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S trvalou vzpomínkou
Emeritní primář MUDr. Ondrej Bohuš (28. 9. 1933 - 18. 1. 2020)
Opustil nás po svém dlouhém, činorodém životě; dělil jej obětavě
a úspěšně mezi začátky a ukotvení našeho oboru a svou celoživotně
a všestranně podporující rodinu. Naši odbornou společnost
v historickém období Československa a poté i samostatného Slovenska
považoval téměř za osobní „hobby“ a radost. V našich vzpomínkách mu
bude zaslouženě náležet titul guru nejen v klinické činnosti
a oborové literatuře, ale i v trvalém zachycení její historie.
Provázel celou historickou epochu vývoje anesteziologie a poté i jejího
spojení s intenzivní medicínou nejen na Slovensku. V epoše společného
Československa střídal ve funkčních obdobích svou předsednickou
funkci ve výboru naší celostátní odborné společnosti se svým českým
partnerem, a to obdivuhodným způsobem jednoty a vzájemného porozumění. Měl pro toto úvodní
historické období všechny předpoklady – odborné i osobnostní. Svědčí o nich nejen jeho odborné
životní milníky, ale i jeho výstižná fotografie – takto ho všichni pamětníci mají v trvalé paměti.
Narodil se ve Hnúšti, ale ve Zvolenu žil celoživotně a zůstal Střednímu Slovensku věrný.
V rané fázi ještě nesamostatného oboru byl chirurgem, ale v roce 1964 byl jmenován jedním
z prvních ústavních anesteziologů na Slovensku a vybudoval svou cílenou houževnatostí postupně
samostatné lůžkové ARO v nemocnici ve Zvolenu (1967 – 1993). V letech 1993 – 2000 pracoval
na ARO/ OAIM v Banskej Štiavnici, kde pomáhal i ve funkci revizního lékaře.
Odborná obec ho jednotně a jednoznačně oceňovala také jako autora s největším počtem
oborových knižních publikací – učebnic, monografií i historických zpracování na Slovensku –
ve Slovenské republice. I jako aktivní senior byl rovnocenným spoluautorem knih generačně již
střídajících týmů.
Z jeho četné bibliografie stále žijí např. tituly:


BOHUŠ, Ondrej. Anesteziológia, resuscitológia a intenzívna starostlivosť. [Sv.] 1. Martin:
Osveta, 1992. Edícia pre stredných zdravotníckych pracovníkov. ISBN 80-217-0436-5.



POKORNÝ, Jiří a Ondrej BOHUŠ. Anesteziologie a resuscitace v České a Slovenské
republice: na cestě k oborové samostatnosti. Praha: Pražská vydavatelská společnost,
1996. ISBN 80-85369-36-2.



FIRMENT, Jozef, Milan ONDERČANIN, Ondrej BOHUŠ a Štefan TRENKLER. História
anestéziológie a intenzívnej medicíny na Slovensku. Košice: Knihy Hanzluvka, 2013. ISBN
9788089546107.
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Ondrej Bohuš byl obecně oblíben jako odborník s klinickým „common sense“, jako optimistický
a vždy férový člen výborů v Československu i ve Slovenské republice. Měl vrozenou „safarovskou“
sociální inteligenci, empatii i nadání pro organizace odborných akcí i reprezentaci. Rád přednášel
i zkoušel, pracoval v redakční radě odborného časopisu.
Kromě mnoha zasloužených ocenění se stal čestným členem ČSARIM v roce 1991, nositelem
Kadlicovy medaile v roce 2002.
Souladná rodina ho vždy uznávala a podporovala v jeho aktivitách, které on sám prožíval jako
„celoživotní hobby“.
I v této postmoderní, digitalizované době zůstává jeho odborný přínos i jeho lidská osobnost pro
nás nejen trvalou vzpomínkou, ale i příkladem.

Drábková
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Postgraduální témata
Umělá inteligence (AI) a Machine Learning (ML) v anesteziologii
Rozsáhlý, podrobný, edukačně pojatý článek s 97 citacemi z různých a nejen medicínských oborů
konstatuje již v úvodu světově renomovaného časopisu, že umělá inteligence (AI) a soudobá
výuka „Machine Learning – ML“ jsou na velmi rychlém postupu v nových nápadech, ve vývoji
i v zavádění – viz každoroční mezinárodní sympózia, pořádaná v Praze, velmi navštěvovaná a velmi
chválená. Vývoj se vztahuje na oblasti rozpoznávání obrazů, na tvorbu řeči, na překlady z různých
a do různých jazyků, na analýzy textů, na výuku, na učení se i na sebevzdělávání.
Anesteziologie jako medicínský obor je poněkud odlišná k uchopení. Je značně multifaktoriální
a multidimenzionální, nelze ji vymezit pouze jedním kognitivním faktem. Musí splňovat požadavek
vysoké spolehlivosti, je pod tlakem na správnou interpretaci ze vstupů a z jejich kombinací,
vyžaduje fyzické dovednosti a náležité reakce v reálném čase.
Text článku zdůvodňuje vstup AI a ML do anesteziologie jako základ jejího dalšího rozvoje. Popisuje
základy i prvky, rychlosti i neúnavnost a spolehlivost výpočetních systémů. Jejich přínos pro
anesteziologii a klinického anesteziologa znamená poznat a pochopit základy. Popisuje, jak
náročné a časově úzce vymezené a přitom správné rozhodnutí je možno a je třeba v klinické náplni
anesteziologie činit a učinit a jak je také provést na základě jednoduchých rovnic, které AI přístroje
okamžitě navrhnou a zařadí je i do odborné výuky.
Článek formuluje jednotlivé oblasti a úkoly, které anesteziologie předkládá AI a ML k propracování
a k formulacím a návodu.
1. Jaký výsledek sleduje nebo jakého výsledku je nutno se naopak vyvarovat.
2. Není jisté a je třeba určit, které vstupy a faktory k výsledku povedou, zda zvolit vhodný
klinický test a studii, který by již apriorně předpokládaný výsledek potvrdil nebo
vyloučil.
3. Soubor dat o pacientovi je / není dostupný ve volbě a v rozsahu, aby poskytl možnost
úměrného zhodnocení a tím i výhled, že náležitého výsledku lze dosáhnout.
4. Signál, který data o pacientovi vydefinoval, je nedostatečně přesný a zařaditelný – je
anesteziologem zpracováván v kontextu obdobných kazuistických případů; klinická
rozhodnutí poté vycházejí i z podvědomého, intuitivního posuzování.
5. Může algoritmus postupu, který vychází ze souboru zjištěných dat a předchozích,
i kazuistických řešení, zlepšit strategii a taktiku anesteziologické péče o daného
jednotlivého pacienta a zdokonalit i obecné rozhodovací procesy konkrétního
anesteziologa?

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [Online] 2020, 67(1)

6

Text seznamuje obsáhle a poměrně podrobně o jednotlivých postupech: hledání, tvorba modelů,
posuzování nelineárních vztahů, korelací, vstupu individuálních neurálních sítí do moderní AI a ML,
práce s nimi, grafické 3D zobrazování včetně skrytých úrovní.
V anesteziologii se prioritně v současné době klinicky uplatňují:











ASA kategorizace a jednotné předoperační zhodnocení
Hloubka anestezie a výtěžnost EEG
Farmakokinetika a farmakodynamika a kontrolní teorie monitoringu
– např. BIS a hladiny anestetik a dalších farmak v krvi / séru
Homeostáza krevního tlaku, oběhu a volemie
Chirurgické komplikace a chirurgické trauma
Pooperační péče
Akutní bolest a analgezie
Regionální a neuroaxiální anestezie
Sedace v intenzivní medicíně a v intenzivní péči, umělá plicní ventilace
Morbidita

Za největší pokrok se v ML považuje vývoj AlphaGo Zero.


Anesteziologie sice umožňuje simulovat situace a využívat simulátory, ale ty zatím
nejsou technicky schopny plně simulovat fyziologii a multisystémovou a multifaktoriální
patofyziologii pacienta ve spolehlivé míře, která by byla například srovnatelná s úrovní
šachových her.

V první fázi dalšího rozvoje AI a ML v oboru anesteziologie bude snaha:




Automaticky udržovat pacienta a jeho stav z pohledu personalizovaně optimální
anestezie v pásmu stabilních významných a kontrolovaných parametrů. Volně odpovídá
určitému systému autopilota; paradoxně omezuje klinickou autonomii anesteziologů.
Umožňuje soustředit velké datové soubory s velkou spolehlivostí a tím vytvoří i velkou
didaktickou základnu, např. pro BIS, hypotenzi atd. pro aktuálně daného pacienta.
Vytvoří definice algoritmů pro predikci klinických situací a navrhne pro ně optimální
preventivní opatření.

V budoucnosti se témata jistě rozšíří o zásadní závažná rozhodování, o poznávání funkcí neurálních
sítí, o nové informační teorie i o další body v postupujícím technickém rozvoji výpočetní techniky.
Převezme řadu funkcí současného klinického anesteziologa a naopak od něho bude vyžadovat
daleko jiné formy spolupráce. Etiku, komunikaci, logistiku vůči svěřenému jednotlivému pacientovi
jako lidské osobnosti ale nenahradí.
CONNOR, Christopher W. Artificial Intelligence and Machine Learning in Anesthesiology. Anesthesiology
[online]. 2019, 131(6), 1346-1359 [cit. 2020-01-14]. DOI: 10.1097/ALN.0000000000002694. ISSN 00033022. Dostupné z: http://Insights.ovid.com/crossref?an=00000542-201912000-00029
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Drábková

Nutriční terapie a chronická kritická choroba – nová metodická doporučení
V posledních více než 10 letech významně poklesla mortalita akutních kritických stavů vlivem
rozvoje intenzivní medicíny a implementace novinek i do intenzivní péče. U přeživších pacientů
se ale zvýšily dlouhodobé funkční poruchy.
Snižují dosažitelnou kvalitu života a přitom navyšují podstatně náklady poskytované zdravotní
péče. Pacient se však nemá stát „obětí svého přežití“ a jeho celého průběhu. V celém procesu
patří velmi významná a přínosná role optimální nutriční terapii, do určité míry specifické pro
jednotlivé fáze chronické kritické choroby (CCI – chronic critical illness) a pečlivě personalizované
v jejích třech hlavních časových úsecích.
Nová metodická doporučení se především zaměřují na energii – kalorické požadavky
a na zastoupení proteinů.
V akutní fázi se jen postupně navyšuje energetická hodnota až do plných dávek – sledování
je nejvhodnější nepřímou kalorimetrií. Doplnění přehledu zajišťuje sledování fosfatemie - riziko
nepříznivého tzv. refeedingu je doprovázeno hypofosfatemií; často si vyžaduje kalorickou restrikci
při zachování přívodu minimálně 1,3 g proteinů / kg t.hm. / den.
V následné intenzivní péči a v pokračující rehabilitaci, při obnovení spontánního dýchání
je potřebné energetické navýšení spolu s aktivní svalovou činností.
Specifický přístup podávání je nutno zohlednit nejen v akutní fázi podle tolerance pacienta a jeho
GIT, ale i po zrušení enterální výživy cestou PEG, nazogastrické, nazojejunální sondy atd.
I při optimální klinické trajektorii lze cíle dosáhnout až za poměrně dlouhou dobu, trvající často
rok i déle.
V této fázi je vhodné posoudit i vhodnost doplňků stravy, i když názory na ně jsou až kontroverzní
a validní studie s velkými soubory dat nejsou k dispozici.
Funkční limity se vyskytují až u 65 % přeživších, především po KPR, po mozkolebečních poraněních,
po opakovaných sepsích, ARDS a u pacientů pokročilého věku, komorbidních a křehkých.
V roce 2012 zákonitě vznikl nový zastřešující odborný termín PICS – Postintensive Care Syndrome.
Popisuje nově vzniklé nebo zhoršující se funkce kognitivní, mentální i výkonnostní při přežití CCI.
Podtrhuje význam pokračující strategie s makronutrienty, s jejich dávkami i kvalitou,
se soustředěním se na kalorickou a proteinovou složku i na doplňky stravy a mikronutrienty. Celý
rozsáhlý článek uvádí doporučení formou denních tabulek, vhodného dávkování, časového režimu
a doplňuje je i grafy jednotlivých studií z předchozí doby i se 77 hlavními vybranými citacemi pro
odborné zájemce o problematiku.
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Fáze akutního kritického stavu v úvodní intenzivní péči
Poslední, inovované metodické doporučení ESPEN formuluje jako základ přednost časné enterální
výživy (dále EN); je vhodnější než oddálená, až pozdější EN, popř. časná a pouhá parenterální
výživa (PEN). Pro odložené zahájení EN platí pouze velmi vybrané stavy a indikace, uvedené
v tab. 1.
Stále se diskutuje, jak zajistit metabolické nároky u pacienta v šoku. Obecná shoda doporučuje EN
po stabilizaci hemodynamiky, při čemž není třeba vyčkávat až do vysazení vazopresorů.
O schopnostech enterocytů nejlépe vypovídá citrulin již od třetího dne po akutní kritické příhodě –
viz studie NUTRIREA – II. Forsírovaná EN je pro střevní stěnu velmi významná i při a po závažném
šokovém stavu.
Kalorická – energetická potřeba a její zajištění
Úvodní – první fáze je z pohledu patofyziologie metabolismu charakterizována zánětem, zvýšeným
výdejem energie, katabolismem a získáváním energie z deponovaných zásob – z jaterního
glykogenu (glukóza), z tuku – z volných mastných kyselin a svalů (aminokyseliny).
Výživa v dané fázi se od běžné výživy liší. Množství je podáváno nižší s postupným zvyšováním –
optimální je pouze 70-80% úhrada. Vysoký energetický přívod dokonce podle výsledků studií
zvyšuje mortalitu.
Zamítá se časný tzv. overfeeding; hypokalorická nebo normokalorická strava se ve svých výsledcích
neliší, pokud jsou dávky proteinů podobné. Zvyšování energie vede k hyperglykemii, k nutnosti
podávat zvýšené dávky inzulinu. Doporučuje se omezený přívod v prvním týdnu- optimálně 20 – 30
%; optimální je souběžné sledování nepřímou kalorimetrií (studie PERMIT, TARGET, EAT-ICU).
Refeeding syndrome (RFS) a hypofosfatemie
Při RFS je typickým nálezem posun ve spektru elektrolytů po obnovení nutrice po fázi hladovění –
definice jsou různě zaměřeny. Jeho symbolem je hypofosfatemie s poklesem na hodnoty pod 0.65
mmol/l během 72 hodin po zahájení nutriční terapie. Hrozí zvýšením mortality a vedoucím
doporučením je v dané situaci kalorická restrikce na 500 kcal / den nebo dokonce na méně než 50
% cílového množství na 2 – 3 dny.
Význam proteinů v kritických stavech a při CCI
Příznivé výsledky CCI jsou založeny na objemu kvalitní svalové hmoty daného pacienta v začátku
klinického děje – je zdrojem aminokyselin. Katabolismus v prvních 10 dnech multiorgánové
dysfunkce – MODS snižuje jejich mohutnost až o 1 kg / den. Příkon proteinů je proto zásadní pro
snížení mortality, i když zcela přesvědčivé studie nejsou k tomuto problému k dispozici nebo
nedosahují v rozdílech statistické významnosti.
PROCASEPT studie svědčí o rozdílném vlivu protein na průběh u septických pacientů s pacienty
s odlišnými diagnózami.
Načasování v zahájení proteinů a trend jejich vzestupného podávání
V minulosti prokázala EPANIC studie, že velmi časný- až předčasný přívod vysokých dávek proteinů
nebyl prospektivně příznivý. I studie PROTINVENT potvrdila dokonce zvýšenou mortalitu při
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podávání zvýšeného množství proteinů v prvních třech akutních dnech. Přitom u významného
počtu pacientů s přívodem bílkovin < 0,8 g / kg t.hm. / den byla naopak zjištěna nejvyšší mortalita
do 6 měsíců od náhlé kritické příhody.
Protein a správně nastavená nutrice prokazatelně potlačují autofágii; diskutuje se, nakolik mají být
podány v časné fázi s cílem prevence. Obecně se přijalo, že v prvních třech dnech je uměřené
podávání proteinů optimální a že jejich navyšování má být postupné. Totéž se vztahuje
na energetický – kalorický přívod s enterální formou výživy. Cílový požadavek na množství proteinů
podle ESPEN je přinejmenším 1,3 g / kg t.hm. /den. Doporučený režim je obsahem podrobné tab.
1. dále v textu.
Sofistikované sledování výtěžnosti nutrice umožňuje BIA – bioelektronická analýza impedance,
DEXA – dual-energy X-ray absorpbiometry a CT zobrazení.
Cíl 1. Během prvních tří dnů se kalorie a proteiny postupně zvyšují k tzv. cíli 1. – ke čtvrtému dnu
stupňovitě po 25 % denního navyšování každý den. Cíl 1. = 1,3 g / kg t.hm. / den pro proteiny a pro
kalorickou hodnotu 70 % vypočteného optimálního množství nebo 100% podle výpočtu s využitím
nepřímé kalorimetrie.
Cíl 2. Váže se již k CCI a PICS: Kalorický přívod se zvýší na 125 % vypočtené optimální potřeby nebo
podle údajů nepřímé kalorimetrie nebo k 30 kcal / kg t.hm. / den a pro proteiny na hodnotu 1.5 –
2,0 g / kg t.hm./den.
Cíl 3. Vztahuje se k období po propuštění a k jeho dosažení se doporučuje zvýšit kalorický přívod
na 150 % propočítaných hodnot nebo 35 kcal / kg t.hm. / den a na vyšší přívod proteinů v dávkách
2,0 až 2,5 g / kg t.hm. / den.
Systém a taktika, jak dosáhnout nutričních cílů s využitím proteinů
Základním prvkem a metodou je stabilizace možností a výkonnosti – využití enterální nutrice. Je
však obtížné dosáhnout izokalorickými nutričními komerčními přípravky dostatečné denní dávky
proteinů. K dosažení uvedeného cíle je nutno podávat přípravky nové generace a nutriční formule
se zvýšeným obsahem proteinů s významně vyšším zastoupením aminokyselin; na rozdíl
od předchozích s denní dávkou 0,75 g / kg t.hm. / den je možno takto podat až 1,0 – 1,2 g proteinu
/ kg t.hm. / den.
Alternativní možností je přidávat k porcím EN nutrice samostatné přídavky proteinů nebo zvolit
suplementaci roztoky samostatných aminokyselin.
Lze tím předejít tzv. overfeeding syndromu a sarkopenické obezitě – viz tab. 2 dále v textu
s konkrétním návodem.
Podle výsledků dosavadních studií nelze předpokládat, že by přednost měly mít hydrolyzované
přípravky nebo přednatrávené formule a že by byly snáze tolerovány a měly příznivější biologickou
dostupnost. Výsledky byly dokonce horší než při podávání polymerních přípravků.
Současné názory proto semielementární přípravky rutinně nedoporučují; zvažují se jejich
výběrové indikace při značném úbytku enterocytů a při trvající dysfunkci střeva, při šoku a sepsi.
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Přídavky a doplňky stravy a jejich timing při podávání parenterální cestou (dále SPN)
Časné podávání doplňkové parenterální výživy před uplynutím 3 – 7 dnů se na základě metaanalýz
nedoporučuje. Pouze u pacientů s nutným odkladem EN a v současném vysoce rizikovém
nutričním stavu je doplňující PEN vhodná. SPN přináší zvýšené riziko infekčních komplikací a tzv.
overfeedingu. Nedávná TOP-UP studie ale prokázala její příznivý vliv na zlepšení ADL (Activities
of Daily Living) a indexu Barthelové s p < 0.08. Časnější SPN vyžaduje indikaci zvážit u pacientů
s malnutricí, s nízkým BMI a v zájmu dalších poznatků se věnovat dalším cíleným studiím.
Monitorace umělé výživy
Dosud nejsou k dispozici náležité parametry pro monitorování, které by charakterizovaly jako
specifické biomarkery protokoly a výsledky umělé výživy – EN i PEN. Byl přijat pouze jednoznačný
názor expertů v nutriciologii kritických stavů – a to zejména její nevhodné volby.
Jako základ klinických známek a laboratorních údajů se uznávají: hodnota glykemie, hodnoty
elektrolytů, triacylglycerolů, jaterní testy; připojuje se výdej energie v čase, skladba těla, výše
tělesné teploty, tolerance s celkovým a komplexním zhodnocením.
Postintenzivní péče o hospitalizovaného pacienta
Pro uvedené období zatím není dost výsledků a tudíž ani dostatek doporučení, která by určovala
optimální přívod energie a proteinů. Cílem je nadále podporovat regeneraci a rekondici svalové
hmoty, zabránit její další degradaci. Studie, podpořené výsledky nepřímé kalorimetrie, svědčí
o vzestupu metabolických potřeb a celkovým výdejem energie (TEE) až 1,7x vyšším než je
předchozí klidová hodnota.


Ve druhém týdnu po sepsi u mladých traumatizovaných pacientů dosahuje TEE 3 250
kcal / den resp. 47 kcal / kg t.hm. / den.



Po druhém – dalším týdnu se nároky ještě zvyšují po traumatu na 4 120 kcal / den, resp.
59 kcal / kg t.hm./ den. Jejich náležitá úhrada vede až k 17% snížení mortality k 90. dnu
po kritickém traumatu.



Mnoho traumat ale postihuje starší a křehké pacienty, kteří by uvedenou nálož
netolerovali. Mají vyšší anabolickou rezistenci a vyšší práh pro syntézu proteinů. Za
optimální se pro uvedené pacienty zatím považuje přívod proteinů v dávce 1,5 – 2,5 g /
kg t.hm. /den.

