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Vážení čtenáři,
držíte v rukou první číslo českého výběru z časopisu Current Opinion in Anesthesiology.
Díky laskavosti sponzora a péči vydavatele vám bude několikrát za rok nabídnut
výběr těch nejzajímavějších článků z našeho oboru. Tento obor se v České republice
velmi výstižně jmenuje „anesteziologie a intenzivní medicína“, a tak posun od dosud
vydávaného českého výběru z časopisu Current Opinion in Critical Care nevnímám
nijak dramaticky. Spíše vám tedy nabídneme pohled v podstatě na tutéž problematiku,
jen z poněkud jiného úhlu. Ujišťuji vás, že to bude pohled nejen zajímavý, ale
především vysoce odborně fundovaný. Péče o kriticky nemocné, perioperační
medicína a poskytování anesteziologické péče se v naší každodenní klinické praxi
prolínají a jsou v podstatě věcně neoddělitelné. Tvoří podstatu našeho oboru a činí
jej zajímavým – a právě proto si většina z nás tento obor zvolila. Abychom svým
úkolům dostáli, musíme být náležitě vzdělaní a informovaní. Věřím, že český výběr
z časopisu Current Opinion in Anesthesiology nám v tom pomůže.

Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
vedoucí redaktor českého vydání Current Opinion in Anesthesiology
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studiích a mnoho dalších publikací se zabývá jeho použitím u příbuzných stavů, jako

Vykrvácení a pošokové selhání orgánů jsou příčinou 35–40 % úmrtí na trauma.
Stoupá povědomí o významu koagulopatie v průběhu těchto stavů.

Využití rekombinantního aktivovaného faktoru VII (rFVIIa) jako prostředku k úpravě
koagulopatie u pacientů po traumatu se uvádí po roce 1999 v popisu jednotlivých
případů, u malých souborů pacientů i v retrospektivních a několika kontrolovaných
jsou poranění mozku, krvácivé cévní mozkové příhody a nezvladatelné krvácení
v souvislosti s operacemi.

Souhrn
Předkládáme krátké pojednání o mechanismu účinku rFVIIa a jeho úloze
při usnadnění zástavy krvácení a přehled nové medicínské literatury zabývající
se používáním rFVIIa u pacientů po traumatu, včetně současných doporučených
postupů a sporných otázek.
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Úvod
Nezvladatelné krvácení je závažnou příčinou mortality
po traumatu. Poranění je hlavní příčinou úmrtí osob ve věku
1–44 let (Centers for Disease Control, CDC) a třetí nejčas‑
tější celkovou příčinou. Vykrvácení je přímou příčinou
35–40 % úmrtí na trauma a přispívá k dalším 5–10 % úmr‑
tí, k nimž dojde o týdny až měsíce později v důsledku mul‑
tiorgánového selhání a sepse [1].
V průběhu posledních deseti let se k léčbě krvácení
z mnoha různých příčin stále častěji používá rekombinantní
aktivovaný faktor VII (rFVIIa). Původně ho vyvinul Hedner
k léčbě pacientů s hemofilií a s protilátkami proti koagulač‑
ním faktorům VIII nebo IX. V roce 1999 publikovali Kenet
a spol. [2] zprávu o úspěšném použití rFVIIa u krvácejícího
vojáka. Od té doby získal rFVIIa na oblibě jako „off‑label“
(mimo schválenou indikaci) prostředek k léčbě koagulopa‑
tie, krvácení v souvislosti s operacemi a krvácení v důsledku
poranění. S narůstajícími zkušenostmi s podáváním rFVIIa
přibývá i popisů jednotlivých případů a studií. Mnozí aneste‑
ziologové v praxi nyní hledají praktická klinická doporučení
k použití rFVIIa u krvácejících pacientů po traumatu.

Mechanismus účinku rFVIIa
Rekombinantní aktivovaný faktor VII na místě poranění
krevních cév zvyšuje tvorbu trombinu na povrchu aktivo‑
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vaných trombocytů a vytváří komplex s tkáňovým faktorem
k navození hemostázy [3,4]. Suprafyziologické dávky nasy‑
cují koagulační mechanismy a pomáhají zastavit krvácení
[5,6]. Noda a spol. [7•] k průkazu účinku rFVIIa in vivo po‑
užili angiografii. Při vyšetření před podáním rFVIIa se uká‑
zala extravazace kontrastní látky z levé arteria iliaca interna,
arteria iliolumbalis, arteria sacralis lateralis, arteria glutea su‑
perior, arteria pudenda interna a arteria obturatoria a defekt
intimy. Byl podán bolus 90 μg/kg rFVIIa a po 10 minutách
se extravazace při angiografii znatelně zmenšila [7•].
Trauma je spojeno nejen se ztrátou krve, ale i s hypoter‑
mií a s acidózou. Koagulační kaskáda funguje optimálně jen
v úzkém rozmezí pH a teploty. Hypotermie byla na zvířecím
modelu snášena [8]. Korte a Moor [9•] předpokládají, že ak‑
tivita aktivující faktor X závislá jen na samotném rFVIIa se
při hypotermii dokonce zvyšuje, zatímco aktivita aktivující
faktor X závislá na komplexu rFVIIa s tkáňovým faktorem
při hypotermii klesá. Acidóza však obě tyto aktivity snižu‑
je. Meng a spol. prokázali, že při pH 7,0 byla aktivita fakto‑
ru o 90 % nižší než při pH 7,4, což některé odborníky vedlo
k doporučení upravit pH před podáním rFVIIa.
Popis případu [9•] sedmnáctiletého mladíka po bilaterál‑
ní amputaci dolních končetin ukazuje, že rFVIIa může být
aktivní i při acidóze a hypotermii, zvláště je‑li podán v dáv‑
ce, která mnohokrát převyšuje jeho fyziologickou koncen‑
traci v oběhu. Operace k ošetření ran a jejich uzávěru byla
komplikována koagulopatií, acidózou a hypotermií. Krváce‑
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ní bylo v jednom okamžiku tak intenzivní, že vznikla obava,
že pacient vykrvácí. Navzdory acidóze (pH 7,18) a hypoter‑
mii (34,3 ºC) byl podán rFVIIa. Poté se krvácení zmírnilo
a přehlednost operačního pole se zlepšila [9•].

