
Základní – obecná paliativní péče musí nicméně být poskytována náležitým způsobem
i na lůžkách intenzivní péče včetně následné a dlouhodobé ošetřovatelské intenzivní péče.
Složky paliativní péče


Zvládnutí psychologických i somatických obtíží a známek.



Zmírnění, vyloučení spirituálního a existenčního distresu.



Schopnost stanovení prognózy přežití a kvality života.



Komunikace na zvolená témata s pacientem, s jeho rodinou.



Znalost etických a legislativních aspektů, rozhodování a plánování.



Podpora pacienta a rodiny po stránce sociální.



Péče o neznámého, osamělého pacienta v daném směru.



Volba analgosedace a terminální analgosedace ….

Základní cíl a modely
Základním cílem je zlepšení kvality umírání a smrti. Nejbližším lékařem v této fázi je jeho ošetřující
lékař – na ICU intenzivista, který zvládá komunikaci, předkládá návrhy k rozhodnutí, vysvětluje
pacientovi i rodině v tzv. integrativním modelu.
Vedle něho je uskutečňován i tzv. konzultativní model. V něm je vedoucím paliativním prvkem
zajištění spirituálního vedení.
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Vzhledem k tomu, že odborně vyškolených paliatrů je nedostatek, poskytuje se paliativní péče
nejčastěji v modelu smíšeném – primární paliativní péče je v gesci lékařů ICU, pro něž jsou
spolupracovníky lékaři specialisté paliativního zaměření.
Různorodost aspektů paliativní péče
Paliativní péče má své úvodní momenty v 60. letech minulého století; od té doby se z původního
rámce velmi rozšířila – významem i možnostmi.
Světová zdravotnická organizace – WHO jí přiřkla v nedávné volbě širší definici - viz citace výše
v textu …. „zachovat a zlepšit kvalitu života všech pacientů a jejich rodin ve všech fázích choroby,
ohrožujících život pacienta jako jedince“.
Dokument obsahuje identifikace, určení a léčbu všech psychosomatických známek i emočního
a spirituálního distresu.
Proces probíhá simultánně s kurativními opatřeními a přísně personalizovaně. Vyžaduje zachování
náležitého osobního prostředí pro pacienta a pro jeho soukromí, výměny názorů s pacientem i jeho
rodinou, hledání optimálních osobních preferencí a volby.
Nezahájení nebo odnětí plné intenzivní léčby a péče není v celém světě vnímáno homogenně
a uniformně. Závisí na zákonech, politickém uspořádání a vyznávaném náboženství. Vztahuje
se např. i na terminální odpojení ventilodependentního pacienta, na jeho terminální extubaci
za přítomnosti rodiny, která u jeho lůžka s ním očekává jeho přicházející a důstojnou smrt.
Pro paliativní péči jsou připraveny individualizované protokoly postupu a režimu. Pojednávají i užití
analgosedace a zejména podávání opioidů. Jejich dávkování je určeno i podle osobnosti pacienta.
Vysoké dávky jsou např. indikovány u pacientů, na jejichž chronickém podávání, popř. na jejichž
předchozím zneužívání byli pacienti anamnesticky závislí s tolerancí účinku nezvykle vysokých
dávek a hladin.
Základní tým pro daného pacienta zahrnuje ošetřující lékaře, lékaře pomocných oborů a základní
diagnózy, paliatra; může být doplněn sestrami, spirituálními a sociálními pracovníky.
Konzultační a integrativní model - postupy
Ze studií, citovaných v textu článku, vyplývají údaje o postupu při zachovávání konzultačního
modelu:


29 % pacientů bylo odpojeno od umělé plicní ventilace;



u 16 % pacientů byla ukončena podpora inotropiky;



u 15,3 % pacientů byla ukončeno podávání umělé výživy;



u 6,4 % pacientů bylo ukončeno dialyzační léčení;



ve 2,5 % případů byla ukončena hydratace;



u 51 % pacientů byla zahájena účinná analgezie;
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u 52 % pacientů byla nasazena sedace a postup pokračoval formalizovaně podle znění
pacientova přání pro dobu budoucí;



u 33 % pacientů byl již ve zdravotnické dokumentaci ordinován DNR od intenzivistů
a po konzultacích s paliatry se zvýšil počet DNR na 83,4 %;



polovina pacientů byla přeložena do hospicové péče.

Medián délky přežití se u pacientů nezměnil.
V integrativním modelu je systém paliativní péče o pacienty v gesci intenzivistů.
Rozdělení funkcí a kompetencí
Rozdělení funkcí a kompetencí v péči o pacienta může být nemocným a jeho rodinou vnímán jako
tzv. fragmentovaná péče.
Externí konzultace paliatrů mohou nicméně vhodně doplňovat měkké dovednosti ošetřujících
klinických intenzivistů ve specifických bodech, pro něž nejsou intenzivisté dosud podrobně školeni
a připraveni. Zdokonalení jejich znalostí a dovedností je třeba v tomto ohledu intenzivně podporovat
zejména u mladších lékařů.
Volba smíšeného postupu závisí na dosavadním uspořádání pracoviště intenzivní péče (ASLAKSON
et al. 2014).
Nové studie z posledních let uvádějí, že počet vyžadovaných konzultací u pacientů v paliativní
intenzivní péči se velmi zvyšuje, a to původně z pěti nyní až na 59 % (VILLAREAL et al 2011).
MERCADANTE, Sebastiano, Cesare GREGORETTI a Andrea CORTEGIANI. Palliative care in intensive care
units: why, where, what, who, when, how. BMC Anesthesiology [online]. 2018, 18(106) [cit. 2018-11-19].
DOI: 10.1186/s12871-018-0574-9. ISSN 1471-2253. Dostupné z:
https://bmcanesthesiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12871-018-0574-9
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Varia
Podobnosti celkové anestezie a spánku
Finský výzkumný tým z univerzitního pracoviště v Turku uzavřel svou studii zjištěním, že v průběhu
celkové anestezie vyšetřovaní jedinci prožívali sny a poslech zvuků i hudby. Jejich EEG
zaznamenávalo reakci na různé podněty. Fenomén se ale dříve vyhrazoval pouze pro spánek.
Výsledky zřejmě svědčí o vzájemné fyziologické podobnosti. Studie za desetiletý výzkum jsou
publikovány v BJA 2018; 121, 1: 260 – 269; 270 - 280 a v Anesthesiology 2018, 129; 1: 22 – 36.
Studie

Soubor zahrnul 47 mužů – dobrovolníků ve dvou oddělených skupinách. Z nich byl v jedné skupině
podán 23 mužům dexmedetomidin i.v. a v druhé skupině 24 mužům byl podán propofol iv. Byli
otestováni na reakci a poté jim byla podána daná látka v dávce 1,5x vyšší oproti původní a vedoucí
ke ztrátě kontaktu - vědomí. Nebyla užita jiná celková anestetika nebo analgetika nebo svalová
relaxancia.
Jejich EEG bylo monitorováno a ke stimulaci mentálních funkcí byly užity běžné, poslechově
nepříjemně vnímané zvuky a dále finsky znějící smysluplné i chaotické věty. Ihned poté byli
dobrovolníci probuzeni hlasem i jemnou taktilní pobídkou a bez prodlení dotazováni
na vzpomínky.
EEG projevy byly pomalé vlny a frontální alfa-aktivita, které se zvyšovaly prohlubováním anestezie,
ačkoli beta- aktivita se snižovala. Při probuzení se alfa- aktivita a pomalé vlny obnovily, beta-aktivita
zůstala táž.
Testy po obnovení vědomí, kontaktu prokázaly, že zvuky si muži pamatovali po podání
dexmedetomidinu ve 42 % a po podání propofolu v 15 %. Aktivita mozku se nelišila při poslechu
logicky znějících i zcela nesmyslných vět.
Získaná zjištění jsou významná pro bezpečnost celkové anestezie, která má za úkol zaručit
bezvědomí, tj. ztrátu kontaktu s okolím v průběhu výkonu. V budoucnosti bude třeba se tématu
podrobněji věnovat.
V klinické anesteziologii jsou nejčastěji podávány multimedikace, z nichž opioidy ani svalová
relaxancia neovlivňují vědomí, nezajišťují náležitou sedaci a bezvědomí.
Bdělost v průběhu anestezie a prováděné intervence nelze zřejmě plně klinicky vyloučit pouhým
klinickým sledováním. Na rutinní a přitom objektivní monitorování mozkové aktivity a kvality
„umělého spánku“ bude třeba se podrobněji zaměřit.
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CALLAGHAN, Meaghan Lee. The Anesthetized Brain Resembles The Sleeping Brain, Study Finds. Clinical
Anesthesiology [online]. 2018, November 6 [cit. 2018-11-19]. Dostupné z:
https://www.anesthesiologynews.com/Clinical-Anesthesiology/Article/11-18/The-Anesthetized-BrainResembles-The-Sleeping-Brain-Study-Finds/53154
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Skóre pro předpověď délky odpojování ventilodependentních
tracheostomovaných pacientů
Dlouhodobá ventilodependence se nejčastěji definuje trváním závislosti na umělé plicní ventilaci po
dobu ≥ 21 dnů. Nejčastěji se odpojování realizuje zařazováním prodlužujících se epizod spontánního
dýchání v častějších intervalech.
Studie

Retrospektivní studie s materiály ze zdravotnické dokumentace akademického zdravotnického
zařízení u odpojovaných dospělých pacientů s tracheostomií zahrnula všechny tyto případy
v rozmezí let 2011 – 2015.
Bylo zformulováno nové skóre, které bylo možno užít u ventilovaných pacientů již od prvního dne
po založení tracheostomie. Dosahované rozmezí bylo 0 % - 100 % podle denního sečteného času
epizodických odpojení. Vyšší skóre vždy znamenalo delší dobu odpojení za 24 hodin daného dne.
Do souboru bylo zařazeno 372 pacientů. Z nich se podařilo 72 % pacientů zcela odpojit
od ventilátoru. Již první den po tracheostomii byla AUC 0,71 (95% CI, 0,65 – 0,46). Rozdělila
v zásadě pacienty na dvě velké skupiny: pacienty, které se podaří odpojit do 14 dnů, a pacienty,
u nichž bude odpojování neúspěšné.
Medián pro odpojení byl:


41 dnů pro pacienty se skóre 0 %;



20 dnů pro pacienty se skóre 0 % - 50 %;



15 dnů pro pacienty se skóre 50 % – 75 %;



10 dnů pro pacienty se skóre 15 % – 100 %.

GREENBERG, Jared A., Robert A. BALK a Raj C. SHAH. Score for Predicting Ventilator Weaning Duration in
Patients With Tracheostomies. American Journal of Critical Care [online]. 2018, 27(6), 477-485 [cit. 201811-19]. DOI: 10.4037/ajcc2018532. ISSN 1062-3264. Dostupné z:
http://ajcc.aacnjournals.org/lookup/doi/10.4037/ajcc2018532
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Umí EEG odhalit skryté vědomí u pacientů v intenzivní péči?
Výzkumná skupina se zaměřila na průkaz tzv. skrytého vědomí u pacientů v intenzivní péči
a klinicky diagnostikovaných s nálezem perzistentního, chronického vegetativního stavu
po traumatických i netraumatických inzultech mozku. Snažila se využít kontinuálně monitorovaného
EEG, i když jeho záznamy rušil multifaktoriální provozní ruch uvedeného intenzivního lůžkového
pracoviště včetně monitorace EKG, fyziologických i technických alarmů apod.
Již předchozí studie u 54 pacientů prokázaly, že EEG záznam, svědčící o talamo-kortikální integritě,
je podstatně častěji spojen s návratem vědomí, i když může být tento výhled časově poměrně
dlouhodobý.
Studie

Soubor vyšetřovaných zahrnul osm zdravých dobrovolníků s dvěma EEG záznamy v rozmezí šesti
měsíců s jejich podrobným vyhodnocením.
U 20 pacientů po zresuscitované náhlé srdeční zástavě bylo EEG natáčeno na příjmové jednotce
intenzivní péče v době kratší než 24 hodin po ohřátí po ukončení terapeutické hypotermie.
U pacientů s podezřením na chronický vegetativní stav UW/PVS syndrom byly EEG záznamy
natáčeny v době, kdy se klinicky jevili jako bdělí, když měli otevřené oči, sedace byla přechodně
snížena.
Výsledky

U všech 20 pacientů byla EEG aktivita nižší, přitom theta vlny byly obecně nižší než vlny alfa.
Tři pacienti z dané skupiny dosáhli vědomí před propuštěním z hospitalizace.
Hodnocení

