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Abstrakt 

 

Fichtl, Jaromír – Kontrola kvality vedení mimotělního oběhu pomocí Data 

management systému  

1. lékařská fakulta UK Praha 2, Kateřinská 32 

Vedoucí práce : MUDr. Rulíšek Jan 

 

V průběhu mimotělního oběhu je typické kolísání parametrů základních 

životních funkcí. Kolísání těchto parametrů může mít přímý vliv na pooperační 

zotavení. Dokonce může vést k dočasnému nebo trvalému poškození orgánových 

funkcí. Střední arteriální tlak je jedním ze základních parametrů perfuze tkání. 

Dojde-li k poklesu středního arteriálního tlaku pod 50 mmHg, může docházet ke 

korelující orgánové hypoperfuzi a desaturaci žilní krve. 

V této studii zaměřené na shromažďování údajů o vedení  mimotělního 

oběhu při srdečních operacích, pomocí modulu pro shromažďování dat (DMS) by 

Stőckert, De. Zaměřuje se na průběh hodnot středního arteriálního tlaku a žilní 

saturace krve kyslíkem. 

 Soubor zahrnuje 45 pacientů splňujících  kritéria: srdeční operace na 

chlopních, operováno na III.sále II.chirurgické kliniky, operováno v normotermii. 

U 22 pacientů byly zaznamenány v průběhu mimotělního oběhu hypotenze po 

dobu delší než čtyři minuty (skupina A). U zbývajících 23 pacientů významná 

hypotenze nebyla zaznamenána (skupina B). Mezi skupinami byla provedena 

komparace. Byla porovnána průměrná doba hospitalizace, průměrná doba 

intubace a výskyt neurologických komplikací. Průměrná doba hospitalizace byla 

ve skupině A - 180 hodin, skupině B - 210 hodin. Průměrná doba intubace byla ve 

skupině A - 114 hodin, skupině B - 89 hodin. Výskyt neurologických komplikací 

byl ve skupině A - 6 pacientů, skupině B - 5 pacientů.  

Na závěr: pokles středního arteriálního tlaku nekoreloval s žilní 

hyposaturací a nebyl způsoben hypoperfuzí. Významné hypotenze sice byly 

pozorovány, nicméně jejich dopad na funkci mozku nebyl zjištěn. Vzorek skupin 

byl příliš malý pro zaznamenání větších rozdílů poskytujících statisticky 

významné výsledky. 
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Abstract 

 

Fichtl, Jaromír – Quality control management of extracorporeal circulation with 

Data management system 

1. lékařská fakulta UK Praha 2, Kateřinská 32 

Head of the work : MUDr. Rulíšek Jan 

 

During extracorporeal circulation are typical fluctuation of parameters of 

basic life functions.These variations of values can have a direct impact on 

postoperative recovery. May even lead to temporary or permanent damage to 

organ function. Mean arterial pressure is one of the basic unit of tissue perfusion. 

If there is a drop in mean arterial pressure below 50 mmHg, there may be organs 

hypoperfusion associated with desaturation of venous blood. 

In our study focused on gathering data in the management of 

cardiopulmonary bypass during cardiac procedures by using the data collection 

would Stocker De. We focus on course of the values of mean arterial pressure and 

actual venous blood oxygen saturation. 

The group included 45 patients meet the criteria: valve surgery, surgery is 

an operating room No.3, surgery in normothermia.  In 22 patients were recorded 

during cardiopulmonary bypass hypotension for more than four minutes ( Group 

A). In the remaining 23 patients the episode of hypotension has not been reported 

(Group B). Both groups were compared. We compared the average time of 

hospitalization, the average time of intubation and the incidence of neurological 

complications. The average time of hospitalization was in Group A – 180 hours, 

Group B – 210 hours. The average time of intubation was in Group A  - 114 

hours, Group B – 89 hours. The incidence of neurological complications was in 

Group A – 6 patients, Group B  - 5 patients. 

In conclusion: the decrease in mean arterial pressure was not correlated with 

venous hyposaturation and was not caused by the decrease in the flow. Significant 

hypotensions were observed, however, their impact on brain functions was not 

detected. The sample group was too small for the observed differences to provide 

statistically significant results 
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1. Úvod 

Kardiovaskulární onemocnění postihují srdce a cévy a mohou mít mnoho 

podob, jako jsou například vysoký krevní tlak, ischemická choroba srdeční, 

onemocnění srdce a mozková mrtvice. Jsou nejčastější příčinou úmrtí v EU a 

ročně způsobují přibližně 40 % úmrtí což představuje cca. 2 miliony případů [6]. 