Použití rFVIIa
Rekombinantní aktivovaný faktor VII byl sice původně vy‑
vinut k léčbě hemofilie, avšak stále častěji se používá na po‑
moc k zástavě krvácení po poranění z nejrůznějších příčin.
Akutní krvácení po traumatu
V léčbě krvácení po traumatu bylo sice dosaženo velké‑
ho pokroku, ale nejdůležitějším cílem prvotní resuscitace je
stále diagnostika zdroje krvácení a jeho chirurgické ošetře‑
ní. K dalším cílům patří záměrné udržování hypotenze až
do zastavení krvácení a zachování složení krve podáváním
přípravků s erytrocyty, plazmou a trombocyty v poměru
1 : 1 : 1 [10]. Rekombinantní aktivovaný faktor VII je do‑
stupný od roku 1999, přičemž se stále častěji používá na po‑
moc u nezvladatelného krvácení. Zprávy o využití rFVIIa
u akutního traumatického krvácení byly až doposud zkres‑
lovány mimořádnou různorodostí souborů a poranění u pa‑
cientů in extremis. Zdá se sice jasné, že rFVIIa může akut‑
ně zlepšit fungování koagulace, ale definovat trvalý přínos
k výslednému stavu je stále obtížné. Je pravděpodobné, že
tato látka je u některých pacientů prospěšná a u jiných niko‑
li, takže velmi důležitou výzvou pro výzkum bude definovat
jedince, pro které bude rFVIIa nejpotřebnější.
První velkou randomizovanou dvojitě zaslepenou place‑
bem kontrolovanou studii s rFVIIa publikovali v roce 2005
Boffard a spol. U pacientů s tupým poraněním v ní bylo
prokázáno snížení počtu převedených transfuzních jedno‑
tek o 2,6 v prvních 48 hodinách. Bylo naznačeno zlepšení
výsledných ukazatelů (úmrtí nebo závažného orgánového
selhání), zvláště bylo‑li vyloučeno zbytečné podání. Studie
však neměla dostatečnou statistickou sílu k tomu, aby pro‑
kázala přínos pro přežití, a navíc výsledky u pacientů s pro‑
nikajícím poraněním nebyly tak přesvědčivé jako pacientů
s tupým poraněním.
Po této primární studii bylo publikováno mnoho popisů
jednotlivých případů a bylo provedeno několik experimentál‑
ních studií. Ve studii [1] s 81 pacienty s koagulopatií se ukáza‑
lo, že podávání rFVIIa upravilo koagulopatii u 75 % z nich,
ale míra přežití se nezlepšila. Protrombinový čas (prothrom‑
bin time, PT) po podání rFVIIa byl u pacientů, u nichž se kr‑
vácení zastavilo, kratší než u pacientů, kteří na jeho podání
nereagovali. Ani Kluger a spol. [11•] u 30 pacientů s polytrau‑
matem s traumatickým poraněním mozku neprokázali rozdíl
v mortalitě, v mediánu počtu dnů mimo jednotku intenzivní
péče (JIP) a dnů bez umělé ventilace ani v četnosti trombo‑
embolických či jiných závažných nežádoucích příhod.
Dva roky po zveřejnění Duttonova článku publikovali
Raobaikady a spol. [12] randomizovanou dvojitě zaslepe‑
nou placebem kontrolovanou studii u pacientů podstupují‑
cích operaci pro traumatickou zlomeninu pánve. Ani v je‑
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jich studii se neprokázal významný rozdíl mezi placebem
a rFVIIa v celkové perioperační ztrátě krve.
Perkins a spol. [13•] se pokusili stanovit, zda by klinickou
odpověď mohlo zlepšit načasování podání rFVIIa. Sedm‑
náct pacientů dostalo rFVIIa časně, dříve než jim bylo pře‑
vedeno osm jednotek, zatímco 44 pacientů dostalo rFVIIa
později v průběhu resuscitace. Časné podání rFVIIa snížilo
celkovou potřebu krve za 24 hodin, aniž by současně zvý‑
šilo výskyt komplikací a trombotických příhod. Na rozdíl
od studie provedené Boffardem a spol. se tento přínos pro‑
jevil i u pacientů s pronikajícími poraněními [13•].
Po roce 2006 bylo uveřejněno rovněž mnoho retrospek‑
tivních analýz. V registru válečných zranění Joint Theater
Trauma Registry vedeném v Institutu pro chirurgický vý‑
zkum armády USA (US Army Institute of Surgical Research)
byli vyhledáni pacienti, kteří utrpěli těžké zranění. Pacienti
ze skupiny s rFVIIa, kteří přežili déle než 24 hodin a z nichž
92 % mělo pronikající poranění, dostali celkově více erytro‑
cytárních koncentrátů, kryoprecipitátu a plné krve než pa‑
cienti ze skupiny bez rFVIIa. Měli také nižší mortalitu za 12
a 24 hodin a za 30 dnů a umírali v mediánu 43 hodin. Pa‑
cienti, kteří nedostávali rFVIIa, umírali v mediánu 3,7 ho‑
diny. Tyto výsledky se liší od výsledků Boffardovy studie,
v níž nebyl prokázán přínos u obětí pronikajícího poranění.
Stejně jako v Boffardově studii se i v této studii [14] ukáza‑
lo, že incidence nežádoucích příhod byla v obou zkouma‑
ných skupinách podobná i přes rozdíl v délce přežití. Mor‑
talita pacientů v Boffardově studii byla nižší, což může sig‑
nalizovat závažnější poranění, k nimž při boji došlo. Výskyt
krvácení jako příčiny úmrtí se v obou zkoumaných skupi‑
nách statisticky významně nelišil, ale ve skupině s rFVIIa
byl přibližně o 20 % nižší.
Autoři retrospektivní kohortové studie [15] dospěli k zá‑
věru, že pacienti, jimž byl podáván rFVIIa, vyžadovali zpo‑
čátku více transfuzí erytrocytárních koncentrátů a měli vyšší
acidózu. Míra 24hodinového přežití se zlepšila. Stejní autoři
pak v témže roce publikovali, že podskupina pacientů s koa‑
gulopatií léčených rFVIIa spotřebovala významně méně
krevních derivátů. Prokázali rovněž, že léčba pacientů s koa‑
gulopatií pomocí rFVIIa snižuje výskyt multiorgánového se‑
lhání, syndromu akutní dechové tísně nebo obou stavů, při‑
čemž nezvyšuje výskyt tromboembolických příhod [16].
V přehledu chorobopisů [17] deseti zraněných pacientů
s hodnotou skóre ISS (Injury Severity Score – skóre závaž‑
nosti poranění) 29, z nichž osm mělo tupá poranění a dva
pronikající poranění, se ukázalo, že krvácení u všech pacien‑
tů kromě jednoho dále nepokračovalo a pacienti se oběho‑
vě stabilizovali. Celková mortalita u pacientů příznivě rea‑
gujících na léčbu byla 35 %. Zpočátku měli všichni pacien‑
ti koagulopatii s abnormální hodnotou protrombinového
času. Po podání rFVIIa se protrombinový čas zkrátil v prů‑
měru o 38 %. Kromě jednoho pacienta, který na léčbu ne‑
reagoval, došlo u všech ostatních pacientů k poklesu hodno‑
ty protrombinového času do fyziologického rozmezí. Účinek
na parciální tromboplastinový čas se lišil více – u tří pacien‑
tů se naměřená laboratorní hodnota zvýšila [17].
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Nitrolební krvácení
Nitrolební krvácení je potenciálně fatální komplikací trau‑
matického poranění mozku (trauma brain injury, TBI). Ko‑
agulopatie, která doprovází TBI, může komplikovat klinický
obraz a nastolit specifický léčebný problém, pokud je indi‑
kována neodkladná kraniotomie nebo invazivní monitoro‑
vání. Použití rFVIIa k rychlému zlepšení koagulopatie spo‑
jené s TBI a rovněž pochopitelnějšímu použití u masivně kr‑
vácejících pacientů se systémovými poraněními se nedávno
dostalo velké pozornosti.
Autoři studie [18] provedené na neurotraumatologické
JIP 1. úrovně sledovali pacienty s koagulopatií a s akutním
TBI, kteří vyžadovali neodkladnou operaci. Průměrná hod‑
nota mezinárodního normalizovaného poměru (Internatio‑
nal Normalized Ratio, INR) před podáním rFVIIa byla 2,34
a po jeho podání 0,92. U 12 pacientů byla nutná operace;
u tří pacientů nitrolební krvácení již dále nepokračovalo,
takže operace nebyla nutná. V dalším průběhu hospitalizace
nebyl rozdíl v prevalenci poruch koagulace, přičemž po po‑
dání rFVIIa nedošlo u pacientů s chronickou antikoagulač‑
ní léčbou k nežádoucím příhodám ani k obtížím při dosa‑
hování ustáleného stavu [18].
Rok před touto studií se v dvojitě zaslepené placebem
kontrolované studii [19] s rFVIIa podávaným ve stoupající
dávce v období do čtyř hodin od začátku intracerebrálního
krvácení ukázalo, že šest nežádoucích příhod mohlo souvi‑
set s léčbou. Stejní autoři též zkoumali procentuální změnu
objemu nitrolebního hematomu za 24 hodin a prokázali,
že u pacientů, kteří dostali rFVIIa, byla menší procentuál‑
ní změna v objemu hematomu v celém dávkovacím rozme‑
zí. K dalším zjištěním po analýze údajů patří u pacientů lé‑
čených rFVIIa přínos ve smyslu mortality i zlepšení funkč‑
ního výsledného stavu za 90 dnů [19].
Po studii Mayera a spol. [19] stejní autoři uskutečnili studii
III. fáze [20••], aby potvrdili své výsledky. Vyšetřili 8 886 pa‑
cientů, z nichž do studie zahrnuli 841. Do čtyř hodin od za‑
čátku cévní mozkové příhody dostali pacienti buď placebo,
nebo 20 μg rFVIIa na 1 kilogram tělesné hmotnosti, nebo
80 μg/kg rFVIIa. Léčba rFVIIa v dávce 80 μg/kg vedla k vý‑
znamnému zmenšení objemu hematomu, zatímco dávka
20 μg/kg sice vedla k menšímu objemu hematomu než podá‑
vání placeba, ale rozdíl nebyl statisticky významný. Na roz‑
díl od dřívější studie II. fáze však podání rFVIIa v porovnání
s placebem nesnížilo 90denní mortalitu ani četnost těžkého
postižení a mezi skupinami nebyl rovněž rozdíl v četnos‑
ti tromboembolických příhod [20••]. Předpokládá se – stej‑
ně jako u pacientů s hemoragickým šokem, že tyto výsled‑
ky jsou patrně důsledkem různorodosti klinických projevů
(v tomto případě konkrétních anatomických okolností nitro‑
lebního krvácení), přičemž podání rFVIIa některým pacien‑
tům prospěje, kdežto u jiných bude léčba zbytečná.
Ve studii provedené v Shock Trauma Center byla diagnó‑
za TBI stanovena u 20 z 81 pacientů, kteří dostali rFVIIa.
Pětasedmdesát procent těchto pacientů na poranění moz‑
ku zemřelo, ale u všech se zmírnilo krvácení a zlepšil se
koagulační profil [1]. V novější studii [21] byla zkoumána
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účinnost rFVIIa v úpravě koagulopatie navozené warfari‑
nem. Do této studie bylo po splnění vstupních kritérií za‑
řazeno 54 pacientů, z nichž 30 dostalo k léčbě nitrolební‑
ho krvácení rFVIIa. Skupina pacientů léčených rFVIIa po‑
třebovala k úpravě INR významně méně čerstvé zmražené
plazmy, přičemž hodnota INR se upravila v mnohem krat‑
ší době (2,4 hodiny oproti 10 hodinám). Celkově autoři stu‑
die také zjistili, že délka trvání upraveného INR byla závis‑
lá i na dávce [21].
White a spol. [22] publikovali přehled chorobopisů dvou
pacientů, kteří dostali rFVIIa pro progredující krvácivé
TBI. Po vyšetření pomocí počítačové (výpočetní) tomogra‑
fie (computed tomography, CT), které odhalilo zhoršující
se krvácení, podali jedinou dávku 120 μg/kg rFVIIa a pak
tyto pacienty porovnali se dvěma odpovídajícími kontrolní‑
mi jedinci. Oba soubory byly tvořeny jedním mužem a jed‑
nou ženou, kteří utrpěli tupé poranění. Kromě znatelného
poklesu hodnot PT i INR bylo u pacientů léčených rFVIIa
zjištěno pomocí kontrolního CT vyšetření celkové zlepšení
poranění hlavy [22].
Zaaroor a spol. [23] podávali rFVIIa 11 pacientům s těž‑
kým poraněním hlavy, kteří neměli systémovou koagulopa‑
tii. U šesti pacientů byl lék podán profylakticky k prevenci
resekce mozku při kraniotomii, pěti pacientům byl rFVIIa
podán, aby se zabránilo rozšíření resekce. U deseti pacien‑
tů bylo riziko zhoršení léze, k němuž však došlo jen u jed‑
noho pacienta.
Studie se stoupající dávkou [24••] byla provedena u pa‑
cientů s traumatickým nitrolebním krvácením. Ve větvi
s rFVIIa se ukázala menší progrese krvácení než v place‑
bové větvi. Při povinném ultrazvukovém vyšetření dolních
končetin po 72 hodinách našli autoři bezpříznakovou distál‑
ní hlubokou žilní trombózu u pěti pacientů léčených rFVIIa
a u jednoho pacienta, který dostal placebo.
Stein a spol. [25] z pracoviště Shock Trauma Center publi‑
kovali několik článků o použití rFVIIa u TBI. V roce 2007
vyhledali v registru traumat pacienty s koagulopatií přija‑
té s TBI, kteří vyžadovali neurochirurgický výkon. Nalezli
63 pacientů, z nichž 29 dostalo rFVIIa. Zjistili, že ve skupi‑
ně s rFVIIa byla doba do neurochirurgického výkonu krat‑
ší a počet převedených jednotek plazmy nižší, aniž se zvý‑
šila četnost tromboembolických příhod [25]. V jiné retro‑
spektivní analýze šestiletého období Stein a spol. [26] našli
179 pacientů s relativně izolovaným TBI, z nichž 111 dosta‑
lo obvyklou léčbu, kdežto 68 pacientům byl podán rFVIIa.
V přehledu autoři nenašli rozdíly ve finanční úhradě přede‑
psané těmto pacientům za dobu jejich hospitalizace, i když
skupina s rFVIIa měla vyšší ISS, INR a vyšší procento po‑
ranění hlavy závažnosti 5 podle Abbreviated Injury Scale
(zkrácená stupnice závažnosti poranění). Skupina s rFVIIa
také vyžadovala neurochirurgický výkon častěji a bylo v ní
vyšší procento pacientů, kteří předtím užívali warfarin. Při
analýze pacientů, kteří vyžadovali přijetí na JIP, byly celko‑
vé průměrné předepsané úhrady a náklady ve skupině pa‑
cientů léčených rFVIIa významně nižší. Tito pacienti měli
rovněž kratší hospitalizaci, byli méně dnů napojeni na umě‑
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lou ventilaci a dostali méně jednotek plazmy. Mortalita a čet‑
nost tromboembolických komplikací se mezi oběma skupi‑
nami nelišily. Autoři dospěli k závěru, že pacientům s neu‑
rologickým nebo fyziologickým zhoršením podání rFVIIa
prospělo a že u nich došlo i k poklesu celkových předepsa‑
ných úhrad a nákladů na hospitalizaci [26].
Skupina v Shock Trauma Center nakonec analyzovala
i používání rFVIIa v nízké dávce (1,2 mg) u pacientů s leh‑
kou až střední koagulopatií. K příčinám koagulopatie pat‑
řily TBI, léčba warfarinem a cirhóza. V této retrospektivní
analýze [27••] s 81 pacienty byly u všech pacientů zjištěny
známky úpravy koagulopatie, přičemž hodnota PT význam‑
ně poklesla. U dvou pacientů došlo k fatální trombóze, prav‑
děpodobně v důsledku podání rFVIIa.
Zrušení antikoagulace
Koagulopatie při traumatu nebyla až donedávna dostateč‑
ně objasněna. Dřívější znalosti pramenily ze skutečnosti, že
akutní koagulopatie při traumatu a šoku se mění acidémií,
hypotermií a hemodilucí. Nedávný průzkum [28] ukázal ši‑
rokou paletu technik ke zvládání krvácení a k úpravě koa‑
gulopatie spojené s traumatem. Nyní je známo, že existuje
mnoho nezávislých, ale vzájemně se ovlivňujících mecha‑
nismů, které se podílejí na rozvoji traumatické koagulopa‑
tie. Časná koagulopatie pochází z tvorby trombinu v důsled‑
ku porušení tkání. Dochází k aktivaci antikoagulačních a fib‑
rinolytických drah, což vede ke krvácení. Přibývá důkazů
svědčících o tom, že časná léčba této koagulopatie může sní‑
žit čtyřnásobnou mortalitu, která je obvykle spojena s koa‑
gulopatií komplikující zvládání krvácení [29••,30•].
Koagulačním faktorem nejvíce postiženým účinkem an‑
tagonistů vitaminu K je FVIIa. Byla zkoumána schopnost
rFVIIa upravit nadměrnou koagulopatii spojenou s užívá‑
ním warfarinu. V jedné studii [31] se po podání rFVIIa pro
nadměrnou antikoagulaci související s warfarinem upravila
hodnota INR a nastal obrat v krvácení. V jiné studii [32] byla
prokázána kontrola krvácení u pacientů léčených warfari‑
nem, nízkomolekulárním heparinem nebo heparinem, kteří
vyžadovali zrušení antikoagulace. Autoři třetí studie [33] in‑
formovali, že rFVIIa v nízké dávce rychle upravil INR na fy‑
ziologickou hodnotu u pacientů užívajících warfarin, u nichž
bylo třeba zrušit jeho účinek při akutním krvácení.
Indikace a klinická doporučení
Cíle léčby k časné resuscitaci u traumatického krvácení jsou
tyto: zajistit dostatečný žilní přístup a tepennou linku, dia‑
gnostikovat zdroj krvácení a chirurgicky jej ošetřit, zabránit
hypotermii, titrovat objem podávaných tekutin, aby se sy‑
stolický krevní tlak udržoval na úrovni 80–90 mm Hg, ucho‑
vat složení krve podáváním koncentrátů erytrocytů, plazmy
a trombocytů v poměru 1 : 1 : 1, titrovat náhradu vápníku
v důsledku jeho ztrát citrátem ve skladované krvi, udržovat
normoglykémii a poskytnout přiměřenou anestezii a anal‑
gezii. Při aktivním krvácení krevní tlak o hodnotě nižší než
normální posiluje nativní hemostatické mechanismy, udržu‑
je vazokonstrikci a chrání koagulační faktory a trombocyty.
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Nové důkazy ze zkušeností armády USA a velkých civilních
traumatologických center podporují teorii, že je užitečnější
podávat erytrocytární koncentráty a plazmu v poměru 1 : 1,
než je podávat v dříve doporučovaném poměru 6 : 2 [34].
Zvýšená hodnota PT je jedním z nejsilnějších ukazatelů
fatálního výsledku pokračujícího hemoragického šoku nezá‑
visle na tom, zda je důsledkem utrpěného těžkého hemora‑
gického šoku s hypotermií, metabolickou acidózou a masiv‑
ním spotřebováním koagulačních faktorů, nebo koagulopatie
přítomné již před poraněním v důsledku jaterní cirhózy nebo
antikoagulační léčby. V Shock Trauma Center se u pacien‑
tů s aktivním krvácením a prokázanou koagulopatií podává
v rychlém sledu „koagulační koktejl“ z 6–12 jednotek kryo‑
precipitátu, 1–2 jednotek trombocytů z aferézy a 90 μg/kg
rFVIIa. U pacientů s hemoragickým šokem je dostatečná
úvodní dávka rFVIIa 90 μg/kg; je‑li pozorován nesetrvalý
klinický účinek, někdy se zkusmo podávají opakované dáv‑
ky, které však s větší pravděpodobností ukazují zbytečnost
než účinnost [10,1].
Další možnosti použití
S tím, jak přibývá důkazů o tom, že podávání rFVIIa může
u pacientů po traumatu vést k zástavě krvácení, se tento lék
stále častěji využívá i v dalších odvětvích medicíny [35].
V randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolova‑
né studii [36] s 20 pacienty podstupujícími složité nekoro‑
nární kardiochirurgické výkony s mimotělním oběhem se
ve skupině s rFVIIa zjistilo významné snížení počtu transfu‑
zí. Do jiné randomizované dvojitě zaslepené placebem kon‑
trolované studie [37] bylo zařazeno 36 pacientů s normál‑
ním koagulačním profilem podstupujících prostatektomii.
Ve skupině s rFVIIa se perioperační krevní ztráta snížila, ale
v kontrolní skupině došlo k nevysvětlitelně vysoké periope‑
rační ztrátě krve. Pihusch a spol. [38] v randomizované dvo‑
jitě zaslepené placebem kontrolované studii hodnotící účin‑
nost snížení výskytu krvácivých komplikací po transplantaci
hematopoetických kmenových buněk při porovnání rFVIIa
s placebem bez ohledu na použitou dávku neprokázali vý‑
znamný účinek ani změnu ve skóre krvácení.
Dvě randomizované dvojitě zaslepené placebem kontro‑
lované studie [39,40] hodnotily hemostatický účinek rFVIIa
u částečné hepatektomie. V obou se prokázalo, že podává‑
ní rFVIIa nevede ke statisticky významnému snížení počtu
transfuzí. Podobně ani ve dvou multicentrických randomi‑
zovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných stu‑
diích [41,42] se neprokázalo významné snížení počtu trans‑
fuzí či velikosti krevní ztráty při porovnání rFVIIa s pla‑
cebem během ortotopické transplantace jater. U pacientů
s cirhózou neměl rFVIIa žádný vliv na zvládání krvácení
z horní části trávicího ústrojí ani na četnost opakovaného
krvácení [43].
Účinek rFVIIa byl analyzován i v průběhu šestiletého
období. Vstupní kritéria v této studii splňovalo 148 pacien‑
tů, z nichž 29 dostalo rFVIIa. Dárcovství orgánů na jedno‑
ho dárce se sice mezi oběma skupinami nelišilo, ale ve sku‑
pině léčené rFVIIa bylo téměř dvakrát více případů úspěš‑
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né transplantace plic, přičemž mezi oběma skupinami nebyl
rozdíl v časné funkci štěpu. A konečně, podání rFVIIa usnad‑
nilo dárcovství u pacientů s multisystémovými poraněními,
kteří by jinak k dárcovství orgánů nemuseli být způsobilí,
což vedlo k úspěšné transplantaci 101 orgánů, aniž by byla
ovlivněna časná funkce štěpu [44•].

