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Jméno IMHOTEP - Ten, který přichází v míru - vnímáme nejčastěji jako jméno nesmrtelného stavitele
stupňovité Džoserovy pyramidy v nekropoli v Sakkáře, a průkopníka zcela nové architektury a stavitelství
a jejich organizace v období 13. dynastie ve 28. století p. n. l.
Byl velmi vlivným vezírem, nejbližším rádcem faraona Džosera po dobu jeho 29leté úspěšné vlády. Byl
knězem, mudrcem, ale i zdatným lékařem, postaveným na úroveň Asklépia starořecké civilizace a kultury.
Posmrtně byl zbožštěn a jeho památka je trvalá.
Sám – rovněž světoznámý lékař - Sir William Osler ho označil jako první postavu lékaře, který „jasně
vystoupil z mlhy starověku“ a dokonce předešel v lékařství vynikající a stále obdivované postavy starého
Řecka.
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Postgraduální témata
Nejvýznamnější 2021 publikace v medicíně vybraných akutních stavů
Na začátku roku 2021 se zdálo, že pandemické vlny COVID-19 mohou postupně končit - křivka
výskytu se oplošťovala. Medicína se začala znovu věnovat i non-kovidovým tématům. Nástup
omikronu tendenci ústupu sice zmírnil až přechodně zvrátil, ale intenzivní a urgentní medicína
přesto pojednala nejvýznamnější témata, hodná zásadní klinické pozornosti za rok 2021.
Uvedené stručné informace a doporučení jsou zájemcům k dispozici i v podrobných zněních.
Manažment při obtížném zajištění průchodných dýchacích cest

▪

Postup při podezření na uvedenou obtížnost vyžaduje cílené předintubační vyšetření,
přípravu a volbu taktiky i případného záložního - náhradního plánu. Soubor doporučení
vydala Society for Airway Management s autorstvím anesteziologů a s přispěním
odborníků urgentní medicíny. Věnují se zejména tématům ohrožující hypoxie
a hypotenze, s pravostrannou srdeční dysfunkcí, se závažnou metabolickou acidózou
a stavům při akutních mozkolebečních poraněních.

Hypoxemie

▪

Velký význam má především preoxygenace s vysokým příkonem kyslíku v trvání tří
minut a u spolupracujícího pacienta s osmi velmi hlubokými vdechy o objemu vitální
kapacity.

▪

Uržování náležité oxygenace během apnoické pauzy musí nezbytně pokračovat.
Apnoickou oxygenaci lze zajistit nosní sondou s příkonem kyslíku 15 l / min nebo
s vybaveným systémem pro HFNO se 40 - 70 l kyslíku / min.

▪

U pacientů s významným A-V zkratem nebo s významně sníženou funkční reziduální
kapacitou – FRC (pokročilé těhotenství, obezita, ARDS) je preoxygenace doplňována
endexspiračním přetlakem – PEEP při neinvazivní ventilaci (NIPPV) nebo při umělém
dýchání samorozpínacím vakem s připojeným PEEP ventilem.

▪

Pokud je nutno nastavit vyšší hodnotu PEEP, užívá se v průběhu preoxygenace
supraglotické vybavení.

▪

Při perzistující hypoxemii je třeba zvážit tracheální intubaci při vědomí za současného
spontánního dýchání pacienta.

▪

Preoxygenace se, pokud možno, provádí u pacienta v jeho poloze polosedě.

▪

Poloha u pacienta v polosedu, se zvýšeným hrudníkem a hlavou (ramped-up) usnadní
pohled, zlepší oxygenaci a sníží riziko aspirace.

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína 2022, 69(1)

4

Pacienti s hypotenzí

▪

Hemodynamický stav, rezervu pacienta a riziko jeho oběhového zhroucení je nutno
zhodnotit ještě před podáním indukčního agens a před tracheální intubací posouzením
systolického indexu. Jeho hodnota s > 0,7 značí vysoké riziko. U takto ohodnocených
pacientů by měla předcházet hemodynamická optimalizace s podáním i.v. infuzních
tekutin, vazopresorů a se stabilizací před úvodem do anestezie a před intubací.

▪

Infuze vazopresoru má přednost před jeho i.v. bolusovým podáním. Pokud však
aktuálně nelze podání i.v. infuze bezpečně zajistit, podají se jeho bolusové dávky
k udržení systémového tlaku v průběhu a po intubaci, a to až do okamžiku, kdy lze
zahájit účinnou infuzní nálož a kontinuální i.v. aplikac i vazopresoru.

▪

Pokud je třeba podat vazopresor bolusově i.v., je volbou u pacientů s omezenou
výkonností myokardu ředěný epinefrin (adrenalin).

Pacienti s dysfunkcí pravé srdeční komory

▪

U uvedených pacientů je třeba již před úvodem a intubací zhodnotit významnost
pravostranné srdeční výkonnosti/dysfunkce. Riziko oběhové dekompenzace se
významně zvyšuje při zahájení umělé plicní ventilace přerušovaným přetlakem.

▪ Dysfunkce pravé komory se může zhoršit i v důsledku tekutinové nálože. Takto
vysoce rizikoví pacienti naopak vyžadují snížení pravostranného dotížení (afterload)
inhalačním nebo i.v. podáním plicních vazodilatancií.

▪ U pacientů se šokovým obrazem při selhání pravé komory je třeba zvážit již před
úvodem a před intubací možnost statim zahájit mimotělní membránovou oxygenaci –
ECMO.

▪ U pacientů s pravostranným objemovým přetížením jsou indikována i.v. úvodní
diuretika ještě před tracheální intubací.

▪ V programu umělé plicní ventilace je třeba se vyvarovat hyperkapnie; je nutno
udržovat nízké inspirační tlaky a nastavit vyšší hodnotu PEEP k prevenci vzniku
plicních atelektáz.
Pacienti se závažnou metabolickou acidózou

▪ Uvedeným pacientům hrozí vysoké riziko dekompenzace po tracheální intubaci
v důsledku objemového deficitu a nevhodné - nedostatečné umělé plicní ventilace,
která metabolickou acidózu připojením nepříznivé respirační komponenty ještě dále
zhorší.

▪ U pacientů s úvodní spontánní hyperventilací je vhodné zvážit tracheální intubaci při
vědomí se zachováním spontánního dýchání. Po intubaci v apnoické pauze je vhodná
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obnova spontánního dýchání s vysokým minutovým objemem – se zvýšenou frekvencí
dýchání, imitující úvodní, předintubační frekvenci.

o Dobu apnoické pauzy je třeba zkrátit na minimum - hrozí zhoršení kombinované
acidózy.
▪ Podání i.v. bolusů natrium hydrogen karbonátu před intubací je hodnoceno
kontroverzně, pravděpodobně není přínosné.
Pacienti s aktuálním mozkolebečním poraněním

▪

Základní zásada vyžaduje udržovat eukapnii a normoxii před tracheální intubací, v jejím
průběhu i nadále, aby se zachoval stabilní průtok krve mozkem.

▪

Indukční i.v. přípravky mají být hemodynamicky indiferentní.

▪

Optimální poloha pacientů má, pokud možno, zachovat elevaci 30° pro hlavu a horní
polovinu těla.

▪

Hodnota PEEP, udržovaná u intubovaného pacienta, má umožňovat zachování náležité
žilní drenáže z hlavového konce – horní poloviny těla a z povodí v. cava superior.

Postup při léčbě akutní anafylaktické příhody

▪

Akutní anafylaxe a anafylaktická příhoda se z pohledu optimálního postupu stále
podrobuje odborné diskusi. K její léčbě byla v roce 2021 přijata následující vyjádření
a doporučení:

▪

Anafylaxe je v současé době definována jako systémová hypersenzitivní reakce.
Nejčastěji se projeví rychlým začátkem; může akutně ohrozit život s funkčním selháním
dýchacích cest, dýchání a/nebo oběhu.

▪

Nejvýznamnější, nejdůležitější léčbou je epinefrin (adrenalin). Okamžitá úvodní dávka
je u dospělých doporučena 0,5 mg s podáním i.m. Až 10 % pacientů na jednu dávku ale
nereaguje dostatečně; až 98 % pacientů odpoví úměrně až po třetí dávce. Dávky jsou
podávány po 5 minutách i.m. podle jejich účinku.

▪

▪

o Primárně nejsou doporučovány jiné nebo doplňující vazopresory. Jejich volba je
indikována pouze v případech, kdy je epinefrin/adrenalin neúčinný.
o I.v. podání epinefrinu/ adrenalinu se v terénních podmínkách nedoporučuje. Má
svou indikaci perioperačně, kdy je možná souběžná monitorace pacienta. Přednost
má infuzní podání před i.v. bolusovou aplikací.
I.v., infuzní tekutinová nálož se doporučuje ve většině případů rozvinuté anafylaxe,
a to nezávisle na aktuálním stavu hemodynamiky. Velmi významně totiž poklesne žilní
tonus a zvýší se naopak náplň třetího prostoru.
V časné fázi se podání steroidů nedoporučuje. Jsou účinné až v pozdní fázi zánětlivé
odpovědi organismu, o jejich zásadním přínosu se však pochybuje. Existují dokonce
údaje, že mohou zvýšit morbiditu po zvládnutí akutního stavu anafylaxe. Jejich podání
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se doporučuje výběrově u pacientů s nedostatečně léčeným bronchiálním astmatem
a při refrakterní, neustupující anafylaxi.
▪

Inhalace beta-agonistů při anafylaxi je indikována pouze při spastické reakci dolních
dýchacích cest. Na bronchomotoriku / spasticitu příznivě působí i podaný adrenalin.

▪

Po zvládnutí superakutních projevů je nutný pokračující dohled. Jeho trvání není
udáváno jednotně. Bifazické reakce jsou častější u pacientů se závažnějšími úvodními
projevy, dále pokud vyžadují více než pouze jednu dávku epinefrinu. Při nízkém riziku
je intenzivní dohled indikován jednu hodinu po zklidnění a stabilizaci stavu. Do dané
doby by se totiž manifestovalo až 95 % případů s bifazickou reakcí.

Dalších metodických doporučení byla v roce 2021 vydána celá řada a jsou k dispozici ke stažení.
Zahrnují např. postupy při akutní fibrilaci síní, flutteru síní, při bolesti na hrudi. Zdroje jsou citovány
i v textu tohoto čísla Referátového výběru.
MATTU, Amal. The Must-Read Acute Care Medicine Articles From 2021. Medscape [online]. 2022, 28
January [cit. 2022-02-14]. Dostupné z: https://www.medscape.com/viewarticle/967450

Klíčová slova: Hypoxie, Anafylaxe, Obtížné dýchací cesty, Hypotenze, Dysfunkce pravé
komory; Metabolická acidóza, Mozkolebeční poranění
Key words: Hypoxia, Anaphylaxis; Difficult airway, Hypotension, Right ventricle dysfunction,
Metabolic acidosis, Head-brain injury
Drábková

Postkovidový syndrom a plánovaná chirurgie – anesteziologické momenty
Globální pandemie COVID-19 víceméně zastavila veškerou elektivní chirurgii, aby bylo možno
přesunout získané rezervy na zvládání počtu akutně onemocnělých. V současné době infekce
i reinfekce i nutné hospitalizace poznenáhlu díky vakcinačnímu úsilí ustupují a operační obory
a jejich oprávněné požadavky se obnovují. Postup a obnova vyžadují systém a ASA a ASPF
(Anesthesia Patient Safety Foundation) vydávají nejen aktualizovaná hodnocení, ale i nová
metodická doporučení, zdůvodněná a obecně uplatňovatelná. Uvolňují se nejen týmy pro
operatívu, ale i potřebná pooperační lůžka, lůžkové kapacity intenzivní péče, anesteziologové
a intenzivisté.
Do popředí úvah a rozhodnutí postupují témata:
▪

Izolace: nutná nebo výběrová, za jakých podmínek a pro které klinické stavy.

▪

Timing elektivního výkonu a požadavky nejen na náležitou předoperační přípravu,
ale i na předoperační test.
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▪

Hodnocení asymptomatického, již trvale negativního pacienta s jeho dalšími
komorbiditami a riziky.

▪

Význam celkových – holoorganických postkovidových obtíží, syndromů
a (multi)orgánových dysfunkcí, a to zejména:
o z pohledu dýchání a plicní výkonnosti
o kardiovaskulární dysfunkce
o změn v mentální výkonnosti, kognici a vegetativních funkcí
o projevů fibromyalgií

Výsledný celkový pohled na pacienta s časovým horizontem plánovaného výkonu byl na základě
výsledků mnoha studií shrnut do jednoduché přehledné tabulky - viz dále v textu.
O zařazení a o informaci pacienta rozhodují přinejmenším určený operatér a anesteziolog jako
hlavní členové posuzujícího multidisciplinárního týmu.
Tab.: ASA-APSF doporučení čekací doby pro elektivní chirurgické výkony u pacientů
po prodělané COVID-19 infekci
Závažnost klinických příznaků

Doporučené čekací doby
pro elektivní chirurgii

Asymptomatický pacient nebo s mírnými respiračními příznaky

4 týdny

Pacient s mírnými respiračními příznaky, který nebyl
hospitalizován

6 týdnů

Pacient s příznaky + diabetik, imunoinkompetentní, suprimován
nebo hospitalizován

8 – 10 týdnů

Pacient, léčený pro COVID-19 infekci v intenzivní péči

12 týdnů

Izolace ano nebo ne?

V USA doporučují ASA a ASA Monitor na svých stránkách pro elektivní chirurgii pravidla pro
personifikované rozhodování:
▪

Před elektivním chirurgickým výkonem je pacient otestován na COVID – 19
předepsaným postupem.

▪

Pokud pacient test odmítne, vyčká se 10 dnů, po které musí být plně asymptomatický;
operatéři a celý tým užijí veškeré preventivní a ochranné prostředky.
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▪

Pokud se pacient při kontrolním otestování prokáže jako pozitivní, postupuje
se s načasováním výkonu podle údajů v uvedené tabulce.

▪

Úplný ústup všech příznaků spolu se 24 hodin trvajícím afebrilním průběhem bez užití
antipyretik jsou výstupní a určující podmínkou.

Pacient může mít přetrvávající reziduální potíže i po uplynutí 60 dnů: je lehce dušný či má bolesti
na hrudi. Až u 50 % pacientů po prodělané COVID-19 pneumonii mohou přetrvávat abnormální
plicní funkce. Změny, vyvolané pneumonií, mohou po 30 dnech totiž progredovat k fibrotické
přeměně. Této skupině pacientů hrozí při provedení operačního výkonu zvýšená mortalita oproti
skupině zcela asymptomatických pacientů. Delší pokračující rekonvalescence s odkladem
elektivního výkonu je plně indikována.
Dlouhodobý kovid až postakutní kovidový syndrom

Až u 50 % pacientů pokračují obtíže a příznaky i několik měsíců po akutním, floridním průběhu
(JAMA – italská studie).
CDC zastřešuje uvedený průběh s perzistujícími plicními příznaky pojmem postakutní kovidový
syndrom s projevy: kašel, dušnost, únava, snížená tolerance námahy, synkopa, parestezie, změny
nálady nebo zhoršení kognice, zhoršení běžné denní výkonnosti.
Symptomatologie postihuje zejména plíce, vyvolává pocit chronické nevolnosti, sníženou
vytrvalost a zvýšenou únavnost, kognitivní zhoršení a autonomní - vegetativní symptomatologii.
Dlouhodobý kovid a plíce

Poměrně značný počet pacientů trpí přetrvávající plicní dysfunkcí, s rtg obrazem fibrotizace
a s nálezy ve funkčních plicních testech. V rtg obrazu vedou opacity a fibrotické změny, svědčící
o perzistující plicní chorobě. Covid-19 je současně pokračujícím zdrojem destrukce alveolárního
epitelu s tvorbou hyalinních mebrán, s poškozením plicních kapilár, s proliferací fibrotizujících
alveolárních sept a s postupující konzolidací plíce – s komplexním obrazem postinfekčních změn.
Asi 39 % pacientů má změněnou difuzní kapacitu plic. U 15 % pacientů se diagnostikují restriktivní
změny a u 7 % se vyvine v průběhu několika měsíců i obstrukční nález.
Uvedené změny jsou pro anesteziology perioperačně velmi významné.
Snáze vzniknou obtíže s volbou vyhovující a přitom náležité umělé plicní ventilace,
bronchospasmus, autoPEEP, omezená FRC. Peroperačně se sníží celková plicní rezerva.
Pooperačně inklinují pacienti snadno ke komplikacím – k rozvoji hypoxie, ke vzniku
bronchopneumonie, k tvorbě atelektáz, k suché bronchitidě s neúčinným kašlem, k nutnosti
dechové podpory.
Anesteziologická doporučení postupu jsou víceméně analogická s CHOPN – s chronickou
obstrukční plicní nemocí.
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Kardiovaskulární dysfunkce

Propojující buněčný receptor a enzym pro virus COVID-19 je angiotenzin konvertáza (ACE-2).
Zprostředkuje poškození – trauma myokardu v akutní infekční fázi. Trauma se může zprvu funkčně
projevovat jako koronární srdeční choroba, perimyokarditida, stresová kardiomyopatie.
Laboratorně se projeví vzestupem hodnoty troponinu, abnormálním EKG záznamem, funkčním
omezením myokardu a perzistující únavou. MRI obraz může být rovněž postupně patologicky
změněn (německá studie). K nálezu patří zánětlivé změny s abnormalitou T1 a T2 buněk,
svědčícími pro akutní / subakutní perimyokarditidu.
Změny vedou postupně k hypoxemii, k vývoji ARDS a k remodelaci myokardu s dilatací pravé
komory, k plicní hypertenzi a k levostranné komorové diastolické dysfunkci.
Podezření na uvedený komplikující vývoj je indikací pro předoperační natočení čerstvého EKG
záznamu a/nebo pro provedení a zhodnocení transtorakálního echo vyšetření (TEE).
COVID a mozek

Padesát až sedmdesát procent pacientů s COVID-19 trpí i neurologickými obtížemi: bolest hlavy,
závrať, mozková mlha, desorientace, změny vědomí, delirium. Zejména delirium je poměrně
častou komplikací – u pacientů, kteří vyžadovali intenzivní péči, se projevuje až v 80 % případů
a běžně provází infekce COVID-19 až u 10 % pacientů pokročilejšího věku.
Projevují se deficit kognice a paměti, ztráta pracovní paměti, nezvyklé emoční projevy, deficit
v prokazování a rozumném zdůvodňování (Becker 2021). Výpadky jsou nápadnější při a po umělé
plicní ventilaci.
Při prodělaném deliriu se zhoršují již předcházející výpadky a deficit kognice a umocňují
se atherosklerotické změny.
Uvedené projevy pooperačně predisponují k superponovanému deliriu zejména po celkové
anestezii (JAMA – Psychiatry).
Dlouhodobě je třeba doplňovat klinické studie i přesnými zobrazovacími metodami. Předpokládá
se multifaktoriální vznik CNS projevů se systémovým zánětem, s posthypoxickými
cerebrovaskulárními změnami i podíl vlivu postinfekčních imunitních procesů a s nejvyšší
pravděpodobností i přímý vliv viru COVID-19. Kognitivní dysfunkce mohou trvat i více let.
Po dlouhotrvající intenzivní péči lze očekávat i komplexní postkovidový syndrom – specifickou
formu PICS (post - intensive care syndrome). Ten totiž zahrnuje zhoršení somatické, kognitivní
i mentální úrovně po každé kritické nemoci.
Dlouhodobý průběh COVID-19 bude vyžadovat soustavné sledování a mnohostranný
a systematický výzkum v budoucnosti.
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Autonomní / vegetativní fenomény, doprovázející COVID -19

Jejich klinické projevy zahrnují: paroxysmální ortostatické projevy, posturální syndrom
tachykardie, ortostatickou hypotenzi. Jejich patomechanismem je poškození buněk endotelu
v srdci, v cévách a v ledvinách přímým vlivem na ACE-2 enzym v daných buňkách.
Jsou rizikovými stavy a velmi varovnou anamnézou před operačními výkony, ovlivňují volbu
anestezie.
Pro anesteziology jsou peroperační hrozbou oběhové nestability a vyžadují cílenou diagnostiku
a prekondici.
Fibromyalgie a COVID - 19

Fibromyalgie mohou doprovázet již uvedené zdravotní a subjektivní obtíže. Vyskytují
se nepoměrně častěji - pravděpodobně i samostatně. Zvyšují pooperační vnímání a prožívání
bolesti, jsou indikací pro náležitou analgetizaci.
Regionální blokády se osvědčují jako přídatná analgezie pro pooperační období. Je vhodné je
zvažovat již v předoperační rozvaze, informovat pacienta a získat jeho souhlas.
Načasování elektivních operačních výkonů je obecně zformulováno – viz tabulka – a přijato.
Neúplný konsenzus zatím převládá v určování předoperačního vyšetření, jeho rozsahu a kontrol.
Totéž se vztahuje na předoperační optimalizaci a postupy při postkovidové chorobě:
▪

Potřeba a spotřeba kyslíku

▪

Recentní psychosociální faktory, tromboembolické projevy

▪

Rizika onemocnění v období 12 týdnů po propuštění z hospitalizace.

Doporučené kontroly zahrnují: Rtg S+P, plicní funkční testy, echokardiogram, test s chůzí
se sledováním SpO2, CT mozku s vysokou rozlišovací schopností a CT angiogram při perzistující CNS
symptomatologii a podle rtg nálezů.
Konziliární vyšetření je při patologických plicních nálezech a při přetrvávajících dýchacích obtížích
indikováno u plicních specialistů se zkušenostmi s intersticiálními plicními chorobami.
Komplexně vyžaduje postakutní kovidový syndrom věnovat pozornost nejen jeho variabilním
následkům a aktuálním projevům, ale posoudit i preexistující komorbidity a předoperační aktuální
výsledky.
Týmové zhodnocení a konsenzuální rozhodnutí je podrobně uvedeno ve zdravotnické
dokumentaci. Pacient je s ním srozumitelně seznámen, jeho názor a souhlas jsou
zdokumentovány.
Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína 2022, 69(1)

11

GOLDBERGER, Madison I., Daniel H. YONG a Lalitha SUNDARARAMAN. I'm in It for the Long Haul:
Anesthetic Implications of Elective Surgery in the COVID-Recovered Patient. ASA Monitor [online]. 2022,
86(1), 26-27 [cit. 2022-02-14]. ISSN 2380-4017. Dostupné z: doi:10.1097/01.ASM.0000806032.24478.ef

Klíčová slova: Postakutní kovidový syndrom
Key words: Post-acute COVID-19 syndrome
Drábková

Pediatrie – 2022 metodické doporučení domén pro kriticky nemocné děti
Velmi početný autorský tým 29 národních expertů v kritické pediatrické péči oprávněně konstatuje
v úvodu svého textu, že na uvedených sedm tématických domén – sedace, bolest, nervosvalová
blokáda, delirium, vysazování medikací a iatrogenních postupů, PICU prostředí a časná mobilita zatím nejsou zpracována ucelená metodická doporučení světovou odbornou společností.
Neodkladná resuscitace dětí je pouze součástí širokého rozpětí celého lidského života
a novorozenci a děti jsou zde pojati především jako jejich součást se svými krátkými kapitolami
v celém znění.
Tento text na 37 e-stránkách, připravených 29 autory z materiálů let 2009 – 2021 a doprovázených
347 citacemi, řadou tabulek i stručných návodných instrukcí uvádí a vysvětluje i nejčastěji
diskutované současné pojmy a problémy.
Texty jsou volně ke stažení jako ucelený, aktuální, názorný a podrobný materiál. Tato rešerše
shrnuje jeho základní filozofii, myšlenky a body.
Souhrn doporučení, návrhy a jejich síla, kvalita a zdůvodnění průkaznosti

Analgezie
▪ U dětí starších než 6 let, schopných komunikace, lze žádat jejich vlastní, subjektivní
posouzení intenzity bolesti podle vizuální analogové škály - číslicové nebo v piktoriálním
provedení.
▪

U nekomunikujících dětí se doporučuje užít COMFORT-B škálu podle grimasy obličeje,
pohybu nohou, podle aktivity, křiku, popř. uklidnění.