Následná nutriční terapie po ukončení multiorgánové a multisystémové intenzivní péče
V této fázi bylo, bohužel, zjištěno nedávnou studií, že perorální spontánní příjem stravy byl pouze
700 kcal za den a že celý studovaný soubor přijímal < 50 % energetických / kalorických
a proteinových potřeb.
U hospitalizovaných pacientů na standardních odděleních neodpovídalo složení stravy odborným
doporučením. Studie u 32 pacientů prokázala, že denní potřeba byla sice přibližně 2 000 kcal a 112
g proteinů, ale skutečně hrazeno bylo pouze 62 % kalorické potřeby a 54 % potřeby proteinů.
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Po zrušení nazogastrické sondy, event. PEG klesá kalorický příjem průměrně o 22 % a příjem
bílkovin o 27 %. Vzácně je tento nepříznivý rozdíl kompenzován – šedá zóna je velmi široká
a se značnou variabilitou.
Nutriční rehabilitace po propuštění z intenzivní péče
Nutriční rehabilitace – rekondice vyžaduje delší až dlouhý čas, daný multifaktoriálně. Rozhodují
totiž preprandiální faktory-ztráta chuti, prandiální poruchy polykání a postprandiální problémy
s vyprazdňováním žaludku, s kvalitní peristaltikou a se subjektivním pocitem plnosti žaludku.
Jednotlivě vyžadují pozornost, sledování, úpravu a při studiích samostatnou pozornost
v podsouborech.
Nutriční terapie a rekonvalescence po propuštění z hospitalizace
I tato fáze vyžaduje pokračující dohled. Denní energetická / kalorická potřeba je 3 500 – 4 000
kcal / den a potřeba proteinů v množství 1,5 – 2,5 g / kg t.hm. / den, aby se mohla obnovit
náležitá svalová hmota. Rekonvalescence trvá řadu měsíců až několik let. Vyžaduje potravinové
doplňky – ty podle výsledků studií snižují pozdní mortalitu, omezují vznik komplikací a předcházejí
opakovaným hospitalizacím. Pokračující skladba výživy vyžaduje vysoké zastoupení bílkovin
a doplňky HP-HMB (β-hydroxy β- methylbutyrát). Vhodné doplňky se doporučují přinejmenším
po dobu 3 měsíců. Po prodělaných sepsích je často třeba prodloužit uvedenou fázi na dobu delší
i než jeden rok a dokonce pro ni ponechat i nazogastrickou sondu, PEG nebo port-vstup pro PEN.
Role a indikace anabolicky a antikatabolicky působících látek a přípravků
Část pacientů po prodělané kritické zdravotní příhodě trpí dále v životě dlouhodobě přetrvávajícím
katabolismem a hypermetabolismem. Jsou studovány různorodé látky, které tyto nepříznivé
procesy mitigují – propranolol, oxandrolon apod. - a přednostně podporují regeneraci netukové
tělesné hmoty. Nutná je ale jejich kombinace s aktivním tréningem svalů.
Propranolol se využívá především při CCI z popálení k reverzi katabolismu, který charakterizuje
popáleninovou nemoc; zlepšuje a urychluje hojení. Nové kardioselektivní blokátory ale podle
dosavadních poznatků uvedené účinky postrádají.
Testosteron a oxandrolon
Perorální oxandrolon je tč. považován za nejbezpečnější přípravek s minimálním vlivem na jaterní
enzymatické funkce, a to i při dlouhodobém užívání. Příznivě působí zejména u popálených. Nové
studie popřely jeho kardiovaskulární a thrombogenní nežádoucí účinky. Studovaný soubor
zahrnoval > 43 000 pacientů s deficitem testosteronu. Oxandrolon umožňuje toleranci zátěže,
náročnější fyzioterapii u kardiálně křehkých pacientů. Hladiny testosteronu je vhodné sledovat
v 7denních nebo i v delších intervalech. Náhradu nabízí testosteron cyprionát v dávce přibližně
200 mikrog i.m. ve dvoutýdenních intervalech. Je možno užít i transdermální náplast
s testosteronem s dávkou 4 mg nebo oxandrolon per os v dávce 10 mg podané dvakrát denně.
Tato podstatná část celé problematiky vyžaduje nicméně další validní studie. Medikace nejsou
zřejmě schopné upravit ICU myopatii - svalovou slabost.
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Závěr ze současných poznatků, klinických zkušeností a metodických doporučení
Dosud jsou poznatky dílčí, nutné jsou dobře zacílené a jednotně vedené studie. Nutrice se nicméně
považuje a hodnotí jako základní potřeba a složka intenzivní a postintenzivní strategie v intenzivní
medicíně – akutní i v rámci chronické kritické choroby s dlouhou cestou k definitivní úspěšnosti.
Doplňky stravy si vyžadují zvýšenou pozornost - přebírají zčásti i poznatky z patofyziologie
sportovní medicíny.
Tab. 1. Indikace a timing časné nebo odložené enterální nutrice
Doporučení

Důvody a postup

1. Zahájit časnou EN u všech kritických
Časná EN = snížené riziko infekcí, zajišťuje
pacientů do 48 hodin, pokud není speciální ochranu střevních funkcí, imunitu a absorpční
kapacitu
kontraindikace
2. Odklad časné EN při enterální obstrukci

Strava proximálně od obstrukce = masivní
odpad nebo perforace

3. Odklad indikován při omezení splanchnické
perfúze v šoku, při ischemii střeva, břišní Absorpce vyžaduje energii + O2. Při „low flow“
hypertenzi,
břišním
kompartmentovém nebo ischemii zhoršuje objemová nálož
syndromu, pokud strava zvyšuje nitrobřišní ischemii až po nekrózu nebo perforaci
tlak
4. Odklad časné EN je nutný při píštěli se
značným únikem bez možnosti bypassu

Hrozí únik do břišní dutiny nebo se zvýší odpad
píštělí

5. Odklad časné EN při krvácení do GIT

Strava znemožňuje přehled při endoskopii
horního úseku GIT

6. Odklad časné EN při objemném odpadu
(> 500 ml / 6 h)

Zpomalené vyprazdňování žaludku s rizikem.
Zvážit podání prokinetik a postpylorickou EN

______________________________________________________________________________

Tab. 2. Vysokoproteinová nutrice bez rizika „overfeeding syndromu“
Postup - stupně

Zdůvodnění

1. Výpočet kalorické potřeby podle zvolené
rovnice - cíl = 70 % (1. týden) nebo změřit EE
nepřímou kalorimetrií po uplynutí 3. dne a
výsledek vzít jako 100 %

Rovnice jsou nepřesné, overfeeding hrozí
zvýšenou morbiditou a mortalitou. Časnou
endogenní energetickou tvorbu nelze zmírnit
stravou
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2. Odečíst množství nenutričních
propofol, glukóza, citrát

kalorií

Nenutriční kalorie přičíst k celkovému dennímu
množství kalorií, protože může vést
k overfeedigu při 100 % úhradě výpočtu

3. Spočítat denní limit, nad nímž hrozí Postupné zvyšování, např. o 25 % k dosažení
overfeeding, a to v maximu denních kalorií
cíle, uvedeného ve stupni 4
Koncentrované
energetické
přípravky
enterálně
zvyšují
riziko
overfeeding
a neplní
4. Zvolit vysoký poměr protein: energie nebo
nejvyšší možné množství s výpočtem max. nutný přívod proteinů. Pokud poměr
tolerované dávky dosažené ve stupni 3 – bez protein/kalorie je vyšší než 30 – 32 %, nejsou
u většiny pacientů extra doplňky nutné
overfeedingu
Zvyšovat intermitentně na krátkou dobu
5. Monitorovat aktuální přívod během dne
přívod a objemy, kompenzující hodiny
a zvýšit infuzní příjem jen intermitentně – tzv.
přerušené nutrice, ale s dosažením potřebných
stoppages – propočítat objemy
denních dávek
U obezních pacientů jsou nutné vysoké dávky
6. Připojit proteinové doplňky bez celkového
proteinů bez navýšení kalorií - podávat
navýšení kalorií. Nepodávají se ve velmi časné
vysokoproteinové přípravky popř. zvolit
fázi 1.- 3. dne.
enterální suplementa proteinů
7.
Připojit
parenterální
suplementaci
aminokyselin. Pokud trvá kontraindikace EN Pokud není možný enterální příjem
nebo je EN nedostatečná k suplementaci v dostatečném množství a kvalitě, je nutno
proteinů v době 4. – 7. den po příjmu do IP; zvážit parenterální formu a cestu
u malnutričních pacientů zařadit i časněji
________________________________________________________________________________

VAN ZANTEN, Arthur Raymond Hubert, Elisabeth DE WAELE a Paul Edmund WISCHMEYER. Nutrition
therapy and critical illness: practical guidance for the ICU, post-ICU, and long-term convalescence phases.
Critical Care [online]. 2019, 23(1), 1-10 [cit. 2020-01-14]. DOI: 10.1186/s13054-019-2657-5. ISSN 13648535. Dostupné z: https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-019-2657-5

Klíčová slova: Nutriční terapie; Chronická kritická choroba – CCI; Syndrom postintenzivní péče PICS
Key words: Nutrition therapy; Chronic critical illness – CCI; Postintensive care syndrome - PICS
Drábková

Clostridium difficile u dospělých – nové hrozby a nová metodická doporučení
léčby 2019
Clostridium difficile (CD) je Gram-pozitivní, sporulující patogen, vyvolávající průjem a zánětlivou
kolitidu. Její těžké formy mohou vést k sepsi, hrozí pseudomebranózní kolitida, toxické
megakolon a multiorgánové selhání. CDC (Centers for Disease Control and Prevention) v USA
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odhaduje, že infekce Clostridium difficile (CDI) napadne ročně až půl milionu lidí. Z nich plných
20 % může mít infekci opakovaně i po léčbě.
Podle statistického, nikoli zcela přesného odhadu jeden z 11 pacientů ve věku 65 let a vyšším
zemřel v důsledku nozokomiální (HAI) CDI do 4 týdnů od určení diagnózy.
Rizikovými faktory pro tuto až fatální klinickou trajektorii je léčba antibiotiky, věk nad 65 let,
recentní hospitalizace, oslabení imunity a již předcházející CDI, popř. předcházející pozitivní
environmentální expozice CD.
Spóry CD se šíří fekální - orální cestou, nemytýma rukama, vzdušným prostorem v nemocnicích.
Známky CDI se projeví časně po nasazení antibiotik. Zvýšené riziko CDI přetrvává až 90 dnů.
Nejvyšší riziko akvizice CDI je během prvního měsíce po podávání antibiotik. Dlouhá expozice
antibiotikům a podávání jejich kombinací riziko CDI potencují. Stejnou podporu snadné CDI
přinášejí chemoterapie, chirurgické výkony na trávicím traktu, alkalizace žaludeční šťávy, podávání
inhibitorů protonové pumpy nebo užívání blokátorů histaminu 2.
Klinický obraz
K obtížím a známkám patří průjem s vodnatými stolicemi, nadměrná peristaltika trvající několik
dnů a horečka, žaludeční dyskomfort nebo bolest v epigastriu, ztráta chuti a nauzea.
CDI podporují zejména makrolidová antibiotika včetně clindamycinu, cefalosporinů III. a IV.
generace, dále peniciliny, fluorochinolony a karbapenemy, které způsobí střevní dysmikrobii
a dyshomeostázu.
CD vytváří dva základní toxiny, schopné vyvolat kolitidu: enterotoxin (toxin A) a cytotoxin (toxin B),
přičemž toxin A je potentnější. (O toxinu C se tč. diskutuje - schází validní údaje). Vzniklá
mobilizace neutrofilů vede k zánětlivým slizničním změnám, k buněčné nekróze, ke zvýšené
kapilární permeabilitě, k mohutnější peristaltice. Klinicky se projeví kolitidou a průjmy.
NAP 1 kmen CD v Severní Americe i v Evropě vedl k náhlým vzplanutím řady CDI s jejich binárními
toxiny - 16x potentnějším toxinem A a 23x potentnějším toxinem B.
Diagnostika a diagnóza CDI
Průjmy u pacienta trvající déle než 24 hodin vyžadují otestovat i klostridiové toxiny ze vzorku
stolice s krátkým TAT (turn-around-time), např. s využitím metody ELISA (Enzyme linked
immunosorbent assay) s vysokou senzitivitou a specificitou.
Terapie
V únoru roku 2018 americká instituce IDSA (Infectious Diseases Society of America) a SHEA
(Society for Healthcare Epidemiology of America) inovovaly pro dospělé i děti léčbu CDI především
o nové přípravky a metody a vyjádřily se i k předchozím.
Metronidazol již není doporučován jako první volba u dospělých. Jako první volba se naopak přijaly
perorální vankomycin a fidaxomicin pro úvodní terapii nezávažných i velmi závažných forem CDI.
Oba přípravky mají nejen rychlý účin, ale zajišťují současně i pokračující účinek na další měsíc
po ukončení léčby.
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Metronidazol se doporučuje pouze pro nezávažné vstupní fáze, pokud jsou vankomycin
a fidaxomicin nedostupné nebo kontraindikovány. Dlouhodobé nebo opakované nasazení
se nedoporučuje pro podezření z neurotoxicity.
Pacienti s fulminantní CDI mají ordinován vankomycin v dávkách po 500 mg - 4 x denně
v kombinaci s nitrožilním metronidazolem. Pro opakované CDI se metronidazol nenasazuje. Pokud
byl metronidazol podán v úvodu, přejde se na perorální vankomycin.
Pokud byl již v úvodu podán vankomycin, lze jej podávat i opakovaně, ale v pulzním režimu, nebo
je možno nasadit fidaxomicin.
Při druhé nebo dokonce vícečetně opakované CDI jsou pacienti léčeni per os vankomycinem,
fidaxomicinem nebo transplantací stolice.
Vankomycin je glykopeptid, který inhibuje syntézu buněčné stěny bakterií. Užívá se per os,
protože se minimálně vstřebává a dosáhne v kolon podstatně vyšších koncentrací. Nežádoucí
účinky perorálního vankomycinu jsou bolesti v břiše, porucha chuti - dysgeuzie, nauzea, cefalea,
plynatost, flatulence a periferní podkožní prosáknutí - edémy.
Fidaxomicin je baktericidní makrolid - inhibuje syntézu RNA cestou RNA polymeráz. Indikuje
se dospělým pacientům i staršího věku při klostridiových průjmech. Doporučené dávkování je 200
mg per os 2 x denně po dobu 10 dnů se stravou nebo s využitím parenterální nutrice. Účinek
je srovnatelný s vankomycinem. Nežádoucí účinky jsou nauzea, zvracení, bolest v břiše, krvácení
do GIT, anemie a neutropenie.
Rifaximin inhibuje syntézu bakteriální RNA. Doporučuje se jako adjuvantní po léčbě
vankomycinem u pacientů s opakovanou CDI. Nevstřebává se z GIT, má minimální nežádoucí
účinky - závrať, únavu a nauzeu. Není však vyloučena rezistence.
Metronidazol je svou strukturou nitroimidazol; nabourává struktúru DNA, inhibuje syntézu
bílkovin a vede k buněčné smrti. Per os je 100% biodostupný. Dosahuje ale nízké koncentrace
v místě infekce, není vhodný pro závažné a kritické formy CDI. K nežádoucím účinkům se řadí
bolest hlavy, nauzea, závrať, bolest v břiše, pocit kovové chuti v ústech a na jazyku.
Transplantace mikrobiot stolice je indikována při opakovaných CDI, u nichž selhala terapie
antibiotiky. V lumen trávicího traktu je více než 160 bakteriálních kmenů. Jejich největší počet je
v kolon. Pokud je podávané antibiotikum postihne, přerostou rezistentní kmeny CD, vznikne velmi
významná dysmikrobie a dyshomeostáza.
Mastné kyseliny krátkého řetězce, které mikroby běžně produkují, se vlivem CDI početně
významně omezí. Tím poklesne i produkce energie a imunita, vzniklá dysmikrobie nabude
převládajícího významu. CD nepříznivě ovlivní - omezí kmeny Bacteroidetes a Firmicutes, které
jsou ve střevní floře jinak dominantní. Biodiverzitu může transplantace stolice od zdravého dárce
obnovit - naděje je 91 - 96 %.
Dárcovskou stolici lze podat do nazogastrické sondy, v rektálním nálevu, kolonoskopicky i per
os ve zmražených kapslích.
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Adjuvantní terapie
Bezlotuxumab (Zinplava) je lidská monoklonální protilátka; váže se na toxin B. Byl zaveden v říjnu
2016 pro dospělé s indikací zabránit opakování CDI u rizikových pacientů po jejich základním
přeléčení.
Přípravek se neužívá přímo k léčbě CDI - sám o sobě nepůsobí antibakteriálně - ale měl by
antibakteriálně cílenou a nasazenou medikaci doplnit. Inhibuje vazebné schopnosti toxinu B,
neváže toxin A. Dávky jsou 10 mg / kg t.hm. / den v nitrožilní infuzi, podávané po dobu 60 minut.
Jeho účinnost potvrdily dvoufázové studie MODIFY I a II u více než 1 000 ambulantních
i hospitalizovaných pacientů v mnoha zemích. Prokázal se jako účinný oproti placebu, a to
snížením opakovaných CDI, včetně u osob starších než 65 let a s kompromitovanou imunitou.
K jeho nežádoucím účinkům se řadí nauzea, horečka, bolest hlavy. U kardiaků se ve 12,7 % zhoršila
srdeční výkonnost ve sledované skupině v porovnání se 4,8% zhoršením ve skupině kontrolní.
Zvýšila se dokonce i mortalita. Jeho nasazení se z toho důvodu musí striktně řídit zhodnocením
jeho přínosu v porovnání s rizikem u kardiálně komorbidních pacientů.
Preventivní opatření
K prevenci CDI samozřejmě náleží mytí rukou mýdlem pod tekoucí vodou; ošetřovat lůžkové
pacienty v ochranném pracovním oblečení - s pláštěm a v rukavicích; ošetřovat povrchy v okolí
pacienta podle směrnic a aktuálních instrukcí odborných pracovníků hygieny a epidemiologie,
v konsenzu s nálezy a konzilii mikrobiologů a klinických farmakologů.
NG, Kimberly E. Updates in the Management of Clostridium difficile for Adults. U.S.Pharmacist [online].
April 2019, 44(4), HS-9-HS-12 [cit. 2020-01-14]. Dostupné z:
https://www.uspharmacist.com/article/updates-in-the-management-of-clostridium-difficile-for-adults

Klíčová slova: Clostridium difficile; Současná léčba; Inovace metodických doporučení
Key words: Clostridium difficile; Recent therapies; Updates of guidelines
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Varia
Jednoroční výsledky po tracheostomii při akutním selhání dýchání
Využívání tracheostomie v současné medicíně kritických stavů značně vzrůstá; v USA se jich ročně
provede u dospělých pacientů více než 100 000. Jejich výsledky, následky a nežádoucí účinky ale
nejsou dostatečně validně a jednotně sledovány, jejich hodnocení a zpracování různých výsledků
není systematické. Často se věnuje zjednodušenému hodnocení jen jednoho základního cílového
parametru a kritéria.
Výzkumná skupina se proto věnovala epidemiologicky zaměřenému sledování s cílem zjistit
jednoznačné výsledky v souboru akutně tracheostomovaných dospělých pacientů. K posuzovaným
faktorům a údajům patřila mortalita, opakované hospitalizace, hospitalizace na lůžkách akutní
intenzivní péče, celkové náklady, vynaložené i na krátkodobé akutní hospitalizace v různých
věkových skupinách.
Studie
Za období let 2012 – 2014 byla v Kalifornii v Denveru a v Bostonu zpracována retrospektivní
akademická studie ze záznamů zdravotní dokumentace. Jejich očištěný celkový počet s umělou
plicní ventilací byl 133 873 pacientů; tracheostomie byla provedena v 8 499 případech a výsledný
soubor s kvalitní dokumentací byl definitivně zhodnocen u 8 343 dospělých tracheostomovaných
pacientů na lůžkách intenzivní péče. Pacienti byli po umělé plicní ventilaci, spojené s tracheostomií
propuštěni z hospitalizace a poté primárně zhodnoceni po 30, 90 dnech a po uplynutí jednoho
roku. Primárně byla hodnocena mortalita. K dalším sledovaným a hodnoceným výsledkům bylo
zařazeno opakované přijetí k hospitalizaci a nákladnost diagnostiky, léčby a péče v průběhu
prvního roku.
Text je doplněn rozsáhlým tabulkovým doprovodem, uvádějícím věk, pohlaví, rasu, typ
zdravotního pojištění, aktuální diagnózu, komorbiditu, důvod dechové nedostatečnosti.
Celková jednoroční mortalita byla vysoká – 46,5 %. Soubor pacientů ve věku 65 let a vyšším
vykázal mortalitu statisticky ještě vyšší – 64,7 %. U pacientů mladších než 65 let byla mortalita
do 1 roku nižší – celkem 36,5 % se statistickou významností oproti starším s p = 0,001.
Přežití delší než 1 rok, vyjádřené mediánem, bylo u pacientů ve věku 65 let a vyšším 175 dnů
(95°CI, 150 - 202 dnů) U mladších pacientů bylo přežití delší než jeden rok prokázáno s rizikem
1.25; 95°CI; 1,14 – 1.36.
V průběhu prvního roku po tracheostomii bylo až 60,3 % pacientů znovu indikováno
k hospitalizaci; i v tomto ohledu byl jejich větší počet ve starší věkové skupině – 66,1 %
v porovnání se skupinou mladších pacientů do 65 let s výsledkem 55,2 % (1,19; 95% CI; 1,09 –
1,29).
V souborném pohledu byly zjištěné údaje mortality i hospitalizací příznivější v diagnostické skupině
neurologických chorob, příhod a onemocnění než ve skupině onkologických pacientů a pacientů
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po kardiopulmonální resuscitaci; podstatně méně příznivé byly výsledky u pacientů ve věku 65 let
a starších. Obnovení kvality života – HRQoL (Health Related Quality of Life) po uplynutí jednoho
roku nebylo posuzováno.
Současně byly vyčísleny i celkové náklady na akutní péči, na intenzivní péči, popř. opakované
hospitalizace. Byly ve skupině starších pacientů oproti mladším v poměru vzájemných průměrných
nákladů 215 369 US dolarů v porovnání se 160 874 US dolary.
Indikace tracheostomie byly dále podrobněji zhodnoceny. Více než 50 % tracheostomií bylo
v souboru indikováno z důvodů prodloužené až dlouhodobé umělé plicní ventilace při
a po akutním selhání dýchání. Rychlý a strmý nárůst u chirurgických i nechirurgických pacientů je
prokazatelný obzvláště v posledních 20 letech.
Tracheostomie jsou častěji prováděny u pacientů, kteří indikačně nevyžadují déledobou umělou
plicní ventilaci. Jsou dokonce indikovány časněji, zejména při poruchách vědomí a mozkových
funkcí, a to s předpokládanou dlouhodobou prognózou intenzivní péče o dýchací cesty a k zajištění
dostatečné a kvalitní spontánní ventilace. Studie, věnující se tomuto problému nejsou dosud
dostatečně reprezentativní svými omezenými soubory dat.
MEHTA, Anuj B., Allan J. WALKEY, Douglas CURRAN-EVERETT a Ivor S. DOUGLAS. One-Year Outcomes
Following Tracheostomy for Acute Respiratory Failure*. Critical Care Medicine [online]. 2019, 47(11), 15721581 [cit. 2020-01-15]. DOI: 10.1097/CCM.0000000000003959. ISSN 0090-3493. Dostupné z:
http://Insights.ovid.com/crossref?an=00003246-201911000-00013
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Srovnání kontinuálního a intermitentního podávání hydrokortizonu v průběhu
septického šoku
Sepse je stav ohrožující život; vzniká druhotně jako dysregulace reakce hostitele na infekci.
Septický šok je definován stavem, kdy je organismus závislý na vazoaktivní farmakopodpoře, aby
se střední arteriální tlak (MAP) udržel na hodnotě > 65 mm Hg a kdy je jeho klinický základní
metabolický představitel – hodnota laktátemie > 2 mmol /l, ačkoli byla podána úměrná objemová
/ tekutinová náhrada k doplnění volemie. U 60 % pacientů se přitom prokazuje relativní
insuficience nadledvin; komplex těchto nepříznivých změn se považuje za průkaz přechodu sepse
do septického šoku.
V průběhu septického šoku bylo podání kortikosteroidů hodnoceno příznivě v porovnání se stavy
a s průběhem bez jejich podání.
Patofyziologicky se zřejmě obnoví senzitivita myokardu i periferních receptorů na katecholaminy.
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Výsledky studií jsou dosud nekonzistentní a navíc se diskutuje i jejich i.v. způsob podání, tj. zda je
účinnější a tím i výhodnější infuzní kontinuální podávání nebo podávání v intermitentních
dávkách.
Způsob a míra reakce jednotlivých pacientů na exogenní kortikosteroidy je totiž různá – svou
tolerancí, intenzitou i rychlostí nástupu jejich účinku. Jednotliví lidé jsou i za fyziologických
podmínek zastaveni na pulzatilní uvolňování, které má svůj cirkadiánní rytmus. Tomu odpovídá
i rytmus změn glykemie, inzulinu a pracovního nasazení a zátěže – dalších metabolických nároků
a rytmů. Dosud formulovaná metodická doporučení se k jednotnému systému zatím přesvědčivě
nepřiklonily, randomizované a kontrolované studie RCT stále pokračují.
Studie a výsledky
Výzkumný tým univerzitních pracovišť z Tunisu provedl RCT studii, srovnávající bolusové i.v.
podávání hydrokortizonu a jeho kontinuální infuzní podávání u dospělých septických pacientů
na intenzivních jednotkách netraumatologické a nechirurgické péče. Ti vyžadovali > 2mg / hodinu
s přibližně 33 mikrog / min norepinefrinu po objemovém tekutinovém doplnění intravazálního
prostoru.
Soubor byl rozdělen na dvě větve:


