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Účel přehledu
Tento článek přináší přehled možností monitorování centrálního nervového systému
a hodnotí jejich úlohu při stanovení diagnózy a léčby traumatického poranění mozku.

Nové poznatky
Názory na prospěšnost jednotlivých typů nitrolebního monitorování a jejich vliv
na výsledný klinický stav nemocných s traumatickým poraněním mozku stále
nejsou jednotné. Nejnovější studie, které porovnávají různé způsoby monitorování
v neurologické intenzivní péči, přinášejí nadějné výsledky.

Souhrn
V neurologické intenzivní péči se u pacientů se závažným traumatickým poraněním
mozku klade stále větší důraz na dodržování standardů a protokolárních postupů
včetně využívání řady monitorovacích technologií. Tento přístup vede také k lepšímu
pochopení patofyziologie pozadí a mechanismů tohoto poranění, které může
ve svých důsledcích přispět ke zlepšení léčebných výsledků.
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monitorování mozku, neurologická intenzivní péče, nitrolební tlak, traumatické
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Úvod
Traumatické poranění mozku (traumatic brain injury, TBI)
je celosvětově nejčastější příčinou úmrtí a trvalého postižení
u mladých lidí. Jen v USA přibližně z 1,5 milionu lidí s TBI
jich výsledně 50 000 zemřelo a dalších 500 000 má trvalé
neurologické následky [1]. Tato čísla představují pro zdravot‑
nický systém obrovskou ekonomickou zátěž s ročními nákla‑
dy přesahujícími 64 miliard USD. Základem léčby závažných
TBI je nitrolební monitorování. Jeho cílem je zjistit a ovlivnit
výši nitrolebního tlaku a udržet dostatečné prokrvení a okys‑
ličení mozku. Názory na nutnost monitorování nitrolebního
tlaku jako takového, ale i na invazivitu různých multimodál‑
ních způsobů monitorování, s ohledem na zlepšení výsled‑
ného klinického stavu pacientů se závažným TBI, stále ne‑
jsou jednotné. Tyto sporné otázky se týkají především typu
monitorování nitrolebního tlaku, indikací a stanovení abso‑
lutních prahových hodnot pro dospělé i dětské pacienty. Jed‑
nota není ani v názorech na užitečnost doplňujících měření,
mezi něž patří stanovení cerebrovaskulární reaktivity, průto‑
ku krve mozkem a míry okysličení mozkové tkáně.

Metody měření nitrolebního tlaku
Jednou z otázek, na kterou kliničtí lékaři při léčbě TBI musí
najít odpověď, je správná volba typu a místa pro zavedení či‑
dla monitorování nitrolebního tlaku u konkrétního pacienta.
V současné době máme k dispozici několik komerčně vyrá‑
běných systémů pro měření nitrolebního tlaku. Nejpřesnější
Curr Opin Anaesthesiol/CZ 2011; 2:25–29

metodou je zevní komorová drenáž – sloupec tekutiny v sy‑
stému přenáší tlak k příslušnému čidlu. Jde zároveň o nená‑
kladnou a spolehlivou metodu, která byla i v doporučených
postupech „Brain Trauma Foundation Guidelines“ stanove‑
na jako zlatý standard v měření nitrolebního tlaku [2]. Ze‑
vní komorová drenáž neumožňuje pouze diagnostické mě‑
ření nitrolebního tlaku, ale zároveň i derivuje mozkomíšní
mok. Tím je umožněno bezprostřední ovlivnění nitrolební
hypertenze. Jiné systémy postrádají výhodu ovlivnění vzrůs‑
tajícího nitrolebního tlaku derivací moku, ale mohou být vy‑
užity v případech, kdy je zavedení zevní komorové drená‑
že technicky obtížné, například vzhledem k anatomii moz‑
kových komor. Intraparenchymové monitorovací systémy
se snadno zavádějí a pro nízké riziko komplikací se v sou‑
časné době také často používají. Tyto fibrooptické systé‑
my jsou však dražší, méně spolehlivé a po zavedení již není
možné je překalibrovat. Mezi nejčastěji používaná zařízení
tohoto typu patří systém Camino® (Integra Neurosciences,
Plainsboro, New Jersey, USA), mikrosenzor Codman® (Cod‑
man, Raynham, Massachusetts, USA), senzor Spiegelberg
ICP® a kompatibilní zařízení (Spiegelberg KG, Hamburg,
Německo), senzor Raumedic ICP® nebo víceúčelová sonda
(Raumedic AG, Helmbrechts, Německo). Subdurální a ex‑
tradurální monitorovací zařízení se vzhledem ke své menší
spolehlivosti oproti intraparenchymovému měření používa‑
jí v současné době stále méně. Obecně lze říci, že moderní
monitorovací metody se vyznačují nízkým rizikem vzniku
různých komplikací: výskyt klinicky významného krvácení
se pohybuje pod 1 % a k výskytu infekčních komplikací do‑
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chází v 0,3–1,8 % případů [3••]. Krvácivé i infekční kompli‑
kace souvisejí s typem použitého zařízení, s technikou jeho
zavedení a také s dobou trvání monitorování.

Doporučení pro monitorování
nitrolebního tlaku
V současné době existuje několik různých mezinárodně
používaných standardů pro monitorování pacientů s TBI.
Patří mezi ně i konsensus „European Neurointensive Care
and Emergency Medicine“ pro monitorování neurologic‑
kého stavu [4], doporučení „European Brain Injury Con‑
sortium“ [5], standardy italské společnosti „Società Italiana
di Neurochirurgia“ [6] a „Brain Trauma Foundation Guide‑
lines“ [7]. Nejrozšířenějšími a mezinárodně nejvíce uzná‑
vanými jsou standardy „Brain Trauma Foundation Guide‑
lines“ z roku 2007, které byly přeloženy do 14 jazyků. Přes
schválení a uznání těchto doporučených postupů společnými
výbory pro neurotraumata a neurologickou intenzivní péči
americkou akademií American Academy of Neurosurgeons
(AANS) a Kongresem neurochirurgů (Congress of Neuro‑
surgeons) však stále existuje řada místních a institucionál‑
ních rozdílů v uplatňování těchto standardů v léčbě závaž‑
ných poranění mozku u konkrétních skupin pacientů [8,9].
Hesdorffer a Ghajar [10] zjistili výzkumem ve 413 trauma‑
centrech v USA, že počet rutinních sledování nitrolebního
tlaku vzrostl z 32,4 % případů v roce 1991 na 50,8 % v roce
2000 a na 77,4 % v roce 2007.
Doporučení monitorování nitrolebního tlaku založená
na důkazech jsou u dospělých definována lépe než u dětských
pacientů. Tuto skutečnost lze vysvětlit jednak poměrně men‑
ším počtem dětských pacientů, jednak velkými rozdíly ve vě‑
kovém rozložení a víceméně i samotnou definicí „dětského
pacienta“. Je všeobecně známo, že u dětí s poraněním mozku
jsou významné rozdíly v patofyziologii, intrakraniální dynami‑
ce i ve fyziologických hodnotách nitrolebního tlaku a mozko‑
vého perfuzního tlaku [11•]. V současnosti je definováno pou‑
ze jediné doporučení pro péči o dětské pacienty se závažným
TBI [12]. Indikace a volba místa pro zavedení čidel k moni‑
torování nitrolebního tlaku u dětí se na různých pracovištích
liší. Frekvence monitorování nitrolebního tlaku u velmi ma‑
lých dětí je nízká [13], se silnou tendencí k léčbě nitrolební
hypertenze „naslepo“, bez zavedeného čidla. Prospektivní stu‑
die u mladších pacientů s poraněním hlavy zaměřené na sta‑
novení prahových a cílových hodnot mozkového perfuzního
tlaku a dalších funkčních parametrů neurologického monito‑
rování, jako jsou index reaktivity, neinvazivní monitorová‑
ní průtoku krve mozkem a okysličení mozku [16•,17•,18,19],
byly zveřejněny teprve nedávno[14•,15].

Monitorování nitrolebního tlaku
při traumatickém poranění mozku –
kdy k němu přistupujeme?
I přes řadu důkazů a doporučení, která podporují přínos mo‑
nitorování nitrolebního tlaku u závažného TBI, stále přibývá
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Monitorování nitrolebního tlaku stále zůstává nejlepší
metodou, jak předvídat vývoj a volit léčbu pacientů se
závažným TBI.
Monitorování nitrolebního tlaku lze doplnit a rozšířit
o vlnovou spektrální analýzu a další kontinuální digitál‑
ní metody, které umožní přesnější monitorování a dia‑
gnostiku onemocnění.
Určitou úlohu v péči o pacienty s poraněním mozku mo‑
hou časem hrát i novější technologie, které monitorují
i další fyziologické parametry (místní okysličení mozku,
mozkové autoregulační mechanismy, mozkové metabo‑
lické a biochemické procesy) – tyto metody jsou zatím
ve fázi experimentů.
Budoucí rozvoj neurologické intenzivní péče by s sebou
mohl nést i minimalizaci neurologického postižení pa‑
cientů se závažným TBI.

sdělení, která smysl sledování nitrolebního tlaku zpochyb‑
ňují [20–23]. Zatímco někteří autoři dokazují, že mortalita
u nemonitorovaných pacientů je v porovnání s mortalitou
v případech monitorování nitrolebního tlaku vyšší [24,25],
jiní soudí, že monitorování nitrolebního tlaku naopak pře‑
žití pacientů zhoršuje [26]. Ve studii, která porovnávala vý‑
sledky léčby v zařízeních, v nichž se používá monitorová‑
ní nitrolebního tlaku, s výsledky zařízení, kde je léčba říze‑
na empiricky, nebyl shledán žádný rozdíl mezi nemocniční
mortalitou a délkou pobytu na jednotce intenzivní péče (JIP)
u monitorovaných a nemonitorovaných pacientů [27]. V této
studii však nebyla zajištěna správná randomizace pacientů,
u nichž se monitoroval nitrolební tlak, a měli patrně podle
klinického a rentgenologického hodnocení poranění závaž‑
nějšího typu. Kromě toho byly již při přijetí následně mo‑
nitorovaných pacientů zjištěny nižší hodnoty hematokritu
a dvakrát častější výskyt hypotenze – tedy hodnoty, které
již primárně předurčují výsledný stav pacientů s TBI [28].
Jednotlivé nemocnice také vykazovaly velké rozdíly v léčeb‑
ných a farmakologických postupech zacílených na zvládnu‑
tí edému mozku (použití hyperventilace a barbiturátů bylo
v jednom zařízení častější) a v antipyretické terapii [29]. Po‑
kud by byli do uvedené studie zařazeni všichni tito pacien‑
ti, pak by skupina s měřeným nitrolebním tlakem vykazo‑
vala falešně nižší mortalitu než skupina pacientů, u nichž se
nitrolební tlak neměřil [30].
Problémem všech výše zmíněných studií je, že zpracová‑
valy retrospektivní údaje z jednoho pracoviště; registr pa‑
cientů navíc ani nebývá primárně určen ke sledování pa‑
cientů s poraněním hlavy a postrádá statistickou věrohod‑
nost k podpoře předložených závěrů. Často také chybějí
údaje o mnoha důležitých prognostických parametrech,
jako jsou CT‑diagnostika, hodnocení zornic a údaje o čas‑
né hypotenzi. Kromě toho bývají tyto studie také často po‑
stavené na chybném předpokladu, že již samotné měření
nitrolební hypertenze má vliv na výsledky léčby, a často
Curr Opin Anaesthesiol/CZ 2011; 2:25–29
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se nezabývají ani vlivem výše nitrolebního tlaku a násled‑
né terapie.
Naproti tomu Farahvar a spol. [31] publikovali soubor
prospektivních údajů získaných zpracováním rozsáhlé celo
státní databáze vytvořené organizací Brain Trauma Foun‑
dation ke zkoumání pacientů s TBI. Z výsledků studie vy‑
plývá, že účinnost léčby a přežití závisí především na zvlád‑
nutí nitrolební hypertenze a že měření nitrolebního tlaku
zlepšuje výsledný stav pacientů se závažným TBI. Na rozdíl
od předchozích studií obsahuje tato práce také přesně stano‑
vené a hodnocené údaje o prognostických parametrech, kte‑
ré mají významný nezávislý vliv na výsledné přežití pacien‑
tů. Vyhodnocením těchto prognostických proměnných došli
autoři k závěru, že monitorování nitrolebního tlaku význam‑
ně přispívá ke snížení mortality. K podobným závěrům došli
i autoři dalších studií, v nichž byla léčba vedena v souladu
se standardy pro měření nitrolebního tlaku. Přestože moni‑
torování nitrolebního tlaku u pacientů s poraněním mozku
zůstává stále předmětem diskusí, je pravděpodobné, že ros‑
toucí tlak na praktické začlenění a dodržování standardizo‑
vaných postupů v léčbě závažných TBI, včetně měření nit‑
rolebního tlaku v indikovaných případech, povede ke zlep‑
šení výsledného stavu těchto pacientů.

