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S trvalou vzpomínkou
Vzpomínka na MUDr. Zdeňka Bystřického, CSc.
Narodil se 17. října 1932 v Brně a s tímto městem byl
až na krátké období spojen po celý život. Patřil ke generaci,
která v dětství zažila jen chvíli svobodu. Dospívání, vzdělávání
a prakticky celý profesní život prožil nejprve za Protektorátu,
poté za komunistické diktatury a v neposlední řadě po krátkém
nadechnutí v dusivé atmosféře normalizace.
Promoval na Lékařské fakultě University Jana Evangelisty
Purkyně, nyní opět Masarykově universitě, v oboru
všeobecného lékařství. Po promoci nastoupil v rámci systému
umístěnek v nemocnici v Humpolci. Začátky – alespoň podle
jeho vyprávění byly nelehké. Pracoval tam, kde zrovna byla
potřeba, kde někdo chyběl – dětské oddělení, chirurgie, interna.
Jeho žena v té době dostala umístěnku do Rožnova pod Radhoštěm, kde pracovala jako zubní
lékařka. Snažili se dostat blíže k sobě, vídali se totiž jen
o volných nedělích či svátcích, neboť soboty byly pracovní.
Jeho žena se dostala do Brna po zaměstnání v Kroměříži.
On přijal místo asistenta na Patologicko-anatomickém
ústavu Fakultní nemocniceU svaté Anny v Brně, vedeném
osvíceným přednostou Prof. MUDr. Jaroslavem Švejdou,
Dr.Sc., který mu slíbil, že jakmile se v Brně uvolní
chirurgické místo, nebude jeho odchodu bránit. Toto
období MUDr. Bystřický nepovažoval za ztracené.
V pozdější době, kdy již působil v Úrazové nemocnici
v Brně, ve které pracoval po většinu svého profesního
života, mu zkušenosti z tohoto období pomáhaly v jeho klinické praxi. Nejdříve ve vysněné
chirurgické, ale i později v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny. Vytoužené práce chirurga se
musel kvůli onemocnění kůže na rukou vzdát, ale obor anesteziologie a resuscitace se mu nestal
vnucenou oblastí, ale oborem, který si oblíbil – zejména práci v intenzivně medicínské části.
Brněnská Úrazová nemocnice, která byla svého druhu jedinou v tehdejším Československu, měla
velkou spádovou oblast a byla prakticky jediným místem na Jižní Moravě, kde byla v té době
komplexně ošetřována polytraumata.
V roce 1954 vznikl v Úrazové nemocnici Výzkumný ústav traumatologický, kde součástí každodenní
klinické práce byl kromě péče o nemocné s poraněními a pacienty s následky po traumatech
i rehabilitace a medicínský výzkum. MUDr. Zdeněk Bystřický se na výzkumu podílel, ale více však
tíhl k praktické medicíně. Nebyl typickým vědeckým pracovníkem. Chápal také důležitost
vzdělaných sester a záchranářů v ošetřování poraněných. Proto také začal již v sedmdesátých
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letech vyučovat v tehdejším Ústavu pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků,
paralele k tehdejšímu Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutův Praze. Zde se podílel
na specializovaném pomaturitním vzdělávání nejen v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny,
ale i v oblasti přednemocniční péče. Jím napsaná útlá knížka Neodkladná péče v traumatologii,
do které pod jeho vedením kreslil obrázky tchán, se stala „kuchařkou“ nejen pro záchranáře, ale
i mnohé chirurgy, traumatology a anesteziology.
Od osmdesátých let působil v Úrazové nemocnici jako primář oddělení ARO až do roku 1990, kdy
odešel na post ředitele Ústavu pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, kde
působil až do svého odchodu do důchodu v roce 1994.
I v důchodu se nemohl od akutní medicíny odpoutat a po několik roků byl jedním z mnoha lékařů,
kteří pomáhali zajišťovat lékařský provoz při závodech na trati brněnské Velké ceny.
Místem, kde trávil zasloužený odpočinek se svojí ženou i vnuky se mu stala chalupa v Kameničkách
na Vysočině, která jej okouzlila stejně jako kdysi Antonína Slavíčka.
Zemřel v požehnaném věku, doma, obklopen svými dětmi i vnuky.
Syn, celá rodina a doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
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Postgraduální témata
Oxygenoterapie v intenzivní a urgentní medicíně ze současného pohledu
Kyslík je v medicíně nejužívanější medium a to již po staletí. Byl objeven v roce 1771 farmaceutem
CW Scheelem (Německo-Švédsko) a anglickým chemikem J. Priestleym. Nejdříve byl využíván
u nemocných s tuberkulózou plic a u asfyktických novorozenců. Jeho dostatečné zásoby ale nebylo
možno vytvořit synteticky. Ze směsi ve vzduchu jej separoval až v roce 1902 C. von Linde
a uvedený proces se užívá stále i v dnešní době.
Draeger - otec a syn technicky doplnili tlakové ventily a průtokoměry na tlakové lahve a umožnili
tím jeho dávkování. Brzy se však projevila toxicita jeho vysokých příkonů. V pokusech na zvířatech
vznikaly křeče, edém plic, zvýšila se významně letalita. Ani pacienti inhalaci kyslíku ve vyšším
příkonu a po delší dobu netolerovali a výzkum se na hyperoxie proto cíleně zaměřil.
Základní údaje a vztahy
Kyslík je dominantně vázán na hemoglobin a pouze při paO2 > 80 mm Hg koluje za normobarie
rozpuštěn v krvi.
V respiračním řetězci je kyslík zapojen do metabolismu cestou cytochromoxidázy. Vytváří
se mitochondriální transmembranózní gradient pro protony, které jsou nutné pro syntézu
adenozintrifosfátu.
Nedostatek kyslíku uvedený proces zastaví a tvorbu energie konvertuje do anaerobní glykolýzy.
Hypoxie vede k vývoji laktátové acidózy a k nekróze tkání, na kyslíku závislých, charakteristicky
např. v buňkách centrálního nervového systému.
Kyslík má vitální význam pro primáty a při hypoxemi je jeho záchranný význam životně
nezpochybnitelný.
Riziko nežádoucích účinků při jeho vysokém příkonu a vdechování je v toxicitě kyslíku.
Vysoké pO2 vede k hyperoxemii a k hyperoxii, k nadprodukci volných kyslíkových radikálů (ROS), je
příčinou buněčné apoptózy až nekrózy. V kombinaci s infekcí se zvyšuje uvolňování toxických
produktů z patogenů, a společně nepříznivě ovlivňují další buňky a buněčné systémy (PAMPS).
Vzniklá apoptóza a nekróza spolu s volnými kyslíkovými radikály podporují další patologické
buněčné děje a v bludném kruhu vytvářejí komplexní oxidativní trauma.
V klinické medicíně jsou poruchy složitější. Roli hraje již úvodní vaskulární ischemie při akutním
infarktu myokardu, při ischemické cévní mozkové příhodě a na ni jsou zacíleny vyšší proud a FiO2
i vyšší pO2. Další vývoj ale ohrožuje i hypoxie v okolních a dalších primárně nepostižených
orgánech a tkáních druhotným patomechanismem tzv. šedé zóny.
Akutní infarkt myokardu
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O klinickém průběhu svědčí prospektivní randomizovaná studie AVOID u pacientů s myokardiální
ischemií a s akutním infarktem myokardu s ST elevací s dvěma odlišnými soubory, spO2 < 94 %;
trvalý příkon 8 l / min kyslíku (STUB et al. 2015). Při kontrolách přeživších
po 6 měsících vykázala druhá skupina vyšší hodnotu sériového kreatininu, častější výskyt reinfarktu
myokardu, arymie, a MRI průkaz rozsáhlejšího poškození myokardu.
K obdobným varovným výsledkům došla u pacientů včetně non-STEMI DETOXX-AMI (HOFMANN et
al. 2017) se soubory 6 l kyslíku / min; spO2 < 90 %. Mortalita se nelišila a ani se nelišily výskyt
kardiogenního šoku, vznik fibrilace síní nebo vznik reinfarzace.
Studie ukázaly, že hyperoxie je škodlivá při akutním infarktu myokardu a US i evropské metodické
doporučení oxygenoterapii nedoporučily, jestliže SpO2 dosahuje hodnoty > 90 % - viz připojená
tabulka.
Kyslík má vazokonstrikční působnost, prokazatelně antagonizuje působení oxidu dusnatého.
Ischemické cévní mozkové příhody – iCMP
Studie se zaměřily i na pacienty s iCMP u nehypoxických pacientů, viz např. SO2S u 8 000 pacientů
(ROFFE et al. 2017). Mezi noční inhalační oxygenoterapií, kontinuální inhalací kyslíku a bez
oxygenoterapie se při udržování SpO2 minimálně 94 % klinické výstupy nelišily.
Metodická výzva proto pouze doporučuje udržovat SpO2 (medián) v rozmezí 94-98 %.
Studie OXYGEN-ICU u 434 pacientů prokázala nižší mortalitu u hodnot SpO2 (medián) hodnotu 87
mmHg oproti 102 mm Hg s porovnáním 11,6 % vs. 20,2 % (RR 0,574; p = 0,01) (GIRARDIS et al.
2016). Společné závěry svědčí o poznatku, že i pouhá několikahodinová hyperoxie může mít
na klinický výsledek nepříznivý vliv.
Sepse
Studie HYPEE2S (ASFAR et al. 2017) byla předčasně ukončena pro významně zvýšené nepříznivé
výsledky
ve
skupině
hyperoxie
s rozvojem
svalové
slabosti
(ICU
myopatie)
se vznikajícími atelektázami.
Další četné studie následovaly a stále následují a jejich současné výsledky společně varují před
hyperoxií.
Optimální SpO2 u uměle ventilovaných pacientů není dosud upřesněno, nicméně hyperoxie ani
v této kategorii pacientů nevede ke klinickému přínosu.
Chronická obstrukční plicní nemoc – CHOPN
Při akutní exacerbaci CHOPN je pilířem postupu poskytnout unaveným dýchacím svalům podporu,
relativní odpočinek, a to přednostně neinvazivní ventilací.
Příliš vysoký příkon kyslíku má nežádoucí následky – vede k pokračujícímu zvyšování pCO2 s rizikem
tzv. CO2 narkózy – útlumu až smrti. Mechanismus pokračující hyperkapnie byl nyní výzkumně
upřesněn. Pouze o 15 % snížený dechový minutový objem vede ke zvýšení pCO 2 o 5 mm Hg při
jeho předchozí hodnotě 23 mm Hg. Velký podíl na uvedeném ději má změna poměru ventilace /
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perfuze v plicích. Oxygenoterapie vede k plicní vazokonstrikci, která poměr ventilace /perfuze
naruší, vede k hypoventilaci a ke zvýšení alveolárního mrtvého prostoru.
Podílí se i Haldaneův efekt, kdy desoxygenovaný hemoglobin je schopen vázat CO 2 formou
karbaminu s aminoskupinami a poté jej uvolnit po oxygenaci v plicích.
Při hyperkapnii v průběhu CHOPN je schopnost hemoglobinu navázat další CO2 omezena, takže se
v plicích nevyloučí. Podávání kyslíku omezí vazebnou schopnost hemoglobinu pro CO 2
a hyperkapnii dále zhorší. Vícečetné studie potvrdily nárůst respirační acidózy při příliš liberální
oxygenoterapii.
Metodické doporučení poté definovalo, že je třeba titračně dosáhnout SpO 2 s optimální hodnotou
88 – 92 % - viz tabulka.
Otravy kysličníkem uhelnatým – CO
Akutní otravy CO se z uvedených strategií vymykají. t½ HbCO se při útočné oxygenoterapii zkrátí
z 320 minut při dýchání vzduchu na pouhých 74 minut při vdechování FiO2 1,0.
Při využití hyperbarické oxygenoterapie se t½ dále zkrátí na 25 minut při tlaku 2,5 bar (ROSE et al.
2017).
Pozástavový syndrom
V průběhu neodkladné kardiopulmonální resuscitace se umělá ventilace provádí s FiO2 1,0,
protože zvyšuje obnovení spontánního oběhu – ROSC. Poté se však zcela zásadně doporučuje snížit
FiO2 na běžně doporučovaný příkon kyslíku, aby se zabránilo buněčnému oxidativnímu traumatu.
Preoxygenace před úvodem do anestezie
Tzv. preoxygenace navozuje krátkodobou hyperoxii před odsáváním nebo před tracheální intubací,
popř. před invazivními výkony, jako je např. bronchoskopická biopsie. Vede k denitrogenaci
funkční reziduální kapacity, vytváří tzv. kyslíkovou rezervu s navýšením tolerance apnoe a je
prevencí hypoxemie a hypoxie. Je obecně uznávána její krátkodobá prevence před
dyshomeostázou kyslíkového hospodářství.
Restrikce se zásadně doporučuje pro urgentní příjmy, kdy několikahodinová hyperoxie může
nepříznivě ovlivňovat přežití a další klinický vývoj. Zatím není k dispozici dostatek přesvědčivých
mezinárodních studií, protože zatím jsou soubory velmi heterogenní. S velkými daty pracuje např.
studie (GRANSEMANN 2015) u 2 028 dospělých pacientů, u nichž v 57 % převažovala pneumonie.
Další výzkum je nutný a jeho výsledky je třeba pohotově a zodpovědně implementovat
do intenzivní medicíny a intenzivní péče při různých indikacích v různých oborech.
Tab. Indikace oxygenoterapie podle US, evropských i celosvětových metodických doporučení
odborných společností (GRENSENMANN et al. 2021)
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Portfolio pacientů

Doporučení

ICU pacienti s UPV

O2 restriktivně podle možnosti SpO2 90-94 %
nebo paO2 60 – 80 mm Hg

CHOPN - akutní exacerbace

Cílové SpO2 88 – 92 %

AIM

STEMI: O2 pouze při SpO2 < 90 %
nonSTEMI: O2 pouze při SpO2 < 90 %

Kardiogenní šok

Cílové SpO2 96-98 %

Stp. KPR, pozástavový syndrom

O2 při SpO2 < 94 %
Cílové SpO2 94 - 98 %
Restrikce podle vývoje

iCMP

Bez rutinní oxygenoterapie
Cílové SpO2 > 94 %

Otrava CO

Oxygenoterapie - FiO2 1.0
do dosažení COHb < 3 % a odeznění známek
HBO při hodnotě COHb 25 – 30 %

GRENSEMANN, Jörn a Samir G. SAKKA. Oxygen Therapy in Intensive Care Medicine. ICU Management &
Practice [online]. 2021, 21(3), 122-125 [cit. 2021-11-02]. Dostupné z:
https://healthmanagement.org/c/icu/issuearticle/oxygen-therapy-in-intensive-care-medicine

Klíčová slova: Oxygenoterapie, Hyperoxie; Hypoxie
Key words: Oxygen therapy; Hyperoxia; Hypoxia
Drábková

Fekální bakterioterapie
MUDr. Martin Wasserbauer a prof. MUDr. Radan Keil, PhD
Úvodní slovo k zasedání Lékové komise Léčebně preventivního úseku FN Motol, Praha 7.9.2021:
Fekální bakterioterapie, dř. nazývaná transplantace zpracované stolice od dárce pacientovi
s rezistentním deficitním střevním mikrobiomem a se zánětlivou odpovědí kolon je novou
a prognosticky slibnou metodou i v intenzivní péči. Zde bývá podávání širokospektrých antibiotik
jedním z hlavních důvodů přemnožení Clostridioides difficile, které stav pacienta závažně
komplikují. Manifestní projevy druhotné kolitidy si vyžádaly rozsáhlá zpracování tématu
do mezinárodně inovovaných metodických opatření a postupů – viz převzatý text: Pacient se
závažnou infekcí Clostridioides difficile v současné intenzivní medicíně – Referátový výběr
Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína 2021, 68(4)
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Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 68, 2021; 2: 11-16. Zahrnují komplexní postup vůči
pacientovi v intenzivní péči i izolační a hygienická opatření na dané lůžkové stanici.
K novým metodám, cíleným ke zvládnutí rezistentních a opakovaných infekcí i sepsí se připojila
i fekální bakterioterapie.
O současných znalostech, poznatcích a výsledcích referovalo zasedání Lékové komise ve Fakultní
nemocnici v Motole, kde byla provedena široce pojatá studie. Ze souhrnné edukativně pojaté
přednášky - viz výše uvedený název - podáváme stručnou zprávu doplněnou kódy a kontakty.
Fekální bakterioterapie (dále FBT) je léčebná metoda, při níž se střevní mikroflóra přenáší
od zdravého a vyšetřeného dárce do střeva indikovaného příjemce. Cílem je obnova správného
zastoupení a složení a funkce mikrobiomu jako ekosystému v kolon při jeho zánětlivém postižení
(CDI – Clostridioides difficile infection). Metoda je vysoce účinná, přičemž má minimum
nežádoucích účinků. Oproti 35 % účinnosti vankomycinu při opakovaných epizodách CDI je FBT
úspěšná až v 90 %.
Indikace:
▪

Opakovaná, recidivující klostridiová kolitida, popř. klostridiová kolitida, nereagující
na standardní ATB terapii, doporučenou v současných mezinárodních metodických
doporučeních.

▪

Prokázaná klostridiová infekce:

Bez pozitivní reakce alespoň na dva cykly standardní léčby antibiotiky podle platných metodických
doporučení
Těžká / fulminantní CDI, přičemž selhala nasazená antibiotika podle platných metodických
doporučení
▪

Další indikace jsou raritní, např. UC – Akkermansia muciniphila, IBS – syndrom
dráždivého tračníku.

Cesty podání:
▪

Endoskopické - gastroskopicky, popř. koloskopicky

▪

Perorálními kapslemi

▪

Nazogastrickou, nazojejunální sondou s rtg kontrolou

▪

Klysmatem do sigmatu

V současné době je ve Fakultní nemocnici v Motole při gastroskopickém podávání účinnost až 90 %
a tolerance je komfortní.
Volba stolice je optimální od známého dárce – ze společné domácnosti; v ostatních případech
se volí vzorek stolice od známého a prověřeného dárce.
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Kompletní vyšetření dárce
▪

Anamnéza bez užívání antibiotik po dobu 3 měsíců. Osobní anamnéza bez
imunosuprese, bez přítomnosti malignity, bez IBD (inflammatory bowel disease) zánětlivého onemocnění střev, bez rizikového chování.

▪

Vyšetření krve: krevní obraz, biochemické vyšetření, virologické vyšetření – hepatitida
B + C, HIV, EBV, CMV, syfilis, TBC.

▪

Vyšetření stolice: klostridiové toxiny A, B kultivace vč. Campylobacter, Yersinia,
salmonely; parazitologické vyšetření.

▪

Před aplikací FBT se 7 dnů podává vankomycin, který se vysadí 2 dny před instilací FBT;
inhibitor protonové pumpy – PPI, např. omeprazol se podává po dobu 24 hodin
předem;

▪

H2 blokátory se neindikují.

▪

Vzorek stolice od dárce, určený k instilaci v objemu minimálně 50 ml se zpracuje
a připraví a podá se příjemci.

▪

Po aplikaci stolice se podávají antidiaroika: Loperamid, tbl. s obsahem kalcia

Postup

Pravidelní dárci a banka stolice
Kritéria zařazení: věk 18 – 65 let; BMI = 18 – 25; bez dietních omezení; Bristolská škála stolice 3 –
4; souhlas s pravidelným dárcovstvím
Nelze zařadit: Onemocnění GIT; závažné komorbidity: onkologické onemocnění; diabetes mellitus,
autoimunitní onemocnění, podávání antibiotik v posledních šesti měsících; podávání PPI –
inhibitorů protonové pumpy po dobu šesti měsíců, rizikové chování.
Režim pravidelného vyšetřování dárců:
▪

Tzv. velký skríning v intervalech po 1 roku: panel virových hepatitid, HIV, syfilis,
Strongoloides stercoralis, krevní obraz, základní biochemické vyšetření, testování
stolice (klostridiové toxiny A, B) a kultivace stolice, přítomnost VRE (vankomycin
rezistentní Enterobacteriaceae), popř. MRSA rezistentní Enterobacteriaceae, PCR
(polymerase chain reaction) gastrovirů, parazitární osídlení.

▪

opakované otestování na COVID-19.

▪

testování stolice v intervalech po 3 měsících.