i.v. kontinuální infuze hydrokortizonu v dávce 200 mg / 24 hodin



bolusové i.v. podávání hydrokortizonu v dávkách po 50 mg v intervalech po 6 hodinách.

Podávání vazopresorů pokračovalo - systém byl načasován v obou větvích až do 7 dnů.
Do souboru bylo zařazeno 29 pacientů v obou větvích.
Ústup šoku byl statisticky významně vyšší – příznivější ve skupině bolusového podávání - se 66
% případů. Ve skupině kontinuálního infuzního podávání stejné výsledné denní dávky byly
hemodynamika i metabolické biomarkery zlepšeny pouze ve 35 % případů (p = 0.008).
Časový medián časné úpravy šoku byl 5 dnů (85% CI; 4,31 – 5,69) v bolusové skupině a 6 dnů
ve skupině s kontinuální infuzí (95% CI; 4,80 – 7,19).
Počet hodin s hyperglykemií > 180 mg / dl (ca 10 mmol / l) byl vyšší ve skupině s kontinuální infuzí
hydrokortizonu s mediánem 64 hodin ( IQR 2 - 100) oproti 48 hodinám při jeho bolusovém
podávání ( IQR 14 – 107) s p = 0,60.
Potřeba denních dávek exogenního inzulínu byla srovnatelná s p = 0,63.
Klinické parametry – nežádoucí účinky, mortalita, počet dnů hospitalizace v intenzivní péči – LOS
byly rovněž srovnatelné.
Závěr
Bolusové podávání a dávkování hydrokortizonu se nejevilo jako takticky výhodnější. Odnětí
vazopresorů bylo rychlejší při bolusovém podávání; mortalita byla srovnatelná, hyperglykemie byla
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srovnatelná. Sledovaná a opakovaně porovnávaná hypokalemie jako často uváděná komplikace při
podávání hydrokortizonu a při léčbě sepse ani celková cirkadiánní rytmicita nebyly narušeny.
TILOUCHE, Nejla, Oussama JAOUED, Habiba Ben Sik ALI, Rim GHARBI, Mohamed FEKIH HASSEN a Souheil
ELATROUS. Comparison Between Continuous and Intermittent Administration of Hydrocortisone During
Septic Shock. SHOCK [online]. 2019, 52(5), 481-486 [cit. 2020-01-14]. DOI:
10.1097/SHK.0000000000001316. ISSN 1073-2322. Dostupné z:
http://Insights.ovid.com/crossref?an=00024382-201911000-00002
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Mortalita v intenzivní péči - současná situace
Tým čtyř autorů včetně J-L Vincenta se v přehledu věnuje údajům především ve vztahu k mortalitě,
uváděným v posledních 10 letech v MEDLINE a PubMed se 227 citacemi ze světových časopisů
až do poloviny roku 2019. Zaměřuje se na výsledky resuscitační a intenzivní medicíny u dospělých
pacientů v kritickém stavu. Vyčísluje nejen podrobně mortalitu z multicentrických RCT ale rozebírá
je v rozsáhlé tabulce a demonstruje trendy s užitím grafů.
Důraz se v přehledu věnuje 212 zařazeným validním studiím a souhrn uvádí, že ve 27 z nich (13 %)
byl zjištěn statisticky významný pokles mortality; v 16 studiích (7 %) byl zřejmý naopak vzestup
mortality a ve 170 studiích (80 %) nebyl nalezen rozdíl.
K medicínským kvalitativním příčinám ke snížení mortality v intenzivní péči přispěla především
protektivní umělá plicní ventilace, která snížila druhotné – iatrogenní postižení plic. Dále
se podílely i nové metody – pronační poloha, významné snížení až pokud možno stop v nasazování
svalových relaxancií z kategorie NMBA. Podstatně méně často byly zařazeny i nové metody –
z nich se daleko nejvíce a nejpregnantněji osvědčila neinvazivní umělá plicní ventilace - NIV.
Mezi dalšími trendy, cílenými ke snížení mortality, byly při sepsi a při septických komplikacích
studovány rekombinantní aktivovaný protein C, talaktoferin, antagonisté receptoru interleukinu-1,
svalová relaxace při kritickém ARDS a časné nasazení ECMO v rezistentních případech dechové
nedostatečnosti.
Část z nich se v průběhu let ale prokázala z pohledu mortality bez příznivých výsledků nebo jako
velmi náročná, vyžadující již časnou centrovou péči, její technické vybavení i odborné non-stop
personální obsazení zkušeným multidisciplinárním konziliárním týmem a personálem.
Závěry velmi početného souboru zařazených RCT ale ukazují, že pouhé hodnocení mortality není
pro budoucí zaměření intenzivní medicíny a intenzivní péče jednoznačně směrodatné, protože
portfolio jejích pacientů se významně mění. Jejich charakteristiky jsou heterogenní a strategie
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léčby a péče je daleko komplexnější – jednotlivá opatření nelze z celého komplexu jednoduše
vytrhovat.
Úspěchy intenzivní medicíny jsou daleko příznivější.
Snížení mortality bylo možno prokázat v pouhých 13 % zařazených RCT, ale toto nové, aktuální
vyčíslení odpovídá přesně výsledkům, které byly zpracovány již před 10 lety (OSPINA-TASCON et al.
2008). I v této předchozí studii je spoluautorem J-L Vincent: pouze 14 % RCT vyznělo ve prospěch
snížené mortality.
Protože se nepříznivé výsledky publikují méně často, může být příznivý údaj mortality dokonce
ještě nižší. Část příznivých výsledků, zejm. farmakoterapeutického rázu byla v průběhu času
dokonce zpochybněna, jak je uvedeno již výše v tomto textu.
Na příznivých výsledcích se naopak významně podílejí postupy s využitím NIV. Zejména pro
infekční komplikace a rozvoj sepse se uplatňuje jednoznačný úspěch NIV pro cílenou,
personalizovanou terapii – Early Goal Directed Therapy – EGDT; při ní bylo možno prokázat pokles
mortality ze 46 % na 25 % (RIVERS et al. 2001).
Jednoduché, ale přehledné tabulky popisují a přibližují hlavní studie s jejich výsledky a snaží
se výsledky uchopit s rozdělením jejich vztahu k intervencím z aspektů:


zda byly v éře minulých 10 let přijaty,



zda jsou stále prověřovány nebo



zda nebyly obecně přijaty či byly dokonce postupně zamítnuty.

Mortalita je sice jednoduše měřitelný, vyčíslitelný a statisticky zpracovatelný údaj, ale pro
současný i budoucí vývoj zdaleka nepostačuje. Rozbory intervencí jsou však pro inovace a další
vývoj významné.
Tab. 1 Přehled intervencí v intenzivní medicíně a v intenzivní péči, posuzovaný v použitých RCT
studiích jako přínosný, nevýznamný, nepřínosný pro snížení mortality.
Intervence

Přijato jako
přínosné

Stále
ověřováno

Obecně
nepřijato

Snížení iatrogenního nežádoucího účinku
Omezený VT při ARDS

X

NIV při hyperkapnickém selhání dýchání

X

NIV po extubaci při hraničním dýchání

X

Pronační poloha při kritickém ARDS
Svalová relaxace při kritickém ARDS

X
X

Monitorování
Gastrická tonometrie

X

Nové terapeutické intervence, postupy
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Antagonista receptoru IL-1 při sepsi

X

Drotrecogin alfa – aktiv. při sepsi

X

Talaktoferin při sepsi

X

Polymyxin B – hemoperfuze při sepsi

X

Další strategie a postupy
Selektivní dekontaminace GIT

X

Kortikosteroidy při septickém šoku

X

EGDT při AKI

X

____________________________________________________________________________
SANTACRUZ, Carlos A., Adriano J. PEREIRA, Edgar CELIS a Jean-Louis VINCENT. Which Multicenter
Randomized Controlled Trials in Critical Care Medicine Have Shown Reduced Mortality? A Systematic
Review. Critical Care Medicine [online]. 2019, 47(12), 1680-1691 [cit. 2020-01-14]. DOI:
10.1097/CCM.0000000000004000. ISSN 0090-3493. Dostupné z:
http://Insights.ovid.com/crossref?an=00003246-201912000-00002
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Využití lůžek intenzivní péče pro pacienty v infaustním stavu se stává téměř
běžným jevem
Po vzniku nemocničních služeb paliativní péče a nemocničních paliativních týmů se očekávalo, že
skončí trend indikovat pacienty v kritickém, terminálním stavu s neřešitelnou prognózou k příjmu
na lůžko intenzivní péče. Tím se odlišně orientovaná a nákladná lůžka uvolní a budou využívána
pro pacienty, prognosticky schopné přežití.
Problému, stručně uvedenému i v názvu rešerše, se věnovala multicentrická studie výzkumných
týmů v 51 nemocnicích New York State v letech 2008 až 2014. Srovnávala nemocnice s paliativním
programem, s ustanovenými týmy paliatrů a paliativní péče s nemocnicemi bez této specifické
zdravotnické služby. Do souborů byli zahrnuti dospělí pacienti, kteří zemřeli v průběhu
hospitalizace. Výsledky byly statisticky zpracovány a vyhodnoceny z období leden 2018 – červenec
2019.
Studie a výsledky
V uvedených 51 nemocnicích zemřelo ve studovaném období 73 370 pacientů v průměrném věku
76,5 roku (+-14,1 roku); zastoupeno bylo 38 467 žen (52,4 %). Z uvedeného celkového počtu bylo
hospitalizováno 37 628 (51,3 %) pacientů v nemocnicích s týmy paliativní péče a 35 742 pacientů
(48,7 %) zemřelo v nemocnicích bez ustavených specifických paliativních týmů a lůžek paliativní
péče.
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V nemocnicích se zavedeným systémem paliativní péče bylo na lůžka intenzivní péče indikováno
méně preterminálních a terminálních pacientů oproti nemocnicím bez tohoto programu: 49,3 %
oproti 52,8 % s rozdílem 3,5 %; 95% CI;2.5 % - 4,5 %; p< 0,001).
Po zavedení paliativní péče a ustavení týmu, věnujícímu se indikacím a paliativní péči, se
indikace pro překlady terminálních pacientů na lůžka intenzivní péče snížily až o 10 %: OR 0,90;
95%CI; 0,85 – 0,95; p< 0,001.
HUA, May, Yewei LU, Xiaoyue MA, R. Sean MORRISON, Guohua LI a Hannah WUNSCH. Association Between
the Implementation of Hospital-Based Palliative Care and Use of Intensive Care During Terminal
Hospitalizations. JAMA Network Open [online]. 2020, 3(1), 1-13 [cit. 2020-01-14]. DOI:
10.1001/jamanetworkopen.2019.18675. ISSN 2574-3805. Dostupné z:
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2758406
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Tips and tricks – Cave
Kannabis a rizika perioperačního období
Výzkumný tým z Toronta se soustředil na průběh pooperačního období u pacientů, dlouhodobě
aktivně zneužívajících konopí a psychosomaticky závislých na konopí a produktech z konopí. Téma
nabývá na významu, protože počty uvedených pacientů, indikovaných k operačním výkonům,
se v posledních 10 letech významně zvýšily.
Pro provedení studie byly prověřeny více než čtyři miliony zdravotních záznamů US dospělých
pacientů z let 2006 – 2015, kteří byli elektivně operováni z řady nejvíce frekventovaných diagnóz
a indikací: náhrada kolenního a kyčelního kloubu, cholecystektomie, sectio caesarea,
hysterektomie a plastická úprava hernie.
Konopí a výrobky z konopí se běžně popisují jako benigní, v mnoha zemích jsou již povolené a jsou
považovány za bezpečné ve svých účincích. Je minimum informací o jejich účincích u trvale
aktivních uživatelů – často s projevy choroby ze závislosti. Dávky bývají často neúměrně vyšší
a vedou k patofyziologickým změnám v organismu; ty se projeví i v perioperačním období;
ovlivňují volbu anestezie a dávkování přípravků v průběhu anestezie i časný pooperační průběh.
Je obecně známo, že eliminační t ½ může dosáhnout týden ale až 30 dnů po jednorázové dávce,
takže u závislých pravidelně interaguje s volbou anestezie a s pooperačním průběhem
a jeho medikacemi.
Z údajů prověřené zdravotnické dokumentace nevyplynula zřejmá statistická závislost podle
všeobecně pojatých kritérií pooperačních komplikací mezi závislými na konopí a srovnatelnými
naivními pacienty.
Riziko bylo nicméně zvýšeno při srovnávání kardiálních projevů a komplikací – bylo statisticky
ohodnoceno jako dvojnásobné a v dalších studií se specifikuje.
Dvojnásobné pooperační kardiální riziko vyžaduje zařadit náležité dotazy na užívání konopí
a jeho produktů do anesteziologické anamnézy.
GOEL, Akash, Brandon MCGUINNESS, Naheed K. JIVRAJ, et al. Cannabis Use Disorder and Perioperative
Outcomes in Major Elective Surgeries. Anesthesiology [online]. 2020 [cit. 2020-01-14]. DOI:
10.1097/ALN.0000000000003067. ISSN 0003-3022. Dostupné z:
http://journals.lww.com/10.1097/ALN.0000000000003067
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Propylhexedrin v OTC inhaleru - nová rekreační droga?
V lékárnách je volně prodejný - OTC (over the counter) inhaler, jehož aktivní farmakologický obsah
propylhexedrin je užíván pro svůj dekongestivní účinek na nosní sliznici při nachlazení, při
alergických příhodách, alergické rýmě, při sinusitidě. Dlouho byl v USA jako Benzedrex volně
prodejný; v Evropě je táž látka s názvem přípravku Obesin v perorální formě k potlačení chuti
k jídlu užívána jako anorektikum.
Jeho dávky 100 - 300 mg mají kromě účinné dekongesce sliznice i psychoaktivní účinek, podobný
skupině amfetaminu. Mohou stimulovat psychotické projevy, navodit paranoidní představy,
vyvolat halucinace, deluze a vést k náhlému neklidu až k agresivní agitovanosti. Somaticky vyvolají
tachykardii, hypertenzi, srdeční arytmie, mydriázu, vazokonstrikci, hypertermii.
Původně - od svých začátků v roce 1940 - byl hotový přípravek hodnocen jako relativně bezpečný
v předepsaném dávkování a užívání - bez nežádoucích akutních účinků a bez rizika vzniku
zneužívání, bažení a závislosti.
Postupem času se ale prokázala jeho záludnost a poměrně skrytá toxicita. Je totiž běžně dostupný
jako obsah inhaleru, je levný; v laboratorním průkazu není hodnocen jako evidovaná droga,
nevyžaduje vedení dokumentace, není v seznamu omamných a psychotropních látek. Má
v současné době poměrně široký nástup mezi mladými lidmi a teenagery - nehrozí jim totiž
evidence, ohlášení, stíhání.
V odborné literatuře za léta 1970 - 2019 byla ve 28 případech ohlášena jeho toxicita jako
nežádoucí, a to i jako závažný účinek. První případ byl ohlášen v roce 1970 z Nového Zélandu jako
akutní psychóza. V roce 2011 byla v USA zaznamenána smrt s pozitivním nálezem kombinace
propylhexedrinu s mitragyninem.
Látka je získávána velmi snadno, levně a technicky jednoduše z inhaleru. Tento lze rozbít
a připravená tekutina se potom vsákne do smotku bavlněného textilu. Smotek lze poté rozstříhat
a jednotlivé „ dávky“ užít k insuflaci, k vykouření; smotek lze i spolknout nebo obsah z něj
vylouhovat do kyselého roztoku - sodovky nebo citronády; roztok lze podat i nitrožilně.
Již dávka 250 mg z inhaleru je schopna navodit psychoaktivní prožitky, chování a jednání.
Autoři velmi důrazně varují před zneužíváním propylhexedrinu; měl by být co nejdříve zařazen
mezi rizikové látky s akutním amfetaminovým působením a s velmi snadnou dostupností a tím
i se snadným vznikem bažení a závislosti.
Na urgentních příjmech je třeba zařadit dotazy na uvedené přípravky a z nich snadno
vyrobitelnou rekreační drogu. Pacienty se somatickou akutní „amfetaminovou“ toxickou
symptomatologií je nutno podrobně vyzpovídat i se zaměřením na přípravu propylhexedrinu z OTC
inhaleru.
LOWRY, Fran. Active Ingredient in OTC Inhaler a 'New' Drug of Abuse. Medscape [online]. 2019, December
19 [cit. 2020-01-14]. Dostupné z: https://www.medscape.com/viewarticle/922914
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Pro širší rozhled – Ad informandum
I. Klaudiánův den: Nové trendy v medicíně 21. století, 27. listopadu 2019 –
Service Training Center Kosmonosy
Celodenní odborná akce s přehledem o současnosti i o budoucích trendech a plánech úspěšně
zahájila tradici multioborových setkávání; byla velmi početně navštívena – 240 účastníky – lékaři,
sestrami i spolupracujícími odborníky.
Svůj název akce převzala od názvu Klaudiánovy nemocnice a uvedený jmenovec jako renesanční
osobnost ji bude dále provázet a popularizovat.
Mikuláš Klaudián (Claudianus – Kulhavý) byl velmi uznávaný vědec své doby, lékař, kartograf, člen
Jednoty bratrské z přelomu a začátku 16. století – autor první tištěné mapy Čechů k tehdejšímu
místu a městu měl velmi blízko.
Celodenní odborný program včetně pozvání všech přednášejících byl výborně navržen
a uskutečněn MUDr. Martinem Polákem, primářem Interního oddělení Oblastní nemocnice
v Mladé Boleslavi. Byl pojat edukativně, ambiciózně, s pozváním předních českých odborníků.
Podporu poskytla umístěním Škoda Auto a sponzorsky ji umožnila i řada vystavujících sponzorů.
Nové trendy ve formě Power Pointu budou postupně připraveny organizátorem a budou volně
dostupné na webových stránkách Oblastní nemocnice, kde je již nyní zavěšena i fotodokumentace.
V úvodu byly slavnostně oceněny zásluhy za celoživotní odbornou práci a přínos pro pacienty
s předáním diplomů dvěma zdravotníkům Klaudiánovy nemocnice:


Emeritnímu primáři ARO MUDr. Ivanu Heroldovi, CSc.