V naší republice je situace dokonce ještě kritičtější, udává se téměř 50% podíl na 

celkové úmrtnosti. Dnešní medicína je již na takové úrovni, že dokáže většinu 

nemocí a vad kardiovaskulárního systému vyřešit. Dokonce se čím dál více 

přechází od velkých chirurgických řešení k miniinvazivním variantám léčby. 

Z toho vyplývá, že  chirurgickou léčbu podstupují stále komplikovanější pacienti. 

K jejich léčbě se využívají stále modernější a sofistikovanější metody. Nemalou 

měrou k tomuto trendu přispívá stále rychlejší rozvoj zdravotnické techniky.   

Cílem této práce je zhodnotit kvalitu vedení mimotělního oběhu (MO) 

pomocí zařízení pro sběr dat: Data management systém Stőckert. K tomuto 

zhodnocení byl zvolen jeden z důležitých parametrů při MO a tím je perfuzní tlak. 

Hodnotí jaký dopad má hypotenze během operace na pacienty při pooperačním 

zotavení. Existují studie, které prokazují, že hypotenze v normotermii, při 

zachování perfuze, nezpůsobuje prokazatelné poškození CNS. Toto tvrzení 

podpořil ve své studii Baker a Newland, kteří si dokonce zvolili jako hraniční 

systémový tlak 40 mmHg. Jejich kontrolní skupina měla věkový průměr okolo 60 

let[13]. Proti tomu ovšem stojí studie, které uvádějí, že je třeba udržovat během 

MO tlak vyšší, protože tak dochází k prokazatelnému snížení počtu komplikací 

(viz. Gold JP a kol. [15]). 
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2. Teoretická část 

 

2.1. Indikace k použití mimotělního oběhu 

 

Mimotělní oběh je indikován k použití převážně u kardiochirurgických 

operací. Jedná se tedy o výkony na srdci jako např. transplantace srdce, 

revaskularizace pomocí aortokoronárních  bypassů, náhrady nebo plastiky 

chlopní, uzávěry defektů septa síní či komor a mnoha dalších. Dále se používá u 

některých operací na velkých cévách jako je disekce aorty. Stále častější je ale 

použití  i v jiných oborech než je kardiovaskulární chirurgie. Příkladem jsou 

transplantace plic a jater, v onkologii při izolované perfuzi končetin 

chemoterapeutiky a v dalších oborech [1]. 

 

2.2. Fyziologie mimotělního oběhu 

 

Fyziologií MO (mimotělního oběhu) se rozumí fungování orgánů v 

podmínkách , kdy je žilní krev odváděna mimo žilní systém do oxygenátoru, 

okysličována a čerpána zpět  do tepenného systému nemocného. „Fyziologické 

funkce“ organismu během MO jsou pak za těchto podmínek zcela odlišné od 

fyziologických funkcí za normálních podmínek [2].  

Během MO dochází ke změnám v toku krve, výměně plynů a mnoha dalším 

dějům. Během perfuze je možné celou řadu funkcí organizmu aktivně ovlivňovat 

a mít je tak pod kontrolou. Patří mezi ně minutový průtok, perfuzní čili systémový 

tlak, centrální žilní tlak, tlak v plicnici, hematokrit a přesné biochemické složení 

náplně pro MO, pO2, pCO2, acidobazická rovnováha v tepenné krvi, teplota 

perfuzátu a tím i teplota operovaného pacienta a mnoho dalších [3]. 

 

 



11 

 

2.2.1. Průtok krve během mimotělního oběhu 

 

 Během MO ztrácí organismus možnost reagovat na změny svých 

energetických nároků změnami minutového srdečního výdeje. Mechanické 

čerpadlo zajišťuje minutový průtok krve. Fyziologický krevní průtok v klidu se 

pohybuje většinou v hodnotách kolem 2,8 – 4,0 l/m
2
/min

 
, průtok během MO se 

obvykle stanovuje jen na 2,2 – 2,4 l/m
2
/min. Tato hodnota byla experimentálně 

stanovena a klinicky ověřena Kirklinem a spol. již v roce 1955 [7]. Nižší průtok 

představuje určitý kompromis , protože při vyšších průtocích stoupá kinetická 

energie krevních částic a může docházet k jejich zvýšené mechanické traumatizaci 

i větší expozici krve ve styku s umělými povrchy [1]. V současnosti se udává u 

hypertoniků a nemocných vyšších věkových skupin průtok 3 l/m
2
/min. 