Odběry a banka stolice
Režim vyžaduje:
▪

získat a organizovat systém vybraných a pravidelně testovaných dárců
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▪

odběr stolice do speciální transportní nádoby Fecotainer + vak Oxoid Anaaerogas

▪

pohotový transport do Fakultní nemocnice v Motole, Praha

▪

zpracování cestou ÚLM – Ústavu lékařské mikrobiologie se zamrazením

▪

vyplnění dotazníku o aktuálním zdravotním stavu dárce

Kódy pro vykazování zdravotní pojišťovně
FBT: 23200 – převzetí stolice, homogenizace, filtrace, aplikace
23022 – při dg. Z 005 cílené vyšetření dárce kód endoskopického výkonu
Kontaktní osoby ve FN Motol
▪

▪

Ústav lékařské mikrobiologie a Pediatrická klinika (vyšetření vzorku dárce, zpracování
a doručení porce stolice k aplikaci)
▪

prim. MUDr. Nyč, prof. MUDr. Cinek, Mgr. Vodolánová

▪

kontaktní osoba: Mgr. Lucie VODOLÁNOVÁ, 774 316 061

Interní klinika FNM (aplikace porce stolice, roční vyšetřování dárců)
▪

prof. MUDr. Keil, MUDr. Roznětinská, MUDr. Wasserbauer

▪

kontaktní osoba: MUDr. Roznětinská, 727 812 305

Klíčová slova: Fekální bakterioterapie - FBT, CDI – Infekce Clostridioides difficile
Key words: Fecal microbiota transplantation therapy - FBT; CDI – Clostridioides difficile infection
Zpracování za lékovou komisi PharmDr. Veronika Prokešová, LL.M
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Multimorbidita seniorů a clusterová intenzivní medicína

Obr. truthseeker08, Pixabay

Stárnutí a dlouhověkost jsou průvodní známkou současné epochy; historicky osudné akutní inzulty
společně přecházejí do chronických chorob až komorbidit a multi/ polymorbidit. Vyžadují rozvoj
postintenzivní péče, komplexní pohled s novými prvky, spolupodílející se nejen na terapii, její volbě
a intenzitě, ale i na prognostickém rozhodování často spojeným s EOL (End of Life) rozhodnutím
pacienta i ošetřujícího týmu. Musí současně splňovat etické postuláty současné doby.
Na předloženou mezinárodní rozsáhlou studii v Critical Care Medicine se 49 citacemi navazuje její
výstižný souhrn v časopise ICU Management & Practice 2021, protože téma se i v Evropě stává
multidimenzionálně důrazným.
Definice a vzájemné vztahy
Multimorbidita se definuje jako výskyt vícečetných, často dvou až tří chronických doprovodných
chorob u daného jedince – muže / ženy.
Klinická realita poté stimuluje superponované a kombinované reakce organismu. Promítají se
do funkčních schopností, do kvality života, do subjektivních životních perspektiv a potřeb pacienta.
Kombinují se kromě toho s křehkostí, danou stárnutím. Až v 90 % případů vytvářejí společný
klinický obraz u seniorů ve věku 85 let a starších.
Celý vývojový obraz je zvláště důraznou výzvou pro intenzivní medicínu a péči, pro její novou
prognostiku u ICU pacientů v seniorském věku.
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Současná intenzivní medicína se soustředí prioritně na jednotlivé orgány a systémy. Vyžaduje
nicméně i souběžný holistický pohled. Pandemie COVID-19 zvýraznila uvedený moment, např.
pro statistická vykazování mortality.
Význam
Multimorbidita je heterogenní ve fenotypu i ve výsledcích. Zatím ji nejsme schopni plně uchopit,
začlenit do uceleného pohledu na pacienta / pacientku a náležitě ji respektovat v personalizované
prognóze.
Studie VIP 2 (Very Old Intensive Care Patients 2) prokazuje, že i mezi chronickými, souběžnými
chorobami je léčebně i prognosticky velmi významný rozdíl a ten ovlivňuje dosažitelný klinický
výsledek. Hledají se nové určující biomarkery a tím i různé určující vztahy pro různé podsoubory
ve stovkách tisíců mezinárodně hodnocených pacientů, např. v uvedené dánské studii
multimorbidních seniorů. Podrobně se posuzují výtěžnosti jednotlivých skórovacích systémů
a testují se nové metody přístupu.
Fenotypizace
Multimorbidita je sice heterogenní, ale nejčastěji se vyskytuje v charakteristických společných
„clusterech“ – souborech, často se společnou patofyziologií – např. v komplikujících
kardiovaskulárních chronických chorobách.
Respirační clustery převažují u mužů, neurologické, muskuloskeletální a kloubní u žen. Vznikají
i nové syndromy vlivem léčby, vlivem imunoinhibice atd.
Přínos by měla personalizovaně přinést fenotypizace každého jedince. Umožnila by včasná
preventivní opatření před dosahem a před přenosem změn i na další orgány.
Tyto teorémy svědčí o prospěchu vznikající „clusterové medicíny“, založené na společných
genetických i environmentálních podkladech. Některé syndromy ale do dosud známých clusterů
nezapadají – např. kardiorenální syndrom; je z toho důvodu námětem pro podrobnější výzkum.
Nové poznatky z clusterové medicíny svědčí o následné vzájemné dysfunkci spřažených orgánů systémů, takže včasná prevence by měla být zahájena již za jejich asymptomatického úvodu.
Clusterová medicína definuje multimorbiditu jako soubor nejvíce předvídatelných clusterů,
vznikajících na podkladu obecné základní genetiky a environmentálních stimulů a procesů.
Uvedené pojetí ovlivní i prognostiku a terapeutickou strategii s vysokým stupněm prioritizace. Text
je podle výsledků studie doplněn tabulkou nejčastějších kombinací v různých clusterech, jak je
dosud známe z klinických obrazů a trajektorií.
Terapie a celkový manažment
Komplexní manažment multimorbidity je poměrně obtížný. Často jsou snahy doprovázeny
neúnosně početnou a různorodou farmakoterapií. Jsou popsány kazuistické soubory, kdy průběžné
podávání paracetamolu a betablokátoru larvovalo manifestní nástup sepse a tím oddálilo včasné
nasazení antibiotik.
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Vydání jednotného metodického doporučení není zatím realizovatelné, není pro ně dostatek
relevantních zdrojů informací.
Hlavní a současně jednoduchou výzvou je:
▪ uplatnit i holistický pohled na pacienta
▪

volit pouze náležité postupy

▪

přizpůsobit je úměrně přáním pacienta – seniora podle jeho věku a předem
zformulovaných rozhodnutí

▪

sledovat a hodnotit cíleně určující biomarkery zejména z pohledu multiorgánové
dysfunkce a selhávání a respektovat jejich výsledky

▪

je třeba přihlížet i ke geografickým možnostem intenzivní péče a ke kultuře daného
prostředí

Výzkum
Výzkumně je třeba doplnit fenotypizace, environmentální a genderové charakteristiky, přesnější
a jednotné věkové skupiny do protokolů studií.
Výhledově je třeba studovat i dlouhodobé výsledky se zpřesněním prediktivní modelace.
Rozvinutí správné postintenzivní péče s nutricí, s komplexní fyzioterapií, s motivací a s léčbou
celého „clusteru“ má stále důraznější trendy, má-li přinášet příznivé výsledky ekonomicky
náročné péče.
BEIL, Michael, Hans FLAATTEN, Bertrand GUIDET, et al. The management of multi-morbidity in elderly
patients: Ready yet for precision medicine in intensive care? Critical Care [online]. 2021, 25(1) [cit. 2021-1102]. ISSN 1364-8535. Dostupné z: doi:10.1186/s13054-021-03750-y
Patient-Centred Critical Care for Multimorbid Patients. ICU Management & Practice [online]. 2021, 14 Sep
[cit. 2021-11-02]. Dostupné z: https://healthmanagement.org/c/icu/news/patient-centred-criticalcare-for-multimorbid-patients

Klíčová slova: Multimorbidita; Clusterová medicína; Zpřesňující medicína; Senioři; Holistické
hodnocení
Key words: Multimorbidity, polymorbidity; Cluster medicine; Precision medicine; Elderly people;
Holistic assessment
Drábková

Střevní mikrobiom a kritický inzult, stav a průběh
Souhrn z vyžádané přehledové práce z chirurgických univerzitních pracovišť Emery University
(Atlanta, USA) pro časopis ICU Management & Practice s velmi početným přehledem nejnovější
literatury širokého zaměření.
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Kritické onemocnění významně mění střevní mikrobiom. Vytratí se jeho mikrobiální různorodost,
vznikne pathobiom. Vyžaduje u pacientů v intenzivní péči cílenou terapii.
Střevní mikrobiom obsahuje různé a velmi početné mikrobiální komunity ve střevě. Kromě
genetické určenosti na ně působí i zevní prostředí lidského organismu. Ovlivňuje zdravotní stav,
patofyziologický i klinický průběh kritického inzultu – onemocnění. Jeho udržování a úprava se
na jejich celkové prognóze významně podílí.
Střevní mikrobiom a zdraví
Střevní mikrobiom obsahuje ve střevním lumen bakterie, houby i viry. Jejich korpuskulární objem
početně převyšuje buněčné zastoupení celého lidského organismu a až stonásobně počet genů.
Jeho počátek je dán již prenatálně a v životě je navíc modifikován prostředím. Obsahuje především
fylogenetické kmeny Bacteroidetes a Firmicates jako komenzály; podílejí se na vstřebávání výživy
a na tvorbě vitaminů, na ochraně enterocytů, na imunokompetenci a na diverzitě. Bakteriální
produkty mají vliv na lidské zdraví. Patří mezi ně i mastné kyseliny krátkého řetězce (SCFA – short
chain fatty acids), které zajišťují mimo jiné signalizaci mezi mikrobioty a jejich hostitelem a jsou
zdrojem pro střevní epitel.
K určujícím vlastnostem střevního mikrobiomu patří jeho diverzita, jeho schopnost adaptace
na prostředí hostitele ve vzájemné přínosné interakci. Rychle se vyvíjí od počátku postnatálního
života a poté u zdravého hostitele přetrvává jako poměrně stabilní a navíc unikátní marker
v dalším průběhu jeho života.
V procesu stárnutí se diverzita Bacteroides omezuje až vytrácí a postupně převládající kmeny
se podílejí i na schopnosti rekondice a mortality daného jedince.
Střevní mikrobiom v průběhu kritického inzultu
Disrupce mikrobiální diverzity a její dyshomeostáza jsou průvodním procesem při akutním
závažném inzultu včetně následné chronické kritické choroby a významných komorbidit, jako jsou
diabetes mellitus, ateroskleróza, zánětlivá střevní onemocnění, antineoplastické terapie. Disrupcí
střevního mikrobiomu jsou jejich průběhy nepříznivě ovlivněny. Mikrobiom je kromě toho ovlivněn
nasazenou intenzivní farmakoterapií – vytvoří se komplexní pathobiom. Omezí se diverzita i počty
komenzálů. Převáží patogenní kmeny Proteobakterií.
Nástup změn je téměř okamžitý a kategorický. Osídlení se neprodleně doplní patogeny
se zvýšenou virulencí a se zvýšením stresové stimulace.
Mezi patogeny náležejí kmeny Escherichia coli, Pseudomonas spp., Klebsiella spp. Podílejí
se na zvýšení morbidity i mortality. Stimulující nepříznivé faktory mají multifaktoriální ráz a účinek.
Připojuje se rovněž vliv farmakomedikací v intenzivní péči – antibiotik, vazopresorů, inhibitorů
protonové pumpy, opioidů, a to zejména spolu s absencí náležité enterální výživy.
Následně klesá i populace metabolitů, snižují se hladiny mastných kyselin krátkého řetězce SCFA.
Typicky se tento proces prokazuje např. při sepsi s rozvojem hyperpermeability, s nepříznivým
ovlivněním funkce T lymfocytů ve střevní sliznici.
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Příznivou roli pro střevní toleranci a kolonizaci komenzály mají slizniční imunoglobuliny, zejména
IgA. Mikrobiom podporuje jejich tvorbu, jsou schopny vázat patogeny a tím zabránit jejich invazi
do mukózy; podporují naopak její obnovu a proliferaci, mají zásadní protektivní vliv.
Manipulace s mikrobiomem, možnosti jeho ovlivnění
Úkolem je zamezit dyshomeostáze a naopak obnovit homeostázu.
Byly prozkoušeny a podle výsledků i zavedeny: probiotika, prebiotika, fekální bakteriální
transplantace (FBT), cílená enterální výživa a selektivní dekontaminace (SDD).
Probiotika jsou skupinou komenzálů, bakterií, přínosných pro střevo. V intenzivní medicíně
a v intenzivní péči byla opakovaně studována právě z hlediska přínosu a zhodnocena
v metaanalýzách i v kombinaci s prebiotiky jako symbiotika.
Přínos byl v klinických studiích prokázán pro probiotika ve zkrácení doby odpojování od umělé
plicní ventilace. Protokoly a postupy byly však značně heterogenní. Při sepsi byla podávána
antibiotika a pacientům byla výběrově indikována a podávána i dárcovská homeostatická stolice.
Studie s Lactobacillus rhamnosus vyzněla dokonce nepříznivě s výskytem bakteriemií.
Indikace byla posléze definována jako striktně personalizovaná. Pozitivní výsledky dosavadních
studií byly naopak zjištěny po podávání vlákniny nebo jiných prebiotik.
Další prověřovanou metodou se stala transplantace stolice (FBT) od zdravého dárce
s homeostázou střevního mikrobiomu.
Nejčastější indikací FBT je rezistentní kolonizace a střevní reinfekce kmenem Clostridioides
difficile.
První článkem v postupu je nasazení perorálních antibiotik, jak je doporučují nejnovější
mezinárodní dokumenty. Ve 25 % případů se přesto manifestuje reinfekce. Po FBT je popisován
terapeutický úspěch v 77 – 100 % případů s rychlým nástupem účinnosti. Výjimky s neúspěchem
jsou popisovány při masivních průjmech a s rezistentním septickým průběhem.
Příznivý terapeutický vliv je multifaktoriální. Obnoví se bakterie, vytvářející mastné kyseliny
krátkého řetězce – SCFA, zvyšuje se imunokompetence, zvýší se diverzifikace se zastoupením
kmenů Bacteroidites, produkujících butyrát. Metoda je nadále považována za perspektivní, je
prověřována. Při současném podávání antibiotik je však její výsledek sporný.
Podaná mikrobiální nálož může vést i k proniknutí vysoce rezistentních mikrobiálních kmenů
do krevního oběhu a k rozvoji MDRD - multidrug resistant disease – sepse, léčebně velmi obtížně
ovlivnitelné. Rizika jsou zvýšena především u imunosuprimovaných a imunonekompetentních
pacientů v intenzivní péči.
Léčebná nutrice
Výživa rovněž ovlivňuje mikrobiom, zásadní význam a přednost má tomto směru enterální nutrice
(EN), snižuje translokaci mikrobů. Parenterální výživa – PEN naproti tomu vede k prozánětlivému
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stavu a k epiteliální dysfunkci střevní slizniční bariéry, a to rozvolněním pevné vazby proteinů
s podporou růstu proteobakterií.
Selektivní dekontaminace trávicího traktu - SDD
SDD je naopak metodou, která má za cíl omezit patogenní kmeny ve střevním mikrobiomu. Byla
studována velmi intenzivně, zjistilo se však, že má příznivé výsledky pouze v případech, kdy se
jedná o kmeny s nízkou rezistencí vůči antibiotikům.
U uměle ventilovaných pacientů se střední až vysokou rezistencí osídlení se neprokázala
přesvědčivá účinnost SDD pro selektivní orofaryngeální dekontaminaci nebo pro topickou laváž
hypofaryngu roztokem chlorhexidinu.
Nejnovější rozsáhlá metaanalýza u více než 11 000 pacientů ukázala, že při SDD se snížil počet
respiračních infekcí. Kombinace topické a GIT systémové SDD vedla dokonce i ke snížení mortality
ventilovaných pacientů.
SDD byla postupně značně omezena, protože selektivně ovlivněný střevní mikrobiom může vyvolat
s vysokou pravděpodobností zvýšenou antimikrobiální rezistenci.
Závěry a základní doporučení
Cílené a přínosné ovlivnění střevního mikrobiomu zatím není standardní. V intenzivní medicíně
a v intenzivní péči je navíc mikrobiom ovlivňováni systémově podávanými širokospektrými
antibiotiky i dalšími farmaky.
U imunosuprimovaných pacientů je třeba do indikační rozvahy navíc zahrnout zhoršenou
bariérovou funkci střeva. Přesto se pokračuje v intenzivním výzkumu, jak zabránit především
rozvoji střevní dyshomeostázy, vzniku pathobiomu, jak omezit vznik zánětlivých střevních
komplikací výzkumně i klinicky provedenými velkými a validními studiemi s jednotným
protokolem.
KLINGENSMITH, Nathan J. a Craig M. COOPERSMITH. The Intestinal Microbiome in Critical Illness. ICU
Management & Practice [online]. 2021, 21(5) [cit. 2021-11-02]. Dostupné z:
https://healthmanagement.org/c/icu/issuearticle/the-intestinal-microbiome-in-critical-illness
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Varia
Konolidin a nový opioidní receptor?
Tabernaemontana divericata je květina, pěstovaná jako
okrasná, ale je užívána v tradiční medicíně pro své
analgetické účinky, a to úspěšně i při chronické bolesti.
Podle nových výzkumných studií cílí její účinky na nově
určený receptor – na peptidy endogenních opioidních
receptorů. S největší pravděpodobností a podmíněně
je vhodná i pro léčbu chronické bolesti.
Výzkumný tým z Luxemburg Institute of Health
s mezinárodní spoluprací se věnoval její podrobné
analýze a obsahu konolidinu v ní.

Marcin Konsek / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Konolidin je klasifikován jako vzácný C5-nortermadenin
alkaloid. Výzkum vedl ke zjištění nového – pátého
opioidního receptoru – atypického chemokininového
receptoru 3 (ACKR3). Jeho funkcí je regulovat některé
endogenní opioidní peptidy tím, že je vychytává
z oběhu (COMMUN 2020).