Multimodální monitorování mozku
při jeho poranění
Několik studií z poslední doby potvrzuje, že léčba pacientů
se závažným TBI podle standardů vypracovaných společ‑
ností American College of Surgeons zlepšuje jejich přežití
[32•]. Navíc péče o tyto pacienty na neurologických JIP ve‑
dených školenými specialisty v tomto oboru má vliv i na lep‑
ší neurologické výsledky u těchto pacientů. Vliv samotné‑
ho intenzivnějšího monitorování mozku na výsledky léčby
však potvrzuje jen málo studií [33••]. Moderní JIP disponu‑
jí celou řadou miniinvazivních monitorovacích metod, kte‑
ré měření nitrolebního tlaku doplňují. Některé z nich umož‑
ňují na základě vývoje nitrolebního tlaku stanovit i účinnost
mozkové autoregulace. Další využívají ke zjištění téhož jiné
neinvazivní postupy, k nimž patří měření okysličení moz‑
kové tkáně, spektroskopie v oblasti blízké infračervenému
světlu (near infrared spectroscopy, NIS) nebo transkraniál‑
ní dopplerometrie. Cílem všech těchto metod je rychlé roz‑
poznání a včasná prevence vzniku sekundárního poranění
mozku a následná optimalizace léčby, zacílená proti rozvoji
edému nebo ischemizace mozku. Hlavní nevýhodou prak‑
tického využívání těchto monitorovacích metod stále zů‑
stává jejich vysoká cena a nejasný přínos s ohledem na vý‑
sledky léčby.
Monitorování nitrolebního tlaku pomocí
spektrální analýzy
Dynamika vzoru a tvarů pulsových křivek proměnlivého
nitrolebního tlaku je velmi složitá a většina klinických lé‑
kařů jí dostatečně nerozumí. Vyhodnocení je velmi obtíž‑
né a vyžaduje použití složitých přístrojů. Podrobná analý‑
Curr Opin Anaesthesiol/CZ 2011; 2:25–29

za vývoje a průběhu pulsových křivek je však pro pocho‑
pení patologických mechanismů vzniku a trvání nitrolební
hypertenze a stavu vědomí zcela zásadní. Podobně je tomu
i u cerebrovaskulárních změn, které jsou za tvar a průběh
těchto křivek odpovědné [34•]. Podoba křivky nitrolebního
tlaku je ovlivněna třemi složkami: srdeční frekvencí, decho‑
vou vlnou a pomalými vazogenními vlnami. Díky bioinže‑
nýrství a rychlému rozvoji informačních technologií může‑
me u pacientů se závažným TBI častěji využívat stále složi‑
tější analýzy křivek nitrolebního tlaku. Dosavadní zkušenosti
naznačují, že tyto informace příznivě ovlivňují nejen léčbu,
ale i prognózu pacientů. Nedávno byl navržen algoritmus
pro sledování tvaru pulsové křivky nitrolebního tlaku – tzv.
morfologické seskupování a analýza pulsů nitrolebního tla‑
ku. Na základě tvarové specifičnosti mohou být rozpoznány
pomalé vlny a detekován nízký průtok krve mozkem a sní‑
žená mozková perfuze u různých neurologických onemoc‑
nění [35]. Experimentální studie ukázaly, že pulsová am‑
plituda nitrolebního tlaku je závislá na hodnotě středního
nitrolebního tlaku a na pulsové amplitudě mozkového krev‑
ního objemu. Pulsová amplituda této vlny je poměrně přes‑
ným prediktorem klinické závažnosti a prognózy výsledků
léčby u TBI i jiných patofyziologických změn, které způso‑
bují zvýšení nitrolebního tlaku [36,37••]. Rozbor záznamů
o velikosti a délce trvání nadprahových hodnot nitrolební‑
ho tlaku a mozkového perfuzního tlaku [38•] spolu se změ‑
nami srdeční frekvence, pulsního tlaku a nitrolebního tla‑
ku nám umožní předvídat hrozící rozvoj nitrolební hyper‑
tenze, hypoperfuze mozku a tím i výslednou mortalitu [39].
Cerebrovaskulární autoregulace
a index tlakové reaktivity
Pro účely standardního monitorování nitrolebního tlaku
bylo navrženo i doplňkové sledování cerebrovaskulární au‑
toregulace. Tímto způsobem lze nejlépe objasnit etiologii ni‑
trolební hypertenze a také získat důležité prognostické in‑
formace. Údaje získané kontinuálním měřením a porovná‑
váním hodnot nitrolebního tlaku s hodnotami arteriálního
krevního tlaku mohou být použity ke stanovení schopnosti
mozkové autoregulace. Tento odvozený parametr se nazý‑
vá index tlakové reaktivity (pressure reactivity index, PRx).
PRx využívá kontinuálně měřených hodnot nitrolebního
a arteriálního tlaku k výpočtu srovnávacího koeficientu mezi
pomalým kolísáním těchto dvou signálů v nízkofrekvenčním
pásmu. K vyhodnocení míry mozkové autoregulace u pora‑
nění mozku se používají různé neinvazivní nebo minimálně
invazivní metody. V nedávno publikovaných studiích byla
k průběžnému vyhodnocování úrovně mozkové autoregu‑
lace použita spektroskopie v oblasti blízké infračervenému
světlu (NIS) kombinovaná s měřením nitrolebního tlaku.
Dalším parametrem pro vyjádření míry mozkové autoregu‑
lace je index Mx, který se stanovuje na základě výpočtů mě‑
ření mozkového perfuzního tlaku a hodnot středního průto‑
ku krve mozkem měřených transkraniální dopplerometrií.
Další monitorovací metodou je kontinuální sledování lo‑
kálního průtoku krve mozkem pomocí termodifuzní sondy
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 emedex®, která umožňuje měřit zároveň rezistenci mozko‑
H
vých cév, vazoreaktivitu a mozkovou autoregulaci [40]. Sle‑
dování dynamiky autoregulačních mechanismů je výhodné
především při posuzování metabolických a některých hemo
dynamických mozkových procesů u perifokálního edému
[41], subarachnoidálního krvácení [42•] i závažného TBI.
Tento postup umožňuje získat představu o mechanismech
způsobujících vzestup dynamického autoregulačního tlaku,
o důsledcích dalších léčebných zásahů, k nimž patří hyper
oxie a hyperventilace [43•], a také o fyziologickém podkla‑
du dalších léčebných postupů používaných k optimalizaci
hodnot mozkového perfuzního tlaku.
Přímé monitorování parciálního tlaku kyslíku
v mozku
Poslední a nejvíce diskutovanou metodou, která byla v rámci
multimodálního monitorování mozku zkoušena, je přímé sle‑
dování parciálního tlaku kyslíku (pO2) v mozku a jeho vztah
k nitrolebnímu tlaku, mozkové perfuzi a celkovým výsled‑
kům léčby po neurologickém inzultu. Dříve se okysličení
mozku zjišťovalo nepřímo pomocí jugulární oxymetrie. Mě‑
ření pO2 v mozkovém parenchymu zavedli do klinické praxe
Meixensberger a spol. [44]. Od té doby byla zveřejněna řada
studií, které prokázaly, že sledování pO2 v mozku (parciální‑
ho tlaku O2 v mozkové tkáni – pbtO2) je bezpečnou, citlivou
a spolehlivou diagnostickou metodou doplňující měření ni‑
trolebního tlaku. V současnosti jsou na trhu dva typy moni‑
torovacích systémů pro přímé měření pbtO2 v neurologické
intenzivní péči: Licox® (Integra Neuroscience, Plainsboro,
New Jersey, USA) a Neurotrend® (Diametrics Medical, St.
Paul, Minnesota, USA). Monitor Licox® je typ modifikova‑
né Clarkovy elektrody, která měří přímo množství kyslíku,
zatímco Neurotrend® má multifunkční senzor, využívající
optické fluorescence ke stanovení kyslíku, parciálního tla‑
ku oxidu uhličitého a pH v mozkové tkáni. Předpokládá
se, že místní zlepšení hodnot pbtO2, kterého lze dosáhnout
především některou z ventilačních strategií, povede k lep‑
šímu výslednému stavu pacientů s poraněním mozku. Jed‑
ním z přetrvávajících problémů spojených s monitorová‑
ním okysličení mozku je jen nepřesná představa o tom, co
vlastně měříme [45••]. Nedávno bylo zjištěno, že k největ‑
ším změnám v okysličení mozku u pacientů s TBI dochází
během všech větších intervenčních postupů, včetně hypo‑
termie [46], tekutinové resuscitace [47] a podání dexmede‑
tomidinu [48], během transportu pacienta k provedení zob‑
razovacího vyšetření [49] a po provedení dekompresní he‑
mikraniektomie [50].
Další perspektivní technologie
Rozšíření kontinuálního digitálního monitorování EEG
s uživatelsky jednodušší kvantitativní analýzou získaných
údajů vedlo k výraznému zlepšení detekce kortikálně se ší‑
řících depolarizačních vln, které se u TBI často vyskytují
[51]. Tato forma subklinických záchvatů má zatím nejasný
význam s dopadem na osud pacienta, nicméně je často spo‑
jena s výskytem vazospasmů. Bispektrální analýza je vhod‑
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ná při léčbě pacienta barbituráty k hodnocení stupně sedace
a k odhadu prognózy [52•]. Cerebrální mikrodialýza může
poskytnout informace o biochemických procesech spuště‑
ných během rozvoje sekundárního poranění mozku po pri‑
márním inzultu. Novější práce ukázaly, že pomocí proteo‑
mické analýzy mikrodialyzátu lze předvídat vznik nitrolební
hypertenze a také odhadovat výsledný stav pacientů s TBI
[53,54]. Jako nadějné se v současnosti jeví rovněž výzkumy
se specifickými biomarkery neuronů a glií a výzkum speci‑
fických genetických biomarkerů séra a mozkomíšního moku,
a to nejen z hlediska rychlosti stanovení diagnózy poranění
mozku, ale i z hlediska následné léčby a vedení neurologic‑
kých intervenčních postupů, prognózy a odhadu výsledné‑
ho stavu takto postižených pacientů [55,56].

Závěr
Je zřejmé, že vývoj intracerebrálních monitorovacích tech‑
nologií postupuje daleko rychleji než naše schopnosti poro‑
zumět jejich diagnostické hodnotě. Budoucnost neurologické
intenzivní péče o pacienty s poraněním mozku spočívá v ra‑
cionálním vytřídění tohoto spektra diagnostických a techno‑
logických možností, ve stanovení doporučených postupů za‑
ložených na důkazech, které bude možno použít v rámci lé‑
čebných protokolů na JIP a docílit tak lepšího výsledného
stavu pacientů této často opomíjené skupiny.
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Účel přehledu
Názory na tekutinovou resuscitaci zraněných pacientů s hemoragickým šokem
nejsou v publikovaných pracích jednotné. Léčba těchto pacientů bývá často
komplikována paralelním poraněním mozku. Tento článek shrnuje současné
znalosti o bezkrevné tekutinové resuscitaci a o výběru vhodné tekutinové náhrady
u nemocných s polytraumaty.

Nové poznatky
U hemoragického šoku bez aktivního krvácení potvrzují současné zkušenosti
účinnost tekutinové léčby. Z experimentálních i klinických údajů však vyplývá,
že razantní objemová nálož je v případech nekontrolovaného krvácení nejen
neúčinná, ale může být i škodlivá. Podání velkých objemů izotonických krystaloidů
může vyvolat hypotermii, acidózu a zánětlivou reakci organismu. U pacientů
s traumatickým poraněním mozku lze sice podáním hypertonických roztoků ovlivnit
zánětlivou reakci i výši nitrolebního tlaku, avšak neovlivní se tím neurologické
výsledné ukazatele ani mortalita.

Souhrn
Prozatím nebyly provedeny žádné rozsáhlé studie, které by podpořily nebo
odmítly používání bezkrevné tekutinové resuscitace u zraněných pacientů
s hemoragickým šokem. Stále není jasné, jaký druh tekutinové náhrady je
nejhodnější, nicméně současné zkušenosti svědčí ve prospěch podávání
hypertonických roztoků před krystaloidy. V léčbě pacientů s hemoragickým šokem
také stále ještě nebyla dostatečně prokázána účinnost moderních izoonkotických
koloidů. U pacientů se současným poraněním mozku je třeba zabránit hypotenzi.
Podávání hypotonických roztoků se považuje za překonané. Podávání
hypertonických roztoků naopak vykazuje kromě hemodynamické stabilizace
i další příznivé účinky.