Závěr
Přibývá důkazů o tom, že rFVIIa je účinný prostředek
ke zmírňování krvácení v důsledku poranění. Je sice náklad‑
ný, ale existují četné kazuistiky, které ukazují jeho význam‑
nou účinnost při zpomalování krvácení s tím účelem, aby
se zabránilo nebo naopak napomohlo chirurgickému výko‑
nu. Zdá se, že trombotické komplikace při podávání rFVIIa
jsou vzácné. Při různorodosti populace zraněných jedinců je
však obtížné definovat trvalý výsledek použití rFVIIa u akut‑
ního traumatického krvácení. Výzvou pro další výzkum by
mohla být velká prospektivní dvojitě zaslepená placebem
kontrolovaná studie, která by definovala populaci pacien‑
tů, pro něž bude podání rFVIIa s největší pravděpodob‑
ností přínosné.
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Účel přehledu
Podle obvyklých postupů má být pacientovi po traumatu a s předpokládaným
vnitřním krvácením neprodleně podáno větší množství tekutin – tzv. nitrožilní
objemová resuscitace. Z nových experimentálních i klinických údajů však vyplývá
vhodnost určité individualizace léčebného přístupu, která zohledňuje možné
poranění hlavy, hemodynamickou nestabilitu a přítomnost potenciálně obtížně
ošetřitelného krvácení (např. poranění trupu) na rozdíl od zdroje snáze ošetřitelného
krvácení (např. distálního poranění končetiny). Spolu s tím se uplatňují i nové
postupy zástavy krvácení a lepší možnosti monitorování stavu pacientů.

Nové poznatky
Z průběžně získávaných klinických údajů vyplývá, že zatímco u pacientů
s izolovaným poraněním končetiny, s tepelným poraněním či s poraněním hlavy
je objemová resuscitace prospěšná, u stavů s potenciálně obtížně ošetřitelným
vnitřním krvácením, zejména u pacientů s pronikajícím poraněním trupu, kteří
jsou neodkladně transportováni do specializovaného traumatologického centra, je
spíše škodlivá. U pacientů se závažným krvácením by s ohledem na sekundární
snížení žilního návratu měl být při umělé plicní ventilaci omezen minutový dechový
objem. Stále více důkazů podporuje názor, že zraněným pacientům se závažným
krvácením je vhodné podat plazmu a faktor VIIa, využít turniket a intraoseální
přístup do cévního řečiště a zavést některé nové monitorovací metody.

Souhrn
S ohledem na narůstající společenskou závažnost traumat, především pak těžkých,
je nutný intenzivní výzkum těchto stavů. Jako klíčové se jeví zejména vhodné
načasování a volba vhodných objemových náhrad, například hypertonického
fyziologického roztoku nebo kyslíkových přenašečů na bázi hemoglobinu. Stejně
důležité je i využití hemostatických látek a speciálních krevních derivátů.

Klíčová slova
čerstvá zmražená plazma, krevní náhrady, krvácení, kyslíkové přenašeče na bázi
hemoglobinu, resuscitace, trauma

Úvod
Mezi všeobecně platné zásady resuscitace v traumatolo‑
gii stále patří zastavení zjevného zevního krvácení, účinná
imobilizace skeletu, zajištění průchodnosti dýchacích cest
a adekvátní ventilace. Mezi tradiční postupy v předoperač‑
ní stabilizaci zraněného pacienta s nízkým krevním tlakem
(s předpokladem jeho vzniku v důsledku krvácení) patří také
zajištění dostatečné orgánové perfuze. Ve většině případů to
znamená normalizaci systolického krevního tlaku (STK) [1].
Změřit STK je poměrně snadné; závažné krvácení bývá vět‑
šinou spojeno s nízkou hodnotou STK a také s dalšími znám‑
kami snížení intravaskulárního objemu.
Mezi nejčastěji používané postupy k normalizaci STK pa‑
tří rychlé nitrožilní infuze izotonického krystaloidu (např. fy‑
ziologický roztok, Ringerův roztok s laktátem) nebo koloi‑
du (např. albumin, hydroxyetylškrob) [1]. Přestože bývá sy‑
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stémová arteriální hypotenze často považována za ukazatel
rozvoje možného šokového stavu, nemusí vždy nutně od‑
rážet aktuální stav tkáňové perfuze. Některé osoby s fyzio‑
logickou tkáňovou perfuzí mohou mít relativně nízký STK,
zatímco tkáňová perfuze jedinců s „normálním“ STK nemu‑
sí být dostatečná. Na základě předpokladu, že nízký STK
může znamenat šokový stav a že infuze tekutin s sebou ne‑
přináší žádné větší riziko, se infuze tekutin staly léčbou prv‑
ní volby, citovanou ve všech učebnicích resuscitace v trau‑
matologii [1].
Tato koncepce má své počátky v několika experimentál‑
ních studiích z 50. a 60. let 20. století [2,3]. Zvířata, kterým
byla nitrožilně podávána nejen krevní transfuze, ale i izoto‑
nická tekutina, měla vyšší pravděpodobnost přežití závažné‑
ho krvácení než zvířata bez léčby nebo léčená pouze podá‑
ním krve. Bylo všeobecně přijato, že resuscitace oběhu pro‑
váděná samotnou transfuzí krve není dostatečná, protože při
Curr Opin Anaesthesiol/CZ 2010; 1:8–13
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závažném krvácení dochází nejen ke ztrátě erytrocytů, ale
i ke snížení intravaskulárního objemu. To vede k přesunu
tělesných tekutin a k rychlé ztrátě extracelulární tekutiny.
Předpokládá se také, že šokový stav (hypotenze) způsobu‑
je přesuny tekutin mezi prostorem intracelulárním a prosto‑
rem extravaskulárním. Extravaskulární tekutina fyziologicky
obklopuje buňky a usnadňuje přenos kyslíku a dalších živin
z cévního řečiště do tkání. Na základě těchto poznatků vyža‑
duje objemová resuscitace zraněného pacienta kromě eryt‑
rocytů též nitrožilní podávání dalších tekutin.

Rizika předoperačního zvýšení krevního tlaku
Je všeobecně známo, že zvýšení STK ve snaze udržet perfu‑
zi životně důležitých orgánů tkání má smysl až po zastave‑
ní krvácení. Stále více důkazů získaných v posledních 20 le‑
tech však ukazuje, že tento postup může být škodlivý, pokud
ještě před tím nebyla upravena hemokoagulace [4–10]. Pů‑
vodní experimenty, které potvrdily význam objemové resus‑
citace, zahrnovaly modely ošetřeného krvácení s konstant‑
ním množstvím krevní ztráty [2,3]. Novější studie již zkou‑
mají vliv zvýšení STK během neošetřeného krvácení, včetně
škodlivého vlivu tohoto postupu na koagulaci a nebezpečí
zvýšení krevních ztrát [4–9]. Tyto studie byly v roce 2003
shrnuty do systematického přehledu [10], z něhož jasně vy‑
plývá, že „hypotenzní resuscitace snižuje četnost úmrtí“.
Nebezpečí plynoucí ze zvýšení STK při neošetřeném kr‑
vácení není ani nové, ani omezené jen na trauma. Již bě‑
hem první světové války bylo nevhodně načasované zvýšení
STK podáním tekutin považováno za škodlivé [11]. Ve sna‑
ze omezit krevní ztráty používají anesteziologové u mnoha
plánovaných chirurgických výkonů řízenou hypotenzi [12].
Řízená hypotenze je účinná také při obtížně ošetřitelném
krvácení z trávicího ústrojí nebo při krvácení z aneurysma‑
tu aorty.
Bezpečnost a účinnost řízené nebo „permisivní“ hypoten‑
ze v situacích neošetřeného krvácení byla prokázána řadou
studií provedených na zvířatech [4–10], na jejichž základě
byl formulován nespočet mechanismů, které vysvětlují vý‑
hody této metody. Zvýšený krevní tlak zrychluje krváce‑
ní a uvolňuje měkké časné tromby, což zhoršuje krvácení,
především při poranění cév [13]. I přes zvýšení srdečního
výdeje snižuje zředění masy erytrocytů infuzemi krystaloi‑
dů nebo koloidů dodávku kyslíku do tkání. Nízký hemato‑
krit a snížená koncentrace koagulačních faktorů brání tvor‑
bě koagul. Z těchto důvodů může být i samotné podání re‑
suscitačních tekutin prognosticky nepříznivé.

Klinické studie léčby posttraumatické
hypotenze
Výsledky některých klinických studií podporují myšlenku
permisivní hypotenze při neošetřeném krvácení. V Housto‑
nu v americkém státě Texas byla koncem 80. let 20. století
provedena rozsáhlá prospektivní kontrolovaná klinická stu‑
die, která hodnotila objemovou resuscitaci posttraumatické
Curr Opin Anaesthesiol/CZ 2010; 1:8–13

hypotenze [15]. Přednemocniční nitrožilní objemová resus‑
citace prováděná na místě nehody v ní byla porovnávána
s odloženou objemovou resuscitací, prováděnou až na ope‑
račním sále. Pacientům s thorakoabdominálními střelnými
nebo bodnými poraněními, kteří měli STK nižší než 90 mm
Hg, byl podáván Ringerův roztok s laktátem buď v předope‑
račním období, nebo až na operačním sále. Pacienti, kterým
byly tekutiny podány v předoperačním období, vykazovali
vyšší mortalitu a vyšší výskyt pooperačních komplikací než
pacienti ve skupině s odloženou resuscitací.
V jiné prospektivní randomizované klinické studii, která
proběhla na konci 90. let v Baltimoru [16], porovnávala pa‑
cienty s pronikajícím a tupým poraněním, kteří byli přijati
do Shock Trauma Center a měli STK nižší než 90 mm Hg.
Zařazení pacienti byli randomizováni k režimu objemové re‑
suscitace s cílem zajistit STK nižší než normální (80 mm Hg)
nebo k obvyklému postupu objemové resuscitace s cílem za‑
jistit STK > 100 mm Hg. Mortalita pacientů byla v obou sku‑
pinách stejná (4 z 55 pacientů v každé skupině). Ve skupi‑
ně pacientů s nižším tlakem však bylo zaznamenáno méně
komplikací a kratší doba krvácení. Na základě těchto studií
je nyní kladen větší důraz především na urychlené chirur‑
gické řešení krvácení.
Je ale nutno zdůraznit, že zmíněný postup se vztahuje
pouze na pacienty se známým nebo předpokládaným neoše‑
třeným krvácením. Pro hypotonického pacienta s izolova‑
ným závažným krvácením, jehož zdrojem je krvácení z kon‑
četiny, bude stále přínosem okamžitá přednemocniční ob‑
jemová resuscitace. Nezbytným předpokladem samozřejmě
zůstává neodkladné ošetření krvácení přímým tlakem, použi‑
tím turniketu nebo lokálního hemostatického prostředku.
Některá doporučení jsou jasná, avšak v jiných případech
stále přetrvává řada sporných otázek, především u pacien‑
tů s mulitorgánovým tupým poraněním a s přidruženým zá‑
važným uzavřeným poraněním hlavy.