 

2.2.2. Systémový – perfuzní tlak  

  

 Výše systémového tlaku během MO je závislá na periferní cévní rezistenci 

organismu a na velikosti průtoku krve z pumpy. Výsledkem, ale musí být 

adekvátní perfuze orgánů. Proto je třeba vždy sledovat některý z ukazatelů kvality 

orgánové perfuze a to saturaci O2  nebo pO2 v žilní krvi. Obecně je za dolní 

přijatelnou hranici považován tlak 50 mmHg, při plném průtoku a 

v normotermii[8]. Udržet ve všech situacích spočítaný minutový průtok je zásadní 

požadavek. Pokud se držíme této zásady má dočasná hypotenze žádný nebo jen 

minimální dopad na pacienta. Situaci mění věk pacienta, neboť úměrně k věku je 

nutné udržovat vyšší perfuzní tlak.  

 Příčinou nízkého perfuzního tlaku může být nízká periferní cévní 

rezistence, nízký průtok pumpy, nesprávně nastavená okluze válečků pumpy, 

nesprávné zavedení arteriální kanyly, hemodilucí (sníženou viskozitou krve) nebo 

podáním anestetik či vazodilatačních látek.  

 Opačným pólem této problematiky je vysoký perfuzní tlak. Většinou je 

způsoben vysokou periferní cévní rezistencí nebo vysokým arteriálním průtokem. 
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Za vysoký se považuje tlak nad 100 mmHg. Tento stav vede ke zhoršení tkáňové 

perfuze a tím i poškození organizmu. Doporučené rozmezí systémového tlaku 

v normotermii je tedy 50-75 mmHg při hematokritu 0,20 – 0,28 [1].  

 

2.2.3. Výměna plynů během MO 

 

 Nejdůležitější funkcí mimotělního oběhu je zabezpečit zásobení organismu 

okysličenou krví a zachovat tak jeho funkce po dobu výkonu na srdci [9]. 

Transport kyslíku tkáním je během MO závislý na průtoku krve a obsahu kyslíku 

v krvi. Spotřeba kyslíku je dána hlavně tělesnou teplotou a hladinou 

katecholaminů, ale může být ovlivněna i celou řadou jiných faktorů. Při perfuzi za 

standardních podmínek dodávka O2 pětinásobně převyšuje jeho spotřebu ve 

tkáních. Sledování saturace O2 v žilní krvi je jedním z nejdůležitějších okamžitých 

ukazatelů kvality perfuze. Je-li saturace v tepenné krvi 100% a tkáně spotřebují 

20% O2, potom výsledná žilní saturace je 80%.  

 Oxid uhličitý opouští krev protékající oxygenátorem  také na základě 

gradientu mezi pCO2 ve smíšené žilní krvi a pCO2 ve směsi plynů , které jsou do 

oxygenátoru přiváděny. Proces eliminace CO2 je vždy mnohem efektivnější než 

proces okysličování [1].  

 Při perfuzi v normotermii je doporučovaná hodnota pCO2 40 mmHg a u 

pO2 to je 100 – 200 mmHg [10]. 

 Parametry výměny plynů se významně mění se změnou teploty organismu. 

S ochlazováním se snižuje náročnost orgánů na O2, čehož se využívá hojně u 

náročných chirurgických výkonů [11]. Oxygenační náročnost v závislosti na 

perfuzním tlaku a teplotě znázorňuje Graf č.1.  
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Graf č. 1 - Normogram vyjadřující vztah spotřeby kyslíku na rychlosti průtoku krve při 

různých teplotách 

 

2.3. Základní součásti mimotělního oběhu 

 

Základní funkcí systému pro mimotělní oběh je zachovat krevní oběh a 

oxygenaci organismu i v době srdeční zástavy při chirurgickém výkonu na srdci 

nebo na velkých cévách. K základní sestavě MO existuje mnoho přídavných 

periferií jako např. hemokoncentrátory, dializační okruhy, kardioplegické sety a 

různá monitorovací zařízení [1]. 