Klíčová slova
hemoragický šok, permisivní hypotenze, tekutinová léčba, traumatické poranění
mozku

Úvod
Polytraumata představují celosvětově nejčastější příčinu
úmrtí a invalidity dětí a mladých lidí. V roce 1990 zemře‑
lo na tento typ poranění 5 milionů lidí a v průběhu dal‑
ších deseti let se očekává nárůst počtu zemřelých na 8 mi‑
lionů každý rok [1]. Příčinou časného úmrtí během prv‑
ních 24 hodin po úrazu bývá u 50 % pacientů krvácení
neovlivnitelné léčbou; dalším příčinám dominuje fatální
poranění mozku [2]. Až v 56 % případech dochází k vykr‑
vácení ještě v přednemocničním období. Za nejvyšší mor‑
talitu během prvních 24 hodin odpovídá společný výskyt
závažného krvácení a traumatického poranění mozku (trau‑
matic brain injury, TBI) [2]. K pozdějšímu úmrtí pak do‑
chází především v důsledku rozvoje sekundárního poranění
mozku, sepse nebo multiorgánového selhání [3]. Oběhová
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podpora a tekutinová léčba mají významný vliv na časné
i na pozdní výsledky léčby zraněných pacientů. V závis‑
losti na klinických podmínkách lze zvažovat různé léčeb‑
né postupy. V tomto článku se snažíme shrnout současné
znalosti strategie tekutinové resuscitace pacientů s polytrau‑
maty v časném a přednemocničním období. Léčebné po‑
stupy vycházejí z patofyziologických souvislostí, ale i z vý‑
sledků experimentálních studií a jsou založeny na klinic‑
kých důkazech. Vzhledem k tomu, že v přednemocniční
fázi nebývají krevní deriváty dostupné, zaměřujeme se pou‑
ze na bezkrevnou tekutinovou léčbu. Pro úplnost jsou pak
zmíněny i doporučené postupy pro léčbu pacientů s poly‑
traumaty včetně transfuzních protokolů, doporučené po‑
stupy pro rozšířenou neodkladnou resuscitaci (Advanced
Trauma Life Support, ATLS) [4] a řada dalších literárních
údajů na toto téma [5•,6•].
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Patofyziologie a další souvislosti tekutinové
léčby v časné fázi onemocnění
Mnohočetná poranění (polytraumata) ohrožující život bý‑
vají většinou kombinací TBI či poranění míchy, zlomenin
velkých kostí, ruptury břišních či hrudních orgánů nebo
rozsáhlých poranění měkkých tkání. K rozvoji hemoragic‑
kého šoku dochází nejčastěji u zlomeniny pánve nebo ste‑
henní kosti, při ruptuře jater, sleziny či ledvin nebo také
v důsledku rozsáhlých poraněních velkých hrudních a břiš‑
ních cév. V období bezprostředně po inzultu, zatím ještě
v normovolemických podmínkách, může dojít ke zvýšení
srdečního výdeje a krevního průtoku v důsledku bolesti,
neklidu a uvolnění endogenních katecholaminů. Tato re‑
akce organismu umocní ve svých důsledcích velikost vý‑
sledné krevní ztráty [7]. S rozvojem hypovolémie dochází
vlivem uvolněných endogenních vazokonstrikčních látek
k redistribuci krve z periferie a z místa krvácení směrem
k životně důležitým orgánům, k nimž patří srdce, plíce
a mozek, což může přispět ke zmírnění celkové ztráty krve
[8]. Tento mechanismus na jedné straně zabraňuje časné‑
mu vykrvácení již na místě nehody, na straně druhé ov‑
šem může hypoperfuze periferních tkání v pozdějším obdo‑
bí spustit kaskádu reakcí, které vedou až k projevům mul‑
tiorgánového selhání [9].
Hlavním cílem péče o pacienty s polytraumaty je –
vzhledem k fatálním následkům nekontrolovaného krvá‑
cení – dosažení časné hemostázy [5•,6•]. Krvácení z otevře‑
ných ran a diafyzárních zlomenin je možné ovlivnit přímou
kompresí, znehybněním nebo naložením turniketu. Kom‑
presi nepřístupné zlomeniny pánve a ruptury břišních nebo
hrudních orgánů však často vedou k rozvoji nekontrolova‑
ného hemoragického šoku [6•]. Je důležité si uvědomit, že
účelnost tekutinové léčby v časné fázi závisí také na mož‑
nostech zajištění účinné hemostázy. Je třeba zdůraznit, že
tekutinová léčba může v časné fázi přechodně zlepšit obje‑
movou náplň řečiště, nicméně sama o sobě krvácení neo‑
vlivní. Z tohoto důvodu nebylo možné jednoznačně uznat
přínos tekutinové resuscitace u nemocných s polytrauma‑
ty [10–12]. Protože krevní deriváty nebývají obvykle bez‑
prostředně po úrazu k dispozici, dochází v průběhu před‑
nemocniční tekutinové léčby k významné diluci krevních
elementů, trombocytů a koagulačních faktorů. Tím se po‑
tenciálně zvyšuje riziko dalšího krvácení. Kromě toho se
během masivní tekutinové resuscitace zvyšuje hydrostatic‑
ký tlak na vznikající krevní koagulum, což může způsobit
obnovení krvácení. V závislosti na množství a typu poda‑
ných tekutin dochází k rozvoji a zhoršování metabolické
acidózy z důvodu nedostatku bikarbonátu [13]. Podání vel‑
kého množství roztoků skladovaných při pokojové teplotě
jen dále prohlubuje již existující hypotermii [14]. Všechny
tyto nežádoucí účinky tekutinové léčby mohou významně
přispívat k rozvoji smrtelné triády – hypotermie, acidózy
a koagulopatie. Stav může být ještě zhoršován hypokalcé‑
mií, hemodilucí a hyperchlorémií, které se rozvíjejí v zá‑
vislosti na typu podané tekutiny [14].
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Stále nejsou k dispozici důkazy, které by podpořily po‑
dávání bezkrevných přípravků k objemové resuscitaci
v případě nekontrolovaného hemoragického šoku.
Hypotonické či izotonické krystaloidy podané při hemo‑
ragickém šoku mohou mít kromě hemodilučního účin‑
ku i další nežádoucí účinky.
Hypertonické roztoky mohou být přínosné nejen
z hlediska oběhové stabilizace, ale také z hlediska zá‑
nětlivé a imunologické odpovědi organismu na pora‑
nění.
Některé studie sice naznačují, že podání hypertonic‑
kých roztoků je prospěšné zejména pro pacienty s TBI,
avšak současné klinické zkušenosti nesvědčí pro zlepše‑
ní neurologických výsledků.

Péče o pacienty s polytraumaty je často komplikována
současně přítomným TBI; to sice většinou nebývá spoje‑
no s velkou krevní ztrátou, významně však ovlivňuje pro‑
gnózu pacienta rozsahem poškození mozkové tkáně, jeho
hypoperfuzí a nedostatečnou dostupností kyslíku. Nitro‑
lební krvácení a časně se rozvíjející otok mozku zvyšují ni‑
trolební tlak, což vede ke kritickému poklesu mozkového
perfuzního tlaku [15]. Ve velmi časné fázi po inzultu může
mozek fungovat normálně. Avšak již počínající hypovolé‑
mie nebo rozvoj mozkového otoku mohou vést k somno‑
lenci a poruše dýchání. Omezená mozková perfuze a sníže‑
ná dodávka kyslíku vedou k rozvoji hypoxie, hyperkapnie
a systémové arteriální hypotenze. Ztráta vědomí, nedosta‑
tečná ventilace a tím další pokles mozkové perfuze vytvá‑
řejí „začarovaný kruh“, který v konečné fázi může vést až
k úmrtí jedince již na místě nehody [16,17]. Z tohoto důvo‑
du je tedy u pacientů s TBI zcela zásadní podmínkou udr‑
žení arteriální normotenze. K udržení dostatečného moz‑
kového perfuzního tlaku během pokračujícího krvácení
bývá nevyhnutelné podání objemové náhrady. Vzhledem
k tomuto možnému rozporu mezi potřebou doplnění obě‑
hu tekutinami k udržení dostatečného mozkového perfuz‑
ního tlaku a potřebou omezení tekutin ke zmenšení krev‑
ních ztrát je péče o pacienty s TBI a nekontrolovaným kr‑
vácením obzvláště složitá a náročná.

Preklinické a klinické údaje o tekutinové
a farmakologické léčbě pacientů s masivním
krvácením
Účinnost masivní tekutinové léčby byla na zvířecích mo‑
delech zkoumána výhradně v podmínkách kontrolované
krevní ztráty, například odběrem definovaného množství
krve, které se projevilo určitým poklesem arteriálního tla‑
ku [18–20]. V podmínkách nekontrolovaného hemoragic‑
kého šoku však razantní tekutinová léčba vždy způsobí di‑
luci krevních komponent a zvýšení srdečního výdeje, což
ve svých důsledcích zvětší celkovou krevní ztrátu. Výsled‑
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ky řady studií penetrujícího břišního poranění nebo pora‑
nění velkých cév s následným nekontrolovaným hemora‑
gickým šokem na zvířecích modelech ukazují, že razantní
tekutinová léčba vede v porovnání s minimální interven‑
cí s ohledem na přežití a následnou definitivní chirurgic‑
kou léčbu ke stejnému či spíše horšímu výsledku [21–28].
Výsledky rozsáhlé observační studie, do níž bylo zařaze‑
no 6 855 zraněných pacientů, sice naznačily, že počáteč‑
ní arteriální hypotenze představuje jeden z nezávislých ri‑
zikových faktorů mortality, avšak tekutinová léčba zamě‑
řená na zvýšení krevního tlaku nemá na celkové výsledky
léčby žádný vliv, a to bez ohledu na výchozí skóre závaž‑
nosti poranění (Injury Severity Score, ISS) [10]. U 598 pa‑
cientů s penetrujícím poraněním hrudníku bylo okamžité
podání tekutinové náhrady v porovnání se skupinou pa‑
cientů, u nichž byla tekutinová léčba zahájena až během
chirurgického výkonu, spojeno s vyšší mortalitou během
hospitalizace a s vyšší četností následných komplikací [29].
Tato zjištění byla zvláště patrná u pacientů s penetrujícím
poraněním hrudníku.
Ke zmírnění nežádoucích účinků tekutinové léčby při
masivním krvácení je možné použít koncepci permisivní
hypotenze, která je založena na omezení přívodu tekutin
a při níž je v případě hypotenze ohrožující život k dosaže‑
ní dostatečného arteriální tlaku využito vazokonstrikčních
látek. Optimální hodnota krevního tlaku nebyla doposud
definována [27,30,31] a je nepochybně závislá na charak‑
teru poranění a na přítomných komorbiditách daného pa‑
cienta. V této souvislosti se objevují důkazy o příznivém
účinku podání arginin‑vazopresinu a o jeho vlivu na zvý‑
šení krevního tlaku i v případě refrakterního hemoragic‑
kého šoku, kdy pacient nereaguje na objemovou léčbu ani
na podání katecholaminů. Příznivý účinek arginin‑vazo‑
presinu zřejmě spočívá v jeho působení na distribuci krev‑
ního proudu směrem od místa poranění. Na prasečím mo‑
delu s penetrujícím poraněním jater podání arginin‑vazo‑
presinu významně zlepšilo přežití v porovnání s placebem
a tekutinovou léčbou [22,23]. V souladu s výsledky těchto
experimentů byl pozorován příznivý účinek arginin‑vazo‑
presinu i u pacientů s hemoragickým šokem ohrožujícím
život a s oběhovým selháním, kteří nereagovali na obje‑
movou a katecholaminovou podporu [32–34]. V součas‑
né době probíhá mezinárodní multicentrická studie, kte‑
rá hodnotí vliv podání arginin‑vazopresinu (10 IU) v po‑
rovnání s placebem (až tři injekce fyziologického roztoku
intravenózně podané po pěti minutách) u pacientů s trau‑
matickým hemoragickým šokem ihned po přijetí do ne‑
mocnice (studie VITRIS – www.vitris.at; www.clinicaltri‑
al.gov: NCT00379522).