▪

Zhodnocení pooperační bolesti porovnáváním, nikoli pouze soustředěním se na údaje
o životních funkcích. Totéž se vztahuje na zhodnocení bolesti při různých výkonech
a intervencích přímým pozorováním, nikoli pouze soustředěním se na údaje o životních
funkcích.

▪

I.v. opioidy indikovat primárně k analgezii - k léčbě střední až kruté bolesti při kritickém
stavu.

▪

Je vhodné připojit nesteroidní antiflogistikum – NSAID – NAF i.v. nebo perorálně
u časné pooperační bolesti.
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▪

Připojení NAF i.v. nebo perorálně má podpořit snižování opioidních analgetik během
pokračujícího průběhu časného pooperačního období.

▪

Připojení paracetamolu (acetaminofenonu) i.v. nebo perorálně je namístě i v průběhu
pokračující pooperační fáze a slouží ke snížení dávek opioidu /ů.

▪

Připojení působivé, příjemné hudby se nabízí k podpoře pooperační analgetizace.

▪

Nenutriční cucání prostředků s perorální sukrózou se nabízí novorozencům, kojencům,
popř. malým dětem již před zahájením ošetřovatelských, popř. invazivních výkonů.

▪

K určení úrovně sedace je vhodné u uměle ventilovaných dětí užít COMFORT-B škálu
nebo State Behavioral Scale.

▪

Ke zhodnocení úrovně sedace uměle ventilovaných dětí lze užít i Richmond Agitation Sedation Scale (RASS).

▪

Všechny uměle ventilované děti jsou indikovány k určení a k dokumentaci úrovně
sedace podle validního skórovacího systému přinejmenším jednou denně.

▪

Doporučuje se užívat protokolizovanou sedaci u všech dětí, které jsou uměle
ventilovány a sedaci a/nebo analgosedaci vyžadují.

▪

Nedoporučuje se přerušovat kontinuální denní protokolizovanou sedaci, protože
vsunutí přestávek není schopno zlepšit celkový výsledek.

▪

Během periextubační fáze, kdy se sedace pravidelně změlčí, se takticky zvolí balíček
opatření, který zabrání neplánované extubaci.

Sedace

o Určí se cílová hloubka sedace se zvýšenou frekvencí, která usnadní adaptaci
na změněný klinický stav a podmínky, určí se její správná hloubka a úroveň.
o Stanoví se plán postupného snížení až zrušení sedace.
o Stanoví se plán k zachování bezpečnosti zavedené tracheální rourky.
o Omezí se systém ošetřování a stanoví se režim častějšího monitoringu, sníženého
dávkování sedace a zajistí se prevence sebepoškození.
▪

Alfa-2 agonisté jsou první volbou pro sedaci uměle ventilovaných dětí.

▪

Dexmedetomidin je doporučován jako první volba pro sedaci kriticky nemocných dětí
po kardiochirurgických operacích, u nichž lze očekávat brzkou – časnou extubaci.

▪

Dexmedetomidin je rovněž doporučován jako první volba pro sedaci kriticky
nemocných dětí po kardiochirurgických výkonech ke snížení rizika tachyarytmií.

▪

Doporučuje se kontinuální infuzní sedace propofolem v dávkování nižším než 4 mg/ kg
t.hm. / h (67 mikrog / kg t.hm. / min) s podáváním, nepřesahujícím 48 hodin - takto
vytváří bezpečnou alternativu sedace, která není zatížena rizikem vzniku syndromu
propofolové infuze.

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína 2022, 69(1)

13

▪

Krátkodobá, tj. <48 hodin trvající kontinuální sedace propofolem je vhodným
doplněním sedace v průběhu periextubační fáze; usnadňuje postupné zrušení
jiných přípravků s potencí dlouhodobé analgosedace před extubací.

▪

Zvážit lze doplnění sedace ketaminem u těch dětských pacientů, u nichž nelze
dosáhnout optimální hloubky sedace bez rizika.

▪

Během periextubační fáze fáze, kdy se již sedace typicky změlčuje, je vhodné zvolit
prvky z doplňující strategie, aby nedošlo náhodně a náhle ke spontánní extubaci.
o Určí se cílová hloubka sedace s častější frekvencí kontrol, aby se dítě klinicky
adaptovalo; ošetřující personál se výstižně poučí o taktice v další fázi.
o Zavede se návodný protokol ke změlčování sedace.
o Určí se postup zabezpečující bezpečné zajištění polohy zavedené tracheální rourky.
o Omezí se rutinní ošetřovatelské postupy, zajistí se častější monitoring, omezí se
sedace a přijmou se i opatření k vyloučení rizika sebepoškození.

Nervosvalová blokáda
▪ Doporučuje se účelně kombinovat klinické hodnocení a train-of-four (TOF) monitoring
k určení a ke sledování nervosvalové blokády.
▪

Dále se doporučuje užívat nejnižší dávky NMBA (neuromuscular blocking agents)
přípravků, které splní klinickou potřebu a přitom zabrání náhodným a nevhodným
pohybům.

▪

Monitoring EEG záznamu je vhodným doplňkem pro souběžné určení hloubky sedace
u kriticky nemocných dětí s medikací NMBA.

▪

Doporučuje se pasivní zavření očních víček a lubrikační zvlhčení rohovky oka, aby
nevznikla abraze rohovky u kriticky nemocných dětí, jimž jsou podávány NMBA.

ICU delirium
▪ Doporučujeme užívat předškolní pediatrické Confusion Assessment Methods for the
ICU, popř. Cornell Assessment for Pediatric Delirium. Jsou nejvalidnější
a nejspolehlivější pro monitoraci deliria u kriticky nemocných dětí.
▪

Doporučujeme rutinní skríning se zaměřením na ICU delirium; jde o validní postup
u kriticky nemocných dětí již při jejich příjmu do ICU péče a poté pravidelně až do
jejich propuštění nebo překladu.

▪

Vhodným nerizikovým přínosem pro prevenci vzniku deliria, pro jeho zkrácení nebo
zmírnění se doporučují následující nefarmakologické strategie a postupy: optimalizace
spánkové hygieny, multidisciplinární posouzení při vizitách, součinnost s instruovanou
a spolupracující rodinou.
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▪

K prevenci vzniku deliria se rovněž ve všech vhodných případech doporučuje časná
mobilizace.

▪

Pokud možno se minimalizuje sedace benzodiazepiny – jejich omezení napomáhá
zabránit vzniku deliria, zabrání jeho neúměrnému trvání a intenzitě.

▪

Význam má především se vyvarovat u kriticky nemocných dětí celkové sedace, kdykoli
jde o koma a / nebo závažné delirium.

▪

Není vhodné u kriticky nemocných dětí užít haloperidol nebo atypická antipsychotika
k prevenci nebo ke zkrácení trvání deliria.

▪

Při refrakterním deliriu je vhodné zvážit haloperidol nebo atypické antipsychotikum
ke zmírnění až vyloučení jeho bouřlivých manifestací. Přitom je třeba zvážit i riziko
jejich nežádoucích účinků a soustředit se na jejich vznik a projevy.

▪

Doporučuje se natočit základní EKG záznam a monitorovat zejména QT interval u všech
dětských pacientů, kterým jsou haloperidol nebo atypická antipsychotika ordinována.

Syndrom z odnětí iatrogenně návykové látky a zvládnutí syndromu z odnětí – IWS
▪ Doporučují se především vhodné skórovací systémy - uváděn je Withdrawal
Assessment Tool nebo Sophia Observation Scale pro diagnostiku IWS při náhlém
nebo rychlém odnětí benzodiazepinů nebo opioidů u kriticky nemocných dětí.
▪

Doporučujeme rutinní skríning na IWS i po kratším trvání (3 – 5 dnů) terapie vyššími
dávkami opioidů nebo benzodiazepinů.

▪

Než je stanovena přesná diagnóza, je indikováno monitorování s použitím
alfa-2 agonistů při nevysvětlitelné hypertenzi nebo tachykardii s doplněním
náhradní dávkou benzodiazepinu nebo opioidu.

▪

Závislost na opioidech se při IWS přechodně ošetří náhradní dávkou opioidu;
ta významně zmírní rizikové abstinenční příznaky; je nezávislá na předcházejících
dávkách a na trvání expozice opioidům.

▪

Závislost na benzodiazepinech se řeší obdobně.

▪

Závislost na alfa-2 agonistovi se náhradně ošetří obdobným způsobem.

▪

Doporučuje se vést standardizovaný protokol pro postupné snižování až odnětí sedace /
analgosedace, aby se předešlo vzniku syndromu z náhlého odnětí a případně se zmírnil
jeho průběh.

Optimalizace ICU prostředí
▪ Vhodné je co nejvíce usnadnit přítomnost rodičů nebo pečovatelů přímo u dítěte,
a to i v průběhu pravidelného režimu intenzivní ošetřovatelské péče. Vede ke komfortu,
pohodě dítěte, snižuje stres a úzkost rodiny a zvyšuje jejich uspokojení z poskytované
péče.
▪

Doporučuje se omezit hlučnost v prostředí, nap. užitím ušních zátek nebo sluchátek /
hluchátek.
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▪

Nutné je zklidnit a ztišit i okolní provozní hluk, hlasitost činností a konverzací personálu,
upravit hygienu spánku, komfort a pohodu kriticky nemocného dítěte i členů rodiny.

▪

Doporučuje se zařadit do denního režimu i časnou mobilizaci - předejde u kriticky
nemocných dětí vývoji imobility.

▪

Vhodné je užívat standardní protokol mobilizace, který obsahuje kritéria připravenosti,
kontraindikace, popis vývojově odpovídající mobility a činností, cíle a práh bezpečnosti;
stanoví je multidisciplinární ošetřující a konziliární tým společně s rozhodnutím a se
souhlasem poučené rodiny.

SMITH, Heidi A. B., James B. BESUNDER, Kristina A. BETTERS, et al. 2022 Society of Critical Care Medicine
Clinical Practice Guidelines on Prevention and Management of Pain, Agitation, Neuromuscular Blockade,
and Delirium in Critically Ill Pediatric Patients With Consideration of the ICU Environment and Early
Mobility. Pediatric Critical Care Medicine [online]. 2022, 23(2), e74-e110 [cit. 2022-02-14]. ISSN 1529-7535.
Dostupné z: doi:10.1097/PCC.0000000000002873
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ABCDEF balíček v intenzivní dětské péči
Současný balíček – ABCDEF Bundle zahrnuje podle autorů z University of Washington, Seattle
hlavní prvky:
▪

Assessing Pain – zhodnocení bolesti / analgezie

▪

Both Spontaneous Awakening and Breathing Trials – obnovení vědomí a nácvik –
obnovení dostatečného spontánního dýchání

▪

Choice of sedation – volba sedace

▪

Delirium – Monitoring and Management – monitorace deliria a postup

▪

Early Exercise and Mobility - časná fyzioterapie a mobilizace

▪

Family Engagement / Empowerment – součinnost a spoluúčast rodiny

Studie

Výzkum se uskutečnil v letech 2017 – 2019 na 161 jednotkách dětské intenzivní péče
v 18 zdravotnických zařízeních více kontinentů: USA: 82, Kanada 14, Brazilie 27, Evropa 38.
V souboru zdravotnických zařízení bylo 83 % na akademické úrovni a 42 % bylo v samostatných
dětských nemocnicích s jejich intenzivní lůžkovou kapacitou (medián) 16 lůžek (10 – 24 lůžek).
Pouze 15 z uvedených dětských pracovišť přitom rutinně používalo hodnocení a systematickou
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a jednotnou dokumentaci podle všech šesti kritérií balíčku. Ten byl doporučen odborné veřejnosti
v roce 2017 – viz citace.
Výsledky a hodnocení
Nejčastějším parametrem hodnocení byla v 91 % bolest, její intenzita a účinnost zvolené analgezie.
Početně následovala spolupráce s rodinou u lůžka (88 %) a pravidelné sledování sedace podle
běžně přijatých skórovacích systémů (84 %).
Protokoly zdravotnické dokumentace poměrně pravidelně zaznamenávaly opakované testy
spontánní ventilace v rámci odpojování i možnost extubace v 57 % a programy odpojování
od umělé ventilace ve 34 %.
Ve 44 % bylo pravidelně sledováno vědomí, respektive projevy deliria a ve 28 % byly užívány
protokoly pro časnou rehabilitaci a mobilizaci dětí.
Aktivity byly nicméně poměrně různorodé, s variabilním zastoupením na jednotlivých PICU.
V Evropě byla rodina angažována do spoluúčasti v 55 %, v dalších zemích byla vykazována
spoluúčast rodiny až ve více než 90 %.
Téma ve výsledcích prokázalo značnou variabilitu podle jednotlivých zemí a v nich dokonce i podle
jednotlivých pracovišť.
Původní balíček ABCDEF byl přitom zformulován a světově zveřejněn a doporučen již v roce 2017
po mnoha přípravných studiích, publikovaných o dětech již od roku 2014. Materiály této uvedené
studie byly poté zpracovány v časovém rozmezí říjen 2017 až říjen 2019. Získané údaje souboru
jsou podrobně zpracovány v tabulkách, sloupcových a kruhových grafech jednotlivě pro všechny
autorské týmy v Brazilii, Kanadě, USA a v Evropě (Nizozemí) a jsou uvedeny i celkově.
Balíček ACDEF je komplexní a vyžaduje do nejbližší budoucnosti podstatně významnější pozornost
a sjednocování, a to zejména v parametrech B, D a E.
ELY, E. Wesley. The ABCDEF Bundle. Critical Care Medicine [online]. 2017, 45(2), 321-330 [cit. 2022-02-14].
ISSN 0090-3493. Dostupné z: doi:10.1097/CCM.0000000000002175
ISTA, Erwin, Juliana REDIVO, Paurav KANANUR, Karen CHOONG, Jose COLLETI, Dale M. NEEDHAM, Ronke
AWOJOODU a Sapna R. KUDCHADKAR. ABCDEF Bundle Practices for Critically Ill Children: An International
Survey of 161 PICUs in 18 Countries*. Critical Care Medicine [online]. 2022, 50(1), 114-125 [cit. 2022-0214]. ISSN 0090-3493. Dostupné z: doi:10.1097/CCM.0000000000005168

Klíčová slova: ABCDEF klinický balíček pro děti v intenzivní péči
Key words: ABCDEF pediatric clinical bundle for intensive care
Drábková
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Popálení: základní a optimální současné postupy
Popálení a popáleniny jsou významným zdravotním a zdravotnickým fenoménem v populaci –
s intenzitou od mírného, nevelkého povrchního popálení až po akutní popáleninové trauma
u rizikových a komorbidních pacientů a / nebo u dětí.
Základní znalost a algoritmus komplexního postupu musí mít ve svém odborném portfoliu i další
lékaři – členové týmu, nejen pouze specialisté vzdělaní v popáleninové medicíně.
Z toho důvodu je požadavkem současnosti zvládnout okamžitou – časnou diagnostiku i rychlý
základní terapeutická rozhodnutí a opatření.
Pro uvedený účel a cíl zformuloval tým specialistů popáleninového pracoviště v Goddard Medical
v Kansasu (USA) jednotný edukativní a návodný text pro on-line 2021 sympózium.
Rozsáhlá popálení jsou triggerem specifických systémových patofyziologických změn. Změny mají
základní společný ráz, ale v mnohém se od běžných mechanicky způsobených traumat liší právě
navozenou systémovou zánětlivou reakcí a holoorganickými riziky.

Typy a stupně popálení a popálenin

Popáleniny jsou způsobeny různými noxami a řadí se do kategorií zčásti odlišného rázu
a odborného záběru i náročnosti:
▪

Tepelné: expozice ohni, žáru, plamenům, horkým žíravinám, rozpáleným povrchům

▪

Chemické: kyseliny, louhy, leptající organické sloučeniny
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▪

Elektrické: zásah bleskem, vysoké napětí, nízké napětí

▪

Inhalační: horké a dráždivé plyny a páry.

Při popálení chemikáliemi je zásadní zjistit totožnost - podstatu vyvolavatele. Popálení kyselinou
chlorovodíkovou (HCl) je bolestivé i mimo rozsah primárního postižení a je indikováno k ošetření
kalcium glukonátem.
Při elektrotraumatu je možno předpokládat i skrytá poranění.
Při inhalační formě je indikován odběr krve na HbCO – karbonylhemoglobin.
Popálení I. stupně, např. při přehnaném oslunění, jsou povrchní a nevyžadují chirurgické ošetření
– postačuje místní ošetření, udržení termoregulace, analgezie, klid, tepelně neutrální prostředí,
doplňování tekutin.
Popálení II. stupně se již rozlišují na povrchní s puchýři, zarudnutím a bolestivostí.
Druhou skupinou jsou hluboké popáleniny II. stupně; ty mohou paradoxně vyvolávat menší bolest,
protože nervová zakončení senzitivních nervů jsou poškozena.
Z toho důvodu vyžadují popáleniny této kategorie pečlivé rozlišení poškození hlubších vrstev.
Vyžaduje se i kontrola hemokoagulace pro riziko koagulopatie s nutností její časné prevence.
Popálení III. a IV. stupně postihuje všechny vrstvy kůže. Ve velmi závažných případech jsou
dokonce viditelné i hluboké, podkožní a obnažené vrstvy – svaly a kost. U takto popálených
pacientů – dospělých i dětí je třeba již od začátku posoudit a řešit riziko ztráty tekutin z organismu
a zhroucení výkonné termoregulace. Současně se významně zvyšuje riziko infekce a cílená
preventivní opatření jsou ve všech směrech zásadní.
Zhodnocení a výpočet rozsahu – plochy popálení a potřeby tekutin

Úvodem se vždy určí mechanismus popálení. Dále se zhodnotí a uvede celkový popálený tělesný
povrch. Ve světě je zformulováno více schémat, ale zdaleka nejčastější údaje jsou:
▪

V devítkovém percentuálním vyjádření podle tělních oblastí – hlavy, trupu, končetin

▪

Je nejjednodušší, nejpřehlednější a nejsnáze se z jeho hodnoty propočítají i nároky
na bazální objem tekutin

Tekutinová náhrada a podpora

Jsou indikovány, jestliže popálený povrch představuje ≥ 20 % povrchu těla. Při popálení 20 %
povrchu těla je třeba věnovat zvýšenou pozornost varovným známkám vývoje hypovolemického
stavu a šoku.
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Popálení pacienti jsou indikováni k propočtené, úměrné tekutinové náloži. Není ale podávána
náhlým převodem, charakteristickým např. při traumatické laceraci jater / sleziny. Rozložení
objemu tekutin koreluje časově s pokračujícími plynulými ztrátami a s rizikem negativní bilance.
Nejčastější je propočet podle Parklandovy formulace 4 ml / h / % popálené plochy. Nejčastěji
podávaným infuzním roztokem je Ringer-laktát. Definitivní objem, vypočtený podle povrchu
popáleného povrchu těla, se navíc znásobí tělesnou hmotností, uvedenou v kilogramech.
Objem podávaných tekutin může být modifikován i charakterem popálení:
▪

po popálení ohněm = 2 ml / h;

▪

dětští pacienti = 3 ml / h;

▪

elektropopálení = 4 ml / h …… podle ABA – American Burn Association.

Základním, jednoduchým monitorovaným parametrem je především aktuální i celková diuréza
a zhodnocení dalších ztrát tekutin z organismu.
Nutriční intervence a podpora

Nutriční podpora je v terapii popálených velmi významným faktorem - vznikly totiž nové poměry
a nároky. Hypermetabolická reakce může trvat měsíce, dokonce i roky. Nejvíce je
hypermetabolismus vyznačen v akutní fázi po popálení.
Pokud nepostačuje výživa, přijímaná per os, popř. nazogastricky podávaná, jsou výběrově
indikovány i její parenterální podpory cestou midline a PICC i.v. katétrů.
Nutrice je nejčastěji programována nutričním týmem již v popáleninovém centru v průběhu akutní
intenzivní péče.
Pokud nelze sterilně upevnit i.v. vstupy náplastí na secernující terén, volí se fixace stehy. Totéž
se vztahuje na upevnění tracheální rourky, popř. tracheostomické kanyly.
Jednotlivá specifická opatření

Je doporučován nelineární soubor opatření:
▪

Šetrně se sejme oděv, šperky, snímatelné ozdoby

▪

Chlazení poškozených – popálených míst teplou, nikoli studenou vodou

▪

Obvazy s antiinfekční složkou

▪

Náležitá analgezie: První analgetické přípravky se přednostně podávají, pokud možno
neinvazivně - nazálně, sublinguálně, formou transdermální – TTS, vzácně inhalačně

▪

Preventivní podání antibiotik se nedoporučuje
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▪

Místně se nevelké popáleniny kryjí obvazy s argent-sufadiazinem (ssD) nebo
mofenidem. Obvazy mají za úkol působit antiinfekčně i preventivně proti bolestivým
podnětům.

▪

Užití peroxidu vodíku se nedoporučuje – může mít cytotoxický vliv. Převazy se kontrolují
po 24 – 48 hodinách s aktuálním rozhodnutím, zda není indikována excise nebo jiná
intervence.

▪

Přednost se dává enzymatickému debridementu - snesení, které odstraní povrchní
narušené, nekrotické vrstvy. O excizi, o štěpu se rozhoduje personalizovaně, výběrově,
a provádějí se jednorázově nebo v plánovaných etapách. Dárcovské štěpy se zejména
v časných fázích indikují a volí velmi obezřetně. Popáleniny IV. stupně se kryjí
tkáňovými kulturami.