Výhodnější diagnostickou i prognostickou metodou je samozřejmě fMRI. Metoda je však pro
pacienta i pro provoz nepoměrně náročnější. EEG monitorace je snadnější, lze ji opakovat nebo lze
využít kontinuální monitorování záznamu EEG podle aktuálních klinických projevů pacienta,
svědčících o jeho momentální bdělosti a mozkové aktivitě.
Další podrobnější zpracování a provozní využívání je významné i pro objektivizaci prognostiky,
pro rozhodování o pokračování plné terapie v porovnání s převedením pacienta do paliativní péče.
EEG je obecně v medicíně využíváno již od roku 1929, ale současné digitální zpracovávání záznamů
a matematické vyhodnocování je daleko dokonalejší.
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Využívání EEG záznamů a jejich hodnocení předchází omylům, doprovázejícím pouhou klinickou
neurologickou diagnostiku. Glasgow Coma Scale je velmi jednoduché a nevhodné pro tyto stavy;
lépe lze užít Coma Recovery Scale Revised.
EEG a fMRI jsou v současné době hlavní metody; EEG se jeví stejně senzitivní pro stanovení stavu
a při monitorování a opakovaném pořízení záznamů je vhodné i pro objektivizaci prognózy
a kvalifikovanou informaci členů rodiny. EEG je nyní považováno za vhodné pro pacienty
v dlouhodobé intenzivní péči a mělo by doprovázet pravidelně a daleko častěji dosud běžná klinická
neurologická vyšetření.
MELVILLE, Nancy A. EEG in the ICU: Key to Detecting Covert Consciousness? Medscape [online]. 2018,
November 05 [cit. 2018-11-19]. Dostupné z: https://www.citacepro.com/dokument/BeQeeK5uES1RV1ES
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Vrací se plná krev do civilní traumatologie?
Stručný a výstižný, velmi aktuální článek čtyř odborníků – profesí anesteziologů a lékařů transfuzní
medicíny v USA - z Baltimoru, Clevelandu a Houstonu shrnuje zkušenosti z vojenské a válečné
medicíny s užitím čerstvé plné krve (WB – whole blood) i první výsledky s užitím této plné krve
v traumatologických centrech civilní medicíny. Nezpochybňuje možnosti uvedení programu do
civilní medicíny, i když užívané selektivní krevní produkty jsou odlišné a jejich kombinace lze přesně
optimalizovat.
V traumacentrech v USA bylo neodkladné podání plné krve z akutních indikací, zachraňujících život
ověřováno z hlediska jejich výhod: méně antikoagulačních přísad s kvalitnější hemostázou,
zachovaná funkce krevních destiček i dalších buněčných složek.
K nevýhodám se řadí značné ekonomické náklady, možnosti imunogenicity. Musí být vyčleněna Rh
neg. plná krev pro ženy v reprodukčním věku.
Širší zavedení celého programu do velké civilní akutní traumatologie vyžaduje proškolování,
přípravu, stálou připravenost včetně vybavení, ověření bezpečnosti podávání a zhodnocení
nákladnosti projektu.
PIVALIZZA, Evan G., Christopher P. STEPHENS, Karl WAGNER a Thomas E. GRISSOM. Is Whole Blood Poised
for a Return in Civilian Trauma?. ASA Monitor [online]. 2018, September, 82(9), 26-27 [cit. 2018-11-19].
Dostupné z: http://monitor.pubs.asahq.org/article.aspx?articleid=2698312
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Kortikosteroidy v sepsi – definitivní názor?
Početná řada odborníků z pěti zemí celého světa provedla nový systematický přehled a jeho
metaanalýzu s 62 citacemi publikovaných validních článků a s jejich velmi podrobnými soubory
a tabulkovými i statistickými údaji.
Věnuje se účinnosti a bezpečnosti podávání kortikosteroidů u septických pacientů v jejich kritickém
stavu.
Základem přehledu byly studie, získané z databází MEDLINE, EMBASE, CENTRAL a LILACS
s dospělými i dětskými pacienty v sepsi – s podáním kortikosteroidů, nebo placeba nebo zcela bez
podání kortikosteroidů i placeba.
Zařazeno bylo 42 studií, splňujících kritéria se souborem 10 194 pacientů. Data byla náležitě
statisticky zpracována.
Výsledky: Kortikosteroidy nesníží nebo jen velmi málo sníží relativní riziko úmrtí do 28.- 31. dne
a pravděpodobně mají malý vliv i na odloženou mortalitu do 60 dnů až do 1 roku . Jen lehce zkrátí
pobyt na lůžku intenzivní péče a délku hospitalizace. Významně příznivě ale ovlivní vznik a průběh
šoku a SOFA skóre k 7. dnu. Působí naproti tomu nepříznivě svými dalšími účinky – zhoršují ICU
svalovou slabost, vyvolávají hypernatremii a hyperglykemii; těm je třeba věnovat zvýšenou
pozornost.
ROCHWERG, Bram, Simon J. OCZKOWSKI, Reed A. C. SIEMIENIUK, et al. Corticosteroids in Sepsis. Critical
Care Medicine [online]. 2018, 46(9), 1411-1420 [cit. 2018-11-19]. DOI: 10.1097/CCM.0000000000003262.
ISSN 0090-3493. Dostupné z: http://Insights.ovid.com/crossref?an=00003246-201809000-00004
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Kortikosteroidy a tzv. ICU svalová slabost
Vztah mezi podáváním kortikosteroidů u dospělých kritických pacientů a jejich slabostí kosterního
svalstva stále zůstává nezcela jasný.
Autoři metaanalýzy zpracovali materiály z PubMed, Embase, Web of Science, Cochrane Central
Register of Controlled Trials and Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature databases
včetně posledních studií z roku 2017. Zpracovali velmi podrobně statisticky získaná data
s výsledným klinickým zhodnocením a klinickým doporučením.
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Studie

Do souboru byla zařazena jedna RCT práce a 17 dalších prospektivních studií. Statistické zpracování
ozřejmilo a znovu potvrdilo, že vztah je průkazný s QR 1,84; 95%CI; 1,26 – 2,67. Jako vysoce
významný se prokázal u pacientů s již existující svalovou slabostí při dlouhé ventilodependenci
a to ve velkých souborech a nikoli jen při souběžné sepsi.
Doporučení

Kortikosteroidy je třeba indikovat v klinické intenzivní péči uvážlivě, zkrátit podle možností jejich
podávání na nezbytnou dobu.
K jejich indikacím se nadále řadí: šok, potřeba protizánětlivé a antifibrotické medikace, snadnější
zvládnutí septického šoku, ARDS, nevhodná genetická výbava a nepříznivé epigenetické vlivy.
Zatím však jejich indikace nedosáhly naprosté jednotné volby a přesvědčivosti, nejsou zatím
k dispozici jednoznačné testy účinnosti i nežádoucích účinků u pacientů v kritickém stavu
a intenzivní péči.
YANG, Tao, Zhiqiang LI, Li JIANG a Xiuming XI. Corticosteroid use and intensive care unit-acquired
weakness: a systematic review and meta-analysis. Critical Care [online]. 2018, 22(1) [cit. 2018-11-19]. DOI:
10.1186/s13054-018-2111-0. ISSN 1364-8535. Dostupné z:
https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-018-2111-0
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Nové možnosti neuroprotekce po úrazech mozku?
Akademické pracoviště v Ženevě se věnuje rozboru nových prací na téma farmakologické
neuroprotekce funkcí CNS – mozku; výzkum je nyní ve středu anesteziologického zájmu. Zatím však
jsou výsledky nezcela přesvědčivé pro komplexitu vazeb v tomto orgánu i holoorganicky.
Po nitrolebních inzultech se prověřuje znovu ketamin v období prvního týdne po pokusném inzultu
mozku u hlodavců, a to v subanestetickém kontinuálním dávkování. Cílem je zjistit jeho účinnost
na funkci hippokampu – zde je zřejmě schopen navodit proliferaci zachovaných buněk a dále
podpořit i novotvorbu buněk mikroglie v CNS jako nositele imunoobrany.
Výsledky pokusů na myších (PETERS et al. 2018) byly v tomto směru příznivé a pro klinickou aplikaci
jsou tématy dalšího intenzivního výzkumu mozku. Je zaměřen na farmakomodulaci jeho plasticity
a na podporu jeho funkcí užitím ketaminu a ještě významněji jeho metabolitu – norketaminu.
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VUTSKITS, Laszlo a Jeffrey W. SALL. Targeting Microglia. Anesthesiology [online]. 2018, 129(2), 232-234 [cit.
2018-11-19]. DOI: 10.1097/ALN.0000000000002272. ISSN 0003-3022. Dostupné z:
http://Insights.ovid.com/crossref?an=00000542-201808000-00010
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Piperacilin-tazobactam pravděpodobně porušuje střevní mikrobiom
Studie na akademických pracovištích lůžkové intenzivní péče v Yale (USA) zařadila do výzkumu
pacienty s vykultivovaným nebo naopak negativním nálezem Pseudomonas aeruginosa. Patří totiž
k nejčastějším multirezistentním patogenům u pacientů v intenzivní péči a snadno vyvolává infekce,
spojené s pobytem ve zdravotnickém zařízení ( HAI - hospital associated infections). Velmi rychle
kolonizuje gastrointestinální - střevní trakt až ve 28 % a zůstává rezistentní vůči karbapenemům.
Piperacilin- tazobaktam je řazen mezi antibiotika, která snadno vedou k disrupci střevního
mikrobiomu. Prověřují se markery pro tyto nepříznivé vztahy.
Studie

Do studie bylo zařazeno 109 pacientů na chirurgicko-traumatologických i interně-neurologických
jednotkách intenzivní péče. Materiál tvořily perirektální vzorky u pacientů zdravotnických pracovišť
intenzivní péče v Baltimoru.
Pacienti byli rozčleněni do tří skupin podle kolonizace a podle podávání antibiotik. Vzorky byly
odebrány při příjmu a poté několikrát během pobytu na lůžku ICU zopakovaány.
Výsledky prokázaly, že pacienti, kolonizovaní karbapenem rezistentním kmenem Pseudomonas
aeruginosa (dále CRPA) již při příjmu, měli předtím častěji ordinován piperacilin-tazobaktam. Vzorky
obsahovaly rovněž méně protektivních kmenů vč Lactobacillus sp. a z kmenů Blautia, které chrání
např. před invazí Clostridium difficile.
Kombinovaný antibiotický přípravek zvyšoval riziko převládnutí kmene Enterococcus (OR= 5,50;
95% CI, 2,03 – 17,92)
Autoři doporučují, aby volba antiobiotika vč. piperacilin-tazobaktamu byla ordinována
až po zjištění stávajícího mikrobiomu, aby kontraproduktivně nevznikala jeho disrupce,
zvýhodňující kolonizaci a infekci kmeny CRPA.
PETTIGREW, Melinda M, Janneane F GENT, Yong KONG, Alison Laufer HALPIN, Lisa PINELES, Anthony D
HARRIS a J Kristie JOHNSON. Gastrointestinal microbiota disruption and risk of colonization with
carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa in ICU patients. Clinical Infectious Diseases [online].
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November 2018 [cit. 2018-11-19]. DOI: 10.1093/cid/ciy936. ISSN 1058-4838. Dostupné z:
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciy936/5154869
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Pro širší rozhled – Ad informandum
Převezme umělá inteligence i zdravotnický sektor?
Práce a činnosti, dosud vykonávané tzv. modrými límečky, budou v nepříliš vzdálené budoucnosti
realizovány stále více stovkami až tisíci robotů; budou vychovávat a vyučovat např. i chirurgy pro
komplikované operační výkony a situace.
Jejich hlavní výhody jsou možnost nepřetržité práce 24 / 7 / 365 a radikální snížení nákladů.
Zaměstnají vytvořením nových pracovních míst i zcela jiné než pouze klinické pracovníky – ale
i odborníky programátory, odborníky na relevantní klinická data a jejich velké soubory, odborníky
na ochranu osobních údajů a zdravotnických citlivých údajů. Nejenže zvýší schopnosti a možnosti
lidských jedinců, ale nahradí mnoho lidí inteligentními stroji.
Přinesou nové ekonomické možnosti a zvýší životní úroveň, mnohonásobně zvýší i produktivitu
práce.
Přesto plně nenahradí charakteristické lidské vlastnosti – kreativitu, schopnost inovace
a empatii. Vyřadí lidské jedince, neschopné adaptace včetně části pracovníků staršího věku –
seniorů.
Již nyní je doba, kdy je třeba se na změny připravovat, a to i ve zdravotnictví: v čem je třeba snížit
náklady a lidskou chybovost, jak vytvořit celkově příjemnější prostředí, jak zvýšit účelnou
personalizaci ve zdravotních službách, jak zpřesnit, zrychlit a ekonomizovat diagnostiku.
Zvýší se počet inteligentních nositelných sensorů a monitorů (tzv. wearables). Klesne závislost
pacientů na osobních poradách s lékařem, jejich vzájemná komunikace se změní.
Cílem není nahradit lékaře a další zdravotnické pracovníky, ale umožnit jim rychlé a spolehlivé
rozhodování. Poskytne jim tím více času, jak se beze spěchu věnovat pacientům i jejich blízkým
v osobním kontaktu a s lidskou empatií.
Hlavní body

Odborníci jsou přesvědčeni, že roboti převezmou opakující se činnosti.
Průmyslová revoluce znamenala zmohutnění lidského potenciálu, ale vstup umělé inteligence bude
znamenat značnou náhradu lidského potenciálu.
AI systémy s umělou inteligencí nenahradí ani nemohou nahradit charakteristické lidské „dary“:
kreativitu, inovaci, empatii.
Ve zdravotnictví má umělá inteligence optimální role ve zdokonalení a zrychlení rozhodování, nikoli
v náhradě zdravotnických pracovníků.
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Vzdělávací kurz o novinkách v oboru ARIM v součinnosti ČLK, ČSARIM a Medical
Services Mladé fronty
Praha, 24. října 2018
Kurz s účastí 80 zájemců z řad nejen intenzivistů a anesteziologů vyplnil přednáškami vyzvaných
odborníků řadu témat odborných novinek a to i živě diskutovaných témat, přesahujících současný
klinický rámec. Témata jsou výběrově i podrobněji obsažena i tištěnou formou ve speciálním čísle
časopisu Postgraduální medicína – Anesteziologie a intenzivní medicína. Živý zájem byl během kurzu
i o všechny postgraduálně koncipované publikace v prodejní výstavce Medical Services Mladé
fronty.
V průběhu kurzu byly všechny postgraduálně pojaté přednášky doplňovány z řad účastníků
konkrétními komentáři i diskusí. Vyzvané přednášky byly velmi aktuální odborně, organizačně
i se společenskými aspekty, což již v úvodním vstupu zdůraznil prof. Cvachovec, předseda ČSARIM
a odborný organizátor akce.
Ústřední témata a autoři přednášek:



Dlouhodobý žilní vstup do centrálního žilního systému typu PICC (periferně zavedenými
centrálními žilními katétry) a midline je pro pacienty nárokován stále častěji –
k chemoterapii, k dlouhodobé parenterální výživě, v následné intenzivní péči. Vyžaduje
vybavení, navigaci, systematickou prevenci infekce i v domácích podmínkách vysoce
rizikových pacientů. Velmi aktivně se metodám věnuje tým KARIM VFN v Praze; téma má již
své publikace, monografie, doporučené postupy i odbornou společnost ČLS JEP za vedení
prof. Charváta. Rozšiřuje dovednosti i u nelékařských zdravotnických pracovníků, má
vzestupné počty výkonů i úspěchů (prof. Michálek).



ERAS (Enhanced Recovery after Surgery) je akronym pro personalizaci a účinnou, cíleně
podporovanou perioperační strategii motivace, přípravy, sledování, analgetizaci zejména
u rizikových pacientů. Zahrnuje prehabilitaci, týmovou volbu nejvhodnější taktiky timingu,
správnou pooperační analgezii, prevenci deliria, zkrácení doby pobytu v intenzivní péči
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i hospitalizace. Zmírňuje celkovou zátěž, psychické vykolejení; je mezinárodní výzvou, která
má velkou podporu nástupu i u nás a je rozpracovávána (doc. Vymazal).


