
Abstrakt

Úvod:

Venoarteriální mimotělní membránová oxygenace (VA ECMO) je široce využívaná metoda
v léčbě závažného oběhového selhání, avšak opakovaně byl pozorován také její negativní
vliv na levou komoru srdeční (LV). Cílem práce je zhodnotit vliv průtoku mimotělní
podporou (EBF, extracorporeal blood flow) na systémovou hemodynamiku během VA
ECMO terapie dekompensovaného srdečního selhání.

Metody:

Biomodel (prase domácí) srdečního selhání s nízkým srdečním výdejem byl vytvořen
dlouhodobou rychlou stimulací myokardu (chronické srdeční selhání) a koronární hypox-
emií (akutní srdeční selhání). Známky dekompensovaného srdečního selhání byly defi-
novány sníženým srdečním výdejem a tkáňovou hypoperfusí. Následně bylo v celkové
anestezii zavedeno VA ECMO a během různých průtoků mimotělní podporou byla po-
mocí PV diagramu hodnocena práce levé komory. Orgánově specifické parametry byly
monitorovány regionální tkáňovou oxygenací a měřením průtoku krve v karotické a sub-
klaviálí arterii.

Výsledky:

Závažné dekompensované srdeční selhání vedlo k systémové hypotensi, nízké tkáňové oxy-
genaci, nízké saturaci smíšené venosní krve a ke zvýšení end-diastolického tlaku v levé
komoře. Zvyšováním EBF od minimálního průtoku až na 5 l/min došlo k výraznému
zvýšení systolického tlaku v levé komoře, snížení pulsatility v tepnách a zlepšení orgánové
perfuse. Na druhou stranu ale byly zjištěny zvýšené nároky na funkci levé komory:
významně se zvýšily end-systolický a end-diastolický objem a end-diastolický tlak (pro
všechny P < 0.001). V důsledku toho vzrostla práce levé komory (P < 0.05), avšak ejekční
frakce se neměnila. Významně se nezměnil ani isovolumický index kontraktility.

Závěr:

U modelu dekompensovaného chronického i akutního srdečního selhání se při vyšších
průtocích VA ECMO zvyšují nároky na práci levé komory. Vysoký průtok VA ECMO tak
může být potenciálně nebezpečný a pro ochranu myokardu by měl být průtok mimotělní
podporou nastaven nejen s ohledem na systémovou perfusi, ale také na parametry levé
komory.
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