Popáleninová centra

K pokračující diagnostice a terapii jsou indikováni pacienti nejčastěji podle přijatých metodických
doporučení odborných společností.
Obecně se příjem do popáleninového centra indikuje za stavů a situací:
▪

Popálení II. stupně – střední vrstvy v rozsahu, přesahujícím 10 % tělesného povrchu

▪

Popálení celé kožní vrstvy, popálení u dětí, kombinace s inhalačním traumatem, elektro
popálení a chemické popáleniny

▪

Popáleniny speciálních oblastí: obličej, ruce, klouby, genitál

▪

Kombinace s mechanickým traumatem, polytraumatem

▪

Kombinace se závažnou komorbiditou, popř. polymorbiditou

Speciální a průběžnou pozornost vyžaduje udržování tělesné teploty, náležitá hydratace, nutriční
podpora, diagnostika inhalačních popálení a intoxikací.
SMITH, Monica J. Burn Care 101: Determining the Best Treatment Plan: Tips for the Non-Burn Professional.
General Surgery News [online]. 2021, September 24 [cit. 2022-02-14]. Dostupné z:
https://www.generalsurgerynews.com/Wound-Care/Article/09-21/Burn-Care-101-Determining-the-BestTreatment-Plan/64661

Klíčová slova: Burn patients – basics
Key words: Popáleninový pacient – základní postupy
Drábková
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Anesteziologické postupy u super-super obézních rodiček
Praktické, klinicky výukové zpracování tématu s 26 citacemi a závažnými doporučeními, založené
na komentované kazuistice.
Kazuistika
Šestatřicetiletá těhotná, nullipara, primigravida ve 37. týdnu těhotenství. BMI 96 kg / m2;
indikována k plánované sectio caesarea při příčné poloze plodu.
Anamnéza a komorbidity: spánkové apnoe typu OSA, hypertenze, DM II. typu.
St. praesens: preeklampsie závažného rázu, postupující trombocytopenie, tč. 80 000 / mcl;
Mallampati IV. třídy; značně zvětšený objem krku s obtížnou a omezenou extenzí šíje
a s nedostatečným otevíráním úst.
Těhotná / rodička je zhodnocena jako vysoce riziková co do bezpečného přístupu do dýchacích cest,
dostatečné peroperační i pooperační ventilace; předpokládán vysoce obtížný přístup pro epidurální
neuroaxiální blokádu v úrovni bederní páteře.
Kromě anesteziologických rizik a obtíží jsou zastoupena i porodnická rizika: dystokie, preklampsie,
nesnadný operační přístup při sectio caesarea, delší operační časy, selhání neuroaxiálního přístupu
pro nesnadnou orientační palpaci terénu. Poměry často vyžadují ultrazvukovou navigaci.
Punkce dura mater nebývá však komplikována bolestmi hlavy, protože mohutná tuková vrstva
působí jako kompresivní polštář.
Při nutnosti zvolit celkovou anestezii je nejobtížnějším momentem pohotové a bezpečné zajištění
průchodnosti dýchacích cest. Velmi často hrozí vznik „cannot intubate, cannot ventilate“. Hlavní
překážkou jsou mohutné podkožní tukové vrstvy, obtížné polohování hlavy a šíje, nedostatečné
otevření úst a neúplné zobrazení hlasové štěrbiny při prosáknutí sliznice hypofaryngu. Jsou výzvou
k použití video-laryngoskopie a fibroptické intubace ústy u bdělé nebo lehce sedované rodičky.
Pro optimální ventilaci se doporučují:
▪

Dexmedetomidin, vysoce selektivní alfa-2 adrenergní agonista.

▪

Remifentanil – agonista mí-receptoru rychle, tj. v průběhu jedné minuty navodí
analgezii. Přípravek je rychle hydrolyzován plasmatickými a tkáňovými esterázami;
má kontext-senzitivní poločas přibližně 3 minuty. Je vhodný i pro pravidelně se
opakující děložní kontrakce a fáze jejich uvolnění, aby se maximálně snížil přestup
placentou. Působí anxiolyticky a usnadní spolupráci rodičky pro zavedení neuroaxiální
blokády, zmírní dráždivost dýchacích cest. Může velmi přechodně zpomalit frekvenci
dýchání, kterou lze vyvážit dočasnou inhalací kyslíku. Na plod nemá v tomto směru
nepříznivý vliv.
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▪

Pro rizikové situace je vhodné již předem zvážit možnosti FONA (front-of-neck access)
tracheální intubaci provede anesteziolog v postavení čelem k sedící rodičce.

Obtížně se palpačně lokalizuje membrana cricothyreoidea. Její určení lze zlepšit ultrasonograficky.
Tunel je však při obezním krku podstatně delší a hlubší při BMI přibližně 45 kg / m 2. Preventivní
tréning na modelech je nutný.
Extubace je významný až vysoce rizikový moment. Snadno vznikají následné atelektázy
s desaturací, se zvýšeným rizikem vzniku pneumonie, při celkové nedostatečnosti dýchání
s indikací akutní reintubace a s pokračující a náležitou podporou dýchání.
K prevenci dýchacích komplikací patří např. antiTrendelenburgova poloha, peroperačně zařazený
PEEP, pooperační CPAP, během úvodu spontánního dýchání CPAP/BiPAP ihned po extubaci.
Závěry a doporučení

▪

Obézní a velmi obézní ženy pokročilejšího věku jsou v současné době v reprodukčních
funkcích početnější.

▪

Ultrazvuk může být velmi vhodným usnadněním pro úspěšné zavedení kontinuální
epidurální, popř. subarachnoidální analgezie / anestezie. Je třeba jej zařadit
do praktické výuky na vhodných modelech.

▪

Dexmedetomidin a remifentanil jsou rychle a krátce účinné přípravky a jsou vhodné
pro sedaci a analgezii i u morbidně obézních rodiček.

▪

FONA taktika je poměrně obtížná; o indikaci a průběhu je třeba rodičku informovat
a získat tak nejen její souhlas, ale i spolupráci.

▪

Pro zavedení tracheální pomůcky cestou krikothyreopunkce, - tomie je vzhledem
k hloubce tkáňového tunelu užití ultrazvuku optimální. Usnadní úspěšnost a rychlost.
Nácvik na modelech je velmi vhodný.

▪

Pooperačně je po extubaci stále zvýšeno riziko vzniku atelektáz a desaturačních příhod;
je třeba včas indikovat preventivní CPAP/BiPAP.

TRAN, Thanh a Joseph LICATA. Anesthetic Approaches in the Super Super-Obese Obstetric Patient: The
Frost Series #382. Anesthesiology News [online]. New York: McMahon Publishing, 2022, January 7 [cit.
2022-02-14]. Dostupné z: https://www.anesthesiologynews.com/Commentary/Article/01-22/AnestheticApproaches-in-the-Super-Super-Obese-Obstetric-Patient/65747

Klíčová slova: Super-super obezní rodička – klinické anesteziologické momenty
Key words:Super-super obese obstetric patient – clinical anaesthetic considerations
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Peripartální kardiomyopatie a její závažná rizika
Podíl peripartální kardiomyopatie (dále PPCM) je na předních místech mateřské morbidity
až mortality ve vyspělých zemích. PPCM může dosahovat 25 – 30 % v celkové mateřské mortalitě.
Podílí se z 50 % až ze dvou třetin na celkové kardiovaskulární mateřské mortalitě.
Rizikové faktory zahrnují i etnický původ (v USA Afroameričanky), obecně se podílejí pokročilý věk
>34 let, mnohočetná těhotenství, preeklampsie, hypertenze, diabetes mellitus a obezita.
Diagnostika je často opožděná, symptomatologie může být poměrně dlouho larvována.
Pozornost se stále více a cíleně zaměřuje na časnou diagnostiku a zdůrazňuje jejich pět hlavních
opěrných bodů pro postup při nastalém podezření.
1. Patofyziologie: PPCM je často spojena s hypertenzí v těhotenství a tímto směrem je
také nutno hodnocení klinické situace a stavu zpřesňovat. PPCM je spojena se
systolickou dysfunkcí levé komory a s její ejekční frakcí < 45 % v posledních měsících
těhotenství nebo v několika poporodních měsících. Je obrazem dysbalance
placentárních hormonů s mikrovaskulární dysfunkcí a často je propojena s hypertenzí
(37 %) nebo s preeklampsií (22 – 29,3 %). Nebývá spojena s osobní ani s rodinnou
anamnézou, nedoprovází všechna těhotenství dané ženy. Genetická predispozice
se diskutuje. Pravděpodobně se podílejí i vlastní rizikové faktory.
2. Symptomatologie a diagnostika: Přítomnost plicní kongesce a i jen klinické podezření
na ni jsou indikací k neprodlené diagnostice levostranné funkce myokardu: zvýšená
hladina BNPO (natriuretického peptidu B), vývoj edémů, dušnost zpočátku námahová.
Do diagnostického programu se zařazuje rtg vyšetření srdce a plic, ultrazvukové
vyšetření myokardu s určením LVEF – levostranné ejekční frakce. Diferenciální
diagnostika zahrnuje těhotenskou hypertenzi až preeklampsii, přičemž je vzájemně
odliší určení LVEF.
3. Léčebná medikamentózní strategie je v zásadě totožná s kardiomyopatiemi
u netěhotných žen. Zařazené validní srovnávací studie ale prozatím u těhotných
a kojících žen chybí. Farmakoterapie zahrnuje beta-blokátory, diuretika, hydralazin,
nitráty, digoxin. V poporodním období jsou u kojících matek přijatelné enalapril,
captopril, spironolakton. Riziko trombotizace v dolních končetinách s embolizačními
příhodami je zvýšeno až na 10 – 17 %. Antikoagulační preventivní zajištění se zvažuje
při LVEF <30 %. U těhotných s umělými mechanickými srdečními chlopněmi je možno
užít i warfarinizaci v dávkování ≤ 5 mg denně. LMWH – nízkomolekulární heparin lze
podávat za sledování hladin anti Xa faktoru. Oba přípravky jsou kompatibilní s kojením.
Je třeba však zohlednit riziko krvácení při neuroaxiální anestezii, při porodnických
instrumentacích a intervencích. V poporodním období při závažné levostranné
dysfunkci myokardu jsou kontraindikovány antikoncepční přípravky, obsahující
estrogeny; ty totiž podporují protrombotické dispozice. Perspektívy má pravděpodobně
Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína 2022, 69(1)

24

naopak inhibice prolaktinu (bromokriptin), zlepšující levostrannou funkci myokardu
a to v kombinaci s antikoagulační prevencí. Implantace kardioverteru / defibrilátoru
(ICD) při PPCM se posuzuje.
4. Úprava – regenerace LVEF do šesti měsíců po porodu je častá, a to u 50 – 60 % žen, kdy
se LVEF zvýší na ≥ 50 %. Nemocniční mortalita podle statistických dokumentací
dosahovala v ročních intervalech 2004 – 2011 při PPCM až 11 %. Ambulantní mortalita
do 7 let po těhotenství se zvyšuje až na 16,5 % z kardiálních příčin. Etnicky jsou nejméně
postiženy podle US statistik těhotné hispánského původu, nejpočetnější je výskyt u žen
černošského původu.
5. Rizika pro další těhotenství: Metodická doporučení ESC po prodělané PPCM s trvající
omezenou levostrannou srdeční funkcí (50 % … a do 55 %) dokumentují s 50% rizikem
srdeční selhávání nebo zhoršování kardiomyopatie s 25% až s 50% rizikem vysoké
mortality. Ale i pacientky s úpravou LVEF trpí ve 20 % zhoršenou levostrannou srdeční
funkcí. Současně se zvyšuje i jejich potratovost a riziko předčasných porodů.
Ženy uvedené v riziku je nutno trvale sledovat, jsou obecně vysoce rizikové. Multidisciplinární
zkušený tým včetně odborníků – anesteziologů, kardiologů, intenzivistů se společně s porodníky
i dalšími je optimálně angažován prenatálně, perinatálně i v poporodní péči… i v dalším sledování
a poradenství.
Základní znalosti o tématu jsou nutné pro všechny.
Anesteziologicky se připojuje zejména téma porodní analgezie a anestezie s užitím neuroaxiálních
kontinuálních technik a řešení antikoagulační profylaxe, popř. tromboticko - embolických příhod
apod.
MATTINA, Deirdre J. Peripartum Cardiomyopathy Management: 5 Things to Know. Medscape [online].
2021, November 2 [cit. 2022-02-14]. Dostupné z: https://www.medscape.com/viewarticle/961289
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Varia
Predikce pooperačních plicních komplikací po kardiovaskulárních
chirurgických intervencích podle nomogramu
Riziko pooperačních plicních komplikací je po kardiovaskulární elektivní chirurgii u kriticky
nemocných pacientů vždy značně zvýšeno. Vyžaduje jednotný, systémový přehled a hodnocení,
které usnadní cílenou prevenci. Optimálně je umožní vyjádření v komplexním nomogramu. Umožní
tím snížit pooperační morbiditu i mortalitu uvedených vysoce rizikových pacientů. Většina
posuzovaných kritérií a indikátorů má již předoperační a dokonce známý ráz. Platnost nomogramu
v uvedené studii do velké míry přesahuje vymezenou a posuzovanou kardiovaskulární chirurgii.
Studie a hodnocení
Tým anesteziologů (Detroit, Cleveland) angažovaných profesionálně v kardiovaskulární
anesteziologii vytvořil široký soubor pacientů po aorto-koronárních bypassech, po náhradě chlopní
a po chirurgických výkonech na hrudní aortě za období 2009 – 2015. Zhodnotil statisticky
i logisticky prognostickou úroveň a validitu zejména z pohledu tří základních komplikací –
pneumonie, nutnosti pooperační umělé plicní ventilace, přesahující 48 hodin a indikace
reintubace. Potence predikce byla ověřena na souboru 12 956 pacientů v porovnání s kontrolním
souborem.
Tým vypracoval nomogram o 25 validních veličinách – 13 předoperačních, 10 peroperačních
a dvou časných pooperačních. Vyjádřil jejich prognostickou validitu v podrobně definovaném
a propracovaném schématu v obsahu studie podle jednotlivých kategorií a v nich počtu bodů.
Body a počty bodů v nomogramu
▪

Věk, BMI, aktivní nebo anamnestické kuřáctví

▪

CHOPN, městnavá srdeční choroba, cévní mozková příhoda, diabetes mellitus

▪

Komorové arytmie, akutní infarkt myokardu, periferní cévní onemocnění velkých tepen,
svalová atrofie

▪

Zvýšená sérová hodnota kreatininu

▪

Snížená levostranná ejekční frakce – LVEF

▪

Charakter, závažnost a relativní neodkladnost operačního výkonu

▪

Peroperační / pooperační intraaortální balonková podpora

▪

Srdeční zástava

▪

Časové trvání mimotělního oběhu

▪

Peroperační podání náplavu erytrocytů a krevních derivátů

▪

Celkový objem podaných tekutin a krevních náhrad
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▪

Vysoké dávkování inotropik a vazopresorů

▪

Hyperglykemie

▪

Inspirační tlak >30 mm Hg

▪

Pooperační podání NO – oxidu dusnatého, popř. epoprostenolu

Celkový počet bodů, míra a ráz pravděpodobných komplikací má nejvyšší počet 160 bodů.
Nejvýznamnější rizikové faktory
▪

Předoperační: svalová atrofie, svalová nevýkonnost, kouření, nízká LVEF

▪

Peroperační: výkony na hrudní aortě, akutní chirurgické výkony, nutnost aortální
podpory, nutný inspirační tlak >30 mm Hg při umělé podpoře dýchání

▪

Pooperační: nutnost aplikace NO, Na-epoprostenolu

Nejvýznamnější preventivní opatření
▪

Vyvarování se hyperglykemie, restrikce peroperačních krevních náhrad, zkrácení délky
mimotělního oběhu

VLESSIDES, Michael. Nomogram Predicts Post-op Pulmonary Complications in Cardiac Patients.
Anesthesiology News [online]. New York: McMahon Publishing, 2021, December 8 [cit. 2022-02-14].
Dostupné z: https://www.anesthesiologynews.com/Clinical-Anesthesiology/Article/12-21/NomogramPredicts-Post-op-Pulmonary-Complications-in-Cardiac-Patients/65375
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Deficit pseudocholinesterázy po opakovaných anesteziích
Anesteziologicko-biochemická propracovaná kazuistika z Colorado University, je doprovázena
10 citacemi, publikovanými již od roku 1990, kdy bylo suxamethonium – succinyldicholin podáváno
k umožnění / usnadnění tracheální intubace. Pohotový návrat dýchání po krátké svalové relaxaci
a po snadné intubaci byl oceňován. Snadný byl přechod na potentní inhalační anestetikum,
nejčastěji sevofluran. Při přetrvávající svalové relaxaci s dechovou nedostatečností bylo určujícím
biomarkerem pro diferenciální diagnostiku dibukainové číslo.
Kazuistika
Třicetiletá transgender žena byla indikována k laparoskopické apendektomii; t.hm. 91 kg.
Anamnéza: osm chirurgických výkonů v celkové anestezii; všechny byly zaměřeny na změnu
pohlaví. Výkony byly provedeny v různých zdravotnických zařízeních a proběhly bez komplikací.
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Komorbidita: HIV pozitivita; bronchiální astma. Multimedikace vč. imunosuprese, estradiolu,
ipratropia.
Současný průběh: Zajištěno standardní monitorování, zahájení preoxygenací. Celková anestezie
byla uvedena 100 mg lidokainu, 100 mcg fentanylu, 200 mg propofolu a 100 mg suxamethonia.
Zaintubována bez obtíží tracheální rourkou ID 8,0. Dále anestezie vedena sevofluranem. Výkon
trval 90 minut a proběhl bez komplikací a bez přídatných medikací. Nezaznamenán svalový třes ani
fascikulace ani pozitivní reakce na neurostimulaci.
Ani po 10 minutách po ukončení inhalace sevofluranu se neobnovilo spontánní dýchání ani reakce
na neurostimulaci. Vysloveno podezření na deficit pseudocholinesterázy (dále PCHE).
Pacientka byla reintubována, byla zahájena umělá plicní ventilace a byla převezena na pooperační
jednotku intenzivní péče. Po dvou hodinách se obnovila svalová výkonnost s dostatečným
spontánním dýcháním. Pacientka byla plně při vědomí, extubace byla úspěšná.
Dibukainové číslo bylo 30 při normální hodnotě 80 a hodnota PCHE 548 j / l při normě 2900 – 7100
j / l. Klinická diagnostika deficitu PCHE byla potvrzena laboratorně.
Komentář
Suxamethonium chlorid je jediným klinicky užívaným, tzv. depolarizujícím nervosvalovým
blokátorem – NMBA. Jeho účinek po i.v. podání nastupuje nejrychleji a působí nejkratší dobu. Je
z toho důvodu podáván především při bleskových a rychlých tracheálních intubacích.