Konolidin se neváže na klasické opioidní receptory. Ty jsou zodpovědné za analgetické působení
a ovlivňují i kašlací reflex. Obsahují G proteiny s vazbou μ, κ, δ a na zřejmě nově identifikovaný
nociceptivní receptor (NOP). Nově definovaný ACKR3 zřejmě míjí svou účinností G proteiny.
Výzkumný tým vyvinul v roce 2020 dva analogy konolidinu až s patnáctinásobnou potencí. Původní
konolidin se vyznačuje proti morfinu a fentanylu nižším výskytem opioidních nežádoucích účinků,
jako jsou vznik tolerance a závislosti, útlum dýchání.
Je nicméně třeba další ověřování a studie zaměřit na možné nežádoucí účinky. Opioidní peptidy
nepříznivě ovlivňují i učení a paměť, náladu, jídlo, pití i schopnosti hodnocení reality.
Nedoporučuje se zatím ani jeho dlouhodobé podávání, i když s nejvyšší pravděpodobností
dokáže tlumit i chronickou bolest.
BENDER, Kennet. Pinwheel Flower Points Researchers to ‘New’ Opioid Receptor. Pain Medicine
News [online]. 2021, 13 August [cit. 2021-11-02]. Dostupné z:
https://www.painmedicinenews.com/Science-and-Technology/Article/08-21/Pinwheel-FlowerPoints-Researchers-to-New-OpioidReceptor/64257?sub=4F2FA4E9BDF3FA66D4DCE863677205F93189D53D643604A14E8462212C6&
enl=true&dgid=&utm_source=enl&utm_content=1&utm_campaign=20210814&utm_medium=bu
tton&fbclid=IwAR3MfSyzezkfFjy6ASBYWeIPZe-Ch-eHNIpsQHFE7TFYOLwDb48qCaDpLbw
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Cílená nutriční terapie v perioperační a v intenzivní medicíně
Cílená nutriční terapie byla na programu virtuální odborné akce Advanced Wound Care Spring
2021 v Los Angeles. Celé téma a početné diskuse byly zaměřeny na perspektívy urychleného
a kvalitního hojeni.
Studie včetně předcházejících rešerší odborných prací si vyžádala určení nutričního stavu před
výkonem s kontrolami po operačním výkonu. V samostatných souborech posoudila i pacienty
s diabetes mellitus a s onemocněním ledvin.
Výzkumný tým posuzoval plánování makronutrientů i mikronutrientů podle choroby, podle
komplikací, komorbidity a rizika malnutrice.
Do serie posuzované nutriční situace a podpory a aktuálního klinického stavu a průběhu byly
zařazeny:
Makronutrienty
Arginin – potenciální esenciální aminokyselina a prekurzor oxidu dusnatého. Ovlivňuje příznivě
vazodilataci, podporuje perfuzi a syntézu kolagenu. V kombinaci s C vitaminem – kyselinou
askorbovou klinicky podporuje zejména hojení dekubitů.
Glutamin – potenciální esenciální aminokyselina ovlivňuje tvorbu kolagenu, podporuje
metabolismus dusíku a imunitu, snižuje výskyt komplikujících infekcí.
HMB: beta-OH-beta metylbutyrát je metabolitem leucinu; podporuje syntézu bílkovin a stabilizuje
membrány svalových buněk a vláken. U seniorů nad 65 let zmnožuje proteinové zásoby.
Protein kolagenu: Uvedený hydrolyzovaný protein kolagenu stimuluje jeho tvorbu.
Mikronutrienty
Zinek je významný pro kožní integritu, pro membrány buněk a pro imunitu.
Vitamin C podporuje syntézu kolagenu a jeho pevnost a moduluje imunitní funkce, má
antioxidativní působnost.
Vitamin E má význam pro imunitu, působí protizánětlivě.
Vitamin B12 udržuje počty erytrocytů a podporuje pevnost zhojených ran.
Optimální taktika je podávat směsi mikronutrientů.
Kombinace makro a mikronutrientů podporují hojení ran v každé jeho fázi - během hemostázy,
zánětu, proliferace i zpevňování.
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Vitaminy se podávají pouze při zjištění jejich deficitu nebo je-li omezen jejich perorální přívod
na méně než 75 % jejich denní potřeby.
Pacienti mají být informováni o účelu, o složkách nutriční terapie a podpory v perioperačním
období i v průběhu intenzivní péče po kritickém inzultu.
Diabetická noha jako komplikace pokročilého diabetes mellitus s poškozením mikrocirkulace
se vyvíjí ve zvýšeném výskytu a má narůstající význam. Zvyšuje pětiletou mortalitu až o 30 % při
opakovaných ulcerózních komplikacích dolních končetin.
V těchto případech se podle studie, provedené výrobcem nutričních komponent Abbott osvědčila
kombinace HMB, argininu, glutaminu a hydoxylované bílkoviny kolagenu. Byla úspěšná zejména
u pacientů s ulcerózním stadiem komplikací, se zhoršenou perfuzí v dolních končetinách
a se sníženými hladinami albuminu.
Výsledky studií si zasluhují získávat širší klinickou pozornost i u komplikovaných pacientů
v následné intenzivní péči.
DOYLE, Chase. Targeted Nutrition Therapy: Key Ingredients to Support Wound Healing. General Surgery
News [online]. 2021, 4 September [cit. 2021-11-02]. Dostupné z:
https://www.generalsurgerynews.com/Wound-Care/Article/09-21/Targeted-Nutrition-Therapy-KeyIngredients-to-Support-Wound-Healing/64663
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Klinické momenty při peroperačních maligních arytmiích (MA) a srdeční zástavě
Rozsáhlý přehledový edukativní článek s klinicky návodnými blokovými schématy a tabulkami
na současné úrovni. Je doplněn rozsáhle a podrobně pojednávanými a hodnocenými kazuistikami
pro bližší zájemce.
Základní momenty
▪ MA jsou arytmie primárně komorové, které vedou k akutnímu selhání myokardu
▪

Definice MA zahrnuje komorovou tachykardii (KT, VT), komorovou fibrilaci (KF, VF)
a torsades de pointes.

▪

Základní význam má anamnéza, přehled a zhodnocení aktuálních předoperačních
nálezů, plán operačního výkonu, a to pro prevenci i pro časnou diagnostiku MA.

▪

Infekce i prodloužený COVID-19 může myokard – srdce ovlivnit a navodit změny EKG
včetně projevů MA.
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▪

MA znamenají kritický stav s rizikem náhlé kardiogenní smrti a vyžadují znalosti
a okamžité užití rozšířené podpory myokardu u dospělých (ACLS) i u dětí (PALS)
podle resuscitačních doporučení AHA, WFSA, ERC.

▪

Peroperačně je vždy třeba zohlednit kromě toho vliv aktuálního, specifického
operačního výkonu, jeho zahájení, pokročilosti, nevratnosti postupu atd. Dále
se podílí zhodnocení vlivu podávané anestezie na fyziologii myokardu
i na předcházející celkovou patofyziologii organismu.

▪

Zásadní význam má komunikace v operačním týmu včetně předoperační
společné rozvahy a rozhodnutí o přípravě a o jasném rozdělení úkolů,
kompetencí a zodpovědnosti pro případ krize.

▪

Opakovaný předchozí a pravidelný nácvik postupů kardiopulmonální resuscitace,
ACLS, PALS a zařazení simulační výuky pro uvedené krize se požaduje pro komplexní
personál operačních sálů.

Manažment
Výše již uvedené VT (KT), VF (KF), torsades de pointes jsou představitelé maligních arytmií (MA).
Text konkrétně popisuje jejich rizika a manažment a připojuje i čtyři rozsáhlé a různorodé
kazuistiky a jejich velmi podrobný popis i zhodnocení pro angažované zájemce.
Zásadní pozornost si vyžaduje již anamnéza a varovné známky hrozící akutní dispozice ke vzniku
MA.
Patří k nim:
▪ Levostranná ejekční frakce (LVEF) < 40 %; pozitivní anamnéza přechodných
komorových tachykardií, předchozí akutní infarkt myokardu významně zvyšují riziko
vzniku MA do uplynutí jednoho roku.
▪

K pravděpodobnosti přispívá i pozitivní rodinná anamnéza náhlé srdeční smrti,
anamnestická indikace akutní implantace ICD, dále vysoké podezření na hereditární
dysrytmii typu dlouhého QT intervalu, Brugada syndromu a WPW preexcitačního
syndromu.

▪

Dále se podílejí chirurgické faktory včetně infiltrace myokardu místním anestetikem
a/nebo hyperkalemie. Uvedené momenty vyžadují vyhnout se proarytmogenním
medikacím a obdobným agresivním postupům, které by mohly navodit srdeční
selhávání.

▪

Již před zahájením chirurgické intervence / výkonu je třeba mít připraveno kompletní
vybavení pro řešení MA včetně sofistikovaného monitorního souboru pravostranných
prekordiálních svodů, externího defibrilátoru s transkutánními elektrodami – vše musí
být již předem prozkoušeno a potvrzeno k okamžitému použití při vzniku MA.

▪

ACLS a PALS metodická doporučení zdůrazňují v první řadě okamžité zahájení účinné
kardiopulmonální resuscitace a ukončení anestetických medikací.
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Základní články postupu
▪

Je třeba se odborně zaměřit na časnou diagnostiku příčiny vzniku KT, KF.

▪

Externí defibrilační elektrody zaznamenávají srdeční rytmus včetně MA.

▪

Při KT/KF je indikován výboj, následovaný dvouminutovým prováděním KPR před
opakovaným posouzením srdečního rytmu / arytmie.

▪

Pokud přetrvává KT / KF, je indikován opakovaný výboj současně s podáním epinefrinu /
adrenalinu i.v., popř. intraoseálně; u dětí případně intratracheálně , a to v tomto
případě v dávkování podle PALS metodického doporučení.

▪

Pokud KT, KF i nadále přetrvává, podá se u dospělých amiodaron i.v. U dětí je v daném
případě indikován lidokain podle PALS metodického doporučení.

▪

Rychle se určí reverzibilní příčiny KT, KF a vyřeší se.

▪

Po dvouminutovém cyklu KPR, po analýze rytmu, po realizaci výbojů a po podání
epinefrinu se rozhodne:
▪
▪

Zda se obnovil spontánní oběh (ROSC)
Zda nelze očekávat ROSC vzdor účinné a pokračující KPR

▪

Pokud se vyvine asystolie, aktivuje se platný algoritmus pro bezpulzovou asystolii
při elektroaktivaci myokardu (PEA).

▪

Specifická etiologie se diagnostikuje souběžně.

Společný postup
▪

Je třeba se odborně zaměřit na časnou diagnostiku příčiny vzniku KT, KF.

▪

V dalším pořadí jsou okamžité ukončení / přerušení všech chirurgických aktivit, pokud je
zastaveno ohrožující krvácení.

▪

Následuje rozhodnutí, zda výkon možno neprodleně zcela ukončit nebo jej doplnit /
improvizovaně dokončit podle dosavadní pokročilosti a klinického průběhu atd.

▪

Ukončí se podávání všech anestetik, pokračuje umělá plicní ventilace s FiO2 1,0.

▪

Další postup indikuje ACLS tým; vede jej odborný a zodpovědností pověřený
anesteziolog.

▪

Chirurg – operatér nebo jeho pověřený asistent zahájí okamžitě nepřímou srdeční
masáž.

▪

Pokud je pacient v pronační poloze nebo pokud není plochá kostra hrudního koše zcela
rigidní, je nutno pacienta pohotově uvést do supinní polohy na pevné podložce.

▪

Společně se zahájením KPR je vhodné povolat odbornou pomoc do týmu a přisunout
sofistikovaný defibrilátor.
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▪

Současně se pověří člen týmu pro vedení časové, symptomatické i exekutivní /
prováděné zdravotnické dokumentace.

▪

Zajistí se spolehlivá průchodnost dýchacích cest a diagnosticky se potvrdí náležitá
umělá ventilace a oxygenace.

▪

Podle ACLS, PALS metodických doporučení se umístí i elektrody defibrilátoru a výboje
se zařazují podle doporučení ACLS, PALS.

▪

Dále pokračuje KPR podle ACLS, PALS.

▪

Společně se splní plně funkční i.v. nebo intraoseální přístup a epinefrin / adrenalin se
podávají podle ACLS, PALS.

▪

Odeberou se krevní vzorky k analýze krevních plynů, parametrů acidobazické rovnováhy
a elektrolytů, hodnot hemoglobinu a hematokritu a další nutné laboratorní vzorky
k analýze úměrně charakteru MA.

▪

Při KT, rezistentní vůči přímé kardioverzi se podá amiodaron.

▪

Pokud se současně na celkovém klinickém stavu podílí hypertermie, je indikováno
úměrné chlazení pacienta.

▪

Již v této fázi se realizuje příprava postupů, určených k léčbě pozástavového /
poresuscitačního syndromu, pro situaci, kdy se obnoví spontánní oběh (ROSC).

▪

Pohotově se zorganizuje zajištěný nitronemocniční převoz z operačního sálu na lůžko
náležité intenzivní péče (ICU, JIP, ARO).

HORVATH, Balazs. Malignant Arrhythmia and Cardiac Arrest in the Operating Room. Medscape [online].
2021, 2021, Mar 17 [cit. 2021-11-02]. Dostupné z: https://emedicine.medscape.com/article/2500081overview#showall
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Paliativní momenty a priority v závěrečné fázi života v intenzivní medicíně
a péči
Rozsáhlý článek z univerzitních pracovišť univerzit ve Stanfordu, Durhamu, Portlandu a Seattlu
(USA) se 107 citacemi je doplněn mnoha klinickými studiemi, s vyhodnocením jejich výsledků.
Provází čtenáře historií vzniku, rozvoje i současného postavení a cílů paliativní medicíny, která se
postupně věnuje i pacientům / pacientkám hospitalizovaným v intenzivní péči, a jejich rodinám,
blízkým osobám. Historie se zahajuje již od Florence Nghtingale přes Grenvika, Safara a dalších
moudrých intenzivistů, vytvářejících multidisciplinární týmy u daných pacientů a jejich blízkých
od poloviny teprve minulého 20.století až do dnešních a budoucích dnů.
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V intenzivní péči, která v současné době přijímá nejkritičtější pacienty, dosahuje jejich mortalita až
20 % i více, přičemž jejich většina umírá relativně záhy. To vyvolává enormní stres i u rodiny
hospitalizovaných s vysoce emocionálně náročným prožíváním.
Nová realita se stala výzvou pro intenzivisty s názvem“ EOL care and decision“ s náplní paliativní
intenzivní péče.
Ta má podle SZO / WHO ve svých úkolech prevenci a vyloučení utrpení s pomocí časné
identifikace a léčby bolesti a dalších psychosociálních a spirituálních problémů. Zlepší jim tím
kvalitu jejich života při konfrontaci s kritickým inzultem, s jeho průběhem a následky. Potlačuje
psychosomatický, duševní distres a umožňuje soucitnou komunikaci o aktuální situaci, o cílech
péče i o prognóze s vyhověním přáním a rozhodnutím pacienta, s pozorností vůči rodině, která již
musí plánovat pro dobu budoucí.
Terapie přibírá velký důraz na etickou složku, která provází i invazivní až agresivní postupy a péči.
Je jí zapotřebí v kterékoli fázi věku pacienta a probíhá souběžně s klinickou diagnostikou, s terapií
a prognostikou po celou dobu kritické choroby – v jejím akutním i v následném stavu a průběhu.
Paliativní péče má řadu svých domén:
▪

Struktura a postupy péče

▪

Fyzické, somatické aspekty péče

▪

Psychologické a psychiatrické aspekty péče

▪

Sociální momenty v komplexitě péče

▪

Spirituální, náboženské a existenciální aspekty péče

▪

Kulturní aspekty péče

▪

Péče o pacienta na sklonku jeho života, v jeho závěrečné fázi

▪

Etické a právní aspekty péče

Kromě ošetřujícího, integrujícího intenzivisty zajišťuje jednotlivé aspekty interprofesionální
odborný tým. Má za cíl optimalizaci konečné fáze života, tj. vyloučit utrpení nezávisle na prognóze,
diagnóze / diagnózách nebo cílech péče.
Mezi paliativní péčí, hospicovou péčí a péčí o umírajícího pacienta v konečné fázi jeho života jsou
nepodstatné rozdíly, zčásti se vzájemně překrývají – viz obr. z dané citace.
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Obr. Koncepční model průniku paliativní péče, intenzivní péče, hospicové péče a péče na konci života. Critical Care Medicine [online].
2021, October [cit. 2021-11-03]. Dostupné z: https://journals.lww.com/ccmjournal/Citation/2021/10000/Palliative_and_End_of_L

V raných – dnes již historických fázích lůžkové intenzivní medicíny a intenzivní péče převažovalo
paternalistické rozhodování a jednání ošetřujícího lékaře bez partnerské komunikace
s psychokompetentním pacientem a s jeho rodinou / blízkými. To se vztahovalo i na rozhodování
o ukončení zbytné, marné terapie pouze prodlužující intenzivně podporované přežívání.
V letech 1959 – až do poloviny 70. let minulého století poprvé dlouhodobě přežívali akutně
zachránění pacientu v pokračující v tzv. chronickém vegetativním stavu s jeho projevy bez
racionálního kontaktu, se zachovaným dýcháním a oběhem a s epizodickou základní bdělostí.
Vzácně bylo diagnostikováno i minimální vědomí jako nový pojem a zavdalo mnoho důvodů pro
hodnocení života člověka, o jeho dalším právu na podporu, na zvažování prvků minimální péče,
na paliativní momenty.
Případy vyvolaly i mohutné odezvy v populaci, jak o tom svědčí případy Ann Quinlan nebo Terri
Schiavo. Diskutovala se medicínskoprávní témata ukončení zbytných, marných opatření,
neperspektivních léčebných postupů, pouze podporujících základní přežívání. Zavedly se nové
diagnózy smrti mozku s významem smrti člověka, odběry orgánů pro transplantační účely,
rozhodnutí o DNR (do-not resuscitate), DNAR (do-not attempt resuscitation).
Medicínskoprávně se rovněž rozvinuly snahy o prospektivní rozhodnutí jedince o budoucí péči
v období konečné fáze jeho života – EOL (end of life).
Důraz se položil na kvalitu života, založené na zdravotním stavu a jeho subjektivním vnímání –
prožívání, na spokojenosti s ní – HRQoL – Healt Related Quality of Life.
Přednemocniční éra zabírá léta 1976 až časná léta 20. století a již znamenají etablování nové –
paliativní medicíny s odborným multidisciplinárním týmem v roce 2006.
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V létech 1970 – 2000 bylo časné období začáteční, úvodní fází pro pokračující, současný rozvoj
paliativní medicíny a paliativní péče, která postupně proniká i do intenzivní medicíny a intenzivní
péče.
Od konce 20. století se připojují i behaviorální postupy. Nezlepšily sice mortalitu a letalitu, ale
významně zkvalitnily intenzivní péči v konečné fázi života jedince směrem k zachování jeho
důstojnosti a splnění „posledních tří přání“ a ovlivnily komunikačně a empaticky i prožívání
a přípravy jeho blízkých.
Do týmu se zařadili komunikační facilitátoři – sestry i sociální pracovníci. Snížily se především
depresivní reakce mezi členy rodiny, snížily se nicméně i výdaje na poskytovanou intenzivní péči.
V současné době po uplynutí téměř půlstoletí se paliativní medicína nejen rozvinula, ale
v posledních letech prochází i specificky rozvětvenými problémy, spojenými s pandemií, vyvolanou
COVID-19 s akutními i s dlouhodobými projevy, s nepříznivými prognózami a s velmi malými
možnostmi kauzální terapie, a to na celém světě s velmi různorodými zdravotnickými systémy
a možnostmi.
V dané moderní době do paliativní intenzivní péče vstupují další nové momenty a technicky
asistované terapeutické metody i asistované možnosti k podpoře rozhodování, možnosti výuky
a zácviku a dalšího zdokonalování on-line v měkkých komunikačních dovednostech.
Byla zařazena i nová témata – psychologická, prognostická, diagnostika PTSD – posttraumatické
stresové poruchy, pravidla kvalitní komunikace, kritéria pro příjmy prognosticky vysoce
nepříznivých pacientů do intenzivní péče, tvorba a formulace podrobných dotazníků, zaměřených
na pocity pacienta a prožívání rodiny atd.
Současně se formulovaly a formulují výzvy pro výchovu klinických pracovníků. Soustřeďují se např.
i specificky na pacienty s globální mozkovou ischemií nebo s demencí, s multiorgánovým
selháváním.
Výsledky prokázaly vyšší podíl rozhodnutí pacientů o budoucí DNR pokynech pro zdravotníky,
o překladech do hospiců. Výsledky jednotlivých, dosti nehomogenních a tudíž obtížně
porovnatelných studijních výsledků nevykázaly však jednotně např. zkrácení doby hospitalizace
s počty ošetřovacích dnů atd.
Úkoly, cíle a význam multiprofesionálního týmu
Pracovníci v paliativní medicíně a péči optimálně vytvářejí sladěný, spolupracující tým. Úvodní
velmi různorodé názory z konce 70. let se postupem času zpřesnily směrem k jednotným definicím
a konkrétním postupům, postulátům podle metodických doporučení. Do týmu vstoupili i sociální
pracovníci, etici, kliničtí farmakologové, dietologové, rekondiční fyzio - a ergoterapeuti, logopedi,
dokonce dobrovolníci s kanisterapií a hobby činnostmi, dále i psychokompetentní pacienti
a členové jejich rodin.
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Začala se přijímat interprofesionálně zformulovaná rozhodnutí v interdisciplinárních konziliích
skupiny klinických odborníků. Trend se dotkl i intenzifikace nebo naopak omezování a vymezování
léčebných rozhodování a opatření atd. Pozitivně se odrazily i na snížení emocionálního distresu
ošetřujícího personálu ve jeho společném týmu, který pečuje o prognosticky nepříznivé
pacienty/pacientky.
Pandemie COVID-19 a ICU paliativní péče
Perspektivy se významně změnily – mortalita uměle ventilovaných pacientů se pohybuje
v intenzivní péči v rozmezí 20 až 70 %. Přítomnost rodin u lůžka jejich blízkého člena se významně
omezila. Prokázaly se významné bariéry vůči optimální paliativní péči – vznikla modifikovaná
komfortní péče i mimo ICU pro COVID-19 pozitivní pacienty v poslední fázi jejich života.
Kontroverze a perspektívy
Zdokonalení rolí v týmové spolupráci, zavedení jednotných formulářů zdravotnické dokumentace
je nutné. Je třeba rovněž zařadit do týmu i odborníky pro finanční poradenství a pro duchovní
péči a oporu.
Paliativní medicína a péče se zařadí cíleně mezi obecně uznávané obory v medicíně. Sladí
se nemocniční intenzivní péče s postintenzivní domácí paliativní péčí. Sjednotí se prognostické
výhledy a plánování a přehodnocování výhledů a cílů společně s jednotlivými pacienty i s jejich
budoucími sdruženími a organizacemi.
Období posledních třiceti let zahrnuje péči, která má za cíl optimalizaci kvality života pacienta /
pacientky a je závislé na jeho diagnóze a prognóze. ICU zdravotnický tým různorodého oborového
v zdělání a zaměření spolu se speciálním paliativním týmem zdokonalí nepochybně i nadále
komplexní péči i komunikaci.
ASLAKSON, Rebecca A., Christopher E. COX, Judith G. BAGGS a J. Randall CURTIS. Palliative and End-of-Life
Care: Prioritizing Compassion Within the ICU and Beyond. Critical Care Medicine [online]. 2021, 49(10),
1626-1637 [cit. 2021-11-02]. ISSN 0090-3493. Dostupné z: doi:10.1097/CCM.0000000000005208