Emeritní v.s. Dagmar Hamáčkové, vrchní sestře GPO

Odborný program zarámoval soudobé i nové výzvy, medicínské možnosti i ekonomické problémy
v řadě klinických oborů i v etické a medicínskoprávní a legislativní oblasti v hlavních přednáškách
po 20 minutách.
Klaudiánovu slavnostní přednášku „Minulost, současnost a budoucnost medicíny“ bravurně
a přitom velmi lidsky přednesl profesor MUDr. Pavel Pafko, DrSc., emeritní přednosta III.
chirurgické kliniky 1. LFUK a FN Motol, Praha.
Další přehled i zvolené názvy vypovídají o šíři záběru i o nutnosti, jak nové výzvy přijmout,
připravit, obhajovat, předložit společnosti a realizovat.


Emergency – vstupní brána pacienta do nemocnice: emeritní prim. MUDr. Jiří Zika,
OUPD FN Motol, Praha



Etická dilemata intenzivní medicíny ve 21. století: doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.,
KARIM 2. LF UK a FN Motol, Etická komise ČLK, Praha
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Chronické srdeční selhání: doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D., II. interní klinika VFN,
Praha



Nové trendy v arytmologii: prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., Kardiologické odd. NNH,
Praha



Nové trendy v kardiochirurgii: prim. MUDr. Ivo Skalský, Ph.D., MBA, Kardiocentrum
NNH a Kardiochirurgické odd. NNH, Praha



Cévní vstupy – nové trendy: prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc., Interní klinika 2. LF UK a FN
Motol, Praha

Klíčová slova: Nové trendy v medicíně 21. století
Key words: New trends in medicine in the 21st century
Polák, Drábková
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Zajímavosti z historie a budoucnosti oboru
Mastektomie na počátku 19. století
Ivan Čundrle st. (FN Brno)
Předneseno na 26. kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
2019 v sekci zajímavé i poučné oborové historie.
Frances Burney u nás příliš známá není. V Anglii ale patřila k nejznámějším literátkám své doby.
Psát začala již v dětství, své první dílo – román Evelína – vydala v roce 1778. Úspěch mělo i další
dílo - román Cecilia - z roku 1782. V roce 1801 se rodina odstěhovala do Francie, protože její
manžel získal funkci ve vládě Napoleona Bonaparta. Ve Francii ji začala trápit bolest v pravém prsu
a několik lékařů se shodlo na diagnóze, že se jedná o rakovinu. Hrozí jí amputace prsu - i tehdy
hrozná představa. Má ale přece jen trochu štěstí. Bude ji operovat skutečná chirurgická kapacita,
vojenský lékař Dominique Jean Larrey.
V den operace ve tři hodiny odpoledne přijely čtyři kočáry, z nichž vystoupilo sedm vážených
lékařů v černých pláštích. Protože dnešní anesteziologie začíná svou historii teprve v průběhu 19.
století, dostala před operací pouze sklenici s nějakým opiátem na utlumení bolesti. O žádnou
„narkózu“ se nejednalo. Lékař ji položil na matraci uprostřed místnosti a přes obličej jí dal jemný
kapesník, který ovšem nic nezakrýval. Přesně vidí ošetřovaná sedm lékařů a jednu ošetřovatelku.
Operace trvala pouze 17,5 minuty, avšak celou tu dobu pacientka prokřičela, ale nezemřela.
Rekonvalescence, která následovala, trvala několik měsíců, ale za odměnu mohla Frances ještě žít
dlouhých 29 let.
A nyní se dostáváme k chirurgovi s historickým a jeho světoznámým jménem - J. D. Larrey. Jeho
prvním postem byla funkce lodního lékaře. Brzy však námořnictvo opouští a v roce 1788 se stává
sekundářem v Invalidovně. Roku 1792 se stává Larrey chirurgem 1. třídy (obdoba dnešní atestace)
a slouží jako armádní chirurg u Napoleona v době od Egypta po Waterloo. V roce 1794 se stává
hlavním chirurgem a zároveň profesorem na vojenské škole. V roce 1809 byl povýšen
do šlechtického stavu s titulem baron. Stává se osobním lékařem samotného Napoleona, jehož
doprovázel i na jeho posledním tažení a v bitvě u Waterloo byl zajat. Jelikož postavou připomínal
Napoleona, měl být omylem zastřelen. Pobočníkem maršálem Blücherem byl poznán, protože
dva roky předtím zachránil jeho synovi život. S poctami byl přijat Blücherem i Wellingtonem,
propuštěn a s čestnou eskortou dopraven do Paříže. V době monarchie Ludvíka-Filipa zaujal opět
čelné místo v organizaci zdravotní služby armády. Paradoxně zemřel na sněť po poranění dolní
končetiny při návratu z ciziny. Tělo bylo převezeno do Paříže a na hřbitově Pere Lachaise
pohřbeno. Jeho jméno je vyryto na Vítězném oblouku v Paříži. O obrovském respektu, který
si Larrey vydobyl, svědčí fakt, že mu Napoleon ve své závěti odkázal 100 000 franků a výrok “Larrey
je nejčestnější člověk, jakého jsem poznal“. Larrey je autorem vysoce zajímavých, čtivých,
skromných pamětí, týkajících se jeho účastí na bojištích včetně Waterloo.
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Jako vojenský chirurg se zabýval vylepšením organizace vojenské zdravotní služby a vypracoval
roku 1793 ideu „ambulance volante“, tedy létajících či lépe mobilních ambulancí. Tuto myšlenku
přes tvrdý odpor svým rostoucím vlivem plně prosadil až ve Velké armádě a tím nejen zásadně
ovlivnil vývoj válečné medicíny, ale stal se zakladatelem oboru, kterému dnes říkáme akutní
medicína.
Myšlenka vycházela z osobního pozorování, že voják ošetřený brzy po zranění má mnohem větší
šanci na přežití než ten, který je léčen až po mnoha hodinách. Také si všiml, že velká ztráta krve je
významné „signum mali ominis et finis“, a proto kladl důraz na okamžité zastavení krvácení.
Za tím účelem navrhl sanitní vůz tažený koněm či mulou, který by vyjížděl ještě v průběhu boje
na bojiště. Tam personál ošetřoval raněné a zajistil transport imobilních do lazaretu umístěného
těsně za bojištěm. Toto bylo zcela nové revoluční pojetí organizace lékařské polní služby, jelikož
do té doby byly lazarety umístěny v hlubokém zázemí a byly proslulé svými špatnými léčebnými
výsledky, které z velké části souvisely s pozdním léčebným zásahem. Plným právem je pak historie
válečné chirurgie dělena na období před Larreym a po Larreyovi. Odpor proti novinkám byl jak
z důvodu své revolučnosti, tak i proto, že zdravotní personál tehdy nepoužíval žádné ochrany v boji
a byl vystaven stejnému či mnohem většímu riziku než řadový frontový voják. Larreyova vstřícnost,
soucítění s poraněnými a obětavost byly proslulé až legendární a získaly si úctu a respekt vojáků
a politiků všech bojujících stran. S jeho jménem je spojena též řada pokrokových chirurgických
metod, hlavně resekčních a amputačních. Při absenci anestezie bylo nutné co nejvíce zkrátit
operační dobu a traumatický stres. Dokázal amputovat horní končetinu za 1 minutu. Během bitvy
u Borodina v roce 1812 provedl 200 amputací horních či dolních končetin. Po Larreyovi je nazvána
zeslabená oblast bránice pod osrdečníkem (fissura Larrey), kterou navrhl Larrey jako vhodnou
k punkci a evakuaci hemoperikardu.
Při nešťastném tažení roku 1812 si v krutém mrazu všimnul, že hluboce ochlazené (nikoli omrzlé)
operační pole je částečně anestezováno, čehož při své činnosti využil a stal se tak vlastně jedním
z předchůdců kryochirurgie.
Všiml si také, že voják, který utrpěl úder do břicha (franc. choque) a neměl žádné zevní poranění,
byl nápadně bledý, pokrytý studeným potem, což bylo spojeno s vysokou úmrtností. Tento stav
nazýval symptome de choque a je tak autorem současného pojmu šok.
Při naprosté neznalosti bakterií, natož pak asepse a antisepse, si všiml, že rány často převazované
se častěji zanítí a jsou východiskem septického stavu. Rány převazoval velmi zřídka. Nesoustředil
se pouze na válečnou chirurgii, ale ovládal obor chirurgie v celém rozsahu. Prováděl i abdominální
operace (během války na jižní Moravě místnímu zemědělci provedl kolostomii) a byl i zručným
porodníkem. Jeho mobilní ambulance byly později zaváděny ve všech moderních armádách,
a staly se i filmovým prostředím slavné Mobile Army Surgical Hospital (M.A.S.H).
A nyní zpátky k mastektomii. Po objevu celkové anestezie je možno provádět také paravertebrální
blokádu doplněnou i.v. anestetiky – ale to je již jiná kapitola současnosti…..
Klíčová slova: Historie chirurgické mastektomie; Larrey, JD
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Současná medicínsko-právní a etická témata
v anesteziologii a v intenzivní medicíně
Příliš optimistická prognostická očekávání rodin pacientů v intenzivní péči a jak
se s nimi vyrovnat?
Výzkumný tým se 17 členy z akademických lůžkových intenzivních pracovišť s pacienty v kritickém
stavu se spojil v různých regionech USA, především z Pittsburghu, ze San Francisca, z Washingtonu
D. C. a ze Seattleu k multicentrické studii eticko-komunikačně-prognostického charakteru.
Poměrně nezvykle pojaté téma je doplněno a shrnuto i pečlivě zpracovanými rozsáhlými tabulkami
s výsledky. Je popsáno a hodnoceno i editorialem. Reflektuje především poměry v US systému
a v síti jeho zdravotnictví včetně zdravotního pojištění pacientů, dále zčásti odlišné kompetence
členů rodiny v komunikaci. Opírá se daleko častěji (než např. v naší zemi) o předem vyslovená
přání atd. Zpracovává názory lékařů - intenzivistů i ošetřujících sester. Rozebírá a významně
podtrhuje nutnost náležité a přitom empatické komunikace v rozhovorech se členy rodiny
u psychicky nekompetentních pacientů různých diagnóz, obou pohlaví, různého rasového původu,
s odlišnou náboženskou vírou. U lékařů a sester bere v úvahu i podíl diagnostické a prognostické
nejistoty a příklonu k defenzivní medicíně.
Závěry jednoznačně formulují a podporují stanovisko, že tématu je třeba se více, podrobněji
a názorněji věnovat.
Téma je totiž v poměru k času, věnovanému patofyziologii, farmakoterapii, metodickým
doporučením atd. stále v pozadí. Přitom představuje velmi významný bod v intenzivní medicíně,
v intenzivní paliativní péči, v posuzování kvality života, slouží k pochopení rodiny v životní krizi,
přispívá k vytvoření a udržení důvěry ve vztahu pacient - rodina - lékař. Promítá se i do širšího
občanského smýšlení a atmosféry ve společnosti - jak hodnotit možnosti ale i meze intenzivní
medicíny současnosti.
Text je v originálním výzkumném znění doplněn podrobnými a přitom přehlednými tabulkami.
V editorialu je naopak podtržen a oceněn význam celé publikace. Jsou zopakovány její závěry
a z nich vycházející naléhavé výzvy.
I když jsou v USA systém zdravotnictví a jeho sítě odlišné, a liší se i systémy zdravotního pojištění
a nákladnosti i náhledy občanské společnosti, obsahují oba texty materiál, který stojí za pročtení,
srovnání a zamyšlení.
Přibližně 20 % úmrtí v USA je situováno do intenzivní péče. V pohledu Medicare až 30 % jejích
pojištěnců stráví posledních 30 dnů svého života právě na lůžku intenzivní péče. Většina z nich
je psychicky nekompetentních pro informovaný souhlas a pro volbu a rozhodování. Lékařské
postupy se mají v dané době vyvarovat bolestivých invazí, nákladných a zbytných, marných
opatření, která nemohou již dosáhnout příznivého léčebného účinku.
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Doba hospitalizace je kritická a informace, vysvětlování a rozhodování se především opírají
o komunikaci se členy rodiny, o studium předchozích rozhodnutí pacienta. Kontakt a komunikace
mají velký emocionální podtext, často ale i momentální vzájemné nepochopení se zkratovými
reakcemi. Ztrátu kontaktu ošetřujících lékařů s rodinou je možno v úvodu očekávat až v polovině
případů.
Hlavním momentem je přitom racionálně neodůvodněná, ale pochopitelná naděje nejbližších,
že se klinický - zdravotní průběh „jejich“ aktuálně velmi nemocného pacienta musí obrátit
k lepšímu, pokud mu bude poskytována náležitá – optimální a všestranně dosažitelná péče - umělá
ventilace, oxygenoterapie, léčba účinnými antibiotiky atd.
Rodina běžně důvěřuje, že se předchozí zdraví a kvalita života - HRQoL (Health Related Quality
of Life) obnoví nejdéle do jednoho roku. Rodina a její přesvědčení odolávají zprvu informacím
o nepříznivých nálezech a o nejisté až nepříznivé prognóze. Na jejich přesvědčení se podílí řada
nezávislých faktorů - náboženská víra, rasa, předchozí výborná kvalita života pacienta, nedůvěra
v lékařský a nelékařský zdravotnický personál, informace od „rodinných rádců“, víra v duševní sílu
a snahu pacienta přežít, víra v podpůrnou přítomnost rodiny u lůžka pacienta apod.
I u velmi rozumných rodinných příslušníků dojde k prognostickému nesouhlasu - nepřijetí
nepříznivých informací od ošetřujícího lékaře až v 53 % procentech případů. Ve 43 % byla ve studii
rodina podstatně optimističtější než ošetřující lékaři; naopak v 10 % byla naopak rodina
pesimističtější v prognostickém výhledu než lékaři.
Neoprávněný optimismus rodin může prodloužit pobyt pacienta v intenzivní péči, významně zvýšit
náklady poskytované péče a léčby, oddalovat rozhodnutí zvolit paliativní péči, i když
ji konsenzuálně a jednoznačně doporučí konziliární tým odborných paliatrů atd.
Studie
Studie dospěla k uvedeným výsledkům a závěrům jako prospektivní, multicentrická, provedená na
12 ICU v různých městech a regionech USA. Posoudila názory rodin 275 přijatých dospělých
pacientů, neschopných vlastního racionálního uvažování a aktuálního kompetentního rozhodnutí.
Vyjádření a názory se spojovaly s vysoce nepříznivou prognózou přežití daného inzultu a choroby
nebo s výhledem přežití, ale za nutné dlouhodobé podpory životních funkcí a s velmi omezenou
kvalitou přežívání a života - HRQoL (Health Related Quality of Life).
Do souboru posuzovaných parametrů se zařadily:


Délka hospitalizace (LOS - Length of Stay), vyjádřená počtem ošetřovacích dnů
a strávených v úrovni intenzivní péče



Doba předcházející rozhodnutí o nezahájení nebo ukončení - odnětí péče do úmrtí
zemřelých pacientů

Základní výsledky


Až 45 % rodin bylo nadměrně optimistických i po rozhovorech s lékaři.



Až 86% rodin věřilo v přežití pacientů.
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V přežití ve srovnatelném souboru přitom věřilo 48 % lékařů



U zemřelých pacientů soudily jejich rodiny, že mají 79,4% +- 21,0% naději na přežití



Ve srovnatelném souboru bylo analogické posouzení a přesvědčení nižší - 36,4 %
versus +- 26,5 %.

Optimistická očekávání byla spojena až s 56% prodloužením LOS a s odkládaným rozhodnutím
o odnětí, o nezahájení podpory základních životních funkcí. Doba hospitalizace těchto pacientů,
hlavně bílé, kavkazské rasy na ICU lůžku, se tím prodloužila v průměru o 6,5 dne.
Mortalita se u pacientů, hodnocených rodinou optimisticky a non-optimisticky se statisticky
nelišila: 43,0 % versus 44,4 %; p = 0,898.
Prognostické úvahy byly hodnoceny ve 109 případech. Jejich rozdílnost v pohledu rodin
a zdravotníků byla ve 45 % důsledkem nesprávného porozuměním lékařskému vysvětlení a ve 45 %
byla dána nepochopením vysvětlení v kombinaci s trvajícím a nevyvratitelným osobním
přesvědčením. Pouze v 6 % případů se jednalo výlučně o optimistické přesvědčení rodiny.
Výsledná čísla i údaje jsou poučné z mnoha aspektů a vedou k zásadním závěrům a doporučením:


Kontakt, výměna informací a názorů lékařů i sester s rodinou jsou nutné.



Vyžadují pochopení, respekt, empatickou komunikaci především se strany zdravotníků.



Zdokonalování přístupů je nutné i výukově v simulovaných situacích.



Prognóza má být sdělována reálně, realisticky, eventuálně v opakovaném kontaktu
a empaticky.



Sdělení nepříznivé prognózy nesmí apriorně vyloučit naději, ale umožnit promýšlení,
adaptaci, v průběhu ubíhajícího času i postupující vyrovnanost blízkých.

WHITE, Douglas B., Shannon CARSON, Wendy ANDERSON, et al. A Multicenter Study of the Causes and
Consequences of Optimistic Expectations About Prognosis by Surrogate Decision-Makers in ICUs*. Critical
Care Medicine [online]. 2019, 47(9), 1184-1193 [cit. 2020-01-14]. DOI: 10.1097/CCM.0000000000003807.
ISSN 0090-3493. Dostupné z: http://Insights.ovid.com/crossref?an=00003246-201909000-00003
SIEGEL, Mark D. The Unintended Consequences of Hope*. Critical Care Medicine [online]. 2019, 47(9),
1267-1268 [cit. 2020-01-14]. DOI: 10.1097/CCM.0000000000003878. ISSN 0090-3493. Dostupné z:
http://Insights.ovid.com/crossref?an=00003246-201909000-00014

Klíčová slova: Naděje; Prognóza; Kritická choroba; Komunikace, Rozhodování, EOL
Key words: Hope; Prognosis; Critical illness; Communication; Decisison-making; EOL
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Poruchy chování v oboru anesteziologie a intenzivní medicína/péče a jak je
řešit?
Disruptivní chování a jednání je zjišťováno ve zdravotnických zařízeních zejména v oborech
a v situacích, v nichž se prokazuje vysoký nárok a stres v klinickém prostředí – při nedostatečné
personální kapacitě, při nejasné politice vedení a při nutnosti rychlých rozhodnutí s převzetím
zodpovědnosti.
Výzkumná skupina z Birminghamu (Alabama, USA) zaznamenala v průběhu let 314 takových
událostí a v 74 % se projevily u lékařů, kteří v tomto ohledu měli zcela negativní osobní anamnézu.
Často se výkyvy - poruchy jako neadekvátní aktuální jednání vztahovaly k momentům bezpečnosti
pacientů, k obavám ze selhání a z postihu v profesi.
Ale již v minulosti se toto až náhle šokující a jednání vztahovalo k preventabilním ale zanedbaných
nežádoucím účinkům, k omylům, pochybným kompromisům v kvalitě péče i k rizikům nečekaných
úmrtí (JT COMM 2008).
Náhlé poruchy, výkyvy v jednání a chování rázu tzv. disruptive behavior se vážou především
ke stresovým klinickým situacím s významnou korelací p < 0,0001.
Výskyt se rovněž významně zvyšuje při zanedbávaných rizicích v systému. Hrozí vyhořením
a syndromem z vyhoření, který se nejčastěji rozvine u perfekcionistů, psychicky vázaných
na vysokou úroveň a kvalitu poskytované profesionální péče.
Až ve 25 % případů se porucha objeví v exponovaných situacích opakovaně, anamnéza je pozitivní.
Projevuje se zřetelnou akcí – slovními výlevy, fyzickými hrozbami, ale i pasivním jednáním, např.
odmítnutím provést nutný úkol nebo projevem naprosté nespolupráce, odmítnutí, odchodu.
Zdravotnická pracoviště se ale nejčastěji soustředí na recidivisty, na členy týmů s nesnadnou
osobností. Ti bývají opakovaně označeni, popř. oznámeni z důvodů neprofesionálního chování,
narušující práci týmu, bezpečnost a subjektivní spokojenost pacientů, důvěru rodiny. Nicméně
původní příčinou bývá jejich nepromyšlené zařazení do prostředí s neodmyslitelnými,
nevyhnutelnými stresovými situacemi a stresujícími podněty, pro které nemají dostatečné
mentální a emoční vybavení.
Od roku 2015 proto na univerzitních pracovištích v Birminghamu zařadili pravidelný a to dokonce
písemný rozbor každého případu disruptivního chování a jednání, aby stanovili jeho skutečnou
příčinu a hledali možnost prevence.
V 64 % událostí se vyjádřily vždy obě strany – ohlašující - kolega, sestra, pacient, rodina, svědek –
i účastník – lékař. Nesouhlasili s rázem a intenzitou reakce, ale v 95 % se sjednotili s líčením
a výstižným popisem situace, která disrupci vyvolala.
Studie
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V letech 2015 – 2018 komentátoři a do jisté míry i posuzující porotci skutečně posoudili
a se závěrem zhodnotili a rozhodli 314 případů, a to i anonymní formou, a bez podaných
konkrétních stížností.
Bylo zařazeno 204 případů; 149 z nich proběhlo jako jediná událost a scéna; 43 % se týkalo
chirurgů, 35 % internistů a 22 % lékařů jiných specializací. Dvě třetiny lékařů byli přitom již
specialisté, jedna třetina rezidenti.
Chirurgické případy se vztahovaly především na bezpečnou péči o pacienty – a to i z pohledu
anestezie, peroperačního a perioperačního období v kompetenci anesteziologů a intenzivistů.
Mimo chirurgii byl hlavní příčinou nedostatek empatie vůči pacientovi.
Předpoklady pro tyto nevhodné osobnostní projevy a osobní reakce byly často:


Nejasná očekávání – 70 %; pracovní přetížení – 47 %, neúčinná pomoc, asistence – 41,4
%; rozdíly v léčebné a lékařské péči a postupech – 31,2 %; nejasné směrnice a postupy –
29 %; osobní konflikty – 28,3 % nedostatečná nemocniční kapacita. Příčiny se
vyskytovaly i v kombinacích.