Chemicky má dvě molekuly acetylcholinu, spojené methylovou skupinou a je metabolizován
plasmatickou cholinesterázou – PCHE. Ta je rovněž nazývána butyrylcholinesteráza, plasmatická
nebo sérová cholinesteráza. Jako enzym je vytvářena v játrech ve formě glykoproteinu. Koluje
v plasmě a hydrolyzuje exogenní estery cholinu.
Suxamethonium jako dicholin je hydrolyzován na sukcinylmonocholin a dále na kyselinu
jantarovou (succinic acid).
U pacientů s normální enzymatickou aktivitou je 90 - 95 % suxamethonia hydrolyzováno
a desaktivováno dříve než dosáhne nervosvalové ploténky. Aktivní zbytek depolarizuje spojky
na postsynaptickou strukturu ploténky. Působí jako agonista acetylcholinového receptoru
na nervosvalové ploténce. Klinicky vyvolává svalové fascikulace a následnou svalovou paralýzu.
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Poté suxamethonium pasivně difunduje, opustí nervosvalovou ploténku. Plně se obnoví svalová
funkce přibližně do 5 minut, popř. ještě v kratším časovém intervalu po nitrožilním podání.
Atypická PCHE nebo její deficit vedou k prodloužení svalové paralýzy.
K dalším přípravkům, degradovaným cestou PCHE jsou mivakurium a místní anestetika esterické
struktury.
Nedostatek PCHE může být vrozený – dědičný jako autozomálně recesivní; může být i získaný nebo
dokonce iatrogenní.
Nongenetické příčiny nedostatku zahrnují pokročilý věk, těhotenství, onemocnění ledvin,
malnutrici, jaterní choroby, rakovinu, vaskulární kolagenové choroby, popálení a hypothyreózu.
K farmakologickým interakcím se řadí steroidy, cytotoxicky účinkující přípravky, perorální
antikoncepční přípravky, klindamycin, insekticida, metoklopramid, inhibitory MAO –
monoaminooxidázy; dále se jedná o léky, blokující anticholinesterázu a oční kapky na bazi
echothiopátu.
Plasmatické hladiny PCHE snižuje i plasmaferéza.
Deficit PCHE vede k prodloužení svalové paralýzy. Geneticky musí být přítomny dvě alterace genu,
aby vedly k významnému prodloužení metabolismu podaného přípravku – látky.
Obraz může být homozygotní nebo heterozygotní s následujícími výskyty: Mutace jsou v poměru
1 : 2 000 až 1 : 5 000 u homozygotů a 1 : 500 u heterozygotů.
Poměr mužů k ženám je početně 2 : 1.
Vyšší prevalence je u bílých mužů z Evropy, u perských Židů a u vybraných původních obyvatel
Aljašky.
Laboratorní diagnostika určuje hladinu PCHE a dibukainové číslo.
Dibukain je v zásadě místní anestetikum ze skupiny aminoamidů; inhibuje běžně normální PCHE
z 80 %. Inhibuje u heterozygotů 50 – 60 % a u homozygotů 20 – 50 %.
Vyjadřuje se jako dibukainové číslo. PCHE enzym s omezenou aktivitou má pět allel: U, A, F, K a S.
Diferenciální diagnostiku je třeba zaměřit na předávkování anestetik, na reziduální nervosvalovou
blokádu, na cholinergní krizi, na myasthenia gravis a myastenický syndrom, na hypermagnezemii,
hypofosfatemii a hypokalemii.
Klinicky se deficit aktivity PCHE za běžných zdravotních podmínek neprojevuje – výjimkou je právě
podání suxamethonia.
Toho je třeba se vyvarovat již preventivně, a to i u přímých členů rodiny, kteří jsou rovněž
preventivně laboratorně prověřeni.
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Přímá terapie deficitu PCHE neexistuje. Je nutno s podporou nedostatečného dýchání pokračovat
do pasivní difuze suxamethonia mimo nervosvalovou ploténku.
Lze náhradně podat podat čerstvě zmraženou plasmu nebo plnou krev s dostatečnou a výkonnou
PCHE – postup je nicméně výjimečný.
Podání neostigminu je kontroverzní – často je účin přechodný a může dokonce svalovou paralýzu
zhoršit – nedoporučuje se.
Závěr a doporučení
Pokud svalová paralýza po i.v. podání úměrné dávky suxamethonia do 5 – 10 minut neustoupí,
chybí reakce na neurostimulaci, je indikována identifikace hladiny PCHE a laboratorní zjištění
dibukainového čísla s jejich zhodnocením.
Pokračuje podpůrná ventilace do doby obnovení dostatečného spontánního dýchání. Komplikace
se uvede v anesteziologické dokumentaci a v celkové zdravotnické dokumentaci pacienta /
pacientky s doporučením zjistit i možné interakce podávaných lékových připravků, rodinné
anamnézy i genetické výbavy.
JUELS, Alma a Parker JUELS. Pseudocholinesterase Deficiency Detected After Multiple Previous Anesthetics:
The Frost Series #379. Anesthesiology News [online]. New York: McMahon Publishing, 2021, October 29
[cit. 2022-02-14]. Dostupné z: https://www.anesthesiologynews.com/Clinical-Anesthesiology/Article/1021/Pseudocholinesterase-Deficiency-Detected-After-Multiple-Previous-Anesthetics/64893
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Pacienti s implantací LVAD a úprava AKI?
AKI (Acute Kidney Injury) je podle rozsáhlé metaanalýzy z akademických pracovišť v USA
a v Thajsku častá a závažná komplikace po implantaci levostranné podpory srdeční výkonnosti typu
LVAD (left ventricular assist device) s výskytem až ve 37 % případů. Přibližně 13 % pacientů je
dokonce indikováno k následné extrarenální podpoře funkcí ledvin. Takto postižený pacientský
soubor je zatížen krátkodobou i dlouhodobou vyšší mortalitou, a to v porovnání s pacienty, kteří
po implantaci LVAD zlepší své renální funkce natolik, že k extrarenální podpoře jejich renálních
funkcí nemusí být indikováni.
Spontánní udržení, resp. spontánní regenerace funkcí ledvin má celkově příznivější klinické
výsledky.
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Rizikové faktory, které predisponují k AKI po inzerci LVAD, zahrnují pokročilý věk, zavedenou
intraaortální balonkovou pumpu (AIBP), pacienty s nízkou albuminemií, postimplantační šok,
zvýšený centrální žilní tlak nad 16 mm Hg, delší trvání mimotělního oběhu, pooperační selhávání
pravé komory a již předcházející onemocnění ledvin.
Úspěšná regenerace funkcí ledvin je odborně definována jako nezávislost na externí podpoře
jejích funkcí do 14 dnů od jejich postižení typu AKI.
Časné zlepšení funkce ledvin je definováno (Grinstein et al.) zvýšením eGFR o ≥ 15 % v průběhu
do jednoho týdne po implantací LVAD.
Srovnávané výsledky u pacientů s LVAD a s nutnou následnou podporou renálních funkcí nebyly
nicméně dosud spolehlivě uváděny s dostatečně robustními a poměrně homogenními soubory.
Velmi početný výzkumný tým ze špičkových zdravotnických pracovišť v USA ve spolupráci
s thajskými kolegy se z toho důvodu věnoval metaanalýze s cílem určit, u jakého podílu pacientů
s recentní implantací LVAD se zlepšily jejich renální funkce natolik, že byli schopni nadále žít bez
jejich extrarenální podpory.
Studie
Do předložené metaanalýzy bylo zařazeno celkem 14 validních studií s 268 dospělými pacienty
z let 2000 – 2019; měly retrospektivní i prospektivní ráz. Sledování pacientů probíhalo od dvou
týdnů do 12 měsíců. Jednotlivé výzkumy např. prokázaly, že vyšší předoperační hodnoty dusíku
urey a nízké hladiny albuminu, patologické hodnoty plasmatického NGAL - Neutrophil gelatinaseassociated lipocalin – byly významnými prognostickými biomarkery pro nutnou postintervenční
podporu renálních funkcí.
U 78,5 % pacientů se renální funkce upravily do 30 dnů, popř. do doby propuštění z hospitalizace.
Ve velmi závažných případech AKI s nutností podpory renálních funkcí byla jejich regenerace
prokázána v 50,5 % (95% CI; 34,0 % - 67 %; P = 0,08). V průběhu sledovaných let se dále nijak
neměnila – nezlepšovala.
Údaje při pulzatilním proudu LVAD nejsou zcela věrohodné, protože 85 % pacientů bylo nastaveno
na kontinuální proud. V tomto podsouboru byla úspěšná úprava renálních funkcí v 52,1 % (95% CI;
36,8 % - 67,0 %)
Ve 14 studiích byla za závažnou formu AKI považována situace, klinicky vyžadující exogenní
podporu funkce ledvin. Úvodní jejich zlepšení bylo nepochybně způsobeno stabilizací oběhu,
optimalizací minutového srdečního objemu, snížením žilního tlaku v renálním řečišti. Uvedené
faktory vedly ke zvýšení perfuze ledvin a ke zlepšení glomerulární filtrace (eGFR).
V uvedené metaanalýze se přibližně v 70 % iniciálně posuzovaných případů renální funkce zlepšily,
a to i u pacientů, vyžadujících jejich přechodnou podporu do 30 dnů po implantaci LVAD. Ale
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do uplynutí jednoho roku se tento relativně příznivý výsledek snížil na 50% poměr renálně
zlepšených pacientů.
Uvedený průběh souhlasí i s výsledky předchozích dlouhodobých a srovnatelných studií.
Uvádějí postupné snižování eGFR, prokazatelné již po 3 a 6 měsících a plně prokazatelné
po uplynutí jednoho roku.
Mechanismy postupného poklesu eGFR jsou zřejmě multifaktoriální:
▪

Chronická hemolýza při stresovém odbourávání erytrocytů a pigmentové nefropatii

▪

Pravostranné srdeční selhávání

▪

Snížená tvorba kreatininu při sarkopenii a přetížení oběhu - indikováno je sledování
senzitivních hodnot cystatinu

▪

Nevhodná volba a užití LVAD vybavení vede ke strukturálním změnám arteriálního
systému – k rigiditě aortálních cévních stěn při implantaci nepulzatilního systému.

▪

Vznik periarteriitidy je popisován v pokusech na zvířatech

▪

Při neopláziích nepříznivě ovlivňuje eGFR i radiace a chemoterapie

K podpoře regenerace renálních funkcí přispívají pozitivně:
▪

Vyvarovat se podávání nefrotoxicky působících látek a přípravků

▪

Metodické posouzení podávaných medikací, např. při komorbiditách, i potravinových
doplňků podle vlastního výběru pacienta

▪

Vyvarovat se zvýšeného a vysokého dávkování vankomycinu

▪

Vyvarovat se aplikace rtg kontrastních látek

▪

Minimalizovat, vyloučit např. epizody hypotenze při hemodialýze.

Ošetřující personál musí pečlivě realizovat náležitou antiinfekční péči o nitrožilní vstupy. Totéž
se vztahuje na členy rodin při propouštění pacienta do pokračující intenzivní domácí péče.
Informace a instrukce zahrnují např.:
▪

Jaký krevní tlak má být udržován

▪

Jaký režim v podávání diuretik je třeba zachovávat

▪

Proč je významné udržovat optimálně určenou tělesnou hmotnost a s jakým režimem

▪

Jaký komplexní celodenní režim se sleduje a udržuje

▪

Kdy je třeba si vyžádat poradu, popř. akutní kontrolu.
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Zachovávání algoritmu je obsahem zdravotního průběhu a je dokumentováno ve zdravotnické
dokumentaci pacienta; nejvýznamnější a vybrané údaje mohou vyžadovat i každodenní záznam.
Mezi AKI a regenerací funkcí ledvin nemusí nutně být přímá korelace a příčinná souvislost i tento
vývoj a obraz je nutno vzít do diagnostické i terapeutické úvahy a do uceleného postupu.
Do citovaných studií k tématu se uvedená heterogenita promítá.
Vzácné jsou rovněž možnosti porovnání s eGFR před řešením LVAD – v přípravě je i tento údaj
pro prognózu a postupy důležitý – má prognostický význam.
Po výkonu – implantaci LVAD je třeba naprogramovat a realizovat systematické dlouhodobé
sledování.
KOVVURU, Karthik, Swetha R KANDURI, Charat THONGPRAYOON, et al. Recovery after acute kidney injury
requiring kidney replacement therapy in patients with left ventricular assist device: A meta-analysis. World
Journal of Critical Care Medicine [online]. 2021, 10(6), 390-400 [cit. 2022-02-14]. ISSN 2220-3141. Dostupné
z: doi:10.5492/wjccm.v10.i6.390

Klíčová slova: AKI, LVAD – implantace; Obnova funkcí ledvin
Key words: AKI, LVAD - implantation; Recovery of renal functions
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Nekonvulzivní křeče NCES v intenzivní péči a jejich IT pohotová diagnostika
V prostředí intenzivní péče a u jejích pacientů je obtížné klinicky zaznamenat nekonvulzivní křeče,
dokonce ani nekonvulzivní epileptický stav nemusí být správně diagniostikován. NCES přitom musí
být co nejdříve a útočně zvládán, jinak se stává příčinou dlouhodobého druhotného poškození
mozku až u 60 % pacientů s NCES.
Pouhá klinická diagnostika zdaleka nepostačuje – EEG je totiž běžně natáčeno až při klinické
suspekci, na doporučení neurologického konziliáře apod. V daných případech je indikována
průběžná EEG monitorace, tzv. Rapid-EEG s přesvědčivou, IT jednoduchou POCT diagnostikou.
Klinicky se totiž může symptomatologie překrývat s extracerebrálními příčinami změny stavu –
příčinou mohou být zvýšená teplota až horečka, změna stávajících neurologických projevů,
tachykardie, tachypnoe, interference s naprogramovanou umělou plicní ventilací atd.
▪

Heslo „Time is brain“ pro cévní mozkové příhody je jednotně a celosvětově přijato
a realizováno. Stejná výzva platí i pro NCES.

▪

Konvenční EEG přístroje okamžitou - časnou diagnostiku běžně neumožňují. Klinická
diagnostická zkušenost je navíc u lékařů - intenzivistů malá. Diagnostika – a tím
i terapie má mít časový limit do 15 minut.
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▪

Rapid EEG přístroje a monitory jsou již vybaveny IT vyhodnocením NCES, srozumitelným
a návodným i pro běžně vzdělané ošetřující zdravotníky na různorodých pracovištích
intenzivní péče.

RINCON, Fred. Diagnosing Non-Convulsive Seizures in the ICU: Tackling the Top Challenges. ICU
Management & Practice [online]. 2022, January 22 [cit. 2022-02-14]. Dostupné z:
https://healthmanagement.org/c/icu/post/diagnosing-non-convulsive-seizures-in-the-icu-tackling-the-topchallenges

Klíčová slova: Nekonvulzivní křeče; NCES; Rapid – POCT EEG
Key words: Non-Convulsive Seizures; NCES; Rapid - POCT EEG
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Tips and tricks – Cave
Predikce intenzivní pooperační bolesti po sectio caesarea
K intenzivní pooperační bolesti po elektivních císařských řezech, provedených ve svodné
subarachnoidální anestezii, mají vyšší predispozici rodičky s obecně nižším prahem vnímání
a prožívání bolesti, popř. s návykem na užívání potentních až opioidních analgetik.
Intenzivně vnímaná a prožívaná bolest v průběhu prvních pooperačních 24 hodin navíc zvyšuje
riziko deprese a perzistující bolesti až trojnásobně. O tom svědčí výsledky klinické studie,
provedené na univerzitním pracovišti v Bostonu (Brigham and Women’s Hospital). Zde dokonce
jedna žena z počtu tří set po podávání opioidních analgetik inklinovala k jejich pokračujícímu
vyžadování a zneužívání.
Predispozice k dané tendenci je vhodné již předem pravidelně otestovat a prověřit je. Dále je
vhodné zvýšit pooperační dávkování neopioidních analgetik.
Významné parametry v predikci pociťování a prožívání až kruté bolesti zahrnují:
▪

úzkostnost, depresi, katastrofizaci pociťovámí a emocionálního prožívání bolesti,

▪

již předoperačně obtěžující bolesti,

▪

špatnou kvalitu spánku,

▪ intenzivní bolestivou reakci na injekční podávání subarachnoidální anestezie,
▪

již existující tendenci k fibromyalgiím.

Klinická studie
Studie zahrnula 447 žen s císařským řezem v subarachnoidální anestezii, provedeným elektivně
v nemocničním prostředí. Nebyla prodlužována na pooperační dobu delší než 24 hodin.
V uvedené studii bylo standardně podáváno 100 mcg morfinu. Dávka fentanylu nebyla
unifikována; nejčastěji se pohybovala mezi 10 – 15 mcg; měla kratší účinnost – t½.
Rodičky konsenzuálně vyplnily celý soubor již předem předložených a vyplněných dotazníků:
Pain Catastrophizing Scale, Brief Pain Inventory, Edinburgh Postnatal Depression Scale;
Fibromyalgesianess Scale, PROMIS anxiety, PROMIS depression and PROMIS sleep disturbance.
Ženy kategorizovaly bolest při injekčním podání subarachnoidální anestezie ve zvyklé
desetibodové subjektivní škále.
Za intenzivní bolest byla považována kategorie 7 nebo kategorické vyžadování opioidu v odstupu
18 – 24 hodin po ukončení sekce - SC.
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Dotazníky kompletně vyplnilo 414 žen. V jednotlivých kategoriích byly zjištěny jako nejvíce
charakteristické následující posuny:
▪

Brief Pain Inventory score: Zvýšilo se při zvýšené bolesti o jednu kategorii až o 29 %
(95% CI, 9 % - 53 %; P = 0,003).

▪

Pain Catotrophizing Scale: V

▪

Zhodnocení vystoupilo o 4 % (95% CI, 1 % - 7 %+ P = 0,016).

Uvedené ženy s anamnestickou bolestí a se sníženým prahem vnímání a prožívání bolesti byly již
v úvodu ve zvýšeném riziku.
V současné době se většině žen po sectio caesarea uniformně podá analgetická medikace. Je však
velmi vhodné analgetizaci již od počátku individualizovat a v ní maximaizovat non - opioidní
složku analgetické medikace.
Tento systém upraví interakce mezi matkou a plodem / novorozencem a sníží incidenci
k delšímu a zbytečnému podávání opioidů.
VLESSIDES, Michael. Predictors of Severe Postpartum Pain After Cesarean Identified. Anesthesiology News
[online]. New York: McMahon Publishing, 2021, October 21 [cit. 2022-02-14]. Dostupné z:
https://www.anesthesiologynews.com/Pain-Medicine/Article/09-21/Predictors-of-Severe-PostpartumPain-After-Cesarean-Identified/64620

Klíčová slova: Sectio caesarea; Subarachnoidální anestezie; Pooperační bolest
Key words: Cesarean section; Spinal anesthesia, Postoperative pain
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Dlouhodobé výsledky po celkové versus subarachnoidální anestezii u seniorů
při a po zlomenině kyčle
Již v roce 1955 publikoval Bedford zprávu, že celková anestezie má u pacientů staršího věku
nepříznivý vliv na jejich mozkové funkce – patofyziologicky se snižuje využití kyslíku v mozku
a vzniká synaptická deprese. Ani do současné doby nebylo však dostatečně sledováno obnovení
schopnosti samostatné chůze u seniorů, operovaných akutně po její zlomenině. Nebylo
porovnáváno, zda se na jejich pooperační kvalitě života podílely rozdíly v podané anestezii –
celkové anestezie (dále CA) a subarachnoidální regionální anestezie (SA).
Početný tým autorů studie REGAIN se tématu věnoval v randomizované, praktické klinické studii
u pacientů nad 50 let jejich věku, akutně ošetřených po zlomeninách kyčle ve 46 US a kanadských
nemocnicích.
Studie
Celý pacientský soubor byl rozdělen náhodným výběrem v počtu 1 : 1. Hodnoceny byly údaje
pooperační - a to i odložená smrt versus přežití. Spolu s uvedeným zhodnocením přežití byla
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dokumentována i schopnost nezávisle ujít 3 m (10 stop) samostatně nebo s holí po 60 dnech
po úrazu a operaci. Byl zjišťován i celkový výsledný stav po 60 dnech s údaji o úmrtí, deliriu,
o propuštění z nemocnice a návštěv v pokračující ambulantní péči.
Do studie bylo z počtu 46 spoluúčastných nemocnic celkem zařazeno 1600 pacientů a pacientek.
Jejich průměrný věk byl 78 let a 62 % souboru tvořily ženy. U 795 pacientů / pacientek byla podána
SA, u 805 operovaných byla užita CA.
▪

Po SA byl úspěšný primární výsledek v 18,5 %; po CA mělo úspěch18 % (RI 1,03 CI, 0,87
– 1,27; p = 0,8).

▪

Neschopnost samostatné chůze k 60. pooperačnímu dni na vzdálenost 3 m byla po CA
v 15,2 % případů a po SA ve 14,4 % případů.

▪

Úmrtí bylo do 60. pooperačního dne zaznamenáno ve 3,9 % po CA a ve 4,1 % po SA.

▪

Delirium se projevilo po CA v 19,7 % a po SA ve 20,5 %.

Srovnávání prokázala, že v uvedených hodnocených parametrech se vliv CA a SA prakticky nelišil,
SA neprokázala výhody; dokonce ani výskyt delíria nebyl statisticky odlišný.
NEUMAN, Mark D., Rui FENG, Jeffrey L. CARSON, et al. Spinal Anesthesia or General Anesthesia for Hip
Surgery in Older Adults. New England Journal of Medicine [online]. 2021, 385(22), 2025-2035 [cit. 2022-0214]. ISSN 0028-4793. Dostupné z: doi:10.1056/NEJMoa2113514
RATHMELL, James P. a Michael S. AVIDAN. Patient-Centered Outcomes after General and Spinal Anesthesia.
New England Journal of Medicine [online]. 2021, 385(22), 2088-2089 [cit. 2022-02-14]. ISSN 0028-4793.
Dostupné z: doi:10.1056/NEJMe2116017

Klíčová slova: Zlomeniny kyčle; Senioři; Pooperační dlouhodobé komplikace; Neurologické
komplikace; Celková anestezie; Subarachnoidální anestezie; REGAIN studie
Key words: Hip fractures; Older adults; Postoperative long-term complications; Neurologic
complications; General anesthesia; Spinal anesthesia; REGAIN study
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Metabolická podpora po traumatu je průkazně přínosná
Výroční traumatologický kongres v USA se v přednáškách i v diskusích v roce 2021 podrobně
věnoval významu nutriční podpory u dospělých traumatologických pacientů. Srovnal nejen její
základní význam, ale i její volbu mezi enterální výživou (EN) a parenterální výživou (PEN), jejich
optimální timing, volbu a dávkování.
Dosud je klinicky obecně přijato, že nutriční extra podpora je indikována u již anamnesticky
malnutričních trauma pacientů a u pacientů, u nichž je zvýšené malnutriční riziko v průběhu jejich
intenzivní hospitalizace.
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Studie
Výzkumný, hodnotící tým z univerzitních pracovišť v Bostonu provedl randomizovanou,
kontrolovanou studii u všech dospělých trauma pacientů ve věku 1 - 65 let s příznivou prognózou
přežití nejméně tří dnů a hospitalizovaných nejméně jeden týden.
Vhodní pacienti byli namátkově roztříděni do 24 hodin po jejich příjmu do intenzivní péče do dvou
souborů:
▪

Časná metabolicky podpůrná péče (EMS) – 21 pacientů

▪

Standardní nutrice (SOC) – 21 pacientů

V souboru SOC byla zahájena enterální nutrice (EN), jakmile uvedený režim povolili chirurgové.
PEN nutrice byla zahájena pouze v případech, kdy EN do sedmi dnů selhala.
V EMS souboru byly PEN infuze směsi aminokyselin zahájeny do 24 hodin po příjmu na intenzivní
lůžko.
Výsledky
Studie prokázala, že běžná, tzv. standardní nutrice u traumapacientů nepřesahuje hyponutričních
600 kcal denně v průběhu prvního posttraumatického týdne. I při připojení infuzí směsi
aminokyselin je dosaženo pouze 50 % denní kalorické potřeby. Hladiny bílkovin zůstaly rovněž
nízké.
Hodnocení změn hladin urey a bilance dusíku při konkrétním doplňování nutrice (EMS režim)
infuzními roztoky aminokyselin byla nicméně doprovázena pětidenní negativní bilancí minus 16,3;
ve skupině SOC byla negativní kumulativní bilance minus 5,3.
Celkové zhodnocení prokázalo, že katabolická posttraumatická reakce je natolik intenzivní, že jí
nelze v časné fázi prvního týdne vyrovnat ani tzv. metabolickou podporou infuzními roztoky
směsi aminokyselin.
Ty jsou oxidovány a jejich metabolity jsou vyloučeny ledvinami.
Přesto je nutriční podpora infuzními aminokyselinami bezpečná; přitom postupně a příznivě
ovlivní posttraumatický metabolismus, zvýšenou stresovou odpověď a celkovou prozánětlivou
reakci.
COVEY, Ethan. Metabolic Support for Trauma Patients May Provide Benefits. General Surgery News
[online]. New York: McMahon Publishing, 2022, January 10 [cit. 2022-02-14]. Dostupné z:
https://www.generalsurgerynews.com/In-the-News/Article/11-21/Metabolic-Support-for-Trauma-PatientsMay-Provide-Benefits/65231