Klíčová slova: Paliativní péče; EOL rozhodování
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Tips and tricks – Cave
Současné technické možnosti zajištění průchodnosti dýchacích cest
Výroční - dvouletý, podrobný přehledový článek, informující o vyráběných pomůckách různých
renomovaných výrobců k zajištění průchodnosti dýchacích cest, k umělé plicní ventilaci, k vyšetření
dýchacích cest. Je rozvržen do popisných tabulek názvů, výrobců, podrobných popisů, klinických
indikací. Článek je bez doprovodných obrázků s připojeným rozsáhlým seznamem zkratek
v současném používání. Přehled obsahuje i klinické aplikace i speciální klinicky praktické
charakteristiky.
Skupiny:
1. Endotracheální rourky
2. Zavaděče (stylets)
3. Flexibilní intubační skopy
4. Videolaryngoskopy
5. Speciální rigidní laryngoskopy
6. Supraglotické ventilační pomůcky
7. Pomůcky pro speciální technický manažment dýchacích cest
8. Polohovací pomůcky
9. Pomůcky pro koniotomii – krikothyreotomii
10. Tracheostomické pomůcky
Rozsáhlý je přehled současných zkratek a akronymů; jejich anglické názvy jsou připojeny.
HAGBERG, Carin A. Current Concepts In the Management of The Difficult Airway. Anesthesiology
News [online]. 2021, October 9, 18(2), 49-80 [cit. 2021-11-04]. Dostupné z:
https://www.anesthesiologynews.com/Review-Articles/Article/09-21/Current-Concepts-In-theManagement-of-The-Difficult-Airway/64539

Klíčová slova: Obtížné dýchací cesty; Pomůcky - přehled
Key words: Difficult airway; Devices – survey
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Ad širší rozhled - Ad informandum
Ake Grenvik, MD, PhD, MCCM a medicína kritických stavů
Světově známý a globálně vážený profesor Ake Grenvik, MD, PhD,
MCCM odešel ve 92 letech dne 5. září 2021 z našeho pozemského světa
– opustil odbornou komunitu kritické medicíny a zůstane v naší odborné
paměti. Byl zakladatelem a duchovním otcem až vizionářem kritické
medicíny, založil její oddělení v akademické nemocnici univerzity
v Pittsburghu a aktivně a úspěšně je vedl po dobu téměř 30 let.
V roce 1970 se třiceti svými kolegy a společně s Peterem Safarem vytvořil základní předpoklady
pro vývoj intenzivní medicíny a pro její světové uznání jako nové medicínské specializace.
Zformuloval a prosadil její medicínské cíle, nové možnosti léčby na vyčleněných pracovištích,
zasadil se o multioborové týmové zastoupení, navrhl výuku.
Ani po svém penzionování v roce 2011 se nevzdal aktivní účasti na výuce ani vysoce odborných
diskusí na světových fórech kritické medicíny včetně globálně navštěvovaného sympózia ISICEM
v Bruselu.
Prof. A Grenvik studoval původně Karolinska Institute ve Stockholmu a úspěšně studia dokončil
v roce 1956. V roce 1968 byl vyzván, aby se stal vedoucím anesteziologického oddělení univerzitní
nemocnice UPMC v Pittsburghu.
Věnoval se poté především kritické medicíně v celém jejím rozsahu, dosáhl prestižní funkce
profesora.
Měl široký odborný rozhled, jeho doménou v medicíně kritických stavů bylo zejména téma smrti
mozku a triáže v kritické medicíně.
Osobně byl noblesní, férového jednání; ideologie medicínské etiky spojovala zájmy rodiny –
manželky i syna – anesteziologa.
Na svém pracovišti UPMC vytvořil nejstarší a nejobsáhlejší výukový program kritické medicíny
v současném světě. Odborně zde vychoval více než 400 lékařů.
V roce 1970 byl oceněn a vyznamenán již etablovanou Society of Critical Care Medicine
za celoživotní přínos tomuto novému odvětví medicíny.
Aktivně podporoval vznik a rozvoj soudobého univerzitního Winterova ústavu pro simulaci, výuku
a výzkum – WISER.
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Velmi rád a na úrovni i ve svém pokročilém věku diskutoval odborně, věcně a moudře jako
pozvaný špičkový odborník na mezinárodních odborných akcích – i na ISICEM v Bruselu jsme mohli
jeho diskusním vstupům naslouchat.
Ve svých posledních letech žil poklidně s rodinou v Houstonu.
A zůstane nám zaslouženě v paměti jako zakladatel medicíny kritických stavů, zastánce jejích
nových myšlenek a oborových trendů. Z jeho pracoviště se roznesly do celého světa a v celém
světě se uplatnily a dále rozvíjejí.
Remembering a Founder: Ake Grenvik, MD, PhD, MCCM. Society of Critical Care Medicine: Critical
Connection Blog [online]. 2021, September 9 [cit. 2021-11-03]. Dostupné z:
https://www.sccm.org/Blog/September-2021/Remembering-a-Founder-Ake-Grenvik,-MD,-PhD,-MCCM

Klíčová slova: Ake Grenvik; Medicína kritických stavů; Smrt mozku, Triáž
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Dětská přednemocniční a urgentní péče – 2. přepracované a doplněné vydání,
Grada 2021
Významně přepracované, doplněné a rozšířené druhé
vydání zcela vyprodaného titulu, připraveného velmi
početným týmem odborníků v dané medicíně i péči
s hlavním editorem doc. MUDr. V. Mixou. Vychází
ve větším rozsahu na 622 stranách a ve větším,
přehlednějším formátu. Umožňuje se pohotově
orientovat nejen v přehledném tisku, ale i v tabulkách
a blokových schématech. Vydání bohatě doplňují
i fotografie. Citace byly inovovány autory, aby
odpovídaly současnosti i v citovaných metodických
opatřeních.
Nelze než doporučit …
MIXA, Vladimír, Pavel HEINIGE, Václav VOBRUBA a
kolektiv. Dětská přednemocniční a urgentní péče. Druhé,
přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2021. ISBN
978-80-271-3088-7.
Drábková
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Zdokonalený přehled o závažných infekčních komplikacích a sepsích
u dospělých pacientů v intenzivní péči
Recentně se definovala cestou návrhu CDC v USA přesnější definice tzv. HAIs (Hospital Associated
Infections), dř. nazývaných nozokomiálních infekcí u dospělých závažných pacientů v intenzivní
péči, a to jako Adult Sepsis Event (HO – ASE).
HAIs v současné době zahrnují:
▪

Katétrové infekce při nitrožilních zavedených centrálních žilních katétrech vč. tzv. PICC

▪

Močové infekce při dlouhodobém zavedení urokatétrů

▪

Patogeny Clostridioides difficile, MRSA bakteriemie – zánětlivá střevní onemocnění

▪

Specifické chirurgické ranné infekce

Podle předchozích kritérií ale část HAIs nebyla v minulosti podchycena a dokonce unikla minimálně
polovina případů.
Prokázala to statistická studie v retrospektivně provedené analýze zdravotnické dokumentace
v časovém rozmezí červen 2015 – červen 2018 ve třech velkých nemocnicích (Harvard, USA),
a to v počtech ve srovnávaných numerických údajích ohlášených a zdokumentovaných procent28,6 % vs. 12,9 % podle předchozích a současně navržených kritérií.
HO-ASEs je relativně nově navržené hodnocení, pro nemocnice; je zatím dobrovolné ve sledování
a prokazování.
Zahrnuje:
▪

klinické parametry (hemokultury a antibiotika)

▪

syndrom multiorgánové dysfunkce (vazopresory, umělá plicní ventilace
a dyshomeostáza vnitřního prostředí)

▪

časové údaje vzniku sepse po příjmu pacienta do intenzivní péče.

Sepse byla bezprostřední příčinou úmrtí ve 34,9 % a z nich bylo pouze 3,7 % preventabilních smrtí.
Rozhodovalo časové nasazení účinných antibiotik při včasném diagnostickém rozpoznání vývoje
sepse.
Zlepšení včasného záchytu, náležité terapie a výsledků přinesou zřejmě přehledy HO-ASE podle
nových doporučení; údaje a jejich zpracování lze plně automatizovat.
LAWRENCE, Leah. Better Surveillance for Serious HAIs. General Surgery News [online]. 2021, AUGUST 26
[cit. 2021-11-02]. Dostupné z: https://www.generalsurgerynews.com/In-the-News/Article/0821/Better-Surveillance-for-Serious-HAIs/64276
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Zajímavosti z historie a budoucnosti oboru
Strategický plán pro HCWH (Health Care Without Harm v Evropě 2020 - 2025)
Cílem a strategií v příštím pětiletém období v Evropě je
komplexní zavedení a udržování a podpora aktivit i přijetí
nových inspirací pro environmentální a přitom zodpovědnou
zdravotní politiku a péči v Evropě. Týká se všech
medicínských oborů, zřizovatelů, výrobců, zájemců.
Text uvedené brožury shrnuje hlavní cíle i konkrétní úkoly
v následujících sektorech:

▪

Respekt ke klimatu i v úseku péče o zdraví.

▪

Podpora vývoje, výroby distribuce a užívání
netoxických výrobků, zajištění minimálního odpadu, etické
pojetí řetězce pro zdroje, výrobky i dodávky a úsporné,
návratné – recyklační – cirkulární ekonomie.

▪

Minimalizace farmaceutické poluce a důraz
na zábranu dalšího rozvoje a šíření antibiotické rezistence.
Úkolem bude vybudovat nové celoevropské sítě na všech veřejně dostupných kanálech. Dalším
úkolem je rozšířit HCWH´s Global Green@Healthy Hospitals (GCHH) síť v Evropě. Je třeba zajistit
pro dané aktivity vedoucí odborníky, rozhodující činitele v medicínské, ve zdravotnické,
popularizační i ekonomické složce.
Nově je třeba vytvořit European Healthcare Market Transformation Network pro udržitelné
výrobky a služby s napojením na evropské – mezinárodní strategické partnerství, na regionální sítě
i na výzkumné týmy.
Organizační složka usiluje a bude nadále usilovat o efektivitu a udržitelnou finanční stabilitu.
Organizační sídlo je situováno v Bruselu. Kontakt: E.europe@hcwh.org
Strategic Plan 2020-2025. Executive Summary [online]. Brusel: HCWH Europe, 2020 [cit. 2021-11-02].
Dostupné z: Strategic-plan-exec-summary_HCWH-Europe.pdf (noharm-europe.org)
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Trendy v anesteziologii a budoucí možnosti uplatnění anesteziologů
Téma je nyní široce a až průlomově diskutováno zejména v USA v reformujících se systémech
poskytování vysoce specializované péče. Má zde neobyčejně početné a specializačně různorodé
pracovníky úměrně vývoji telemedicíny, technických možností, digitalizace, ale i obrany proti
hackerství, bezpečnosti pacientů a zdravotníků. Statistické údaje publikují počty v USA: přibližně
50 000 lékařů – anesteziologů, přibližně týž počet sester – anestetistek a asi 130 000 odborných
asistentů. Počet provedených výkonů v anesteziologii dosahuje ročně 50 milionů (v roce 2010).
V roce 2020 se číslo sice mírně snížilo při pandemii COVID-19, ale předpokládá se trvalý nárůst asi
o 10 % každým dalším rokem po oživení.
Obdobně jako mnoho již dávno ukotvených klinicky vymezených oborů i anesteziologie hodnotí
nyní své minulé půlstoletí velmi bouřlivého rozvoje a postupného globálního uznání. General
Assembly ji již staví na roveň rozmachu chirurgie ve svém celosvětovém zhodnocení.
Již v minulosti se z anesteziologie postupně odštěpovali zájemci, specializující se v různých nově
vznikajících, vývojových problematikách, směrem k urgentní medicíně včetně medicíny náhlých
událostí – katastrof, k intenzivní medicíně, ke studiu a léčbě bolesti, perioperační medicíně,
následné medicíně dlouhodobých kritických stavů, komfortní medicíně v závěrečné fázi života,
k týmovému rozhodování v prognostice a postupech.
V současné době je náplň anesteziologie nejúže spjata s perioperační a intenzivní medicínou.
Pro budoucnost lze předpokládat nárůst počtu ambulantních pacientů pro krátkodobou celkovou
anestezii nebo sedaci / analgosedaci při vědomí.
Kromě univerzitních center naroste zřejmě i počet soukromých specializovaných zdravotnických
zařízení. Vzroste tlak na snížení ekonomické náročnosti při udržování vysoké odbornosti
s požadavkem bezpečnosti pro pacienta i pro zdravotníka, poskytujícího odbornou péči.
Rozšíří se digitalizace, odolná vůči hackerským útokům, vzroste počet IT pracovníků
ve zdravotnictví i v oboru anesteziologie při zachování výuky v tzv. basics dovedností a postupů.
Do budoucnosti hodlá obor anesteziologie v rozvinutém zdravotnictví dále doplňovat portfolio
svých obohacujících činností v perioperační medicíně. Zřejmě bude mít širší týmovou i úzce
odbornou pracovní náplň a účast ve vznikajících multidisciplinárních týmech odborníků různých
zaměření.
Bude pokrývat nejen bezprostřední přípravu k operačním výkonům a asistencím, ale dále i porodní
analgezii.
Rozšíří se o metabolické přípravné prvky před invazivními a operačními výkony a do časné fáze
po výkonu, o cílenou nutriční přípravu.
Specializované složené týmy zařadí témata rozhodování o komfortní péči, o paliativních výkonech,
o prehabilitační přípravě se správnou synchronizací endogenní cirkadiánní rytmicity s využitím
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nových poznatků a doporučení spánkové medicíny. Medikace se budou daleko více řídit podle
genetického optimálního určení.
S novými týmovými tématy, zajímavými i pro budoucí anesteziology, přichází i recentně formovaná
spánková medicína. Náplň již uchopila v USA nově založená Society of Anesthesia and Sleep
Medicine v roce 2010 s celoroční – jednoletou subspecializací pro zájemce.
Do náplně ve společných týmech odborníků interního lékařství, neurologie, psychiatrie, ORL
i rodinné medicíny se zařadil výzkum spánku a bdělosti, analgosedace, sedace při vědomí,
fyziologického spánku i jeho patologické disrupce – spontánní i iatrogenní atd.
Dosud upozaděné fenomény ovlivňují autonomii organismu, kardiální i dýchací funkce,
termoregulaci, dokonce i svalový tonus a jeho uvolnění nebo spasmy. Promítají se i do organizace
práce v telemedicíně, která vstupuje i do nově pojímaného intenzivního profilu.
Poruchy spánku se promítají i do anesteziologie s různými obrazy i riziky:
▪

Obstruktivní a centrální spánková apnoe

▪

Hypersomnolence

▪

Syndrom neklidných nohou

▪

Různorodá rizika neprůchodnosti dýchacích cest v průběhu sedace

▪

Pooperační dechová nedostatečnost

▪

Další ovlivňující momenty a stavy s komorbiditami, jako je obezita, hypertenze,
ischemická koronární choroba, kraniální a orofaciální deformity – viz Anesthesiology
2014; 120: 268-286.

Ve všech uvedených tématech je účast, spoluúčast anesteziologa výzkumně i v klinické praxi velmi
prospěšná a proto žádoucí. I když jsou konkrétní rozvahy a plány již propracovávány zejména
v USA, jsou ideovým stimulem i pro země s mírně odlišnými početními parametry, systémy
zdravotnictví, se systémy úhrad, pojištění a výchovy odborníků.
Lze je nicméně očekávat a je nutno je předjímat i v naší zemi a v naší medicíně a hlavně se na ně již
připravovat.
THOMAS, Angela M. Sleep Medicine: A Unique Addition to the Anesthesiologist's Toolbox. ASA
Monitor [online]. 2021, 85(8), 29-29 [cit. 2021-11-02]. ISSN 2380-4017. Dostupné z:
doi:10.1097/01.ASM.0000768816.91532.47
BELANI, Kumar G. Anesthesiology Landscape – The Future Is Bright! ASA Monitor [online]. 2021, 85(9), 2122 [cit. 2021-11-02]. ISSN 2380-4017. Dostupné z: doi:10.1097/01.ASM.0000791596.40657.28
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Telemedicína v nočních směnách na ICU
2021 Critical Care Congress – Virtual Event v přednáškách z Clevelandu prokazuje, že ICU i bez
trvalé osobní přítomnosti lékaře – intenzivisty má spolu s telemedicínskými možnostmi sledování
pacientů monitory a s referencemi sester příznivější výsledky mortality a kratšího pobytu
v intenzivní péči.
Retrospektivní studie týmu z období před pandemií prokazuje, že takto bylo možno řešit i naprostý
nedostatek lékařů a najmě intenzivistů za mimořádných podmínek a nároků v době pandemie
COVID-19.

Obr. Tumisu, Pixabay

Výzkumná skupina prostudovala případy 253 987 pacientů / pacientek z jedné klinické nemocnice
za období 1.1. 2010 – 31.12. 2019. Celkem 870 % pacientů (n = 108 482) bylo monitorováno
a ošetřováno na ICU s režimem telemedicíny v čase 19 – 7 hodin daného dne. Přítomny byly
bezprostředně u pacienta pouze sestry – specialistky a zdravotničtí asistenti. Zpětné vyhodnocení
prokázalo, že tento režim snížil oproti kontrolní skupině pacientů mortalitu o 18 %. Pacienti strávili
v ICU péči o 1,6 dne kratší dobu a o 2,1 dne byla i kratší hospitalizace. Výsledky byly v zadaných
údajích zcela srovnatelné mezi všedními dny a víkendy.
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V současné době na základě příznivých telemedicínských výsledků pracuje s tímto režimem v USA
již 15 – 20 % nemocnic.
Telemedicínské centrum má k dispozici trvale monitorované záznamy, audiovizuální oboustrannou
komunikaci, přímý pohled na sestru u daného lůžka konkrétního pacienta i na samotného
pacienta. Lékaři jsou k dispozici záznamy, snímky i další výsledky komplementu pacienta.
V přehledu celé ICU jsou k dispozici i prognostické algoritmy a aktuální prognózy, včetně známek
zhoršení závažnosti jeho stavu a potřeby přídatných intenzivních postupů.
Zajišťují vzdálenému lékaři 95 – 99 % nutných informací. Umožňují mu vést zdravotní péči,
poskytovanou týmem přímo u lůžka.
V současné době se znovu prověřují soubory pacientů / pacientek, kteří byli takto léčeni v době
COVID-19 pandemie za kritického výpadku počtu intenzivistů.
Je pravděpodobné, že telemedicínské zajištění může přispět i ke snížení výskytu tzv. nemocničních
infekcí a komplikací.
Hledá se i náležité medicínsko-právní ukotvení telemedicíny a intenzivní péče na jejích
jednotkách v jednotlivých a vhodných zdravotnických zařízeních i pro dobu po odeznění
pandemie.
FRANGOU, Christina. Overnight Telemedicine Services Reduce Mortality In ICU Patients. General Surgery
News [online]. 2021, April 20 [cit. 2021-11-02]. Dostupné z: https://www.generalsurgerynews.com/Inthe-News/Article/04-21/Overnight-Telemedicine-Services-Reduce-Mortality-In-ICU-Patients/63145
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Kybernetickou bezpečnost je nutno zásadně posílit
Spolu s pandemií dolehla na zdravotnická zařízení prakticky ve všech vyspělých zemích i další
hrozba - vyděračské hackerské útoky. Cílily nejen na poměrně malé, zranitelné, nepřipravené
nemocnice s výhrůžkou výpalného a prodeje získaných dat třetím zájemcům na veřejném trhu.
Útoky ohrozily i velkokapacitní, moderní nemocniční centra – viz Buffalo Trauma Center
na obrázku z titulní strany - s plně digitalizovanou zdravotnickou dokumentací a strukturálními
a organizačními systémy.
2021 Critical Care Congress – Virtual Event zorganizoval proto panelovou diskusi na téma
kybernetické bezpečnosti proti rozšiřujícímu se ransomware. Počet těchto napadení se zvýšil v USA
o 71 % jen za období září – říjen 2020, kdy pandemie prakticky vrcholila.
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Útoky mají ráz phishing, malware a napadení pacientských dat. Nejčastější je phishing – nejsnáze
pronikne do celých systémů zdravotnických zařízení, i proto, že primárně činí důvěryhodný dojem.
Malware kontroluje počítače do zaplacení výpalného nebo je prodá mezitím dalšímu zájemci
na tomto trhu.
Krádeže zdravotních údajů a zdravotnických dokumentací slouží k vydírání, pro medicínskoprávní
spory, k vynucování preskripce léků apod.
Účinná ochrana je náročná na odbornost, čas i na organizaci, zpomaluje provoz.
9. dubna 2017 bylo velkokapacitní traumacentrum na univerzitě v Buffalo – viz titulní obrázek –
napadeno ransomware SamSam. Zablokoval všechny klinické dokumentace, organizaci a placení
služeb, komunikační kanály. Nemocnice odmítla zaplatit vysoké výkupné.
Provoz traumacentra přešel obratem k psané papírové dokumentaci a ke vzájemné komunikaci –
ale kvalifikovaná náhrada výpadku trvala dva měsíce.
Přechod byl náročný i pro lékaře a NLZP, protože příslušníci mladších generací nebyli vůbec
v tomto směru na předchozí tradiční postupy vychováni. Často udávali nový a vysoký pracovní
stres (ZHAO, KESSLER, YU et al, 2018).
Kongres doporučil zařadit ransomware mezi současné a nepochybně i budoucí hybridní katastrofy.
Doporučil obnovit proškolování a zaškolování i v tradičním pořizování dokumentů vytipovaných
systémů v modifikovaných traumaplánech a jejich procvičování.
Pandemie navíc zdůraznila při nedostatku zejména lékařského personálu možnosti a využívání
telemedicíny a používání sofistikovaného, tzv. smart vybavení.
Zvýšení nároků je na osobní dovednosti – v anesteziologii, v operačních a chirurgických oborech,
v intenzivní medicíně a je nutné – od řešení výpadků programovaných infuzních pump
až po projekci 3D snímků na operační sály.
FRANGOU, Christina. Hospitals Urged to Strengthen Cybersecurity Systems With Attacks on the
Rise. General Surgery News [online]. 2021, July 30 [cit. 2021-11-02]. Dostupné z:
https://www.generalsurgerynews.com/In-the-News/Article/07-21/Hospitals-Urged-to-StrengthenCybersecurity-Systems-With-Attacks-on-the-Rise/64045
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Celestýn OPITZ (1810 Heřmánkovice – 1866 Vídeň) – magistr chirurgie
Od roku 2010 je řádem milosrdných bratří každoročně udělováno
ocenění Cena Celestýna Opitze v péči o nemocné a potřebné,
za příkladnou práci v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb,
hospitalitu.
Anesteziologové – ženy, muži a především pacienti oceňují
Opitzovu celoživotní roli v historickém prosazení začátků celkové
anestezie dietyléterem 7. února 1947 v pražském špitálu
milosrdných bratří Na Františku v Praze.