Přímé krvácení z cévních poranění oproti
tupému tkáňovému polytraumatu
Většina údajů, které podporují myšlenku permisivní hypo‑
tenze, byla získána z modelů drobného tepenného krvácení.
Ke stejným závěrům dospěla i rozsáhlá klinická studie prove‑
dená v Houstonu [15], do níž byli zařazeni pacienti s proni‑
kajícím thorakoabdominálním poraněním. Nejpřesvědčivěj‑
ších výsledků bylo dosaženo v případech, kdy byla jasným
zdrojem krvácení cévní poranění. Tyto studie však nehod‑
notily tupá poranění, která jsou často charakterizována čet‑
nými zdroji krvácení, podstatně větším přímým poškoze‑
ním tkání a rozsáhlejší extravaskulární sekvestrací volných
tekutin. Tupá poranění bývají též často komplikována růz‑
ně závažným stupněm traumatického poranění mozku. Ten‑
to druh poranění je extrémně citlivý na epizody hypotenze
[17]. V těchto případech je nitrožilní podání tekutin zcela in‑
dikováno a stále doporučováno většinou klinických lékařů.
I pacienti s polytraumatem však mohou mít jasná cévní
poranění, která jsou – podobně jako pronikající poranění –
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důvodem k opatrnosti. Sekundární krvácení může zhoršit
výsledek léčby i při závažném poranění hlavy [18]. Pacien‑
ti se závažným poraněním hlavy byli proto z baltimorské
studie vyloučeni. Přesto tato studie prokázala, že permisiv‑
ní hypotenze je po dobu nutnou k ošetření krvácení pro pa‑
cienty méně riziková, a to bez ohledu na mechanismus po‑
ranění [16].
Nedávno provedená studie se zvířaty [18–20] prokázala,
že i v případě traumatického poranění mozku bylo lepších
výsledků léčby dosaženo při omezenějším podávání tekutin.
Ge a spol. [21] nedávno publikovali kontroverzní studii, kte‑
rá hodnotila diluční model závažné hypotenze oproti kon‑
trolní skupině; tento model však nepočítal s tkáňovým po‑
škozením a neošetřeným krvácením. I další studie [22] pro‑
kázaly, že „pomalá infuze“ může být v případech fatálního
krvácení výhodnější. Důvodem může být skutečnost, že do‑
kud nedojde ke zpevnění měkkých trombů vlákny fibrinu,
nemusí tyto tromby tolerovat vyšší tlak. K jejich zpevnění
dochází obvykle během půl hodiny po spuštění hemokoa‑
gulace. Další možné výzkumné projekty by proto měly pa‑
cienty dělit nejen na základě tupého poranění a závažného
poranění hlavy, ale také podle načasování a rychlosti po‑
dání tekutin.

Objemová resuscitace u moribundních
pacientů
Navzdory stále četnějším důkazům o účelnosti odloženého
podání tekutin některé studie prokázaly, že u pacientů se zá‑
važným ohrožením oběhu (tzn. se středním arteriálním tla‑
kem < 40 mm Hg) je neodkladné podání krve nebo tekutin
vhodné. Pacienti s takto závažnou hypotenzí mají zpravidla
neměřitelný krevní tlak a bývají v bezvědomí. S ohledem
na jejich kritický stav a špatnou prognózu mohou být rych‑
le podané tekutiny empiricky přijatelné. Přežije‑li pacient zá‑
stavu oběhu z důvodu asystolie v přednemocničním období,
bývají u něj zpravidla zjištěna jen drobná anatomická pora‑
nění (obstrukce dýchacích cest, tenzní pneumothorax, srdeč‑
ní tamponáda, krvácení z jedné cévy), a proto je zde neod‑
kladná objemová resuscitace zcela na místě [23].

Druhy resuscitačních tekutin
Volbu resuscitační tekutiny komplikují spory panující kolem
koloidních a krystaloidních roztoků, ale také kolem roztoků
izotonických a hypertonických. Hypertonické fyziologické
roztoky umožňují tzv. maloobjemovou resuscitaci. Sekun‑
dární krvácení navozené hypertonickým fyziologickým roz‑
tokem nebývá tak dramatické jako po použití izotonického
roztoku podaného v množství, které navodí srovnatelnou he‑
modynamickou odpověď (např. zvýšení STK) [22,24]. Expe‑
rimentálně bylo také prokázáno, že hypertonický fyziologic‑
ký roztok má protizánětlivé účinky a v případě traumatické‑
ho poranění mozku působí i antiedematózně [25]. Rozsáhlá
klinická studie publikovaná v roce 1991 prokázala, že kromě
pacientů s traumatickým poraněním mozku však jejich po‑
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dávání nevedlo k plošnému zlepšení výsledků léčby [26,27].
Novější australská studie [28] také neprokázala významné
rozdíly ve výsledcích. V roce 2007 byla zahájena multicen‑
trická studie, podporovaná US National Institutes of Health
(NIH), která zkoumala možnosti využití hypertonického fy‑
ziologického roztoku u pacientů s hypotenzí a s poraněním
hlavy. Výsledky byly očekávány během roku 2009.
Hypertonický fyziologický roztok má některé fyziolo‑
gické a protizánětlivé účinky, nedokáže však přenášet kys‑
lík. Přenašeče kyslíku na bázi hemoglobinu (hemoglo‑
bin‑based oxygen carrier, HBOC) mohou zkvalitnit i resus‑
citaci. HBOC‑201 (Hemopure®, Biopure, Inc., Cambridge,
Massachusetts, USA) – derivát hovězího původu – prokázal
svou účinnost v několika studiích na zvířatech hodnotících
permisivní hypotenzi [29–32]. HBOC‑201 – podobně jako
řada dalších HBOC – inaktivuje oxid dusnatý, čímž dochází
ke konstrikci hladkého svalstva cév a k následnému zvýšení
STK. Zatím není známo, zda schopnost těchto látek přená‑
šet kyslík převažuje nad riziky sekundárního krvácení, ale
HBOC‑201 byl úspěšně použit jako krátkodobá krevní ná‑
hrada u vybraných operovaných pacientů.
V 90. letech byla předčasně ukončena studie hodnotící di‑
aspirin – zesíťovaný hemoglobin (DCLHb®, Baxter Health‑
care Corporation, Deerfield, Illinois, USA) – u zraněných
pacientů [33], a to z důvodu častých úmrtí v experimen‑
tální skupině, což však mohlo odrážet nevhodný výběr pa‑
cientů. Nedávno byla dokončena multicentrická studie, kte‑
rá hodnotila předoperační podání humánního HBOC (Po‑
lyHeme®, Northfield Inc., Evanston, Illinois, USA) [34•].
Přípravek byl podáván početné skupině zraněných pacien‑
tů, nehledě na závažnost krvácení. Předběžné výsledky ne‑
prokázaly zlepšení míry přežití. Ve skupině léčené pomocí
HBOC byly navíc častěji pozorovány nežádoucí kardiovas‑
kulárních příhody. I přes nepřesvědčivé výsledky zůstává
myšlenka zajištění lepšího přenosu kyslíku při obtížně ošet‑
řitelném krvácení stále v popředí zájmu. Budoucí klinické
studie by se proto měly zaměřit na účinnost HBOC i dal‑
ších obdobných metod.

Ostatní metody používané k resuscitaci
Jedním z možných způsobů zkvalitnění resuscitace zraně‑
ných pacientů je přesnější monitorování tkáňové perfuze.
Mezi možné metody patří sublinguální kapnometrie [35•]
a spektroskopie tkání [36]. U hospitalizovaných pacientů
v šokovém stavu jsou údaje získané pomocí obou těchto za‑
řízení prokazatelně v souladu s deficitem bází v tepenné krvi,
se sérovou koncentrací laktátu a se saturací kyslíkem ve smí‑
šené žilní krvi. Ani jedna z těchto metod se však v předope‑
rační péči o zraněné pacienty rutinně nepoužívá.
Další nadějnou metodou je kapnografie [37,38]. Monito‑
rování koncentrace oxidu uhličitého na konci výdechu při
umělé plicní ventilaci slouží k prevenci hyperventilace, kte‑
rá prokazatelně souvisí s vyšší mortalitou [39]. Ventilace po‑
zitivním přetlakem může mít i negativní důsledky, protože
omezuje žilní návrat, a prohlubuje tak hypotenzi. Samotná
Curr Opin Anaesthesiol/CZ 2010; 1:8–13
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hypokapnie pak může zhoršit mozkovou perfuzi, má kardio‑
depresivní účinek a posouvá disociační křivku hemoglobi‑
nu pro kyslík [40,41••].
Některé organické sloučeniny (např. chitosan, zeoli‑
tové krystaly) usnadňují hemokoagulaci v otevřených ra‑
nách a jsou primárně určeny k použití u zraněných civil‑
ních pacientů v případě pohrom nebo při válečných kon‑
fliktech [42•]. Vzhledem k vysoké ceně se však využívají
pouze k ošetření hlubokých ran při závažném krvácení.
Nová generace těchto přípravků snad bude levnější a mož‑
ná i účinnější.
S výhodou, byť mimo své oficiální indikace (off‑label), byl
u velkého počtu hospitalizovaných zraněných pacientů [43]
a v jedné malé prospektivní studii [44] použit intravenózně
podaný lidský rekombinantní koagulační faktor VIIa. Na zá‑
kladě válečných zkušeností [45•] bylo retrospektivně zjiště‑
no, že časné podání faktoru VIIa je spojeno s potřebou po‑
dání krve nižší o 20 %. V současné době probíhá rozsáhlá
mezinárodní studie, která by měla tyto poznatky potvrdit.
Pokud by bylo možné dosáhnout v mimonemocničním pro‑
středí definitivní hemostázy, odpadla by nutnost permisiv‑
ní hypotenze.
Nedávné americké válečné zkušenosti z Iráku proká‑
zaly též relativní bezpečnost a účinnost použití turniketů
[46]. Během několika stovek použití o délce 15 minut až
2 hodiny docházelo ke komplikacím jen vzácně. Amputa‑
ce byly prováděny pouze jako sekundární následek primár‑
ního zranění, nikdy v důsledku použití turniketu. Jediný‑
mi pozorovanými komplikacemi byla v 10 případech obr‑
na periferního nervu. V šesti případech vznikla v důsledku
primárního poranění, ve čtyřech pak vznikla sekundárně
po použití turniketu. Ve všech případech se postupně upra‑
vila a ve všech případech bylo použití turniketu hodnoceno
jako život zachraňující.
Nedávné zkušenosti americké armády z Iráku také nazna‑
čují, že mortalitu lze snížit podáním vyššího poměru plaz‑
my k erymase [47••]. Retrospektivní hodnocení závažné‑
ho posttraumatického krvácení (více než 10 transfuzních
jednotek během 24 hodin) prokázalo, že poměr podaných
jednotek plazmy a krve 1 : 1,4 byl výhodnější než pomě‑
ry 1 : 2,5 a 1 : 8 [celková mortalita byla 19 %, 34 % a 65 %
(p < 0,001); mortalita v důsledku krvácení byla 37 %, 78 %
a 92,5 % (p < 0,001)]. Tyto údaje potvrzují důležitost včas‑
ného podání plazmy během masivních krevních transfuzí.
S ohledem na zjištěné významné rozdíly v mortalitě bude
zřejmě doporučeno uskutečnit rozsáhlejší kontrolované stu‑
die s cílem uvedená zjištění ověřit.
Účinnost terapeutické hypotermie je dobře doložena; tato
léčebná metoda se doporučuje při netraumatické srdeční zá‑
stavě. Snížená teplota jádra byla spojena s lepšími hodno‑
tami přežití také na modelech závažného krvácení [48,49].
Tato metoda však nebyla dosud ověřena u zraněných pa‑
cientů z důvodu obav z přidružených komplikací: spontán‑
ní (nenavozené) hypotermie, zejména poruch hemokoagu‑
lace, častějšího výskytu sepse a metabolických důsledků za‑
hřívání a reperfuze. V současnosti proto zůstává navozená
Curr Opin Anaesthesiol/CZ 2010; 1:8–13

hypotermie spíše jen teoretickým konceptem, který je třeba
ověřit v dalších studiích.
Nedávno provedená studie hodnotící proveditelnost
a bezpečnost nitrožilního podání progesteronu při závažném
traumatu hlavy prokázala v porovnání s kontrolní skupinou
významné snížení 30denní mortality [50••]. I přes malý po‑
čet zařazených pacientů byly dosažené výsledky přesvědči‑
vé a jednoznačné a odpovídaly výsledkům získaným v řadě
studií na zvířatech. Zmíněná studie prokázala význam nit‑
rožilního podání estrogenu a progesteronu na modelu mno‑
hočetného ischemického poškození [51].
Řada terénních pracovníků využívá v přednemocniční
péči o pacienty s netraumatickou srdeční zástavou a k na‑
vození terapeutické hypotermie nové intraoseální přístupy
[52•,53•,54]. Zařízení EZ‑IO® (Vidacare, Inc., San Antonio,
Texas, USA) nyní v USA používá většina záchranářů a bylo
schváleno pro podávání do humeru a do tibie. Schváleno
bylo i pro používání u dětí. Řada záchranářských týmů po‑
užívá toto zařízení pro resuscitaci v traumatologii. Americ‑
ká armáda v Iráku používala pro zajištění nitrožilního pří‑
stupu v první linii výhradně sternální intraoseální zařízení
F.A.S.T.1® (Pyng Medical Corporation, Richmond, Kana‑
da). Všechny dosud provedené studie označily tato zařízení
jako život zachraňující z jediného prostého důvodu – včas‑
ného přístupu do žilního řečiště [54].