Akutním podnětem byla nevhodná – neprofesionální komunikace v 71 % nebo úplná
absence komunikace ve 44 %.

Jako nepříznivé a zcela kontraproduktivní jsou disrupce hodnoceny na operačních sálech, které
mohou snadno nabýt rázu osobního konfliktu až napadení. Při opakovaných příhodách je třeba
nejen odstranit vyvolávající systémové momenty (chaos, přesuny programu, opoždění, výpadky),
ale pracovat i s osobností recidivisty: cíleně doplnit a modifikovat jeho interpersonální měkké
dovednosti komunikační a jeho profesionalismus.
Hlavní akutní výzvou je ustát ad hoc hrozivý nárůst aktuálního stresu, soustředit se na zadaný
úkol, držet se skutečných faktů, poslouchat, co říká oponent a odpovídat klidným projevem.
FRANGOU, Christina. Disruptive Behavior Mostly Arises From Systemic Causes, Study Finds: Most Cases
Involve Physicians With No History of Abusive Behavior. Anesthesiology News [online]. 2020, January 3 [cit.
2020-01-14]. Dostupné z: https://www.anesthesiologynews.com/Policy-and-Management/Article/1219/Disruptive-Behavior-Mostly-Arises-From-Systemic-Causes,-Study-Finds/56914

Klíčová slova: Poruchy chování; Disruptive behavior; Stres; Vyhoření
Key words: Disruptive behavior; Stress; Burn-out
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Uzavřené stížnostní případy spojené s obtížnou tracheální intubací
Obtížná, tzv. neproveditelná tracheální intubace je významným faktorem, který je nejen
mohutným až kritickým stresem pro anesteziologa, ale současně se podílí na morbiditě, vzácně
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i mortalitě daného pacienta a stává se rovněž častým důvodem stížnostní agendy, vedené proti
danému anesteziologovi.
V historii anesteziologie jsou opakovaně vydávána metodická doporučení, směrnice, jak uvedené
kritické a časově nesmírně naléhavé momenty zvládnout, jak správně připravit pohotové vybavení
i tzv. záložní „plán b“ při případném úvodním selhání, jak procvičovat dovednosti i taktiku pro
různé situace.
Jednotlivé případy s vysokou obtížností, s nežádoucími účinky, s poraněním a selháním jsou
pravidelně probírány a hodnoceny. Stížnosti se s odborným rozborem a zhodnocením
projednávají komisionálně a jsou řešeny i soudní formou. Uzavřené, rozhodnuté případy
se s odborným rozborem a zhodnocením publikují; jsou součástí CME - kontinuálního vzdělávání
a patří do agendy ASA.
Postupy a výsledky se porovnávají z pohledu volby a taktiky postupu, pohotovosti v rozhodování
a využití technicky alternativních možností.
Specifity se poté probírají; hodnotí se a vysvětlují případy s nesprávným postupem (tzv.
malpractice) s návrhy, jak se jich preventivně vyvarovat a jak je zvládnout.
Předložená studie s konkrétními případy a výsledky 12 vytipovaných a kazuisticky popsaných
případů došla v závěru, že v průběhu času - od roku 1993 do roku 1999 až do současné doby se
počty významně nezměnily a že dokonce jsou jejich výsledky stejné, ne-li horší.
Na tomto trendu se podílí především nedostatečný, nevhodný plán postupu, chybné zhodnocení
anatomického profilu dýchacích cest. Až v 75 % jsou příhody zaviněny jejich chybným posouzením
- viz dále přehled v textu.
Případy „malpractice“ jsou častější u plánovaných a neodkladných výkonů než při nutnosti
bleskového zajištění dýchacích cest.
Chyby se nevztahují pouze na osobu anesteziologa, ale i na poměrně pozdní indikace akutní
invazivní tracheostomie - chirurgickou cestou nebo punkčním dilatačním přístupem za situace,
obecně nazývané „can´t intubate, can´t oxygenate“.
Historický přehled o těchto nahlášených a soudně projednaných a uzavřených příhodách a jejích
následcích zpracoval již za období 1993 - 1999 Peterson se spolupracovníky. Konstatoval pokles
morbidity a mortality, pokud příhoda její komplikace a následky proběhly v úvodu do anestezie
na připraveném operačním sále s anesteziologickým pracovištěm a personálem. Poklesly počty
mozkových komplikací z hypoxemie. V odlišných případech se ale data nezměnila.
Studie se poté dvakrát opakovaly; v daném čase 15 uplynulých let se totiž zdokonalilo vybavení
a možnosti využít videolaryngoskopy a subglotické pomůcky (dále SGA).
Obtížná a neúspěšná tracheální intubace ve svých počtech poklesla v letech 2002 - 2015 až
čtyřnásobně. V letech 2011 - 2016 byla její incidence na začátku daného období 1,06 / 1 000
pacientů a na jeho konci 0,06 / 1 000 pacientů. Poškození mozkových funkcí a smrt se staly
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vzácnými, jak o tom svědčí publikace odborného anglického písemnictví. V jednotlivých
uzavřených případech byly nehody s komplikacemi a následky velmi vzácné až výjimečné - v úvodu
do celkové anestezie v poměru 1 : 150 000 ve Velké Británii.
Studie
Autoři zpracovali extenzivně poměrně vzácné případy, kdy při pokusech o tracheální intubaci došlo
k poranění / postižení v letech 2000 - 2012. Porovnali je s analogickými případy z let 1993 - 1999,
o nichž referovali v odborném tisku již v předchozí době.
Soubor představuje podrobný popis případů vybraných výzkumným týmem v Seattlu (Washington,
USA) z depozit kompletní federální bohaté databáze. Pečlivě je anonymizovali, rozebrali
a statisticky podrobně zhodnotili. Do souboru údajů ze zdravotnické dokumentace zařadili
demografické charakteristiky pacientů, chirurgický výkon, formulaci stížnosti, způsob projednání
jednání, zdravotní výsledky i znalecká posouzení anesteziologické strategie, výkonu a následků.
Autorský tým z celého Closed Claims Project s 11 034 případy do konce roku 2016 vybral pacienty
různého věku, výkony chirurgické, porodnické, tracheální intubace v naléhavých případech mimo
operační sál, na JIP a na pooperačním zotavovacím pokoji chirurgického zaměření i na odděleních
standardní péče nemocnice.
Případy spojovala obtížná tracheální intubace s vícečetnými pokusy, vedoucí k poranění / postižení
v letech 2000 - 2012 podle Petersonovy klasifikace (PETERSON GN et al. 2005) - postižení mozku
v rozmezí 6 - 8 a smrt byly definovány k času zahájení daného projednávaného případu.
Výsledky a propočty
Výsledky jsou poučné jako komentované stručné a jednotně prezentované kazuistiky doprovázené
s rozbory podle renomované angloamerické odborné časopisecké literatury. Kazuisticky bylo
probráno 12 případů u dospělých pacientů z let 2000 - 2012 se stručným závěrečným hodnocením.
Ke klinickým rizikovým nálezům celkem ve 102 případech v procentuálním zastoupení patřily:


Obstrukce horních i dolních velkých dýchacích cest z různých příčin

30 %



Pozitivní anamnéza s charakteristicky obtížnou tracheální intubací

21 %



Mallampati 3 - 4

19 %



Omezená extenze krční páteře - šíje

16 %



Omezené otevření úst - omezená hybnost v temporomandibulárním kloubu 13 %



Krev, nadměrná sekrece v dýchacích cestách



Krátký krk

6%



Edém jazyka

6%



Malá thyreomentální vzdálenost

6%



Silný, až tzv. býčí krk

6%



Ozařování - radioterapie v oblasti krku v anamnéze

2%

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [Online] 2020, 67(1)

12 %

38



Preeklampsie



Velké, prominující přední zuby

1%

Počet rizikových známek:
 0 - 24 %; 1 = 35 %; 2 - 6 = 41 %
Nesprávný postup, zjištěný v souboru 102 pacientů


Nebyla užita SGA k přemostění kritické situace

26 %



Psychická, mentální neschopnost se vyrovnat s akutní situací

25 %



Neschopnost předem naplánovat alternativní plán

při objektivně předpokládaných obtížích


25 %

Pozdní aktivace týmu, nezavolání týmu pro provedení

tracheostomie - chirurgické nebo punkční

20 %



Nedostatečné předoperační zhodnocení anatomických poměrů

17 %



Žádný plán pro případ náhodné extubace a nutné reintubace

14 %



Počet chybných zhodnocení

27 %

o 1

35 %

o 2-5

38 %

Obstrukce v průsvitu dýchacích cest


Hematom krku, alergická reakce



Infekce - absces, akutní epiglotitida



Sublaryngeální překážky: stenóza, komprese trachey

Podporu výzkumu poskytla ASA - American Society of Anesthesiologists se zaměřením: zvýšit
znalosti, opakovat trénink dovedností a podpořit preventivní cílené vyšetření, vytvořit si plán, a to
i alternativní a mít v pohotově vybavení pro oba postupy, informovat a správně instruovat
asistující anesteziologickou sestru
Příloha předkládá v krátkých kazuistikách základní rizikové údaje pacienta, chybu v rozhodnutí
a ve výkonu, výsledek s rozborem:
1. Ž - 30 - 40 r. ASA III: E morbidní obezita, preeklampsie ad SC; neúspěch SA; celková anestezie obtížné otevření úst; alternativně SGA; neúspěšná umělá ventilace; tracheostomie až po
zástavě srdeční; smrt mozku.
2. M - 55 - 65 r. ASA III.- metast. Ca laryngu po ozáření; ad založení PEG; pouze omezená inspekce
dýchacích cest; celková anestezie propofol+ suxamethonium; situace Can´t intubate, can´t
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oxygenate; alternativně transtracheální ventilace - neúčinná, vznik PNO; tracheostomie po
zástavě srdeční; úmrtí další den.
3. M 55 - 65 r. ASA III. E - absces krku k incizi - ad blesková tracheální intubace-, krev a hnis
v hypofaryngu - nedostatečná vizualizace; umělá ventilace maskou a SGA neúspěšná;
vybavenost pro tracheostomii se zpožděním; anoxické poškození mozku; úmrtí.
4. Ž - 55 - 65 r. ASA III. E; edém krku: chrapot, dušnost, hematom krku po spondylochirurgické
operaci - ad drenáž a evakuace; blesková intubace pokus před příchodem ORL operatéraopakovaný neúspěch. Zástava srdeční; snaha o akutní tracheostomii; mezitím úspěšná
tracheální intubace; KPR. Následné úmrtí při anoxickém poškození mozku.
5. Ž - 20 - 30 r. ASA III. E; submentální absces slinné žlázy; chirurg žádá celkovou anestezii:
propofol + fentanyl + suxamethonium; neúspěch vizualizace; fibroskop není k dispozici; náhlá
srdeční zástava; tracheostomie pro technické nevybavení až po 9 minutách; výsledný chronický
vegetativní stav.
6. Operační sál: M - 40 - 50 r. ASA III. E; submandibulární + submentální absces - ad incize +
drenáž; bleskový úvod: propofol + suxamethonium - neúspěch pro edém jazyka, ale intubace
s bougie poté úspěšná; extubován po výkonu; hyposaturace při obstrukci; SGA neúspěšná;
náhlá srdeční zástava; tracheostomie obtížně; anoxie - úmrtí.
7. JIP: M - 60 - 70 r. ASA III.; fraktura C2 s dislokací - halo + límec; pooperačně extubován;
okamžitá obstrukce horních dýchacích cest; neúspěšná umělá ventilace s obličejovou maskou;
náhlá srdeční zástava; tracheální intubace neúspěšná- ad tracheostomie; hypoxické postižení
mozku; paliativní péče, úmrtí.
8. Ž - 50 -55 r. ASA I. -plastika prsů v monitorované anestezii: propofol, ketamin, fentanyl:
obstrukce horních dýchacích cest; suxamethonium s neúspěšným pokusem o tracheální
intubaci; SpO2 70 % po 40 minutách; krikotomie + KPR při bradykardii a hyposystolii; ROSC;
ošetření bilaterálního PNO; zotavení příznivé, ale stížnost na PTSD, dysfagii, chrapot a jizvy.
9. M- 60 - 70 r. ASA III. - obezita - urologický výkon v celkové anestezii s SGA v lithotomické
poloze; při hypoventilaci neúspěšný pokus o tracheální intubaci; ani další povolaní zkušení
anesteziologové nezískali nutnou vizualizaci; neúspěch i SGA; náhlá srdeční zástava – KPR ROSC; anoxie mozku - úmrtí v následné intenzivní / paliativní péči.
10. M - 70 r. obezita, ASA IV E. : katetrizační laboratoř - koronární revaskularizace po AIM.
Midazolam - neúspěch vizualizace; obtížná umělá ventilace s obličejovou maskou; tracheální
intubace i fibroskopicky neúspěšná; SpO2 25 -30 % - náhlá srdeční zástava - krikotomie; ROSC anoxie mozku - úmrtí.
11. Dítě: 1 - 3 r. plastika patra v tracheální intubaci a celkové anestezii; po výkonu extubováno;
na pooperační JIP SpO2 85 - 89 %; za 60 minut bradykardie 30 /min, cyanóza; neúspěch
tracheální intubace a SGA; za > 60 minut tracheostomie; asystolie, tenzní pneumothorax,
úmrtí.
12. Ž - 50 - 60 r. morbidní obezita, OSA; ad elektivní laparoskopie a gastrický bypass; bez jiných
rizikových faktorů. Propofol + vekuronium; hlasová štěrbina nevizualizovaná po dvou
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pokusech. S obličejovou maskou neúspěšná umělá ventilace, SpO2 80 %. SGA - neúspěch umělé
ventilace. Hypoxická zástava srdeční. Příchod ORL za 21 minut - tracheostomie; KPR - ROSC ale výsledný posthypoxicky nízký ADL - index Barthelové a nízká HRQoL.

JOFFE, Aaron M., Michael F. AZIZ, Karen L. POSNER, Laura V. DUGGAN, Shawn L. MINCER a Karen B.
DOMINO. Management of Difficult Tracheal Intubation. Anesthesiology [online]. 2019, 131(4), 818-829 [cit.
2020-01-14]. DOI: 10.1097/ALN.0000000000002815. ISSN 0003-3022. Dostupné z:
http://Insights.ovid.com/crossref?an=00000542-201910000-00022
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Suplementum 1/2020 – Současné novinky KPR tématiky
v přípravě nových metodických doporučení
ILCOR – souhrnné vyjádření 2019
International Liasion Committee on Resuscitation – ILCOR se jako velmi početná skupina
odborníků kontinuálně věnuje novinkám v resuscitační medicíně a předkládá tč. třetí výroční
vydání formou odborně – logistického – organizačního a výukového souhrnu s 223 citacemi
na e55 stranách se 17 přehlednými tabulkami on-line verze. Jsou jednotně, velmi podrobně
a systematicky zpracovány s předběžným souhrnným vyjádřením očekávaných doporučení
o dalších výzev, protože s pětiletým odstupem od roku 2015 je připravováno na 1. října 2020 nové
celosvětové znění metodického pokynu, který opět zastřeší téma kardiopulmonální resuscitace
z mnoha aspektů. Tvoří podklady pro studie, k doplnění mezer ve výzkumu, jsou materiálem pro
současná znalecká posuzování.
Momenty, dominující mezi současnými ověřovanými novinkami
Jednotné postupy a péče při náhlé srdeční zástavě a krevního oběhu; telefonicky asistovaná
neodkladná resuscitace – TANR, v anglické verzi DA - CPR, dále e-CPR - eKPR u dospělých a dětí,
užití vazopresorů u dospělých při srdeční zástavě a KPR, sofistikované metody zajištění dýchacích
cest u dospělých a dětí, vliv a výsledky cíleně udržované tělesné teploty při a po KPR – TTM,
problematika FiO2 u novorozenců, postupy laických zachránců při presynkopě a srdeční zástavě
mimo nemocnici (OHCA). Na zpracování výsledků studií a na přípravě formulací se účastní šest
skupin odborníků. Připojují se doporučované závěry a názory, které mezery je nutno doplňovat
a jakými cestami.
Redakční zpracování přebírá původní anglické zkratky a uvádí i jejich současně platné české
vyjádření.
Základní neodkladná resuscitace – BLS – Basic Life Support a TANR – telefonicky asistované
neodkladná resuscitace - DA- CPR dispatcher assisted and instruction in CPR
Odborné posouzení > 5 000 citací zařadilo 33 studií jako relevantních k odbornému zpracování
a doporučení.
Přežití s příznivým neurologickým výsledkem bylo hodnoceno u 50 395 pacientů resuscitovaných
mimo nemocnici, a to od propuštění z hospitalizace až do uplynutí 6 měsíců po OHCA a KPR.
S výjimkou jedné malé studie byly neurologické výsledky po uplynutí jednoho měsíce vždy
příznivější v případech, kdy byla svědky příhody pohotově zahájena a prováděna základní KPR než
v případech bez KPR.
Přežití resuscitovaných pacientů s jejich neurologickým výsledky
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Celkový soubor 20 938 pacientů přežil hospitalizaci, jeden měsíc a jeden rok. S výjimkou jedné
malé studie byly neurologické výsledky vždy příznivější v případech, kdy byla svědky zahájena
a prováděna základní KPR – BLS než v případech opačných; hodnocení je zpracováno k termínu
jednoho měsíce po OHCA.
Přežití zresuscitovaných s neurologickými výsledky všech klinických kategorií úspěšnosti
Celkový soubor 20 938 pacientů přežilo hospitalizaci jeden měsíc a jeden rok.
Krátkodobé přežití 45 474 pacientů do propuštění bylo srovnatelné u pacientů i bez KPR svědky
příhody a to v případech, kdy bylo úspěšné obnovení spontánního oběhu – ROSC.
Pacienti, resuscitovaní pohotově svědky OHCA vykázali k jednomu měsíci poté příznivější přežití
oproti neresuscitovaným; neurologické výsledky ale nebyly v těsné korelaci. Významně se nelišila
přežití při poskytované TANR a bez TANR. Pokud byli postižení resuscitováni zachránci již na místě
příhody, dosáhli častěji ROSC a za těchto klinických podmínek byli i častěji transportováni
až na urgentní příjmy nemocnic.
Výsledky s TANR a bez TANR se ve statistickém zpracování prakticky nelišily.
Současná doporučení
V současné době již obecně funguje TANR při ZOS – zdravotnických operačních střediscích ZZS.
Tento trend je třeba dále důrazně doporučovat, i když významné rozdíly u dospělých nelze
z hlediska přežití a následných příznivých neurologických výsledků potvrdit se statistickou
významností. Rozhoduje totiž celá řada dalších a to často určujících aktuálních i prognostických
faktorů.
Školení operátorů ZOS je třeba dále zkvalitňovat a připojit k němu i návod k užití AED přístrojů
a podporovat výuku s užitím simulátorů a virtuální reality.
Rozšířená neodkladná resuscitace – ADLS u dospělých
Na rozdíl od okamžité základní neodkladné resuscitace – BLS - má při ADLS již umělá ventilace
svou nezastupitelnou roli. Bezchybné zajištění dýchacích cest a náležitá ventilace je zásadním
připojeným požadavkem… zajišťuje úměrnou výměnu krevních plynů, předchází riziku insuflace
žaludku a regurgitace s aspirací. Požadavek pokračuje od roku 2015 dále v nezměněném znění.
Registr CARES (Cardiac Arrest Registry to Enhance Survival) vykazuje u 51 % resuscitovaných
tracheální intubaci, u 29 % těchto pacientů byla užita supraglotická pomůcka (SGA – supraglottic
airway) a pouze v 18 % případů nebyly dýchací cesty instrumentálně zajištěny. K datu 20. května
2019 byly shrnuty relevantní studie s finalizací doporučení u dospělých s OHCA (61 studií) i IHCA (9
studií), s tracheální intubací, se zavedením SGA, v kombinované formě a bez zajištění. Nebyly
provedeny metaanalýzy – studie pro ně nebyly vhodné.
Úspěšnost tracheální intubace byla v různých studiích velmi různorodá v širokém pásmu 52 – 70 –
98 %. Z toho důvodu je vždy nutné personalizované rozhodnutí s perspektivou co nejúspěšnějšího
pohotového provedení.
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Při OHCA je zřejmě vhodnější zvolit SGA, i když statisticky pojatý důraz je poměrně slabý –
vyžaduje striktně individuální zhodnocení a na něm založený zvolený postup.
Ale ani úspěšné zajištění dýchacích cest není v přímém příznivém příčinném vztahu k přežití
a ke kvalitě neurologického výsledku. Po ROSC při navazující terapii pozástavového syndromu
se obecně doporučuje tracheální intubace. Zastřešující termín je mnohotvárný – „advanced
airway strategy“ a zahrnuje indikace, správný timing a provedení.
Taktika se bude logicky vždy lišit i podle místa náhlé srdeční zástavy, především v porovnání
podmínek při OHCA i IHCA.
Doporučení vyžaduje výuku nejen znalostí, ale i dovedností:


Umělou plicní ventilaci provádět s užitím těsné obličejové masky, supraglotické
pomůcky i tracheální intubace



Zaměnit účelně za trvalejší / trvalou tracheální intubaci rourkou s manžetou a možností
supraglotického odsávání (suction aid), event. následně provedenou tracheostomii
v prodloužené poresuscitační fázi.