Obr. Celestýn Opitz, Wikipedia

Odstartovala totiž i raketový rozvoj chirurgie a tzv. velké
traumatologie, operatívy, boje proti kruté peroperační bolesti
a utrpení.

O slavné a velmi úspěšné demonstraci celkové anestezie dietyléterem v Bostonu si možná přečetl
ve Vídeňských novinách nebo dostal zprávu od kolegy – řádového bratra. Pochopil význam i dosah
a pokusně ji předem použil na zvířatech, zdravých dobrovolnících i z řad kolegů - milosrdných
bratří.
Dne 7. února operoval ve špitále Na Františku v Praze v éterové anestezii chirurg Dr F. Hofmeister
a do 20. dubna 1847 bylo provedeno v této inhalační celkové anestezii již 186 operací. Iniciativa
byla úspěšná v týchž dnech i v Brně a v Olomouci. Původně nedůvěřivý prof. Piťha z chirurgické
kliniky v Praze metodu postupně ocenil a jako tehdejší chirurgický „opinion leader“ jí pomohl
k rychlému rozšiřování.
Dietyléter jsme sice již opustili, ale rozvoj pokračoval intenzivně.
Ve svém životě prokázal magistr Celestýn Opitz i daleko širší zaměření církevní i eticky lidské
a Cena Celestýna Opitze, pamětní desky na zdi Nemocnice Na Františku i v rodných
Heřmánkovicích i paměť současné anesteziologie nesou jeho odkazy dále.
HLAVÁČKOVÁ, Ludmila a Petr SVOBODNÝ. Dějiny lékařství v českých zemích. 1. Praha: Triton, 2004, s. 115.
ISBN 80-7254-424-1.

Klíčová slova: Celestýn Opitz; Cena Celestýna Opitze; Dietyléter; Historie celkové anestezie
Key words: Celestýn Opitz; Celestýn Opitz Award; Diethylaether; History of general anaesthesia
Drábková

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína 2021, 68(4)

40

Současná medicínsko-právní a etická témata
v anesteziologii a v intenzivní péči
Mozek - jeho prognóza i smrt po současné KPR - E-KPR - ECPR, ICLS
a v diagnostických a medicínskoprávních souvislostech
Frekvence přežití je v USA pro náhlé srdeční zástavě mimo nemocnici – OHCA přibližně
v 10 % případů a v posledních letech se nijak příznivě nevyvíjí. V Evropě je situace, bohužel,
obdobná.
Dosud žádné navrhované a užité farmakoterapeutické intervence a strategie nedospěly
k příznivějším výsledkům. Podpůrné mimotělní systémy, zaváděné již od 60. let minulého století,
byly postupně přebírány a uplatňovány i při neodkladné resuscitaci jako ECPR (E-KPR), ICLS. Měly
za cíl podpořit návrat vlastního účinného oběhu a poté pokračující podpůrné metody přivzaly
i k pokračujícímu nasazení, pokud nebyl oběh ještě plně obnoven, popř. nadále nebyl dostatečně
účinný se zajištěním především náležité oxygenace mozku s možností obnovy jeho funkcí.
Studie, které si daly za cíl porovnat konvenční KPR a E-KPR, dospěly však ke smíšeným nebo jen
lehce příznivějším výsledkům. Tzv. „no-flow time“ do zahájení účinné KPR a „low-flow time“
v průběhu prováděné KPR byly přitom shledány jako zásadní pro dosažitelný výsledek.
E-KPR se po technologických zdokonaleních výběrově přesunula z nemocnic až na místo zjištěné
OHCA a zkrátila tím „low-flow time“.
Klinické výsledky si vyžadují validní srovnávání v současné době mezi globální CPR a ECPR pro
OHCA i IHCA (náhlou srdeční zástavu vzniklou v nemocnici). Srovnávání má nejen etický
a medicínskoprávní význam, ale i významně ekonomický význam. V tomto směru je ECPR
podstatně náročnější a její zdůvodnění i početnějších realizací by musely být podloženy podstatně
příznivějšími výsledky z pohledu funkcí CNS po tradiční KPR s obdobně pohotovým zahájením
a prováděním.
Pro ECPR jsou zcela zásadní požadavky: okamžitě použitelné technické vybavení i přítomnost
erudovaného a zkušeného personálu - týmu, zajištěná příjmová pohotovost na připravená ICU
lůžka, a to i pacientů s aktuální a relativně nepříznivou prognózou kvalitního přežití.
Rodina, zákonní zástupci i vedení zdravotnických zařízení naléhají na časné určení prognózy.
Ošetřující kliničtí lékaři v těchto případech nejčastěji pracují s klinickými známkami obnovy
krevního oběhu a stavu vědomí.
Na výsledné určení holoorganického vývoje se nyní pro vyjádření prognózy přijal jako nejkratší
interval 72 hodin od náhlé srdeční zástavy.
Zkrácení tohoto intervalu i zpřesnění prognózy nabízejí nové, sofistikované metody – soubory
specifických biomarkerů i nové monitorovací možnosti.
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I nejnovější metodická doporučení CPR / KPR zformulovaná a celosvětově šířená v roce 2020 2021 doporučují multimodální přístup k časnému neuroprognostickému vyhodnocení.
West et al. (viz Resuscitation – v tomto číslo) přesvědčivě podporují metodu NIRS - near infrared
spectroscopy k určení aktuální oxygenace mozku (rSO2) jako zásadní nález a tím i údaj před
rozhodnutím o zahájení doplněné ECPR (MEDTRONIC INVOS 7100).
Stanovení prognózy nenávratné neobnovitelné mozkové perfuze bylo možné u 16 % pacientů;
u nichž bylo možno zodpovědně rozhodnout o nezahájení ECPR.
Proti absolutnímu přijetí se vynořily odborné námitky a výhrady:
▪

jednalo se o retrospektivní studii

▪

výsledky jsou založeny pouze na jednom zvoleném typu přístroje – reálně užitém
přístroji

▪

úvodní rSO2, spojené s přežitím, bylo 17 %.

▪

nejnižší rSO2 u přeživších nekorelovalo přesvědčivě s výslednými neurologickými nálezy.

NIRS technologie je schopna podle výsledků řady cílených studií v neuromonitorovaných případech
detekovat mozkovou ischemii, ale výsledky nejsou v časové ose přesně konzistentní. Mají totiž
společné nižší hodnoty během příjmů a úvodního vyšetření u výsledně nepřeživších v porovnání
s přežívajícími.
Dosud zveřejněné nálezy vyvolávají specifické a nikoli jednoduché otázky, jaké odborné jistoty lze
před zásadními rozhodnutími dosáhnout, abychom s plným přesvědčením nezahájili nebo ukončili
poskytování životní obnovy / podpory. O ROSC mohou totiž rozhodovat pouhé další krátké minuty.
Ukončení neodkladné resuscitace má v těchto případech charakter „withdrawing“; nezahájení
ECPR znamená naopak „witholding“ jako rozhodnutí o ne-aktivitě.
Texty současných metodických doporučení nezahrnují neurologická zhodnocení jako kritérium pro
aktivní volbu ECPR. Dosud nejsou k dispozici validní a plně přesvědčivá data. Tím vyvstává
významná otázka, zda lze aktuálně přijmout záznam NIRS z mozkové kory za plně reprezentativní
pro globální mozkové funkce.
Rozhodování je spojeno i s dalšími tématy a možnostmi současné a budoucí medicíny, a to včetně
dárcovského programu zemřelých dárců a transplantologie.
Do zpracování je třeba zařadit i diagnostiku smrti mozku v průběhu ECPR.
Nicméně výsledky nových cílených studií uvádějí, že odebrané orgány při smrti mozku po ECPR
byly pro transplantace perspektivně funkční ve více než 50 %.
Obtížná je v dané situaci i komunikace s rodinou.
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Nové situace si v tomto pojetí zaslouží empatické diskuse s rodinou v duchu výzvy: „Don´t take
your organs to heaven, heaven knows we need them here“.
Smrt tím může vystoupit ze svého významu absolutního konce života jedince, i když nám její
přesvědčivý obraz poskytne pohled na sofistikovaný a plně spolehlivý monitor.
DRABEK, Tomas. The brain through the looking-glass, and the death that we found
there. Resuscitation [online]. 2021, 168, 225-227 [cit. 2021-11-02]. ISSN 03009572. Dostupné z:
doi:10.1016/j.resuscitation.2021.09.013
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Některé aktuální právní otázky v souvislosti s očkováním proti onemocnění
covid-19
I. Očkování zdravotníků

„Vydává své příbuzné v šanc, aby tito voly a kravami se stali,“ tak se prý vysmívali anglickému
sedlákovi Benjaminu Jestymu, když inokuloval infekci varioly své ženě a synům.1 Je to pochopitelné
– neznámé vyvolává otázky a obavy. Vakcinace, přesněji aktivní imunizace si však přes počáteční
nedůvěru záhy našla v medicíně své místo a v počátku dvacátého století byla používána k léčbě
různých typů chronických infekcí.2 Díky vakcinaci byla v r. 1979 eradikována variola a zdá se, že se
přibližujeme vymýcení poliomyelitis. Ne u všech nemocí je však naděje na eradikaci, a tak hlavní
přínos vakcín zůstává v ochraně imunizovaného.
Zdravotníci jsou z podstaty své profese infekcemi ohrožení více než běžná populace, a proto
si i ochranu v podobě očkování zaslouží jako jedni z prvních. Jestliže však někdo očkování proti
onemocnění covid-19 odmítá například proto, že onemocnění prodělal a má protilátky, je otázkou,
zda by se k němu nemělo přistupovat analogicky jako k osobě, která má být očkována proti jiným
nemocem. Jak vyplývá ze zákona o ochraně veřejného zdraví3 a z prováděcí očkovací vyhlášky4,
očkování proti onemocněním uvedeným ve vyhlášce se neprovede při zjištění imunity vůči infekci
nebo při zjištění kontraindikace. Autoři výše uvedených předpisů byli prozřetelní. Navázání
protilátky na antigen a vytvoření tzv. imunokomplexu se může stát základem vážného zdravotního
poškození, a to si jistě nikdo nepřeje. Očkujeme, abychom zdraví prospěli, ne abychom škodili.
Zásada nonmaleficence je jedním ze základních principů moderní lékařské etiky. Důvodů pro
odmítnutí nepovinného očkování však může být více – od různých zdravotních problémů, přes
víru, až po prostou nedůvěru k něčemu novému. Podle dat společnosti Morning Consult
se například v sousedním Německu nežádoucích účinků vakcinace proti covid-19 obává 44 % těch,
kteří si nejsou jistí, zda se nechají očkovat, a 25 % osob z této skupiny se obává, že klinické studie
proběhly příliš rychle.5 Důvěře nepřidává, že k řádné registraci vakcín má dojít za více než rok.
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Například klinické hodnocení vakcíny Comirnaty (Pfizer/BioNTech) by mělo být ukončeno až
v květnu 20236. A ačkoli se v případě vakcíny Comirnaty jedná o zcela nový typ vakcíny (mRNA),
farmakokinetická studie nebyla provedena.7
Zdravotníci a povinné očkování
Zákoník práce ukládá zaměstnancům podrobit se očkováním stanoveným ve zvláštním právním
předpise.8 Tímto předpisem je výše uvedený zákon o ochraně veřejného zdraví a očkovací
vyhláška. Zdravotníků se pak týká povinnost podrobit se zvláštnímu očkování proti virové
hepatitidě B, proti spalničkám, u vybraných profesí proti vzteklině a v případě příslušníků
a zaměstnanců základních složek integrovaného záchranného systému proti virové hepatitidě Aa
proti virové hepatitidě B. Jak je patrné z výše uvedeného, v tento moment se zdravotníkům
povinnost podrobit se očkování proti onemocnění covid-19 zákonem ani vyhláškou neukládá.
Změnit vyhlášku však až tak složité není. Povinnost očkovaní proti tomuto onemocnění nelze
vyvodit ani z textu nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 9 Vir SARSCoV-2 je jako původce onemocnění covid-19 v běžné populaci rozšířen tak, že nebezpečí rozšíření
mimo pracoviště již nehrozí, takže ho nelze považovat za biologického činitele, proti němuž je
třeba zaměstnance chránit, ve smyslu výše uvedeného nařízení.
Povinnost očkovat se daná interním předpisem
Skutečnost, že zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní
prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a přijímáním opatření předcházet rizikům10, si nelze vysvětlovat tak, že je zaměstnavatel
odpovědný za celkový zdravotní stav svých zaměstnanců. Současně nelze oprávnění
zaměstnavatele stanovit požadavky pro výkon práce vykládat jako jeho oprávnění požadovat
po zaměstnancích cokoli. Požadavky pro výkon práce musí být z hlediska výkonu práce oprávněné
a povahou pracovních činností objektivně vzato ospravedlnitelné11 a rozhodně nesmí být v rozporu
se zákonem. Podle zákoníku práce smí k úpravě povinností zaměstnance dojít jen smlouvou mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem.12 Jednostranné určení povinnosti tedy možné není.
Zaměstnavatel může vnitřním předpisem stanovit práva v pracovněprávních vztazích, z nichž je
oprávněn zaměstnanec, výhodněji, než stanoví zákoník práce, a zakazuje se, aby vnitřní předpis
ukládal zaměstnanci povinnosti nebo zkracoval jeho práva stanovené zákoníkem práce.13 Ukládání
povinností je podle Listiny základních práv a svobod14 možné pouze na základě zákona a v jeho
mezích, přičemž základní práva mohou být omezena jen zákonem.15 Zaměstnavatel by tedy
interním předpisem očkování nařídit neměl.
Postih pro odmítnutí očkování proti covid-19
Především je třeba mít na paměti, že zaměstnanec není povinen zaměstnavateli sdělovat ani zda je
či není očkovaný, natož z jakého důvodu eventuálně očkovaný není. Zaměstnavatel nemá právo
od zaměstnance vyžadovat informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce16.
Skutečnost, že zaměstnanec je či není očkovaný proti onemocnění covid-19, na schopnost
vykonávat smluvenou práci vliv nemá. Zdravotní způsobilost k výkonu práce posuzuje lékař
v oboru pracovně-lékařských služeb a výsledkem sdělení zaměstnavateli je, že zaměstnanec je
k výkonu dané práce zdravotně způsobilý, zdravotně způsobilý s podmínkou, či zda zdravotní
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způsobilost k výkonu dané práce ztratil. Zda je zaměstnanec – pacient lékaře v oboru pracovnělékařských služeb očkován, je předmětem lékařského tajemství. Zaměstnavatel tedy nemůže
například ukládat zaměstnancům, aby založili na personálním oddělení očkovací certifikát, a ani
jinak tuto informaci vyžadovat a dále s ní pracovat, nemůže tuto informaci ani veřejně sdílet, třeba
vyvěšením na nástěnce. Je nepřijatelné, aby zaměstnavatel určil prostory, kam neočkovaní nemají
přístup, anebo naopak je nutil zdržovat se jen ve vymezených prostorách. Jakákoli ostrakizace
neočkovaných by mohla být považovaná za diskriminační, a tedy nedovolené jednání. Legitimním
požadavkem by se na druhou stranu dotaz na očkování mohl stát, kdyby bylo zaměstnavateli
státem uloženo, aby neočkované testoval a on by tedy potřeboval vědět, koho testovat má a koho
testovat nemá.
Jelikož očkování není povinné, není předpokladem ani podmínkou výkonu práce, a tedy z důvodu,
že zaměstnanec není proti covid-19 očkovaný, zaměstnavatel zaměstnance nemůže převést
na jinou práci. Zaměstnavatel z tohoto důvodu ani nemůže dát zaměstnanci výpověď, výpovědní
důvody jsou totiž taxativně stanovené v zákoníku práce17 (nelze si další důvody libovolně
vymyslet). Zaměstnavatel by ani neměl stanovit očkování jako kritérium pro výběr uchazečů
o zaměstnání. Rozhodování na základě tohoto kritéria by mohlo být považováno za diskriminační.
Závěr
Ačkoli se již v několika zemích zdravotníci a pracovníci v sociálních službách očkují proti
onemocnění covid-19 povinně, v současné době v ČR očkování proti onemocnění covid-19 povinné
není, a to ani ve vybraných profesních skupinách. Je třeba vzít v úvahu, že očkování je citelným
zásahem
do integrity, a ne pro každého je snadné se rozhodnout pro očkování jednou ze zcela nových
vakcín. Dokud nebude očkování proti covid-19 v ČR povinné, je třeba právo neočkovat
se respektovat. A to přesto, že vakcinace beze sporu zachraňuje životy.
II. Očkování nezletilých