Naléhavá potřeba klinických studií a výjimek
z informovaného souhlasu
Doporučení pro předoperační resuscitaci jsou – podobně
jako v jiných oborech – omezena nedostatkem velkých ran‑
domizovaných klinických studií, které by potvrdily nebo vy‑
vrátily účinnost jednotlivých postupů. Další komplikací po‑
kroku neodkladné medicíny všeobecně, a ve studiích předne‑
mocniční traumatologie obzvláště, zůstává nemožnost získat
informovaný souhlas. Pro dokončení několika klíčových stu‑
dií, citovaných v tomto článku [15,16,26,33,34•,43,44], bylo
třeba získat výjimku z obvyklých požadavků na souhlas pa‑
cientů k zařazení do prospektivní studie. Získat podobné vý‑
jimky však bude stále složitější.
Současná pravidla, přestože byla dobře zamýšlena a jsou
velmi důležitá, se tak v praxi stávají určitou brzdou pokro‑
ku. Ne vždy je celý proces správně chápán, navíc podléhá
řadě místních zvyklostí a nezohledňuje možná rizika. Pokud
jsou například porovnávány dva dlouhodobé, dobře vedené,
oficiálně schválené způsoby léčby, je třeba k jejich přímé‑
mu porovnání za stávajících podmínek nutno získat přísluš‑
ný souhlas. To však může být zdlouhavé, nákladné a často
i obtížné. Ze zkušeností vyplývá, že tato omezení často zne‑
možňují provést výzkum.
Traumata jsou celosvětovým problémem a v USA pa‑
tří k hlavním příčinám předčasného úmrtí dětí a dospělých
mladších 45 let. Klíčovou společenskou prioritou je proto
podpora klinických studií zabývajících se postupy používa‑
nými v traumatologii. V souladu s tím by také mělo být pri‑
oritou umožnění reformy předpisů, které upravují výjimky
11
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týkající se informovaného souhlasu, ve smyslu ochrany ži‑
vota pacientů a rodin, jimž pomáháme [55•,56•].

Závěr
U pacientů v akutním ohrožení života a u pacientů s izolo‑
vanými poraněními končetin je stále doporučováno boluso‑
vé podávání krystaloidních nebo koloidních roztoků. U pa‑
cientů s vysokým rizikem perzistujícího vnitřního krváce‑
ní by však měla být až do dosažení definitivní hemostázy
umožněna permisivní hypotenze. U závažného kranioce‑
rebrálního poranění zůstává tento postup stále diskutabilní;
nové experimentální údaje však podporují pomalou infuzní
léčbu. Nejvhodnější infuzní roztok stále není znám. V sou‑
časné době probíhají klinické studie hodnotící hypertonic‑
ký fyziologický roztok, roztoky koloidní a roztoky na bázi
HBOC. Velmi dobré předpoklady ke zlepšení léčebných
výsledků mají lokální i systémové hemostatické přípravky
a různé typy turniketů. Hodnoty přežití by též mohlo zlep‑
šit podávání transfuzí erytrocytů a krevní plazmy v poměru
1 : 1. Nadějné výsledky získané v experimentu přináší rov‑
něž využití pohlavních hormonů, hypotermie a ostatních po‑
mocných postupů. Pro jejich klinické využití bude však za‑
potřebí provést ještě další kontrolované studie.
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Účel přehledu
Demografie těhotných žen se stále mění, a proto anesteziologové musejí hledat
nové způsoby prevence morbidity a mortality. Tento článek pojednává o několika
nových a nastupujících postupech, které by mohly přispět k řešení tohoto
problému.

Nové poznatky
K neprůchodnosti dýchacích cest dochází nyní nejčastěji v období probouzení
se z anestezie a zotavování. Zvýšil se podíl případů odpovědnosti za poškození
v souvislosti s neuroaxiální anestezií. Při subarachnoidální i epidurální anestezii
může pomáhat ultrazvuk. Nejúčinnějším antiseptikem je 0,5% chlorhexidin v 80%
alkoholu, jehož použití je u neuroaxiálních metod obvykle přípustné. Studie
na zvířatech ukázala, že zástava srdce vyvolaná bupivacainem se nitrožilním
podáváním lipidové emulze léčí účinněji než adrenalinem. Při porodnickém
krvácení by se mělo uvažovat o podávání transfuzí čerstvé zmražené plazmy
a erytrocytárního koncentrátu v poměru 1 : 1 a v závažných případech
i o podávání rekombinantního aktivovaného faktoru VII.

Souhrn
Anesteziologické postupy za posledních 50 let podstatně snížily mateřskou
mortalitu a závažnou morbiditu v souvislosti s anestezií. Nové technologie
a strategie mohou pomoci udržovat počet mateřských úmrtí a závažnou morbiditu
na úrovni mizivě vzácného výskytu, přestože věk i tělesná hmotnost rodiček se
stále zvyšuje.

Klíčová slova
mateřská morbidita, mateřská mortalita, morbidita při porodnické anestezii,
mortalita při porodnické anestezii

Úvod
Zemře‑li rodička, znamená to často zmaření dvou živo‑
tů. Lékaři pochopitelně hledají řešení a preventivní po‑
stupy; anesteziologové našli odpověď na mnohé otázky.
Anesteziologie za posledních 50 let snížila mortalitu spo‑
jenou s anestezií z 36 případů na 100 000 císařských řezů
na jeden případ na 100 000 císařských řezů [1]. V nejno‑
vější zprávě registru CEMACH (Confidential Enquiries
into Maternal and Child Health) se uvádí, že četnost úmr‑
tí rodiček v souvislosti s anestezií klesla na pouhých 0,28
případu na 100 000 těhotenství [2•]. Podobná četnost 1,3
případu na 1 milion porodů živých dětí byla prokázána
i v nové předběžné zprávě z USA [3]. Pro porovnání, ta‑
ková četnost se blíží četnosti fatální embolie plodovou vo‑
dou. Porodnická anestezie nyní dosáhla kvality „Six Sig‑
ma“, protože mortalita spojená s anestezií je na úrovni zá‑
znamů nejvyšší průmyslové kvality a je mnohem nižší než
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u většiny ostatních lékařských výkonů [4] (pozn. překl.: společnosti Motorola, General Electric a další se zavázaly dosáhnout
takové spolehlivosti svých výrobků a služeb, aby byl výskyt chyb
nižší než 3,4 případu na 1 milion, což se označuje jako kvalita „Six Sigma“).
Takový úspěch by jistě měl být pro anesteziology dů‑
vodem k oslavě, nesmí však být příčinou jejich trvalého
uspokojení. Celkové riziko mateřské mortality bude v bu‑
doucnosti pravděpodobně zvýšeno mnoha faktory. Pokro‑
čilejší reprodukční technologie totiž dnes umožňují otěhot‑
nět i starším a snad i méně zdravým ženám. Výskyt a stu‑
peň obezity rodiček stále stoupá. Pokrok ve farmakologické
i chirurgické léčbě umožňuje dívkám a ženám s vrozenými
srdečními vadami a s jinými chronickými onemocněními
žít tak dlouho a tak dobře, aby rodily děti. Takové změny
v demografii porodnické populace budou pro anesteziolo‑
gy výzvou, aby obdivuhodnou úroveň bezpečnosti udržo‑
vali i nadále.
Curr Opin Anaesthesiol/CZ 2010; 1:14–19
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Tento přehledový článek pojednává o mateřské morta‑
litě a závažné morbiditě, jejichž přímou příčinou je aneste‑
ziologická péče nebo u nichž může anesteziolog významně
ovlivnit výsledek. Mateřská mortalita je celkem vzato širo‑
ké téma, jehož přehledy byly publikovány již dříve. V tom‑
to článku se proto zabýváme jen příčinami spojenými s ane‑
stezií nebo anestezií ovlivněnými. Zaměřujeme se na nové
a nastupující teorie a technologie, jichž mohou anestezio‑
logové využívat, aby udrželi výskyt závažných komplikací
na současné záviděníhodně nízké úrovni.

Dýchací cesty
Dýchací cesty rodiček si již dlouho vyžadují respekt ane‑
steziologů. V 50. letech 20. století se odhadovalo, že rizi‑
ko úmrtí rodičky v důsledku aspirace v průběhu porodu je
v USA 1 : 42 000 porodů, což vedlo k odhadu, že v důsled‑
ku aspirace zemře ročně 100 rodiček [5]. Vzhledem ke zlep‑
šenému povědomí o riziku aspirace, k péči při zajišťování
dýchacích cest rodičky, k doporučením týkajícím se lačně‑
ní, k profylaxi aspirace a k častějšímu používání regionální
anestezie je dnes výskyt úmrtí rodiček v důsledku aspirace
v průběhu porodu mizivě nízký. Po roce 1990 lze v databázi
společnosti American Society of Anesthesiologists (ASA) na‑
jít skutečně jen dva uzavřené případy zodpovědnosti za po‑
škození z porodnických příčin z důvodu aspirace žaludeční‑
ho obsahu [6•]. Dříve častou příčinu úmrtí rodiček tak ane‑
steziologové dokáží změnami v praxi téměř vyloučit.
Anesteziologové se rovněž snažili a snaží o to, aby po‑
dobně snížili i četnost katastrof vyvolaných neprůchodností
dýchacích cest při úvodu do celkové anestezie k císařskému
řezu. Nemožnost intubace byla v letech 1979–1990 hlavní
příčinou mateřské mortality spojené s anestezií [7]. Nyní se
zdá, že díky větší informovanosti, častějšímu používání re‑
gionální anestezie, zlepšeným protokolům pro zajištění prů‑
chodnosti dýchacích cest a záchrannému používání laryn‑
geální masky incidence úmrtí rodiček z důvodu neprůchod‑
nosti dýchacích cest při úvodu do celkové anestezie klesá.
V nejnovější analýze registru CEMACH z let 2003–2005
se uvádí šest úmrtí v souvislosti s anestezií, ale žádné z nich
nebylo zapříčiněno neprůchodností dýchacích cest při úvo‑
du do anestezie [2•].
Nicméně ve třech případech k těmto úmrtím došlo v dů‑
sledku neprůchodnosti dýchacích cest po operaci, ke dvě‑
ma úmrtím došlo u morbidně obézních žen během zotavo‑
vání po celkové anestezii a k jednomu u morbidně obézní
ženy s asthma bronchiale na poporodním oddělení po sub‑
arachnoidální anestezii. Podobně došlo ve studii zkoumají‑
cí mateřskou mortalitu v americkém státě Michigan v letech
1985–2003 k osmi úmrtím souvisejícím s anestezií, ale žád‑
né z nich nebylo zapříčiněno neprůchodností dýchacích cest
při úvodu do anestezie. V pěti případech však k úmrtí došlo
v důsledku obstrukce dýchacích cest nebo hypoventilace bě‑
hem probouzení se z anestezie a zotavování [8].
Tyto statistické údaje svědčí o tom, že dalším cílem ane‑
steziologů při snižování mateřské mortality spojené s ane‑
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stezií je snížení četnosti neprůchodnosti dýchacích cest
po operaci. Zvýšené povědomí mezi anesteziology a sest‑
rami může přispět ke zkvalitnění péče při extubaci a usnad‑
nit rozpoznání pooperační hypoventilace. Častější použí‑
vání kontinuální pulsní oxymetrie a monitorování decho‑
vé frekvence při transportu, během zotavování a v průběhu
prvního pooperačního dne by snad napomohlo dřívějšímu
zjištění hypoventilace nebo obstrukce dýchacích cest u ro‑
diček. Jako užitečné se mohou projevit některé nastupují‑
cí technologie, jako je kapnometrie, jejíž účinnost se pro‑
kázala při monitorování spánkové apnoe u obézních pa‑
cientů [9].
Velké porodnice zjišťují, že četnost celkové anestezie při
císařském řezu se za posledních 15 let snížila, takže i zkuše‑
ností s intubací u porodních anesteziologů, zvláště u začína‑
jících, ubývá [10]. Jelikož tělesná hmotnost rodiček se stále
zvyšuje, bude prevalence komplikací s dýchacími cestami
u rodiček pravděpodobně stoupat. Zodpovědností porod‑
ního anesteziologa je udržování dovednosti při zajišťování
průchodnosti dýchacích cest i přes snižující se četnost intu‑
bací, a to na obecném operačním sále nebo pomocí simula‑
cí. K řešení případů neprůchodnosti dýchacích cest by též
mohlo přispět zavedení nouzových systémů k zajištění prů‑
chodnosti dýchacích cest na operačním sále, poanestetickém
nebo poporodním oddělení.