Klíčová slova: Trauma pacienti; Metabolická podpora
Key words: Trauma patients; Metabolic support
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Rozvoj chirurgické paliativní péče se promítne i do anesteziologie a intenzivní
medicíny
V roce 2021 bylo virtuálně uspořádáno dne 4. listopadu již páté výroční sympózium chirurgické
paliativní medicíny a péče – první zahájilo perspektívy v Chicagu v roce 2001.
Od tohoto úvodu se paliativní chirurgická medicína a péče již všestranně etablovala jako
superspecializace. Nyní má v USA již 75 certifikovaných odborných chirurgů v hospicové a paliativní
chirurgii. Vzdělávání dále pokračuje jako pětiletá superspecializace v chirurgii. Osnovy kromě
znalostí a dovedností a rozhodovacích postupů zahrnují i řadu dalších bezpodmínečných
tématických celků: empatii, humanitní základy, transformaci, význam i nové výzvy směrem
ke komunikaci s pacienty a s jejich rodinami.
Výuka i realizace se soustředí do špičkových onkologických center. Významně se začleňují
i do anesteziologie uvedených pacientů, do jejích nových výukových témat, znalostí a dovedností.
Dotýkají se nových intervencí – paliativní cytoreduktivní chirurgie a/nebo hypertermní
intraperitoneální chemoterapie.
Anesteziologové, intenzivisté, algeziologové jsou prioritními konzultanty i výkonnými konziliáři
v týmu. Věnují se rovněž optimalizaci rozhodování s respektem k přání pacienta, s určením
intenzity a charakteru léčby, komfortní péče, paliativní analgezie a analgosedace atd.
RED HOFFMAN, Melissa. The Fifth Annual Symposium for Research in Surgical Palliative Care. General
Surgery News [online]. New York: McMahon Publishing, 2021, December 12 [cit. 2022-02-14]. Dostupné z:
https://www.generalsurgerynews.com/The-Surgical-Pause/Article/12-21/The-Fifth-Annual-Symposium-forResearch-in-Surgical-Palliative-Care/65548

Klíčová slova: Paliativní péče v chirurgii – rozvoj, témata, rozhodování; Role anesteziologie;
Surgical Palliative Care Society – www.spcsociety.org
Key words: Palliative surgery care– development; topics; decisions; Tasks for anesthesiologists;
Surgical Palliative Care Society – www.spcsociety.org
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Rozpustný buprenorfin může být toxický pro dentici
FDA zveřejnila naléhavé upozornění, že podávání sublinguálně rozpustného buprenorfinu
z indikace léčby závislosti na opioidech nebo naopak k opakované analgezii může vést
k nežádoucím účinkům a ke komplikacím.
Vzdor předchozí negativní anamnéze nejsou vyloučeny dentální problémy - vysoká kazivost zubů,
eroze až ztráta chrupu, vznik infekce či abscesů až po kompletní ztrátu dentice.
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Buprenorfin byl původně schválen v kombinaci s naloxonem jako tzv. neinvazivní – sublinguální
kombinace perorálních tablet nebo jako film pod sliznici tváře k analgezii u pacientů bez rizikové
prognózy, při bezproblémovém stavu chrupu a za podmínek nadále kvalitního udržování hygieny
úst. Pacienti byli pravidelně instruováni, jak snížit riziko poškození – nečistit si abrazivně zuby
minimálně jednu hodinu po užití, nekloktat vodou se směsí dalších látek vč. aromatických
přípravků. Doporučovaly se rovněž pravidelné stomatologické kontroly, zaměřené na uvedené
rizikové momenty a možné nežádoucí účinky.
FDA: Dissolvable Buprenorphine Medicines Linked to Potential Dental Issues. Anesthesiology News [online].
New York: McMahon Publishing, 2022, January 31 [cit. 2022-02-14]. Dostupné z:
https://www.generalsurgerynews.com/The-Surgical-Pause/Article/12-21/The-Fifth-Annual-Symposium-forResearch-in-Surgical-Palliative-Care/65548

Klíčová slova: Rozpustný sublinguální buprenorfin – nežádoucí účinky a rizika
Key words: Dissolvable sublingual buprenorphine – adverse effects and risks
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Ad širší rozhled - Ad informandum
Klinická metodická doporučení – světový přehled 2021 v zájmové oblasti
anesteziologie, intenzivní a urgentní medicíny - výběr
Fetal Central Nervous System Examination Clinical Practice Guidelines (WAPM, 2021)

2021 guidelines from the World Association of Perinatal Medicine for fetal central nervous system
assessment, published in Journal of Perinatal Medicine June 4, 2021
Chest Pain Clinical Practice Guidelines (ACC/AHA, 2021)

2021 clinical practice guidelines on chest pain assessment and diagnosis, published in the Journal
of the American College of Cardiology.
Difficult Airway Management Clinical Practice Guidelines (ASA, 2021)

2021 guidelines on management of difficult airways from the American Society of
Anesthesiologists, published in Anesthesiology.
Asthma in Children Clinical Practice Guidelines (ERS, 2021)

2021 guidelines from the European Respiratory Society for the diagnosis of asthma in children
aged 5–16 years, published in European Respiratory Journal.
Clostridioides difficile Clinical Practice Guidelines (IDSA/SHEA, 2021)

2021 guidelines from the Infectious Diseases Society of America and Society for Healthcare
Epidemiology of America, published in Clinical Infectious Diseases.
Liver Disease Clinical Practice Guidelines (EASL, 2021)

2021 guidelines from the European Association for the Study of the Liver, published in Journal of
Hepatology.
Cardiovascular Disease Prevention Clinical Practice Guidelines (ESC, 2021)

2021 Clinical practice guidelines on cardiovascular disease prevention from the European Society
of Cardiology (ESC), published in European Heart Journal (also see reference).
Heart Failure Clinical Practice Guidelines (ESC, 2021)

2021 clinical practice guidelines on the management of heart failure from the European Society of
Cardiology (ESC), published in the European Heart Journal.
Febrile Infants Clinical Practice Guidelines (AAP, 2021)

2021 clinical practice guidelines on the evaluation and management of febrile infants from the
American Academy of Pediatrics, published in Pediatrics.
Tourette Syndrome and Other Tic Disorders Clinical Practice Guidelines (ESSTS, 2021)

2021 guidelines from the European Society for the Study of Tourette Syndrome, published in
European Child and Adolescent Psychiatry (also see reference).
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Clostridioides difficile Infection Clinical Practice Guidelines (ASCRS, 2021)

2021 guidelines from the American Society of Colon and Rectal Surgeons, published in Diseases of
the Colon and Rectum (also see reference).
Infections in Inflammatory Bowel Disease Clinical Practice Guidelines (ECCO, 2021)

2021 clinical practice guidelines regarding infection prevention, diagnosis, and treatment in
inflammatory bowel disease, published in the Journal of Crohn’s and Colitis.
Ulcerative Colitis Clinical Practice Guidelines (ASCRS, 2021)

2021 Clinical practice guidelines on the surgical management of ulcerative colitis from the
American Society of Colon and Rectal Surgeons (ASCRS), published in Diseases of the Colon &
Rectum (also see reference).
Palliative Care Clinical Practice Guidelines (NCCN, 2021)

2021 clinical practice guidelines on palliative care from the National Comprehensive Cancer
Network, published in Journal of the National Comprehensive Cancer Network: JNCCN.
Management of Irritable Bowel Syndrome (IBS) Clinical Practice Guidelines (BSG, 2021)

2021 guidelines for management of irritable bowel syndrome (IBS) from the British Society of
Gastroenterology (BSG).
Inflammatory Bowel Disease Emergency Management Clinical Practice Guidelines (WSES-AAST,
2021)

2021 clinical practice guidelines on the emergency management of Inflammatory bowel disease
from the WSES-AAST, published in the World Journal of Emergency Surgery.
Secondary Stroke Prevention Clinical Practice Guidelines (AHA/ASA, 2021)

2021 Updated clinical practice guidelines on the secondary prevention of stroke (in patients with
stroke and transient ischemic attack [TIA]) from the American Heart Association/American Stroke
Association, published in Stroke (also see reference).
Asthma in Children Clinical Practice Guidelines (ERS, 2021)

2021 guidelines from the European Respiratory Society, published in European Respiratory Journal
(also see reference)
Short-Course Antibiotic Prescribing Clinical Practice Guidelines (ACP, 2021)

2021 clinical practice guidelines on appropriate short-course antibiotics in common infections
from the American College of Physicians, published in the Annals of Internal Medicine.
Lyme Disease Clinical Practice Guidelines (IDSA, AAN, ACR, 2021)

2021 guidelines from the Infectious Diseases Society of America, American Academy of Neurology,
and American College of Rheumatology for Lyme disease, published in Neurology (also see
reference)
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Sepsis and Catheter-Related Bloodstream Infections Clinical Practice Guidelines (JAID/JSC,
2021)

2021 guidelines on sepsis and catheter-related bloodstream infections from the Japanese
Association for Infectious Diseases/Japanese Society of Chemotherapy, published in Journal of
Infection and Chemotherapy.
Myelodysplastic Syndromes Clinical Practice Guidelines (ESMO, 2021)

2021 clinical practice guidelines on the diagnosis and treatment of myelodysplastic syndromes.
Health Care Provider Clinical Practice Guidelines - 2021 Year in Review. Medscape [online]. 2022 [cit. 202202-14]. Dostupné z: https://reference.medscape.com/sites/2021-heath-care-provider-guidelines

Klíčová slova: 2021 klinická metodická doporučení - přehled
Key words: 2021 clinical practice guidelines - review
Drábková

Je remimazolam benzodiazepinem budoucnosti?
Doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc. – Experimentální pracoviště IKEM
Uprostřed padesátých let z dvacátého století syntetizoval Leo Sternbach (1908-2005)
benzodiazepiny. V roce 1959 se objevil chlordiazepoxid ve formě tablet, který měl velmi dlouhý
biologický poločas. V roce 1963 byl syntetizován první injekční preparát pod populárním názvem
Valium genericky diazepam, který má rovněž dlouhý biologický poločas a je nerozpustný ve vodě.
Tvoří aktivní metabolity. Podobně byl syntetizován v roce 1973 flunitrazepam - Rohypnol. Byl
10krát silnější než diazepam a proslul jako droga uspávaček. Proto je v různých zemích zakázán
nebo je pod opiátovým zákonem. V roce 1983 se objevil ve vodě rozpustný benzodiazepin
midazolam Dormicum Hoffmann La Roche s krátkým biologickým poločasem, který je rozpustný ve
vodě. Má charakteristické účinky benzodiazepinů a tvoří také aktivní metabolity, ovšem s velmi
krátkým biologickým poločasem, takže se klinicky neuplatňují. V 90 letech testovala firma
Hoffmann La Roche další krátkodobě působící deriváty benzodiazepinů. Po prvních klinických
testech však nebyly uvolněny do běžného provozu.
V posledních desetiletích se v anesteziologii objevují snahy o syntézu farmak, jejichž účinek by byl
velmi dobře řiditelný. Výhodou jsou při tom specifičtí antagonisté, kteří zajistí výbornou řiditelnost
účinku tak je tomu v případě opioidů nebo benzodiazepinů. Další možností je syntéza tzv. soft
drugs, které jsou metabolicky fragilní, a tak dochází k rychlé biotransformací a eliminaci ve formě
neaktivních metabolitů. Mezi soft drugs patří například suxametonium, které je štěpeno, v plazmě
nespecifickými esterázami, ale i esmolol ultrakrátce působící betablokátor, který je také
odbouráván v plazmě esterázami. Patří sem na konec i rocuronium, v jehož účinek se dá řídit
podáním sugammadexu, které obalují molekulu rocuronia a tím ukončí jeho účinek.
V roce 1997 syntetizovaný remifentanil je ultrakrátce působící opioid, který má v molekule
esterickou vazbu štěpenou esterázami. A tím je jeho účinek velmi dobře řiditelný. Již za mého
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jednoročního pobytu u firmy Hoffmann La Roche přemýšlel dr. Walter Hunkeler, který syntetizoval
specifického antagonistu benzodiazepinů flumazenil o zavedení esterické skupiny do molekuly
benzodiazepinů. A tak se později rodí remimazolam s esterickou skupinou v molekule. Je to první
měkký derivát benzodiazepinů, který byla povolen k lékařskému použití pod názvem Byfova)

Srovnání strukturního vzorce remimazolamu a midazolamu

Remimazolam se rozkládá hydrolýzou, karboxylesterázou na skoro neaktivní metabolit. Midazolam
se metabolizuje na aktivní metabolit alfa1 hydroxy midazolam.
Podívejme se nejprve na remimazolam.
Mechanizmus účinku
Remimazolam se podobně jako ostatní benzodiazepiny váží na specifická benzodiazepinové
vazebná místa v GABAA ergních receptorech. U remimazolamu není jasná selektivita mezi různými
subtypy GABAA receptoru. Protože má ve své molekule esterickou vazbu, je rychle štěpen
na metabolit kyseliny karboxylové (CNS7054), který má 300x nižší afinitu pro receptor
CNS
U mladých zdravých dospělých se sedace pozorována při jednorázové bolusové dávce
0,05-0,075 mg/kg. Přičemž sedace nastoupí od 1-2 min po podání dávky. Navození lehké až
středně těžké sedace souvisí s plazmatickými hladinami přibližně 0,2 ug/ml. Ztráta vědomí je
pozorována u zdravých mladých dospělých po dávce 0,2 mg/kg, u starších osob v dávkách
0,1 mg/kg. A je spojena s plazmatickými koncentracemi kolem 0,65 ug/ml. Hloubka, trvání
a zotavení ze sedace závisí na dávce. Doba potřebná k nabytí úplné vigility činí při podání
remimazolamu v dávce 0,075 mg/kg přibližně 10 min
Dýchací systém
Benzodiazepiny zpravidla v klinických dávkách mají u zdravých pacientů zanedbatelný vliv
na dýchání. U starších pacientů a při rychlé intravenózní aplikaci však i po midazolamu může dojít
k výrazné dechové depresi. V klinických studiích bylo pozorováno, že účinek remimazolamu
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na dýchání je přísně individuální a u některých osob docházelo k výrazné hypoxemii, proto
se doporučuje podávat v průběhu výkonu kyslík. Respirační profil remimazolamu je tedy více
problematický než u midazolamu.
Kardiovaskulární systém
Benzodiazepiny obecně mají malý vliv na oběhový systém, proto jsou často používány
v kardioanestezii. Opět podle dosavadních výsledků se zdá, že remimazolam více ovlivňuje
kardiovaskulární systém než midazolam. Nejprve dochází ke zvýšení srdeční frekvence o 10 - 20 %,
pak k poklesu až k výskytu bradykardie. Rovněž krevní tlak zpravidla poklesá.
Farmakokinetické vlastnosti
Po intravenózním podání je distribuční poločas remimazolamu 0,5 – 2 min a eliminační poločas je
37-53 min. Poločas se zvyšuje u pacientů s poruchou funkce jater, což vyžaduje pečlivou titraci
dávky u této populace. Poločas hlavního neaktivního metabolitu CNS7054 je 2,4 – 3,8 hodin.
Clearence remimazolamu je přibližně 24-75 l/hod a je nezávislá na tělesné hmotnosti. Tím je asi 3x
rychlejší než u midazolamu. Distribuční objem je 0,76-0,98 l/kg.
Remimazolam se vylučuje močí, asi v 80 % jako CNS7054 a pouhé 0,03 % podané dávky se vylučuje
nezměněně. Remimazolam se váže na bílkoviny plazmy, především na sérový albumin z 92 %.
Remimazolam nepodstupuje biotransformaci enzymy jaterního cytochromu P450 ani tvorbu
těchto enzymů neindukuje a neinhibuje.
Klinické studie
Bezpečnost a účinek ve srovnání s placebem a midazolamem jako zástupci benzodiazepinů byl
testován ve studii, které se zúčastnilo celkem 969 pacientů obojího pohlaví, kteří podstoupili
procedurální sedaci. Jednalo se o pacienty I-III, kteří se podrobili kolonoskopii. Remimazolam byl
podán nejprve v dávce 5 mg (2 ml) jako indukční bolus následovaný 2,5 mg (1 ml). Fentanyl byl
podán jako analgetikum ještě před aplikací remimazolamu v počáteční dávce 25-50 ug i.v.
V průběhu výkonu byl podáván po 25 ug každých 5-10 min až do dosažení dostatečné analgezie.
Jeho maximální dávka byla 200 ug. V průběhu výkonu byl podáván kyslík rychlostí 1-5 l/min dokud
nebyl pacient plně bdělý po skončení výkonu.
Nežádoucí účinky
Nejčastější nežádoucí účinky je výskyt hypotenze v 37,2 %, respirační deprese 13,1 %, bradykardie
6,8 %. Určité nebezpečí je výskyt příliš hluboké sedace, který je u remimazolamu vyšší než
u midazolamu. Byl také zaznamenán větší výskyt hypoxemie a respirační profil remimazolamu je
horší než u midazolamu. Proto se doporučuje v průběhu procedurální sedace vždy podání kyslíku.
Dávkování
Dospělí pacienti – základní pravidlo - základní dávka je 5 mg i.v. v průběhu 1 minuty. Dále počkáme
2 min mezi původní a další dávkou, která činí zpravidla 2,5 mg. Uvedené údaje jsou pouze
přibližné, dávkování musíme uzpůsobit zejména věku a individualitě každého pacienta.
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Při kombinaci s opioidem podáváme ho před remimazolem v dávce 25 - 50 ug u starších osob
a 50-75 ug u mladších osob. Následuje úvodní dávka remimazolamu 2,5 – 5 mg (1 - 2 ml), kterou
aplikujeme po dobu 1 minuty, počkáme 2 minuty a zhodnotíme dosažený stupeň sedace. Jako
titrační dávku podáváme remimazolam v dávce 1,25 – 2,5 mg čili 0,5 – 1 ml. V průběhu celé sedace
musí sledovat vyškolený zdravotnický pracovník základní životní funkce tj. dýchání, krevní oběh
a stupeň dosažené sedace. Musí být vyčleněn pouze pro tuto monitoraci a nemůže se proto
věnovat provedení tohoto výkonu. Musí být k dispozici všechny resuscitační pomůcky a specifický
antagonista benzodiazepinů flumazenil.
Podívejme se na srovnání účinků midazolamu s nově syntetizovaným remimazolem. Předem
musím zdůraznit, že dosud nemám žádné praktické zkušenosti s použitím remimazolamu
a uváděné údaje jsou pouze z literatury.
Jednotlivé účinky midazolamu se objevují po rozdílné okupaci benzodiazepinových vazebných
míst. Při 20 % okupaci vzniká anxiolytický účinek při 30% až 50% okupaci dochází k sedaci a nad
60 % se objevuje hypnotický účinek. Účinek midazolamu odeznívá postupně, nejpozději
anxiolytický účinek. Při použití specifického antagonistů benzodiazepinů flumazenilu dochází již při
nejnižších dávkách antagonisty k odeznění hypnotického účinku midazolamu a teprve při zvyšování
dávky antagonisty dochází k antagonizování sedace a nakonec anxiolytického účinku.
U remimazolamu není jasná selektivita mezi různými subtypy GABAA receptoru. Při klasické dávce
specifického antagonisty 0,5 mg flumazenilu jsou ještě přítomny určité anxiolytické účinky
midazolamu, což je výhodné pro pacienta. Je to tzv. selektivní antagonizace. Po remimazolamu
dochází k velmi rychlému odeznění účinků a tím k rychlému nabytí bdělosti u pacienta, což může
být pro některé pacienty nepříjemné Rovněž u remifentanilu odeznívá odeznívá účinek velmi
rychle, takže analgézie mizí rychle a je nutno předem podat déle působící analgetikum. Zatímco
midazolam je skoro výhradně podáván frakcionovaně, je vhodnější remimazolam podávat
vzhledem k jeho farmakokinetickému profilu infuzně. V klinických studiích bylo pozorováno, že
účinek remimazolamu na dýchání je přísně individuální a u některých osob docházelo k výrazné
hypoxemii, proto se doporučuje podávat v průběhu výkonu kyslík. Respirační profil remimazolamu
je tedy více problematický než u midazolamu. Také se můžeme častěji setkat s výskytem
hypotenze než po midazolamu.
Biologická dostupnost remimazolamu po perorálním podání je velmi nízká, takže ho nelze zneužít
jako „date rape drug“. Na druhé straně patrně nebude možný ani nazální alternativní způsob
aplikace, protože remimazolam dráždí nosní sliznici a jeho biologická dostupnost je nízká.
Zdá se, že se bude v některých farmakologických vlastnostech podobat remifentanilu, který má
také ve své molekule esterickou skupinu. Budoucnost ukáže místo remimazolamu v anesteziologii
a dalších medicínských oborech.
SCHECKENBACH, V., P. HOFMANN a B. DREXLER. Remimazolam – The future of TIVA? Anästh Intensivmed
[online]. Aktiv Druck & Verlag, 2021, 62, 111–117 [cit. 2022-02-14]. Dostupné z: doi:10.19224/ai2021.111
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Posttraumatická stresová porucha trochu jinak
Posttraumatická stresová porucha – PTSD (F 43.1 – MKN 10) jako reakce na těžký stres a poruchy
přizpůsobení je významným medicínským tématem především od druhé poloviny 20. století. Své
světové renomé i v reportážích, ve fotomasmédiích získala především s návratem US vojáků z války
ve Vietnamu, ze zcela nezvyklých podmínek prostředí a životně traumatizujících zážitků. Až více
než 10 % navrátilců reagovalo pokračující závislostí na drogách, až 30 % z nich vyžadovalo
psychologicko-psychiatrickou péči.
Projevy a obrazy modifikované posttraumatické stresové poruchy – PTSD se prokázaly i v současné
intenzivní medicíně – a to nejen u jejích pacientů, ale i u jejich blízkých, v soucítících rodinách.
Většinou je v akutní fázi u pacientů / pacientek larvována analgosedací, u členů rodiny nadějí.
Se změlčováním sedace, s motivací k aktivaci, s poklesem naděje na úpravu k předchozímu stavu
u rodin, se stresujícím prostředím intenzivního prostředí vyniká její symptomatologie a vyžaduje
psychologickou podporu a často i medikamentozní doprovod.
Pozornost vůči těmto přetrvávajícím fenoménům se zvyšuje zejména v následné intenzivní péči
i u pacientů propouštěných do rehabilitačních zařízení i do poučeného domácího prostředí.
Autorka přehledného, šíře pojatého a zajímavého článku se tématu věnuje nejen z dnešního
medicínského pohledu. Cituje i výstižné popisy prožívání a projevů z jednotlivých literárních děl.
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Jako historicky pravděpodobně nejstarší a přesto stále univerzálně charakteristický popis příznaků
PTSD v západní krásné literatuře uvádí z Homérovy Illiady (Sheth et al. 2010).
Achilles prožívá PTSD po smrti svého druha Patrokla v průběhu trojské války:
▪

Akutní reakce při informaci o jeho smrti:
Špinavý prach si oběma rukama nabral a půvabné tváře si zhyzdil…oběma rukama
v bolu si škubal vlasy a hyzdil...sténal v svém hrdinském srdci; přítomný Antilochos
se bál, že mečem si podřízne hrdlo….