V ČR se nezletilí starší 16 let mohli k očkování proti covid-19 hlásit od 4. června 2021,
od 1. července 2021 pak i nezletilí ve věkové kategorii 12-15 let. Ministerstvo zdravotnictví
na svých stránkách ihned po otevření registrace pro kategorii 16+ uveřejnilo, a stále uveřejňuje
informaci, že nezletilí starší 16 let nemusí k aplikaci očkování „dorazit“ v doprovodu zákonného
zástupce. Dle této informace může sám nezletilý zájemce udělit informovaný souhlas s očkováním,
přičemž souhlas nemusí být písemný, očkovací místo si ovšem písemnou formu souhlasu může
vyžádat.18
Informovaný souhlas s očkováním
K očkování coby úkonu zdravotní služby se v souladu s řadou právních předpisů a mezinárodních
smluv vyžaduje informovaný souhlas očkovaného. Pojem informovaného souhlasu by si zasloužil
celý příspěvek, takže k němu jen vybrané body: S ohledem na to, že je třeba respektovat
individualitu pacienta, je nutné, aby mu informace, na jejichž základě by se měl pacient
rozhodnout, poskytovala osoba dobře obeznámena s jeho zdravotním stavem. Pacient by měl být
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poučen nejen o konkrétním zákroku a přínosu pro jeho osobu, ale i o případných důsledcích
a rizicích – nikoli jen obecných, ale vždy s ohledem na konkrétní osobu. Ačkoli se zdravotníkovi
může zdát rozhodnutí pacienta chybné, je třeba respektovat autonomii vůle pacienta, a to
i v případě, že jde o zachování života. Neexistence informovaného souhlasu, ale i jen nedostatky
v informování pacienta jsou poskytováním péče non lege artis a neplatnost souhlasu jako následek
nedostatečného informování pacienta může mít závažné odpovědnostní důsledky.
Forma informovaného souhlasu
Covid-19 je onemocnění, které může probíhat velmi závažně a končit úmrtím. Přesto se IFR
(smrtnost) tohoto onemocnění v Evropě pohybuje kolem 0,30,4 %, globálně je pak IFR 0,15 %
(ref.19) a těžkým průběhem onemocnění je postiženo celosvětově pouze 0,6 % aktuálně aktivních
nemocných.20 Pokud se na toto onemocnění podíváme na základě dat, pozorujeme, že covid-19 je
virovou infekcí, která zasáhla imunologicky naivní populaci a způsobila v ní mnohé potíže, ale pro
naprostou většinu lidí není závažným onemocněním.
Co se týče dětí, podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) je celkové
riziko onemocněním covid-19 u dětí v EU/EEA a Velké Británii v současnosti považováno za nízké,
na základě nízké pravděpodobnosti onemocnění covid-19 u dětí a mírného dopadu tohoto
onemocnění. Celkové riziko onemocněním zánětlivým multisystémovým syndromem dětí (PIMSTS) v EU/EEA a Velké Británii ECDC považuje za nízké, na základě velmi nízké pravděpodobnosti
onemocněním PIMS-TS u dětí. Souvislost PIMS-TS s onemocněním covid-19 ovšem zatím nebyla
ani potvrzena ani objasněna. 21
Informace o tom, o jak závažné onemocnění se jedná, je podstatné pro rozhodnutí, jakou formu
má mít informovaný souhlas. Udělení písemného souhlasu k zásahu do integrity je podle
občanského zákoníku třeba k zákroku, který zdravotní stav člověka nevyžaduje.22 S ohledem
na charakter onemocnění je tedy až na výjimky třeba, aby byl informovaný souhlas pacienta
k očkování proti covid-19 písemný.
Způsobilost k udělení informovaného souhlasu
Zatímco plně svéprávná osoba uděluje souhlas s poskytnutím zdravotní služby sama, nezletilé
obecně zastupují především jejich právní zástupci – nejčastěji rodiče. Podle zákona o zdravotních
službách lze nezletilému pacientovi zamýšlené zdravotní služby poskytnout na základě jeho
souhlasu, jestliže je provedení takového úkonu přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti
odpovídající jeho věku.23 Paušálně stanovený věk, jako např. 16 let, zde dán není, a tedy ten, kdo
by měl vakcínu aplikovat, by měl rozumovou a volní vyspělost nezletilého posuzovat individuálně.
(To ovšem platí pouze v případě běžných, zavedených vakcín, nikoli vakcíny proti covid-19, jak
bude níže osvětleno.) Pro právní laiky musí být matoucí, že poskytování péče nezletilému je
upraveno
i v občanském zákoníku. V něm se uvádí, že nezletilý, který není plně svéprávný, může
v obvyklých záležitostech udělit souhlas k zákroku na svém těle také sám, je-li to přiměřené
rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku a jedná-li se o zákrok nezanechávající trvalé
nebo závažné následky.24 Ustanovení v občanském zákoníku upřesňuje podmínky dané zákonem
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o zdravotních službách a zdůrazňuje, že existují situace, kdy bez ohledu na rozumovou a volní
vyspělost nerozhoduje nezletilý, nýbrž jeho zákonní zástupci. Těmito upřesněnými podmínkami je
třeba se řídit, a nezůstat jen u použití ustanovení zákona o zdravotních službách.
Co se týče kritéria obvyklosti, za obvyklou záležitost by se mohla považovat situace, kdy se třeba
čtrnáctiletý vypraví k lékaři s akutní bolestí v krku či drobným poraněním, nikoli však očkování
vakcínou proti covid-19. Jak bylo totiž uvedeno výše, vakcíny proti covid-19 teprve procházejí třetí
fází klinického hodnocení. Klinické hodnocení vakcíny Comirnaty, dosud jediné agenturou EMA
podmínečně registrované vakcíny i pro očkování dětí, má být ukončeno až v červenci 2024. I když
byla Comirnaty registrována prozatím pouze v emergentním režimu, i tak se jedná o poněkud
předčasné užití pediatrické vakcíny. Obvykle se klinické hodnocení nejprve týká dospělých,
a až po ověření bezpečnosti, v poregistrační, čtvrté fázi klinického hodnocení, se přistupuje
k testování na dětech. Pokud by se totiž během nežádoucí účinky vyskytly až v závěru třetí fáze
klinického hodnocení dospělých subjektů, testování na dětech by nebylo vůbec zahájeno.
O obvyklou záležitost se tedy v případě vakcín používaných za výše uvedených okolností evidentně
nejedná.
Jelikož mRNA vakcíny jsou zcela novým typem humánních očkovacích látek, nelze s jistotou říct, že
očkování proti covid-19 nezanechává trvalé nebo závažné následky, které by se mohly projevit
třeba až s odstupem času. V současnosti jsou nám však již známy některé nežádoucí účinky, které
nastupují brzy po vakcinaci. Mezi těmito nežádoucími účinky nalezneme bohužel i úmrtí. Například
v USA jich registrovali k 9. červenci 2021 téměř jedenáct tisíc25 - grafické znázornění tohoto údaje
je poněkud znepokojující.26 Vedle nežádoucích účinků pozorovaných i u dospělých, u pediatrických
pacientů, zejména u mladých mužů, se vyskytuje jedna opravdu významná komplikace, a to
myokarditida a periokarditida. Podle izraelské studie tyto zánětlivé reakce pravděpodobně
souvisely s druhou dávkou vakcíny Comirnaty v poměru 1:100 000, ve věkové kategorii 16-30 let se
jednalo o poměr 1:20 00027. K opatrnosti aktuálně nabádá britský výbor pro vakcinaci a imunizaci
(JCVI), který očkování dětí doporučuje jen v případech, kdy je k tomu závažný zdravotní důvod
u dítěte nebo existuje závažný zdravotní problém v blízké rodině. Výslovně pak uvádí, že „Do doby
než bude k dispozici více dat týkajících se bezpečnosti a než budou tato vyhodnocena,
upřednostňuje se přístup předběžné opatrnosti.“ Podobně se v minulosti vyjádřil německý stálý
výbor pro očkování (STIKO)28.
Závěr
Bez ohledu na informaci zveřejněnou na stránkách ministerstva zdravotnictví, očkování proti
onemocnění covid-19 bez souhlasu svých zákonných zástupců nemohou podstoupit ani nezletilí
starší 16 let. Rodiče mají v rámci rodičovské odpovědnosti nejen povinnost, ale i právo pečovat
o zdraví svého dítěte. V případě zásahu do tohoto práva rodičů lze očekávat uplatnění práva rodičů
na soudní ochranu. Jestliže by zdravotník nezletilého naočkoval bez souhlasu jeho zákonných
zástupců a v důsledku očkování by došlo k výskytu nežádoucích účinků, mohlo by se jednat
o některý z trestných činů proti životu a zdraví typických pro oblast poskytování zdravotní péče,
a to zejména ublížení na zdraví a ublížení na zdraví z nedbalosti. Spolu s odpovědným
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zdravotníkem by pak mohl být odpovědný i jeho zaměstnavatel - poskytovatel zdravotních služeb.
Dále by mohlo dojít k postihu pracovněprávnímu i disciplinárnímu.
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22. § 96 odst. 2 písm. b) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
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Suplementum – Střípky z ISICEM 2021 v Bruselu
V roce 2021 doprovázel ISICEM kongres – sympózium v Bruselu opět výtisk tradiční „modré knihy“
Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2021 s editorstvím prof. J-L Vincenta
a s jeho 25 kapitolami a s 308 stranami pečlivě propracovaných textů.
Jednotlivé oddíly knihy sledují zvyklou osnovu, která prolíná i celý program sympózia:
▪

Sepse

▪

Šok

▪

Mikrocirkulace

▪

Dýchací cesty, dýchání a neinvazivní ventilace

▪

ARDS

▪

Renální problematika

▪

Akutní fáze i klinické výsledky po mozkolebečních poraněních

▪

Akutní příhody – emergencies

Autorské týmy jsou významně omlazeny, globalizovány a nové studie jsou především s mohutnými
mezinárodními soubory dat. Nechybí historické srovnávání – potvrzení předchozích názorů
a doporučení nebo naopak odborně zpracované zdůvodnění, jejich úpravy, výhrady až současné
odmítnutí. V mnoha kapitolách se již prezentuje zpracování COVID - 19 témat, problémů a nových
trendů do postkovidové éry.
Specifická pozornost je věnována nástupu a reálným perspektivám ECMO, E-KPR, oxygenaci mozku
po různých indikacích a postupech neodkladné resuscitace, i po recentních mozkolebečních
poraněních. Je zastoupeno i téma hospodaření s kapacitou ICU lůžek při jejich zvýšené potřebě,
při rozvoji epidemie, pandemie. Doporučují se využití helmy pro NIV, modernizace tracheostomie,
nové postupy při zvýšeném až velmi vysokém riziku plicní embolie atd.
Z bohatého obsahu předkládá suplementum jen základní zájmový výběr.

Non-adrenergní vazopresory při septickém šoku – současná doporučení
Přehledový článek z mnoha provedených studií na dané téma až didaktického rázu s 30 citacemi,
četnými doprovodnými tabulkami a s výstupními doporučeními hodnotí současnou situaci účinků,
možností, omezení a nežádoucích účinků vazopresorů – norepinefrinu, epinefrinu i nonadrenergních vazopresorů a jejich kombinací.
Mortalita pacientů se septickým šokem je na lůžkách ICU až 39 %. V akutním stavu, pokud
po úvodní promptní tekutinové terapii není dosaženo dostatečné hemodynamické stability, je
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indikováno nasazení vazopresoru. První volba je norepinefrin – noradrenalin. Pokud však není
vzdor náležitému dávkování účinný, zvyšuje se značně riziko s nežádoucími účinky jeho
navýšeného dávkování.
Do popředí indikací a prováděných studií proto postupují současné non-adrenergní vazopresory.
Do jejich skupiny se řadí arginin-vazopresin (AVP) a jeho deriváty (terlipresin a selepresin)
a angiotenzin II.
O jejich „náhradním“, popř. kombinovaném působení s norepinefrinem (dále NA) je dosud
poměrně málo studií. Přípravky jsou totiž poměrně málo užívány, i o jerjich patofyziologii je zatím
málo zpráv.
Nedostatečná terapeutická odpověď na katecholaminy
Septický šok je charakterizován hyperdynamickým oběhem se sníženou vaskulární rezistencí
a se zvýšeným minutovým srdečním objemem. Jeho snížená odpověď na podávaný NA je dána
nerovnováhou mezi vazokonstrikčními a vazodilatačními mediátory s desentidizací, často
se sníženými hladinami AVP, jeho receptoru typu V1R se sníženou expresí. Kromě tohoto
mechanismu se zřejmě podílejí různé vazodilatačně účinkující působky – oxid dusnatý, TNFα,
kininy a prostaglandiny, dále endogenní peroxynitrity, superoxidový anion, prostacyklin, aktivace
ATP senzitivních kaliových kanálů (K-ATP) a nedostatečné hladiny kortikosteroidů; postupně se
podílí i vaskulární hyporeaktivita a inhibice myozin-fosfatázy, účastnící se na kontrakci hladké cévní
svaloviny.
Indikace non-adrenergních vazopresorů
Vysoké dívky NA ohrožují periferní i splanchnickou ischemií, srdečními arytmiemi, vznikem
akutního infarktu myokardu, zvýšenou potřebou kyslíku a hyperglykemií, rozvojem ICU myopatie
a imunoinsuficiencí. Náhrada NA epinefrinem – adrenalinem podle studií nezvýšila přínos
a nevyhnula se nežádoucím účinkům charakterizujícím NA. Obdobné výsledky byly
zdokumentovány i při společném užití s dobutaminem.
Byly studovány i kombinace NA s non-adrenergním vazopresorem. Prokázal se jen mírný přínos
se zkrácením trvání šoku, se zkrácením nutné umělé plicní ventilace a se zlepšením funkce ledvin.
Doporučení podávat tyto kombinace má v současných metodických doporučeních jen velmi
slabou důležitost.
Non-adrenergní vazopresory
Vazopresin (AVP) a jeho deriváty
Vazopresin (nazývaný rovněž antidiuretický hormon) – nonapeptid je běžně vytvářen endogenně
v hypothalamu a je uvolňován zadním lalokem hypofýzy pod vlivem osmolality krve, krevního tlaku
a volemie. Váže se na specifické receptory; mezi nimi V1a-R stimulace vyvolává významnou
vazokonstrikci cestou cévní vaskulatúry. Působí vazodilataci plicního a koronárního řečiště,
pravděpodobně uvolněním oxidu dusnatého z endotelu. Uvolňuje ACTH, jaterní koagulační
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faktory. Jeho podávání významně snižuje potřebu dávkování epinefrinu; omezuje přímý vliv
na srdeční frekvenci, ale omezuje perfuzi portální a splanchnické oblasti.
Jeho kombinace s norepinefrinem ve studiích umožnila významné snížení dávek norepinefrinu.
U mírněji probíhajícího septického šoku se významně snížila i mortalita. Dosavadní výsledky
a zkušenosti nicméně nepodporují rutinně nasazovat kombinaci norepinefrinu a vazopresinu.
Terlipresin
Jedná se o syntetický triglyceryl vazopresin s prodlouženým trváním účinku po dobu 4 – 6 hodin.
Má vyšší selektivitu pro vaskulární V1a receptor. Je podáván jako pro-droga a je v játrech
a ledvinách degradován na lyzin-vazopresion. O podání i.v., popř. infuzně nejsou porovnávací
studie. Terlipresin snižuje spotřebu kyslíku více než norepinefrin. Mezi klinickými výsledky
srovnávacích studií nebyly zjištěny zásadní rozdíly. Nežádoucí účinky byly více vyznačeny
ve studiích s terlipresinem v porovnání s epinefrinem. Současná doporučení hodnotí terlipresin
jako vhodný alternativní vazopresor, který je schopen v kombinaci s norepinefrinem snížit jeho
nutné dávkování i při rezistentním septickým šokem. Nedoporučuje se jeho primární rutinní
nasazení.
Selepresin
Selepresin je selektivní V1a-R agonista, který lze užít k optimalizaci hemodynamiky oproti
ke kombinaci AVP s norepinefrinem. První klinické studie prokázaly možnost snížit až případně
ukončit, aniž by se snížil perfiuzní tlak. Selepresin je schopen zlepšit tekutinovou rovnováhu
a zkrátit dobu umělé plicní ventilace. Významná studie (SEPSIS-ACT) byla ukončena předčasně.
Kombinace s norepinefrinem nezlepšila výsledky ve srovnávací studii s podáváním pouhého
norepinefrinu. Současné výsledky nepodporují rutinní nasazování selepresinu.
Angiotenzin II
Působek – přípravek je základním produktem v systému renin – angiotenzin – aldosteron; ten
ovládá základní homeostatické mechanismy, které ovliňují hypotenzi a hypovolemii. Indikací je
snaha snížit dávkování norepinefrinu. Studie ATHOS se věnovala i.v. účinnosti angiotenzinu II
na distributivní šok. Prokázala, že infuzní podávání umožnilo snížit dávkování norepinefrinu.
Mortalita ke 30. dnu se nelišila, nelišily se ani nežádoucí účinky. Nižší potřeba norepinefrinu se
prokázala i u pacientů na ECMO – mimotělní membránové oxygenaci a za prováděné CRRT –
kontinuální náhrady funkce ledvin. Angiotenzin II nebyl však nikdy testován za souběžné
myokardiální dysfunkce a při vazodilatační formě šoku.
Studie nejsou ukončeny a nelze se jednoznačně vyjádřit k charakteru pacientů, pro něž by mohl
znamenat významný přínos.
Závěry a perspektívy
Non-adrenergní vazopresory neprokázaly zásadní přínosné prvky pro léčbu a výsledné léčebné
výsledky u pacientů se septickým šokem.
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Výsledky studií musí nadále hodnotit nejen reakci MAP – perfuzního tlakzu a minutového
srdečního objemu, ale i mikrovaskulární perfuzi, které jsou důležitým determinantem léčebného
klinického přínosu a úspěchu.
Současné závěry nejsou jednoznačné významově ani počtem provedených studií. Nedoporučují
se z toho důvodu jejich rutinní indikace. Norepinefrin zůstává a vazopresin je nyní považován
za bezpečný přídatný působek – přípravek ke snížení potřeby a dávkování norepinefrinu.
ANTONUCCI, E., M. GIOVINI a Y. SAKR. Non-adrenergic Vasopressors in Septic Shock: Overview and
Update. Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2021 [online]. Cham: Springer
International Publishing, 2021, 2021-09-04, 67-77 [cit. 2021-11-02]. Annual Update in Intensive Care and
Emergency Medicine. ISBN 978-3-030-73230-1. Dostupné z: doi:10.1007/978-3-030-73231-8_7
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Akutní fáze mozkolebečních poranění a manažment paCO2
Souhrnný didakticky pojatý článek akademických pracovníků z italských univerzit rozebírá minulost
názorů a provází poté i mnoha nejnovějšími studijními výsledky a konsenzuálními metodickými
doporučeními ve 30 citacích problematikou kapnie v akutní posttraumatické fázi krytých
mozkolebečních poranění.
Hyperventilace s hypokapnií byla v minulosti považována za určitý standard pro snížení
nitrolebního tlaku (ICP) v akutních fázích po mozkolebečních poraněních. Vzniká tím perivaskulární
alkalóza s vazokonstrikcí, omezuje se pravděpodobně průtok krve mozkem. Proces má krátkodobý
účinek, přesto je riziko, že může vést k ischemizaci mozku. paCO2 při odběru ze vzdálené arterie
neposkytuje přitom dostatečně spolehlivou informaci. Současná metodická doporučení požadují
pro závažná, krytá mozkolebeční poranění normokapnii s paCO2 35 - 45 mm Hg. Snížení
na hodnoty +- 30-35 mm Hg bylo doporučeno klinickými odborníky při zvýšeném nitrolebním
tlaku. Různorodost zjištění a různé názory vyžadují alespoň stručný společný souhrn a obecně
přijatelný výstup a autoři přednášky a textu se jej snaží naplnit.
Patofyziologické aspekty
Spotřeba kyslíku v mozku je velmi vysoká +-3,5 ml / 100 g / min, což představuje až plných 20 %
holoorganické spotřeby kyslíku.
Fyziologický průtok krve mozkem je relativně konstantní: 50 – 60 ml / 100 g / min u mladých
dospělých. Ze 700 – 800 ml krve se extrahuje +- 50 ml kyslíku. Arteriovenózní rozdíl je v mozku 6,3
ml / 100 ml krve. Pro splnění běžné lidské potřeby vyžaduje udržovat soustavně normální poměry
– zajišťuje ji formou autoregulace.
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Perfuze závisí na průměru arteriol jako odporových cév - ten se zvyšuje jejich vazodilatací
a naopak. Cévy reagují citlivě na systémový krevní tlak, na krevní viskozitu a na metabolické
nároky.
Poměry odpovídají Fickovu principu podle rovnice:
CMRO2 = CBF x avDO2
Mozková metabolická aktivita je zdrojem pro vznik CO2 a reaktivita mozku je spřažena s reakcí
mozkových cév a tudíž i s perfuzí mozku, paCO2 se řídí ventilací plic s přechodem přes
hematoencefalickou bariéru ovlivňuje cévní reaktivitu.
Hyperkapnie vede k respirační acidóze a tím k vazodilataci a naopak. Efekt je nicméně krátkodobý
– CO2 anhydráza vede k obnovení poměrů – viz reakce:
CO2 + H2O …… H2CO3 …….HCO3- + H +
Výsledky všech provedených studií prokazují, že endotel i hladká svalovina, perivaskulární neurony
i buńky glie se na reaktivitě pod vlivem CO2 podílejí a že reagují především na hodnotu
perivaskulárního pH.
Vliv na hladkou svalovinu je přímý prostřednictvím intracelulárního Ca a druhotný vlivem NO, K,
Ca, prostaglandinů a cyklických nukleotidů.
Prostaglandiny jsou účinné vazodilatátory cestou cAMP a NO účinkuje rovněž vazodilatačně.
V klinickém pohledu každý mm Hg změny paCO2 z 20 do 60 mm Hg po mozkolebečním poranění
vyvolá změnu průtoku krve mozkem (CBF) o +-3 %. Respirační hyperkapnie vyvolá vazodilataci,
zvýší mozkovou perfuzi. Hyperventilační hypokapnie vede k vazokonstrikci a průtok krve mozkem
omezí.
Hyperventilace – vliv na nitrolební tlak a na perfuzi mozku
Změny paCO2 ovlivňují nitrolební objem krve a tudíž i nitrolební tlak, ale vzájemný poměr není
lineární. Pravděpodobně sledují S-průběh křivky. Milimetrová změna Hg hodnoty paCO2 mění
krevní objem o 0,72 +- 0,42 ml a pravděpodobně vede ke změně nitrolebního tlaku o 1 mm Hg.
Hyperventilace byla při riziku nitrolební hypertenze poprvé užita Lundbergem v roce 1959.
Teprve na začátku 21. století autorské týmy recentních studií využili pro přesnou diagnostiku
nitrolebních poměrů po mozkolebečních poraněních a po hyperventilaci i PET vyšetření.
Prokázalo se, že poměrně významné, ale krátkodobé snížení paCO2 mozkovou perfuzi omezí. Vztah
k rizikové a riskantní ischemii mozku se přitom jako přesvědčivě lineární však nepotvrdil. Zvýšila
se např. extrakce kyslíku, poměr laktát-pyruvát se podle mikrodialyzačních výsledků nezměnil.
Výstupní závěry řady sofistikovaných studií uznávají, že ischemie je výrazem nepoměru mezi
metabolickými nároky mozku a perfuzí mozku.
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Hyperventilace sice omezí průtok krve mozkem, nemusí však nebezpečně omezit dodávku kyslíku
a potřebných metabolických zdrojů, omezí se zřejmě pouze integrita lokální CO 2 autoregulace. Ta
je po po mozkolebečním poranění běžně zhoršena. Závěry (Marion et al. 2006) podle uvedených
výsledků uzavřel, že krátkodobou hyperventilaci u pacientů se zvýšeným nitrolebním tlakem lze
hodnotit jako bezpečnou.
Současná doporučení
Z výsledků všech validních studií o komplexních poměrech a procesech v mozku uzavřelo 4. vydání
Brain Trauma Foundation, že u pacientů po mozkolebečním poranění je protrahovaná
profylaktická hyperventilace s paCO2 ≤ 25 mm Hg nedoporučuje. Nicméně optimální paCO2
u uvedených pacientů nebylo dosud možno přesně a přesvědčivě stanovit.
Nejnovější dokumenty z Seattle International Severe Traumatic Brain Injury Consensus Conference
(SIBICC) 2019 doporučují mírnou hyperventilaci s paCO2 32-35 mm Hg jako doplnění již nasazené
prvořadé terapie se složkami analgezie, sedace, osmoterapie, udržování náležitého systémového
tlaku a perfuzního tlaku mozku.
Hodnoty paCO2 < 30 mm Hg se nedoporučují; Tomu odpovídá i vyloučení hyperkapnie
a doporučení udržovat paCO2 ve fyziologických mezích 35-45 mm Hg.
Krátkodobá hyperventilace u pacientů s akutním mozkolebečním poraněním a s rizikem herniace
mozku je individuálním aktuálním rozhodnutím odborného lékaře. Nebylo dosaženo obecného
souhlasu k terapeutické hyperventilaci pacientů při zvýšeném nitrolebním tlaku, kdy se může
jednat o krátkodobé užití před neurochirurgickou intervencí např. hemikraniektomií atd.
Současné klinické postupy – doporučení
Pacientům v akutní fázi po mozkolebečním poranění se v poslední době přibližně 15 let věnovaly
četné multicentrické studie na více kontinentech. Sledovaly především vliv různých hodnot paCO 2
v různých oblastech mozku nejmodernějšími diagnostickými metodami.
Studie především zjistily, že hyperventilace se snížením paCO 2 je stále užívaným až rutinním
postupem i na klinických až univerzitních pracovištích a centrech.
Klinické postupy vycházejí z dosavadních výsledků, že nebyla přesvědčivě potvrzena ischemie
a metabolická nevyváženost/ nedostatečnost z omezení průtoku krve mozkem v důsledku
hyperventilace.
Klinickou indikaci na většině uvedených pracovišť a neurocenter pro užití hyperventilace
zdůvodňuje především nitrolební přetlak.
Výzkum pokračuje a hlavním postulátem je nejen ověřování intervencí po mozkolebečních
poraněních při zvyšujícím se nitrolebním tlaku, ale i začlenění dalších přídatných metod – úměrné
FiO2, a oxemie, využití analgosedace, neuroprotektiv, srování se studiemi oxygenace mozku
u pacientů po srdeční zástavě, po tradiční neodkladné resuscitaci i po E-KPR atd.
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Oxygenace mozku u rizikových pacientů po zresuscitované zástavě srdeční
Jde o rozsáhlý přehledový článek na stále častěji, důrazněji a sofistikovaněji studované téma.
Neodkladná resuscitace připojila k tradičnímu ALS provádění i E-KPR metody a propracovává je
i na urgentní příjmy a dokonce i do terénu. Neurologické výsledky se však významněji z důvodů
poresuscitační mozkové ischemie nezlepšují, i když se zkouší různé cerebroprotektivní
farmakomedikace.
Prověřují se nepříznivé faktory, které omezují průtok krve mozkem (CBF), jako je hypotenze
a hypokapnie. Perfuznímu tlaku a mozkové perfuzi se věnuje v poslední době např. COMACARE
studie, z níž text vychází. Všechny obdobné studie společně prokazují, že je především nutný
přísně personalizovaný postup s průběžnou a dlouhodobou monitorací oxygenace mozku
podobně jako se doporučuje v akutní fázi po mozkolebečních poraněních.
Metoda NIRS (near infrared spectroscopy) spolehlivě monitoruje regionální mozkovou saturaci
kyslíkem – rSO2 a zajišťuje tím průběžné hodnocení oxygenace mozkové tkáně (pbtO2).
Tato předložená studie koreluje sledování mozkové oxygenace invazivním způsobem
ze zavedeného mikrokatétru do bulbu v. jugularis int a neinvazivní metodou prostřednictvím NIRS.
Do textu jsou zařazeny podrobné popisy obou uvedených metod i řada osmi vybraných
relevantních studií z let 2013 – 2019.
Výhody a meze NIRS a invazivních měření pbtO2
NIRS
▪