Okruh pro mimotělní oběh se skládá z následujících základních součástí: 

-Žilní (odvodná) kanyla/kanyly 

-Žilní linka hadicového systému 

-Žilní kardiotomický rezervoár, otevřený a uzavřený systém MO, odsávání 

z operačního pole (koronární sání) 

-Pumpy (čerpadla pro MO), pomocné pumpy pro sání , podávání kardioplegie 

apod. 

-Okysličovací zařízení – oxygenátor + výměník tepla  

-Tepenná linka hadicového systému  
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-Tepenný filtr 

-Tepenná (přívodná kanyla) kanyla 

- Dekompresní systémy srdeční (venty) 

Obr. č. 1 – Schéma mimotělního oběhu 

 

 

Mimotělní oběh se dá zjednodušit na tyto součásti: kanyly, rezervoár, 

čerpadla a oxygenátor . 

 

2.3.1. Kanyly 

 

 Při MO se používá několik druhů kanyl.  

- Odvodná, venózní – touto kanylou se svádí pomocí gravitace krev z pravé 

srdeční předsíně nebo horní a dolní duté žíly do rezervoáru. Žilní drenáž 

je možno provést kanylací cestou femorální žíly. V tomto případě je 

většinou potřeba využít aktivního nasávání žilní krve. 
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- Přívodná, arteriální – touto kanylou se vrací tlakem okysličená krev do 

aorty. Toto místo je nejužší z celého systému. Proto musíme obezřetně 

volit mezi typem a průměrem kanyly, aby docházelo k co nejmenšímu 

poškození pacienta. V úzkém hrdle kanyly totiž dochází k velkému 

proudění krve a k velkým turbulencím. Udává se, že gradienty nad 100 

mmHg jsou již spojeny s hemolýzou a denaturací bílkovin plazmy[12].  

Proud krve vytváří tzv. tryskový efekt, který může poškodit stěnu aorty 

nebo uvolnit sklerotické pláty. 

- Ventová – je mnoho druhů pomocných kanyl pro odvod krve a vzduchu 

z různých srdečních oddílů. Jedná se většinou o tenké kanyly 

uzpůsobené tvarem svému užití. 

 

2.3.2. Žilní rezervoár 

 Plní funkci zásobárny krve. Je umístěn v nižší poloze než je tělo pacienta, 

aby mohlo docházet ke gravitační žilní drenáži. Umožňuje částečně vyrovnávat 

rozdíly mezi přítokem krve a potřebou minutového průtoku. Zároveň jsou do něj 

svedeny veškeré venty a koronární sání. Veškeré léky se podávají právě do něj. 

 

Obr. č. 2 – Venózní rezervoár 
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2.3.3. Pumpa (čerpadlo) 

 K vypuzování krve zpět do cévního systému pacienta je třeba čerpadla. 

Používají se dva typy čerpadel. 

Rotační válečková pumpa – jedná se o nejpoužívanější pumpu. Základem je 

elektromotor pohánějící dva proti sobě uložené válečky točící se v kovové kleci. 

Tyto dva válečky rotují klecí a přitlačují hadici s krví k jejím stěnám. Jedná se o 

principielně jednoduché a bezpečné řešení, ale jeho nevýhodou je riziko zvýšené 

destrukce krevních elementů[1]. 

Centrifugální (odstředivá) pumpa – pracuje na principu kinetické energie 

udělené krvi odstředivou silou. Ta je generována pomocí rotujících kuželů, 

rotujících lopatek (radiální pumpy) nebo principem turbíny (axiální pumpy). Co 

se týče krevních elementů jsou tyto pumpy výrazně šetrnější, ale jsou mnohem 

náročnější na odvzdušnění a obsluhu. 

 

2.3.4. Oxygenátor 

 Asi nejdůležitější částí MO je právě oxygenátor. Jeho funkcí je výměna 

plynů s protékající krví a zároveň výměna tepla. V současné době se používají 

tzv. membránové oxygenátory. 