Regionální anestezie – poranění nervů
a infekce
Četnost použití celkové anestezie k císařskému řezu se za po‑
sledních 30 let snížila, zatímco četnost použití regionální
anestezie a analgezie se u vaginálního porodu zvýšila stejně
jako u porodu císařským řezem. Tyto změny odráží i analýza
uzavřených případů zodpovědnosti za poškození při porod‑
nické anestezii prováděná společností ASA [6•]. Podíl stíž‑
ností kvůli poranění nervů u rodiček činil před rokem 1990
méně než 10 %, ale od roku 1990 do současnosti je četnost
těchto stížností vyšší než 20 % (n = 89) a nyní představuje
ve stížnostech týkajících se porodnické anestezie hlavní pří‑
činu poškození rodiček. Radikulopatie bederního nebo sak‑
rálního nervového kořene zodpovídá za 54 % (48 z 89) po‑
škození a poranění míchy za 18 % (16 z 89), přičemž k pa‑
raplegii došlo u 10 z těchto 16 pacientek.
Incidenci příhody (a dokonce někdy i příčiny) nelze sta‑
novit vzhledem k povaze registru uzavřených případů zod‑
povědnosti za poškození, v němž se zaznamenávají jen vy‑
řešené případy. Jiné údaje svědčí o tom, že k neurologické‑
mu poškození ve spojitosti s anestezií dochází v porodnictví
vzácně. Ve studii zkoumající poranění nervů lumbosakrál‑
ní míchy a dolní končetiny u 6 048 žen po porodu bylo zjiš‑
těno, že jeho incidence je 0,92 % [11]. Je zajímavé, že fak‑
tory s prokázanou souvislostí s poškozením představovaly
první porod a prodloužená druhá doba porodní. Použití re‑
gionální anestezie nebylo významným faktorem. V jiných
souborech byla nalezena podobně nízká četnost neurolo‑
gického poškození spojeného s anestezií – snad dokonce až
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1 : 500 000 [12]. Ve velkém francouzském registru bylo zjiš‑
těno, že rizikovými faktory neurologického poškození jsou
parestezie nebo bolest při injekci, použití subarachnoidální
anestezie (v porovnání s epidurální anestezií) a použití 5%
lidocainu [13].
Většina porodních anesteziologů již 5% lidocain nepouží‑
vá; ke standardu péče samozřejmě patří ukončení výkonu při
přetrvávajících paresteziích. Co ještě může přispět k dalšímu
snížení velmi vzácného výskytu závažného neurologického
poškození při porodnické anestezii? Jednou z nastupujících
metod je ultrazvuk jako pomůcka při zavádění neuroaxiální
anestezie. Před začátkem výkonu může ultrazvuk zjistit op‑
timální místo vpichu, vzdálenost mezi kůží a žlutým vazem
(tj. potřebnou délku jehly) a především přesnou výšku mís‑
ta vpichu, což by mělo pomoci zabránit přímému poraně‑
ní míchy; tato poslední výhoda ultrazvuku se může ukázat
jako nejužitečnější. Anesteziologům se totiž obvykle nedaří
určovat výši meziobratlového prostoru v místě vpichu jen
klinickým vyšetřením [14], přičemž je známo mnoho přípa‑
dů poškození conus medullaris při subarachnoidální nebo
kombinované subarachnoidální a epidurální anestezii [15].
Ultrazvuk by mohl napomoci zabránit této vzácné, ale de‑
vastující komplikaci [16,17].
Vznik hematomu v páteřním kanálu, byť mimořádně
vzácný, může být rovněž devastující. Popsané případy spi‑
nálního hematomu v důsledku epidurální anestezie byly
nejčastěji spojovány s koagulopatiemi nebo s antikoagu‑
lační léčbou [18]. Společnost American Society of Regio‑
nal Anesthesia (ASRA) po zjištění této skutečnosti vypra‑
covala pro anesteziology zvláštní doporučení k provádění
neuroaxiální anestezie u pacientů užívajících antikoagulan‑
cia [19]. Vzhledem k velmi nízké incidenci spinálního he‑
matomu nelze zjistit, zda ji uplatňování těchto doporučení
snížilo. Existují důkazy o tom, že uplatňování doporučení
ASRA u rodiček nemusí být tak spolehlivé jako v obec‑
né populaci; možná je třeba je dále upřesnit pro použití
u těhotných žen [20]. U těhotných by se mělo pamatovat
na spolehlivé a dostupné vyšetření k vyloučení pokračují‑
cí koagulopatie [21].
Infekce se po použití neuroaxiálních metod vyskytuje
vzácně. Nicméně byly popsány případy meningitidy, arach‑
noiditidy a vzniku abscesu po subarachnoidální i epidurální
anestezii [22]. V americké státní televizi byl nedávno zveřej‑
něn jednoznačný fatální případ meningitidy po porodnické
regionální anestezii [23]. Naše znalosti patofyziologie těch‑
to ničivých infekcí se zlepšily. Epidurální absces bývá ob‑
vykle způsoben kožní flórou, zatímco meningitidu vyvolá‑
vají častěji mikroorganismy běžně se vyskytující v ústech
[24]. Byly publikovány informace o čtyřech případech me‑
ningitidy způsobené viridujícími streptokoky od téhož ane‑
steziologa, který trpěl opakovanými faryngitidami a nepo‑
užíval ústenku [25].
Anesteziologové mohou ke snížení rizika neuroaxiální in‑
fekce pravděpodobně použít několik opatření, i když úda‑
je o skutečném výsledku se vzhledem k vzácnému výsky‑
tu těchto případů zřejmě nikdy nezjistí [26]. Zaprvé, studie
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na zvířatech prokázaly, že riziko infekce u jedinců s bakte‑
riémií lze snížit podáním antibiotik před neuroaxiální punk‑
cí [27]. Zadruhé, společnost ASRA nedávno aktualizovala
svá doporučení k asepsi při provádění neuroaxiální analge‑
zie [28]. Doporučuje se, aby si lékaři před výkonem sejmu‑
li šperky i hodinky a před blokem si umyli ruce, a to pokud
možno mycím prostředkem na bázi alkoholu. Při provádě‑
ní neuroaxiálních metod by se vždy měly používat sterilní
rukavice a obličejové roušky. Co se týče sterilních plášťů,
nebyla vzhledem k nejasným údajům u jiných výkonů vy‑
pracována žádná doporučení. Bakteriální filtry se u krátko‑
dobých epidurálních bloků nedoporučují. Bylo zjištěno, že
chlorhexidin‑glukonát působí rychleji a déle než jod‑povi‑
don. Přidání alkoholu (0,5% chlorhexidin v 80% alkoholu)
urychluje nástup antisepse a vytváří nejúčinnější antiseptic‑
ký roztok, působící dokonce i na rezistentní kmeny bakte‑
rií [29]. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léků (Food
and Drug Admistration, FDA) sice jeho použití k regionální
anestezii neschválil, ale společnost ASRA chlorhexidin s al‑
koholem doporučuje [28].
K mateřské morbiditě a mortalitě přispívá rovněž zásta‑
va srdce při epidurální nebo (častěji) subarachnoidální ane‑
stezii. Databáze uzavřených případů zodpovědnosti za po‑
škození vedená společností ASA obsahuje 14 případů nevy‑
světlené zástavy srdce v subarachnoidální anestezii v letech
1978–1986, k nimž došlo u mladých zdravých pacientů [30].
V roce 1997 byly publikovány výsledky rozsáhlé francouz‑
ské studie, v níž byla zjištěna četnost zástavy srdce 6,4 ± 1,2
na 10 000 pacientů v subarachnoidální anestezii [13]. V re‑
trospektivní studii provedené na Mayo Clinic, jejíž výsled‑
ky byly zveřejněny v roce 2005, byla zjištěna četnost zásta‑
vy srdce 2,9 na 10 000 pacientů v subarachnoidální ane‑
stezii [31]. V 54 % případů přispělo anestetikum k zástavě
přímo (např. blokádou hrudního sympatiku) a v 46 % pří‑
padů se na ní podílela chirurgická příhoda (např. frézová‑
ní femuru). Tyto případy ve velké části postihovaly zdra‑
vé pacienty (s klasifikací ASA 1 nebo 2). Tyto studie svědčí
o tom, že zástava srdce je mnohem častější, než se předpo‑
kládalo, a že ve vytížené porodnici lze očekávat jeden pří‑
pad každý rok či dva!
Mechanismus zástavy srdce v souvislosti s anestezií při
subarachnoidální anestezii není znám. Existuje názor, že po‑
sun rovnováhy vegetativní inervace vede k převaze parasym‑
patiku a následně k bradykardii, která, je‑li doprovázena po‑
klesem předtížení (preload), aktivuje receptory v srdci (ba‑
roreceptory v pravé síni, mechanoreceptory v levé komoře
nebo receptory v buňkách tvořících vzruchy v převodním
systému). Myšlenku, že jsou za tuto situaci zodpovědné re‑
ceptory v srdci, podporuje poznatek, že tento jev byl pozo‑
rován i u pacientů s transplantovaným srdcem. Je zajímavé,
že studie na zvířatech ukázala, že při zástavě srdce v sub‑
arachnoidální anestezii nedochází k očekávanému uvolně‑
ní katecholaminů [32]. Koronární perfuze se totiž po zásta‑
vě srdce v subarachnoidální anestezii u zvířat obnovila jen
po nitrožilním podání adrenalinu. Z toho vyplývá, že časné
podání adrenalinu v případě zástavy srdce v subarachnoi‑
Curr Opin Anaesthesiol/CZ 2010; 1:14–19
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dální nebo epidurální anestezii může být užitečné. Nejdůle‑
žitější však je, že anesteziologové by měli u pacientů v sub‑
arachnoidální anestezii pečlivě sledovat srdeční frekvenci
a neměli by předpokládat, že u zdravé rodičky k této kom‑
plikaci nemůže dojít.
Toxicita bupivacainu může rovněž vyvolat prodlouže‑
nou kontraktilní dysfunkci myokardu a těžké arytmie, což
může vést k fatální zástavě oběhu. V porodnictví, kde se ten‑
to problém objevil poprvé, se jeho výskyt dramaticky snížil
díky bezpečnějším postupům, jakými jsou podávání epidu‑
rálních injekcí v rozdělených dávkách, nepoužívání velmi
koncentrovaného bupivacainu a používání testovacích dá‑
vek. Občas však stále dochází k chybám, k nimž patří i ne‑
úmyslné nitrožilní podání léků určených k epidurální apli‑
kaci a naopak [33]. V literatuře byly popsány případy úmr‑
tí po epidurálních injekcích v důsledku nitrožilních injekcí
a neurotoxicity.
Existuje několik slibných opatření, která mohou výskyt
zmíněných příhod omezit. Britská agentura pro bezpečnost
pacientů United Kingdom National Patient Safety Agency
doporučila používání předem připravených epidurálních
roztoků, důkladné rozlišování pump pro nitrožilní a epidu‑
rální použití, lepší označení nálepkami, školení personálu
a vývoj speciálních konektorů, které by zabránily neúmysl‑
nému napojení léků neurčených k danému způsobu podání.
Předběžné údaje svědčí o užitečnosti takového bezpečnost‑
ního konektoru – systému CorrectInject® [34].
Léčba toxicity způsobené lokálními anestetiky se za po‑
sledních 10 let značně změnila. Ve studii z roku 1998 se zjis‑
tilo, že potkany toxikované bupivacainem by mohla resus‑
citovat infuze lipidů [35]. Od té doby bylo zveřejněno mno‑
ho kazuistik popisujících podobné výsledky u lidí [36–39].
V nové studii na potkanech, v níž se porovnávala účinnost
resuscitace pomocí emulze lipidů nebo adrenalinu při pře‑
dávkování bupivacainu, se prokázalo, že podání emulze li‑
pidů je mnohem vhodnější než podání adrenalinu [40••].
Mechanismus účinku této léčby není zatím zcela jasný, ale
pravděpodobně spočívá v nižší vazbě lokálního anestetika
na srdeční tkáň v důsledku jeho rozpustnosti v lipidové fázi
i v pozitivním metabolickém účinku lipidů na buňky srdeč‑
ního svalu. Randomizované studie účinnosti lipidů v kli‑
nických podmínkách však nejsou proveditelné. Na základě
studií na zvířatech i početných kazuistik proto někteří od‑
borníci nyní doporučují, aby v blízkosti všech míst, kde se
používají lokální anestetika, měli anesteziologové k dispo‑
zici 20% lipidovou emulzi a prostředky pro její rychlé po‑
dání [41].

Porodnické krvácení
Krvácení je stále důležitou příčinou mateřské mortality, do‑
konce i ve vyspělých zemích. Tříleté přehledy CEMACH
důsledně prokazují, že krvácení je třetí nebo čtvrtou hlavní
příčinou úmrtí rodiček, s incidencí 0,5–1 na 100 000 poro‑
dů. Porodnické krvácení sice není příčinou úmrtí v souvis‑
losti s anestezií, ale anesteziolog se intenzivně podílí na re‑
Curr Opin Anaesthesiol/CZ 2010; 1:14–19

suscitaci krvácející rodičky a může výrazně ovlivnit výsledný
stav. Několik novinek týkajících se porodnického krvácení
je zvláště zajímavých.
Tradiční transfuziologická doporučení navrhují u krvá‑
cejících pacientů podávání erytrocytárního koncentrátu
tak, aby se koncentrace hemoglobinu pohybovala v rozme‑
zí 70–90 g/l, plazmy k udržení protrombinového a parciál‑
ního tromboplastinového času na hodnotě nižší než 1,5náso‑
bek kontrolních hodnot, trombocytů k udržení jejich počtu
nad 50 000/μl a kryoprecipitát k udržení koncentrace fibri‑
nogenu nad 1 g/l [42]. Tato doporučení jsou většinou zalo‑
žena na názorech odborníků a na souborech pacientů. Nej‑
novější aktualizace zohledňuje obsáhlou literaturu z posled‑
ního desetiletí, ale doporučenou léčbu podstatně nemění
[43]. Nové zkušenosti z irácké války však svědčí o tom, že
razantnější podávání čerstvé zmražené plazmy může zlepšit
výsledný stav. V retrospektivním přehledu obětí traumatu
vyžadujících nejméně 10 jednotek erytrocytárního koncen‑
trátu byla míra přežití pacientů, kteří dostali čerstvou zmra‑
ženou plazmu a erytrocytární koncentrát v poměru blížícím
se 1 : 1, významně vyšší než u pacientů, kteří transfuzní pří‑
pravky dostávali v tradičně vyšším poměru [44]. Podobná
změna transfuzní praxe v léčbě ruptury aneurysmatu břiš‑
ní aorty snížila mortalitu o jednu třetinu [45]. Navíc existu‑
jí i důkazy o tom, že rozsáhlá expozice tkáňovému faktoru
na obnaženém povrchu endometria při poporodním krvá‑
cení vede k časnému spotřebování fibinogenu. V analýze
128 případů poporodního krvácení vyžadujícího uterotonic‑
kou léčbu prostaglandinem měla počáteční nízká koncen‑
trace fibrinogenu (< 2 g/l) 100% pozitivní predikční hodno‑
tu při předpovídání závažného krvácení (vyžadujícího > 4
jednotky erytrocytárního koncentrátu nebo chirurgický vý‑
kon) [46]. Na základě těchto pozorování jsme v nemocnici
Brigham and Women’s Hospital nedávno zavedli proto‑
kol léčby porodnického krvácení, který vyžaduje okamžitou
transfuzi čerstvé zmražené plazmy a erytrocytárního kon‑
centrátu v poměru 1 : 1 podle odhadované potřeby erytro‑
cytů a jednu transfuzi kryoprecipitátu (10 jednotek) od více
dárců. Další podávání transfuzních přípravků se řídí labo‑
ratorními výsledky.
Při řešení porodnického krvácení se mohou ukázat jako
prospěšné také nové farmakologické postupy. V Evropě
jsou dostupné koncentráty fibrinogenu, jejichž příprava
a skladování je pohodlnější a snadnější než u kryopreci‑
pitátu od více dárců. V USA se očekává brzké schválení
těchto přípravků. Rekombinantní aktivovaný faktor VII
(rFVIIa) je nejnovější látkou při řešení masivního krvácení.
Tento lék zvyšuje tvorbu trombinu tím, že přímo aktivuje
faktor X a pravděpodobně i faktor IX nezávisle na tkáňo‑
vém faktoru. Používá se mimo oficiální schválenou indika‑
ci (off‑label) v mnoha situacích krvácení včetně porodnic‑
kého krvácení (schválená indikace je u hemofilie). Dva ne‑
dávné přehledy z publikovaných kazuistik a z evropského
registru svědčí o 80–90% účinnosti při porodnickém krvá‑
cení [47,48••]. Při hodnocení těchto souborů je však třeba
krajní opatrnosti kvůli vysoké pravděpodobnosti publikač‑
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ního zkreslení. Lék je mimořádně nákladný – téměř 10 000
USD za jednu dávku. V současné době probíhá ve Fran‑
cii randomizovaná studie. Mezitím lze o podávání rFVIIa
uvažovat v případech refrakterního porodnického krvácení.
Protokol v Brigham and Women’s Hospital vyžaduje kon‑
zultaci s odborníkem z oboru transfuziologie, po níž se po‑
dává dávka 40 μg/kg.