Bez rizika technických komplikací

▪

Pohotová příprava a zajištění

▪

Poskytuje globální zhodnocení dostupného kyslíku

▪

Větší objem – rozsah vzorků

▪

Nevyžaduje speciální dovednosti a zkušenosti

▪

Ekonomická nenáročnost

▪

Pomalá reakce na změny kyslíku
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▪

Nedostatečná standardizace

Invazivní měření pbtO2
▪

Určí oxygenaci, využití kyslíku a metabolismus mozku

▪

Rychlá reakce na změny

▪

Výborná standardizace

▪

Měří lokální obsah kyslíku

▪

Krvácivé komplikace nejsou vyloučeny

▪

Pomalejší technická příprava

▪

Menší objem vzorku

▪

Vyžaduje specifické dovednosti a zkušenosti

▪

Vyšší ekonomická náročnost na jednorázové vybavení

SKRIFVARS, M. B., M. SEKHON a A. ÅNEMAN. Monitoring and Modifying Brain Oxygenation in Patients
at Risk of Hypoxic Ischemic Brain Injury After Cardiac Arrest. Annual Update in Intensive Care and
Emergency Medicine 2021 [online]. Cham: Springer International Publishing, 2021, 2021-09-04, 253-265
[cit. 2021-11-02]. Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine. ISBN 978-3-030-73230-1.
Dostupné z: doi:10.1007/978-3-030-73231-8_22

Klíčová slova: Zástava srdeční; Oxygenace mozku; Pozástavový syndrom, NIRS
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Drábková

Sex - pohlaví a gender: vliv na sepsi a septický šok
Většina chorob má odlišné incidence a často i projevy a průběhy u mužů a u žen. Autoimunitní
procesy se z 80 % projevují u žen, kancerogenita je naopak častější u mužů. Obdobný dimorfismus
je zaznamenán i u infekčních chorob.
V intenzivní medicíně a v intenzivní při i ve studiích pacientských souborů z intenzivní péče na ICU
je dimorfismu věnována jen strohá statistická pozornost v zastoupení, popř. 4 % v mortalitě. Věku,
fertilnímu období u žen není v naprosté většině, tj. kromě specificky zaměřených pohledů,
věnována v souborných studiích rozvaha žádná. U sepse jsou rozdíly a rozdílné fenotypy již
zaznamenávány z aspektu rozdílné mortality a letality.
Téma je podstatně podrobněji pojednáváno v modelech a v pokusech na zvířatech, ale je třeba je
daleko intenzivněji implementovat do klinického sledování a výzkumu.
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Autorská skupina z akademických pracovišť v Marseille a v Toulouse se tématu popisně a velmi
podrobně věnuje s doprovodnými 53 citacemi z pohledu pokusných studií na zvířatech i z pohledu
současných klinických výzkumů.
Pracuje s termíny a projevy:
▪

Sex / pohlaví: Biologické typy, chromozomy, hormonální poměry a exprese, anatomie –
hlavní náplň textu

▪

Gender: Sociální role, chování, strava, sportovní aktivity, práce, dostupnost péče –
odvozená náplň textu

Epidemiologie
Muži jsou vnímavější oproti ženám ke vzniku infekcí s RR = 1,28 a dokonce jsou vnímavější
i k rozvoji sepse. V tomto pohledu je vzájemný poměr k ženám ještě výraznější a ještě se zvyšuje
při porovnávání počtu žen a mužů, přijímaných do intenzivní péče na ICU. Indikace k příjmu do ICU
péče se však sex / pohlaví na rozhodování lékařů ve studiích neprojevuje.
Zdroje infekcí
Vnímavost vůči zdrojům infekcí jsou u obou pohlaví zčásti rozdílné. Uvedený jev je přítomen
i u pacientů v intenzivní medicíně a v intenzivní péči.
U mužů jsou častější infekce dolních dýchacích cest. Sinusitidy a tonzilární infekce převažují u žen.
Důvodem jsou především rozdílné anatomické poměry.
U mužů převažují závažné hematogenní infekce s RR = 1,3. Dále se u nich řadí častější infekce
trávicího traktu, vyvolané u mužů pravděpodobně s jejich odlišnými dietními a hygienickými
návyky.
Studie u zvířat vykazují, že u samic je sliznice GIT odolnější vůči hypoxii a acidóze; zánětlivé procesy
jsou častější u mužů - jejich vývoj sníží např. flutamid – antagonista testosteronu.
U žen je naopak častější incidence zánětlivých urogenitálních infekcí a procesů. Potencují ji odlišná
anatomie, odlišné hormonální prostředí a odlišný močový mikrobiom – viz tab. 1.
Tab. 1. Mikrobiální zastoupení jednotlivých kmenů

Zdroje infekce

Nejčastější vyvolávající kmeny

Sex/Pohlaví

Dýchací cesty

Streptococcus pneumoniae
Chlamydophila pneumoniae
Legionella spp.
Mycoplasma pneumoniae
Mycobacterum tuberculosis
Pseudomonas aeruginosa

Muži
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Acinetobacter baumanii

Krevní oběh

Escherichia coli
Staphylococus aureus
Coagulase-negative staphylococci
Streptococcus pneumoniae
Klebsiella spp

Muži

GIT

Salmonella typhi
Helicobacter pylori
Yersinia enterocolitica
Escherichia coli
Enterobacteria
Enterococcus faecalis, faecium

Muži

Močové ústrojí

Escherichia coli
Enterococcus spp.
Staphylpococcus saprophyticus
Klebsiella pneumoniae

Ženy

Sepse a septický šok
Incidence sepse se v poslední době zvýšila vlivem přesnějších definic a přesnější diagnostiky a také
vlivem vyššího zastoupení celkově křehkých pacientů, komorbidních i seniorů.
Souhrnné studie z poslední doby dokumentují, že zastoupení mužů s diagnózou sepse je
v intenzivní péči 54 – 61 % a že často vznikají u mužů po závažných traumatech s OR 1,58.
V dětství je u hochů a dívek sepse zastoupena rovnoměrně. Rozdíl je naopak nejvýrazněji patrný
ve věkové kategorii obou pohlaví mezi 25.- 30. rokem života. Nevelký rozdíl ve stejném směru je
zřejmý i v seniorském období; stáří žen se sepsí je přitom v porovnání s muži vyšší.
Sepse, septický šok a jejich výsledky
Mortalita je celosvětově uváděna celkovým číslem 20 %. Septický šok je diagnostikován podle
údajů z metaanalýz při příjmu pacientů na lůžko intenzivní péče až ve 10,4 % a v průběhu
intenzivní péče v 8,4 %.
Výsledky terapie u pacientů, hospitalizovaných v intenzivní péči jsou příznivější u žen z pohledu
délky nutného pobytu na ICU a počtu ICU ošetřovacích dnů.
Muže s uvedenými diagnózami bylo nutno podstatně častěji uměle ventilovat a podporovat
vazopresory než ženy a častěji se jejich stav komplikoval přídatným renálním postižením typu AKI
(acute kidney injury).
Mortalita na sepsi v ICU dosahuje až 37 – 39 %. Rozdíly mezi pohlavími nejsou podle studií
jednoznačné. V seniorském věku je u žen mortalita při sepsi vyšší než u mužů. V Evropě byla v roce
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2015 u mužů nejvyšší v jejich 78 letech, u žen v 81 letech jejich věku. Muži rovněž častěji umírají
pro komorbidity – trauma, rakovinu a postupující kardiovaskulární choroby.
Vliv koronavirové COVID- 19 choroby
V intenzivní péči byl v celém světě průběh COVID-19 infekce závažnější u mužů než u žen,
a to z důvodu rozvoje častějších plicních ARDS obrazů a průběhů.
Muži byli třikrát častěji při COVID-19 infekci přijímáni urgentně do ICU péče s OR = 2,84; 95%CI;
2,06 – 3,92 ( Peckham 2020). Mortalita mužů přitom narůstala v kategorii od 50 let jejich věku,
a to i když ženy byly v téže věkové kategorii častěji zatíženy nezávislými komorbiditami.
Příčiny jsou zřejmě dány rozdíly v imunitě, v hormonálních a v chromozomálních rozdílech. Ženy
mají vyšší hladiny CD4-T buněk, vyšší hladiny interferonu 1 (IFN-1). Estradiol podle informací
ve studiích stimuluje zřejmě imunitní odpověď a podporuje tvorbu protilátek. Virus COVID – 19 se
váže na angiotenzin konvertázu 2 (ACE-2), který je kódován geny X chromozomu a je rozdílný
v expresi u mužů a u žen.
Studie a mechanismy

Modely u pokusných zvířat
Sexuální dimorfismus byl u zvířat v mnoha studiích testován i podle změn po provedených
kastracích u samců i u samic. Byla hodnocena vnímavost, popř. vyšší rezistence vůči infekci
různými patogeny. Leone již v roce 2004 prokázal, že samci a kastrované samice myší byli např.
vůči Coxiella burnetti náchylnější vůči tkáňovým infekcím v porovnání s fertilními samicemi.
Pohlavní hormony
V experimentech (MERKEL 2001) se prokázala vysoká letalita sepse u kastrovaných myších samic.
Výsledky se u nich výrazně zlepšily po podání estradiolu – letalita poklesla z 80 % na 50 %. Ženské
pohlavní hormony mají zřejmě protektivní působnost v porovnání s androgeny s jejich
imunosupresivním účinkem.
Do humánní intenzivní medicíny nelze však uvedené výsledky zjednodušeně přenášet. Vysoké
dávky estradiolu mortalitu dokonce zvyšují. V seniorském věku jsou vysoké hodnoty estradiolu
spojeny se zvýšenou mortalitou, a to u obou pohlaví. Vyšší hladiny testosteronu byly u seniorek
spojeny se zvýšenou vnímavostí a s vyšší mortalitou.
Chromozomy
Indukovaná snížená aktivita až inaktivita X chromozomu genů, vázaných na X chromozom, zvyšují
vnímavost k infekcím u mužů. Fenomén vyniká např. při autoimunitních onemocněních.
Predispozice u žen je prokázána např. u žen pro lupus erythematodes. V genetických
chromozomálních jednotkách jsou sníženy kolující T a B lymfocyty u Turnerova syndromu, přičemž
opak je zaznamenáván u Klinefelterova syndromu.
Muži se sníženým sérovým testosteronem se imunitně přibližují poměrům u zdravých žen.
Inaktivace X chormozomu během vývoje embrya nicméně není kompletní.
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Imunitní odpověď
Lymfocyty u mlžů a u žen mají sexuálně odlišné receptory na svém povrchu. Estrogeny např. přímo
stimulují B-lymfocyty a tvorbu protilátek. Podmiňuji větší imunitu žen vlivem i vyšších hladin
imunoglobulinů. Testosteron omezuje tvorbu IFN-gamma a TNF alfa a zvyšuje vnímavost vůči
bakteriální infekci.
Behaviorální faktory a genetický dimorfismus
Vzájemné konfrontace s patogeny společně s různorodými sociálními interakcemi se na rozdílech
mezi muži a ženami rovněž podílejí.
Historicky byl charakteristický model chronického kouření u mužů s časovanou příčinnou
návazností na rozvoj respiračních onemocnění.
Do studií je třeba je třeba zařadit i tyto uvedené faktory a aspekty:
▪

Životní styl: U děvčat, u mladých žen je často převažující vegetariánská strava, spojená
s menší fyzickou aktivitou a se stresově působícím prostředí. Ovlivňují nepříznivě
vnímavost k infekčním onemocněním.

▪

Dostupnost a včasné vyhledání náležité zdravotní péče. Nedostatečnost je v tomto
směru více zřejmá u mužů než u žen. Tématu se s podporou jeho významu věnovalo již
v roce 2019 globální hnutí #Lancet Women Movement.