 

Obr. č. 3 – Oxygenátor 
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2.4. Monitorovací zařízení a monitorované parametry na MO 

 

Průtok krve – monitoruje se pomocí průtokových čidel pracujících na 

principu ultrazvuku nebo přepočítáním otáček čerpadla a průměru vložené hadice 

Stavová čidla – na kardiotonickém rezervoáru se nachází hladinové čidlo, 

které hlídá minimální výšku hladiny krve. Při nepřípustném poklesu hladiny 

nejdříve zpomalí a posléze úplně zastaví čerpadlo. Používají se také bublinová 

čidla, která monitorují přítomnost vzduchových bublin v hadici. V případě 

zaznamenání bubliny, okamžitě zastaví čerpadlo, aby nemohlo dojít k úniku 

vzduchu do pacienta. 

Teploty perfuzátu a pacienta – teplota se dá monitorovat v žilním i 

tepenném systému, ale i na jiných částech MO. U pacienta se používají rektální a 

nasofaringiální teploměry. V některých případech se používá teploměr v močové 

cévce. 

Biochemické hodnoty krevních plynů – používají se nákladná  a 

sofistikovaná čidla a hlavně speciální přístroje, která s těmito čidly umí pracovat 

např. Terumo CDI 500 (viz obr. č.4). Toto zařízení měří žilní pO2, pCO2, SO2, 

pH, Hct, Hgb, teplotu a tepenné hodnoty pO2, pCO2, pH, HCO2, SO2, K+, BE 

 

Obr. č.4 – kontinuální analyzátor krevních plynů Terumo CDI 500 

 

 

 

Antikoagulaci – ke stanovení antikoagulačního času (ACT) se používají 

různá zařízení měřící srážecí čas krve tzv. koagulometry. 
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Životní funkce – veškeré životní funkce jako EKG, arteriální a venózní tlak, 

teplota, frekvence a mnoho dalších sledujeme zprostředkovaně z monitoru 

životních funkcí. 

 

2.5. Data management system (DMS) na MO 

 

 DMS je přídavné zařízení k přístroji MO Stőckert, jehož hlavní funkcí je 

sbírat a schraňovat data z přístroje pro MO a všech zařízení k němu připojených. 

Celý systém tvoří tři části: 

Zásuvný modul do přístroje MO Stőckert - je připojen přímo k datové 

sběrnici přístroje. Díky tomu může načítat veškeré parametry přímo z přístroje. 

Na tomto modulu jsou čtyři COM porty k připojení dalších externích zařízení 

(viz. Obr. č. 5). 

Obr. č.5 – datový modul 

 

 

 

Online počítač – počítač integrovaný v LCD se speciálním softwarem na 

operačním systému Windows XP. Tento počítač je propojen s datovým modulem 

pomocí sériového portu. 

Server – jakýkoliv osobní počítač s operačním systémem Windows XP na 

kterém je nainstalovaná aplikace DMS 32 server. Online počítač může být 

propojen se serverem pomocí sítě LAN, W-LAN nebo se data přenášejí pomocí 

USB flash (viz Obr. č.6) [14]. 
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Obr. 6 – Schéma možností přenosu dat mezi stanicí a serverem 

 

 

 

2.5.1. Připojená zařízení 

 K zásuvnému modulu je možné připojit další zařízení, umožňující 

rozšířený sběr dat. Veškeré periferie se připojují pomocí  seriového rozhraní. 

Připojitelné jsou například analyzátory krevních plynů, koagulometr, monitor 

životních funkcí atd. 

Obr. č. 7 – Zařízení na přístroji MO 
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2.5.2. Vstupní data 

 Data vstupující do DMS se dají rozdělit na kontinuální (automatická)  a 

manuální.  

Automatická jsou data pocházející přímo z přístroje MO jako je průtok, 

teploty, tlaky, časy, výstupy z hladinového a bublinového čidla. Dále se mezi ně 

řadí hodnoty ze všech ostatních připojených zařízení.  

 Manuální data jsou ta, která perfuzionista ručně zadává přímo do počítače. 

Mezi ně patří veškerá vstupní data o pacientovi, použitém materiálu, operačním 

týmu a prováděném výkonu (viz. Obr.č. 8). Dále mezi ně patří záznamy během 

MO jako podávané deriváty, léky a provedené akce. 