Roztoky používané k objemové resuscitaci
Dostupné roztoky používané k objemové resuscitaci se
dělí na krystaloidy a koloidy. Krystaloidy dále dělíme
na roztoky hypotonické, izotonické a hypertonické, ko‑
loidy pak na endogenní/přirozené (lidský albumin) a syn‑
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tetické (dextran, želatina, hydroxyetylškrob). Syntetické
koloidy existují ve formě starších hyperonkotických rozto‑
ků [např. 10% hydroxyetylškrob (HES) 200/0,5 nebo 10%
dextran 40], ale i modernějších izoonkotických přípravků
(např. 6% HES 130/0,4 nebo 130/0,42). Jednotlivé příprav‑
ky se samozřejmě mohou významně lišit, co se týče účin‑
nosti i bezpečnosti.
Izotonické krystaloidy
Izotonické solné roztoky nebo dnes spíše izotonické vy‑
vážené („balancované“) krystaloidní roztoky představu‑
jí základní volbu v objemové resuscitační léčbě pacien‑
tů s polytraumaty [35]. Celá řada studií však opakovaně
prokázala, že izotonické krystaloidy mají množství nežá‑
doucích účinků.
Podáním velkého množství krystaloidů rychlou infuzí bě‑
hem léčby hypovolemického hemoragického šoku se sice
přechodně dosáhne zvýšení krevního tlaku, avšak vzhledem
k povaze krystaloidů jich větší část (u zdravých dobrovolní‑
ků až téměř 80 %) již během prvních minut po infuzi unik‑
ne do extracelulárního prostoru [36]. Únik tekutiny z intra‑
vaskulárního prostoru může být ještě podpořen dysfunkcí
cévního endotelu, zvýšenou propustností cévní stěny (kapi‑
lární „leak“) a narůstajícím extracelulárním edémem, tedy
mechanismy, které se v šokových stavech běžně uplatňují
[37]. Lze tedy říci, že čím je poranění závažnější, tím je po‑
dání krystaloidů méně účinné.
Přechodný hemodynamický přínos izotonických krys‑
taloidů je však do jisté míry anulován dilucí buněčných
i nebuněčných krevních komponent. Pravděpodobně
nejdůležitější nežádoucí účinek krystaloidů ale spočívá
v tom, že přechodným zvýšením systémového i mikro‑
vaskulárního průtoku dochází k určitému stupni reper‑
fuzního poškození, které je v důsledku krátkého poloča‑
su krystaloidů rychle opět vystřídáno ischémií [38]. Podá‑
ní krystaloidů také prohlubuje již existující metabolickou
acidózu v důsledku nedostatku bikarbonátu [13]. Přesto‑
že je tento účinek nejvýraznější u izotonického fyziolo‑
gického roztoku, i moderní vyvážené roztoky potřebují
určitý čas k nitrobuněčné přeměně aniontů (např. laktá‑
tu, acetátu nebo malátu) na bikarbonát. I v tomto přípa‑
dě pak platí, že čím je poranění závažnější, tím zásadněji
je narušen buněčný metabolismus. I podání infuze krys‑
taloidu tedy bude mít za následek další prohloubení aci‑
dózy. Acidóza navíc sama o sobě zhoršuje buněčný me‑
tabolismus a představuje jeden z hlavních faktorů vzni‑
ku traumatem navozené koagulopatie [39]. Velké objemy
studených krystaloidních roztoků také zásadně ovlivňují
teplotu tělesného jádra, čímž významně přispívají k roz‑
voji koagulopatie, která pak nepříznivě ovlivňuje výsled‑
ný stav pacienta [40•].
Výše uvedené nežádoucí účinky krystaloidů ve svých dů‑
sledcích přispívají k rozvoji orgánové dysfunkce, týkající
se především plicního parenchymu. V tomto ohledu míra
pozitivní bilance tekutin koreluje s výskytem a závažností
akutního syndromu dechové tísně, včetně celkové mortali‑
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ty [41,42]. I otok a prosáknutí tkání, k nimž po podání vel‑
kých objemů krystaloidů nevyhnutelně dochází, nepříznivě
ovlivňují funkce a propustnost střevní sliznice, funkce led‑
vin, ale také hojení ran [43,44].
Izoonkotické koloidy
Mezi izoonkotické koloidy patří především 6% roztoky
HES, 6% roztoky dextranu, 3–4% roztoky želatiny a také
4–6% roztoky lidského albuminu. Každodenní používání
albuminu je však limitováno jeho vysokou cenou, omeze‑
nou trvanlivostí, ale i nedostatkem klinických údajů, které
by prokázaly jeho přednosti oproti jiným koloidům. Ve stu‑
dii SAFE (Saline Albumin Fluid Evaluation) bylo navíc po‑
dání albuminu pacientům s TBI spojeno s horším výsled‑
ným stavem [35]. I proto jsou roztoky lidského albuminu
pro účely tekutinové resuscitace mimo nemocniční pod‑
mínky používány jen vzácně. I další syntetické koloidy –
dextrany – mají nežádoucí účinky na koagulační systém
a funkce ledvin. Používání roztoků želatiny je limitováno
i jejich nedostatečným objemovým účinkem a také vyso‑
kým rizikem rozvoje anafylaktické reakce [45•]. V součas‑
né době jsou celoevropsky nejpoužívanějšími syntetickými
koloidy moderní izoonkotické roztoky HES [46]. Roztoky
první generace na bázi hydroxyetylškrobu (např. 6% HES
600/0,75; Hespan® či Hextend®) byly pro lékařské účely
v přednemocniční úrazové péči navrhovány již před 20 lety
v doporučeních „Tactical Combat Casualty Care“ (TCCC;
http://www.itstactical.com/medcom/tccc‑medcom/2010‑tccc‑tactical‑combat‑casualty‑care‑guidelines). Výhody ko‑
loidních roztoků oproti izotonickým krystaloidům spočíva‑
jí ve větším objemovém účinku, který se blíží 100 % [45•]
a který umožňuje rychlejší náhradu objemu plazmy men‑
ším objemem, a dále v menším zatížení resuscitačních ba‑
tohů. Ačkoli výrazně delší poločas roztoků HES oproti
krystaloidům je při příjmových časech do 15 minut [10]
v běžné civilní péči nepodstatný, při několikahodinových
transportech z místa nehody může být tato skutečnost vý‑
znamná. Řada studií také prokázala, že roztoky HES před‑
stavují bezpečnou a účinnou alternativu tekutinové resus‑
citace, kterou lze doporučit ke zvládnutí hemoragického
šoku [47,48].
Je však nutné počítat s tím, že zvýšením objemu krve do‑
saženého pomocí koloidních roztoků může následně dojít
i ke zvýšení krevního průtoku v místě poranění. Neuvážené
podání koloidů tak může zhoršit nebo obnovit krvácení
obdobným mechanismem jako u krystaloidů. To potvr‑
zují i některé experimenty provedené na prasečích mode‑
lech, při kterých bylo prokázáno, že podání koloidů pa‑
cientům s polytraumaty v rámci tekutinové resuscitace je
spojeno s vyšším výskytem koagulopatie a s vyšší mortali‑
tou [49]. Dextrany a roztoky HES první a druhé genera‑
ce navíc samy zasahují do koagulačních dějů tím, že obalí
povrch trombocytů, způsobí hemodiluci a přímo inhibují
koagulační faktory [45•,50]. U roztoků HES třetí generace
(6% HES 130/0,4 nebo 130/0,42) nebylo během doposud
provedených výzkumů prokázáno žádné nežádoucí ovliv‑
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nění hemostázy (kromě hemodiluce) [51,52]. Experimen‑
tální údaje o použití moderních syntetických koloidních
roztoků [20,53,54] vyznívají poměrně slibně. Jednoznačný
průkaz jejich bezpečnosti a účinnosti při zvládání nekon
trolovaného hemoragického šoku však musí přinést až bu‑
doucí velké studie.
Hypertonické roztoky
Hypertonické roztoky odpovídají svým složením 7,2–7,5%
vodnému roztoku kuchyňské soli. Dostupnost komerč‑
ně vyráběných hypertonických krystaloidů je omeze‑
ná. Moderní hypertonické resuscitační roztoky obsahu‑
jí buď HES (6% HES 200/0,5; HyperHAES®), nebo dex‑
tran (HSD) rozpuštěný ve 250 ml hypertonického solného
roztoku.
Vysoký obsah soli vede k velkému osmotickému tlaku,
který se pohybuje kolem 2 500 mOsmol/l. Intravenózní po‑
dání hypertonického roztoku způsobí přesun extracelulár‑
ní a intracelulární vody intravaskulárním směrem, přičemž
objemový účinek těchto roztoků je větší než aplikovaný ob‑
jem [55]. Hemodynamickému účinku těchto roztoků může
bezprostředně předcházet krátká epizoda vazodilatace s po‑
klesem krevního tlaku. Mezi důležité výhody hypertonic‑
kých roztoků patří jejich velký objemový účinek, omezená
tvorba otoků a znatelné zmenšení velikosti a zátěže resusci‑
tačních batohů. Experimentální i klinické údaje z poslední
doby navíc naznačují, že hypertonické roztoky mohou pů‑
sobit i protizánětlivě [56,57] a imunomodulačně [58]. Tím
by mohly významně ovlivnit průběh poresuscitačního ob‑
dobí a snad i omezit rozvoj orgánového selhání [59–61].
V porovnání s běžnou léčbou se v tomto případě změny
v mikrocirkulaci upravují v důsledku osmotického zmenše‑
ní otoku endotelových buněk [55]. Kombinace schopnos‑
ti rychle nahradit objem plazmy spolu s příznivým imuno‑
logickým účinkem činí z hypertonických solných roztoků
optimální alternativu v resuscitaci a léčbě hemoragického
šoku [59,61]. Je také třeba si uvědomit, že zmenšení celko‑
vého podaného objemu znamená i nižší výskyt iatrogenně
vytvořené hypotermie.
Podobně jako u syntetických koloidů však i zde platí,
že neexistují velké klinické studie, které by zkoumaly po‑
užití hypertonických roztoků v léčbě nezvládnutého he‑
moragického šoku. Na základě skutečnosti, že po podání
hypertonických solných roztoků dochází ke zvětšení obje‑
mu plazmy a k vzestupu krevního tlaku i srdečního výde‑
je, se můžeme domnívat, že i tyto roztoky mohou ve vý‑
sledku vést ke zvětšení krevní ztráty nebo k obnovení kr‑
vácení z důvodu zvýšeného tlaku v kapilárách [62]. Dalším
rizikem spojeným s podáváním hypertonických solných
roztoků je častý výskyt hyperchloremické acidózy a také
možnost vzniku extracelulární a intracelulární dehydrata‑
ce, které následně vyžadují podání velkého množství izo‑
tonických krystaloidních roztoků. Potenciálně hrozící hy‑
pernatrémie nebo rozvoj centrální pontinní myelinolýzy
nebyly během dosavadních klinických studií u pacientů
s polytraumaty pozorovány.
33

Tekutinová resuscitace pacientů s polytraumaty– Ertmer a spol.

Traumatické poranění mozku
Péče o pacienty s polytraumaty, kteří současně utrpěli TBI,
je obtížná a náročná. U poranění tohoto typu je třeba zvá‑
žit na jedné straně možné výhody permisivní hypotenze
a omezení tekutin a na straně druhé riziko fatálních násled‑
ků mozkové hypoperfuze [63]. Vzhledem k vysoké preva‑
lenci neurologických poškození u pacientů s polytraumaty
je třeba při volbě resuscitačních postupů vždy zohledňovat
typ poranění. Je však jisté, že podání hypotonických roz‑
toků je v těchto situacích již překonané především z důvo‑
du nebezpečí vzniku intracelulárního edému a nárůstu ni‑
trolebního tlaku [64,65]. U pacientů s poraněním mozku
bylo opakovaně zkoušeno podání hypertonických solných
roztoků, především pro jejich příznivý vliv na otok buněk
a na nitrolební objem a tlak [56,58,60,65,66••,67]. Do žád‑
né z citovaných studií však překvapivě nebyli zařazeni pa‑
cienti s nejfatálnější prognózou, tedy nemocní s TBI a se
současným nezvládnutým hemoragickým šokem. Většina
posledně zmíněných studií prokázala příznivý účinek hy‑
pertonických solných roztoků v porovnání s izotonický‑
mi krystaloidy. Sledovanými parametry byly ovlivnění ni‑
trolebního tlaku [65], koncentrace biomarkerů neuronál‑
ní léze [60], známky zánětu [58] a aktivace leukocytů [56].
Výsledky nejnovější velké randomizované kontrolované
studie však neprokázaly v souvislosti s podáváním hyper‑
tonických solných roztoků (v porovnání s izotonickými)
pacientům s TBI sledovaným po dobu půl roku zlepšení
neurologických výsledků ani přežití [66••]. Stojí za zmín‑
ku, že pacienti s hemoragickým šokem nebyli do zmíně‑
né studie zařazeni.

Současná doporučení pro tekutinovou léčbu
pacientů s polytraumaty
Doporučené postupy pro rozšířenou neodkladnou resusci‑
taci vypracované výborem společnosti American College
of Surgeons pro trauma [Advanced Trauma Life Support
(ATLS) – Course for Physicians, American College of Sur‑
geons, 1997] navrhují podat pacientům s traumatem 2 litry
krystaloidního roztoku. Je pozoruhodné, že tato doporuče‑
ní jsou založena spíše na tradičních postupech a názorech
odborníků než na vědeckých důkazech. Stanovení předem
definovaného množství infuzní tekutiny se odůvodňuje tím,
že bude podána pacientům s hemoragickým šokem bez ak‑
tivního krvácení. U pacientů, kteří na tuto objemovou vý‑
zvu nereagují, se tak snáze odhalí pokračující nekontrolo‑
vané krvácení. Hlavním nedostatkem tohoto doporučení je,
že jde o poměrně velké množství krystaloidního roztoku,
které může být podáno i pacientům s méně závažným po‑
raněním, u nichž není tak velká objemová náhrada nutná.
Kromě toho je podání velkých objemů krystaloidních roz‑
toků provázeno řadou nežádoucích účinků, jak již bylo zmí‑
něno výše. Nedávno provedená revize doporučení ATLS
klade důraz na důležitost zvládnutí krvácení a použití hy‑
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pertonických roztoků jako alternativy k dosud používaným
izotonickým krystaloidům [4].
Naproti tomu aktuální doporučení TCCC navrhují podat
pacientům v šoku 500 ml roztoku HES (Hextend®), a po‑
kud nedojde za 30 minut po prvním podání k adekvátní
oběhové odpovědi, tento postup zopakovat. Infuze většího
objemu než 1 000 ml tekutin se nedoporučuje. Doporučení
TCCC v souladu s doporučeními ATLS zdůrazňují, že hlav‑
ním opatřením resuscitační péče o zraněné pacienty musí být
v první řadě zvládnutí krvácení.

Závěr
Rozsáhlých studií, které by hodnotily používání bezkrev‑
ných složek tekutinové resuscitace během zvládání hemo‑
ragického šoku, bylo do dnešních dnů provedeno jen málo.
Máme však k dispozici řadu preklinických i klinických dů‑
kazů, jež dokumentují nežádoucí účinky tekutinové nálože,
která je podávána v rámci zvládání krvácení v přednemoc‑
ničním období [21–28]. Ve světle našich současných poznat‑
ků se zdá vhodné odložit tekutinovou resuscitaci na dobu
definitivního ošetření zdroje krvácení, alespoň v běžných
civilních podmínkách, kde bývá doba transportu z místa úra‑
zu do nemocnice krátká. Ve ztížených podmínkách, kdy je
doba transportu prodloužená a tak je odloženo i definitiv‑
ní chirurgické ošetření, je možné vyhodnotit reakci pacien‑
ta na objemovou nálož podáním přibližně dvou jednotek te‑
kutiny. Platí to především u pacientů s hypotenzí ohrožují‑
cí život (v souladu s doporučeními ATLS či TCCC) [4,68].
Optimální typ tekutinové náhrady zatím nebyl jednoznač‑
ně definován, existují však důkazy, které před roztoky krys‑
taloidními doporučují použít roztoky hypertonické. V léčbě
hemoragického šoku nebyla dosud dostatečně upřesněna ani
úloha moderních izoonkotických koloidů. Resuscitační péče
o pacienty s polytraumaty se současným TBI je velmi nároč‑
ná. U těchto pacientů je nutné zabránit arteriální hypoten‑
zi. Podávání hypotonických roztoků je dnes již překonané.
Aplikací hypertonických roztoků lze dosáhnout hemodyna‑
mické stabilizace a zároveň příznivě ovlivnit protizánětlivé
a imunomodulační procesy [56,58,60,65]. Nedávno prove‑
dená rozsáhlá randomizovaná klinická studie však nepro‑
kázala, že by podání hypertonických roztoků u hemodyna‑
micky stabilizovaných pacientů s TBI zlepšilo jejich neuro‑
logické výsledky [66••].
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Účel přehledu
Kriticky posoudit poměr přínosu a rizik některých strategií profylaxe žilního
tromboembolismu.