Závěr
Demografie těhotných žen se stále mění, a proto anestezio‑
logové musejí stále hledat nové způsoby prevence morbidi‑
ty a mortality. Tento článek pojednával o několika nových
a nastupujících strategiích, které by měly pomoci se s touto
výzvou vypořádat a udržet porodnickou anesteziologii na její
záviděníhodné úrovni bezpečnosti „Six Sigma“.
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jeho nové indikace.

Autoři zde předkládají nejnovější zkušenosti týkající se farmakologického profilu
podstupujících chirurgický výkon či anestezii nebo vyžadujících intenzivní péči.
Důraz je kladen především na studie, které potvrzují jeho účinnost nebo naznačují

Nové poznatky
Již několik klinických studií prokázalo, že levosimendan účinně zlepšuje
hemodynamiku pacientů po kardiochirurgickém výkonu. Jeho podání se doporučuje
především u pacientů, u kterých došlo po kardiotomii k srdečnímu selhání a k rozvoji
kardiogenního šoku. V této indikaci je účinnější než doposud podávané inhibitory
fosfodiesteráz. U pacientů se sníženou kontraktilitou srdečních komor je jeho podání
vhodné ještě před napojením na mimotělní oběh. Bylo prokázáno, že levosimendan
usnadňuje odpojování od mimotělního oběhu, a proto pak není nutné podávat další
inotropní látky, které spotřebu kyslíku myokardem zvyšují. Tento postup také vede
k menšímu uvolňování troponinu a zkracuje dobu nutné pooperační umělé plicní
ventilace a celkového pobytu na jednotce intenzivní péče. Zkušeností s využitím
levosimendanu u nekardiochirurgických výkonů jsou zatím méně rozsáhlé, avšak
jsou všeobecně platné. Využití levosimendanu v léčbě kardiodepresivních následků
sepse a sepse samotné vypadá v tuto chvíli nadějně, stále je však předmětem
výzkumu.

Souhrn
U pacientů s přítomností rizika a u těch, kteří podstupují kardiochirurgický výkon
s použitím mimotělního oběhu, jsou doporučení pro praxi včetně indikací pro léčbu
a prevenci syndromu nízkého srdečního výdeje již ověřena. Levosimendan může být
také využit v léčbě kardiogenního šoku. K rozšíření indikací jeho podání v intenzivní
a perioperační péči je však zapotřebí ještě více zkušeností a klinických studií.
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hydrazony, kardiogenní šok, kardiotonika, pyridaziny, sepse, srdeční selhání

Úvod
Vzhledem k tomu, že naše populace stárne a srdeční selhání
se stává hlavní diagnózou při hospitalizaci pacientů starších
65 let [1], je nutné zkvalitnit léčbu právě pacientů se srdeč‑
ním selháním a s přidruženými komplikacemi. Srdeční se‑
lhání je navíc hlavním rizikovým faktorem pro další hospi‑
talizaci pacientů, kteří byli přijati k nekardiochirurgickému
výkonu a kteří jsou v perioperačním období ohroženi ische‑
mickou chorobou srdeční [2]. Dosavadní pokusy o zlepšení
těchto nepříznivých výsledků navzdory všem očekáváním
selhávají. I kauzální léčba, jakou je například revaskulariza‑
ce nebo transplantace srdce, potřebuje k dosažení maximál‑
ního výsledku účinnou doplňkovou léčbu.
Hlavním farmakologickým účinkem levosimendanu je
jeho cílená vazba na kalciem nasycený troponin C v kardio‑
myocytech. Tím dochází ke zvýšení citlivosti svalových vlá‑
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ken na ionty vápníku, což zvyšuje jejich kontraktilitu, a to
nehledě na náplň komory [3]. Záhy však bylo zřejmé, že ten‑
to inotropní účinek sám o sobě nevysvětluje celkové účinky
na hemodynamiku. Bylo zjištěno, že levosimendan má také
výrazný vazodilatační účinek, který je zprostředkován ote‑
vřením ATP‑senzitivních draslíkových kanálů (KATP) hladké‑
ho svalstva cév. Za kardioprotektivním účinkem levosimen‑
danu může stát i jeho účinek pleiotropní, který může hrát
zásadní úlohu především v perioperačním období [4]. Me‑
chanismus kardioprotektivního účinku však stále není zce‑
la objasněn. Klíčové může být i otevření mitochondriálních
KATP kanálů. Komplexní farmakodynamiku levosimendanu
od molekulární úrovně až ke klinickým účinkům shrnuje ta‑
bulka 1. V současnosti je levosimendan chápán buď jako ino‑
tropikum či vazodilatans s inotropním účinkem, nebo jako
kardioprotektivum s inodilatačními vlastnostmi. Nedávno
bylo v originální verzi tohoto časopisu zpracováno klinické
Curr Opin Anaesthesiol/CZ 2010; 1:20–24
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Tabulka 1

Profil účinnosti levosimendanu od molekulární úrovně ke klinickým účinkům

Molekulární úroveň
selektivní vazba na vápníkem
nasycenou formu srdečního
troponinu C

Mechanismus účinku
Farmakologické účinky
zvýšená citlivost na vápník pozitivně inotropní

otevření ATP‑senzitivních
draslíkových kanálů sarkolemy
hladkého svalstva cév

hyperpolarizace

otevření mitochondriálních
ATP‑senzitivních draslíkových
kanálů v kardiomyocytech

ochrana mitochondrií
při ischémii‑reperfuzi

Klinické účinky
zvýšení ejekční frakce

působení proti omráčenému myokardu
vazodilatace ve všech oblastech
nižší předtížení a dotížení
cévního řečiště (též koronárního
a periferního oběhu)
protiischemické působení
lepší tkáňová perfuze
normalizace koncentrace
neurohormonů
přípravný režim (příprava
kardioprotektivní účinek
na zátěž), ochrana buněk
protiischemické působení
dlouhodobé výhody

Převzato se svolením z [4].

využití levosimendanu u pacientů v perioperačním období
a v intenzivní péči [5,6•]. Naším cílem je nyní doplnit tyto
informace o nové publikované skutečnosti a zkušenosti.