 

 

 

Obr. 8 – Okno pro zadání předoperačních informací o pacientovi 

 

 

  

2.5.3. Výstup dat  

Peroperační 

 Výhodou tohoto systému je kontinuální a časově synchronizovaný, přesný 

záznam všech dat týkajících se MO. Všechna data jsou shromážděna na jednom 

místě a jsou přehledná (viz Obr.č. 9). Zadávání průběžných dat je jednoduché a 

perfuzionistovi přináší časovou úsporu. Navíc lze většinu dat ihned zpětně 
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zobrazit.  Jistě za výhodu se dá považovat možnost zobrazit data v grafické 

podobě, jako trendy. 

Obr. 9 – Obrazovka vstupních dat v průběhu MO 

 

 

 

Pooperační 

 Ze systému se dají po operaci tisknout grafické i tabulkové sestavy dle 

vlastních specifik. To umožňuje nahradit standardní záznam perfuzionisty. Dále 

umožňuje tento systém exportovat data do tabulek programu MS EXCEL. Jistě 

zajímavou možností jsou statistické sestavy i s grafy.  

 

3. Praktická část 

 

3.1. Metodika 

 

 Bakalářská práce byla vytvořena na II.chirurgické klinice kardiovaskulární 

chirurgie 1.LF a VFN v Praze. Vycházelo se z dat nasbíraných pomocí klinického 

kardiochirurgického registru, z databáze Data management systému DMS 

Stőckert a z archivu kliniky.   
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V první řadě byl vytýčen časový úsek, ve kterém se již používal DMS. Byly 

zvoleny poslední čtyři měsíce roku 2009. Pomocí klinického registru byli 

vyhledáni veškeří pacienti operovaní pro chlopenní vady, kteří byli operováni 

v tomto časovém období. Výkony na chlopních byly zvoleny jako nejpočetnější 

skupina srovnatelných výkonů s použitím MO a DMS. U všech pacientů byl 

použit přístroj pro MO Stőckert S5 v kombinaci s analyzátorem krevních plynů 

Terumo CDI 500. Následně byl tento seznam porovnán s DMS a vznikla skupina 

55 pacientů.  Poté byly z této skupiny vyloučeny výkony, které byly operovány 

v hypotermii, protože tato skutečnost významně mění parametry vedení MO. Ve 

výsledku zbylo 45 pacientů, kteří tvořili zkoumanou skupinu.  

 Z DMS byla získána sada dat kontinuálně monitorovaných během MO. U 

každého pacienta se analyzovaly následující parametry: arteriální průtok, arteriální 

tlak a saturace O2 ve venózní krvi (viz. Příloha č.1,Tabulka č.1). Jako hlavní 

sledovaný parametr jsem určil arteriální perfuzní tlak. Vyhledávaly se poklesy 

tlaku pod 50 mmHg na dobu delší než 4 minuty, což bylo vyhodnoceno jako 

nežádoucí událost. V těchto časových intervalech se následně sledovaly výchylky 

v arteriálním průtoku a žilní saturaci O2. Pracovní skupina se tak dala rozdělit na 

pacienty s nevýznamnými nebo žádnými hypotenzemi a na ty s významnými 

hypotenzemi. Z klinického registru byly ke všem 45 pacientům vyhledány 

následující údaje: ejekční frakce (EF), délka MO, délka svorky (SV), délka umělé 

plicní ventilace (UVP), délka pobytu na JIP, exitus, doba hospitalizace, pohlaví, 

věk, EuroSCORE, neurologické komplikace. 

Poté byla u všech 45 pacientů vyhledána pacientská dokumentace.Nasledně 

byla dokumentace podrobena zjištění, zda byly významné hypotenze 

zaznamenány  v anesteziologických záznamech. 

Obě dvě skupiny byly následně statisticky zpracovány a vyhodnoceny. 

Vzhledem k tomu, že během výzkumu nebyly prováděny intervence na 

lidech, nebylo třeba žádat o schválení etickou komisí. 
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3.2. Výsledky 

 

 Nashromážděná data jsem zpracoval pomocí statistického programu 

GraphPad InStat3 a tabulkového procesoru Microsoft Excel 2007.  Předoperační, 

operační a pooperační data obou skupin jsem shrnul v tabulkách (viz. Přílohy č. 

2,3 a 4). 

 Skupina A (nevýznamné a žádné hypotenze) čítala 23 pacientů, skupina B 

(významné hypotenze) 22 pacientů. V obou skupinách bylo celkem 21 žen a 24 

mužů.  Orientační údaje o rozložení obou skupin jsem zanesl do následující 

tabulky (Tab.č. 1). 