IP a DIOP se staly akronymy pro nově zaváděný systém následné intenzivní péče
a dlouhodobé ošetřovatelské intenzivní péče. Je výzvou současné doby pro budoucnost.
Záchranná medicína nahrazuje úspěšně kriticky ohrožené, selhávající životní funkce.
Nicméně 15 – 20 % křehkých pacientů, polymorbidních a v pokročilém věku musí však
plynule pokračovat v intenzivní péči déle k psychosomatické revalidací, rekondici
a k dosahování subjektivně přijatelného tzv. HR QoL / Health Related Quality of Life).
Je třeba dále doplňovat systém k tomu určených pracovišť, jeho síť i nová názvosloví, kvalitní
metodická doporučení pro přípravu týmů, i systém úhrad (doc. Drábková).



Sepse je stále významnou odbornou hrozbou s vysokou morbiditou a jen velmi pozvolna
se snižující mortalitou, i když se celosvětově vytvořily balíčky, důrazně doporučující časný
záchyt a okamžité účinné postupy, rozhodující o přežití a prognóze. Ke klinickým známkám,
často až larvovaným a poměrně pozdním se nyní připojují nové možnosti časných varovných
markerů až z molekulární úrovně. Jejich soubory mají diagnostický a prognostický význam,
sledují účinnost nasazené léčby. Laboratorní připravenost je rozličná, navíc jsou metody
nákladné. Přesto je třeba nové markery, pohotově zpřesňující klasické monitorování hladin
např. CRP a prokalcitoninu postupně převést z klinického výzkumu do klinické praxe
(Dr. Helán).



Anestezie a dětská perioperační péče je trvalá intra- a interdisciplinární výzva, nyní
obzvláště důrazná. Možný dlouhodobý vliv podaných inhalačních anestetik na vývoj mozku
a na mentální funkce u dětí do 3 let jejich věku je stále v ohnisku velmi pozorného
pokusného i klinického výzkumu. Kvalitní perioperační a intenzivní péči je třeba neustále
zdůrazňovat zejména mimo centrové umísťování malých rizikových pacientů k výkonům,
považovaným za relativně krátké a snadné. Téma je pozorně sledováno i mimo ryze oborový
a zdravotnický rámec; požadují se odborné znalosti i dovednosti i systém péče, které se pro
děti v jejich velkém časovém i fyziologickém psychosomatickém vývoji optimálně
a konkrétně uplatní (doc. Mixa).



Téma eutanázie poutá opět narůstající pozornost a to i mimo medicínu, bioetiku a dosavadní
legislativní ukotvení. Mnohovrstevná současná společnost má nepřesné, neúplné a často
zavádějící představy o pojmech, spojených s eutanázií, s asistovanou sebevraždou, s předem
vyslovenými přáními, s autonomií, s terminálními stavy, s analgetickými možnostmi
a s možnostmi paliativní medicíny a péče. Je třeba rozšířit kvalitní povědomí o zahraničních
modelech a jurisdikci, o multikulturním zázemí pacientů, o zkušenostech, o nevhodných
tendencích přesunout odpovědnost a aktivity na medicínu a na lékaře jako profesní kategorii
i jednotlivce. Jsou třeba podstatně hlubší, širší a zodpovědně vedené diskuse na všech
úrovních před unáhlenými a zkreslujícími zjednodušeními (prof. Ševčík).

Drábková
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Jubilejní – XXV. sjezd České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní
medicíny - ČSARIM
Praha 3.- 5. října 2018
Sjezd byl skutečně jubilejní - svým multitématickým, multidisciplinárním a až nadčasovým pojetím,
svým rozsahem s přítomností více než 1100 účastníků, s výstavou, workshopy i sympózii sponsorů
v Kongresovém centru v Praze.
Byl tak trochu i zkouškou pro kongres Světové federace společností anesteziologů – WFSA, jehož
pořádáním byla ČSARIM ve významné konkurenci pověřena pro rok 2020 – a na který se již zahájily
přípravy.
Kongres se zaměřil širokým záběrem na současná témata v anesteziologii a v intenzivní medicíně
u nás a v evropské i světové oborové problematice a ještě je rozšířil o komplementární problematiku
v přednáškách řady pozvaných hostů dalších oborů i profesí.
Soustředil lékaře i oborové nelékařské zdravotnické pracovníky, především sestry z KARIM/ARO
i JIP i z další rozvíjející se intenzivní péče – na NIP, DIOP, i z domácí intenzivní péče ….
Přípravný výbor pozval řadu přednášejících z konziliárních a z pomáhajících oborů – klinických
farmakologů a farmaceutů, algeziologů, právníků, bioetiků. Jejich přednášky byly především vyzvané
– hlavními tématy byly současné novinky i rozpory, nová metodická opatření ve světě
i u nás na významná témata. Doplňovaly je přednášky a postery s originálními sděleními; z nich byly
oceněny práce medicínských kombinovaných týmů i práce sesterské společným elektronickým
hodnotícím referendem účastníků.
Maraton mnoha sekcí doplňovala výstava – technická, s produkty výživy, s léky, s knihami
a prodejní výstava hlavních vydavatelských institucí s učebnicovými tituly i s mnoha monografiemi
našich odborníků.
Na webu ČSARIM budou uvedeny uvolněné přednášky ke stažení, budou uvedeny i pokřtěné
odborné knihy a oceněné publikace, oceněné postery a přednášky lékařů i sester.
Témata programu se soustředila na nová, celosvětově přijatá metodická doporučení,
na metaanalýzy s inovacemi poznatků a postupů, na význam prehabilitace a doplnění železa před
operačními výkony a intervencemi, na řešení krvácení ohrožujícího život, na nové statistické systémy
a získávané údaje cestou ÚZIS, na celkovou problematiku a vzdělávací témata přednostně u mladých
lékařů, zejména v celoevropsky přijatých , akreditovaných specializačních systémech.
V novinkách zazněla kromě tradičních titulů požadovaná, náležitá a validní prognostika a její
markery, bezpečnost pacientů, medicínsko legislativní témata o psychické kompetenci v intenzivní
péči a v informovaných souhlasech z pohledu anestezie a sdílené komunikaci s indikujícími
a operujícími kolegy. Významné bylo téma nových skupin léků, jejich interakcí – konkrétně zazněla
témata nových antidiabetik, antidepresív, DOAC a kombinovaných analgetických pooperačních
směsí. Současný odborný zájem strmě narůstá směrem ovlivnění mozku, mentálních funkcí
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po celkové anestezii, při déledobé analgosedací; soustředí se na dlouhodobé sledování včetně
deliria, posttraumatické stresové poruchy, deklinace mentální úrovně pacientů staršího věku,
na vývoj mozkových funkcí u dětí po celkové anestezii, na ketamin a další možné neuromodulátory
apod., na bezpečnost pacientů i ošetřujících – na operačních, intervenčních sálech i na lůžkách
intenzivní péče různých stupňů a trvání hospitalizací.
Komunikace, rozhodování o léčbě, paliativní intenzivní péče, novinky v přednemocniční neodkladné
péči, v algeziologii a zkušenosti i zážitky lékařů, pracujících v zahraničních misích doplnily záběr.
Tradičně se zařazuje úvodní Lemonova přednáška zkušeného a moudrého klinického pracovníka
na nadčasově pojaté, všem blízké a srozumitelné téma; přednesl ji prim. MUDr. I. Herold, ARO Mladá
Boleslav.
Program doplňuje vždy závěrečná a všem společná sekce. O budoucí technologie s umělou
inteligencí byl požádán MUDr Š. Trenkler – Slovensko, téma „pozitivní lídr“ představil Jan Mühlfeit,
Praha.
Sekce zařazuje vždy i širší přednášku pozvaného odborníka oboru, který přináší svým dlouhodobým
pobytem v zahraničí na významném výzkumném i akademickém pracovišti nové, často odlišné
a motivující pohledy. V tomto jubilejním ročníku přednášel Ass. Prof. Dr. Tomáš Drábek, PhD. (Safar
Resuscitation
Center
a
UPMC
Pittsburgh)
na
téma
experimentálního
i zahajovaného klinického výzkumu nových terapeutických možností prezervace mozku při
traumatických až akutně exsanguinačních inzultech mimo nemocnici.
Program byl doplněn i téměř futurologickým problémem – transplantace mozku – respektive
v opačném a správném pojetí transplantace celého těla na hlavu a mozek – přednášející kolegyně
referovaly o stavu ve světě i o eticko - legislativních fenoménech, které uvedené myšlenky – vize
i aktivity přinášejí (prim. MUDr. E. Kieslichová - IKEM, MUDr. R. Černá - Pařízková, KARIM Hradec
Králové).
Nutno doplnit, že program byl úspěšně doplněn i společenským večerem v Obecním domě. Prostě
– jubilejní kongres se opravdu povedl po všech stránkách a ukázal i výzvy pro světovou odbornou
veřejnost anesteziologů pro rok 2020 v Praze.
Drábková
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Zajímavosti z historie oboru
Historie bojových otravných látek (BOL)
doc. MUDr. Ivan Čundrle CsC., Komise historie oboru – ČSARIM
Práce byla připravena původně jako přednáška pro jubilejní XXV. kongres ČSARIM 2018 v Praze.
V roce 1971 až 1972 jsem byl na ZVS u chemického vojska VÚ 070. Zkoušely se tam bojové otravné
látky a obrana proti nim.
Ale významné i zajímavé jsou i úvodní poznatky z dávné i novější historie.
První chemický útok v historii mají na svědomí Peršané.
Římská říše neustále sváděla se sasánovskými Peršany
boje o území, na kterém se dnes rozkládá Sýrie v blízkosti
Eufratu a strategického zájmového rozhraní. Děje se tak
po dlouhé třetí století našeho letopočtu. V rámci těchto
bojů také zřejmě došlo k úplně prvnímu doloženému
chemickému útoku v lidských dějinách. Stalo se tak roku
256 n. l. a to v Dura Europos, což bylo strategické místo, a
proto o něj měly zájem obě strany konfliktu – viz
připojený obrázek.
Co se tehdy vlastně přihodilo?
O město byly tahanice, jednou vyhráli Římané, podruhé Peršané. Peršané se ale rozhodli nenechat
nic náhodě a vítězství si pojistit. Zatímco Římané byli za hradbami města, perští vojáci zaútočili
na jednu obléhací věž a kousek odtud vykopali obléhací tunel. Cílem bylo, aby se do města pomocí
tunelu dostala celá perská jednotka. Římané se ovšem pustili také do práce. Dělali totéž naproti
Peršanům. Chtěli bojovat tváří v tvář a Peršany pobít. Chodba ale není moc prostorná, mohli zde být
maximálně dva bjovníci vedle sebe, což na boj muže proti muži není zrovna ideální situace. Jednoho
dne se prokopali k sobě. Ihned poté naskládali Peršané na zem nádoby s nějakou divnou směsí
a vrátili se zpátky na svoji stranu. Předtím ale ještě stihli směs zapálit. Vznikl kouř. Udušením přitom
zahynul jeden perský voják. Později v první polovině 20. století, respektive v jeho 30tých letech,
objevili francouzští archeologové pozůstatky 20 vojáků - 19 Římanů a jednoho Peršana.
Prokazatelně byli otráveni. V pozůstatcích měděných nádob se našla síra a bitumen – černá kapalina
organického původu – obvykle ji známe jako dehet a asfalt.
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Moderní historie

Látka

Objevitel

Objevení

Použití

Kategorie

Vzorec

Chlor

Scheele

1782

1915
Ypres –
Němci vs.
Francouzi

dusivé

Cl2

Fosgen

Davy

1812

1916
Verdun –
Francouzi
vs.
Němci)

dusivé

Chlorpikrin

Stenhouse

1848

1.
světová
válka

dusivé

Yperit

Guthrie

1860

1917
Ypres –
Němci vs.
Angličané

zpuchýřující

Difosgen

Cahours

1874

1916
Verdun –
Němci

dusivé

Obr. Přehled nejznámějších bojových látek z 18. - 20. století.
Fakta a trendy v novodobé historii
50. – 60. léta 20.stol.



Zvyšování toxicity

60. léta 20. stol.



Psychoaktivní látky (BZ v USA)



Ztížení detekce (kapslové aerosoly, bicyklické organofosfáty)



Stálost v terénu



Ochrana, léčení, dekontaminace
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70. léta 20.stol.



Hledání univerzální BOL



Bezpečnost skladování a dopravy, ochrana proti zneužití

80. léta 20.stol.



Likvidace zásob morálně a technicky zastaralých BOL



Ekologická hlediska

Současnost



Změna ve struktuře producentů (méně rozvinuté země, nestátní organizace)



Opětovné rozšíření sortimentu v závislosti na technických možnostech



Důležitá je možnost utajení, jednoduchost výroby a dostupnost surovin

Klasifikace podle doby setrvávání v prostředí
Nestálé (těkavé)



Sarin, fosgen, difosgen, kyanovodík, chlorkyan, perfluoroizobuten



Rychlý zneschopňující efekt – okamžitá vysoká koncentrace



Oblak par těžších než vzduch (užití pro zákopy)

Polostálé (středně těkavé)



Soman, cyklosin

Stálé (perzistentní)



Látky typu V, tabun, sírový (sulfidický) yperit, dusíkový yperit, lewisit



Dlouhodobé zamoření prostoru

Klasifikace podle stupně ochrany živé síly
Bez ochranných prostředků



Vyvolání inhalační otravy



Sarin, kyanovodík, chlorkyan, fosgen, látka BZ, chloracetofenon, látka CS, látka CR, adamsit
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Ochranná maska



Obejití ochranné masky – transdermální aplikace (látka VX, soman, cyklosin, sírový yperit,
kyslíkový yperit, sekviyperit, lewisit)



Vyřazení ochranné masky – oxidační reakce zahřívá filtr a snižuje tak její adsorpční schopnost

Prostředky protichemické ochrany jednotlivce



Kombinace mechanického poškození a intoxikace



Použitelné jen velmi toxické látky (LD50 pod 0,001 mg/kg – ricin, saxitoxin apod.)