▪

Dvanáct dnů po Patroklově smrti se již vybarvuje symptomatologie PTSD:
Stále v mysli měl milého druha a naříkal. Spánek ho míjel, sem tam se otáčel v lůžku …
jindy se vzpřímil a povstal, chodíval po mořském břehu pln zármutku…. Hektora vzadu
za vůz vázal a po zemi vláčel…

I v dnešní době je třeba včas diagnosticky myslet na možnost PTSD a využít psychoterapii,
medikamentózní možnosti včas, využít nejvhodnější kreativní činnost ve spolupráci s rodinou;
nevzdávat v komplexu intenzivní péče a obklopujícího intenzivního prostředí a režimu empatickou
psychologickou pozornost a podporu ani u dětí ani u pacientů pokročilého věku.
KUČEROVÁ, H. Posttraumatická stresová porucha trochu jinak. Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR.
Praha: Sdružení praktických lékařů České republiky, 2021, 33(6), 50 - 53.
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TTS s vysokým dávkováním morfinu se mohou riskantně zkumulovat nebo
naopak rizikově snížit
TTS – transdermální terapeutické systémy – tzv. tapering s dlouhodobými stabilními dávkami
opioidů, zejm. morfinu po dobu jednoho roku jsou až vysoce rizikové.
Ve formě komplikací vedou předávkování a mentální krize. Přesvědčující jsou v tomto směru
i retrospektivní studie s velkými soubory. Při náhlém snížení denních dávek se naopak projevil
nárůst sebevražedných aktů.
Studie
Studie zahrnula v USA dospělé pacienty v počtu 113 618 sledovaných s 18,2 % s TTS a další bez
taperingu v letech 2008 – 2019; 54,3 % byly ženy s taperingem a 53,2 % bez TTS. Všichni byli ve
stáří 57,7 let s TTS a 58,3 % bez taperingu. Pojištěno bylo 38,8 % pacientů / pacientek, bez pojištění
41,9 %.
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Sledovaným byl dávkován TTS morfin v průměru 50 mg /den po dobu až 12 měsíců. Byli sledováni
minimálně 2 měsíce. Indikováno bylo relativní snížení denního dávkování o relativních 15 %
po dobu sedmi měsíců se šesti se překrývajícími 60denními okny.
Výsledky prokázaly především nutné urgentní příjmy při trvalém dávkování nebo naopak
nebezpečné mentální reakce – deprese a sebevražedné pokusy v prvních 12 měsících.
Nejčastěji se jednalo o předávkování až v počtu 9,3 / 100 000 osob / let oproti kontrolní skupině
bez TTS s údajem 5,5.
Obdobný poměr se prokázal pro mentální krize v poměru 7,6 versus 3,3.
Při měsíčním snížení dávkování taperingu o 10 % byl výskyt předávkování 1,09 a pro mentální krize
1,18.
Pravděpodobně jsou celkové údaje ještě podstatně vyšší. Případy svědčí o křehkosti a o zvýšené
zranitelnosti uvedených chronických nemocných. I snižování dávkování má být postupné a pečlivě
klinicky kontrolováno.
Hlavními projevy jsou syndromy z odnětí, intenzivnější vnímání bolesti, rozvoj deprese.
V říjnu 2019 bylo zformulováno a přijato i první metodické doporučení pro uvedené úspěšné
a neinvazivní, stabilizované analgetické metody při chronické silné bolesti.
Důrazně již uvádí i preventivní strategie, cílené na možnou a hrozící komplikující morbiditu
až mortalitu.
Úvodní analgetizace a dále i vhodné kombinace s analgeticky účinnými non-opioidy je ve vhodných
případech velmi žádoucí.
KRONEMYER, Bob. High-Dose Opioid Tapering Linked to Overdose, Mental Health Crises. Anesthesiology
News [online]. New York: McMahon Publishing, 2021, December 31 [cit. 2022-02-14]. Dostupné z:
https://www.anesthesiologynews.com/Online-First/Article/12-21/Opioid-Tapering-Mental-Health-OpioidOverdose/65611

Klíčová slova: TTS, Tapering, Morfin, Rizika, Komplikace, Předávkování, Snížení
Key words: TTS, Tapering, Morphine; Risks, Complications, Overdosing; Reduction
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Ketamin vs. elektrokonvulzivní terapie (ECT) depresí
Recentní studie z univerzity ve švédském Lundu svědčí sice o úspěšné léčbě rezistentních depresí
nitrožilními infuzemi ketaminu, ale ECT (elektrokonvulzivní terapie) se nadále zřejmě prokazuje
stále jako účinnější. Výsledky a rozdíly jsou zřetelnější u velmi závažných depresí, s častými
remisemi a s významnějším zmírněním projevů.
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Ketamin zřejmě zůstane volbou přibližně u 50 % pacientů, a to zejména u mladších věkových
skupin a při závažném průběhu deprese.
Studie
Studie zahrnula 186 pacientů ve věku 18 – 85 let, hospitalizovaných s těžkou unipolární depresí.
Sledovaný soubor absolvoval třikrát po týdnu podanou infuzi ketaminu (medián = 6 podání)
v dávce 0,5 mg / kg t.hm. v průběhu 40 minut. Pacienti přitom pokračovali v užívání antidepresív.
Remise byla častější v kontrolní skupině s ECT oproti souboru s podáním ketaminu (63 % vs. 46 %);
p = 0,026; 95 % CI; 2 % - 30 %.
V ECT skupině byla remise významně častější u starších pacientů ve věku 51 – 85 let (77 %) oproti
mladší skupině ve věku 18 – 50 let (50 %).
Ve slupině ketaminu byl věkový poměr opačný – v mladší věkové skupině srovnatelné údaje 61 %
vs. 37 %.
BROOKS, Megan. Ketamine vs ECT for Depression: First Head-to-Head Result. Medscape [online]. 2021,
January 28 [cit. 2022-02-14]. Dostupné z: https://www.medscape.com/viewarticle/967472

Klíčová slova: Ketamin; Deprese
Key words: Ketamine; Depresive disorders
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Syndrom z odnětí opioidů
Přehledový článek v on-line časopisu Bolest je velmi rozsáhlý, podrobný, napsán poměrně
drobným písmem s řadou odkazů a citací. Je ryze popisný, nemá grafy, tabulky ani barevně
návodná rozhodovací schémata s postupy.
Přesto má text charakter podrobně popisného a návodného metodického doporučení pro
syndrom z odnětí opioidů.
Ten nabývá především v zahraniční literatuře z vyspělých zdravotnických systémů na značném
významu. Důrazně se mu věnuje US odborná literatura a je pravidelnou součástí přednášek
na anesteziologických, algeziologických i paliativně zaměřených odborných akcích se sděleními
i s diskusemi a s formulací klinických novinek, doporučení i záludností.
Uvedený článek je exaktně napsán jediným autorem, který se algeziologii věnuje v Nemocnici
Na Homolce celý svůj profesionální život.
Text článku pojednává podrobně všechny významné podklady od etiologie syndromu
až po neodkladnou léčbu akutních nežádoucích účinků a komplikací až po prevenci a promyšlenou
terapii s odkazem na vlastní zkušenosti autora, jeho týmu a pracoviště.
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Osnova zahrnuje témata a doporučení ve vztahu k syndromu z odnětí opioidů (SOO):
▪

Etiologie

▪

Klinické příznaky

▪

Diagnóza a diferenciální diagnostika

▪

Průběh SOO

▪

Okolnosti vedoucí ke snížení, případně ukončení opioidní léčby, příprava k ukončení
opioidní léčby

▪

Prevence vzniku SOO, neonatální abstinenční syndrom

▪

Použití opioidů při odvykací léčbě - detoxikační terapie

▪

Léčba SOO a neopioidní podpůrná medikace

▪

Psychosociálně-rehabilitační přístupy

▪

Souhrn prevence a terapie SOO.

Autor připojuje i klinicky praktické a kazuistické zkušenosti z vlastního pracoviště.
Celý článek je velmi vhodný k prostudování a převzetí zásadních poznatků i postupů.
VRBA, Ivan. Syndrom z odnětí opioidů. Bolest. 2021, 24(4), 133-141. ISSN 1212-0634. Dostupné také z:

http://www.tigis.cz/casopisy/pro-lekare/bolest20/
Klíčová slova: Chronická bolest; Opioidy; Nežádoucí účinky; Syndrom z odnětí opioidů
Key words: Chronic pain; Opioids; Adverse effects; Opioid withdrawal syndrome
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Chronická bolest zpomaluje procesy v mozku
Algeziologie, intenzivní medicína i anesteziologie se zvýšenou intenzitou sledují vzájemné vztahy
mezi chronickou bolestí jako narůstajícím oborovým problémem a kognitivními i dalšími
mozkovými funkcemi.
Nejsou dosud dostatečně validní studie, které by téma jejich ovlivnění, jejich nepříznivého vývoje
a možné a především časné prevence ozřejmily a doporučily účinná klinická doporučení. Téma
představuje i důležitou výzkumnou výzvu.
V roce 2021 (PAIN 2021; 162, 2: 552 – 560) se publikují první články na téma snižující
se rychlosti procesů v mozku, které rovněž korelují s chronickou bolestí – s její intenzitou i léčbou.
Tématu se nyní věnoval tým francouzských odborníků z výzkumných neurologických
a algeziologických pracovišť z univerzity v Bordeaux a v St-Étienne.
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Zpracovali dlouhodobou prospektivní studii na téma chronické bolesti a ovlivnění mozkových
funkcí a na jejich vývoj v průběhu posledních 15 let.
Využili soubor PAQUID populace v počtu 3 777 seniorů ve věku ≥ 65 let. Ti se totiž zúčastnili
prospektivní epidemiologické studie na téma kognice a postupujícího věku z let 1988 – 2004.
V tomto uvedeném souboru 693 pacientů trpělo zároveň chronickou bolestí se střední až velmi
značnou intenzitou po dobu nejméně po dobu 6 měsíců. Nejčastějším zdrojem bolesti byly bolesti
velkých kloubů a bolesti v bederní páteři. Mezi zařazenými pacienty nebyla vyjádřena demence.
Sledovaní pacienti prošli velmi náročnými, mezinárodně jednotně uznávanými mentální testy,
zaměřenými na různorodé aspekty mentálních funkcí.
Chronická bolest byla hodnocena podle jednotného cíleného dotazníku. Sledování se v průběhu
2 – 3 let zaměřilo na obecnou kognici, na slovní i vizuální paměť, na pozornost, na rychlost reakcí
a na jejich zpracování, na jazykové schopnosti a na výkonnostní zručnost.
Signifikantní korelace mezi chronickou bolestí a skóre bylo v průběhu 15 let prokázáno
u globálních poznávacích schopností (P = 0,04) a s jejich psychomotorickou rychlostí (P = 0,002)
Rozšířená diskuse se nyní věnuje zranitelnosti mozkových funkcí chronickou bolestí a riziku
urychleného vzniku a vývoji demence.
Do panelu hodnotících kritérií se připojuje diabetes mellitus a dušnost, chronické užívání
antidepresív. Tyto parametry a jejich výsledky se však v průběhu studie statisticky významně
nezměnily. Studují se i změny imunity, které ovlivňují synaptickou elasticitu; ta má totiž vliv
zejména na kognici.
Zlepšení zjištěných nepříznivých vztahů a zmírnění změn v čase naráží nejčastěji na nezájem
a na nespolupráci pacientů, na ignoranci a nepochopení informací a instrukcí. Projevy se promítají
v ambulantní praxi i do nestabilního užívání medikací, do neschopnosti realizovat běžné denní
činnosti typu ADL, zvládnout transport atd.
Výzva pro zlepšení se obrací i vůči ošetřujícím lékařům a NLZP. Informace odborníků musí přitom
být srozumitelné, pozitivně motivační a kreativní. Často vyžadují i další odborná konzilia
farmaceutů, zejména při komorbiditách a komedikacích.
SULLIVAN, Kaitlin. Chronic Pain Diminishes Brain’s Processing Speed. Pain Medicine News [online]. 2021,
June 21 [cit. 2022-02-14]. Dostupné z: https://www.painmedicinenews.com/Primary-Care/Article/0621/Chronic-Pain-Diminishes-Brain-s-ProcessingSpeed/63655?sub=E0B661CE6177DA4756EDB7799CC374421D221CF7EF75418688E97D24E1BF458E
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Zajímavosti z historie a budoucnosti oboru
Příčiny vertebrogenních bolestí u vesmírných cestovatelů
Pohyb v novém a gravitačně odlišném prostředí se zřejmě podílí na vzniku bolestí v zádech. Je
mírná u 85 % vesmírných cestovatelů – astronautů i turistů a většinou je přechodná. U astronautů
se projeví i zcela nové ischialgie s incidencí třikrát vyšší než u běžných, výhradně pozemských
občanů.
Až čtyřnásobně je v kosmu zvýšeno riziko herniace disku, přičemž hrozí ještě po dobu celého
jednoho roku po návratu z kosmu.
Studie a doporučení
Studiu komplikujících změn se věnují zejména výzkumné týmy John Hopkins univerzitní nemocnice
v Baltimore. Změny totiž vznikají a projevují se až u 80 % vesmírných cestovatelů / turistů
i profesionálních astronautů.
Výzkumný tým shromáždil údaje ze 722 vesmírných letů s posádkami / turisty. Z nich 52 % si
stěžuje na bolest v zádech, které vznikly do 2 – 5 dnů po návratu z kosmu. Systematický výzkum je
z toho důvodu velmi žádoucí z pohledu prevence i včasné terapie.
Příčiny jsou s největší pravděpodobností ztráta anatomického zakřivení páteře vlivem ztráty
gravitace, vlivu pouhé minigravitace. Změna vede nejen k akutní bolesti, ale i k dlouhodobé
nestabilitě páteře. Mikrogravitace vyvolá i celkové prodloužení páteře až o tři palce (inch =
2,54 cm), tj. přibližně o 7,6 cm po delším pobytu v kosmických podmínkách. K dalším rizikovým
faktorům se řadí cestovní stres, snadnější poranění, snadný úraz, malnutrice.
Mezi nepříznivé vlivy se zahrnují kromě mikrogravitace i rychlé a značné změny rychlosti, zvýšená
radiace. Podporují rovněž postupnou ztrátu zakřivení páteře, atrofii paravertebrální svaloviny,
vyšší výskyt herniací intervertebrálních plotének, snížení obsahu proteoglykanu a kolagenu, snížení
kostní denzity, snadnější vznik odlomení obratlových trnů.
Text je doplněn řadou výmluvných, přesvědčivých citací.
Již preventivně se proto zařazuje trénink, vyrábějí se vhodné přípravné trenažéry, zařazují
se masáže, nutriční podpora, nervosvalová elektrostimulace a podtlakové pomůcky.
Review Explores Causes of Back Pain in Space Travelers. Anesthesiology News [online]. New York:
McMahon Publishing, 2021, December 18 [cit. 2022-02-14]. Dostupné z:
https://www.anesthesiologynews.com/Online-First/Article/12-21/Review-Explores-Causes-of-Back-Pain-inSpace-Travelers/65475
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Současná medicínsko-právní a etická témata
v anesteziologii a v intenzivní péči
Katastrofické sedace
Autor textu v rubrice Korespondence je dlouholetý, zkušený a renomovaný anesteziolog
z univerzitního zdravotnického pracoviště z Miami Jackson Memorial Hospital. Věnuje se speciálně
bezpečnosti pacientů, jejich právní ochraně, je autorem řady publikací na dané téma.
V uvedeném článku se věnuje rozboru a odbornému - až rozhořčenému hodnocení hlavních
a často nerozmyšlených, připadně přehlížených příčin těžkého postižení pacientů až jejich smrti,
zaviněné i složkou příliš hluboké analgosedace.
Rozebírá hlavní, konkrétní klinické průběhy a hlavní příčiny odborných chyb a omylů
s významnými následky:
▪

Obezní pacienti, vyšetřovaní v pronační poloze

▪

Pacienti ASA 3 bez dostatečného anesteziologického dohledu

▪

Silní kuřáci bez inhalace kyslíku po podání bolusu propofolu i.v.

▪

Pacienti s neurologickými diagnózami výpadků s hlubší sedací nebo s rozsáhlejšími
nervovými blokádami

▪

Pacienti, u nichž vede při volbě a aplikaci analgosedace taktika anesteziologa, nazývaná
„Money Before Safety“

▪

Nedostatečná připravenost kompletního vybavení, nevhodné vybavení, nezkušenost
s užíváním vybavení

▪

Velký počet tzv. malých výkonů, rychle za sebou následujících s podceněním dohledu
na dostatečné odeznění analgosedace

▪

Nedostatečný počet výkonného personálu při jednotlivých intervencích - výkonech.

SHERER, David. A Note on Catastrophic Sedation Errors [online]. New York: McMahon Publishing, 2021,
May 7 [cit. 2022-02-14]. Dostupné z: https://www.anesthesiologynews.com/Correspondence/Article/0521/Shocked-Catastrophic-Sedation-Errors/63360

Klíčová slova: Sedace; Analgosedace; Bezpečnost pacientů; Nesprávná klinická praxe
Key words: Sedation; Analgosedation; Safety of patients; Clinical malpractice
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Dopamin, odměna a sociální média
Informativní článek autorky z univerzity v Torontu rozebírá poměrně novou situaci, ovlivňující
procesy v mozku. Nejen exogenně podávaná farmaka mají vliv na činnost mozku – od
anesteziologie až po psychiatrii a komfortní péči. Sociální media, tlak sociálních sítí může být nejen
neurofyziologickým, ale i urgentním medicínským problémem pro senzitivního jedince.
Současná situace a její rizika
Každou minutu na Facebooku proběhne 150 000 zpráv a vzkazů, počty Instagramů stále narůstají,
zvyšuje se počet každodenních aktivních uživatelů, tč. dosahují frekvence 293 milionů chatů
denně.
Sociální média mají stabilní až stoupající podíl na informacích, na lidské kreativitě. Osvědčila
se v organizaci při pandemii Covidem-19, udržují sociální kontakty.
Negativní zdravotní důsledky, zejména u adolescentů, vyvolávají hyperaktivitu, impulzivní
jednání, úzkostnost, pocit osamělosti, obavu ze společenského vyřazení.
Nové studie poukazují na korelaci s depresivními syndromy. Podněcují, podobně jako drogy,
ke snaze o okamžité, i krátkodobé uspokojení z náhlého vyplavení – hitu dopaminu. Dopaminergní
dráha není nicméně v reakci jediná. Mění se i morfologie mozku,
Hity dopaminu podněcují vývoj intenzivní pozornosti, adikce a excesivního jednání, snahu
o popularitu, ale vyvolávají i distorzi sebeobrazu se snížením sebeuspokojení, mentálního zdraví.
Fenomén se promítá i do zdravotnictví s novými akutními problémy - syndromem z odnětí
návaznosti na sociální sítě, s depresí až se suicidálními tendencemi. Nežádoucí trend vyžaduje
doplnit výuku nejen v adiktologii, ale i v urgentní a intenzivní medicíně, dokonce se vztahuje
i k nežádoucím interakcím v anesteziologii.
LUI, Leanna M.W. Dopamine and Reward: The Story of Social Media. Medscape [online]. 2021, September
22 [cit. 2022-02-14]. Dostupné z: https://www.medscape.com/viewarticle/958955

Klíčová slova: Sociální sítě – rizika; Adikce; Depresivní syndromy; Dopamin
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Agitovaný jedinec a ketamin
Didaktická, instruktivní, živá diskuse tří odborníků různých profesí k synchronizovanému,
společnému postupu v terénu při kontaktu, konfrontaci, kolizi, při zásahu u agitovaného, útočného
a fyzicky silného jedince – nejčastěji muže v mladém až středním věku.
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Webinář soustředí zkušeného záchranáře - nelékaře, právně a legislativně soustředěného
pozorovatele a hodnotitele zásahu a vedoucího lékaře přivolané a vybavené RLP posádky.
Téma je v neodkladné přednemocničníční péči, v záchranné službě a na urgentních příjmech stále
aktuálnější a náročnější, a to ve více směrech. Přitom společné uchopení, komplexní taktika včetně
fyzické obrany zasahujících zdravotníků a následná jednání právní a medicínskoprávní,
kompetence užít dostupné omezující, imobilizující a zklidňující farmakologické i nefarmakologické
vybavení vyžadují přesné definice, meze postupů i zachování bezpečnosti pacienta bez druhotného
poškození jeho zdravotního stavu a zhoršení jeho celkové zdravotní prognózy.
Z historie ketaminu a jeho klinické možnosti v současné době
Ketamin byl původně syntetizován na Wayne State University v roce 1962. Jako antagonista NMDA
receptoru byl již od začátku považován za nový a perspektivní přípravek pro anesteziologii. Jeho
nejvíce ceněnou vlastností byl klinicky až nepodstatně tlumivý účinek na dýchání a na chování
a jednání jedince – pacienta. Svými doprovodnými analgetickými schopnostmi se osvědčil i ve
válce ve Vietnamu.
Subanestetická dávkování dokonce usnadnilo jeho rekreační zneužívání s navozením disociace
a halucinací. Do ohniska zájmu postoupil ketamin – v širším užití injekční formy již po celou řadu
let.
V anesteziologii se užívá pravidelně, často v kombinaci s vhodným benzodiazepinem, lze jej užít
i k analgosedaci u dospělých i dětí.
V přednemocniční neodkladné péči jsou jeho nejčastějšími indikacemi analgetické dávky
při popálení, při vyprošťování poraněných.
Při traumatech, za asistence RLP vybavené posádky se
pro podání i.m. ketaminu doporučují dávky až 5 mg / kg
t.hm. a nadále kontrola oxygenace pulzním oxymetrem
s případnou inhalací kyslíku, popř. s podporou dýchání.
V roce 2000 byla v psychiatrii zdokumentována
i dramatická zlepšení depresí. V březnu roku 2019 FDA
odsouhlasila užití S-entantioméru ketaminu pro léčbu
depresí,
rezistentních
na
běžně
podávanou
antidepresivní farmakoterapii.
Nevýhodou bylo… a stále ještě je… že není přesně znám
patofyziologický mechanismus léčebného účinku při
depresi.
Ketamin. Autor: BartVL71 – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8708092
.