Nové poznatky
Přibývá důkazů o tom, že používání elastických punčoch s odstupňovanou
kompresí není u pacientů s interními onemocněními účinné. Některé chirurgické
výkony, například bariatrické operace, vyžadují pozornost vzhledem k vysokému
riziku žilního tromboembolismu a vzhledem k tomu, že není k dispozici dostatečné
množství údajů podložených důkazy týkajících se její profylaxe. Prodloužená
profylaxe žilního tromboembolismu, jejíž účinnost již byla prokázána u operací
břicha a pánve pro karcinom, se u těchto pacientů právě vyhodnocuje. Ráz
klinické praxe brzy změní nová perorální antikoagulancia, ale některé otázky zatím
nebyly zodpovězeny: neexistence antidot, nepoužívání monitorování, absence
standardizace perioperačního „přemostění“ u pacientů užívajících léčebné dávky
těchto látek, jež navíc dosud nebyly testovány u pacientů s chatrným zdravím,
u nichž se lze obávat zvýšeného rizika krvácení. Na pomoc lékařům při rozhodování
je však k dispozici velké množství různých doporučení.

Souhrn
Studie hodnotící poměr přínosu a rizik používání elastických punčoch
s odstupňovanou kompresí by se nyní měly provést i u pacientů podstupujících
chirurgický výkon. Zvýšení a rozdělení antikoagulační dávky (zejména
nízkomolekulárního heparinu) na dvě injekce denně by mohlo být doporučováno
v bariatrické chirurgii a u morbidně obézních pacientů. Nová antikoagulancia by
se měla také zkoušet podle zásad doporučených Evropskou lékovou agenturou
(EMEA) i u některých zvláštních populací. Metodologie klinických zkoušek v profylaxi
žilního tromboembolismu se musí posunout kupředu vzhledem k volbě sporných
zástupných sledovaných parametrů, jako je asymptomatická žilní trombóza,
a k diskutovaným problémům při hodnocení závažného krvácení.
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Úvod
Žilní tromboembolismus (tromboembolická nemoc, TEN)
představuje v perioperačním období stále závažný problém.
Četnost TEN v globálním měřítku od začátku 70. let 20. sto‑
letí samozřejmě setrvale klesá, a to jak v důsledku profylaxe,
rozvoje jednodenní chirurgie i výkonů prováděných v reži‑
mu „rychlé cesty“ („fast track“) a souvisejícího zlepšování
rehabilitačních postupů, tak i v důsledku velkého pokroku
v technikách operací a anestezie. K symptomatické příhodě
TEN v současnosti dochází u méně než 1,5 % pacientů pod‑
stupujících velké ortopedické výkony. Četnost plicní embo‑
lie je u nich hluboko pod 0,5 % a četnost smrtící plicní em‑
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bolie je mnohem nižší než 0,1 % [1]. Zatímco nyní je prav‑
děpodobnost, že se anesteziolog setká s fatálním případem
plicní embolie u pacienta se zlomeninou kyčle, velmi nízká,
pak u ostatních pacientů podstupujících chirurgický výkon,
například bariatrický, je situace zcela odlišná. Kromě toho
velké operační výkony podstupuje stále více starších pacien‑
tů se závažnými rizikovými faktory. Proto neustále vyvstává
množství otázek. Nedávno byly například publikovány nové
rozporuplné údaje o mechanické profylaxi, o nichž je třeba
debatovat. Dále bychom se měli zabývat rozvojem bariatric‑
ké chirurgie. Velmi zajímavým tématem jsou rovněž nová
perorální antikoagulancia, která jsou vysoce účinná, avšak
jsou zatížena vzestupem rizika krvácení.
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Elastické punčochy s odstupňovanou
kompresí – nové údaje
Mechanická profylaxe pomocí elastických punčoch s od‑
stupňovanou kompresí (graduated compression stockings,
GCS) je postupem první linie podle nových doporučení Na‑
tional Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
[2], ale doporučení American College of Chest Physicians
(ACCP) v 8. vydání nejsou tak rozhodná [3]. Neexistují to‑
tiž důkazy o účinku GCS na smrtící i nesmrtící plicní embo‑
lii. Dostupné studie jsou několik let staré a často postrádají
statistickou sílu. Většinou nejsou dvojitě zaslepené a vzhle‑
dem k mnoha použitým způsobům komprese je obtížné je
interpretovat. Studie z roku 2009 a nejnovější studie CLOTS
(Clots in Legs or Stockings after Stroke) vrhly na používání
GCS u pacientů s interními onemocněními nepříznivé svět‑
lo. Do první randomizované kontrolované studie bylo zařa‑
zeno 2 518 pacientů, kteří byli přijati do nemocnice během
jednoho týdne po akutní cévní mozkové příhodě a byli ne‑
pohybliví. Pacienti byli zařazeni do skupin, v nichž jim byla
poskytnuta buď běžná péče spolu s GCS sahajícími na steh‑
na (n = 1 256), nebo běžná péče bez GCS (n = 1 262) [4••].
Technik, jenž neznal zařazení pacientů do léčebné skupi‑
ny, vyšetřil obě nohy kompresní dopplerovskou ultrasono‑
grafií asi za 7–10 dnů a pak znovu (pokud to bylo možné)
za 25–30 dnů po zařazení do studie. V primárním výsled‑
ném ukazateli [symptomatická nebo asymptomatická hlubo‑
ká žilní trombóza (HŽT) v podkolenních nebo stehenních
žilách] nebyl mezi oběma skupinami pozorován žádný roz‑
díl. U pacientů zařazených do skupiny s GCS se významně
častěji vyskytovaly komplikace, jako porušení kůže, vředy,
puchýře a nekróza kůže. Druhá studie byla provedena u od‑
lišné podskupiny nepohyblivých hospitalizovaných pacien‑
tů po cévní mozkové příhodě. Autoři se v ní snažili porov‑
nat účinnost stehenních punčoch s punčochami sahajícími
jen pod kolena v prevenci proximální HŽT [5••]. Do studie
bylo zařazeno 3 114 nepohyblivých pacientů. Primárního
výsledného ukazatele bylo dosaženo u 98 (6,3 %) pacien‑
tů, kteří dostali stehenní punčochy, a u 138 (8,8 %) pacien‑
tů, u nichž byly použity podkolenní punčochy (p < 0,008),
což je snížení šancí o 31 % [interval spolehlivosti (confiden‑
ce interval, CI): 9–47 %]. Tyto výsledky se jeví jako zajíma‑
vé. Avšak vzhledem k tomu, že v první studii nebyla zjiště‑
na účinnost stehenních punčoch, mohli bychom to chápat
jako možnou trombogenicitu podkolenních punčoch! Podle
autorů studie tak po sloučení obou studií a za předpokladu,
že použití podkolenních punčoch je rovnocenné nepoužití
jakýchkoli punčoch, má sloučený odhad účinku stehenních
punčoch v porovnání s nepoužitím punčoch nebo s použi‑
tím neúčinných podkolenních punčoch hodnotu 0,82 (CI:
0,68–0,99). Celkově je tedy účinnost GCS u nepohyblivých
pacientů s interními onemocněními velmi malá.
Měly by se tyto údaje extrapolovat na pacienty podstu‑
pující chirurgický výkon? K náležitému posouzení účinnosti
GCS u pacientů podstupujících chirurgický výkon jsou vel‑
ké randomizované studie více než vítány.
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Poměr přínosu a rizik profylaxe TEN v chirurgii je ne‑
sporný.
Účinnost punčoch s odstupňovanou kompresí byla zpo‑
chybněna u pacientů s interními onemocněními.
Profylaxe se u pacientů v bariatrické chirurgii musí po‑
užívat. Optimální dávka, časování a trvání léčby však
stále nejsou známy.
Nová perorální antikoagulancia jsou patrně velmi účin‑
ná, ale mohou zvýšit riziko krvácení.
Hodnocení účinnosti a bezpečnosti těchto nových
sloučenin se v současnosti řídí novými doporučeními,
z nichž některá jsou sporná.

U pneumatických kompresivních pomůcek jsou údaje sa‑
mozřejmě mnohem přesvědčivější. Stále však bohužel vy‑
vstává mnoho otázek: Jsou všechny kompresivní pomůc‑
ky srovnatelné? Jak dlouho po operaci by se měla kompre‑
se ještě aplikovat?
Doporučení ACCP z roku 2008 byla sice publikována ješ‑
tě dříve, než byly dostupné výsledky obou studií CLOTS,
ale navrhují používat u pacientů s vysokým rizikem krváce‑
ní mechanické metody nebo jejich kombinaci s farmakolo‑
gickými metodami. Mechanické metody jsou v praxi mož‑
ná dostatečné u pacientů s průměrným rizikem, ale nepo‑
stačují u pacientů s vysokým rizikem.

Prevence v bariatrické chirurgii
Obezita v západní Evropě dramaticky narůstá. V roce 2009
bylo proto provedeno více než 200 000 bariatrických výko‑
nů. O tyto pacienty s mnoha rizikovými faktory stále častěji
pečují anesteziologové. Nejčastějším bariatrickým výkonem
je – stejně jako v USA – gastrický bypass Roux‑en‑Y. Přesto‑
že většina těchto operací se provádí laparoskopicky, je nut‑
no považovat riziko TEN za vysoké. U mnoha retrospektiv‑
ních souborů pacientů podstupujících chirurgický výkon se
uvádí vysoká četnost hluboké žilní trombózy a plicní embo‑
lie. Byly rovněž zjištěny některé další rizikové faktory, jako
anamnéza TEN, index tělesné hmotnosti (body mass index,
BMI) vyšší než 55 kg/m2, nepohyblivost, žilní stáza, varikóz‑
ní žíly, hyperkoagulační stavy, plicní hypertenze a podstu‑
pování otevřených výkonů [6,7].
Nejsou dostupné žádné velké randomizované studie a stá‑
le se diskutuje o některých problémech.
U většiny těchto souborů se popisuje kombinace několika
profylaktických metod: peroperační pneumatická komprese,
GCS, nefrakcionovaný heparin, nízkomolekulární heparin
(low‑molecular‑weight heparin, LMWH) a přerušení dolní
duté žíly. Zdá se, že některé způsoby léčby jsou dobře snáše‑
ny a jsou účinné [8•], jiné lze zpochybňovat. Zdá se rozumné
aplikovat nefrakcionovaný heparin v dávce 5 000 IU pod‑
kožně každých 8 hodin nebo 30–40 mg enoxaparinu pod‑
kožně každých 12 hodin [9]. Někteří autoři zvýšili dávku
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LMWH až na 60 mg dvakrát denně, ale došlo k výskytu kr‑
vácivých komplikací. Fondaparinux a nová perorální anti‑
koagulancia zatím nebyly testovány. Profylaxi lze zahájit již
před operací jako v mnoha retrospektivních kohortách; je
však třeba znovu připomenout, že nejsou dostupné žádné
údaje podložené důkazy. Profylaxi lze kombinovat s pomůc‑
kami pro postupnou kompresi. Je třeba důrazně doporučovat
časnou mobilizaci pacientů. Na základě výsledků metaana‑
lýzy Birkmeyera a spol. [6], která prokázala, že profylaktic‑
ké přerušení dolní duté žíly filtry při provádění gastrických
bypassů nesnižuje riziko plicní embolie a může vést k dal‑
ším komplikacím, bychom měli od zavádění filtrů do dolní
duté žíly před operací ustupovat.
Doba trvání léčby rovněž není známá, i když se zdá, že
prodloužení farmakologické profylaxe o 1–2 týdny po pro‑
puštění z nemocnice je dobře snášeno a je účinné [10].

Prodloužená tromboprofylaxe po operacích
pro karcinom
Velké operace pro karcinom podněcují hyperkoagulační
stav, který v pooperačním období zvyšuje riziko TEN. O op‑
timální délce profylaxe se stále diskutuje. Tato problemati‑
ka byla poprvé zkoumána v dvojitě zaslepené multicentric‑
ké studii ENOXACAN (Enoxaparin and Cancer) II [11].
Pacienti podstupující plánované kurativní otevřené chirur‑
gické výkony pro karcinom v dutině břišní či pánvi byli ran‑
domizováni do skupin, v nichž jim byl podáván enoxaparin
(40 mg podkožně) jednou denně, a to buď po dobu jedno‑
ho týdne a následně pak placebo po dobu tří týdnů, nebo
pouze enoxaparin po dobu čtyř týdnů. Profylaxe prodlou‑
žená na čtyři týdny po operaci byla dobře snášena a snížila
incidenci TEN (12,0 % v placebové skupině a 4,8 % ve sku‑
pině s enoxaparinem; p = 0,02), přičemž nebyl pozorován
významný rozdíl v četnosti krvácení.
Nová metaanalýza skupiny z Cochranovy databáze uká‑
zala, že prodloužená profylaxe s LMWH po velkých břišních
nebo pánevních operacích významně snižuje riziko TEN
v porovnání s profylaxí omezenou na dobu hospitalizace,
aniž by se zvýšil výskyt krvácivých komplikací [12].
Společnost ACCP tudíž u těchto pacientů s vysokým ri‑
zikem, zvláště při výskytu karcinomu, doporučuje prodlou‑
žit profylaxi až na čtyři týdny (stupeň 2A) [3].