Toxikologické charakteristiky
Látka ve formě plynu či aerosolu (inhalace)


Střední prahová koncentrace (PCt50) – koncentrace BCHL, která u 50% zasažených jedinců
vyvolá po čase t rozvoj prahových příznaků poškození



Střední zneschopňující koncentrace (ICt50) – koncentrace BCHL, která po čase vyvolá u 50%
zasažených osob dočasné zneschopnění



Střední letální koncentrace – koncentrace BCHL, která po čase t usmrtí 50% exponovaných
jedinců

Látka v kapalné či pevné formě (požití)


Střední prahová dávka (PDt50) – dávka BCHL, která u 50% zasažených jedinců vyvolá po čase
t rozvoj prahových příznaků poškození



Střední zneschopňující dávka (IDt50) – dávka BCHL, která po čase vyvolá vyvolá u 50%
zasažených osob dočasné zneschopnění



Střední letální dávka (LDt50) – dávka BCHL, která po čase t usmrtí 50% exponovaných jedinců

Látky se smrtícím účinkem

A) Dusivé


těžké intoxikace – edém plic



lehčí – podráždění dýchacích cest (dávivý kašel)

Fosgen


zápach po ovoci, čerstvě pokosené trávě či senu
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Difosgen


delší stálost v terénu (1 – 3 h)



kromě dusivého i slabý lakrimační účinek

Perfluorizobuten


bez zápachu



pyrolýza teflonu



dlouhá doba latence (symptomy po 6-8 h, smrt po 8 – 48 h)



nezachytává se na aktivním uhlí

Chlorpikrin


zápach po myšině



snižuje bod tuhnutí yperitů



vysoká stálost v terénu (léto 1 – 4 hod., v zima až 1 týden)



dusivé, dávivé, zpuchýřující a slzné účinky



edém plic se vyvíjí plynule bez latence



poškození ledvin a jater



dekontaminace - roztok sulfidu sodného nebo dalších alkálií ve zředěném etanolu

B) Nervově paralytické


první syntéza organofosfátů (OP) v roce 1854, Francie (De Clemont)



výzkum OP insekticidů IG-Farben – 1936



výzkum v oblasti léčiv – svalová ochablost (miasténie) a glaukom



G - látky - tabun (1936 – Německo), sarin (1944 – Německo)



V – látky – VX (50. léta 20 st.)



obvykle bez zápachu, rychlý účinek, mnoho míst absorpce, snadná výroba (binární směsi)



předráždění nikotinových a muskarinových receptorů ACh autonomního nervového systému
- zvýšená produkce slin, výtok z nosu, obtížné dýchání, zvýšená potivost, zvracení, průjem,
bezděčné uvolnění moči a výkalů a křeče



paralýza dýchacích svalů (nervosvalové spojení) + ochrnutí dýchacího centra v mozku
(receptory v CNS)



úzkost a stres (receptory v CNS)



při zasažení oka mióza – zúžení zorniček



při inhalaci a zasažení oka – smrt za 1 – 10 min
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transdermálně – latence 30 min, smrt za 1 až 2 h

Tabun


slabý zápach po ovoci



stálost v terénu – nastříkaný se udrží na površích 1 – 2 dny



dekontaminace - alkalické roztoky (látky skupiny G), prostředky využívající sorpčně
mechanický princip

Sarin


nejtěkavější látka typu G



stálost v terénu - v létě 2 – 6 hod., v zimě 6 – 12 hod

Soman


slabý zápach po kafru



lehce stabilnější než sarin

Cyklosin


vyráběn v Iráku



méně těkavý než sarin



při inhalaci méně toxický než sarin

VX (USA)


zápach po merkaptanech a aminech



méně těkavý než G-látky



voda kontaminována až několik měsíců



dekontaminace – roztoky látek s aktivním chlórem

VX (Rusko)

Antidota


atropin – blokáda nikotinových receptorů



oximy (Pralidoxim) – reaktivace blokované acetylcholinesterázy
Atropin
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C) Toxiny


Moderní fermentační postupy

Botulotoxin - bakteriální toxin (Clostridium botulinum), zabraňuje exocytóze ACh
Saxitoxin - toxin řas (dinoflageláty), kumuluje se v měkkýších (slávky), vede k blokádě sodíkových
kanálů – vznikne paralýza
Ricin - rostlinný toxin (skočec) – interakce s RNA
T-2 toxin - mykotoxiny
Látky zneschopňující

A) Fyzicky zneschopňující


Přechodné oslepnutí, paralýza nebo dávení a průjem – stafylokokový enterotoxin B
(Staphylococcus aureus), protein s imunotoxickými účinky na buňky střevní sliznice

Zpuchýřující


kromě poškození kůže i poškození oka, edém plic; některé mají i systémový účinek



pronikají mnohými druhy materiálů

Yperit


dříve používán v homeopatických dávkách jako protilupénkový medikament – viz recept na
obrázku - zápach po česneku



velká stálost v terénu (1 - 2
dny), široké rozmezí teplot
(nemrznoucí směsi,
vysokomolekulární smáčivé
látky)



doba latence 4 - 6 h, někdy
i 24h



puchýře, oslepnutí, edém
plic



alkylační činidlo – účinky
podobné radiaci



dekontaminace - chlorové
vápno a monochloramin B,
roztoky sirníku sodného,
hydrogenuhličitanu sodného a chlornanu sodného.
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Dusíkatý yperit


slabý zápach po aminech



odolnější k působení vody a ox. činidel, ztížená dekontaminace

Lewisit


voní po pelargoniích



zpuchýřující účinek, následován systémovým účinkem As



málo stálý v prostředí zejména při zvýšené vlhkosti

Fosgenoxim


nepříjemný zápach



pevná látka (kopřivkový plyn)



okamžitá bolest, podlitiny (do 30 min)



těžké podráždění očí

B) Psychicky zneschopňující


halucinogeny - LSD 25, mescalin, psilocybin a THC

Látka BZ


hořká chuť



účinky půl hodiny po inhalaci, max. účinek během 4-6 h



periferní symptomy (sucho v nose, ústech a hrdle a suchá zčervenalá kůže), zvracení, bolest
hlavy a zvýšení tělesné teploty, nejasné vidění, závratě, dezorientace, ztráta pojmu o čase,
obtížná koordinace pohybů, vizuální a sluchové halucinace a ztráta paměti, motorická
úzkost, nebezpečné poruchy tepelné regulace organismu a retence moče



účinky mohou trvat 4 dny, návrat k normálu je obtížný

Nové typy tzv. neletálních zbraní



Calmativa - tlumí agresivní jedince a zbaví je agresivity tím, že je např. uspí



Disociační anestetika (fencyklidin, ketamin)



Benzodiazepiny (midazolam)



Opioidy (fentanyl, carfentanil)



Odporně páchnoucí látky
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Ketamin
Roku 2009 v ulicích Bratislavy neznámý pachatel přepadal osamělé ženy. Při útoku používal ketamin,
který obět okamžitě ochromil. Znehybněné ženy okradl a / nebo sexuálně zneužil. Pátrání
po sériovém zločinci komplikovala skutečnost, že oběti mimo způsobu napadení neměly nic
společného. Policie dodnes útočníka nevypátrala.
Fentanyl
V roce 2002 došlo k velké teroristické akci v Moskevském divadle na Dubrovce. Asi 40 čečenských
islámských teroristů během muzikálu obsadilo budovu divadelního centra a vzalo více jak 850 lidí
jako rukojmí. Požadovali stažení ruských vojsk z Čečenska a ukončení 2. čečenské války. Závažná
krize vyvrcholila osvobozovací akcí ruských speciálních sil, při níž bylo do nitra budovy napuštěno
velké množství blíže neznámého uspávacího plynu s velkou pravděpodobností nějakého derivátu
analgetika fentanylu, pravděpodobně v kombinaci s halotanem. Celkově si události v Moskevském
divadle vyžádaly smrt asi 170lidí, z toho nejméně 130 rukojmích, přičemž většina z nich zemřela na
následky otravy zmiňovaným plynem.
Novičok
Nervově paralytická látka, kterou pravděpodobně ruští agenti z GRU napadli Skripalovy; známky
otravy se projevily i u dalších osob v Anglii, které s ním náhodně přišly do styku. Odkud látka však
jednoznačně pocházela, není dosud přesně známo a událost se nadále vyšetřuje.
Klíčová slova: Bojové otravné látky
Key words: Chemical warfare agents
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Suplementum 4/2018 – Brusel 2018
Brusel 2018 – Aktuální problematika intenzivní péče a urgentní medicíny –
vybrané kapitoly
A. Kazda, ÚLBLD, 1. LF UK a VFN, Praha
Jako každoročně byla při příležitosti mezinárodního sympozia intenzivní péče a urgentní medicíny
v Bruselu vydána „modrá“ kniha: Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2018,
editovaná prof. J.- L. Vincentem (Springer, ISBN 978-3-319-73669-3). V následujícím textu chceme
informovat o několika zajímavých progresivních kapitolách z této publikace. Práce, o nichž
je referováno, podávají přehled poznání v oblasti dané problematiky kriticky nemocných včetně
současných i perspektivních diagnostických a terapeutických přístupů. Nekončí tedy definitivními
závěry a doporučeními, ale ukazují „state of art“ a jeho vývoj k dalšímu zlepšování péče o kriticky
nemocné a jejich prognózy. První práce hodnotí multifaktoriální vlivy na vývoj imunoparalýzy v sepsi
a budoucí možné imunoterapeutické přístupy. Druhá je věnována chronické kritické nemoci,
ohrožující nemocné, kteří přežili bezprostřední období kritického stavu. Třetí referuje
o problematice optimálních hodnot kyslíku a oxidu uhličitého při a po resuscitaci zástavy srdeční
a upozorňuje na škodlivost hyperoxie a slibnou prospěšnost mírné hyperkapnie. Poslední
je věnována problematice akutního traumatu ledvin, nejen z hlediska jeho časné diagnostiky,
ale možnostem hodnocení jeho rizika a časného zahájení preventivních terapeutických postupů.
Imune paralysis in sepsis: recent insights and future development (13-23) - B. M. Tang, V.
Herwanto, A. S. McLean
Úvod

Imunoparalýza je neschopnost zotavení imunitní odpovědi přesto, že patogeny jsou likvidovány
antibiotiky. Imunoparalýza je významnou příčinou smrti nemocných v sepsi. Pokud přetrvává, vede
k selhání eradikace primární infekce a zvyšuje riziko infekce sekundární. Imunosurpimovaní nemocní
v sepsi jsou pak ohroženi příležitostnými infekcemi a resistentními bakteriálními patogeny
i reaktivací latentních virů (např. cytomegalovirů, herpes simplex aj.). V přehledu
je referováno o mechanismech vývoje imunoparalýzy v sepsi.
Smrt imunitních buněk

V sepsi dochází progresivně ke ztrátě buněk imunitního systému. Apoptóza postihuje buňky CD4 T+,
CD8+ T, B, přirozené zabíječe (NK) a folikulární dendritické buňky. Zničující efekt apoptózy není jen
ve vztahu k vlastní ztrátě buněk imunitního systému, ale je i ve vlivu zaniklých buněk na ostatní
přežívající imunitní buňky. Vede k produkci protizánětlivých cytokinů nebo k anergii, která dále
zhoršuje potlačenou imunitu.
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Vyčerpání imunitních buněk aneb anergie

Výrazná cytokinová odpověď po stimulaci s patogeny nebo bakteriálními antigeny (např.
lipopolysacharidy) je typická pro zdravé imunitní buňky. Progresivní ztráta této odpovědi je známá
při sepsi. Tato situace bývá označována jako „vyčerpání imunitních buněk“ nebo „anergie“ nebo
„tolerance endotoxinů“. Anergie T-buněk nebo zhoršená odpověď na antigeny se sníženým
uvolňováním cytokinů v nich může vést k imunitní dysfunkci v sepsi. Tato anergie se projevuje
i v makrofázích a monocytech. Projevem jejich dysfunkce je ztráta povrchových receptorů komplexu
histokompability II. třídy. Monocyty CD14 ztrácejí schopnost exprese antigenu HLA-DR.
Protizánětlivý stav

Během sepse je produkován T regulačními (Treg) buňkami a T helper (Th)2 buňkami protizánětlivý
cytokin IL-10 a je potlačena odpověď Th1 buněk. To znamená podstatný pokles monocytární
produkce prozánětlivých cytokinů TNFalfa, IL-1b, IL-6.
Imunitní metabolická dysfunkce

Imunitní buňky vyžadují oxidativní fosforylaci jako hlavní zdroj energie. Během sepse posunují svůj
metabolismus směrem k aerobní glykolýze. Tento přesun umožňuje udržovat obranyschopnost
a jeho selhání může vysvětlit imunoparalýzu v sepsi. V nedávné studii bylo totiž zjištěno,
že imunitní buňky v sepsi mají omezenou oxidativní fosforylaci a aerobní glykolýzu. Přitom dochází
k selhání jejich metabolismu. Imunitní buňky potřebují k energetickému zajištění a pro další
metabolické funkce, např. ATP a další metabolity, jako je NAD+, k udržení svých imunitních funkcí,
a to je výše zmíněnými metabolickými změnami ohroženo.
Transkriptomické změny

Změny v buněčných funkcí jsou z části kontrolovány na úrovni genové exprese. Studie změn této
exprese (transkriptomika) umožnily významný pohled do reakce nemocného na sepsi. Bylo zjištěno
zvýšení genové exprese v oblasti prozánětlivé, protizánětlivé, mitochondriální dysfunkce i pokles
genové exprese v oblasti adaptivní imunity a tvorby antigenů. Byly sledovány korelace mezi
změnami v expresi genů a prognózou, vč. mortality. Byla objevena podskupina septických
nemocných se zjištěnými změnami genové exprese. Ty odpovídaly imunosupresivnímu fenotypu
a byly nazvány „podpis septické odpovědi“ (sepsis response signature). Sem patří známky vyčerpání
T-buněk, tolerance k endotoxinu, potlačení HLA tř.II. Zjištění tohoto „podpisu septické odpovědi“
předpovídá špatnou prognózu.
Jak přispívají leukocyty k imunoparalýze