V posledních letech se již publikují i odborné
studie, že ketamin působí příznivě i v léčbě
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závislostí na alkoholu, zejména s jeho častým propojením s depresivními stavy (Wilson 2022), a to
v užitém dávkování 0.8 mg / kg t.hm infuzně v sérii tří infuzí s opakováním podle časového
programu. Pozn.: Rekreačně se užije nejčastěji jednorázová dávka až 75 mg. V průběhu dané léčby
se klasická antidepresíva nepodávají.
Část pacientů z uvedené kategorie přiznává anamnesticky i psilocybin, popř. LSD a pití alkoholu.
S danými jedinci se lze nyní častěji setkávat v jejich delirantních stavech, při akutním předávkování
s násilnou činností, s ohrožováním sebe sama, okolí i zasahujících policistů, zdravotníků, posádek
RLP v terénu, na veřejnosti, za masmediální dokumentace, i na urgentních příjmech.
Při i.m. podání ketaminu při alteraci mentálního stavu se osvědčují dávky 2,0 mg / kg odhadnuté
t.hm. a kontroluje se především reakce krevního oběhu a dýchání. Dávka 2,4 mg/kg odhadnuté
t.hm. může vyvolat i křeče, zejména po předchozím užití kokainu
Až 23 % takto medikovaných jedinců inklinuje k bradypnoi – monitorace SpO2 je namístě. Pokles
SpO2 vyžaduje přechodnou inhalaci kyslíku až do zklidnění mentálního stavu a do celkové
stabilizace, přičemž nástup účinku lze při i.m. aplikaci očekávat již do 3 minut s jeho rychlou
eskalací.
Dostupné údaje ze studií EMS po 11 291 podáních ketaminu z uvedených indikací vykazují dvě
úmrtí na místě zásahu a šest úmrtí dále v nemocnici (0,07 %). Přímá příčinná souvislost s podaným
ketaminem nebyla prokázána.
Nutnost přivolání RLP posádky s vybavením a se zkušeným lékařem záchranářem na místo zásahu
k pokračující přednemocniční neodkladné péči:
▪

K deeskalaci nepostačuje dosavadní krizová komunikace

▪

Tradiční užití silových prostředků je neúčinné; přetrvává agitovanost, pacient má
excesivní fyzickou sílu v obraně a v útoku

▪

Defenzivní prostředky – omezení pohybů pažemi, nohama, v kyčlích je nedostatečné,
popř. rizikové, nemožné (trauma apod.).

Selhání zvoleného postupu
▪ Omezení představuje riziko pro obě strany i další účastníky zásahu
▪

Základem postupu již od jeho úvodu je bezpečnost

▪

Situace, kdy není jiné možnosti k odvrácení dalšího zdravotních rizik

Kombinace stresu, síly, omezení je vysoce riziková
Zdravotnické postupy za těchto zásahových situací v přednemocniční neodkladné péči a následné
právní rozbory a hodnocení se liší:
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▪

Nevýhodami pro jejich indikace je zásadní neznalost anamnézy agitovaného a slovně
až fyzicky agresivního jedince, který ohrožuje svým počínáním sebe, účastné svědky,
přivolanou policejní hlídku, záchranáře. Výslovné uvedení rizik v dokumentaci je nutné.

▪

Kombinace ketaminu a benzodiazepinu vždy zvyšuje riziko útlumu, kombinace
ketaminu a klidného oslovování pacienta je výhodnější souběžně s nástupem
uklidňování.

▪

Kombinace předchozího užití kokainu s podáním ketaminu zvyšuje do 3 – 4 minut
nutnost tracheální intubace s náležitou podporou dýchání, viz studie 86 pacientů,
především mužů nad 18 let věku. Patomechanismus je pravděpodobně v suspektní
depresi excitačních neurotransmiterů – viz studie u excitačních delirií.

Momenty významné a hodnocené ve zdravotnické dokumentaci a ve výpovědích
▪

Co jsem učinil pro souběžnou bezpečnost pacienta

▪

Jak zdůvodním jeho fyzické a mentální omezení bez jeho platného informovaného
souhlasu

▪

Jak jsem jako zdravotník – nelékař / lékař zajistil jeho sledování, monitoring
a pokračující klinickou péči

▪

Nakolik jsem absolvoval školení a praktický tréning, zaměřený na uvedené vysoce
rizikové situace

▪

Jak a nakolik jsme ve výjezdovém týmu – posádce trénovali společný postup, své
specifické role i meze

▪

Nakolik došlo k ohrožení, k postižení zdravotního stavu zasahujících záchranářů, svědků,
policistů atd. s uvedením v dokumentaci.

Soudní projednávání – hodnocení a komentované kazuistiky se soustřeďují především na rizikové
postupy: pronační poloha, znehybnění, užití nadměrné síly, neetické, násilné jednání
Ketamin se neindikuje preventivně a jeho indikace musí být v zásadě medicínská; totéž se vztahuje
na indikaci podání sedativa.
Specifická pozornost se v posudku věnuje indikacím, dávkování, bezpečnosti ve sledování,
monitorování, předání RLP lékaři a zdravotnickému týmu na odděleních urgentního příjmu.
MYERS, Brent, Mike RANALLI a Curt VARONE. Agitated Subjects & Ketamine: Working Together to Enhance
Safety. Lexipol, webinar [online]. January 18, 2022. [cit. 2022-02-14]. Dostupné z:

https://info.lexipol.com/webinar-agitated-subjects-and-ketamine
SOLANO, Joshua J., Lisa M. CLAYTON, Daniel J. PARKS, Shayne E. POLLEY, Patrick G. HUGHES, Charles H.
HENNEKENS, Richard D. SHIH a Scott M. ALTER. Prehospital Ketamine Administration for Excited Delirium
with Illicit Substance Co-Ingestion and Subsequent Intubation in the Emergency Department. Prehospital
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and Disaster Medicine [online]. 2021, 36(6), 697-701 [cit. 2022-02-14]. ISSN 1049-023X. Dostupné z:
doi:10.1017/S1049023X21000935
WILSON, F. Perry. Ketamine Learns a New Trick. Medscape [online]. 2022, January 11 [cit. 2022-02-14].
Dostupné z: https://www.medscape.com/viewarticle/966270
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Suplementum – Tekutiny a náhrady – metaanalýzy
i současné názory a strategie
Perioperační tekutinová strategie a klinické výsledky
V současné době se rozšířenou měrou hodnotí infuzní podávání tekutin a strategie i jejich
perioperační volby s velkými soubory dat z multicentrických studií s cílem optimalizace
pooperačního období, zkrácení hospitalizace i pooperačního vlivu na různé funkce a orgány.
Samostatně se hodnotí výkony u elektivních / urgentních nekardiochirurgických pacientů
i v metaanalýzách velkých univerzitních pracovišť s doporučujícími výstupy.
Studie
Do sledovaného souboru byli zařazeni dospělí pacienti z období leden 2012 – prosinec 2017
s maximálními počty záznamů z let 2014 – 2016 a s pooperační hospitalizací až delší než 24 hodin.
Byli hodnoceni retrospektivně podle digitálních zdravotnických záznamů početným týmem autorů
ze 119 anesteziologických pracovišť v USA, Velké Británii a Kanadě se srovnatelnými databázemi
a podle jednotného protokolu studie.
Text je velmi podrobně doplněn klinickými tabulkami, přehledy, grafy s 27 citacemi.
Hlavní, primárním cílem bylo posoudit komplexní závažnost stavu při příjmu a poté pooperační
průběh včetně komplikací a to v období 7 dnů a s jeho prodloužením nad toto trvání.
Druhotné výstupy zařadily zhodnocení mortality v průběhu hospitalizace, komplikace spojené
s dýcháním a s výkonností ledvin typu AKI.
Do souboru bylo zařazeno 35 736 pacientů, muži byli zastoupeni v 39,7 %, ženy v 60,3 %. Medián
jejich věku byl 62 let. Výkony charakteru emergency byly zastoupeny v 17,9 %, elektivní v 75,2 %.
Sledován byl manažment tekutin v časovém rozmezí 6 hodin před výkonem a 24 hodin po skončení
výkonu. Sledováno bylo i objemové podávání krystaloidních i koloidních roztoků, nikoli krevních
náhrad.
Hodnocení se kategorizovalo do pěti skupin Q1 – Q5 podle objemů: nejnižší, nízká, střední, vysoká,
extrémně vysoká. Tabulky je přesně uvádějí.
Chirurgické výkony byly různorodé orgánovým zastoupením; vedly ortopedické výkony ve 48,4 %
a na gastrointestinálním traktu v 17,8 %. Trvání výkonu mělo průměr 146 minut. Tabulky
zpracovávají data daleko podrobněji pro bližší zájemce o téma.
V souboru bylo finálně hodnoceno 35 736 pacientů / pacientek. Výsledná křivka měla U charakter
se zvýšením komplikací při podání neúměrně malé i neúměrně vysoké nálože infuzních tekutin
s pozitivní statistickou významností.
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Výsledky a doporučení
Výsledky věrohodně svědčí pro formulaci metodických doporučení pro celé perioperační období.
Lze očekávat, že úměrná infuzní taktika sníží především pooperační respirační komplikace a riziko
rozvoje AKI. Tímto směrem je rovněž nutno zařadit pravidelné sledování, nasměrovat časnou
diagnostiku a vyžadovat pohotovou úpravu.
MILLER, Timothy E., Monty MYTHEN, Andrew D. SHAW, Seungyoung HWANG, Apeksha V. SHENOY, Michael
BERSHAD a Charles HUNLEY. Association between perioperative fluid management and patient outcomes:
a multicentre retrospective study. British Journal of Anaesthesia [online]. 2021, 126(3), 720-729 [cit. 202202-14]. ISSN 00070912. Dostupné z: doi:10.1016/j.bja.2020.10.031

Klíčová slova: Perioperační tekutinová strategie
Key words: Perioperative fluid strategy
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Akutní břišní chirurgie a cílená tekutinová terapie
Riziko komplikací po urgentních a velkých výkonech v břišní chirurgii dosahuje ve výskytu až 50 %
a 30denní mortalita je až 14 %. Nejvíce jsou diagnosticky v tomto směru zastoupeny perforace
střev a střevní obstrukce. Velký podíl na rozvoji komplikací má hypovolemie, dehydratace a sepse.
Všechny uvedené stavy vyžadují časnou cílenou diagnostiku a náležitou perioperační i.v.
tekutinovou přípravu a dále její kontinuální podporu.
Nežádoucí účinky příliš restriktivní a naopak příliš liberální i.v. náhrady tekutin jsou pro organismus
a jeho integrované funkce sice různé, ale druhotně a iatrogenně jej zatěžují, jak o tom svědčí řada
studií i při elektivních břišních výkonech u dospělých.
Dánská multicentrická studie ze čtyř chirurgických a anesteziologických akademických pracovišť
v letech 2015 – 2018 testovala hypotézu, že i.v. tekutinový manažment, navigovaný podle
kontinuálního sledování minutového srdečního objemu by mohl taktiku urgentních břišních
výkonů dospělých pacientů / pacientek ještě více zpřesnit - personalizovat.
Studie a výsledky
Článek je doprovázen podrobnými klinickými tabulkami, doplněn 36 citacemi. Zahrnuje celkem
312 pacientů / pacientek ve skupině sledované G = 154 a 158 ve skupině standardního postupu
podle jednotných metodických doporučení nemocnice – S. Klinické parametry jsou uvedeny
v tabulce 1. podrobně. Pacienti jsou ve věku s mediánem 70 let, 55 % je zastoupení žen ze skupin
do ASA 4. Chirurgické výkony od fibroskopických až po složité resekce jsou podrobně rozepsány.
Pacienti ve sledované skupině (G) dostali i.v. tekutinové náhrady v objemovém množství téměř
maximálně dosažitelného dokumentovaného systolického objemu.
V kontrolní standardní skupině (S) byla náhrada podávána podle jednotných doporučení dané
nemocnice.
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Pooperačním cílem bylo dosáhnout bilance 0 – 2 l / 24 hodin. Byly dokumentovány závažnější
a odděleně i nepodstatné a klinicky nesouvisející komplikace a 90denní mortalita, délka intenzivní
pooperační péče, indikace umělé plicní ventilace, indikace CRRT / hemodialýzy, trvání
hospitalizace.
V analýze primárního zaměření nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi oběma hodnocenými
skupinami:
▪

G n = 45 (30 %), S n = 39 (25 %) s OR 1,24; 95% CI; 0,75- 2,05; p = 0,04.

▪

Nebyly zjištěny rozdíly ani v dalších dokumentovaných údajích, jak je uvádějí tabulky.

▪

Pouze doba hospitalizace byla delší v G skupině s mediánem 7 dnů (4 – 12 dnů) vs.
6 dnů (4-8,5 dne) v S skupině s p = 0,04.

Výsledky se ve vlivu tekutinového manažmentu klinicky nelišily v pohledu na dosahovaný
systolický objem. Nevedly ke statisticky významně rozdílným klinickým výsledkům. Prodloužila se
pouze doba hospitalizace u G skupiny, ale jednodenní rozdíl nebyl klinicky ani statisticky
významný.
I když lze systolický objem sledovat neinvazivně, kontinuálně, přesně, nepředstavuje sám o sobě
relevantní parametr pro posuzování zvolené tekutinové úhrady a bilance v heterogenním
souboru urgentních GIT výkonů a pacientů ve věku seniorů.
AAEN, Anne A., Anders W. VOLDBY, Nicolas STORM, et al. Goal-directed fluid therapy in emergency
abdominal surgery: a randomised multicentre trial. British Journal of Anaesthesia [online]. 2021, 127(4),
521-531 [cit. 2022-02-14]. ISSN 00070912. Dostupné z: doi:10.1016/j.bja.2021.06.031

Klíčová slova: Břišní chirurgie – cílená infuzní strategie
Key words: Abdominal surgery – goal directed infusion strategy
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Perioperační liberální versus restriktivní tekutinová strategie v plánované
břišní chirurgii
Náležitá perioperační, a to zejména tekutinová infuzní taktika se v současnosti hodnotí jako
zásadní pro pooperační průběh a pro možné zdrojové riziko časných, ale i déledobých až
dlouhodobých komplikací různého rázu.
Ideální perioperační manažment tekutin se diskutuje již řadu let. Má za cíl zajistit dostatečnou
dodávku kyslíku, úměrnou jeho potřebě, zajistit homeostázu tekutin a elektrolytů, umožnit
náležitou tkáňovou perfúzi a vyvarovat se současně přetížení organismu tekutinami.
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Restriktivní režim předpokládá u dospělých pacientů perioperační přívod <1,75 l/den; objemově
vyvážený až do 2,75 l / den. Liberální režim doporučuje >2,75 l / den pro dospělé pacienty /
pacientky. Definice se nicméně do určité míry liší.
V jednotlivých studijních výsledcích a doporučeních 1,0 l - 2,7 l / den při restrikci a 2,5 – 5,4 l / den
pro liberální režim.
ERAS (Enhanced Recovery after Surgery) doporučuje restriktivní strategii u větších chirurgických
výkonů s nulovou rovnováhou (zero balance).
Současné studie však dokumentují a upozorňují, že lehce pozitivní, mírně liberální manažmernt
s pozitivitou 1 – 2 l na konci operačního výkonu je pravděpodobně optimáním postupem.
Studie
Široký tým anesteziologů akademického pracoviště, spojeného s intenzivní péčí z Itálie (Rozzano)
v úvodu své publikace konstatuje, že dosud nebyly zpracovány studie s velkými daty, které by
klinicky i statisticky přesvědčivě pojednaly rozdíl mezi restriktivní a liberální taktikou volby
přípravků a jejich podaného objemu. Anesteziologové proto zpracovali metaanalyticky RCT studie
z období ledna 2000 až prosince 2019 z MEDLINE, EMBASE a Cochrane Controlled Clinical Trials.
Zvolili pro svou studii dospělé pacienty s provedenými elektivními břišními výkony nejméně
s 15 zařazenými operanty / operantkami s restriktivní vs. liberální tekutinovou náloží.
Zpracování a výsledky
Výsledná metanalýza celkem zařadila do pojednání 18 plně relevantních studií s 5 567 pacienty –
z toho počet 2 786 s restriktivním tekutinovým manažmentem (50 %) a 2 780 pacientů (50 %)
s liberální tekutinovou strategií. Poměr operovaných žen a mužů byl 1,1 : 1,0; pacienti / pacientky
byli neobezní a v naprosté většině byli indikováni k laparotomii v průměrném věku nad 60 let.
Výzkumný tým sledoval z tohoto srovnávacího pohledu mortalitu do 30 pooperačních dnů
i pozdější až následnou, pooperační komplikace, délku hospitalizace, dále i ráz zjištěných
komplikací – renální, kardiovaskulární, plicní dysfunkce, kardiální ischemické příhody atd.
Ve 13 studiích se nezjistil stisticky významný rozdíl ve výskytu závažných komplikací mezi
restriktivním a liberálním perioperačním infuzním manažmentem tekutin.
Ani při hodnocení časné i pozdní mortality v 10 studiích nebyly zjištěny statisticky významné
rozdíly.
Větší orgánové dysfunkce a délka hospitalizace byly rovněž posuzovány.
Pouze v podskupině peroperačního podávání krystaloidních i koloidních roztoků byly v restriktivní
tekutinové taktice zvýšeny počty pooperačních renálních dysfunkcí s hraniční statistickou
významností: 8 % vs. 1,7 % (1,9); p = 0,05. - průměrná SD 4,7).
Rozdíl nebyl prokazatelný v pohledu kardiovaskulárních změn a komplikací (p = 0,88), infekčních
komplikací (p = 0,10) nebo v délce hospitalizace (p = 0,49).
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Text je prokládán podrobnými tabulkami s klinickými údaji, s podrobnými charakteristikami
zpracovaných studií a uváděných souborů.
Klinicky je spojuje velká břišní chirurgie s plánovanými výkony v metaanalytickém zpracování.
Je doplněn 19 citacemi.
Autoři v diskusi uvádějí, že nevýhodou jsou zařazené soubory nezcela homogenní a podsoubory
a není zohledněna ani kumulativní tekutinová bilance.
V popředí pozornosti stále zůstávají především renální dysfunkce.
V závěru výzkumný tým souhrnně uvádí, že statistické zpracování neprokázalo významný početný
rozdíl mezi závažnými pooperačními komplikacemi mezi oběma soubory s 95% CI = 0,009
(-0,02, 0,04); p = 0,62; I2 95% CI (0-66,9 %).
Doporučují pravidelně sledovanou bilanci s úměrnou náloží a pokračování ve sjednoceném
výzkumu, zejména s nově produkovanými infuzními přípravky ze skupiny krystaloidů i koloidů
a respekt věnovat i komorbiditám pacientů, ASA hodnocení a laboratornímu sledování.
MESSINA, Antonio, Chiara ROBBA, Lorenzo CALABRÒ, et al. Perioperative liberal versus restrictive fluid
strategies and postoperative outcomes: a systematic review and metanalysis on randomised-controlled
trials in major abdominal elective surgery. Critical Care [online]. 2021, 25(1), 205 [cit. 2022-02-14]. ISSN
1364-8535. Dostupné z: doi:10.1186/s13054-021-03629-y

Klíčová slova: Perioperační tekutinová strategie – liberální vs. restriktivní; Břišní elektivní výkony
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Krevní náhrady a podpora oxygenace
Přehledový, narativně rozsáhlý článek s podrobnými údaji z historie už od 30. let minulého století,
včetně výsledků současného výzkumu a perspektív je podrobně zpracován pěti odbornými autory
z akademických hematologických pracovišť a z pracovišť anesteziologie a intenzivní medicíny v USA
na 11 stranách se 71 citacemi.
Článek pojednává téma možných umělých náhrad lidské krve při anemii nebo při akutních ztrátách
z pohledu erytrocytů jako nosičů kyslíku do tkání a buněk. Nicméně erytrocyty nejsou dosud
úspěšně nahraditelné zejména pro velmi závažné nežádoucí účinky až letálního dosahu.
Proto allogenní transfúze erytrocytů v klinicky indikovaných případech stále vedou. Poslední
výzkumné výsledky a perspektivy udávají příznivější výhledy s využitím kmenových buněk daného
jedince, slibných ale pro hematologické a hematoonkologické pacienty s progredujícími anemiemi.
Přesto je nutno řešit akutní případy a scénáře, kdy krevní převod nelze uskutečnit – traumata
ve vzdáleném a nepřístupném prostředí, při nemožnosti nalézt laboratorně biokompatibilní
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erytrocyty, popř. za situací, kdy pacient/ pacientka, indikovaní ke krevní náhradě, ji z důvodů svého
zejména náboženského přesvědčení zásadně odmítají.
K výzkumu byly užity různé přípravky a v textu sdělení jsou studie s nimi pečlivě popsány
a uváděny v tabulkách.
▪

Nosiče kyslíku, založené na přírodním volném a purifikovaném hemoglobinu různé
geneze: HBCO-201, Sanguinate, HemoO2Life, OxyVita byly připraveny již ve třech
zdokonalovaných generacích s mírnějšími nežádoucími účinky a testovány pro zlepšení
oxygenace tkání např. při mozkových cévních příhodách.

▪

Perfluorokarbony jsou naproti tomu ryze syntetické emulze s malou molekulou; jsou na
hemoglobinu nezávislé nosiče kyslíku a prošly rovněž generačními zdokonaleními jako
Perftoran, Vitaphor např. při mozkolebečních poraněních. Testovány byly v SSSR i v USA
a pokračují ve výzkumu.