Vazopresory při náhlé zástavě oběhu a při KPR
Vazopresory začaly být užívány již od roku 1960 a v posledních 20 letech byly jako indikované
uznávány i při náhlé srdeční zástavě jako součást farmakologicky doplňované a podporované KPR.
Jejich poslední zhodnocení bylo datováno rokem 2015. Nyní byly do roku 2019 doplněny studie,
zaměřené především na epinefrin / adrenalin a v roce 2019 byly provedeny i celosvětově dostupné
metaanalýzy na dané téma. – farmakopodpora s epinefrinem, bez epinefrinu, s krátkodobou
obnovou spontánního oběhu – ROSC i s delší aplikací – a to především při OHCA. Rozsáhlé
zhodnocení uzavřelo u všech iniciálních rytmů, že statisticky se zvyšuje přežití ke třetímu měsíci
ve skupině s epinefrinem, ale že se neurologické výsledky neliší. I v podskupině
s nedefibrilovatelnými rytmy byl prokázán příznivý vliv epinefrinu z pohledu ROSC, pro přežití
s mírnou statistickou převahou, ale opět bez ovlivnění neurologických výsledků. Obdobné výsledky
byly obecně zjištěny i pro úvodní defibrilovatelné rytmy.
Porovnání vazopresinu a epinefrinu
Oba přípravky byly porovnávány při OHCA u více než 3 000 pacientů před více než osmi lety. Nebyl
vykázán rozdíl ani podle různých úvodních rytmů/arytmií ani ve výsledcích v žádném
z posuzovaných parametrů. Pro IHCA kategorii náhlé srdeční zástavy nejsou dostatečně validní
studie k dispozici.
Současná doporučení
Stále trvá velmi důrazné doporučení podat epinefrin / adrenalin v průběhu KPR, i když důkazy
nejsou jednotné a zcela přesvědčivé pro různé situace, za nichž je KPR zahájena a prováděna.
U nedefibrilovatelných rytmů (bezpulzová elektroaktivita, asystolie) je epinefrin vhodný
co nejdříve při prováděné KPR.
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Při defibrilovatelném rytmu (komorová fibrilace, bezpulzová komorová tachykardie)
se doporučuje podat epinefrin, pokud jsou úvodní defibrilační pokusy během prováděné KPR
neúspěšné.
Dávkování epinefrinu po 1 mg v intervalu 3 – 5 minut i.v. nebo intraoseálně se zatím
nezpochybňuje. Vysoké dávky nebyly dosud opakovaně a dostatečně prostudovány, aby bylo
možno věrohodně zhodnotit možné zvýšení přežití.
Nejsou ani nové údaje o užití epinefrinu při IHCA. Trvá proto stále doporučení stejných indikací
a stejného dávkování epinefrinu při OHCA i IHCA.
Vazopresin není vhodné užívat místo epinefrinu ani není vhodné podání epinefrinu vazopresinem
doplňovat.
I když epinefrin zřejmě usnadní ROSC a přežití, nemá přesvědčivý vliv na poresuscitační
neurologické výsledky, nelze ale apriorně popřít jejich možnost pozdějšího zlepšování. V úvahu je
nutno vzít i nepříznivou ekonomickou nákladnost pokračující a následné péče o pacienty
s častějším a delším přežitím bez souběžného zlepšování neurologických funkcí.
Nově se hodnotí i vztah k možnému dárcovství kvalitních orgánů.
E-KPR ( ECPR) při náhlé srdeční zástavě u dospělých
eKPR má za úkol podporu oběhu u pacientů s náhlou srdeční zástavou, která je rezistentní vůči
konvenčně prováděné KPR. E-KPR se připojí a realizuje na dobu, která tím poslouží
ke kauzální identifikaci a terapii srdeční zástavy; eKPR musí být ke splnění svého nasazení
pohotově dostupná nejen vybavením, ale i aktivním zapojením celého kvalifikovaného týmu.
Pro ILCOR byly zpracovány studie u dětí do 18 let i u dospělých při OHCA i IHCA, splňující
podmínky. Bylo zohledněno i ECMO a výsledky s kardiopulmonálním bypassem - MTO – mimotělní
umělý oběh. Bylo posuzováno krátkodobé přežití a hodnoceny neurologické výsledky – při a po
propuštění z hospitalizace, při přežití 28 dnů, tří a šesti měsíců a výsledky po jednom roce od náhlé
srdeční zástavy a využití uvedených sofistikovaných postupů eKPR.
Nebyly však vždy k dispozici relevantní RCS studie s jednotným protokolem.
Výsledky byly velmi rozdílné ve skupině OHCA a IHCA. Celková průkaznost byla pro všechny
uvedené a studované parametry velmi nízká. Heterogenita neumožnila ani provedení metaanalýz.
Závěry konstatují, že eKPR je záchranná terapie pro vybrané pacienty s náhlou srdeční zástavou
v případech, kdy konvenční KPR selhává a kdy je okamžitě k dispozici náležité vybavení i zkušený
tým. Doporučení je poměrně slabé. Je především směrováno na pacienty, u nichž selhává
standardní rozšířená KPR - uvedená indikace je stále platná. Optimálně indikovaná eKPR
v populaci není zatím jednotná. Jedná se o komplexní postup a intervenci; vyžaduje náročné zdroje
a zácvik, který není všude k dispozici. Může být úspěšná u jednotlivých pacientů při srdeční zástavě
např. jako přemosťující možnost pro neodkladné provedení koronární diagnostiky a plastiky.
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Dosud nejsou uzavřeny validní studie, část je v přípravě. Je nutné stanovit jednotnou strategii pro
optimalizaci indikací a pro pacienty, pro něž může být nepochybným a nezpochybnitelným
přínosem. Jednotné protokoly a zácvik jsou rovněž potřebné, zejména z pohledu správného
načasování. Je třeba rozlišit charakteristiku eKPR pro IHCA i OHCA. Systematické studie
a zhodnocení vyžadují i srovnávací studie konvenční KPR a eKPR ve výsledcích přežití a obnovy
neurologických funkcí.
KPR a podpora základních životních funkcí u dětí
ILCOR se věnoval v pediatrii podrobně čtyřem základním tématům:


TANR – DA-CPR



Zajištění dýchacích cest při náhlé srdeční zástavě u dětí



eKPR, ECMO



TTM – Targeted Temperature Management - cílené udržování tělesné teploty u dětí

TANR – DA-CPR
Operátoři / operátorky pro tísňová volání a pro neodkladnou poradní asistenci na operačních
střediscích Zdravotnických záchranných služeb – ZOS ZZS jsou zásadním článkem v řetězu přežití.
Zvyšuje se jejich proškolování v diagnostice náhlé srdeční zástavy, v jednotném, jasném
a jednoduchém protokolu kladených otázek i rad pro zahájení a provádění neodkladné resuscitace.
Z toho pohledu byly soubory resuscitovaných dětí při KPR hodnoceny obdobně jako byl zvolen
protokol pro dospělé: přežití, příznivé neurologické výsledky, zapojení svědků při náhlé srdeční
zástavě do zahájení a provádění KPR. Odděleně byly posuzovány defibrilovatelné
a nedefibrilovatelné srdeční zástavy. Do společného zhodnocení byly zařazeny dvě studie
z Japonska a z Jižní Koreje. Byly vzájemně porovnávány s TANR a bez TANR.
Základní porovnání výsledků studií svědčilo o vyšším zapojení zachránců zejména při TANR, ale
přínos se na příznivém výsledku KPR statisticky nepotvrdil. Dosažené neurologické výsledky
s dosažením CPC (Cerebral Performance Category) kategorie 1 a 2 byly příznivější při respektování
TANR instruktáží než bez nich, a to dokonce i v případech doporučeného nezahájení neindikované
KPR; TANR + TAPP se ale osvědčily i pro poskytování dalších prvků základní první pomoci.
Rozdíly se ale zmenšovaly při posuzování dlouhodobých výsledků a to při hodnocení stejných
časových intervalů jako u dospělých.
Trvá důrazné doporučení pro kvalifikovanou KPR, vedenou podle protokolu TANR, i když
statisticky validní studie u dětí nejsou zatím na datové soubory dostatečně bohaté. Nelze tudíž ani
validně zhodnotit rozdíly mezi defibrilovatelnými a nedefibrilovatelnými úvodními rytmy.
Operátoři musí na rozdíl od KPR dospělých doporučovat u dětí iniciální umělé vdechy při TANR;
do základních informací je nutno zařadit dotaz na věk dítěte. Současně je velmi vhodné znát i věk
a pohlaví zachránce, jeho vztah dítěti a předchozí zácvik.
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Odborné zajištění dýchacích cest pří náhlé srdeční zástavě u dětí
Tento výkon – intervence je u dětí zvláště významný a to již z důvodů, že právě patologie jejich
dýchání bývá u nich příčinou následné srdeční zástavy. V úvahu padají především tracheální
intubace a zavedení SGA než pouhá umělá plicní ventilace s obličejovou maskou. Do rozvahy
o optimálním postupu patří zhodnocení přínosu v porovnání s rizikem.
Hlavní výzvy přínos/riziko zahrnují zhodnotit:


užít účinnou ventilaci ale nikoli hyperventilaci



pokračovat v nepřerušené nepřímé srdeční masáži



zjistit, zda se nejedná o nepoznanou intubaci do jícnu



vyvarovat se dlouhého přerušení masáže



umožnit a absolvovat zácvik a výukové opakování manévrů.

Studie a jejich výsledky jsou podrobně uvedeny v rozsáhlé vícestránkové podrobné tabulce. První
studie jsou uváděny již z let 1994 – 1996. Zdůrazňují především, že nelze neúměrně prodlužovat
snahu o sofistikované zajištění dýchacích cest a přerušovat přitom umělou ventilaci. Výsledky
resuscitovaných dětí s užitím obličejové masky nebo tracheální intubace se statisticky významně
nelišily. Přesto se tracheální intubace jako výkon prokázala jako časově handikapující faktor.
Výsledky byly obdobné jako při zajišťování dýchacích cest pomocí SGA.
Výsledné doporučení se při OHCA kloní k ventilaci s použitím obličejové masky; pro tracheální
intubaci a pro zavedení SGA nejsou závěry studií přesvědčivé.
Intervenční postupy nezlepšují ROSC ani neurologické výsledky, ale často působí na přítomnou
rodinu pozitivně – laicky i svým vztahem k dítěti je přesvědčena, že jejich dítěti je poskytována
co nejlepší a nejúčinnější péče.
Všechny postupy vyžadují pravidelný nácvik i využití simulovaných a virtuálních akcí. Pouze tak lze
dosáhnout dovedností, bezpečnosti i účelu. Invazivní metody jsou indikovány při prodloužené KPR
před delším transportem. V budoucnosti budou třeba podstatně větší datové soubory pro
zhodnocení postupů a jejich výsledků.
eKPR /ECPR v dětském věku
Na rozdíl od dospělých je eKPR v dětském věku nejčastěji indikována a nasazena při pooperační
náhlé srdeční zástavě typu IHCA ve spojitosti s vrozenými srdečními vadami, s pokračujícím nízkým
minutovým srdečním objemem nebo při opakovaných maligních arytmiích.
Byla prostudována rozsáhlá literatura a zhodnocena podle jednotně užitých a v textu výše
uvedených kritérií.
IHCA: Nebyly zjištěny relevantní údaje o dlouhodobých výsledcích, tj. především o přežití
a o následné neurologické kondici. Pouze jedna studie uvedla zlepšené výsledky oproti konvenční
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KPR. eKPR lze doporučit pouze striktně individuálně na dobře vybavených pracovištích
s kvalifikovaným personálem.
OHCA: Dosud není dostatek údajů a validního odborného materiálu, z něhož by bylo možno
vycházet a zformulovat doporučení.
Metodu nelze zjednodušeně porovnávat s eKPR u dospělých. Vybavení, proškolování i provádění je
vysoce náročné a nadto velmi nákladné. Pravděpodobně se metoda šíře neuplatní. Zvažuje
se využití pro odběry orgánů v kvalitním stavu.
Pro reálné provádění má zásadní význam:
 kanylace cévních přístupů pro eKPR při současně prováděné konvenční KPR je velmi
náročná


předem je třeba vše připravit, což platí zejména při známé diagnózy, jako je obstrukce
plicní cirkulace. Připraveno musí být vybavení pro TTM, pro optimalizaci mozkové
perfuze, zvolit správné roztoky a režim jejich podávání, zajistit optimální oxygenaci
a zvolit přípravky pro inotropní a vazopresorickou farmakopodporu.



Po ukončení eKPR je nutno zajistit komplexní poresuscitační péči na vysoké úrovni.



Prozatím nejsou k dispozici poučné analogie s OHCA u dětí při různorodých a vzájemně
odlišných příčinách náhlé srdeční zástavy, vzniklé v důsledku podchlazení, při tonutí,
traumatu apod.

Ke komplikacím a nežádoucím účinkům se řadí:
 Infekce: vyskytuje se bez rozdílu mezi tělesnými teplotami 32 – 34 °C a 36 – 37,5 °C.


Opakovaná srdeční zástava zřejmě nezávisí přímo na pásmu teploty tělesného jádra.



Závažné krvácení se vyskytuje častěji a závažněji v teplotním pásmu 32 – 34 °C
v porovnání s pásmem 36 – 37,5 °C.



Arytmie: Mezi oběma uvedenými pásmy teploty tělesného jádra nebyl zjištěn
statisticky významný rozdíl.

Rozdíly mezi OHCA a IHCA nebylo možno posoudit. Nejsou k dispozici natolik validní studie a nelze
proto zpracovat ani metaanalýzy. To se vztahuje i na zhodnocení dvou teplotních pásem: 32 – 34
°C a 36 – 37,5 °C. Prozatím se jeví udržování teploty tělesného jádra v pásmu 36 – 37,5 °C
za klinicky výhodnější.


Příčina zástavy: Pro zástavu při tonutí nebyla zjištěna tělesná teplota v rozmezí
32 – 34 °C a 36 – 37,5 °C jako zásadní faktor, studie nejsou ale dostatečně velké
a početné.



ECMO: Bylo možno posoudit pouze dvě studie. Nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl
mezi oběma teplotními pásmy při hodnocení dlouhodobých neurologických výsledků po
jednom roce od doby resuscitované náhlé srdeční zástavy. Ani krátkodobé přežití se
vlivem ECMO oproti konvenční a účinné KPR statisticky neodlišilo.
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Souhrnně lze zřejmě spíše podpořit udržování teploty tělesného jádra v pásmu < 37,5 °C. Po OHCA
je možné udržovat teplotu tělesného jádra v rozmezí 32 – 34 °C po dobu 72 hodin. Po asfyktické,
druhotné IHCA je přijatelné pásmo teploty tělesného jádra v rozmezí 36 – 37,5 °C. Do komplexní
klinické rozvahy je třeba zařadit před rozhodnutím i původní příčinu náhlé srdeční zástavy. Další
studie jsou nutné.
Úvodní koncentrace kyslíku – FiO2 u novorozenců, narozených v termínu
Podávání vysoké inspirační frakce kyslíku – FiO2 vede k tvorbě volných kyslíkových radikálů a může
být toxické pro plicní tkáň, oko, mozek i pro další orgány novorozence. Již v roce 2010 metodické
doporučení zformulovalo, že úvodní umělé dýchání na porodním sále u novorozence narozeného
v termínu by mělo mít FiO2 = 0,21, tj. mělo by být ekvivalentní se vzduchem. Poznání a doporučení
bylo založeno na rozsáhlé metaanalytické studii o snížené mortalitě oproti FiO 2 = 1,0.
V roce 2015 se téma v doporučeních nediskutovalo; nyní mu je věnována přednostní pozornost
u novorozenců starších než 35 těhotenských týdnů. Srovnávají se výsledky s FiO2 ≤ 0,5 a > 0,5
z hlediska krátkodobé i odložené mortality, neurologického vývoje do 13 let a hypoxickoischemické encefalopatie, a to v časovém rozmezí 1980 – srpen 2018. Soubor údajů ze sedmi
relevantních studií zařadil 1 469 kontrolovaných novorozenců, splňujících daná kritéria.
Krátkodobá mortalita v nemocnici nebo do 30 dnů od narození svědčila příznivě pro zahájení
umělého dýchání s FiO2 = 0,21 v porovnání s FiO2 = 1,0.
Odložená - dlouhodobá mortalita v rozmezí 1 – 3 let nebyla hodnocena pro nedostatek údajů
a studií.
Neurovývojové patologie do věku 13 let: Studie neprokázaly startistický rozdíl mezi dětmi,
v úvodu ventilovanými vzduchem oproti ventilovaným s FiO2 = 1,0.
Hypoxicko-ischemické encefalopatie byly sledovány u dětí do 13 let jejich věku v kategorii 2 – 3
podle Sarnata. K dispozici bylo pět validních studií, které rovněž neprokázaly statisticky významný
rozdíl mezi umělým dýcháním vzduchem a s užitím FiO2 = 1,0. Pro zpracování specifických
podskupin nebyly nalezeny relevantní studie.
Současné výsledné doporučení: U novorozenců, porozených v ≥ 35. týdnu těhotenství je příznivěji
hodnoceno umělé dýchání s úvodní FiO2 = 0,21. Není tím dáno, že je třeba vzduch užívat i dále
v delším průběhu podpory dýchání. Kongenitální diafragmatické hernie a plicní hypoplázie vyžadují
přísně personalizovaný postup.
Výzkum si v budoucnosti zaslouží nyní opomíjené skupiuny novorozenců z 35. – 36. týdne
těhotenství. Další téma je kontinuální sledování jejich SpO2. Nelze se rovněž výzkumně upnout
na pouhé dvě srovnávané FiO2 – 0,21 a 1,0. Speciální studijní pozornost musí vyžadovat
i novorozenci s anomáliemi.
Úvodní koncentrace- inspirační frakce kyslíku – FiO2 u nezralých novorozenců
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Tato početně narůstající skupina novorozenců je oxidativním stresem zvýšeně zranitelná; má
menší obranné rezervy a je častěji uměle ventilována již na porodním sále s vysokou FiO2.
Následky jsou poté bronchopulmonální dysplázie, retinopatie a nitrolební nitrokomorové krvácení.
V roce 2015 byla pro ně doporučena úvodní FiO2 na porodním sále 0,21 – 0,3 podle výsledku
metaanalýzy. V současnosti jsou již k dispozici podstatně objemnější soubory relevantních dat pro
novorozence z ≤ 35 týdnů trvajícího těhotenství, a to s podporou dýchání s FiO2 ≤ 0,5 a > 0,5.
Výsledky byly zhodnoceny podle srovnatelných kritérií s novorozenci v termínu k týmž časovým
termínům. Zhodnotil se i vývoj komplikací a následků ze 16 relevantních studií, zahrnujících 5 697
nezralých novorozenců.
Gestační věk ≤ 35 týdnů: neprokázal se rozdíl mezi novorozenci, v úvodu ventilovanými s FiO2 ≤
0,5 a > 0,5 v krátkodobé ani oddálené – dlouhodobé mortalitě, ani v četnosti vývoje retinopatie
nebo v celkovém psychosomatickém vývoji.
V podskupině novorozenců z ≤ 32. týdne těhotenství se statistické rozdíly v jednotlivých
sledovaných parametrech nepotvrdily.
V podskupině novorozenců z ≤ 28. týdne těhotenství se rovněž neprokázaly statisticky významné
rozdíly podle jednotně daných parametrů ( viz výše v textu) a včetně výskytu nekrotizující
enterokolitidy (Bell II.- III.°).
Celkové porovnání FiO2 = 0,21 a 1,0
Týká se novorozenců s < 35 týdny gestačního věku: V posuzovaných parametrech (viz výše v textu)
nebyly zjištěny významné rozdíly, jak je i uvedeno ve velmi podrobných tabulkách. Dvě observační
studie se 1 225 novorozenci byly nižší FiO2 spojeny s příznivějšími výsledky v celkově posuzovaném
souboru všech nezralých novorozenců a s mladšími než ≤ 28 gestačních týdnů.
Současná doporučení
U novorozenců s < 35 týdny gestačního věku je vhodné k úvodní podpoře dýchání na porodním
sále užít nižší FiO2: 0,21 – 0,3, nikoli 0,6 – 1,0.
Pokud je po krátkodobé podpoře dýchání indikováno pokračování umělé plicní ventilace, je nutno
monitorovat pulzní oxymetrii. Nové studie a metaanalýzy mohou dosavadní doporučení
zpřesňovat. Vyšší FiO2 mohou být přínosné i kontraproduktivní z dlouhodobé životní perspektivy.
O tom je třeba rodiče dítěte, narozeného zejména jako nezralého a velmi nezralého novorozence,
informovat. Komplikace a nežádoucí účinky jsou popisovány především ve studiích na mláďatech
pokusných zvířat.
Doporučení pro dlouhodobou umělou ventilaci v novorozeneckém věku nejsou v krátkodobě
pojatých poporodních studiích umělého dýchání a v jejich závěrech citována – vyžadují
monitorování SpO2 atd. Systém a komplex další intenzivní péče patří k odlišné problematice.
Další studie budou zaměřeny na různá pásma gestačního věku, na pokročilost vývoje plodu,
na způsob a trvání porodu, na časově odlišné zasvorkování a podvázání pupečníku atd.
Výuka, příprava týmů, centrová péče, perinatologická péče
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Všechny uvedené momenty ovlivňují primárně i sekundárně jednotlivé sledované výstupy péče.
Stejné momenty jsou sledovány a hodnoceny i pro transporty těhotných a rodiček, zajištěných
novorozenců, indikovaných do pokračující centrové perinatologické péče apod. Samostatně jsou
v jednotlivých porodnických zařízeních i na perinatologických pracovištích zpracovávány postupy
a směrnice. Sítě se liší v jednotlivých zemích a jsou srovnávány stejně jako jejich programové
náplně a reálné výsledky.
Presynkopa a odborná první pomoc
Presynkopa je prodromem synkopy s obtížemi a se známkami závrati, pocitu na omdlení, nauzey,
zpocení, hrozícího bezvědomí. Synkopa je odrazem hypoperfuze mozku a hrozící přechodné ztráty
vědomí, ztráty posturálního tonu; u přibližně 30 % pacientů hrozí při pádu i trauma.
ILCOR nově formuluje a vydává doporučení nefarmakologického neodkladného a preventivně
cíleného postupu při presynkopě.
Posuzované studie zahrnují dospělé i děti se známkami a příznaky slabosti nebo presynkopy
vazovagálního nebo ortostatického původu.
Postup má společné složky: Somatické kontramanévry, polohování, hydrataci a další. Byla
hodnocena kritéria:


Zvládnutí, ukončení, vymizení presynkopy, obtíží a rizika synkopy



Poranění, popř. další nežádoucí účinky a komplikace



Zlepšení subjektivních i objektivních projevů



Změny srdeční frekvence



Změny krevního tlaku – systolického a diastolického, středního arteriálního tlaku

Z poslední doby bylo zařazeno osm relevantních studií s manévry:


Volní napínání velkých svalů dolních končetin, paží a celých horních končetin včetně
jejich procvičování



Mohutné, silové přešlapování, zvyšování napětí břišních svalů



Zatínání pěstí, zevní stlačení břišní stěny

Do souborů studií bylo zařazeno informovaných a instruovaných 246 účastníků ve věku 15 – 75 let.
Byli testováni i na polohovacím – sklápěcím stole. Jako poměrně spolehlivě úspěšné se osvědčilo
zatínání pěstí až v 90 % případů vazovagální presynkopy, i když statistický význam je velmi slabý.
Srdeční akce se neměnila, zlepšil se systolický krevní tlak. Větší význam měly manévry, zaměřené
na tonus svalů dolní poloviny těla. Prokázaly se jako výhodnější než zaměření na svaly horní
poloviny a na tlak na břišní stěnu.
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Adjuvantní vliv má pohotová poloha vsedě a vleže; hydratace má svůj význam, ale do studie jako
sledovaný neakutní parametr nebyla zařazena.
Tréning manévrů je vhodný i z psychologického pohledu a ze společenských důvodů.
Význam má i správná diagnostika a diferenciální diagnostika presynkopy pro tísňové volání
v přednemocniční neodkladné péči – pro operátory ZOS a TANR i pro výjezdové posádky k místu
příhody a vyžaduje zaškolování se simulací a virtuální realitou.
SOAR, Jasmeet, Ian MACONOCHIE a Myra H. WYCKOFF, et al. 2019 International Consensus on
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment
Recommendations: Summary From the Basic Life Support; Advanced Life Support; Pediatric Life Support;
Neonatal Life Support; Education, Implementation, and Teams; and First Aid Task Forces. Circulation
[online]. 2019, 14 Nov, 140(24), e826–e880 [cit. 2020-01-14]. Dostupné z:
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000734

Klíčová slova: ILCOR Statement 2019; Neodkladná resuscitace; KPR; Presynkopa
Key words: ILCOR Statement 2019; Cardiopulmonary resuscitation; CPR, Presyncope
Drábková

OHCA, laická KPR u dospělých, současná situace a pokroky
Náhlá srdeční zástava, vzniklá mimo nemocnici – v terénu – OHCA (Out-of- Hospital Cardiac Arrest)
čítá ročně v USA přibližně 155 000 takto postižených osob s 8% přežitím při KPR, zahájené
až výjezdovými posádkami paramediků – EMS. V Evropě uvádí obdobná statistika 128 000 –
275 000 resuscitovaných dospělých občanů s 10% přežitím.
Okamžitá péče spojená s neodkladnou resuscitací – KPR má zastřešující název řetěz přežití
a zahrnuje pět základních složek:


Časné rozpoznání náhlé srdeční zástavy



Aktivaci EMS – ZOS - operačního střediska zdravotnické záchranné služby



Okamžité zahájení kvalitně prováděné KPR



Rychlou defibrilaci



Pokračující podporu dýchání a oběhu a navazující pozástavovou péči.