Monocyty a makrofágy. Mají významnou úlohu v imunoparalýze indukované sepsí. Dochází
k poklesu kapacity monocytů uvolňovat prozánětlivé cytokiny v odpovědi na endotoxin (LPS) nebo
na další agonisty toll-like receptoru (TLR). Fenomén je znám jako „tolerance endotoxinu“. Následky
této tolerance monocytů a makrofágů jsou zvýšené uvolňování imunosupresivních modulátorů
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(především IL-10) a pokles antigenu (jako výsledek redukce exprese HLA-DR). Obojí
je spojeno s rizikem sekundární mikrobiální infekce a horší prognózou.
Neutrofily a myeolidně derivované supresorové buňky (MDSC). Neutrofily přispívají
k imunoparalýze třemi způsoby: 1. produkují velká množství imunosupresivního IL-10 během sepse;
2. supresivní „neutrophil-like“ buňky (tj. MDSC), podtyp diferencovaných neutrofilů, které
se hromadí v lymfoidních orgánech po infekci, mohou přispívat k paralýze imunity blokováním
funkce T-buněk a podporou T regulačních buněk; 3. neutrofily uvolňují nukleární mimobuněčné
„pasti“ (nuclear extracellular traps - NETs), které mohou být imunosupresivní. Jsou to běžné části
obrany nemocného, ale jejich nadměrné působení může vést k poškození tkání. U septických
nemocných korelovalo zvýšení NETs v cirkulaci s orgánovou dysfunkcí.
Dendritické buňky. Spojují vrozenou a adaptivní imunitu. Sepse vede k jejich ztrátě v různých
lymfatických i nelymfatických tkáních. Jsou zvláště zranitelné při apoptóze indukované sepsí. Jejich
ztráta je zřejmější u nemocných v sepsi, kteří zemřeli než u těch, kteří přežili. Bylo také zjištěno,
že je větší u nemocných s následnou nosokomiální infekcí. Z monocytů derivované dendritické
buňky septických nemocných nemohou indukovat účinnou odpověď T-buněk, ale místo toho
indukují naopak anergii těchto buněk. Ale tyto anergické T-buňky mohou naopak přerušit funkci
buněk dendritických. Dosavadní údaje nasvědčují, že smrt nebo dysfunkce dendritických buněk
je důležitým ukazatelem imunosuprese a mortality.
CD4+ podskupiny buněk. Zralé CD4+ Th buňky lze charakterizovat jako Th1, Th2 a Th17 buněčné
podskupiny v závislosti na typu cytokinů, které produkují v odpovědi na stimulaci. Produkce cytokinů
spojená s Th1 a Th2 buňkami klesá během začátku imunitní odpovědi v sepsi. To může být v poměru
k významnému snížení exprese T-bet a GATA vázajícího proteinu 3 (GATA3). To jsou transkripční
faktory, které modulují Th1 aTh2 buněčnou odpověď. Je snížená i reaktivita Th17 buněk jako výraz
poklesu dalšího transkripčního faktoru. Tento defekt v buněčném fenotypu Th17 pravděpodobně
přispívá ke zvýšené náchylnosti k plísňovým infekcím.
T regulační buňky (Treg). Jejich počet v sepsi stoupá. Snad jsou rezistentní k septické apoptóze, ale
hlavně zvyšují vylučování anti-apoptotické bílkoviny. Jedním z důvodů jejich nárůstu je i zvýšení
alarminů (vč. heat shock proteinů a histonů), které jsou induktory Treg buněk. Navíc Treg buňky
inhibují funkce monocytů a neutrofilů a mají i další úlohy v imunoparalýze při sepsi (viz již výše).
g d T buňky. Je to podskupina lymfocytů, které zůstávají ve střevní sliznici. Poznávají invadující
mikroby a vyvolají odpověď vrozené imunity se zvýšením IFN-g, IL-17 a různých chemokinů.
U nemocných v sepsi je počet cirkulujících g d T buněk významně snížen a toto snížení je souběžné
s tíží sepse. Jejich pokles umožňuje invazi patogenů ze střeva do oběhu nebo břišní dutiny
a sekundární infekce.
Přirození zabíječi (NK natural killers - buňky). U nemocných v sepsi je jejich počet významně snížen
často celé týdny a toto snížení je spojeno se zvýšenou mortalitou. Je snížena jejich cytotoxická
funkce i produkce cytokinů. Navíc snížená produkce IFNg těmito buňkami je možnou příčinou
sekundárních infekcí v sepsi nebo reaktivace infekce latentní.
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B lymfocyty. Jejich imunoregulační úloha je v tom, že poskytují antigeny T lymfocytům
a diferencují se do buněk produkujících protilátky. Jejich vyčerpání je typické pro sepsi a omezuje
účinnou eradikaci patogenů.
Budoucí imunoterapeutické přístupy

Nové směry léčení sepse?
Předchozí přehled ukazuje množství cílů pro modifikaci imunity v sepsi, které by mohly odvrátit
či snížit škodlivost imunoparalýzy v sepsi. Tato terapie může zahrnovat složky inhibující apoptózu,
blokovat negativní kostimulační molekuly, snižovat hladinu protizánětlivých cytokinů i zvyšovat
expresi HLA-DR a reaktivovat vyčerpané nebo anergické T-buňky.
Rekombinantní lidský IL-7. IL-7 je nezbytný pro vývoj a funkci T-buněk. Zvyšuje výdej antiapoptotické molekuly BCL-2, indukuje proliferaci periferních T-buněk, zvyšuje počet cirkulujících
CD4+ a CD8+ T-buněk. Navíc jeho podání redukuje množství Treg buněk v cirkulaci, omlazuje
vyčerpané T-buňky snížením programované smrti a zvyšuje expresi molekul pro buňky adhezních,
čímž usnadňuje dopravu T-buněk do míst infekce.
IL-15. Zlepšuje supresi imunity, jeho podání snižuje apoptózu NK buněk, dendritických buněk, CD8+,
T-buněk a buněk střevních epitelií. Zvyšuje hladiny IFNg a počet NK buněk.
IFNg. Klíčovým imunologickým defektem sepse je snížení produkce IFNg. Léčení rekombinantním
IFNg zlepšuje dysfunkci monocytů v sepsi u nemocných s poklesem exprese HLA-DR a snižuje
množství TNF v odpovědi na LPS.
Kolonii granulocytů stimulující faktor a kolonii granulocyty-markrofágy stimulující faktor. Podání
těchto agens vede k obnovení exprese HLA-DR, zkrácení počtu dnů na ventilátoru, k obnovení
produkce TNF a poklesu nosokomiálních infekcí. Jasný vliv na mortalitu ale nebyl zjištěn.
Blokáda PD-1 a signalizace PD-L1. Blokáda PD-1 a lingandu 1 programované smrti (PD-L1) pomocí
specifických protilátek zlepšuje přežití ve zvířecích modelech bakteriální sepse. Při použití této
blokády se zamezí několika efektům PD-1 a PD-L1 bílkovin: apoptóze, potlačení T-buněk a produkci
protizánětlivých cytokinů.
Mezenchymální kmenové buňky. Podání alogenních mezenchymálních kmenových buněk
je spojeno s omezením orgánové dysfunkce a mortality na zvířecích modelech. Uplatní se efekty
antiapoptotické, imunomodulační a bariérové.
Máme užívat biomarkery v přístupu k sepsi?

Prvním krokem pro aplikaci imunoterapie při sepsí indukované imunoparalýze je vhodný výběr
nemocných. Proto dáváme přednost přesným lékařským postupům s užitím biomarkerů pro zjištění
specifických abnormalit imunity. Mezi ně patří: pokles exprese monocytární HLA-DR
i zvýšení IL-10 v oběhu, což obojí umožňuje posoudit funkci vrozené imunity a lze užít
k stratifikaci nemocných pro léčení IFNg nebo GM-CSF. Mezi další parametry patří absolutní pokles
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CD4+ T buněk a zvýšené procento Treg buněk. To stratifikuje nemocné pro terapii IL-7. Další přídatné
parametry jsou zjištění exprese PD-1 na CD4+ a CD8+ buňkách nebo zjištění exprese PD-L1
na monocytech, což může sloužit k indikaci PD-1 a PD-L1 specifické protilátkové léčby. Produkce
IFNg T-buHkami a pom rIL-10/TNF představují další biomarkery vhodné k vedení imunoterapie
v sepsi.
Závěr

Přehled ukazuje nedávné pokroky a nové pohledy ve vztahu k imunoparalýze při sepsi. Žádné
jednotlivé agens nemůže léčit široký rozsah imunologických abnormalit v sepsi. V tomto smyslu
klinické pokusy, studující heterogenní populace nemocných nemohou uspět pro omezenou
diskriminaci podskupin nemocných se specifickými imunologickými deficity. V pokusech je třeba
přísně vybrat „pravé“ nemocné s abnormalitami imunity, které byly prokázány biomarkery
a následně je léčit vhodně indikovanými postupy.
TANG, B. M., V. HERWANTO a A. S. MCLEAN. Immune Paralysis in Sepsis: Recent Insights and Future
Development. In: Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2018 [online]. Cham: Springer
International Publishing, 2018, s. 13-23 [cit. 2018-11-19]. Annual Update in Intensive Care and Emergency
Medicine. DOI: 10.1007/978-3-319-73670-9_2. ISBN 978-3-319-73669-3. Dostupné z:
http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-73670-9_2
Persistent inflammation, immunosuppression and catabolism after severe injury or infection
(25-35) - P. A. Efron, F. A. Moore, S. C. Brakenridge
Úvod

Od začátku 90tých let se objevují zprávy o chronické kritické nemoci publikované pod různými názvy
jako „neuropatie kriticky nemocných“, „myopatie kriticky nemocných“, „slabost získaná
na JIP“. Nedávno se objevil název „post-ICU syndrome“- „post JIP syndrom“. Tyto zprávy mají původ
v široké klientele nemocných léčených na JIP s různými diagnózami při přijetí, nejčastější z nich byla
akutní axacerbace chronického onemocnění. Tito nemocní vyžadovali prodlouženou umělou
ventilaci a byli často překládáni na oddělení následné a dlouhodobé intenzivní péče. Vzhledem
k heterogenitě postižených pacientů nebylo možno patofyziologii této chronické kritické nemoci
dobře definovat. Mezitím se vyvinul koncept epidemiologie mnohočetného orgánového selhání
(MOF). Časná nemocniční mortalita významně klesla a také klesla frekvence úmrtí pro pozdější
výskyt MOF na JIP. Výsledkem bylo, že protrahovaný MOF nízkého stupně byl považován za obecnou
příčinu chronické kritické nemoci. Na základě laboratorních a klinických výzkumných dat byl navržen
model vysvětlující zvýšený výskyt chronické kritické nemoci u nemocných JIP. Název modelu:
Přetrvávající zánět imunosuprese a katabolismus (Persistent inflammation immunosuppression and
catabolism – PICS). Účelem tohoto review je podat přehled epidemiologie vývoje MOF v PICS,
popsat dlouhodobou prognózu chronické kritické nemoci a mechanismy, které PICS indukují.
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Vývoj epidemiologie MOF a přechodu do PICS

MOF je obecnou pohromou pro JIP déle než 40 let a jeho epidemiologie se vyvinula v důsledku
pokroků kritické medicíny, který umožňuje nemocným přežívat dříve akutně letální kritické stavy.
Během let byly zdůrazňovány různé klinické projevy MOF, všechny náročné na zdravotní péči
a prodlužující pobyt na JIP. Pokrok péče na JIP začátkem 70tých let usnadnil přežívání nemocných
se selháním jednoho orgánu. Současně se ale vynořil pojem MOF jako vysoce letální syndrom
(mortalita > 80 %). MOF byl také diagnostikován při nekontrolované sepsi (především
s intraabdominální infekcí). Výzkumné úsilí na omezení této situace bylo efektivní. Uprostřed 80tých
let nalézaly evropské studie MOF často u nemocných po traumatech s neidentifikovatelným místem
infekce. Bylo zjištěno, že jak infekce tak neinfekční poškození mohou indukovat destruktivní
syndrom systémové zánětlivé odpovědi (SIRS). Výzkum se soustředil na zjišťování mechanismů
tohoto fenoménu (např. na ischémii-translokaci bakterií, cytokinovou bouři, ischémii-reperfuzi.
Začátkem 90tých let byly dosaženy velké pokroky v péči o traumata, které snížily časná úmrtí po
krvácení, ale vedly k epidemii syndromu břišního kompartmentu (abdominal compartment
syndrome – ACS).
Zatímco se zájem kliniků soustředil na porozumění ACS, objevily se klinické studie dokazující, že MOF
je bimodální fenomén. Časný MOF se objevuje buď po jednorázovém závažném inzultu nebo
po opakujících se inzultech. Časný MOF indukovaný SIRS byl považován za přehnanou odpověď
vrozené imunity na zánět. Pozdní MOF je následkem sekundárních nosokomiálních infekcí. Vzniká
u nemocných, u nichž je SIRS následován vývojem syndromu kompenzační protizánětlivé odpovědi
(compensatory anti-inflammatory response syndrome – CARS). CARS byl posuzován jako progresivní
deprese získané imunity vedoucí k sekundárním infekcím.
V pozdních 90tých létech byli v diagnostice a ošetření těžkých krvácení zavedeny nové postupy:
vyšetření sonografie, masivní transfuze, omezení nadměrných infuzí krystaloidů a bylo opuštěno
řízení resuscitace založené na hodnotách z katetru zavedeného do plicnice. Následně epidemický
výskyt ACS zmizel. Medicína založená na důkazech se stala příkazem, a to vedlo k dalšímu zlepšení
péče na JIP. Časná nemocniční úmrtnost podstatně klesla a také pozdní výskyt úmrtí pro MOF
se výrazně snížil.
Nicméně významná část těchto vysoce rizikových nemocných s MOF, kteří přežili prodloužený pobyt
na JIP, postupuje do nového fenotypu MOF, kterým je chronická kritická nemoc, čili PICS.
Po velkém úrazu (např. trauma, popálení, sepse, pankreatitida) se současně objevuje jak
prozánětlivý stav (SIRS), tak potlačení imunity a protizánětlivý stav (CARS). Někdy převáží SIRS,
a to vede k časné MOF a ohrožuje postiženého smrtí. Naštěstí moderní péče na JIP umožňuje
diagnostiku a prevenci fatálního průběhu. Jestliže nemocní nepodlehnou časné MOF, je možný další
dvojí vývoj. Buď se jejich narušená imunita rychle zotaví nebo její dysfunkce přetrvává
a vzniká PICS. Ta je definována, když při orgánové dysfunkci trvá nutnost pobytu na JIP nad 14 dní.
Nemocní s chronickou kritickou nemocí mají imunosupresi (lymfopenie), zánět (neutrofilie),
přetrvávající reakci akutní fáze (zvýšení CRP, nízký prealbumin) a katabolismus bílkovin. Je u nich
obrovská ztráta libové tělesné hmoty, zhoršení funkčního stavu a špatné hojení ran. Nemocní s PICS
mají recidivující nosokomiální infekce, dekubitální vředy a obecně jsou z JIP překládáni na jiná
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oddělení zaručující následnou intenzivní péči. Pro recidivy sepse jsou často rehospitalizovaní,
rehabilitace je neúspěšná a jsou ohroženi pomalou – oddálenou, pozdní smrtí.
Dlouhodobá prognóza chronické kritické nemoci (PICS)