Léčebné strategie při sexuálním dimorfismu
Posuzování sexuálního dimorfismu, jeho znalosti, jeho diagnostika u aktuálních pacientů nabývá
obecného významu. Má i významné vstupy do intenzivní medicíny a do intenzivní péče,
a to u pacientů / pacientek v kterékoli fázi jejich věku. Zdůrazňuje tím nejen další aspekt
personalizace, ale vyžaduje i záznamy ve zdravotnické dokumentaci.
Pozornost si vyžaduje nejen farmakokinetika, biologický poločas t½, charakter kardiální dysfunkce,
vlivy nových cílených betablokátorů, dimorfismus betablokátorů.
Klinický příklad: Připojení nitrožilního podávání kortikosteroidů v průběhu septického šoku
do terapeutických komedikací ovlivnilo – zkrátilo zřejmě délku pobytu pacientů na intenzivním
lůžku i jejich ventilodependenci. Neovlivnilo však konečné klinické výsledky ani kvalitu následného
života – HRQoL – Health Related Quality of Life.
Potřeba validních multicentrických studií je nutná již v nejbližší budoucnosti – ovlivní i intenzivní
medicínu a její diagnostické a léčebné strategie.
LOPEZ, A., I. LAKBAR a M. LEONE. Effect of Sex and Gender in Sepsis and Septic Shock: A Narrative
Review. Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2021 [online]. Cham: Springer
International Publishing, 2021, 2021-09-04, 3-13 [cit. 2021-11-02]. Annual Update in Intensive Care and
Emergency Medicine. ISBN 978-3-030-73230-1. Dostupné z: doi:10.1007/978-3-030-73231-8_1
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Vitamin C – významný marker v kritickém stavu?
Přehledový článek tří autorů z akademických pracovišť v Amsterdamu a Delftu je doplněn
40 citacemi z historie i z poslední doby.
Věnuje se hodnocení vitaminu C – kyseliny askorbové – hodnotám i působnosti i.v. podávání
v kritickém stavu – jeho diagnostickým i doplňkovým terapeutickým možnostem. Ty se věnovaly
tématu zejména v posledních letech a to k ovlivnění klinických výsledků zejména při septickém
šoku. Při něm bylo zmiňováno snížení multiorgánové dysfunkce i závislosti na vazopresorech.
Studie však byly prováděny s heterogenními pacientskými soubory a s nejednotnými protokoly,
s různými komedikacemi, zejména s hydrokortizonem.
V posledních již validnějších studiích a metaanalýzách uvádějí příznivý účin se snížením mortality
do 30 dnů, a to zejména v případech, kdy byl C vitamin podáván i.v. po dobu 3-4 dnů. Komedikace
výsledky neovlivnily. Podsoubory se věnovaly zejména pacientům se sníženými hladinami
až s nedostatkem vitaminu C. Z laboratorního pohledu jsou ale požadavky na odběry a analýzu
zvláště náročné. Výsledky a jejich interpretace nejsou dosud jednotně srovnatelné a jsou výzvou
pro budoucnost – pro intenzivisty i pro laboratorní specialisty.
Funkce a významy vitaminu C
Vitamin C má vícečetné funkce. Podporuje především antioxidativně, protizánětlivě
a imunoprotektivně. Je kofaktorem v biosyntéze norepinefrinu a vazopresinu, zvyšuje senzitivitu
vůči katecholaminům, je ochráncem mikrocirkulace, zlepšuje hojení ran. Nízké hladiny se prokazují
především při závažných traumatech, při popálení, sepsi, při život ohrožujícím krvácení,
po zresuscitované zástavě srdeční.
Hodnoty, prokazující hypovitaminózu C jsou < 23 umol/l (u 88 % pacientů) , nedostatečné jsou
hladiny < 11 umol/l ( až u 38 % pacientů).
Aktuálně se na nich podílí vyšší metabolická spotřeba a omezení recyklace při oxidativním stresu;
zde působí protektivně proti lipidům, proteinům i DNA. Při vysoké míře stresu se jeho recyklace
a tím i orgánová a systémová protekce stává nedostatečnou.
Indikovány jsou útočné dávky i.v. za laboratorní kontroly hladin.
Odběry, rychlosti transportu do laboratoře a zde již připravené a pohotově zahájené analýzy jsou
časově i se zachováním kyselého, studeného prostředí v heparinem obdukovaných transportních
zkumavkách jsou náročné ale naprosto nutné. V laboratoři je nutno analyticky zpracovat ve velmi
krátkém čase. Užívají se enzymatické POCT metody nebo chromatografická určení HPLC – high
performace liquid chromatography. Obě metody jsou v textu velmi podrobně popsány.
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Složitý oxidoredukční potenciál (sORP) představuje celkový oxidativní stres v krvi, je určován
v rámci pohotového POCT v plasmě, v plné krvi, seru nebo v moči do 20 minut po odběru, aby byl
jeho výsledek spolehlivý a klinický použitelný. Hodnoty jsou v nepřímém poměru ke koncentraci
C vitaminu a celkové antioxidativní kapacity. Po nitrožilním podání C vitaminu sORP významně
klesá – C vitamin rychle znehodnotí volné radikály a ovlivní celkový oxidativní stres.
Výsledky jsou spolehlivé, pokud je analýza provedena do 20 minut od odběru v nativních
klinických podmínkách.
C vitamin se jeví klinicky sice jako perspektivní biomarker, ale pro rutinní provoz je získání jeho
validní hodnoty velmi náročné a budoucí uplatnění je v tomto směru diskutabilní.
ROZEMEIJER, S., F. A. L. VAN DER HORST a A. M. E. DE MAN. Measuring Vitamin C in Critically Ill Patients:
Clinical Importance and Practical Difficulties—Is It Time for a Surrogate Marker? Annual Update in Intensive
Care and Emergency Medicine 2021 [online]. Cham: Springer International Publishing, 2021, 2021-09-04,
25-34 [cit. 2021-11-02]. Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine. ISBN 978-3-030-732301. Dostupné z: doi:10.1007/978-3-030-73231-8_3
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Postupy u pacientů s vysokým rizikem a atakou plicní tromboembolie
Tým odborníků kritické medicíny a péče z univerzitního pracoviště v New Yorku se extenzivně
věnuje současným doporučením v oblasti rizika i reálného průběhu tromboembolie do plicního
řečiště. Téma je zpracováno systematicky včetně blokových schémat, algoritmů a 45 citací. Text je
pojat klinicky reálně a instruktivně.
V současné době nejsou názory ani metodická doporučení jednoznačná. Akutní letalita je přibližně
2 % u normotenzních pacientů, 30 % u pacientů s dysfunkcí pravé komory srdeční
a až 65 % po úvodní srdeční zástavě.
Vedoucím momentem je poměr mezi velikostí trombu a vyvolaným obstruktivním šokem a s plicní
hypertenzí. Rozhoduje nejen míra obstrukce, ale i vazokonstrikční reakce cestou tromboxanu A2
a serotoninu.
Tlakové pravostranné přetížení navíc vede k vychýlení mezikomorového septa - snižuje se
levostranný preload – předtížení a tím i srdeční výdej.
Přesné prognostické údaje klinického vývoje nejsou dosud přesně dány – jsou klinické,
kardiologicky funkční a mají i své laboratorní markery.
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Vysoké riziko kritického selhání předkládá Bove score: srdeční frekvence ≥ 110 / min; systolický
krevní tlak 90 – 100 mm Hg po dobu minimálně 15 minut, dále dysfunkce pravé komory a zvýšená
laboratorní hodnota troponinu.
Lze je doplnit výsledky hodnocení podle PESIC (Pulmonary Embolism Severity Index); umožňuje
zhodnotit závažnost a podpoří účelné klinické rozhodování.
Submasivní plicní embolizace a akutní léčebný postup
Okamžitým postulátem při stanovení dané diagnózy je zahájit antikoagulační farmakoterapii.
Doplní se inhalací kyslíku a vazodilatačně účinného oxidu dusnatého.
Při závažné pravostranné dysfunkci je indikováno podání inotropika, nejčastěji dobutaminu.
Vazopresorická podpora je indikována k udržení MAP (středního arteriálního tlaku) > 65 mm Hg
a noradrenalin (norepinefrin) je první volbou.
Postup nemusí splnit terapeutická očekávání, postupuje dilatace pravé srdeční komory. Infuzní
nálož může dokonce vést k akutní dekompenzaci pravé komory. Je na aktuálním rozhodnutí, zda
zahájit při hypoxemii a dechové tísni náležitou umělou plicní ventilaci – její působení není
hemodynamicky přínosné – akutně klesne pravostranné předtížení. V diskutabilních případech je
indikována zkusmá oxygenoterapie s úměrnou FiO2 bez invazivního vstupu do dýchacích cest.
Sedace propofolem se nedoporučuje – má negativně inotropní účinek a důsledkem je zvýšení
mortality.
Systémová trombolýza
Volba je jednoznačná při nálezu trombózy – je indikována u pacientů s vysokým rizikem
tromboembolické komplikace a při aktuální embolizaci a u oběhově nestabilních pacientů a po
obnovení spontánního oběhu (ROSC) po kardiopulmonální resuscitaci při srdeční zástavě. Její
nasazení snižuje mortalitu až o 50 % (3,4 – 2,2 %) v porovnání s pouhým nasazením antikoagulační
léčby. Mezi její nežádoucí účinky se nicméně řadí zvýšené krvácení (3,4 – 9,2 %) a vznik
nitrolebního krvácení (0,2 – 1,5 %). Je indikována při neúspěchu předchozí antikoagulační terapie,
při oběhovém zhoršování.
Tématu se v poslední době intenzivně věnovaly studie, např. PEITHO (European Pulmonary
Embolism Thrombolysis) dokumentovala kupř. zvýšení nitrolebního krvácení po podávání
tenekteplázy; ta byla určena pouze pro extrémní akutní příhody.
Farmakoterapeutické kombinace byly námětem i dalších studií (TOPCOAT) s kombinací
nízkomolekulárního heparinu – LMWH a tenekteplázy.
Trombolytické medikace byly zkušebně sníženy na 50 % (studie MOPETT), ale v porovnání
s výskytem nežádoucích účinků neposkytly jednoznačný přínos.
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V současné době se na základě uvedených výsledků a nežádoucích účinků nedoporučuje ofenzivní
trombolýza u pacientů s pouze středním rizikem závažné tromboembolické příhody.
Terapie se v současné soustřeďuje na indikace a na výtěžnost invazivních metod.
Katétrové postupy
Uvedené postupy jsou určitou invazivní alternativou systémové trombolýzy u středně a vysoce
rizikových pacientů.
Mechanickou extrakci trombu lze kombinovat s trombolýzou. V kritických a v extrémních
případech je lze kombinovat se zajištěním daného pacienta cestou ECMO (přístrojovou mimotělní
membránovou oxygenací).
Technické vybavení, pomůcky jsou různorodé – AngioJet s reolytickým účinkem, Flow Triever atd.
a jejich volba vč. komplexního postupu jsou v odborné kompetenci intervenčního kardiologa.
Extrakce je schopna normalizovat pravostranný tlak aniž by se významně zvýšilo riziko např.
krvácivých komplikací.
K bližší informaci je do textu vřazen přehled i rozbor provedených studií ULTIMA, SEATTLE – II,
OPTALYSE. Metody se stále podle jejich výsledků modifikují a zdokonalují. Indikace a provedení
významně závisejí na zkušeném kardiologovi, na technickém vybavení, na týmu schopném
okamžitě zahájit ECMO atd.
Je doporučen postup s interdisciplinárním PERT týmem (pulmonary embolism response team),
uvedený a konkrétně doporučený i 2019 ESC Guidelines.
Záchranné terapeutické postupy
Chirurgická embolektomie z plicního řečiště
Indikovány jsou případy – pacienti s kontraindikací fibrinolýzy a ti, kteří i po jejím nasazení jsou
nadále nestabilní, s velkým trombem v pravostranné srdeční dutině. Operace se provádí
ze sternotomie s mimotělním oběhem – (CPB – cardiopulmonary bypass). Metody jsou účinné
a stále se zdokonalují.
Technické asistenční vybavení pro pravou komoru srdeční
Jsou přemosťujícím vybavením pro pacienty před definitivním řešením při hrozící dekompenzaci
pravé komory a před celkovým oběhovým selháním.
Nejčastěji se zavádějí cestou z vena femoralis s fluoroskopickou kontrolou. Jsou schopny udržovat
perfuzi až 4,4 l/ min a to až po dobu dvou týdnů. Mají širší uplatnění v intervenční kardiologii.
Studie nemají dosud dostatečně robustní datové soubory, ale výsledky jsou nicméně velmi
perspektivní.
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ECMO – mimotělní membránová oxygenace
Metoda je alternatívou oběhové podpory s pravostrannou dekompenzací a rezistentním šokem.
ECMO je je současně možností při náhlé zástavě oběhu i jako přemosťující metoda k definitivní
terapii.
Zatím nejsou k dispozici dostatečně mohutné datové soubory s antikoagulační medikací.
Nepříznivé výsledky byly zjištěny při náhlé zástavě oběhu, trvající déle než 30 minut. ECMO je navíc
zatíženo rizikem krvácení, popř. infekcí. Vyžaduje zkušený a vždy připravený tým.
WEINSTEIN, T, DESHWAL, H, BROSNAHAN, SB: Advanced Management of Intermediate-High Risk
Pulmonary Embolism. Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2021 [online]. Cham:
Springer International Publishing, 2021, 2021-09-04, , 283 - 294 [cit. 2021-11-12]. Annual Update in
Intensive Care and Emergency Medicine. ISBN 978-3-030-73230-1. Dostupné z: doi:10.1007/978-3-03073231-8_24
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Aktualita
Ohlédnutí za mimořádnou událostí v Houstonu (Astroworld) 2021
Během páteční noci 5. listopadu 2021 došlo v americkém Houstonu na festivalu Astroworld (NRG
Park) při koncertu hlavní hvězdy rapera Travise Scotta k úmrtí a zranění mnoha účastníků. Ke dni
15. 11. 2021 hovořila agentura Reuters o 10 mrtvých (mladých lidí, včetně devítiletého chlapce).
K události došlo krátce po začátku společného vystoupení Scotta a rapera Draka. Již pár dnů
po incidentu byli v souvislosti s událostí mimo další zažalováni Travis Scott a organizátoři festivalu
Astroworld. Událost je samozřejmě prošetřována a konečné závěry budou k dispozici až za mnoho
měsíců, možná spíše let.
A právě proto stojí za to zabývat se touto problematikou již nyní, přestože jsou k dispozici zatím
spíše mediální sdělení jednotlivých zúčastněných než „tvrdá data“.
Návštěvníci koncertu popisovali, že k začátku celé události došlo již při odpočítávání posledních
sekund před koncertem hlavní hvězdy Travise Scotta. Jakmile byl koncert zahájen, bylo těžké
ve všudypřítomném hluku hudby slyšet volání o pomoc. V hustém davu před pódiem omdlévali
lidé
a další po nich šlapali. Zátarasy kolem se staly jakousi smrtelnou pastí.
Podle účastníka koncertu paramedika Maxe Morbidelliho volal kolem deváté v davu blízko něj
někdo o pomoc, v tu chvíli už byl údajně koncert nebezpečnou a nezvladatelnou událostí, sám
Morbidelli se v davu cítil ohrožen. Po zdolání zábrany na zemi nalezl nedýchající cyanotickou dívku,
u které neprodleně zahájil resuscitaci. Morbidelli vyslovil názor, že narazil mimo jiné
na nepřipravenost a nevybavenost příchozího zdravotnického týmu, kterému dokonce při
spolupráci s bezpečnostními pracovníky při transportu z davu při překonávání zátarasy spadla
mladá žena z transportní desky na zem. Dále popisoval celou situaci tak, že kolem lidé omdlévali
a padali, ostatní po nich šlapali.
Podle Madeline Eskins, zdravotní sestry pracující na jednotce intenzivní péče, se kolem půl deváté
večer při odpočítávání před začátkem koncertu na ni natlačili ostatní návštěvníci a omdlela. Její
přítel ji v bezvědomí přenesl přes zátaras do méně přelidněné VIP zóny. Kolem se snažili dostat
na stejné místo lidé krvácející z úst, nosu, ale marně. Sama Eskinsová pak popisuje, jak pomáhala
po nabytí vědomí muži se zástavou oběhu. Kritizovala neschopnost a vybavení zdravotnického
týmu. Chaos se paradoxně zhoršoval již při první písni s názvem „Escape Plan“.
Další návštěvnice popisovala křik mnoha lidí o pomoc, lidé se dusili a omdlévali v davu, situaci
kolem ní viděla jako „podlahu“ tvořenou lidmi v několika vrstvách. Sama ztratila rovnováhu
a padla, ale muž poblíž ní jí pomohl zvednout se a podařilo se jí dostat mimo dav. Snažila se cestou
kameramana na plošině umístěné výše prosit o pomoc, o zajištění pomoci a ideálně přerušení
koncertu, avšak marně.
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Některé informace, které přicházely v souvislosti s událostí, se týkaly možného zneužití drog.
Údajně několika osobám bylo nutné podat antidotum opioidů Narcan. Referována byla i událost,
kdy jeden člen bezpečnostní agentury ucítil vpich do krku a pak ztratil vědomí. I toto se stalo
předmětem vyšetřování, stejně tak jako jeho součástí budou výsledky toxikologických vyšetření
zjištěné při pitvách zemřelých.
Pokud jde o vyjádření profesionálů z místa, tak např. šéf hasičů Sam Peña z Houstonu sdělil, že
hasiči, kteří byli primárně rozmístění vně areálu, neměli k dispozici radiové spojení s firmou
ParaDocs najatou organizátory koncertu a poskytující zdravotnické zajištění (přestože o něj žádali),
hasičům byla poskytnuta pouze čísla mobilních telefonů. Zároveň sdělil, že ani na místě
neexistovalo přímé spojení mezi hasiči vně objektu a organizátory koncertu. Spojení pouze cestou
mobilních telefonů bylo označeno i zástupci asociace profesionálních hasičů za nedostačující
a nespolehlivé vzhledem k poměrně častým výpadkům signálu při mimořádných událostech při
takto obrovské koncentraci osob využívajících mobilní telefony. Spojení cestou radiové sítě bylo
možné mezi hasiči a Houston Police Department a dále firmou Harris County Emergency Corps
zajišťující zdravotnické transporty z místa. Dle sdělení Pollaka, který zajišťoval zdravotní péči pod
hlavičkou ParaDocs, existovalo radiové spojení s organizátory festivalu, jak jim bylo od
organizátorů poskytnuto.
Na místě konání koncertu bylo dle sdělení CNN 528 policistů a 755 zaměstnanců soukromých
bezpečnostních služeb a týmu ParaDocs (z uvedeného počtu měl tento tým údajně zastoupení cca
70 osob). Mnoho otázek vyvstalo kolem připravenosti města a pořadatelů Astroworldu na takovou
událost. Podle Paula Wertheimera zabývajícího se problematikou bezpečnosti na koncertech
nebyla v plánech týkajících se zmiňovaného koncertu zmínka o postupech stran managementu
davu před jevištěm. Neobjevily se tam pojmy „panic“, „crowd collapse“, „crowd surge“ ani jim
podobné. Je to jistě zarážející i v souvislosti s tím, že podle některých zdrojů jsou koncerty Scotta
spojeny s burcováním davu a násilím v davu. Další nejasnosti panují kolem počtu návštěvníků
koncertu. Povoleno bylo 50 000 účastníků, zdravotníci počítali cca se 70 tisíci návštěvníky. Kolik
jich ale reálně bylo, nikdo neví, mnozí přelézali plot na nechráněných místech, nikdo z organizátorů
jim v tom nebránil.
Mnozí poukazují na to, proč nebyl koncert včas přerušen. Podle vyjádření šéfa hasičů (Sam Peña)
Scott pokračoval v koncertu ještě ve 21:38. Dav ignoroval snahu pomoci zraněným, průjezd
sanitních vozů byl obtížný, lidé dále tancovali. Scott popírá, že by věděl o probíhajícím neštěstí.
Diskutuje se problematika stran kompetentních osob, které mohli přerušit koncert včas a jakým
způsobem.
Výše nastíněná mimořádná událost by měla být impulsem k zamyšlení, zda jsou skutečně
všechna bezpečností opatření týkající se hromadných akcí u nás dostatečně propracována.
Pokud jde o zdravotnické zabezpečení, bylo v roce 2014 vydáno Společností urgentní medicíny
a medicíny katastrof doporučení s názvem Zdravotnické zajištění kulturních a sportovních akcí.
Toto doporučení se snaží poukázat na mnohé aspekty související s danou problematikou. Ovšem
z vlastní zkušenosti vím, že i přes snahu, která byla vyvinuta směrem k organizátorům hromadných
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akcí, případně k odpovědným správním orgánům, které akce povolují, nebyly většinou konkrétní
podrobné plány zpracovány a ani zdravotnické zajištění neodpovídalo zmiňovanému dokumentu.
Dokument není samozřejmě pro nikoho závazný, ale ani celkové zabezpečení často neodpovídalo
rozsahu a rizikovosti hromadné akce. Mnohdy je pravděpodobně pořadateli takových akcí
poddimenzována i finanční částka, která je pro zajištění bezpečnosti účastníků a zajištění
adekvátního zdravotnického zabezpečení nutná. I to může být důvodem stavu věci.
Pokud jde o uvedená vyjádření některých účastníků festivalu, tak se jim jistě mohla zdát situace
nezvládnutá, ale měli jen svůj úhel pohledu, to je třeba podotknout. Otázkou je samozřejmě, jak
byli skutečně rozmístěni např. pracovníci bezpečnostních agentur. Otázkou je i rozmístění zázemí
(stanovišť) zdravotníků a určení jejich stacionárních a mobilních týmů na místě, domluva konkrétní
komunikace a spolupráce s organizátory stran dopravy zraněných a jinak akutně postižených
na zdraví např. zaměstnanci bezpečnostních agentur k zázemí zdravotníků na místě koncertu,
příprava koridorů pro takové transporty a další a další aspekty. Není jasné, zda byla situace
dostatečně monitorována (např. drony) a jak bylo dále reagováno na nečekané události a zda
nešlo předejít tak obrovským následkům paniky, která v davu vznikla a nekontrolovaně se šířila.
O nutnosti fungujícího spojení mezi organizátory a bezpečnostními složkami při takových
událostech není nutno diskutovat a to pochopitelně i směrem k místně příslušným systémům
záchranných služeb.
Mnoho nezodpovězených otázek ve vztahu k uvedené události tak stále zůstává.
Počet obětí tlačenice při festivalu Astroworld vzrostl na deset. Novinky.cz [online]. Praha: Borgis, 2021,
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night's events and tried to help victims describe how so much went so wrong in Houston. EMS1 [online].
Lexipol, 2021, November 9 [cit. 2021-11-22]. Dostupné z: https://www.ems1.com/mass-casualty-incidentsmci/articles/astroworld-medical-security-preparation-lacked-plans-for-crowd-management-panic-expertsays-YdkBznjZrDoox4CC/
Zdravotnické zajištění kulturních a sportovních akcí. Urgmed.cz [online]. Praha: Společnost UMMK ČLS JEP,
2014, 1.4.2014 [cit. 2021-11-22]. Dostupné z: https://urgmed.cz/wpcontent/uploads/2019/03/2014_hromadn%C3%A9_akce.pdf
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Vážení a milí čtenáři Referátových výběrů z anesteziologie, resuscitace
a intenzivní medicíny, děkujeme vám za vaši přízeň v letošním náročném roce.
Přejeme vám i vašim blízkým klidné a krásné Vánoce a bezproblémový –
bezkovidový nový rok 2022.
Těšíme se na brzkou shledanou!
Národní lékařská knihovna
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