Výsledný úspěch závisí především na časném zjištění srdeční zástavy a na okamžitém zahájení KPR.
Doplňuje je účinná časná defibrilace účelně rozmístěnými a rychle dostupnými automatizovanými
externími defibrilátory – AED.
V současné době příprav pro inovovaná metodická doporučení, připravovaná na 1. října 2020, jsou
již k dispozici „big data“ z mnoha studií z celého světa. Tvoří podklady k nalezení a doporučení
Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [Online] 2020, 67(1)

52

nejúčinnějších postupů, jejich logistiky a načasování k implementaci do definitivního
celosvětového znění.
Výsledky a závěry jednotlivých studií se věnují především jednotlivým článkům řetězu přežití
ve fázi před dojezdem posádky EMS a před zahájením odborné péče s náležitým vybavením
zkušených záchranářů.
Základní, úvodní neodkladná resuscitace (BLS – Basic Life Support) je nejčastěji zahájena
a poskytována laickými osobami – svědky náhlé příhody.
Cílem je zkrácení času do obnovy spontánního oběhu – ROSC, protože rozhoduje nejen
o aktuálním přežití, ale také o kvalitě dalšího života. Časové opoždění v KPR o každou minutu
snižuje příznivou prognózu o 7 – 10 %.
KPR, zahájená a prováděná svědky – laickými zachránci se ale realizuje v méně než 50 % případů.
AED přístroje se využijí ještě méně – přibližně u 25 % resuscitovaných.
Odborný zájem a snaha se z toho důvodu soustřeďují na hlavní možnosti, jak danou situaci zlepšit.
Diagnostika a diagnóza náhlé srdeční zástavy
Pro laiky může být stanovení náhlé srdeční zástavy obtížné – lze ji snadno zaměnit za paroxysmus
křečí nebo za synkopu. Může je znejistit přítomnost „gaspingu“ – lapavého dýchání, které může
přetrvávat i po dobu několika minut.
Proto se doporučuje bez prodlení zavolat zdravotnické operační středisko (ZOS), tísňové číslo 155
nebo 112 (EU - ČR) a současně zahájit nepřímou srdeční masáž u každého dospělého v bezvědomí,
který buď nedýchá nebo má pouze lapavé vdechy – čili při patologickém, nikoli normálním
dýchání. Komunikace s pracovníkem ZOS v rámci TANR (telefonicky asistovaná neodkladná
resuscitace) poté doplňuje diferenciální diagnostiku a doporučuje optimální postup na místě
příhody.
ZOS má dva základní úkoly: předat výzvu a vyslat výstižně informovanou posádku. K nevýhodám
této složky patří především málo účinný kontakt s volajícím; hrozí např. jazyková bariéra, emoční
stres, podceňování situace a stavu postižené / postiženého na místě.
Operátoři / operátorky jsou schopni určit správnou diagnózu náhlé srdeční zástavy podle
interpretace informací z místa příhody asi v 70 % případů.
Jejich úkolem je určit pro laické zachránce i umístění nejbližšího aktuálně použitelného AED
přístroje, viditelné např. na obrazovce mobilu. Zatím se pohotové úspěšné užití AED laiky
v městské a školené populaci odhaduje na 14 % ze všech indikovaných případů. Přitom je
podmínkou, že na místě příhody musí být jako schopní svědkové – zachránci přítomny nejméně
dvě osoby.
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Vzácné, ale přesto existující možnosti je vyslat dron s AED – zatím se testuje. Dolet je rychlejší
přibližně o 6 minut oproti dojezdu vozu EMS v městské zástavbě a až o 20 minut oproti vozu EMS
ve volné venkovské krajině.
Kardiopulmonální resuscitace stále zahrnuje nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání. Zajistí tak
přínosnou perfuzi v životně nejdůležitějších orgánech.
K dispozici jsou dvě možnosti: konvenční forma ve spojení obou postupů a novější pouze
s nepřímou srdeční masáží.
Z patofyziologického hlediska jsou zřejmé dvě rozdílné výchozí situace:


Při náhlé OHCA je saturace tkání kyslíkem – StO2 v daném okamžiku ještě v normě
a trvá několik minut než klesne pod vitální ohrožující mez.