Zatímco na jedné straně je významný pokles mortality po kritických stavech v důsledku traumat
a sepse, na druhé straně výskyt chronické kritické nemoci vzrůstá a dlouhodobá prognóza těch
nemocných, kteří přežívají, zůstává nejasná. Většina publikací popisujících klinický fenotyp
nemocných, kteří přežili kritické stavy, je ze souboru nemocných s primárním plicním selháním
a ARDS.
Termín jako syndrom pointenzivní péče, neuropatie kriticky nemocných a slabost získaná na JIP tyto
studie popisují jako významnou zátěž a překonávání funkčních deficitů po dlouhodobém
respiračním selhání v závislosti na ventilátorech. Autoři tohoto článku nabízejí operační definici pro
hodnocení příčin přetrvávajících orgánových poškození a patofyziologických mechanismů vedoucích
k trvalým imunologickým, orgánovým a tělesným deficitům. Všechny tyto faktory přispívají
k dlouhodobé a velmi nepříznivé prognóze po těžkých inzultech, jako je trauma a sepse. Zatímco je
dobře popsáno, že přežívající PICS jsou ve významném riziku smrti po propuštění z nemocnice,
mechanismus, který ovládá toto riziko zůstává nejasný. Propuštění z nemocnice provázené
doporučeními další funkční podpory po delší časová období, např. kvalifikovanou sesterskou péčí,
dlouhodobou dostupnost akutní péče, jsou spojena s vysoce významným rizikem dlouhodobé
mortality. Standardní ošetřovací protokoly pro péči o těžce traumatické nemocné vedly na úrovni
nemocnic nejvyšší kategorie v USA k významnému poklesu mortality. Ta se snížila u těžkých traumat
během 13 let na 5 %, ale mortalita v následujících 3 létech je téměř trojnásobně vysoká. Vyšší věk
a nutnost překladu na kvalifikované oddělení (ve srovnání s možností propustit pacienty domů nebo
je přeložit na rehabilitační oddělení) jsou významnými prediktory dlouhodobé mortality.
Dlouhodobé prognózy nemocných po traumatu jsou vážné, ale pokud byla současně sepse, jsou
přímo tíživé. Při analýze dvou intervenčních randomizovaných kontrolních pokusů u nemocných
po těžké sepsi a septickém šoku byla mortalita do 28 dnů kolem 20 %, ale po 6 měsících se blížila
k 35 %. Z nemocných po sepsi přežívajících 6 měsíců měla téměř polovina obtíže se zhoršením kvality
života, potíže s mobilitou a nemohli žít nezávisle. Také další nedávná dlouhodobá studie
u 88 nemocných s těžkou sepsí a septickým šokem prokázala mortalitu za první týden < 5 %. Ale 40
% z nich následně trpělo chronickou kritickou nemocí a byli propouštěni na oddělení s dlouhodobou
ošetřovatelskou intenzivní péčí s výhledem na mortalitu kolem 30 % za 6 měsíců.
Mechanismy indukující PICS

Nežádoucí kruh patofyziologických změn, které vznikají u nemocných s PICS se projevuje chronickým
zánětem nízkého stupně s elevací CRP a cytokinů; dále je imunosuprese s dysfunkcí lymfocytů
a sníženou tvorbou antigenu; je katabolismus s poruchami cukerného, lipidového
a bílkovinného metabolismu. Poškození orgánů, jako je akutní trauma ledvin a akutní respirační
insuficience/selhání, přispívá k přetrvávání PICS a naopak. Jsou také ovlivněny další orgánové
systémy (svalstvo a střeva). Většina z hematopoetických kmenových buněk (HSCs), které se účastní
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udržování hematologické a imunitní homeostázy, je v odpovědi na stres aktivována jako součást
vrozené imunity. Tato náhlá aktivace se projevuje více cestami a mechanismy, vč. ligand jako jsou
růstové faktory, cytokiny (např. IL-6, IL-17) právě tak jako aktivací mezenchymálních a imunitních
buněk. Výsledkem této odpovědi HSC je tvorba populací nezralých myeloidních buněk, vč.
supresorových (myeloid-derived suppressor cells – MDSCc) v různých stadiích diferenciace. Ačkoliv
úloha MDSCc není dosud zcela objasněna, jsou považovány za část fyziologické odpovědi na sepsi
a trauma, která má snižovat zánět imunosupresí, aniž omezuje ochranný vliv vrozené imunity.
Z nadbytku proliferace T-buněk a cytokinů může totiž dojít k toxicitě a chronické přetrvávání tohoto
stavu je spojeno s vysoce nepříznivou prognózou septických nemocných.
Chronická kritická nemoc je spojena s několika stimuly a mechanismy. Jsou trvale přítomny
„damage-associated molecular patterns“ – DAMPs a/nebo s molekulární strukturou patogenů
spojené „pathogen associated molecular patterns“ – PAMPs. Je to fyziologická fáze inzultu,
postižený je připraven rozeznat specifické „nebezpečné signály“ nebo „alarmíny“ při poškození tkání
nebo invazi mikrobů. Tyto PAMPs a DAMPs se váží na více receptorů, vč. toll-like receptorů, NODlike receptorů (NLRs), komplementu a dalších. To vede k aktivaci obecných a četných signálních cest
imunity
v různých
buněčných
typech,
vč.
buněk
imunitních,
epiteliálních
a endoteliálních. Stoupá produkce pro- i protizánětlivých cytokinů reaktivních kyslíkových
a dusíkových druhů, je zvýšená devastace tkání a apoptóza. Je zvýšená potřeba buněk myeloidních
(neutrofily, makrofágy) i lymfoidních. Jsou přímé i nepřímé vlivy infekce a traumatu na endotel
i tkáňový parenchym stejně jako na neurologické a koagulační systémy. Nemocní trpí
imunosupresivními mechanismy, které představuje expanze MDSCs, T-regulačních buněk (Treg)
a M2 makrofágů; T buňky jsou vyčerpávány; jsou uvolňovány imunosupresivní mediátory (IL-10,
transforming growth factor – TGF-b).
Bezprostřední a současná odpověď SIRS/CARS, nebo „cytokinová bouře“, je vhodnou reakcí
na inzult, která je zaměřena jak na zvládnutí infekce, tak na následné obnovení homeostázy. Avšak
přetrvávání zánětu, imunosuprese a katabolismu nemocného jsou vysoce dysfunkční stavy.
Intenzivní lékařská péče u kriticky nemocných vytváří prostředí, ve kterém orgány a tkáně zůstávají
dlouhodobě v nízkém prozánětlivém stavu. Je to díky přítomnosti DAMPs a alarminů, z nichž mnohé
jsou popsány v literatuře: adenosin, protein S100A, vysoce mobilní protein B1 (high-mobility group
protein B1 - HMGB1), histony, nukleosidy a mitochondriální/nukleární DNA. Efektem tohoto
chronického zánětu je náchylnost k příležitostným infekcím, reaktivace viróz, změny mikrobiotické
skladby nemocného. Stav často navíc vyžaduje pokračování v intenzivní péči, jako je umělá plicní
ventilace nebo zavedení centrálních žilních katétrů apod. To vše udržuje bludný kruh, brání úpravě
homeostázy, vč. orgánových a metabolických funkcí.
Následky přetrvávajícího zánětu jsou četné. Vyvolává v imunitním prostředí nemocného situaci
podobnou základnímu stavu imunity ve stáří, tj. trvalý zánět nižšího stupně, označovaný jako
„inflammaging“, kdy trpí jak vrozená, tak získaná imunita. Je lymfopenie pro akutní apoptózu
výkonných T a B lymfocytů během sepse a posun HSC do myelopoesy. Je neutrofilie, ale tvořené
buňky jsou funkčně nezralé a suboptimální, mají sníženou schopnost tvořit antigeny, adhezní
molekuly i sníženou tvorbu cytokinů a chemokinů. Je posun makrofágů k fenotypu M2 a apoptóza
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dendritických buněk. MDSCs (viz výše) se dělí do dvou forem: monocytární a granulocytární. Nezralé
myeloidní buňky potlačují funkci T-buněk. K imunosupresivnímu působení MDSCs vede více cest:
1. MDSCs vylučují protizánětlivé cytokiny IL-10 a TGF b. Jedním z vlivů těchto cytokinů je, zvýšení
počtu Treg buněk.
2. MDSCs vedou k apoptóze T-buněk.
3. Z MDSCs je přítomna indukovatelná syntetáza kysličníku dusnatého (inducible nitric-oxid syntase
iNOS), která umožňuje vznik NO. Dále v nich vznikají volné kyslíkové radikály (ROS)
a ty vedou spolu s NO ke vzniku peroxynitritů, které nitrosylují bílkoviny na povrchu lymfocytů.
Výsledkem je snížená reaktivita T-buněk. ROS mohou potlačit buněčné funkce přirozených zabíječů.
Chronické vystavení popsaným faktorom při PICS může vést k defektům HSC, jako jsou poruchy jejich
množení a diferenciace.
MDSCs jsou spojeny s nepříznivou prognózou, zvláště po sepsi, kdy jsou trvale zvýšeny v oběhu.
Zvyšuje se počet nosokomiálních infekcí, je prodloužený pobyt na JIP, vyšší mortalita
a po propuštění je zhoršený funkční stav. Tyto stavy byly sledovány i na populaci interních
nemocných, také zde bylo zjištěno zvýšení jak monocytárních, tak granulocytárních MDSCs. Obě tyto
buněčné populace inhibovaly proliferaci T-buněk. U nemocných v sepsi byla více zvýšena populace
granulocytárních MDSCs.
Závěr

Je popsán PICS s patofyziologií a poruchou imunity, vznikající po zánětlivé odpovědi. Po těžkém
zánětu, kam patří i popáleniny a pankreatitidy, selhává u nemocných s PICS schopnost obnovit
imunitní a orgánovou homeostázu. Vzhledem ke komplexnosti a nadbytku metabolických změn
po těžkém zánětu je nepravděpodobná možnost jednoznačné léčby, která by obecně prognózu PICS
zlepšovala. Bude nutný vícefázový přístup ke zlepšení morbidity a mortality jak akutní, tak chronické,
po traumatech a sepsi. Jsou nutné další poznatky mechanismů tohoto stavu,
vč. genomické a proteomické analýzy, další experimentální modely PICS. Terapie musí ovlivnit
dysregulovanou imunitu a přerušit recidivující cykly PICS.
EFRON, P. A., F. A. MOORE a S. C. BRAKENRIDGE. Persistent Inflammation, Immunosuppression and
Catabolism after Severe Injury or Infection. In: Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine
2018 [online]. Cham: Springer International Publishing, 2018, s. 25-35 [cit. 2018-11-19]. Annual Update in
Intensive Care and Emergency Medicine. DOI: 10.1007/978-3-319-73670-9_3. ISBN 978-3-319-73669-3.
Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-73670-9_3
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Optimal oxygen and carbon dioxide targets during and after resuscitated cardiac arrest (141153) - M. B. Skrifvars, G. M. Eastwood, R. Bellomo
Úvod a epidemiologie

Srdeční zástava je velký zdravotní problém, v Evropě je její roční frekvence 350 000. Faktory určující
prognózu jsou obsaženy v Chain of Survival Concept a týkají se časné diagnózy, časné základní
resuscitace, časné pokročilé resuscitace a časné péče poresuscitační i rehabilitace.
Během srdeční zástavy je přerušena dodávka krve mozku, srdci a dalším vitálním orgánům.
Ireverzibilní mozkové změny se zvyšují o 10 % každých 10 minut zástavy. Okamžité zahájení
kardiopulmonální resuscitace (KPR) má základní význam pro přežití. Nicméně i u nemocných
s obnovením spontánního oběhu (return of spontaneous circulation – ROSC) zůstává hypoxické
poškození mozku základním problémem a většina těch, kteří po srdeční zástavě zemřou na JIP, umírá
pro hypoxické změny mozku. U přežívajících může rozsah změn být od jemných neurologických
deficitů až k těžkým změnám vědomí a ke komatu. Trauma může být popsáno jako model „dvou
úderů“. K primárnímu dochází během vlastní zástavy, sekundární se projevuje během reperfúze
a v následujících 48 - 72 hodinách. Terapeutické intervence zmírnění tohoto sekundárního úderu
jsou limitované s výjimkou kontroly teploty, která má být 33-36° C po dobu
24 hod. Přes dostupnost umělé plicní ventilace během srdeční zástavy (CA) a po ROSC a přesto,
že lze kontrolovat paO2 a paCO2 a že základním cílem je optimální oxygenace mozku a CO2
je informací o cerebrálním průtoku krve, stále víme velice málo o optimálních cílových hodnotách
jak O2 tak CO2. Optimalizace hladin O2 a CO2 má zvýšit průtok koronárními arteriemi i mozkem
a zaručit dodávku O2 do něj.
Tab 1. Vliv terapie O2 na prognózu přednemocniční i časné nemocniční péče při zástavě srdeční.
Přednemocniční a během KPR


Dostupná data neprokazují škodlivost
kyslíku během KPR.



Jsou důkazy, že vysoká FiO2 během
KPR nevystavuje mozek traumatu
z hyperoxie.



Vysoká přednemocniční FiO2 je
spojena s důkazy většího traumatu
mozku při histologii.



Je nejistota, zda titrovaná dodávka
kyslíku a vyhnutí se arteriální
hyperoxémii lze dosáhnout a zda to
ovlivňuje klinickou prognózu v PNP.

V nemocnici po ROSC


Ze sérií retrospektivních studií jen
omezený počet doporučuje vyhnout
se hyperoxii, ačkoliv dostupné
experimenty na zvířatech upozorňují
na možný škodlivý vliv hyperoxie.