Nová perorální antikoagulancia
Na lékovou skupinu se dlouho čekalo, protože antagonis‑
té vitaminu K, ač podávaní perorálně, mají opožděný ná‑
stup účinku a úzké terapeutické rozmezí. Vykazují interak‑
ce s mnoha jinými léčivy a nejsou dostatečně účinné, za‑
tímco nízkomolekulární hepariny jsou dobře snášeny a jsou
účinné, ale podávají se injekčně a nejsou syntetické. V po‑
kročilém stadiu vývoje je však několik zřejmě dobře snáše‑
ných a vysoce účinných perorálních léčiv. Jde o látky půso‑
bící buď proti faktoru IIa, nebo proti faktoru Xa, přičemž
při vzájemném porovnávání jsou rovnocenné [13].
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Dabigatran (Pradaxa®) je přímý inhibitor trombinu s těmi‑
to vlastnostmi: biologická dostupnost 6–8 %, dosažení maxi‑
mální plazmatické koncentrace do 2 hodin, pozdější a niž‑
ší pooperační maximální koncentrace, terminální poločas
14–17 hodin. Léčivo se podává jednou nebo dvakrát den‑
ně, vylučuje se nezměněno ledvinami. Dabigatran byl nej‑
dříve vyvinut pro ortopedickou chirurgii. Ve dvou velkých
randomizovaných, dvojitě zaslepených studiích s krátkodo‑
bou (10–14 dnů) i dlouhodobou profylaxí (28 dnů) u pa‑
cientů po implantaci totální náhrady kolenního nebo kyčel‑
ního kloubu se zjistilo, že dabigatran není horší než enoxa‑
parin (40 mg jednou denně) [14,15]. Dabigatran je schválen
Evropskou lékovou agenturou (European Medicines Agen‑
cy, EMEA) a v současné době se používá v každodenní kli‑
nické praxi u pacientů podstupujících ortopedické výkony.
Rivaroxaban (Xarelto®) je perorální aktivní oxazolidono‑
vý derivát, který má silný přímý účinek proti faktoru Xa.
Jeho biologická dostupnost po perorálním podání je větší
než 70 %. Inhibuje faktor Xa s Ki 0,4 nmol/l. Maximálních
koncentrací dosahuje po 2–4 hodinách. Jeho terminální po‑
ločas je blízký 9 hodinám. Vylučuje se ledvinami (ze dvou
třetin, polovina neaktivní) a střevem (z jedné třetiny). Riva‑
roxaban byl stejně jako jiné perorální sloučeniny nejdříve
vyvinut pro ortopedickou chirurgii, přičemž v praxi se zjis‑
tilo, že je lepší než enoxaparin [totální náhrada kyčelního
nebo kolenního kloubu – studie RECORD (Regulation of
Coagulation in Orthopaedic Surgery to Prevent Deep Ve‑
nous Thrombosis and Pulmonary Embolism Programme)]
[16,17]. Je rovněž schválen agenturou EMEA a v současné
době se používá v Evropě. Ve výsledcích nových průzku‑
mů farmakovigilance nebylo u tohoto mocného léčiva uve‑
deno zvýšení rizika krvácení [17,18].
Apixaban (Eliquis®) je mocný přímý reverzibilní inhibitor
faktoru Xa s těmito vlastnostmi: perorální biologická dostup‑
nost 51–85 %, inhibice faktoru Xa s Ki 0,08 nmol/l, termi‑
nální poločas asi 10–15 hodin, renální eliminace 25 %, ne‑
renální eliminace 75 % (metabolismus v játrech, vylučování
žlučí a střevem). Studie III. fáze [program Apixaban Dosed
Orally Versus Anticoagulation with Injectable Enoxaparin to
Prevent Venous Thromboembolism (ADVANCE)] v ortope‑
dické chirurgii se nyní dokončují a ukazují, že perorální api‑
xaban v dávce 2,5 mg dvakrát denně, počínaje 12–24 hodin
po operaci, byl stejně dobře snášen jako enoxaparin v dáv‑
ce 40 mg jednou denně podkožní injekcí u pacientů s totál‑
ní náhradou kolenního nebo kyčelního kloubu, přičemž byl
účinnější [19,20]. V porovnání se severoamerickým dávko‑
váním enoxaparinu (30 mg dvakrát denně) u pacientů s to‑
tální náhradou kolenního kloubu však apixaban ani dabi‑
gatran nevyhověly kritériím noninferiority. Apixaban bude
brzy schválen k používání v Evropě k profylaxi TEN u plá‑
novaných ortopedických výkonů [21,22].
Uvedená tři léčiva by se měla po úvodním období pozo‑
rování používat opatrně, protože neexistují jejich specifická
antidota. Brzy by mělo být dostupné biologické monitoro‑
vání [23]. Ve vývoji jsou dva testy: ředěný trombinový čas
(pro dabigatran) a kalibrovaná anti‑Xa aktivita (u anti‑Xa lá‑
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tek). Lze jen litovat, že tyto testy nebyly vyvinuty současně
se studiemi III. fáze a že kliničtí lékaři museli v tomto ohle‑
du čekat na důrazná doporučení EMEA.
Není pochyb, že zmíněná nová slibná léčiva budou v blíz‑
ké budoucnosti soutěžit s velmi známými nízkomolekulární‑
mi hepariny. Budou se přidávat nové indikace; pro pacienty
je velmi zajímavá zvláště jedna klinická situace – zlomenina
kyčle. U těchto pacientů s mediánem věku 80 let, s nízkou
tělesnou hmotností a s četnými přidruženými onemocnění‑
mi, jako je zhoršená funkce ledvin, se bohužel zdá, že se far‑
maceutické společnosti zdráhají a dosud se neplánuje žádná
klinická studie. Zajímavé budou pravděpodobně i další chi‑
rurgické situace, jako například dlouhodobá profylaxe u pa‑
cientů podstupujících velké břišní operace pro karcinom.

Diskuse a sporné otázky
Účinná prevence TEN je sice dostupná, ale některé otázky
jsou stále předmětem diskusí.
Ve všech klinických studiích farmakologických látek
(nefrakcionovaný heparin, nízkomolekulární heparin, fon‑
daparinux, nové anti‑Xa a anti‑IIa látky) byla jako zástupný
sledovaný parametr použita asymptomatická hluboká žilní
trombóza diagnostikovaná s použitím bilaterální vzestupné
venografie. Vysoká četnost příhod pozorovaná při použití
této metody znamená, že počet pacientů zařazených do stu‑
dií II. a III. fáze byl poměrně malý. Ačkoli může existovat
vztah mezi venografickou a symptomatickou trombózou, po‑
hybuje se v rozmezí od faktoru 5 u totální náhrady kyčelní‑
ho kloubu k faktoru 21 u totální náhrady kolenního kloubu
[24]. Závažnost distálních trombóz diagnostikovaných po‑
mocí venografie je navíc sporná. Poučení od evropských re‑
gulátorů (EMEA) k výsledkům studií profylaxe TEN proto
navrhuje použít kombinaci tří kritérií: symptomatické nebo
asymptomatické proximální HŽT diagnostikované pomocí
ultrazvuku (nebo venografie), plicní embolie a úmrtí v sou‑
vislosti s TEN [25]. Pokud se tato kritéria použijí při vývo‑
ji budoucích molekul, budou výsledky pravděpodobně lépe
odrážet situaci skutečného života, dokonce i když bude nut‑
né významně zvýšit počet pacientů zařazených do studií.
Celková bezpečnost léčiv používaných v profylaxi je dob‑
rá, ale většina těchto antitrombotických látek se vylučuje led‑
vinami. Existuje tudíž skutečné riziko kumulace léčiv a zvý‑
šeného krvácení u pacientů s nedostatečností ledvin. Nicmé‑
ně případů závažného krvácení však bylo pozorováno jen
málo. Zahájení podávání léčiv v období kratším než šest ho‑
din před operací nebo po ní s cílem dosáhnout lepších vý‑
sledků s ohledem na venograficky asymptomatickou distální
HŽT také vedlo ke zvýšení perioperačního krvácení a potře‑
by transfuzí (jak se zjistilo např. ve studiích s fondaparinu‑
xem a ximelagatranem). Podle doporučení ACCP a fran‑
couzských doporučení nemá předoperační podávání níz‑
komolekulárního heparinu injekcí v ortopedické chirurgii
žádný přínos [3,26]. Vývoj všech nových látek je nyní zalo‑
žen na systematickém podávání léčiv po operaci, někdy do‑
konce až jeden den po operaci. Vzhledem k tomu, že je za‑
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ručena účinnost s četností tromboembolických příhod do tří
měsíců 1,5 %, klade se v současnosti přirozeně důraz na bez‑
pečnost. V průzkumu ESCORTE (Evénements cliniques
dans les suites d’une intervention chirurgicale orthopédique
à risque thrombotique élevé) provedeném téměř u 7 000
pacientů se zlomeninou kyčle s prodlouženou pooperační
profylaxí s LMWH, jehož výsledky byly zveřejněny v roce
2006, byla celková četnost tromboembolických příhod do tří
měsíců 1,34 %, četnost závažného krvácení do šesti měsíců
1,2 %, četnost smrtícího krvácení a také plicní embolie 0,2 %
a četnost smrtící plicní embolie 0,04 % [1]. Nakonec, dosáh‑
li jsme maxima s ohledem na účinnost a další zlepšení účin‑
nosti bude vykoupeno krvácením. To dobře chápou společ‑
nosti vyvíjející nová léčiva. Doporučení EMEA z roku 2008
byla velmi zpochybněna průmyslem a někteří autoři navrhli
vypracovat nová doporučení, která zlehčují důležitost krité‑
ria závažného krvácení, zejména krvácení v místě operace,
což vede k možnému optimističtějšímu hodnocení nových
léčiv [27••]. Jiní autoři navrhli jiné prostředky k hodnocení
krvácení [28••].
Tromboprofylaxe je sice ve většině chirurgických přípa‑
dů účinná, někdy však není povinná. U pacientů s nízkým
rizikem, kteří podstupují menší operace spadající do obec‑
né chirurgie, se nedoporučuje jiná specifická profylaxe TEN
než časná a častá mobilizace a chůze (stupeň 1A, resp. 2B)
[3]. Přesně stanovená doporučení pro operace s nízkým rizi‑
kem a menší výkony chybějí, ale obecně platí, že u pacientů
podstupujících ambulantní výkony, jako jsou hernioplastiky,
je velmi nízká četnost HŽT. Pokud jsou pacienti pohybliví
a chodí a nemají další rizikové faktory TEN, lze jejich rizi‑
ko považovat za nízké [29].

Doporučení
Profylaxe TEN je součástí každodenní klinické péče o pa‑
cienty v perioperačním období. To je pravděpodobně dů‑
vod, proč je k dispozici velké množství literatury. Usku‑
tečnilo se mnoho dobře provedených studií a metaanalýz
týkajících se prevence tromboembolické nemoci. Navíc je
dostupných i mnoho doporučení. V roce 2006 byla publi‑
kována francouzská doporučení Société Française d’Ane‑
sthésie et de Réanimation (SFAR), přeložená do angličtiny
[26]. V červnu 2008 bylo publikováno 8. vydání doporuče‑
ní ACCP, která se aktualizují každé čtyři roky [3]. V roce
2009 byla vydána australská doporučení [30]. V roce 2010
zveřejnil velmi podrobná doporučení institut NICE [2]. Vět‑
šina doporučení se shoduje s velkým množstvím údajů a je
obsažena v různých textech.

Závěr
Poměr přínosu a rizika profylaxe TEN u pacientů podstupu‑
jících chirurgický výkon je vysoký a díky zavedení doporu‑
čených postupů, nehledě na jejich původ, má více než 60 %
těchto pacientů na celém světě přiměřenou profylaxi. O ně‑
kterých problémech se však stále diskutuje a potřebují být
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náležitě zváženy. Připravovaný marketing nových léčiv lze
považovat za dobrou zprávu při velkém počtu studií porov‑
návajících nové látky se staršími, zejména s LMWH. Určité
specifické indikace, jako bariatrická nebo hrudní chirurgie,
nebudou součástí tohoto vývoje a kliničtí lékaři budou mu‑
set extrapolovat přínos nových léčiv z ortopedické chirur‑
gie na tyto výkony. Doufáme, že relevantním klinickým sle‑
dovaným parametrům, jako jsou symptomatická proximální
HŽT nebo plicní embolie, se bude dávat přednost před ne‑
podstatnými výslednými klinickými ukazateli, jakým je na‑
příklad venograficky asymptomatická distální HŽT. Kromě
toho je naší trvající povinností posuzovat závažné krvácení
na základě důkazů.
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Účel přehledu
Tato práce vyzdvihuje do popředí aktuální důležité otázky týkající se
anesteziologické péče poskytované pacientům, u nichž je indikována ezofagektomie.

Nové poznatky
V posledních 30 letech ve velkých nemocnicích, kde se tato problematika
soustřeďuje, mortalita pacientů podstupujících ezofagektomii poklesla. Nyní se
pozornost zaměřuje na snahy o snížení morbidity těchto nemocných. Podařilo
se zlepšit krevní zásobení ezofageální anastomózy a nyní jsou na řadě postupy
snižující četnost výskytu plicních komplikací a postupy optimalizující tekutinovou
léčbu. To je oblast, do níž může svým dílem přispět i anesteziologická péče. Je třeba
zmínit i možný přínos minimálně invazivních metod, které se začínají ve větší míře
používat.

Souhrn
Aspekty, které lze ovlivnit anesteziologickou péčí, zahrnují hrudní epidurální
analgezii, cílenou tekutinovou léčbu, postupy protektivní ventilace během
jednostranné plicní ventilace a postupy vedoucí ke zlepšení perfuze žaludečního
štěpu.