Kromě toho umělé dýchání, prováděné zachráncem/ zachránci je často neúčinné nebo
nedostatečné; může navíc významně zvyšovat nitrohrudní tlak, vést k insuflaci žaludku, omezuje
účin nepřímé srdeční masáže a brání časné defibrilaci. Srovnávací studie s umělým dýcháním
a masáží a s masáží bez umělého dýchání neprokázaly přínos z pohledu přežití.
Pouhá srdeční masáž bez umělého dýchání je laiky – svědky OHCA obecně považována
za podstatně přijatelnější. Naproti tomu je její kombinace s umělým dýcháním – a to zejména z úst
do úst – z plic do plic je obecně méně přijatelnou – eticky, esteticky i z obavy z nebezpečné
infekce.
AHA, ERC i ILCOR doporučení z roku 2010 proto upřednostňují při náhlé OHCA pouze účinnou
nepřímou srdeční masáž. Její provádění zahájí méně než 65 % svědků, pokud se jedná o postiženou
neznámou osobu.
Hlavním odůvodněním, proč svědci nezahájili srdeční masáž, bývá jejich obava, že způsobí zranění,
výhrada, že neabsolvovali náležité proškolení, že by museli resuscitovanou ženu svléknout
a obnažit a že by mohli být obviněni ze sexuálního napadení.
Zahájení a provádění KPR je hlavním obsahem mnoha provedených a v tomto přehledném článku
citovaných studií z celého světa s různými kulturami i úrovni zdravotnictví. Studie současně evidují
a uvádějí nejen počty KPR, ale i počty přežití.
Rea et al. v roce 2010 uvádí, že přežilo 22,1 % resuscitovaných laiky již před příjezdem EMS
a vybavené posádky v porovnání s pouhými 7,8 % pacientů s OHCA, kteří nebyli svědky pohotově
resuscitováni.
Švédská studie v roce 2019 cituje, že od doby, kdy se přešlo od KPR spojené s umělým dýcháním
na pouhou, ale časnou srdeční masáž, se provádění KPR v terénu zvýšilo šestinásobně a přežití
se zdvojnásobilo.
Výhoda včas zahájené základní KPR svědky OHCA je i v momentu, že poskytuje příznivější šance
na přežití i těm postiženým, k nimž posádka EMS nestihne z provozních důvodů dojet co nejdříve.
Základní KPR v těchto případech prodlužuje trvání defibrilovatelných rytmů – komorové fibrilace
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a bezpulzové komorové tachykardie. Studie z Londýna vykazuje, že defibrilovatelný rytmus
byl udržen u 48 % resuscitovaných při masáži v porovnání s 27% bez KPR, kterou by svědci zahájili
a prováděli. Data doplňuje i švédská studie, že pacienti, resuscitovaní pohotově laickými zachránci,
odpověděli úspěšně na menší počet defibrilací v porovnání se srovnatelnými,
ale neresuscitovanými postiženými.
Kvalitu nepřímé masáže zajišťuje i inovované vybavení – masážní přístroje podávají konkrétní
instrukce, hodnotí její hloubku – účinnost kompresí. Stejnou „komunikaci“ a instruktáže poskytují
on-line i současné AED přístroje.
AED – masážní přístroje automaticky zaregistrují a zhodnotí srdeční rytmus a při defibrilovatelné
fibrilaci komor nebo bezpulzové komorové tachykardii doporučí výboj. Při OHCA
se defibrilovatelný rytmus diagnostikuje v 7,7 – 32 % - významně častěji než nedefibrilovatelný a je
spojen s příznivější prognózou.
Ovládání AED je jednoduché. Přístroj akusticky navádí k zapnutí, k obnažení hrudníku, k odloupnutí
krytu na elektrodách a k jejich umístění na hrudníku. Po analýze rytmu ne/doporučí výboj.
Desítky studií se věnují úspěšnosti. Při okamžité defibrilaci laiky je úspěšnost 53,0 % a klesá na 28,6
% při defibrilaci provedené až posádkou po jejím dojezdu. Stejný rozdíl úspěšnosti je zřejmý
i ze statistik přežití a příznivého neurologického výsledku.: 57,1 % versus 32,7 %.
Laičtí svědkové OHCA použili přístroj AED v 15,9 % případů při poskytování KPR. Tyto údaje podle
studií z posledních let významně stoupají – ze 6,7 % na 55,5 %; porovnání s posádkou EMS
je vzestup z 10,5 % na 37,8 % a při nasazení kvalifikovaných posádek s trénovanými paramediky
z 11,6 % na 28,8 %.
Pro použití a využití AED přístrojů má dominantní význam jejich umístění na veřejně snadno
dostupných místech a v prostředí, kde lze OHCA v určitém definovaném čase pravděpodobně
očekávat. AHA a ERC doporučují jako nejvhodnější místa terminály letišť a velká nádraží, kasina,
místa pořádání velkých sportovních akcí a další místa, na nichž se vyskytne OHCA nejméně jednou
v průběhu pěti let.
Umístění AED na palubách komerčních cestovních letadel bylo přijato mnoha zeměmi a leteckými
společnostmi. Umístění AED v domácím prostředí kardiálně rizikových pacientů se však
neosvědčilo, neovlivnilo mortalitu. Jejich umístění, údržba, proškolování je ekonomicky náročné
a velmi rozličné. Nejproduktivnější je z hlediska dosažitelných a dosažených zachráněných osob
a jejich QALY (Quality Adjusted Life Years) umístění ve velkých nákupních centrech, ve velkých
sportovních střediscích a v hustě obydlených a navštěvovaných velkoměstských centrálních
oblastech.
Konkrétní rozmístění AED je ale méně než v 10 % v jejich racionální časové dosažitelnosti do 100 m
pro skutečně účinnou včasnou intervenci / defibrilaci.
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Velký podíl AED je k dispozici v interiérech – ve školách, v obchodních a sportovních zařízeních,
která s veřejným a běžně přístupným prostředím nesouvisejí. Navíc nebývají tyto AED přístroje
dostupné v průběhu celých 24 hodin a o víkendech.
Důležité jsou i jejich inovativní doplňky, které instruují zachránce a kontrolují postupy KPR zvukově
i graficky. Nesmí však poutat zbytečně pozornost a odvádět zachránce od provádění reálné KPR.
Toronto (Kanada) má např. během poledních hodin k dispozici 737 registrovaných AED; 707 z nich
(95,9 %) je k dispozici sice v poledne, ale pouze 228 (10,9 %) je k dispozici o půlnoci. Část z nich je
dostupná pouze po dobu pěti všedních dnů pracovního týdne.
Výuka a výchova
I laické osoby musí rozpoznat stav náhlé srdeční zástavy, být schopny přivolat pomoc, zahájit
neodkladnou resuscitaci, užít AED. Ale i v USA takto komplexních proškolení absolvuje pouze 2,4 %
obyvatel. Uvedené procento úzce souvisí s počty příznivých / nepříznivých výsledků přežití.
Tradiční školení KPR pracuje se 3- 4 hodinovým výukovým programem s výkonným instruktorem.
Nedostatečně se zatím využívají moderní možnosti – simulace, virtuální realita, hry, tréningové
kiosky, nácviky školních dětí na stadionech apod. Organizaci se celosvětově věnuje AHA a ILCOR,
v Evropě ERC, v jednotlivých zemích jejich místní resuscitační rady – včetně ČRR v České republice.
JARCHO, John A., William J. BRADY, Amal MATTU a Corey M. SLOVIS. Lay Responder Care for an Adult with
Out-of-Hospital Cardiac Arrest. New England Journal of Medicine [online]. 2019, 381(23), 2242-2251 [cit.
2020-01-14]. DOI: 10.1056/NEJMra1802529. ISSN 0028-4793. Dostupné z:
http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMra1802529
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Prevence časné ventilátorové pneumonie po náhlé srdeční zástavě a KPR
Po srdeční zástavě v terénu – OHCA a aktuálně úspěšně obnoven oběh – ROSC se nejčastěji zahájí
cílený manažment tělesné teploty v rámci navazující a kontinuální péče o pozástavový syndrom.
Apriorně mají příznivější prognózu obnovy CNS a mentálních funkcí pacienti s úvodním
defibrilovatelným rytmem. Nicméně i oni jsou vystaveni komplikující pneumonii. Stále
se prověřuje, zda krátkodobé podání empirického antibiotika by mělo příznivý vliv – a pokud ano jaký aktuální přípravek pro pacienta zvolit a v jakých dávkách a jak dlouho je podávat.
Studie
Výzkumný tým 21 autorů z akademických pracovišť v Limoges (Francie) provedl multicentrickou,
dvojitě zaslepenou studii u dospělých pacientů, přijatých po OHCA a KPR a dále závislých na umělé
plicní ventilaci. Byli resuscitováni časně v terénu při defibrilovatelném úvodním rytmu a dále
absolvovali TTM s teplotou tělesného jádra 32 – 34 °C.
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Pokud měli již předem infekci dýchacích cest a plic s nasazenými antibiotiky nebo byli přijati jako
umírající, nebyli do výsledného souboru zařazeni,
Ostatním 194 pacientům, splňujícím vstupní podmínky, bylo podáno ve sledované skupině
antibiotikum, v kontrolní skupině placebo. Empirická volba byl i.v. amoxicilin-klavulanát v dávkách
1 g a 200 mg po 8 hodinách po dobu dvou dnů. První úvodní dávka byla jednotně aplikována i.v.
v intervalu kratším než 6 hodin od OHCA a KPR. Za primární pneumonii byl považován její nález
do prvních sedmi dnů.
Diagnostika pneumonie byla jednotná a diagnóza zahrnula rtg pozitivní nález. K jednotnému
postupu patřilo vždy: zvýšení horní poloviny těla a hlavy, denní změlčení intermitentní sedace, test
zaměřený na možnost extubace, profylaxe hluboké žilní trombózy, náležitá hygiena dutiny ústní.
Při podezření na rozvoj časné pneumonie bylo pravidelně vyplněno Clinical Pumonary Infection
Score a SOFA. Byl proveden rtg snímek ve dvou projekcích a nabrány arteriální vzorky pro určení
krevních plynů a parametrů acidobazické rovnováhy. Byly nabrány i hemokultury a odeslány
i vzorky odsávaného sekretu z dýchacích cest k mikrobiologickému vyšetření.
Tělesná teplota byla hodnocena individuálně podle fáze TTM i posléze a hodnocena jako horečka
při hodnotě > 38 °C a jako hypotermie při hodnotě < 35 °C. Počet leukocytů byl považován
za patologický při hodnotě > 10 000 leukocytů v bílém krevním obraze nebo < 4500, popř.
s nálezem > 15 % nezralých neutrofilů.
V období 18. srpna 2014 – 14. září 2017 bylo do studie zařazeno 198 pacientů v průměrném věku
61 let (50 – 73 let); 80 % byli muži. Ve větvi s preventivním podáním antibiotika bylo 99 pacientů,
ve větvi s placebo bylo 95 pacientů. TTM byla u nich zahájena s mediánem 5,4 hodiny (4,3 – 6,1)
po ROSC. V 87 % byla TTM realizována externím chlazením.
Výsledky
Z celkového počtu byla diagnostikována pneumonie v 60 případech jako VAP, časně vznikla
v 51 případech. Výskyt byl nižší ve skupině s ATB profylaxí (19 pacientů - 19 %) oproti pacientům
bez ATB profylaxe (32 pacientů – 34 %); HR= 0,58; 95% CI; 0,31 -0,52; p = 0,03. Výsledky terapie
nedosáhly statistické významnosti.
V později vzniklých, oddálených pneumoniích nebyly zjištěny již rozdíly ve výskytu 4 % versus 5 %
ani v odpojení od umělé ventilace – 21 dnů versus 19 dnů a v počtu dnů hospitalizace v intenzivní
péči – LOS v délce 5 dnů versus 8 dnů. Z hodnocení byli vyňati pacienti, kteří byli propuštěni nebo
zemřeli do 7. dne. Mortalita do 28. dne byla 41 % v porovnání s 37 %.
K 7. dnu nebyly zjištěny nemocniční – nozokomiálně přidružené rezistentní patogeny. Nežádoucí
projevy v průběhu ATB profylaxe se nevyskytly ve sledované ani v kontrolní skupině.
Přiložené tabulky a grafy referují o klinických charakteristikách pacientů, o výskytu pneumonií
v časové křivce, o přidružených infekčních komplikacích a o zjištěných patogenech.
Mezi nimi byly nejčastěji identifikovány: Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Serratia
marcescens, Hafnia alvei, Staphylococcus aureus a kvasinky z Candida sp.
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Neurointenzivní diagnostika a péče v průběhu ECMO
ECMO – mimotělní mebránová oxygenace je ve vybraných případech indikována jako přechodná
a současně neodkladná kardiopulmonální a oběhová podpora pacientů se selháním dýchání
a/nebo se srdečním selháním v případech, které jsou sice prognosticky přijatelné jako příznivé, ale
pacienti nejsou v aktuálním stavu náležitými respondéry na konvenční KPR a na tradiční postupy
resuscitační medicíny.
Nejčastěji se ECMO realizuje jako veno-arteriální (V-A) nebo veno-venózní (V-V) ECMO. Počet
indikací i provádění na akutních resuscitačních lůžkách KARIM stále narůstá. Do budoucnosti se
počítá i s jeho užitím pro transporty do specializované centrové péče pro složité a neodkladné PCI
intervence.
U dospělých vzrostl počet indikovaných pacientů. V systémech rozvinutého zdravotnictví
v posledních letech až desetinásobně. Úspěšnost přežití podle jeho centrálních registrů (ESLO –
Extracorporeal Life Support Organization) se zvýšila o 58 % v porovnání s údaji před 20 – 30 lety.
Podstatně větší důraz se musí souběžně klást na dosažitelnou výslednou úroveň kvality života
u přeživších, a to zejména z pohledu nezastupitelných funkcí CNS – mentálních i obecně
neurologických. Těm byla dosud věnována neprioritní pozornost, ačkoli je ECMO ovlivňuje zcela
zásadním způsobem svými účinky, ale i riziky a s jejich důsledky.
Článek se věnuje přehledu z různých aspektů, uvádí informace ze 130 citací; musí však také
konstatovat, že v mnoha bodech máme informací dosud nedostatek, že byly podceňovány a že
nelze pro vše zformulovat společná metodická doporučení; je nutno se na téma zaměřit,
podporovat jednotné protokoly nových studií a získávané poznatky jako zásadně potřebné dále
významně obohacovat a případně implementovat.
Globální ischemie mozku
Ke globální ischemii mozku dojde při významně snížené dodávce kyslíku – vznikne hypoxickoischemický inzult mozku – a to až u 12 – 61 % pacientů s ECMO z jakékoli indikace.
eKPR, do níž ECMO patří, je záchrannou léčbou u pacientů s refrakterní srdeční zástavou, u nichž
je příčina srdeční zástavy potenciálně reverzibilní.
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eKPR neomezuje u dospělých mozkovou poresuscitační perfuzi, normalizuje ji, zlepšuje výslednou
neurologickou prognózu.
VA-ECMO může vyvolat jako nežádoucí účinek tzv. harlekýnský syndrom asi u 9 % dospělých
pacientů během periferní kanylace vaskulárních přístupů u pacientů s významným
kardiopulmonálním selháním. V horní polovině těla na rozdíl od dolní je hyposaturovaná krev,
mozkové arteriální řečiště je přechodně naplněno smíšenou krví.
VV-ECMO může ohrozit mozek ischemií při selhání dýchání nebo dysregulací oxidu uhličitého
a mozkovou vazokonstrikcí; odlišuje se poměrně obtížně od ložiskové mozkové příhody u hluboce
sedovaných, bezvědomých pacientů.
K postupům patří i TTM, sofistikovaná neurologická monitorace, farmakoterapie křečí, možnost
vzniku edému mozku a nitrolební hypertenze. Naproti tomu ECMO nevyžaduje podávání
vazopresorů nebo umožňuje jejich minimalizaci, dále je prevencí oběhové nestability a umožňuje
regeneraci orgánů i orgánových funkcí.
iCMP
Při VA- ECMO se výskyt popisuje v 3,5 – 14 % bez časových souvislostí.
Embolické příhody souvisejí i s antitrombotickou farmakoterapií, s arytmiemi, hemolýzou a infekcí
při sepsi, s tvorbou mykotických aneurysmat, s hyperkoagulačním stavem, popř. se zavedenou
LVAD.
VV- ECMO je takto komplikováno vzácněji, přibližně ve 2 – 6 %. Etiologicky padají v úvahu
trombózy mozkových splavů, přítomnost funkčního foramen ovale, zvýšený tlak v pravé komoře
s mechanismem paradoxní embolie, kanylace v. jugularis int.
Je indikováno provedení CT s angiografií v kombinaci s transthorakálním sono myokardu a jeho
funkce. Podání alteplázy je kontraindikováno – riziko krvácení se značně zvýší.
Terapeuticky lze provést optimálně mechanickou trombektomii. K obstrukčním komplikacím jsou
náchylní i pacienti s LVAD. Antitrombocytární medikace nejsou kontraindikovány. Při fibrilaci síní
se znovu nasadí mezi 4. a 14. dnem po iCMP – rozhodnutí závisí na konziliárním posouzení
zkušených odborníků.
Ve vysoce rizikových případech pokračuje nepřerušovaně alespoň zajišťující antitrombocytární
medikace. Při přítomném foramen ovale patens velkého rozsahu je ke zvážení uzavřít otvor
operačně.
Permisivní hypertenze je ke zvážení – nesmí dále handikapovat výkon levé komory a zvyšovat
neúměrně nároky na myokard. Diskuse se vedou o optimální hodnotě MAP – středního
arteriálního tlaku – optimálně se má pohybovat v pásmu 70-90 mm Hg. Při embolii do a. cerebri
media lze zvážit hyperosmolární farmakoterapii. O provedení hemikraniektomie nejsou dosud
k dispozici odborné informace.
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Vzduchová embolie je vzácná a závažná komplikace. Nejčastější příčinou je snížený žilní návrat při
ECMO, mechanicky traumatizující nepřímá srdeční masáž, vniknutí vzduchu do hadiček
vaskulárních přístupů, endoskopie, agresivní umělá plicní ventilace s vysokými inspiračními tlaky.
Cílem vzduchového embolu jsou nejčastěji subarachnoidální prostor a parenchym a žilní prostory
splavů. Ke klinickým projevům se řadí nově vzniklý ložiskový neurologický nález, náhlý a nečekaný
vznik komatózního stavu, manifestní křeče, náhlá oběhová nestabilita, bolest hlavy, encefalopatie.
Diagnóza se opírá o nález v CT. Terapie je podpůrná – podání antikonvulzív, objemová náplň,
úměrná kyslíková saturace. O hyperbarické oxygenoterapii nejsou informace. K zásadní prevenci
patří především vyloučení tvorby bublinek zejména v oxygenátoru.
hCMP se vyskytují podle dosud dostupné literatury při VA-ECMO ve 2 – 18 % a při VV-ECMO ve 4 –
19 %. Vyskytuje se nejčastěji formou intraparenchymového krvácení, dále jako subarachnoidální
hematom a subdurální hematom. Riziko vzniku zvyšuje antikoagulační a antitrombocytární
medikace, trombocytopenie; častější vznik je u žen, vznikne i v důsledku centrální kanylace,
po podání objemných krevních náhrad, po dlouhé trvání ECMO, při infekci, při akutním selhávání
funkcí ledvin a u pacientů v chronickém hemodialyzačním programu. Hrozí rozvoj syndromu
multiorgánového selhávání, významná komplexní koagualopatie, dysfunkce endotelu, von
Willebrandův syndrom; ani další komplikace nejsou vyloučeny. Kombinace antitrombocytární
a antikoagulační terapie riziko zvyšuje.
Diferenciální diagnostika iCMP a hCMP vyžaduje provedení CT, klinického neurologického
vyšetření i znalost farmakoanamnézy a celkového klinického obrazu. Vyšetření se doplňuje
angiografií při podezření na cévní aneurysma nebo AV malformaci v mozkovém cévním systému.
Po ukončení ECMO se doplní i magnetická rezonance, která je schopna detekovat
i mikrohemoragie atd.
Terapeuticky je nutná prevence rozšiřování objemu úvodního hematomu při stop hemokoagulace,
prevence systémové hypotenze, podání antikonvulzív, vyloučení hyperglykemie a zvyšování
tělesné teploty; je indikována celková podpůrná intenzivní péče.
Při ECMO je vysoké riziko vzniku hCMP, ale na uvedené pacienty nelze jednoduše vztáhnout
doporučení z kategorie non-ECMO pacientů – tj. stop antikoagulace na minimálně 4 týdny, popř.
na 2 týdny pro nositele mechanických srdečních chlopní.
ECMO bezheparinové ještě neposkytuje validní údaje, ale doporučuje se co nejkratší doba vysazení
ve velmi striktně indikovaných případech. Nejsou zatím validní údaje o reverzi antikoagulace
v průběhu ECMO. Zvažuje se podobnost se zavedenými LVAD, ale ty nevyžadují oxygenátor; ten
totiž v okruhu ECMO má největší podíl na rizikové trombogenní účinnosti.
Neurochirurgické výkony jsou vysoce rizikové z pohledu mortality; na ní se jako vyvolávající příčiny
podílejí antikoagulace, chronická kritická choroba, multiorgánové selhávání. Výkony patří pouze
do neodkladné, akutní záchranné terapie a medicíny.
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Akutní zvratná encefalopatie při syndromu zadní jámy lební: Zatím byl popsán pouze jeden
kazuistický případ při VA-ECMO. Je změněna – zhoršena a trvá dysfunkční mozková autoregulace,
a podílí se i endoteliální dysfunkce. Speciální metodické doporučení nebylo ještě zatím
zformulováno.
Edém mozku a nitrolební hypertenze Uvedený stav lze snadno diagnostikovat pomocí CT
zobrazení a aktuálním klinickým neurologickým vyšetřením hlavových nervů. Není však vhodné
rutinně zavést drén pro monitoraci nitrolebního tlaku – kontraindikací je probíhající antikoagulační
medikace. Je na rozvaze konziliárního týmu, zda ji lze z toho důvodu přechodně a krátkodobě
vysadit. Postup je obdobný taktice i u etiologicky odlišných nitrolebních hypertenzí: Zvýšení hlavy
o více než 30 °, antiTrendelenburgova poloha, která zabrání kolénkovitému ohýbání a obstrukci
femorálních katétrů. Akutně lze užít hyperventilaci, hyperosmolární terapii koncentrovaným
roztokem natriumchloridu nebo manitolu. Připojuje se sedace, analgosedace, udržování
normotermie nebo mírné hypotermie. Kontinuální infuze propofolu nebo barbiturátů omezí
průtok krve mozkem a oxidativní metabolismus v mozku. Mezi záchranná opatření se řadí
i hemikraniektomie, ale při ECMO nejsou pro ni zatím podpůrné indikační údaje.
Smrt mozku nemá při nasazeném ECMO zatím samostatná kritéria. Apnoický test je obtížný
a nebezpečný. Přednost se dává záznamu EEG, angiogramu a podle možností provedení
magnetické rezonance. Standardizace se teprve očekává.
Křeče a antikonvulzívní terapie
Křeče se popisují v 1 – 6 %, jsou však nejčastěji překryty. Stav NCSE – nonkonvulzivní status
epilepticus - vyžaduje kontinuální monitorování EEG.
Farmakoterapie má při ECMO značné odchylky od tradičních indikací, volby přípravku a dávkování.
Je změněna farmakokinetika i farmakodynamika, zvětšuje se distribuční objem. Lipofilní
a na bílkoviny vysoce vázané přípravky jako propofol a midazolam mají odlišné parametry. Lipofilní
antikonvulzíva zahrnují dále karbamazepiny, tiagaben, felbamát a fenobarbital.
K hydrofilním antikonvulzívům se naopak řadí např. gabapentin, který lze ale snadno poddávkovat.
Doporučující údaje nejsou zcela spolehlivé a pravidelná kontrola plasmatických hladin
je indikována.
Běžně se zvyšují udržovací dávky značně lipofilních a na bílkoviny vysoce vázaných látek, jako jsou
midazolam a propofol.
Hydrofilní antikonvulzíva vyžadují zvýšit startovací – úvodní dávky.
ECMO minimálně ovlivňuje vylučování levetiracetamu, protože ten má malý distribuční objem a je
i méně vázán na plasmatické bílkoviny. Při ukončení, vysazení ECMO je třeba celou situaci
komplexní farmakoterapie aktuálně znovu posoudit – nejvýhodněji podle dynamiky hladin
podávaných přípravků.
ECMO a analgosedace
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Zatím nemáme k dispozici jednotné metodické pokyny, které by obsahovaly prostředky a opatření,
nutná pro analgezii, agitovaný neklid, pro sedaci, delirium, ale i pro imobilitu a pro úpravu
spánkového režimu speciálně u pacientů s ECMO.
Požadavkem je zatím lehký útlum, lehká celková anestezie v úvodní fázi kanylací, tj. v prvních 12 –
24 hodinách. Po 24 hodinách je vhodný stop analgosedace a časově je dále indikováno ověření
neurologického stavu. Další analgosedace a její hloubka závisejí především na nutnosti nebo
zbytnosti umělé plicní ventilace, popř. její mohutnosti – doporučení nejsou dosud jednotná. Ani
optimální přípravky nejsou sjednoceny.
Fentanyl není vhodný pro všechny případy a situace, má krátký t ½ . Výhodnější je zřejmě morfin
s možností kvalitnější a vyrovnanější stabilizace – je málo lipofilní a je málo vázán na plasmatické
proteiny. Při renálním selhávání lze zvolit hydromorfon. O ketaminu je dosud málo zpráv,
pravděpodobně bude mít adjuvantní roli. Midazolam je středně vhodný, propofol jako vysoce
lipofilní přípravek naopak. Vysoce lipofilní a na proteiny se vázající dexmedetomidin není vhodnou
volbou.
Neurologický monitoring a sledování
Neinvazivní neurologický monitoring zahrnuje možnosti kontinuálního EEG záznamu, zobrazení
SSEP (somatosenzorických evokovaných potenciálů), transkraniální Doppler. Pro ECMO pacienty
dosud nebyl zpracován jednotný protokol s doporučením pro různorodé situace. Pro nekomatózní
a stabilizované ECMO pacienty je základem pravidelné, opakované klinické neurologické vyšetření
na lůžku.
Doporučované metody u ECMO pacientů
Transkraniální Doppler – TCD monitoruje mozkovou hemodynamiku v reálném čase,
je diagnosticky významný pro mikroembolizace do arteriálního úseku, pro zhoršení mozkového
prokrvení při VA-ECMO i VV-ECMO pacienty.
Prozatím jsou ale informace v odborné literatuře kusé stejně jako návody pro indikace a časové
harmonogramy – nejčastěji se jedná o každodenní nebo obdenní vyšetření.
NIRS – Near-Infrared Spectroscopy vypovídá o saturaci mozku kyslíkem a monitoruje kontinuálně
autoregulaci v mozku, a to i u komatózních pacientů. Využívá se nejčastěji bifrontální záznam. Pro
ECMO je dosud k dispozici minimum údajů.
Zobrazovací metody
CT vyšetření, především realizované transportními CT přístroji u lůžka ECMO pacienta, jsou
indikována u komatózních pacientů a u pacientů s ložiskovými příznaky po ukončení – vysazení
hlubší analgosedace. Zobrazí ischemii v zadní jámě lební s nízkou senzitivitou a krevní výron
s vysokou senzitivitou.
MRi je náročné vyšetření, realizuje se po ukončení ECMO a je schopno prokázat difuzní mozkové
mikrokrvácení, podobně jako u pacientů s LVAD.
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Laboratorní biomarkery
Současné tzv. neuromarkery nejsou uznávány jako specifické. Klinicky se nejčastěji vyšetřuje NSE
(neuron specifická enoláza), ale výsledky nejsou diagnosticky ani prognosticky spolehlivé; údaje
silně ovlivňuje hemolýza, která je při ECMO častější. Další možnosti jsou teprve v klinickém
výzkumu a ověřování.
Elektrofyziologické metody
Oboustranná nepřítomnost SSEP – N20 s maligním EEG záznamem po náhlé zástavě srdeční
a zástavě oběhu jsou poměrně prognosticky hodnotné projevy svědčící pro nepříznivé funkční
mentální a neurologické výsledky. Pro ECMO pacienty je dosud k dispozici minimum výsledků,
dovolujících validní zhodnocení.
V budoucnosti bude pro ně výhodné kontinuální monitorování EEG.
Monitorace nitrolebního tlaku
Monitorace nitrolebního tlaku se provádí při ECMO vzácně – riziko vzniku krvácení v místě
intervence při současné antikoagulaci je značné. Indikace jsou velmi rezervované a stále není
přijato, že by monitorování nitrolebního tlaku přispělo ke zlepšení klinických výsledků u pacientů
po eKPR a při a po ECMO terapii.
Dosud je obecně málo výsledků ze specifických neurologických studií u pacientů na ECMO. Studie
mají velmi různorodý protokol i kvalitu.
Vzhledem k tomu, že využití eKPR a ECMO stále narůstá, je třeba neurologickým projevům před
ECMO, v průběhu ECMO i po jeho ukončení věnovat intenzivní a systematickou pozornost
oběhově i neurologicky – v krátkodobých i dlouhodobých intervalech.
CHO, Sung-Min, Salia FARROKH, Glenn WHITMAN, Thomas P. BLECK a Romergryko G. GEOCADIN.
Neurocritical Care for Extracorporeal Membrane Oxygenation Patients. Critical Care Medicine [online].
2019, 47(12), 1773-1781 [cit. 2020-01-14]. DOI: 10.1097/CCM.0000000000004060. ISSN 0090-3493.
Dostupné z: http://Insights.ovid.com/crossref?an=00003246-201912000-00013
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Pozástavový syndrom, TTM a rasové a etnické rozdíly
V současné době globálních přesunů obyvatel nejen z různých do různých zemí nabývají rozdíly
velkého významu pro nové poznatky a pro nová řešení. Nejedná se pouze o politické a kulturní
aspekty, které jsou masmediálně předkládány, ale i o pohledy genetiky, patofyziologie a reakcí.
Jedná se o hlubší fenomény – vstupují i do resuscitační medicíny a do jejích výsledků
po neodkladné resuscitaci – po KPR. Souvisejí nejen s odbornými postupy, pro něž jednotně platí
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celosvětová metodická doporučení, zpracovaná týmem světových odborníků a jednotně šířená.
Souvisí i se zdravotnickými sítěmi, geografickými možnostmi a s dalšími faktory v jednotlivých
uvedených zemích.
Nové studie se snaží postihnout oba aspekty a jejich vliv na odborné postupy a výsledky současné
medicíny a odlišit je od aspektů politických.
V početnější míře se proto do renomovaných odborných časopisů zařazují i studie a přehledy
na takto vybraná témata. Vztahují se např. i na KPR a TTM – viz obě uvedené publikace v Critical
Care Medicine z počátku roku 2020. Byly zpracovány na významných akademických pracovištích
v Bostonu a ve Philadelphii; charakterizuje je různorodé zastoupení rasové i etnické v jednotném
zpracování poměrně jednoduchého a jednotného protokolu.
Studie
Oba citované články referují o observační studii retrospektivně a unicentricky provedené na ICU
zdravotnicky akademické úrovně s jednotnými postupy a možnostmi současné a to i sofistikované
medicíny. Časové rozmezí sledování bylo poměrně dlouhé - mezi dubnem 2009 a říjnem 2016;
přijímáni byli pacienti všech ras a etnik v jednotném protokolu a nezávisle na jejich zdravotním
pojištění.
Soubor zahrnul 367 dospělých pacientů po zresuscitované náhlé srdeční zástavě mimo nemocnici
(OHCA – Out-of Hospital Cardiac Arrest), kteří poté absolvovali udržování cílené teploty tělesného
jádra - TTM 33 °C po dobu 24 hodin.
Mezi posuzovanými bylo 36 % žen. Sedace byla zajištěna propofolem s fentanylem nebo
midazolamem s fentanylem a relaxace využívala cisatrakurium.
Ve sledované době zemřelo 64,4 % pacientů; na oddělení dlouhodobé – následné intenzivní péče
(analogie NIP/DIOP v ČR) bylo přeloženo 2,7 % pacientů; 19,1 % pacientů bylo přeloženo 19,1 %
pacientů. Velmi obsáhlé čtyři tabulky je pečlivě a podrobně charakterizují demografickými údaji
a v celém klinickém průběhu. Speciálně zmiňují, že u velkého podílu zemřelých byla ukončena
úvodně poskytovaná intenzivní péče, podporující základní životní funkce – a to v souhlasu s jejich
předem vyjádřenými rozhodnutími, popř. v souhlasu s rozhodnutím jejich rodiny a po rozboru
s kardiologem, neurologem, intenzivistou.
Klinický průběh
Z pohledu rasy byli pacienti zařazeni do jednoduše vymezených kategorií:


Bílí – kavkazský typ – 67 %



Bílí – hispánští – 11 %

 Černí – afrického etnického původu -19 %
 Asiaté – 3 %
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Všem pacientům byla poskytována péče podle přijatých kritérií cílených na pozástavový syndrom
s kontinuálním monitorováním EEG a s provedením laboratorních a zobrazovacích vyšetření
a kontrol
Soubor sledovaných parametrů zařadil i údaje o věku, o úvodním srdečním rytmu; časovém
intervalu do obnovy vlastního oběhu (ROSC), o rase a etnicitě. Doplnil zdravotní pojištění, index
komorbidity podle Charlsona a dobu od příjmu do odnětí podpory základních životních funkcí. CT
vyšetření mozku bylo provedeno při příjmu do nemocnice. EEG bylo kontinuálně monitorováno
po dobu prvních 24 hodin. Neurologický a mentální výsledek byl zhodnocen obecně přijatým CPC
(Cerebral Performance Category) jako příznivý při zařazení do kategorie 1-2 a jako nepříznivý při
zařazení do kategorie 3-5.
Vyšetřovací postupy zobrazovací i laboratorní a léčebná opatření byla jednotná bez závislosti
na rase, etnicitě. Průběh a výsledky byly zhodnoceny u přeživších po jednom roce a i po delší době.
Tabulky a grafické přehledy doplňují text.
Výsledky
Soubor se nevěnoval podrobně základním diagnózám a komorbiditě – zastoupena byla jak
mozkolebeční poranění tak sepse i koronárně- kardiovaskulární a plicní diagnózy – výchozím
bodem byla srdeční zástava mimo nemocnici – OHCA.
Rychlý transport s příjmem do nemocnice byl zjištěn u bílých pacientů, TTM byla rovněž zahájena
časněji. Laboratorní rozdíly byly zejména v hodnotách zvýšeného laktátu a kreatininu u ostatních
zresuscitovaných, statisticky významný ale tento rozdíl nebyl.
Pacienti tzv. bílí – kavkazského, nehispánského původu měli příznivější výsledky než pacienti
s odlišným původem v poměru 34,4 % vs. 21,7 %; p = 0,015 v hodnocených parametrech – OR
3,32; p = 0,003.
Komorbidity se u bílých pacientů vyskytovaly méně často – ale tento vztah zjištěný rozdíl plně
nezdůvodňoval. U pacientů odlišné etnicity se prokazovaly časněji závažné anoxické změny mozku,
a to jak CT vyšetřením, tak záznamem EEG.
Mezi extracerebrálními markery a postupy patřily u skupin nikoli bílých pacientů např. i vyšší
hladiny kreatininu a vyšší zastoupení hemodialyzační léčby ale i delší časový interval do ukončení
podpory základních životních funkcí. Z pohledu MRi a katetrizací s PCI nebyl zjištěn rozdíl.
Závěr
Uvedené studie představují v současném výzkumu první vlaštovky nových pohledů a představují
podle vyjádření členů výzkumného a hodnotícího týmu jen „špičku ledovce“, která se o dané
problematice zatím zveřejňuje. Podle dosavadních výsledků rozhodovat budou nejen rasa
a etnicita, ale významně i zařazení do určité sociální skupiny v dané občanské společnosti.
Výzkumy v USA s různorodým obyvatelstvem a možností získat „big data“ s jednotnými protokoly
jsou z pohledu patofyziologie i klinické optimalizace personalizovaných postupů velmi významné.
Umožňují rozšiřovat medicínské poznatky mimo zdůrazňování politického spektra a prezentace
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v masmediální sféře. Nicméně prokazují volnější souvislosti se sociálním zařazením a rozřazením
skupin obyvatelstva v dané zemi – v daném regionu.
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