Zvýšené paO2 může být markerem
tíže onemocnění po ROSC. Zesilují
důkazy, že zvyšování maxim. hodnot
paO2 během prvních 24 h. na JIP je
spojeno s vyšší nemocniční mortalitou
a horšími neurologickými nálezy při
propuštění.
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Tab 2. Vliv CO2 na prognózu přednemocniční i časné nemocniční péče při zástavě srdeční.
Přednemocniční a během KPR




Dostupná data týkající se vztahu mezi
paCO2 a prognózou CA byla
soustředěna na CO2 na konci výdechu
(etCO2).
Současné znalosti podporují užití
etCO2 pro hodnocení umístění
tracheální rourky, kvality KPR a jako
prediktoru ROSC.



etCO2 je užitečný pří řízení ventilační
strategie v prevenci hypokapnie.



Hypokapnie je během CA vzácná.

V nemocnici po ROSC


Probíhají výzkumy hodnotící vztah
mezi různými hodnotami paCO2 a
prognózou po ROSC.



Omezený počet retrospektivních
studií podporuje strategii vyhnout se
hypokapnii.



Dosavadní data ve vztahu k paCO2 je
vhodné hodnotit jako hypotézy, jsou
nutné velké multicentrické pokusy
k posouzení vztahu mírné
hyperkapnie k neurologické prognóze.

Vliv mozkové hypoxie na trauma mozku při srdeční zástavě

Hodnoty O2 v mozkové tkáni mají prognostický význam u mnoha typů neurotraumat. Pro invazivitu
monitorování oxygenace tkání i náročnost na technické vybavení jsou základem studií experimenty
na zvířatech. Výjimkou je kazuistika nemocného, u kterého došlo k CA během měření obsahu kyslíku
ve tkáních. Hodnota pO2 v mozkové tkáni rychle a zcela klesla po KPR. Jiná observační studie na
pacientech JIP prokázala při sledování přerušení podpory vazopresory pomalý pokles hodnot kyslíku
v krvi. Je zřejmé, že obsah O2 v arteriální krvi před zástavou je ve vztahu k následnému traumatu
mozku. Studie prokázaly, že úspěšná resuscitace je méně pravděpodobná, pokud CA postihne
nemocné se systémovou hypoxií a šokem, které předcházely vlastní zástavě.
Hladiny kyslíku v mozku a možnosti zlepšit je během srdeční zástavy

Součástí experimentu na hlodavcích při KPR byla ventilace s 0 %, 21 %, 100 % kyslíku. Nepřežilo
žádné zvíře z ventilovaných 0 %, ale nebyl rozdíl mezi skupinami s nižší a vysokou koncentrací O2.
Byl zvýšený perfuzní tlak dosahovaný kompresí hrudníku. Každé přerušení hrudní komprese vedlo
ke snížení perfuzního tlaku i hodnot O2 v mozkové tkáni. Jak velká suplementace kyslíkem
je zapotřebí, není jasné, ale jiná experimentální studie srovnávající ventilaci s 50 % a se 100 %
kyslíkem prokázala sice diferenci hodnot obsahu O2 v krvi, ale žádný rozdíl v mozkové tkáni.
To může vysvětlit, proč byla obdobná prognóza ve studii, u osob resuscitovaných jen kompresemi
hrudníku ve srovnání s resuscitovanými kompresemi a dýcháním z úst do úst. V jiné studii
nemocných s mozkovými traumaty monitorovaných kyslíkovými katétry zavedenými
do parenchymu, prokázalo, že u nemocných se saturací 100 % vedlo zvýšení FiO 2 na 100 %
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ke zvýšení hladin kyslíku v mozku. To ukazuje, že difuze rozpuštěného kyslíku může být významná
pro zvýšení tenze O2 v mozku.
Ve dvou studiích arteriální tenze O2 měřené během KPR byl zjištěn vztah mezi výší arteriální pO2
během zástavy a pravděpodobností ROSC a přežití pobytu v nemocnici. Nemocní s vyšším O2 častěji
přežívali bez neurologických defektů (rozdíl byl ale nevýznamný). Je pravděpodobné,
že užití 100 % O2 je účinnější při delším trvání doby před zahájením KPR. Vysoké FiO2 může být
významnější, zvláště při resuscitaci spojené s hypoxií (jako je při dušení, embolii plic nebo při tonutí)
a také v případech, kdy není kvalita komprese dostatečná.
Monitorování oxygenace během zástavy pomocí NIRS

NIRS je technologie užívaná k monitorování oxygenace během KPR. Umožňuje zjišťovat regionální
saturaci kyslíkem (rSO2), která odpovídá saturaci kyslíkem v mozkovém žilním řečišti. Tyto hodnoty
jsou fyziologicky 60 % - 80 %, když je potřeba kyslíku vyšší než dodávka, saturace v mozkové žilní krvi
klesá. Pokud jsou hodnoty zjištěné během KPR nízké, predikuje to selhání návratu spontánní
cirkulace. Mezi resuscitovanými s přednemocniční zástavou srdeční, korelovalo zvýšení hodnot rSO2
s pravděpodobností návratu spontánní cirkulace i dobrou neurologickou prognózou kontrolovanou
za 90 dní. Ani užití vysokých koncentrací kyslíku nevedlo v citované studii k výše než normálním
hodnotám rSO2. V současné době zůstává neznámé, zda a jak významně resuscitační faktory, jako
jsou komprese hrudníku, 100 % FiO2 nebo hodnoty paO2 ovlivňují rSO2 během KPR.
Hladiny CO2 a jejich monitorování během KPR

Ve vtahu k pCO2 je situace rovněž komplexní. Jeho monitorování na konci výdechu (end-tidal carbon
dioxide – etCO2) během KPR je významné, protože informuje o správném zavedení tracheální
rourky, o kvalitě resuscitace a je užitečné pro predikci ROSC. Nejasná zůstává úloha etCO2 pro řízení
ventilační
strategie.
Během
srdeční
zástavy
se
CO2
hromadí
v organismu
a pH klesá. V experimentu na zvířatech je zjištěno, že při zástavě je paCO2 nižší než odpovídá tíži
stavu, protože CO2 se hromadí ve tkáních a po KPR se naopak paCO2 může zvyšovat až na hodnoty
8-10 kPa uvolněním retinovaného CO2. Hyperventilace je častá jak při zástavě vzniklé během pobytu
v nemocnici, tak v terénu – zástavě přednemocniční. Hyperventilace má škodlivé účinky, protože
zvyšuje nitrohrudní tlak, a to vede k poklesu žilního návratu a koronární perfúze. Hypokapnie během
zástavy není častá. Mírná hyperkapnie může mít naopak pozitivní vliv, působí vazodilatačně, a tím
zvyšuje průtok krve oblastmi s vasokonstrikcí. Studie zatím neprokázaly vztah mezi hodnotami CO2
během zástavy a prognózou.
Změny kyslíkových parametrů bezprostředně po návratu spontánní cirkulace

Experimenty na zvířatech a náhodně sledovaná kazuistika prokázaly, že bezprostředně po ROSC
dochází k výraznému zvýšení kyslíku v mozkové tkáni proti stavu před i při zástavě. Vysoký obsah
kyslíku je v arteriální krvi při FiO2 100 %. Je uvažována škodlivost takto vysokých hodnot.
Je předpoklad uvolnění volných kyslíkových radikálů, které se podílejí na reperfuzním traumatu.
Toto je zatím neprokázaná teorie. Omezení koncentrace kyslíku ve vdechovaném vzduchu by tuto
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situaci mělo vylepšit. Dosud je nejasné, jak časté jsou hyperoxemie a hyperoxie po zresuscitované
zástavě srdeční v klinické praxi. Klinická studie sledující tento vztah prokázala průměrné hodnoty
paO2 14,7 kPa. Dalším faktorem ovlivňujícím hodnoty kyslíku v mozku je mozkový perfuzní tlak
(CPP). Ten může být zpočátku po dosažení ROSC ovlivněn epinefrinem užitým během zástavy.
Nicméně pro jeho krátký poločas může u zresuscitovaného vzniknout hypotenze.
Optimální pO2 v přednemocniční fázi a na JIP

Po ROSC je nutno FiO2 upravit tak, aby nevznikla hyperoxie, protože dlouhodobá koncentrace 100
% kyslíku ve vdechovaném vzduchu je příčinou extrémních hyperoxií. V přednemocniční péči
je nutné alespoň zjišťování saturace kyslíkem v periférii. Vznik hyperoxie je nejčastější před přijetím
na JIP. Je řada studií, které sledovaly vztah mezi hodnotami kyslíkových parametrů
a prognózou na JIP. Většina z nich je retrospektivní a zjištěné údaje konfliktní.
Studie 173 komatózních nemocných s kardiální zástavou sledovala vztahy mezi terapeutickou
hypotermií a přívodem kyslíku. Vyšší paO2 hodnoty byly ve významném vztahu k riziku mortality
během hospitalizace i ke špatné neurologické prognóze při propuštění z nemocnice. Měření kyslíku
pomocí pulzní oximetrie může dát nepřesné informace o periferním prokrvení. Ty mohou vést kliniky
ke zvýšení dodávky kyslíku a k vysokým hodnotám paO2. Je ovšem možné, že vysoké hodnoty paO2
jsou spíše markerem tíže onemocnění než mediátorem špatné prognózy. Holandská studie více než
5000 nemocných po zástavě srdeční na umělé plicní ventilaci zjišťovala vztahy mezi nejnižší
hodnotou paO2 během prvních 24 hodin a nemocniční mortalitou (hypoxie <8 kPa, hyperoxie >40
kPa). Bylo zjištěné snížené přežívání při hypoxii a žádný škodlivý efekt hyperoxie
(její výskyt byl ale jen u méně než 3 % nemocných celého souboru).
Všechny dosavadní retrospektivní studie jsou limitovány tím, že neuvažovaly možné neměřené vlivy
na prognózu. V australské studii bylo zjištěno, že hyperoxie je častější u nemocných
s přednemocniční resuscitací než s resuscitací v nemocnici. V současné době probíhá
randomizovaný kontrolní pokus EXACT s cílem zjistit, zda přívod kyslíku omezený na dosažení jeho
normálních hodnot v krvi má proti dodávce 100 % kyslíku příznivý vliv na prognózu nemocných.
Hodnoty CO2 a perfuze mozku po ROSC

Během ošetření na JIP a následujících 48 hodin po dosažení ROSC je stav přetrvávající mozkové
hypoperfuze a zvýšené extrakce kyslíku z krve. Několik studií používajících různé techniky vedlo vždy
k obdobným závěrům: během časné poresuscitační fáze je vazokonstrikce mozkových cév,
cerebrální hypoperfuze a hypoxie. Pravděpodobným fyziologickým mechanismem je, že tyto nálezy
jsou ve vztahu k mozkové hypoperfuzi a hypoxii pro zhoršení cerebrovaskulární autoregulace.
V tomto stavu mohou být normální hodnoty paCO2 nedostatečné pro zajištění adekvátní mozkové
perfuze a oxygenace. Je zjištěno, že při normálních fyziologických podmínkách hyperkapnie výrazně
zvyšuje průtok krve mozkem. Zvýšené hodnoty paCO2 mají i protikřečové, protizánětlivé
a antioxidační vlastnosti. To vše může zmenšit zánětlivou složku reperfuzního traumatu. Naopak
hypokapnie zvyšuje vzrušivost neuronů, potřebu kyslíku mozkem, snižuje průtok krve mozkem,
a proto může zhoršovat reperfuzní trauma. Bylo sledováno sedm resuscitovaných dospělých
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po zástavě srdeční po dobu 24 hodin a 30 min. Při normokapnii byl u nich medián paCO2 = 5 kPa
a medián rSO2 snížen nebo v dolní části normálních hodnot. Při cílené hyperkapnii s mediánem
paCO2 = 7 kPa vzrostl medián rSO2 do normálních nebo lehce nadnormálních hodnot. To svědčí pro
možný význam mírné hyperkapnie při zajištění cerebrální oxygenace v časném poresuscitačním
období.
Při hodnocení 16542 zresuscitovaných zástav srdečních v Austrálii a na Novém Zélandu (roky 20002011) bylo zjištěno, že nemocní s hypokapnií (paCO2 < 4,7 kPa) měli horší prognózu, než nemocní
s normokapnií (paCO2 = 4,7 – 6,0 kPa) nebo hyperkapnií (paCO2 >6,0 kPa). To platilo jak pro mortalitu,
tak možnost propuštění do domácí péče. Ale navíc také při hyperkapnii byla také větší
pravděpodobnost ukončení hospitalizace s propuštěním domů než u normokapnie. Po citacích
několika dalších prací tato část končí závěrem, že mírná hyperkapnie může mít neuroprotektivní
efekt při použití v bezprostřední poresuscitační fázi.
Probíhající a plánované studie

Studie COMACARE je multicentrická skandinávská studie zaměřená na srovnání nižších a vyšších
hodnot kyslíku, tj. 10,0-14,7 kPa oproti 20,-25,0 kPa, hodnot kysličníku uhličitého, tj. 4,5-4,6 kPa
proti 5,9-6,0 kPa a hodnot středního arteriálního tlaku MAP, tj. 60-70 mmHg oproti 80-100 mmHg.
Toto sledování má trvat 36 hodin po přijetí na JIP a bude hodnoceno 120 nemocných
s přednemocniční resuscitací náhlé srdečné zástavy a s průkazem fibrilace komor. Bude sledována
rSO2 pomocí NIRS, epileptická aktivita a sérová hodnota NSE během prvních 48 hodin.
Další studie TAME je určená ke zjištění, zdá cílená mírná hyperkapnie zlepší neurologickou prognózu
po 6 měsících proti běžně dosahováné normokapnii (1700 nemocných).
Závěry