Klíčová slova
anestezie, ezofagektomie, perioperační péče

Úvod
Zatímco celková mortalita pacientů podstupujících ezofagek‑
tomii za posledních 30 let klesla na 8–11 %, morbidita se blí‑
ží 40–50 % [1,2]. Za perioperační morbiditu a mortalitu od‑
povídají ve většině případů komplikace samotné anastomózy
a kardiopulmonální komplikace. Zlepšení klinických výsled‑
ků lze dosáhnout náležitým vyhodnocením rizika a výběrem
pacientů, volbou operační metody a jejím provedením a op‑
timalizovanou perioperační péčí.
Perioperační strategie v péči o pacienty podstupující ezo‑
fagektomii byla již probrána ve starších článcích [3]. Tato
práce se soustředí na netěsnosti („leak“) anastomózy (což je
nejčastější chirurgická komplikace), plicní morbiditu a anes‑
teziologické postupy, které mohou tyto faktory ovlivnit, jako
jsou tekutinová léčba, použití vazopresorů, udržení perfu‑
ze tubulizovaného žaludku a hrudní epidurální analgezie.
V článku se dále zabýváme dopadem minimálně invazivních
chirurgických metod, přičemž vyzdvihujeme aktuální studie,
které mohou ovlivnit celkové výsledky léčby.

Komplikace anastomózy a perfuze
tubulizovaného žaludku
Incidence cervikálních anastomotických komplikací se po‑
hybuje v rozmezí 15–37 % [1,2]. U hrudních anastomóz je
četnost výskytu netěsností nižší, ale je vyšší morbidita a mor‑
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talita. Briel a spol. [4] ve své práci doložili výskyt ischémie
tubulizovaného žaludku nebo netěsnosti anastomózy téměř
v 10 %, což představovalo 37 % všech nemocničních úmr‑
tí pacientů po ezofagektomii. Konfigurace rekonstrukčních
operací (neoezofagu) predisponuje k nedostatečnému krev‑
nímu zásobení nejvzdálenějších partií tubulizovaného žalud‑
ku či náhrady jícnu s ischémií v místě anastomózy. Panuje
názor, že tato ischémie má ve 3–25 % případů za následek
výskyt netěsností ezofagogastrických a ezofagokolonických
anastomóz [5]. Přísun kyslíku do traumatizované tkáně zá‑
visí na cévní anatomii, vazomotorické kontrole a parciálním
tlaku kyslíku v tepenné krvi tkáně. Základním požadavkem
je udržení náležité krevní perfuze v místě anastomózy. Ana‑
stomotické komplikace mohou být způsobeny řadou dalších
faktorů (včetně technických aspektů a komorbidit pacienta).
V současné době se zkoušejí některé nové postupy vedoucí
ke zlepšení krevního zásobení s cílem omezit výskyt netěs‑
ností a tím i morbiditu [6].
Navrhované postupy/metody vedoucí ke zlepšení mikro‑
cirkulace v tubulizovaném žaludku zahrnují:
1. interakci na úrovni místního gastrického vazomotorické‑
ho tonu:
a) hrudní epidurální anestezii,
b) prostaglandiny;
2. omezení žilního městnání:
a) farmakologické postupy, například topicky nebo in‑
travenózně podávaný nitroglycerin,
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b) operační postupy, například dočasné uvolnění odto‑
ku žilní krve („bloodletting“);
3. „přeplnění“ oblasti anastomózy dalšími tepnami a žílami;
4. ischemický „preconditioning“ tubulizovaného žaludku:
předoperační přerušení krevního zásobení tubulizované‑
ho žaludku pomocí angiografické embolizace, chirurgic‑
kého výkonu nebo infuze vazoaktivních látek předchá‑
zející samotnému výkonu.
Před rutinním zavedením těchto postupů do praxe je tře‑
ba stanovit jejich účinnost a bezpečnost provedením dal‑
ších studií.
Hrudní epidurální analgezie
Hrudní epidurální analgezie se dává do souvislosti s men‑
ší četností výskytu netěsnosti anastomózy [7], se zlepšením
mikrocirkulace distálního gastrického úseku v experimentál‑
ním modelu [8] a se zlepšením mikrocirkulace v anastomo‑
tické oblasti tubulizovaného žaludku po ezofagektomii [9].
Bylo však zjištěno, že bolusová epidurální aplikace velkého
objemu lokálních anestetik při poklesu systolického arteriál‑
ního tlaku oproti výchozí hodnotě o 30 % vede ke zmen‑
šení průtoku na gastrickém konci anastomózy [10]. Po po‑
dání infuze adrenalinu se průtok žaludečním úsekem vrátil
k normálu. Vzhledem k tomu, že hrudní epidurální analge‑
zie má pro pacienty podstupující ezofagektomii řadu jiných
výhod, je důležité, aby byla do postupů péče o tyto pacien‑
ty zakomponována a aby se maximálně využívalo možné‑
ho přínosu této metody, zatímco její případná rizika budou
pečlivě sledována. Nejčastějšími postupy, které jsou uplat‑
ňovány za výše uvedeným účelem, jsou střízlivé dávková‑
ní jednotlivých bolusů a podávání nižších koncentrací lokál‑
ních anestetik, vyvarování se hypovolémie a uvážlivé použí‑
vání vazopresorů.
Perfuzní tlak
Obecně se předpokládá, že používání vazopresorů může
být spojeno se zhoršením perfuze gastrointestinální ana‑
stomózy [11] a se zvýšeným rizikem vzniku její netěsnosti
[12]. V experimentálních studiích se zvířaty bylo prokázá‑
no, že vazokonstrikce splanchnických cév navozená vazo‑
presory může vést ke zhoršení mikrocirkulace a k lokální
hypoxii [13,14]. Podání infuze noradrenalinu s cílem obno‑
vit náležitou výši krevního tlaku vedlo k těžké hypoperfu‑
zi gastrického štěpu [11]. Stejně tak i systémová arteriální
hypotenze vyvolaná podáním bolusu lokálního anestetika
vedla k následnému poklesu krevního průtoku v anasto‑
móze [10]. Ve studii, kterou provedli Theodorou a spol.
[11] a v níž byl na modelu krvácení podáván noradrena‑
lin, došlo k následnému nepříznivému ovlivnění mikro‑
cirkulace. Naproti tomu zvýšení krevního tlaku, který po‑
klesl po bolusu lokálních anestetik, pomocí infuze adrena‑
linu vedlo k obnovení průtoku krve na gastrickém konci
anastomózy [10].
Systémová arteriální hypotenze ohrožuje perfuzi žaludeč‑
ní tkáně a je třeba jí předcházet. Použití vazokonstrikčních
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Anesteziologická péče může přispět ke snížení morbidity
uplatněním postupů, jako jsou hrudní epidurální analgezie,
cílená tekutinová léčba a protektivní ventilace během jed‑
nostranné plicní ventilace.
Důraz se klade na význam udržení perfuzního tlaku v tu‑
bulizovaném žaludku a na prevenci aspirace.
Klíčem ke zlepšení klinických výsledků může být modifi‑
kace zánětlivé odpovědi.

látek za podmínek normovolémie nemá nežádoucí účinky
na mikrocirkulaci tkáně žaludku [15•] a perioperační použi‑
tí krátkodobě působících vazopresorů – fenylefrinu nebo
efedrinu – není spojeno s výskytem pooperační netěsnos‑
ti anastomózy [12].
Používání vazopresorů s cílem udržení systémového per‑
fuzního tlaku během ezofagektomie je za podmínky vylou‑
čení hypovolémie bezpečné. Aplikace vazopresorů tak může
být při úpravě krevního tlaku, který byl snížen chirurgickou
manipulací nebo epidurální aplikací anestetik pro perfuzi tu‑
bulizovaného žaludku prospěšná. Je však vždy nutné vylou‑
čit hypovolémii, neboť prodloužené podávání vazopresorů
u elektivní ezofagektomie není běžné.

Minimálně invazivní ezofagektomie
Minimálně invazivní ezofagektomie se stále častěji používá
v rámci chirurgické léčby karcinomu jícnu. Spektrum me‑
tod se pohybuje od zcela minimálně invazivních metod až
po metody hybridní, kdy se pro hrudní či břišní část výko‑
nu volí endoskopický postup. Dvě nedávno provedené me‑
taanalýzy sledovaly trendy prospěšnosti minimálně invaziv‑
ní ezofagektomie s ohledem na morbiditu, plicní komplika‑
ce, délku pobytu na jednotce intenzivní péče či v nemocnici
a na velikost krevních ztrát [16•,17]. Do metaanalýz však byly
zahrnuty i případové studie bez vyloučení zkreslení zapříči‑
něného základní selekcí a způsobem uspořádání studie. Nic‑
méně studie se jednotně shodovaly v tom, že po minimálně
invazivní ezofagektomii došlo ke zlepšení krátkodobých kli‑
nických výsledků a výsledky léčby karcinomů byly srovna‑
telné. Není také stále jisté, zda použití minimálně invazivních
postupů zmírňuje zánětlivou odpověď spojenou s ezofagek‑
tomií. Jedna nedávno provedená studie naznačuje, že lapa‑
roskopicky asistované vytvoření tubulizovaného žaludku sni‑
žuje pooperační výskyt syndromu systémové zánětlivé odpo‑
vědi (systemic inflammatory response syndrome, SIRS) [18].
K potvrzení upřednostňování minimálně invazivní ezo‑
fagektomie před klasickou otevřenou operací je však třeba
provést více kontrolovaných prospektivních studií. Může se
stát, že toto nebude možné, protože řada operačních praco‑
višť se zaměřila jen na minimálně invazivní metody, a ne‑
bude tak k dispozici dostatečný počet pacientů pro zařaze‑
ní do studií. Jediná multicentrická prospektivní studie za‑
hrnující 99 případů minimálně invazivní ezofagektomie
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popisuje 2% 30denní mortalitu, 4,9% incidenci pneumo‑
nie a 7,8% výskyt netěsnosti anastomózy [19]. Výsledky se
zdají být slibné.
Anesteziologické aspekty minimálně invazivní ezofagek‑
tomie [20] zahrnují delší operační dobu, pravděpodobně del‑
ší dobu jednostranné plicní ventilace, použití hrudní epidu‑
rální analgezie a eventuálně pronační polohu pacienta bě‑
hem thorakoskopické mobilizace ezofagu.