Současné a budoucí technologie
Nové technologie se odchýlily od genuinního nebo modifikovaného hemoglobinu a zaměřily
se na nosiče kyslíku, vázané na proteinech, na bionanotechnologiích - na přípravky, založené
na erytrinu. Doplnění polyetylénglykolem u vybraných testovaných přípravků prodloužilo jejich
účinný poločas.
ErythroMer-Washington je zřejmě vhodný hemerytrin i pro akutní scénáře náhrad s obnovením
oxygenace.
Převratnou technologií – nano i genetickou se stalo pro budoucnost užití specificky upravených
a naprogramovaných vlastních kmenových buněk. Postup má klinické indikace při závažných
anemiích, nikoli pro akutní náhrady ztrát.
Další výzkum bude zřejmě zdůvodněn nejen odmítáním a nežádoucími účinky a odlišnými
laboratorními výsledky, ale i obavami z přenosu neidentifikovaných virů krevními převody
od dárců.
Bude se soustředit především nikoli na vlastní náhradu a její objem, ale na účinek jako nosiče
kyslíku a na velikost molekuly k průniku do tkání a buněk.
Odmítání krevních převodů se většinou vztahuje na anemie, popálení, srpkovité anemie; přehled
je připojen v komentovaných kazuistikách.
Zaměření výzkumu bude probíhat ve třech odlišných větvích: akutní náhrada náhlých ztrát a další
neodkladné indikace; anemie a jejich terapie; péče při odmítání krevních převodů.
Bude se zvažovat přínos vs. toxicita a umělé náhrady budou chápány především jako léčebné
nosiče kyslíku.
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JAHR, Jonathan S., Nicole R GUINN, David R. LOWERY, Linda SHORE-LESSERSON a Aryeh SHANDER. Blood
Substitutes and Oxygen Therapeutics: A Review. Anesthesia & Analgesia [online]. 2021, 132(1), 119-129
[cit. 2022-02-14]. ISSN 0003-2999. Dostupné z: doi:10.1213/ANE.0000000000003957
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Oběhové reakce na peroperační bolusy krystaloidů a koloidů u
nekardiochirurgických výkonů
Početná výzkumná skupina z akademických pracovišť z Clevelandu (Ohio, USA) a z Vídně se ve své
studii znovu zabývá peroperačním podáním roztoků koloidů versus krystaloidů na podporu náplně
cévního řečiště a tím na stabilizaci hemodynamiky.
Předchozí světové studie (21 citací) si daly obdobné klinické cíle pro své výzkumy, ale nezcela
konzistentně se opřely o posuzování jednotlivých oběhových parametrů. V této studii v celkovém
výsledku u 973 pacientů v průběhu plánovaných nekardiochirurgických výkonů, na stejnoměrně
rozdělených a srovnatelných podsouborech ve svých závěrech nyní výzkumná skupina konstatuje:
Srdeční index po cílených peroperačních i.v. bolusových podáních koloidního versus
krystaloidního (Ringer-laktát) roztoku byl statisticky srovnatelný. V protokolu bylo indikováno
méně potřebných bolusů koloidních roztoků v porovnání s týmiž objemy krystaloidních i.v.
bolusů. Rozdíly však nebyly statisticky významné.
Patofyziologické podklady
Balancované krystaloidní solné infuzní roztoky se peroperačně užívají nejčastěji – jsou okamžitě
dostupné, relativně levné a netoxické. Jejich nevýhodou je rychlé opuštění intravaskulárního
prostředí v řádu několika minut, takže vlastní podppra oběhu a jeho parametrů je malá.
Koloidní infuzní roztoky mají podstatně vyšší molekulovou hmotnost a osmotický tlak. To
zpomaluje únik – obtížné pronikání bariérou glykokalyxu a endotelu. Přetrvávají déle
intravaskulárně a lépe a déle podporují oběhovou stabilitu.
Skupina hydroxyškrobů je však zvýšeně riziková – vznikem alergických reakcí, se snadným
výskytem svědění, s laboratorním zvýšením amyláz a s nepříznivým ovlivněním hemokoagulace.
Málo údajů v provedených studií však komentuje kardiální, plicní, gastrointestinální, renální,
infekční a hemokoagulační komplikující dozvuky v průběhu následujících 30 dnů nebo ani
nezmiňují přesné vlivy na jednotlivé oběhové parametry.
Je víceméně prokázáno, že delší setrvání koloidů v oběhu také déle udržuje minutový srdeční
objem. Má významnější objemovou expanzní působnost oproti krystaloidům. Rychlost
i endovazální setrvání jsou u koloidů oproti krystaloidům zřejmé. O časovém trvání oběhové
stability je k dispozici málo údajů.
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Studie
Multicentrická studie s početnými a srovnatelnými podsoubory a s řadou přesných tabulek a grafů
se zaměřila právě na uvedené „mezery“ v předešlých výzkumech v porovnávání hydroxyetylškrobů
a Ringer-laktátu.
Do podsouborů byli zařazeni dospělí ve věku do 80 let s plánovanými břišními výkony v trvání
nejméně 2 hodiny operačního času a s ASA hodnocením kategorií do III. včetně, s BMI do 35 kg /
m2, s clearance kreatininu nad 30 ml / min a s ejekční frakcí levé komory nad 35 %. Nebyli zařazeni
pacienti s CHOPN, s apriorními poruchami hemokoagulace a s abnormalitami jícnu a/nebo aorty.
Pacientům byl podán Ringer-laktát jako rychlý infuzní bolus v dávce 5 – 7 ml / kg thm. Během
úvodu do anestezie a dalšího vedení pokračovala jeho kontinuální aplikace infuzní rychlostí
3 – 5 ml/ kg thm. / h v průběhu výkonu.
Bolusy Ringer-laktátu nebo koloidního roztoku byly podány s objemem 250 ml podle jednotného
a předem cíleného oběhového algoritmu. Ten přesně uvádí výzkumný tým s odkazem na link:
http://links.lww.com/ALN/C738, eAppendix 1, a to společně s výsledky a jejich analýzami.
Posuzuje i srdeční index před a po úvodní bolusové dávce a dále intervaly mezi dávkami.
Rozdíl srdečního indexu je lehce vyšší pro koloidní roztok než po i.v. podání krystaloidu v dávce
0,20 l /min /m2 s 95% CI; 0,11 – 0,29; P < 0,001; a dále s menším počtem nutně opakovaných
bolusů (4x) oproti krystaloidům (6x).
Střední arteriální tlak – MAP se signifikantně nelišil 95% CI; -0,03 (-0,07 – 0,02 mm Hg; P = 0,229).
Stručný klinický závěr
Koloidní infuzní roztoky samy o sobě neznamenají zásadní a průkazný hemodynamický přínos.
REITERER, Christian, Barbara KABON, Sven HALVORSON, Daniel I. SESSLER, Edward J. MASCHA a Andrea
KURZ. Hemodynamic Responses to Crystalloid and Colloid Fluid Boluses during Noncardiac Surgery.
Anesthesiology [online]. 2021, 136(1), 127-137 [cit. 2022-02-14]. ISSN 0003-3022. Dostupné z:
doi:10.1097/ALN.0000000000004040

Klíčová slova: Peroperační bolusová i.v. tekutinová terapie; Peroperačmí krystaloidy vs. koloidy
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Hydroxyetylškroby ve velké břišní chirurgii
Přesné působení a účinnost, komplikace nežádoucími účinky jsou po celou éru výroby náhradních
koloidních roztoků stále tématy výzkumných prací. Ty se zaměřují na různé skupiny a na různá
složení vyráběných infuzních koloidních roztoků.
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Studie
Tým čtyř odborníků z akademických anesteziologických pracovišť ve Frankfurtu, Madridu, Bruselu
a v Kapském Městě se tématu ujal ve společném zpracování srovnáním rozsáhlé a pečlivé
metaanalýzy ze zdrojů elelektronické databáze PubMed, Embase a Cochrane Library. Cíleně se
metaanalýza zaměřuje na 6% HES – HEŠ 130 kritických pacientů s břišními chirurgickými
a posttraumatickými výkony ve studii PROSPERO.
Odborníci společně posoudili texty z let 1980 – červen 2018 a další tři připojené články z roku
2020.
Jejich tématem byla objemová terapie, na níž se podílel specificky HES 130/0,4 nebo HES 130/
0,42. Pacientům byl podáván často v kombinacích s krystaloidními roztoky v průběhu operačních
výkonů. K porovnávání sloužily soubory s aplikacemi albuminu, želatinových náhradních přípravků
a solo-krystaloidních iontových roztoků.
Cílený souhrn metaanalýz z uvedených pramenů je doprovázen 132 citacemi a velmi podrobným
přehledem výsledků v jednotlivých studiích a shrnuje:
▪

Chirurgičtí pacienti, v jejichž peroperační objemové terapii byl zastoupen i HES
130/0,40, resp. HES 130/0,42, měli pooperačně nižší sérovou hodnotu kreatininu
(P < 0,001), nevykazovali komplikující postižení ledvin a nevyžadovali mimotělní
náhradu jejich funkcí.

▪

Jejich hospitalizace byly kratší s P = 0,001 v porovnání s výlučným podáváním roztoků
krystaloidů u klinicky srovnatelných pacientů.

▪

Nasazení vazopresorů bylo indikováno u pacientů s připojenými náhradami 6 % HES 130
/ 40 a 6% HES 130 / 42 méně často než u pacientů s infuzemi pouze krystaloidních
roztoků s P <0,001.

Závěry jsou formulovány s doporučením úměrného užívání koloidu 6% HES 130/ 40 společně
s připojením infuzních roztoků krystaloidů. Představují moderní tekutinovou peroperační strategii
u velkých chirurgických a posttraumatických břišních výkonů. Strategie je peroperačně přínosná
hemodynamicky a není zatížena ani pooperačně poruchami hemokoagulace ani renálních funkcí.
PENSIER, Joris, Lucas DEFFONTIS, Amélie ROLLÉ, et al. Hydroxyethyl Starch for Fluid Management in
Patients Undergoing Major Abdominal Surgery: A Systematic Review With Meta-analysis and Trial
Sequential Analysis. Anesthesia & Analgesia [online]. 2021, Publish Ahead of Print [cit. 2022-02-14]. ISSN
0003-2999. Dostupné z: doi:10.1213/ANE.0000000000005803

Klíčová slova: Břišní chirurgie - tekutinová strategie; kombinace koloidních a krystaloidních
roztoků
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Bezpečnost i účinnost tetraškrobů v chirurgii a traumatologii
V anesteziologické strategii má velmi významnou roli správný manažment tekutin. Exces
v objemovém podání tekutin oběma směry je zdrojem komplikací, jak o tom svědčí výsledky řady
poměrně heterogenních studií – viz rovněž PENSIER – výše v textu. Diskutuje se nejen o objemu
náhrad. Diskuse se rozdělily i na posuzování krystaloidních a koloidních infuzních roztoků.
Z tzv. krystaloidů jsou v naprosté většině perioperační a posttraumaticky užívány izoosmolární
roztoky elektrolytů. Po jejich podání se 80 % jejich objemu přemístí extravazálně s poměrně
rovnoměrným rozmístěním.
Ze skupiny koloidních infuzních roztoků má nyní naprosto dominantní postavení tetraškrob – 6%
izoonkotický HEŠ 130 /0,4 – 0,42. Podání není zatíženo - nemá nežádoucí účinky HEŠ minulé
epochy. Optimálně se v perioperační v chirurgii a v traumatologii indikuje úměrně v kombinaci
s infuzí krystaloidů.
Strategie byla v Evropě přijata cestou EMA i národních odborných společností anesteziologie
a intenzivní medicíny z pohledu bezpečnosti podání i průběhu po podání. Aspektu bezpečnosti
se nyní věnují protokoly a cíle mnoha studií. Podstatně méně studií se zaměřuje na optimální volbu
poměru podávaného izotonického krystaloidního v kombinaci s 6% HEŠ 130 a účinnost uvedené
kombinace.
Studie
Předložená studie metaanalyticky zpracovává dané sdružené téma v chirurgii a v traumatologii
dospělých. Studie byla realizována na pracovištích anesteziologie, intenzivní a transfuzní medicíny
a na hematologických akademických pracovištích se širokým záběrem ve Frankfurtu n. M,
v Bruselu, Madridu a v Kapském městě. Je doprovázena 132 citacemi a podpořena statistickou
analýzou, odborně provedenou pracovníky firmy Fresenius Kabi. Je doprovázena přehledem
protokolu a sedmi rozsáhlými a velmi podrobnými tabulkami, vhodnými pro podrobnější studium.
Bezpečnost byla posuzována podle změn v renálních funkcích.
Účinnost byla hodnocena podle perfúze, bilance tekutin, ev. vzniku prosáknutí až edémů, potřeby
vazopresorů a délky hospitalizace.
Do studie bylo zařazeno 85 validních článků ze studií od roku 1980 do června 2018 a další tři
nejnovější texty z června 2020. Chirurgickým pacientům byly podávány srovnatelné infuzní
náhrady v režimech, podobných a srovnávaných jako ve studii PENSIER et al.
Přehledy a klinické i statistické rozbory výsledků metaanalýz jsou uvedeny v textu podrobně.
Výsledky a závěry
Chirurgičtí pacienti, jimž byl podán 6% HEŠ 130/40, měli pooperačně nižší hodnotu sérového
kreatininu s p <0,001 a neměli známky renální dysfunkce. Přitom jeho podání podpořilo oběhovou
stabilitu a snížilo nutné nasazení vazopresorů s p < 0,001. Zkrátila se i doba hospitalizace
s p < 0,001.
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Výsledky metaanalýzy svědčí pro závěry, zčásti obdobné analogické studii PENSIER et al., že složka
6% HEŠ 130/40 v přiměřené infuzní náloži a v kombinaci s izotonickým krystaloidním roztokem
je perioperačně bezpečná i účinná.
Při tekutinové náhradě a náhradě objemu je uvedená kombinace příznivější oproti pouhé náhradě
krystaloidním roztokem.
Kombinace musí být indikována zdůvodněně a podávána úměrně klinickému průběhu. Další
sledování se zaměří kromě bilance atd. i na renální funkce. Specifickou pozornost
a personalizované rozhodnutí a indikaci je nutno již apriorně a cíleně věnovat pacientům
s anamnestickou dysfunkcí ledvin.
CHAPPELL, Daniel, Philippe VAN DER LINDEN, Javier RIPOLLÉS-MELCHOR a Michael F.M. JAMES. Safety and
efficacy of tetrastarches in surgery and trauma: a systematic review and meta-analysis of randomised
controlled trials. British Journal of Anaesthesia [online]. 2021, 127(4), 556-568 [cit. 2022-02-14]. ISSN
00070912. Dostupné z: doi:10.1016/j.bja.2021.06.040

Klíčová slova: Tetraškroby – bezpečnost a účinnost
Key words: Tetrastarches – safety and efficacy
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Volba i.v. tekutin v intenzivní medicíně a péči
J-L Vincent (viz foto) jako světový odborník i pedagog v intenzivní
medicíně a péči (Brusel) spolu s koordinátorem chatu kriticky pohlíží
na řadu provedených a publikovaných studií na téma i.v. – infuzní
podávání krystaloidních infuzních roztoků. Ve studiích je většinou
nezávisle na jejich heterogenitě zařazených dospělých hodnocen jeden
infuzní iontový roztok – přípravek nejčastěji tzv. balancovaný, popř. je
zmíněn podávaný albumin.
Účinky se zaměřují ve statistickém hodnocení nejčastěji
na hemodynamiku, na srdeční výkon, na dostupnost kyslíku v tkáních,
na rychlost úniku z řečiště. Uvádějí se jejich objemy v časovém rozvržení podle akutní závažnosti
stavu a propočet na 24 hodin ve stabilizovanějších stavech.
Z rizik a z nežádoucích účinků se preferenčně hodnotí chloremie, kritizuje se zejména
hyperchloremie a omezení renálních funkcí AKI v objemových rozborech podaných infuzních
krystaloidních tekutin.
Přednášející v instruktivním chatu upozorňuje na body, kterým je nutno cíleně věnovat pozornost
v klinice i v protokolu studií. Základem tekutinové terapie musí být ale cílené, personifikované
a specificky zvolené neunifikované podávání vybraného přípravku úměrně dg., stavu, prognózy,
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taktiky terapie s charakteristikou podstatně homogennějších souborů a nikoli hodnocení
unifikovaného firemního přípravku, nejčastěji tzv. balancovaného roztoku.
Přednášející a diskutující v „chatu“ délky do 20 minut důrazně upozorňuje, že je třeba při volbě
infuzní krystaloidní terapie a návrhu protokolu studie i klinické taktiky zvolit:
▪

Nepodlehnout unifikaci-sledovat nejen hlavní aktuální klinickou diagnózu, ale
i komorbidity, věk, křehkost, výchozí stav a jeho další vývoj, vazopresorickou podporu,
podávání i.v. antibiotik, vznik sepse, předchozí renální anamnézu a rozvoj AKI.

▪

Věnovat pozornost i poměrům v komplexu vnitřního prostředí a v něm posuzovat
hodnoty zejména vodního hospodářství, stavu parametrů acidobazické rovnováhy
a dostupnosti kyslíku.

▪

Věnovat pozornost s údaji všem podávaným roztokům včetně enterálních
a parenterálních úhrad ztrát a pohybů, příjmu a výdaje a to nejen diurézou, i.v., popř.
infuznímu podávání antibiotik.

▪

Volit selektivně a personalizovaně infuzní roztoky podle jejich osmolarity, tonicity, pH,
složení - viz např. rozdíl Ringerova roztoku, Ringer-laktátu, izotonického roztoku
natriumchloridu, doporučovaného konkrétního balancovaného roztoku a zvážit jejich
vliv na současně podávané a nutné vazopresory v určitém a upravovaném dávkování
včetně pH - viz souběžný noradrenalin apod.

▪

Zohledňovat i hladiny albuminu i s jeho dalšími specifickými funkcemi – nosiče,
objemovými účinky, rychlostmi úniku z řečiště apod.

▪

Při mozkolebečních poraněních se vyvarovat všech hypotonických infuzních roztoků.

▪

Při diabetes mellitus dávat přednost např. roztoku Ringer-laktátu pokud možno před
nosným izotonickým natriumchloridem.

▪

Zařazovat BMI, věk, pohlaví, % tělesné vody atd. včetně základní dg i pravidelné
kontroly komplexu vnitřního prostředí a podávané aktuálně relevantní terapie ev.
nutrice a jejích komponent atd.

Dotazy a diskuse, a to i z distančního auditoria se věnovaly komentovaným kazuistikám ve formě
dynamicky hodnocených klinických případů různého rázu a optimálního pojetí protokolu validních
studií.
VINCENT, J. – L. F. S. TACCONE. Intravenous fluids choices in the ICU. In: ISICEM CHATS, International
Symposium on Intensive Care & Emergency Medicine [online]. January 22, 2022. [cit. 2022-02-14].
Dostupné z: https://www.isicem.org/e-chat/Video_PresChat.asp?Num=53
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Aktualita
Úspěšná transplantace srdce geneticky upraveného prasete člověku
Představitelé University of Maryland – Baltimore (UMMC- tisk) oznámili 10. ledna 2022, že jejich
devítičlenný odborný tým za vedení kardiochirurga Bartley P. Griffitha transplantoval srdce
geneticky modifikovaného, cíleně připraveného prasete 57letému pacientovi, pro něhož nebyla již
k dispozici při srdečním selhávání jiná léčebná netransplantační možnost nebo dostupná
transplantace od lidského dárce. Okamžitá zpráva byla převzata (Steve Stiles) na twitter a do
UMMC tisku.
Po uplynutí časné pooperační fáze byl pacient v subjektivně velmi zlepšeném stavu; zajímal se, kdy
bude propuštěn do pokračující ambulantní péče.
Genetická přípravná úprava si vyžádala vystřižení tří genů u prasete, spojených s rejekcí.
U pacienta bylo doplněno šest genů, zodpovědných za přijetí orgánu upraveného genomu
dárcovského prasete.
Jeden další gen prasete byl vystřižen, aby se zabránilo
nadměrnému
růstu
tkáně
transplantovaného
prasečího srdce. Celkový počet úprav byl na deseti
genech.

Foto: University of Maryland School of Medicine

Pacient – občan Marylandu David Bennett ve fázi
selhávání myokardu nebyl indikován pro LVAD
z důvodu komorových arytmií. Dárcovské lidské srdce
nebylo k dispozici.

Pacient byl všestranně vyšetřen, zda upravené srdce prasete splní oběhové nároky pacienta.
Výsledky a jejich zhodnocení byly příznivé.
Oznámení zveřejnilo i dodavatele – společnost, zabývající se regenerativní medicínou. Cíleně byla
připravena i antirejekční pokračující experimentální medikace, doplňující standardní
imunosupresivní terapii.
Pacient je dále intenzivně sledován multidisciplinárním zkušeným týmem – první pooperační dny
proběhly bez komplikací a známek rejekce.
Pokud by byl další průběh příznivý, otevřela by se nová, převratná éra v transplantologii a v mnoha
dalších směrech včetně geneticky předpřipravovaných zvířat a štěpů pro transplantologii.
STILES, Steve. Pig Heart Successfully Transplanted to Man. Medscape [online]. 2022, January 10 [cit. 202202-14]. Dostupné z: https://www.medscape.com/viewarticle/966367
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„Důstojnost v medicíně v etických a psychologických souvislostech“ ONLINE
11. konference České lékařské komory „Etika a komunikace v medicíně“ se konala 2. 12. 2021
v Domě lékařů v Praze. Hlavními organizátory byli prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA a doc.
MUDr. Petr Bartůněk, CSc. Konferenci uvedli za pořádající Českou lékařskou komoru prezident ČLK
MUDr. Milan Kubek a prof. PhDr. R. Ptáček, vedoucí oddělení vzdělávání ČLK.
Přednášející v celodenním programu byli představiteli různých odborností – viz podrobný článek
v měsíčníku TEMPUS MEDICORUM.
Knihu, obsahující texty přednášek i podstatně širší, další kapitoly, vydává GRADA – bude k dispozici
pravděpodobně v březnu 2022. Účastníkům on-line konference bude zaslána, bude nicméně
v edici GRADA i k zakoupení dalším zájemcům.
Klíčová slova: Důstojnost v medicíně; 11. konference České lékařské komory - 2021
Key words: Dignity in medicine; 11th Conference of Czech Medical Chamber – 2021
Důstojnost v medicíně: 11. konference Etika a komunikace v medicíně. Tempus Medicorum: Časopis české
lékařské komory. Praha: Česká lékařská komora, 2021, 30(12), 20 - 23.
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ON-LINE - AORA 2021- stručný souhrn programu
Tradiční akce, věnující se tématu analgezie a anestezie
v porodnictví, má dlouholetou historii.
Akce je velmi populární, vždy velmi dobře připravena
Sekcí analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví při
ČGPS pod záštitami 1. LF UK a Všeobecné fakultní
nemocnice v Praze.
Svůj specifický program naplňuje vždy ve dvouletých
intervalech – střídavě s tématy akutních stavů v souvislosti
s těhotenstvím, porodem a poporodními stavy a průběhy.
Iniciátorem a velmi úspěšným organizátorem je pravidelně
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prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. (viz foto) s pravidelnou řadou spolupracovníků/spolupracovnic
a přednášejících.
Dne 15. prosince 2021 byla akce v rámci pandemických omezení uspořádána on-line s bohatým
programem a bohatou účastí přednášejících i připojených účastníků. Je sice škoda, že odpadla
společná účast s možnostmi setkání, živých diskusí i návštěvy odborné výstavy i zpřístupněné
výstavy v prostoru zasedání - Nové budovy Muzea hlavního města Prahy, ale program byl výukový
inovativní. Je jednotně a velmi kvalitně zpracován podle jednotlivých sekcí s kódy pro účastníky.
1. Farmakologie: Volba lokální analgezie a adjuvancií v porodnictví (Bláha)
2. Alternatívy epidurální analgezie u porodu (Nosková)
3. Antikoagulancia a neuroaxiální blokády (Bláha)
4. Neuroaxiální blokáda v porodnictví: Vyšetření (Bláha), Postup u porodu (Pařízek),
Postpunkční cefalea (Nosková)
5. Fyziologie a perinatální farmakologie v těhotenství: Perinatální farmakologie (Suchopár)
6. Anestezie v porodnictví: Volba anestezie k císařskému řezu (Seidlová); Obtížná intubace
u těhotné / rodičky (Šponer)
Komplikace regionální anestezie: Neuroaxiální blokády – časné komplikace (Seidlová);
Neuroaxiální blokády – pozdní komplikace (Dolenská); Resuscitace těhotných (Drábková)
Klíčová slova: AORA 2021 – on-line
Key words: AORA 2021 – on-line
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Prof. MUDr. A. Pařízek, CSc., vedoucí lékař Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické
kliniky 1.LF UK a VFN v Praze, vedoucí lékař perinatologie Středočeského kraje
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