Účinky a použití levosimendanu
Inotropní, lusitropní a vazodilatační účinky
levosimendanu
Inotropní účinek a zlepšení systolické funkce po podání levo‑
simendanu jsou dobře prokázané. Po podání bolusové dáv‑
ky 24 μg/kg během 10 minut následovaném infuzí o rych‑
losti 0,2 μg/kg/min dochází ke zvýšení srdečního výdeje
o 30–50 % a ke snížení zvýšených plnicích tlaků. U pacien‑
tů se srdečním selháním není inotropní účinek levosimen‑
danu, na rozdíl od dobutaminu, alterován a po jeho podání
nedochází k tachykardii (augmentaci chronotropie) [7]. Ta‑
chykardie a hypotenze jsou pravděpodobně způsobeny vyšší
plazmatickou koncentrací levosimendanu. Z těchto důvodů
se nestabilním pacientům zpravidla počáteční bolusová dáv‑
ka nepodává. Dojde‑li přesto k hypotenzi, bývá kontinuál‑
ní infuze levosimendanu titrována k dolní hranici tak, aby
byl ještě zachován jeho zamýšlený účinek. V této souvislos‑
ti změnil výrobce doporučení v příbalovém letáku a snížil
úvodní bolusovou dávku na 6–12 μg/kg/min.
Hemodynamický profil levosimendanu je velmi podob‑
ný jako u milrinonu. Účinek levosimendanu je však delší,
což je pravděpodobně způsobeno kumulací aktivního me‑
tabolitu levosimendanu, který se slabě váže na bílkoviny
[8,9]. Další výhodou oproti milrinonu je nižší spotřeba kys‑
líku myokardem při odpovídajícím inotropním účinku. Lep‑
ší poměr energetického výdeje myokardu a vykonané práce
u levosimendanu oproti milrinonu byl však prokázán pouze
ve studiích se zvířaty [10]. Podstata inotropní interakce ka‑
techolaminů s levosimendanem nebyla doposud podrobně
popsána; observační studie a klinické zkušenosti však napo‑
vídají tomu, že se jedná o aditivní interakce, které vycházejí
z jejich odlišného způsobu účinku. Dvě nedávno provede‑
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né studie [9,11••] prokázaly, že u pacientů s nízkou ejekční
frakcí, kteří byli léčeni kombinací dobutaminu a levosimen‑
danu, bylo možné vysadit dobutamin rychleji a bezpečněji
než u pacientů, jimž byla podávána kombinace dobutami‑
nu a inhibitoru fosfodiesteráz (PDE) III. Společné podává‑
ní milrinonu a levosimendanu není – s ohledem na hrozící
obtížně zvladatelnou hypotenzi – vhodné.
Vliv levosimendanu na diastolickou funkci není stále jas‑
ný. Při nízké koncentraci vápníku nedochází k vazbě le‑
vosimendanu na troponin C, a proto ani zvýšená citlivost
na vápník neprodlužuje diastolu. Z tohoto důvodu není –
na rozdíl od jiných látek zvyšujících citlivost na vápník –
prodloužení relaxace po podání levosimendanu významné.
Přesto však studie, které hodnotí na základě dopplerovské
echokardiografie index relaxace levé komory, prokazují, že
u pacientů se závažným srdečním selháním dochází po po‑
dání levosimendanu ke zlepšení omezeného plnění komo‑
ry [12]. Tato zjištění by mohla svědčit o lepší relaxaci levé
komory, lze je ale také vysvětlit snížením tlaku v levé síni
a zvýšenou srdeční frekvencí navozenými levosimendanem.
Pěkná studie Jorgensena a spol. [13••], do níž byli zařazeni
pacienti po náhradě aortální chlopně pro stenózu, prokáza‑
la, že u pacientů, jejichž srdce bylo elektricky stimulováno
a kteří měli konstantní plnicí tlaky, došlo po podání levo‑
simendanu ke zlepšení izovolumické relaxace a ke zlepše‑
ní indexu diastolického plnění. Tato zlepšená relaxace, tzn.
pozitivní lusitropní účinek levosimendanu, může být velmi
významná pro pacienty podstupující chirurgický výkon, je‑
likož srdeční selhání během operace a v pooperačním ob‑
dobí bývá často diastolické; myokard těchto pacientů je pak
následně vystaven nepoměru v dodávce a spotřebě kyslíku,
jehož příčinou je ischémie myokardu nebo tachyarytmie.
Diastolická dysfunkce vzniklá na podkladě ischémie‑reper‑
fuze a omráčeného myokardu (stunning) bývá také častým
jevem po kardiochirurgických výkonech a po použití mi‑
motělního oběhu.
Levosimendan svým vazodilatačním účinkem snižuje
předtížení (preload) pravé i levé komory a také jejich dotí‑
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žení (afterload). Podstata hemodynamické účinnosti levosi‑
mendanu je dána zmenšením práce levé komory, k němuž
dojde při snížení jejího dotížení. Častým důvodem omezení
nebo ukončení podávání levosimendanu bývá rozvoj hypo‑
tenze. K faktorům, které se pravděpodobně spolupodílejí ne‑
jen na vzniku hypotenze, ale také na zvýšeném chronotrop‑
ním účinku (vzniku tachykardie), patří hypovolémie, sou‑
časné podávání dalších vazodilatačních léků a vyšší dávky
a rychlosti podání levosimendanu. Z důvodu zvládnutí hy‑
potenze se – podobně jako u inhibitorů PDE‑III – často sou‑
běžně podává fenylefrin nebo noradrenalin. Tento jev může
být častější u pacientů se skrytou hypovolémií podstupujících
chirurgický výkon a celkovou anestezii. Dvě srovnávací stu‑
die [9,11••] prokázaly, že statisticky významně častější bylo
podávání noradrenalinu společně s milrinonem a enoximo‑
nem než s levosimendanem. Z uvedeného vyplývá, že hypo‑
tenze bývá problémem spíše po podání inhibitorů PDE‑III
než po podání levosimendanu.
Kardioprotektivní účinek levosimendanu
V experimentech na zvířatech [14], kterým byly podvázány
koronární arterie, vedlo podání levosimendanu k zachování
funkce myokardu. Svou úlohu zde sehrály i mitochondriální
KATP kanály a vyplavení extracelulárních kináz. U člověka
lze jen obtížně odlišit přímý kardioprotektivní účinek levo‑
simendanu od účinku nepřímého, díky němuž změny v pl‑
nicích tlacích zlepší koronární perfuzi ischemického srdce
a tím zlepší poměr mezi dodávkou kyslíku myokardu s jeho
spotřebou. Podařilo se nám prokázat, že pacienti, kteří pod‑
stoupili aortokoronární bypass s mimotělním oběhem a jimž
byla ihned po úvodu do anestezie podána infuze levosimen‑
danu, která pokračovala dalších 24 hodin po operaci, měli
pooperačně statisticky významně nižší plazmatické koncen‑
trace troponinu T v porovnání s kontrolní skupinou [15•].
Nedávno provedená zaslepená placebem kontrolovaná kli‑
nická studie přinesla další přesvědčivé důkazy o kardiopro‑
tektivním účinku levosimendanu podaného v přípravném
režimu. Její autoři prokázali, že jednorázové podání levosi‑
mendanu v dávce 24 µg/kg 10 minut před napojením pa‑
cienta na mimotělní oběh významně snižuje uvolňování tro‑
poninu I v pooperačním období [16•].
Levosimendan v kardiochirurgii
V současnosti je již zcela zřejmé, že levosimendan má v kar‑
dioanestezii své pevné místo. Po použití mimotělního oběhu
toto léčivo jen mírně zvyšuje spotřebu kyslíku myokardem,
přispívá k návratu normální funkce omráčeného myokar‑
du, nemá arytmogenní potenciál a snižuje potřebu podává‑
ní ostatních inotropik. Jednotlivé kazuistiky i série kazuistik
a také kontrolované klinické studie prokázaly, že pokud je
levosimendan podán ještě před odpojením od mimotělního
oběhu, dochází ke zlepšení funkce myokardu, což u pacientů
ohrožených po kardiochirurgickém výkonu srdečním selhá‑
ním významně přispívá ke zlepšení srdečního výdeje.
Levosimendan – vzhledem k opožděnému nástupu a pro‑
trahovanému účinku – v resuscitační péči pravděpodob‑
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ně nikdy nenahradí „klasické“ katecholaminové inotropní
léky. Pokud je podán bolusově, dosahuje svého maximál‑
ního účinku přibližně za 30 minut a bez počáteční boluso‑
vé dávky za 2–3 hodiny. Co se týče klinického účinku, jsou
srovnatelnými preparáty inhibitory PDE; v praxi jde nej‑
častěji o milrinon, který je v kardiochirurgii již řadu let po‑
užíván jako inotropikum druhé volby, hned za katechola‑
miny. U pacientů, kteří podstoupili aortokoronární bypass,
byla porovnávána kombinace dobutaminu a levosimendanu
s kombinací dobutaminu a milrinonu. Po dosažení obdob‑
ného počátečního maximálního účinku došlo u kombinace
dobutaminu a milrinonu během 24 hodin k poklesu počáteč‑
ního účinku, zatímco kombinace dobutaminu a levosimen‑
danu zajistila stabilní srdeční výdej po celých 24 hodin [9].
Bylo také prokázáno, že pacienti léčení kombinací dobuta‑
minu a levosimendanu byli kratší dobu intubováni, pobý‑
vali kratší dobu na jednotce intenzivní péče (JIP) a rovněž
celková doba hospitalizace byla u nich kratší.
Řada studií na zvířecích modelech prokázala, že levosi‑
mendan zlepšuje plicní oběh tím, že ovlivňuje funkci pra‑
vé komory i vlastnosti plicních cév. Bylo také prokázáno,
že levosimendan nejen účinně snižuje tlak v plicních arte‑
riích, ale že také u pacientů s plicní hypertenzí, kteří dříve
reagovali na plicní vazodilatační léčbu, snižuje plicní cévní
rezistenci [17]. U pacientů po kardiotomii se známkami pra‑
vostranného srdečního selhání již před operací, například
po transplantaci srdce, však o jeho účinku chybí jasné dů‑
kazy. V současné době je proto v těchto situacích vhodněj‑
ší podávat milrinon, a to buď samotný, nebo v kombinaci
s inhalací oxidu dusnatého. Toto doporučení mohou změ‑
nit pouze nové skutečnosti.
U pacientů ohrožených syndromem nízkého srdečního
výdeje po použití mimotělního oběhu lze maximálního kli‑
nického potenciálu levosimendanu dosáhnout jeho včas‑
ným profylaktickým podáním ještě před napojením pacien‑
ta na mimotělní oběh a před obdobím chirurgické ischémie.
Zvýší se tak pravděpodobnost hladkého odpojení pacienta
od mimotělního oběhu bez nutnosti podpory oběhu další‑
mi katecholaminy nebo zavedení intraaortální balonkové
kontrapulsace [15•]. Tyto klinické výhody je však třeba po‑
tvrdit dalšími studiemi s většími soubory pacientů. Nedáv‑
no provedená studie [16•] prokázala, že bolusové podání le‑
vosimendanu před napojením pacienta na mimotělní oběh
zkracuje dobu umělé plicní ventilace i dobu pobytu na JIP.
Dalším zajímavým zjištěním byla skutečnost, že byl‑li le‑
vosimendan podán pacientům s nízkou ejekční frakcí, kte‑
ří podstoupili aortokoronární bypass, ještě před napojením
na mimotělní oběh, došlo u nich po operaci statisticky vý‑
znamně méně často k fibrilaci síní v porovnání s těmi, kte‑
rým byl levosimendan nebo milrinon podán až po napoje‑
ní na mimotělní oběh [18•].
Levosimendan v obecné chirurgii
Existuje pouze několik studií hodnotících využití levosimen‑
danu mimo kardiochirurgii. V malé nekontrolované studii
byl levosimendan profylakticky podáván starším pacientům
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s nízkou ejekční frakcí levé komory (LVEF < 35 %), kteří
podstoupili akutní výkon v celkové anestezii z důvodu zlo‑
meniny kyčelního kloubu. Levosimendan byl dobře snášen
a jeho podání vedlo u těchto pacientů ke zlepšení hemody‑
namiky v porovnání s výchozími hodnotami [19].
Známým rizikovým faktorem pooperačních komplikací je
perioperační hypoperfuze sliznice trávicího systému. Experi‑
mentální údaje naznačují, že podání levosimendanu zlepšuje
splanchnickou cirkulaci [20–22]. U pacientů, kteří podstoupi‑
li plánovanou operaci aneurysmatu břišní aorty, však nemě‑
lo podání levosimendanu v porovnání s kontrolní skupinou
zásadní vliv na celkovou splanchnickou perfuzi [23].
U potkanů levosimendan pravděpodobně zlepšuje ochra‑
nu míchy před ischemicko‑reperfuzním poškozením po za‑
svorkování aorty [24,25]. Ersoy a spol. [26] ve své kazuis‑
tice uvádějí, že u pacienta, který byl operován pro rupturu
aneurysmatu hrudní aorty a jemuž byl podán levosimendan,
nedošlo ke komplikacím.
Levosimendan a sepse
Pinto a spol. [6•] nedávno podrobně hodnotili význam levo‑
simendanu u sepse a septického šoku. Sepse – systémová zá‑
nětlivá odpověď organismu na infekci – je příčinou většiny
úmrtí na JIP; důvodem je především multiorgánové selhá‑
ní. Dysfunkce myokardu, která často postihuje obě komo‑
ry, je jedním z jasných projevů orgánové dysfunkce způso‑
bené sepsí. Vlastní kardiodepresivní vliv sepse je způsoben
zejména down‑regulací adrenergních drah, změnami v in‑
tracelulárním pohybu vápníku a snížením citlivosti myofib‑
ril na vápník [27]. Ke zhoršení funkce myokardu dále přispí‑
vají také zánětem navozené změny v makrocirkulaci a mik‑
rocirkulaci a autonomní dysfunkce [27].
Teoretické výhody levosimendanu v léčbě septického
šoku – zvýšení citlivosti myofilament na vápník, otevírání
KATP kanálů, které zlepšuje okysličení tkání a tím přispívá
k ochraně orgánů, a protizánětlivý účinek – jsou podlože‑
ny rozsáhlými experimentálními údaji [14,28–31]. Nedáv‑
no bylo na potkaním modelu plicního poškození navoze‑
ného umělou ventilací zjištěno, že inhalace levosimendanu
tlumí uvolňování prozánětlivých mediátorů a snižuje mor‑
talitu [32]. Dvě prospektivní randomizované klinické studie
Morelliho a spol. [33,34], které hodnotily využití levosimen‑
danu u pacientů se sepsí, prokázaly zlepšení funkce myokar‑
du, lepší transport kyslíku a lepší plicní funkce.
Levosimendan a kardiogenní šok
Fuhrmann a spol. [11••] publikovali dobře vedenou pro‑
spektivní randomizovanou otevřenou studii, v níž porov‑
návali podávání levosimendanu a inhibitoru PDE‑III eno‑
ximonu v refrakterní fázi kardiogenního šoku způsobeného
akutním infarktem myokardu. Refrakterní kardiogenní šok
byl definován jako zhoršující se hypotenze (systolický krev‑
ní tlak < 90 mm Hg) s nízkým srdečním indexem (cardiac
index; CI < 2,5 l/min/m2), s vysokým plnicím tlakem (ote‑
vírací tlak v plicních kapilárách > 18 mm Hg) a s klinický‑
mi známkami tkáňové hypoperfuze, které přetrvávaly déle
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než dvě hodiny po nasazení dnes doporučované léčebné me‑
tody – urgentně provedené perkutánní koronární interven‑
ce, zavedení intraaortální balonkové kontrapulsace (IABP),
objemové resuscitace a podání inotropních látek. Třicet dva
pacientů bylo randomizováno k užívání buď levosimenda‑
nu (počáteční dávka 12 µg/kg a poté infuze 0,1 µg/kg/min
na 23 hodin), nebo enoximonu (počáteční dávka 0,5 mg/kg
a poté infuze 2–10 mg/kg/h). Přestože se invazivně získané
hemodynamické parametry významně nelišily, 30denní pře‑
žití bylo významně vyšší u skupiny pacientů užívajících le‑
vosimendan (69 % oproti 37 %; p = 0,023). U pacientů léče‑
ných levosimendanem bylo také během 72 hodin dosaženo
nižší kumulativní dávky katecholaminů. Zajímavé na této
studii bylo i zjištění, že u skupiny pacientů užívajících eno‑
ximon byly více vyjádřeny systémové známky zánětu – ho‑
rečka a leukocytóza; příčinou může být protizánětlivé pů‑
sobení levosimendanu.
V jedné dřívější nerandomizované studii bylo prokázá‑
no, že hemodynamické účinky levosimendanu u pacientů
s kardiogenním šokem jsou srovnatelné s hemodynamickým
účinkem IABP [35]. Na základě dnes dostupných informací
bylo proto navrženo zahrnout levosimendan do algoritmu
péče o pacienty s kardiogenním šokem [36].
Levosimendan byl použit také při „takotsubo“ kardio‑
myopatii (stresové kardiomyopatii), při které dochází k rup‑
tuře srdce nebo k syndromu apikálního balonovitého vydou‑
vání. Tato kardiomyopatie je reverzibilní, často se však pro‑
jevuje kardiogenním šokem [37]. Etiologicky se na rozvoji
apikálního balonovitého vydouvání mohou podílet endo‑
genní katecholaminy a zvýšená koncentrace cyklického ade‑
nosinmonofosfátu v myocytech. Levosimendan jako neka‑
techolaminová inotropní látka tak může být vhodnou mož‑
ností léčby.
Další navrhované použití levosimendanu
v intenzivní péči
Levosimendan byl použit ve snaze usnadnit odpojování pa‑
cientů hospitalizovaných na JIP od umělé ventilace [38].
Toto použití však doposud nebylo předmětem žádných kli‑
nických studií. Nedávná studie, do níž byli zařazeni pacien‑
ti s chronickou obstrukční plicní nemocí i bez této nemoci,
prokázala, že levosimendan zesiluje svalová vlákna bránice
[39]. V poporodním období byl levosimendan použit k léčbě
poporodní kardiomyopatie [40] a oběhové zástavy navozené
prostaglandiny [41]. Levosimendan byl také úspěšně použit
v léčbě pacientů předávkovaných blokátory kalciových ka‑
nálů [42], přestože experimenty provedené na zvířecích mo‑
delech nepřinesly jednoznačné příznivé výsledky [43,44].

Závěr
Stále získáváme nové důkazy o účelném použití levosimen‑
danu v kardiochirurgii. U pacientů, u nichž došlo k ische‑
mické srdeční zástavě, má levosimendan prokazatelný kar‑
dioprotektivní účinek. Levosimendan je vhodným lékem
u těch pacientů, kteří mají nízký srdeční výdej z důvodu in‑
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farktu myokardu nebo jsou po kardiochirurgickém výkonu,
a u pacientů, u nichž musíme pro přetrvávající nízký srdeční
výdej zvyšovat dávky katecholaminů. Využití levosimenda‑
nu u jiných perioperačních stavů nebo v péči o kriticky ne‑
mocné se jeví jako nadějné, avšak pro stanovení přesnějších
indikací a doporučení je nutný ještě další výzkum.
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