Tekutinová léčba
Udržení vyváženého perfuzního tlaku a dodávky kyslíku ži‑
votně důležitým orgánům a střevní sliznici a prevence nad‑
měrné retence tekutin – tedy ovlivnění faktorů, které mohou
prodloužit dobu do obnovení gastrointestinálních funkcí,
zhoršit poškození a/nebo hojení anastomózy, zhoršit koagu‑
laci a srdeční a dechové funkce – je náročné [21–25].
K dispozici je stále větší množství publikovaných prací
porovnávajících liberální tekutinovou léčbu s restriktivními
postupy. Řada z nich dokládá lepší výsledný stav pacientů,
u nichž byl uplatněn restriktivní přístup k tekutinové léč‑
bě [21–23,26,27]. Tito pacienti vykazovali po velkých chi‑
rurgických výkonech na trávicím ústrojí kratší dobu do ob‑
novení gastrointestinálních funkcí [21–23], nižší celkovou
morbiditu [21–23,27] a lepší dechové parametry [22,26].
Na jednom experimentálním modelu byla při perioperač‑
ním přetížení krystaloidními roztoky prokázána zhorše‑
ná životnost anastomóz tenkého střeva [28]. Zmíněná prá‑
ce prokázala přímý nepříznivý vliv tekutinového přetížení
na funkci a strukturu ileoilické anastomózy, na její hojení
a výskyt pooperačních komplikací. Dvě poměrně malé stu‑
die zaměřené specificky na ezofagektomie zahrnovaly ne‑
randomizované skupiny případů [26,29]. Kita a spol. [26]
ve své práci prokázali, že omezené peroperační podává‑
ní krystaloidů snižuje pooperační výskyt plicních kompli‑
kací a zkracuje dobu hojení. Neal a spol. [29] ve své práci
informují o poklesu morbidity spojené s ezofagektomií při
aplikaci standardní multimodální strategie zahrnující hrud‑
ní epidurální analgezii, časnou extubaci a co největší snahu
„vyhnout se nadměrnému podávání tekutin“ (průměrně 4 li‑
try krystaloidních roztoků). Pozitivní perioperační tekutino‑
vá bilance byla u pacientů, kteří podstoupili transthorakál‑
ní ezofagektomii nebo ezofagogastrektomii, spojena s hor‑
šími chirurgickými výsledky [30].
Z důvodu neexistence přesné definice tekutinové restrik‑
ce a rozdílných tekutinových režimů a cílů použitých ve stu‑
diích je obtížné definovat doporučené postupy pro periope‑
rační tekutinovou léčbu. Klíčovým faktorem pro dosažení
lepších pooperačních klinických výsledků je patrně snaha
zabránit tekutinovému přetížení.
Předpoklad akutního poškození plic během jednostran‑
né plicní ventilace a vysoká incidence plicních komplika‑
cí během ezofagektomie nás vedou k názoru, že tekutinová
léčba by měla být optimalizována ve snaze předejít dalšímu
zhoršení akutního poškození plic. Cílená léčba s individuál‑
ně nastavenými hemodynamickými parametry („goal‑di‑
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rected therapy“, peroperační hemodynamická optimaliza‑
ce) vede u řady velkých operací ke zkrácení doby hospi‑
talizace, k poklesu výskytu pooperační nauzey a zvracení
a k rychlejšímu obnovení gastrointestinálních funkcí [31]
a měla by být aplikována i během ezofagektomie. Jícno‑
vé dopplerovské monitorování hemodynamiky, jako meto‑
da podložená věrohodnými údaji založenými na důkazech
[32], není v dané situaci praktikovatelné a mělo by být na‑
hrazeno jiným, minimálně invazivním způsobem hemody‑
namického monitorování.
Metoda monitorování srdečního výdeje analýzou pulso‑
vé křivky umožňuje sledování tekutinové náplně (extravas‑
kulární plicní voda) po ezofagektomii a jeví se jako užiteč‑
ný způsob sledování parametrů plicních funkcí a předvídání
výskytu plicních komplikací [33,34]. Tekutinová léčba říze‑
ná podle monitorovaného kolísání arteriálního tlaku byla
v nedávné době opět zkoumána [35•]. Výsledky jsou po‑
vzbudivé, avšak k vytváření jakýchkoli závěrů je třeba pro‑
vést další studie. Systém FloTrac®/Vigileo® (Edwards Life‑
sciences, Irving, Kalifornie, USA) byl podle závěrů dvou
malých studií zahrnujících údaje pacientů po ezofagektomii
přesným prediktorem intravaskulární hypovolémie a pomo‑
hl ke zlepšení hemodynamické stability v pooperačním ob‑
dobí [36,37]. Jiná studie [38] velkých břišních chirurgických
výkonů ve svých závěrech však dovozuje, že uvedená me‑
toda není spolehlivým prediktorem adekvátnosti tekutino‑
vé léčby. Užitnost a přesnost této metody je limitována ně‑
kterými faktory spojenými s ezofagektomií, jako jsou změ‑
ny plicní poddajnosti a kolísání nitrohrudního tlaku během
polohování, laparoskopie a zvýšený nitrobřišní tlak, otevře‑
ný hrudník, ventilační parametry [dechový objem a pře‑
tlak na konci výdechu (positive end‑expiratory pressure,
PEEP)] během oboustranné a jednostranné plicní ventilace.
Pokud jsou pacienti na konci chirurgického výkonu extu‑
bováni, je použití této metody omezeno na jen na operační
období. Kromě toho nejsou k dispozici žádné údaje ohled‑
ně klinických výsledků. Vliv hemodynamické optimaliza‑
ce a optimální technické zařízení pro monitorování závis‑
losti na předtížení (preload) během ezofagektomie tak bude
předmětem dalšího zkoumání.
Rozhodování mezi krystaloidními a koloidními roztoky
pro použití v perioperační tekutinové léčbě a jejich účinek
na hojení střevních anastomóz je stále diskutabilním téma‑
tem. Hemodynamická optimalizace během velkých břišních
operačních výkonů vedla k lepšímu obnovení gastrointesti‑
nálních funkcí a k nižšímu výskytu komplikací [31]. Zajíma‑
vé je, že ve skupině pacientů, kteří podstoupili výkon, bylo
podáno více koloidů než ve skupině kontrolní – tato sku‑
tečnost nebyla cílem studie, ale spíše výsledkem typu uspo‑
řádání studie. Na experimentálním modelu se jeví, že po‑
dání koloidů je v porovnání s obdobným objemem krysta‑
loidních roztoků přínosem pro hojení střevní anastomózy
[39•]. Na zvířecích modelech břišních chirurgických výko‑
nů [40,41] zlepšovala metoda cílené léčby koloidy, necílená
léčba krystaloidy a metoda restriktivního podávání krysta‑
loidů mikrocirkulaci střeva a okysličení tkání. V jiné studii,
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provedené na potkaním modelu, nebyl zjištěn žádný rozdíl
v hojení anastomóz při porovnání skupiny, v níž byly pa‑
cientům podávány koloidy, se skupinou, v níž byl podáván
fyziologický roztok [42]. Celkové klinické výsledky tak zřej‑
mě může zlepšovat pouze cílený přístup a podávání nále‑
žitého množství tekutiny odpovídajícího ztrátám či defici‑
tu tekutin [43].

Plicní morbidita
Plicní komplikace jsou časté a jsou nejběžnější příčinou úmr‑
tí v pooperačním období u pacientů s karcinomem jícnu
[44–46]. Bylo zjištěno, že plicní morbiditu a/nebo výskyt
akutního poškození plic ovlivňuje řada faktorů ze strany pa‑
cienta (věk, stav fyzické výkonnosti, plicní funkce) a řada pe‑
rioperačních faktorů (trvání chirurgického výkonu, jedno‑
stranná plicní ventilace, tekutinová léčba, netěsnost anasto‑
mózy) [44–49]. Příčina je zřejmě multifaktoriální a k tomu,
aby došlo ke snížení celkového výskytu plicních komplika‑
cí, bude pravděpodobně zapotřebí kombinace různých po‑
stupů [50••].
Jednostranná plicní ventilace
Ezofagektomie je provázena silnou zánětlivou odpovědí,
která může mít vztah k rozvoji akutního poškození plic
[51–53]. Jednostranná plicní ventilace vede k zánětlivé od‑
povědi. Délka trvání jednostranné plicní ventilace a trvá‑
ní samotné chirurgické manipulace zhoršuje alveolární po‑
škození a zvyšuje tvorbu leukocytů v níže uložené plíci.
Otevírání alveolů a s ním spojené reexpanzní/reperfuzní
poškození přidává tkáni další inzult [54–56]. Klinický vliv
každého z nezávislých faktorů na perioperační morbiditu
u pacientů po ezofagektomii není jasný, ale je zřejmé, že
by měly být použity postupy protektivní plicní ventilace.
K těmto postupům se řadí dechový objem 5–6 ml/kg, opti‑
malizovaná hodnota PEEP (nastavení PEEP nad hodnotu
spodního inflekčního bodu), limitované plató pod hodno‑
tou 25 cm H2O a vrcholové nádechové tlaky pod hodnotou
35 cm H2O [57]. Protektivní plicní ventilace (dechový ob‑
jem 5 ml/kg a PEEP 5 cm H2O) během jednostranné plic‑
ní ventilace na prasečím modelu vedla k nižší koncentraci
zánětlivých cytokinů v plazmě a v plicní tkáni [58]. Podob‑
ný nález byl při porovnání skupiny ventilované dechovým
objemem 5 ml/kg a skupiny ventilované dechovým obje‑
mem 10 ml/kg zjištěn i u hodnot zánětlivých cytokinů z te‑
kutiny získané bronchoalveolární laváží od pacientů během
jednostranné plicní ventilace [59]. Používání menších de‑
chových objemů a přiměřených hodnot PEEP během jed‑
nostranné plicní ventilace bylo spojeno se zmírněním zá‑
nětlivé odpovědi po ezofagektomii, se zlepšenými plicními
funkcemi a s časnější extubací [48].
Typy anestetik
U prchavých inhalačních anestetik byl prokázán imunomo‑
dulační účinek závislý na dávce a na délce podávání. Avšak
výsledky studií porovnávajících prchavá inhalační aneste‑
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tika s propofolem během hrudních chirurgických výkonů
a jednostranné plicní ventilace jsou bohužel rozporuplné.
Desfluran [60] a sevofluran [61] vedly v porovnání s pro‑
pofolem k oslabené plicní zánětlivé odpovědi a vykazovaly
menší celkový počet nežádoucích účinků [61]. Délka ope‑
račního výkonu a délka jednostranné plicní ventilace však
byly ve skupině, v níž byl podáván propofol, větší. Tato sku‑
tečnost se ukázala jako rizikový faktor pro plicní morbidi‑
tu [44,47]. V jiné práci bylo naproti tomu doloženo, že se‑
vofluran vyvolává během hrudního chirurgického výkonu
větší prozánětlivou odpověď než propofol [62]. Ačkoli byla
populace pacientů podobná, rozdíly v délce trvání výkonu
a v délce trvání jednostranné plicní ventilace, rozdílné me‑
tody sběru údajů, rozdíly v načasování a v použitých labo‑
ratorních metodách bohužel omezují možnost porovnání
výsledků. Dále je třeba říci, že zánětlivá odpověď spojená
s jednostrannou plicní ventilací v průběhu transthorakální
ezofagektomie je komplexní reakcí, která byla silněji vyjá‑
dřena na ventilované straně plic. Významné rozdíly jsou
rovněž v časovém průběhu reakce na obou stranách [63•].
Plicní komplikace nebo netěsnost anastomózy také neměly
přímý vztah ke koncentracím cytokinů. Vzhledem k uvede‑
ným skutečnostem je tedy význam vlivu jednotlivých anes‑
tetik na zánětlivou reakci během ezofagektomie a význam
vlivu na klinické výsledky i nadále nejasný.
Hrudní epidurální analgezie
Pro pacienty po ezofagektomii poskytuje hrudní epidurál‑
ní analgezie značnou úlevu od bolesti [64,65], snižuje vý‑
skyt plicních komplikací [66,67] a hraje hlavní úlohu v mul‑
timodálním přístupu nebo standardizovaném perioperač‑
ním klinickém postupu, který prokázal zlepšení celkových
klinických výsledků [29,68,69]. Žádná epidurální analgezie
nebyla shledána nezávislým rizikovým faktorem pro pneu‑
monii. Hrudní epidurální analgezie byla klíčovým fakto‑
rem v rámci snahy o okamžitou nebo časnou pooperační
tracheální extubaci [67]. Dostupné nejsou žádné specifické
srovnávací studie zabývající se hrudní epidurální analgezií
u otevřených operací v porovnání s operacemi prováděný‑
mi pomocí minimálně invazivní ezofagektomie. Nicméně
k dispozici je i studie [70] dokládající snížení rizika nemoc‑
ničního úmrtí u pacientů, kteří podstoupili minimálně in‑
vazivní ezofagektomii. Jako rozumné se tedy jeví pokračo‑
vat v aplikaci hrudní epidurální analgezie u minimálně in‑
vazivní ezofagektomie.
Prevence tracheální aspirace
Po ezofagektomii jsou pacienti vystaveni riziku refluxu ky‑
selého žaludečního obsahu do reziduálního proximálního
jícnu a hltanu. Řada mechanismů působcích v rámci pre‑
vence refluxu je totiž narušena nebo úplně chybí [71–73].
Dolní jícnový svěrač je excidován, žaludek je denervován
a často je také pozorována paréza rekurentního laryngeál‑
ního nervu [74].
Rutinní pooperační nazogastrická dekomprese tubulizo‑
vaného žaludku prováděná v rámci prevence aspirace a sní‑
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žení rizika netěsnosti anastomózy způsobené ischémií tubu‑
lizovaného žaludku vyvolanou rozepětím tkáně může sama
o sobě vést k dysfunkci hypofaryngu a k diskomfortu pa‑
cienta, může být predispozicí rozvoje sinusitidy, faryngiti‑
dy a pneumonie [73,75–77] a může být i příčinou perfora‑
ce. Dekomprese tubulizovaného žaludku po ezofagektomii
lze bezpečně dosáhnout faryngostomickou sondou [78] nebo
transcervikálně [79]. Tato metoda se osvědčila, neboť pod‑
poruje komfort a mobilitu pacienta a vykazuje nízkou inci‑
denci komplikací.

Nedávné výzkumy
V následujícím textu předkládáme výsledky některých zají‑
mavých nedávno provedených studií.
Kardiovaskulární morbidita
Výskyt arytmií je v perioperačním období běžný. V převáž‑
né míře jde o benigní arytmie, avšak symptomatické arytmie
mohou zhoršovat klinické výsledky [80–82].
Fibrilace síní je spojena s plicními komplikacemi, s ne‑
těsností anastomózy a s následnou oběhovou nestabilitou
[80]. V randomizované kontrolované studii zahrnující 80
pacientů podstupujících transthorakální ezofagektomii byl
při profylaktickém intravenózním podání amiodaronu zjiš‑
těn výrazný pokles incidence fibrilace síní [83•]. Tato sku‑
tečnost se však dále neodrazila ve zkráceném pobytu na jed‑
notce intenzivní péče ani ve zkrácení doby hospitalizace.
Incidence infarktu myokardu u pacientů po ezofagektomii
se pohybuje okolo 1–2 % [44,45]. Výsledky studie POISE
[84] a nedávno provedené metaanalýzy [85] nepodporují
použití beta‑blokátorů v rámci prevence u pacientů s níz‑
kým nebo středním rizikem podstupujících jiný než kardio‑
chirurgický výkon.
Zánětlivá odpověď
Zánětlivá odpověď vyvolaná během ezofagektomie se po‑
dílí na rozvoji pooperačních komplikací, zejména na respi‑
rační morbiditě. Užitečné může být modifikování této zá‑
nětlivé odpovědi pomocí perioperačního podání steroidů,
prostaglandinu E1 nebo inhibitoru proteázy. Bylo doloženo
zmírnění hypercytokinémie, zlepšení pooperačního okysli‑
čení a zkrácení doby trvání SIRS [86–88]. Nebyl shledán
žádný rozdíl v morbiditě a mortalitě. Metaanalýza zabýva‑
jící se intravenózním podáváním metylprednisolonu s cílem
utlumit zánětlivou odpověď na ezofageální resekci odhali‑
la problémy v kvalitě sedmi z celkového počtu osmi zpra‑
covávaných studií [89]. Na dané téma je třeba provést další
rozsáhlejší prospektivní randomizované studie.

Závěr
Použití hrudní epidurální analgezie, cíleně zaměřené teku‑
tinové léčby, udržení perfuzního tlaku, ochranných postu‑
pů během jednostranné plicní ventilace a prevence aspira‑
ce představují některé z postupů vedoucí ke snížení výskytu
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plicních komplikací a k prevenci netěsností anastomózy. Dal‑
ší vědecké bádání v této oblasti by se mělo zaměřit na mo‑
difikaci zánětlivé odpovědi jako jedné z možností zlepšení
celkových klinických výsledků.
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