Základní opatření k omezení hypoxie mozku při KPR jsou nepřerušované kvalitní komprese
hrudníku. V pokynech doporučované užití 100 % kyslíku během KPR je stále aktuální, i když jsou
limitovány důkazy jeho prospěšnosti. Po dosažení ROSC nejlepší poznatky pro monitorování hladin
kyslíku a oxidu uhličitého prokazují, že extrémní hyperoxie i hypokapnie mohou být škodlivé
a nemá k nim dojít. Přes tato zjištění zůstává nejisté, jaké hladiny kyslíku a oxidu uhličitého mají být
cílové. Od závěru pokusu COMACARE a TAME lze očekávat příspěvek v rozhodování
o vhodných hladinách kyslíku a oxidu uhličitého u nemocných přijatých na JIP pro srdeční zástavu.
SKRIFVARS, M. B., G. M. EASTWOOD a R. BELLOMO. Optimal Oxygen and Carbon Dioxide Targets During
and after Resuscitated Cardiac Arrest. In: Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2018
[online]. Cham: Springer International Publishing, 2018, s. 141-153 [cit. 2018-11-19]. Annual Update in
Intensive Care and Emergency Medicine. DOI: 10.1007/978-3-319-73670-9_12. ISBN 978-3-319-73669-3.
Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-73670-9_12
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Acute kidney injury risk prediction (321-332) - K. Kashani
Úvod

Akutní trauma ledvin (acute kidney injury – AKI) je jednou z nejčastějších komplikací akutních
onemocnění s možným vlivem jak na prognózu nemocného, tak na zvýšení nákladů hospitalizace.
Pokud je AKI závažnější, je spojeno s krátkodobou i dlouhodobou vyšší mortalitou a morbiditami.
V mnoha případech je možná prevence AKI. Nedávná studie s intervencí dle protokolu
po srdečních operacích vedla k výraznému poklesu výskytu AKI. Prevence vývoje AKI vyžaduje
co nejčasnější zásah. Naopak odklad v diagnóze a léčebném zásahu může vést k progresi stavu,
stoupá riziko smrti i potřeba náhradní léčby renálních funkcí a pravděpodobnost přechodu
do chronického onemocnění ledvin. V současnosti je diagnóza AKI založena na hodnotách sérového
kreatininu a výdeje moče. Bohužel oba tyto parametry nereagují dostatečně rychle. Kreatininémie
upozorní na pokles glomerulární filtrace (GF) až za 24-48 hodin. Vzhledem k resuscitaci objemu
a snížení produkce kreatininu během kritického stavu je kreatininémie málo citlivá, zejména
u nemocných přijatých do intenzivní péče. Také objem diurézy může být ovlivněn např. diuretiky
a nespolehlivostí jejího monitorování. Pro závislost průběhu AKI na čase je snaha identifikovat
co nejdříve ohrožené pacienty se základním předpokladem zlepšení prognózy AKI. K dosažení tohoto
cíle nemají sloužit jen tradiční, ale také nové rizikové faktory, které lze zjišťovat (např. stresový test
AKI, časné biomarkery funkcí a traumatu ledvin, predikční modely). V dalším
je popsána třífázová strategie pro klinicky efektivní stratifikaci rizika AKI.
Fáze 1: identifikace rizikových faktorů AKI
Tradiční a známé rizikové faktory AKI

Vlastní rizikové faktory. Jsou závislé na vnímavosti každého individuálního nemocného. Na prvním
místě je věk. Bylo zjištěno, že vliv věku je pro predikci AKI pro nemocné nad 75 let významnější než
další rizikové faktory, např. sepse, hypertenze, nefrotoxiny. Ty ztrácejí pro predikci AKI v uvedeném
věkovém období význam. Úloha pohlaví jako rizikového faktoru AKI není v literatuře jednoznačná,
jeho význam se mění v závislosti na typu onemocnění. Další rizikové faktory: předchozí funkční stav
ledvin nebo selhání jiných orgánů, jejichž funkce se vzájemně funkcí ledvin ovlivňují (např. srdce,
játra, dýchací systém). U nemocných s diabetem, hypertenzí nebo chronickou nefropatií bývá menší
rezerva renálních funkcí a je větší riziko AKI. Další faktorem je genetická predispozice, např. zhoršená
schopnost ledvin zvládnout hemodynamický stres byla zjištěna u nemocných s nižším genotypem II
enzymu konvertujícího angiotenzin (ACE).
AKI ve vztahu k akutní expozici nefrotoxinům a nemocem. Vystavení nefrotoxinům je známým
rizikovým faktorem AKI. Dochází k němu částečně už mimo nemocnici (např. nesteroidní
protizánětlivé léky), jindy během hospitalizace (např. podání kontrastních RTG prostředků,
antibiotika). Riziko AKI závisí na trvání a dávce expozice i počtu nefrotoxických agens. Nedávno bylo
uvažováno o rizikových faktorech AKI také při podávání hydroxyetylškrobu + roztoků bohatých
na chloridy, při léčení warfarinem a umělé plicní ventilaci. Jsou známy i rizikové faktory vázané
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na onemocnění. Řada různých nemocí je zkoumána z tohoto hlediska. Je také studován vztah
k chirurgii s užitím kardiopulmonálního bypassu (CPB), ke koronární angiografii a k sepsi.
Ve vztahu k chirurgii CPB je považováno za rizikové pro AKI několik perioperačních faktorů. Přitom
je uvažována městnavá srdeční slabost s ejekční frakcí levé komory < 35 %, naléhavost výkonu,
onemocnění levé koronární arterie a chronická obstrukční plicní nemoc. Ve vztahu k CPB jsou dále
také uvažovány délka výkonu a trvání doby při naložení svorky, operace s použitím mimotělní
pumpy, průtoku bez pulzu, hemolýzy a euvolemické hemodiluce. Predikční modely založené
na těchto faktorech mohou klinikům pomáhat stratifikovat kardiochirurgické pacienty z hlediska AKI
rizikové.
Rizikové faktory specifické pro sepsi: ženské pohlaví, trvání hypotenze, odkládání vhodné
antimikrobiální léčby, infekce nitrobřišní a v genitourinárním systému. Naopak anamnéza CHOPN
u nemocných v sepsi má proti AKI vliv ochranný. U nemocných s akutním koronárním syndromem
vyžadujícím srdeční katetrizaci jsou specifickými rizikovými faktory množství a osmolalita
kontrastních médií, levostranná ventrikulografie, hypotenze během zákroku a potřeba intraaortrální
balónkové pumpy.
Způsob zajištění péče. Rizikovým faktorem AKI, často ignorovaným, je kvalita péče o nemocné
s větším rizikem AKI, kteří jsou přijati do nemocnice pro akutní onemocnění. V komunitních
společenstvích může zvýšení vědomí o vybraných nemocech (diabetes, hypertenze, periferní
onemocnění cév) a optimalizace péče o chronicky nemocné snížit riziko vývoje AKI. Podobně
v akutních stavech časná intervence, která zabrání vývoji akutního onemocnění do kritického stavu,
může zmírnit riziko AKI. To je již prokázáno při hemodynamickém léčení nemocných po CPB podle
protokolu.
Rizikové faktory sociální, kulturní a související s prostředím. Když systém zdravotní péče nemůže
zajistit vhodnou péči o populaci, zvyšují se rizikové faktory AKI v této populaci. Při posuzování rizik
AKI musí být uvážena lokalita a sociální normy dané populace. Jsou uvedeny rizikové oblasti jako
je např. Haiti nebo západní Afrika.
Nové rizikové faktory AKI. V posledních létech jsou publikovány zprávy o nových a dříve neznámých
rizikových faktorech AKI. Je to např. hyperurikémie ve vztahu k renální vasokonstrikci, prozánětlivé
vlivy a oxidační stres (vše zřejmé u operovaných s CPB nebo po srdeční angiografii). Dalším faktorem
je hypalbuminémie. Je zjištěn nezávislý vztah mezi nízkou hodnotou albuminu a AKI v řadě prací.
Jiným rizikovým faktorem je obezita. Hromadění tukové tkáně je spojeno s hypertenzí, periferní
vaskulopatií a diabetem, je ve vztahu k oxidativnímu stresu a vyššímu uvolňování prozánětlivých
cytokinů. Rizikoví jsou i nemocní se základní hypochlorémií nebo vývojem hyperchlorémie během
hospitalizace.
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Fáze II: zařazení jednotlivých nemocných do rizikových kategorií
Prognostické testy

Klinická stratifikace nemocných, kteří mají jednoznačně velmi nízké nebo velmi vysoké riziko AKI.
Pomoc dalšího testování není nutná. Avšak další testování může objasnit, kteří nemocní jsou
ve větším riziku a zahájit u nich vhodnou profylaxi. Mezi využitelné způsoby patří zjistit biomarkery
renálních funkcí a renálního traumatu spolu s furosemidovým stresovým testem.
Biomarkery

V posledních dvou desetiletích došlo k podstatnému vývoji v oblasti časného poznání biomarkerů
umožňujících rizikovou stratifikaci nemocných. Tyto biomarkery mohou být rozděleny do skupin
indikujících časné změny renálních funkcí a indikujících traumatický stres. Mezi časné funkční
biomarkery ledvin patří cystatin C a proenkefalin, indikující změny glomerulární filtrace (GF) dříve
než sérový kreatinin. Užití fluorescenčního vyšetření k měření GF v reálné době nedávno popsané
může mít rovněž význam pro sledování bezprostředních změn GF v kritickém stavu. Další jsou
biomarkery stresu a traumatu ve vztahu k AKI jsou markery zástavy buněčného cyklu: inzulinu
podobný růstový faktor vázající protein 7 (insulin-like growth factor binding protein 7 – IGFBP-7)
a tkáňový inhibitor metaloproteinázy 2 (tissue inhibitor of metalloproteinase 2 – TIMP-2). Ty byly
poprvé užity v roce 2013 a v současné době jsou v klinickém užití jak v Evropě, tak v Severní Americe.
Tyto bílkoviny se zvyšují v moči, když jsou tubulární buňky ve stresu a mohou predikovat mírné
až těžké AKI až 12 hodin před jeho vývojem. V plazmě i moči zvýšené hladiny lipokalinu spojeného
s neutrofilní gelatinázou (neutrophil gelatinase – associated lipocalin – NGAL) nepredikují jen vývoj
AKI, ale jsou schopny informovat i o intenzitě a místě traumatu, vč. ledvin
a močového traktu. S rizikem AKI jsou spojeny urinary kidney injury molecule-1 (KIM-1), močový
interleukin 18 a bílkovina vázající v játrech mastné kyseliny, tj. liver fatty acid-binding protein
(L-FABP). Tyto všechny faktory jsou spojeny s rizikem AKI a mohly by být užívány pro jeho stratifikaci.
Je ovšem třeba vědět, že mnohé biomarkery AKI mohou být spojeny s více komorbiditami a jejich
hodnocení je nutno vztáhnou k celkovému stavu nemocného. Jejich vyšetření je navíc nákladné.
Stresový furosemidový test

Zdravé proximální tubulární buňky mají kritický význam pro transport furosemidu do tubulu. Proto,
když není adekvátní odpověď na podaný furosemid, riziko vývoje AKI se dramaticky zvyšuje.
Jednotlivci dobře zavodnění, ale ve vysokém riziku AKI (nebo již v I. stupni) nevyloučí 200 ml moči
během 2 hodin v odpovědi na 1 mg/kg furosemidu (tato dávka je zvýšena na 1,5 mg/kg u těch, kteří
dostávali kličková diuretika v posledních 7 dnech). Riziko vývoje AKI do stadia II.-III. je velmi zvýšeno
(senzitivita 87 %, specifita 84 %). V nezávislé studii bylo zjištěno, že tento test ve srovnání s dalšími
biomarkery traumatu ledvin je jim nadřazen.
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Prediktivní modely

Modely předpovědi AKI hodnotící výše zmíněné rizikové faktory byly opakovaně vyzkoušeny. Tyto
modely lze dělit do 2 kategorií: statické a dynamické.
1. Statický model je nejobecnější. Je vyvíjen a využíván na základě série dat, jež jsou k dispozici již na
začátku lékařské péče a určuje riziko AKI během dalšího období hospitalizace. Tyto modely jsou
většinou určeny pro specifická onemocnění (např. chirurgie při CPB, obecná chirurgie, koronární
angiografie). Jiné jsou určeny pro širokou škálu nemocných na JIP nebo jiných odděleních
v nemocnici. Jsou zpracovávány lékaři u lůžka nebo na počítačích a skýtají odhadované riziko AKI
hodnocením indexu. Ačkoli mnohé z těchto modelů jsou rozumně uspořádány, jejich utilizace
se nestala širokou pro obtíže se sběrem dat a výpočty.
2. Dynamický model je schopen změnit své predikční skóre na základě trvalého sběru nových
informací. Může akutně měnit riziko AKI a je vhodnější pro užití na počítači, který uživateli předá
komplexně zpracované a vyhodnocené informace. Protože komplexnost těchto modelů
je podstatná, je zatím počet použitelných dynamických modelů omezený. Nověji byl navržen polo
dynamický model schopný určit riziko AKI na základě různé dostupnosti dat od přijetí a využívající
podle možnosti rozsah této dostupnosti. Tento model byl velmi dobře výkonný pro predikci AKI
(plocha pod křivkou – AUC – byla 0,82).
Fáze III: zajištění časného ošetření a preventivní zásahy

Spojení poznání rizika vývoje AKI a stratifikace tohoto rizika se současnými možnostmi léčebných,
ev.preventivních intervencí má potenciál zlepšit péči o nemocné ohrožené AKI a umožnit klinikům
dřívější a efektivnější intervence. Může mít i významnou úlohu při výzkumech nových terapeutických
možností.
Závěr

AKI je závažná komplikace kritických stavů provázená zvýšenou morbiditou a mortalitou. Nicméně,
v mnoha situacích je možná prevence, je-li AKI zjištěno včas. Diagnóza je ale často opožděna pro
omezení současných diagnostických kritérií, a to pak nahrává závažnějšímu vývoji a následkům
tohoto onemocnění. Stratifikace rizika AKI umožňuje klinikům zahájení vhodné prevence
i ošetřování. Je třeba uvažovat rizikové faktory ze strany nemocného, zdravotního systému
i na úrovni populace. Soubor dat je pak užit k hodnocení rizika. Predikční modely mohou být buď
statické nebo komplexní pracující na plynulém hodnocení. Bez ohledu na metody, užité pro
stratifikaci rizika, dohled na nemocné hospitalizované na JIP nebo sledování indikované i na jiných
odděleních je zásadní. Je to příležitost podchytit vhodný čas pro preventivní intervenci.
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Vážení a milí čtenáři Referátových výběrů
z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny,
děkujeme vám za vaši přízeň v letošním roce,
přejeme krásné Vánoce a úspěšný nový rok 2019.
Těšíme se na brzkou shledanou
Národní lékařská knihovna
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