Tab.č.1- Orientační údaje o zkoumaných skupinách 

 

  Muži Ženy 
Průměrný 

věk 

Průměrné 
Logistické 

EuroSCORE 

Celkem 
pacientů 

Nevýznamná 
hypotenze 9 14 67,3 9,48 23 

Významná 
hypotenze 

15 7 70 12,95 22 

 

 

EuroSCORE zde uvádím jako parametr, který velice dobře ukazuje na 

závažnost stavu nemocného. Jedná se o evropský skórovací systém údávající 

předpokádanou úmrtnost na základě ohodnocení 17 vybraných rizikových faktorů 

[5].  

  

3.2.1. Analýza dat z DMS 

 Při vyhledávání významných hypotenzí, jejichž délka musela přesahovat 4 

minuty a musela být pod 50 mmHg, jsem sledoval některé parametry časově 

související s tímto poklesem systémového tlaku. 
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 Důležitým souvisejícím parametrem je saturace O2 v arteriální a venózní 

krvi. Při analýze záznamů jsem zjistil, že tlakové výkyvy se skoro vůbec neodráží 

v saturaci, což ukazuji na grafu náhodně vybraného pacienta (viz. Graf č.2). 

 

Graf č.2 – Srovnání trendu arteriálního tlaku a žilní saturace 

 

 

  

 

 Druhým důležitým parametrem je potenciální příčina poklesu tlaku a to 

arteriální průtok. Ve zkoumané skupině se významné snížení průtoku 

nevyskytovalo.  

  

3.2.2. Délka MO 

 Mezi porovnávanými parametry je délka mimotělního oběhu, protože bývá 

závislá na komplikovanosti výkonu a stavu pacienta. Proto je to vhodný pomocný 

ukazatel stavu pacienta skupin (viz. Příloha č. 5, Graf č. 3).  

 Vzhledem k tomu, že data statisticky významně porušovala předpoklad 

normálního rozdělení (p-hodnoty Kolmogorov-Smirnovova testu normality ve 

skupinách nevýznamných a významných hypotenzí jsou 0,0004 a 0,0140), byl pro 

porovnání skupin zvolen neparametrický Mann-Whitneův test (MW-test) [4]. 
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MW-test má p-hodnotu 0,4885 > 0,05, takže rozdíl mezi skupinami je statisticky 

nevýznamný na hladině 5 %, tj. nebylo prokázáno, že by trvání MO ukazovalo na 

větší závažnost onemocnění pacientů jedné ze skupin.  

Podrobný popis dat : 

  Nevýznamné Významné  

Průměr: 142,83 145,27 

Počet pozorování (N): 23 22 

Směrodatná odchylka (SD): 45,692 76,848 

Střední chyba průměru 

(SEM): 9,528 16,384 

Minimum: 72 67 

Maximum: 291 401 

Medián: 137 129,5 

95% Interval spolehlivosti   

Dolní mez: 123,07 111,19 

Horní mez: 162,59 179,35 

 

 

3.2.3. Logistické EuroSCORE 

Logistické EuroSCORE je výborným ukazatelem vyváženosti skupin 

pacientů při vstupu do studie. Chtěl jsem zjistit, zda obě skupiny pacientů mají 

srovnatelnou závažnost onemocnění. Vzhledem k tomu, že data statisticky 

významně porušovala předpoklad normálního rozdělení (p-hodnoty Kolmogorov-

Smirnovova testu normality ve skupinách … jsou <0,0001 a <0,0001), byl pro 

porovnání skupin zvolen neparametrický Mann-Whitneův test (MW-test). 

MW-test má p-hodnotu 0,3638 > 0,05, takže rozdíl mezi skupinami je 

statisticky nevýznamný na hladině 5 %, tj. nebylo prokázáno, že by EuroSCORE 

ukazovalo na větší závažnost onemocnění pacientů jedné ze skupin (viz. Příloha č. 

5, Graf č. 4). 
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Podrobný popis dat: 

 

 

Nevýznamné Významné  

Průměr: 9,48 12,947 

Počet pozorování (N): 23 22 

Směrodatná odchylka (SD): 12,048 17,584 

Střední chyba průměru (SEM): 2,512 3,749 

Minimum: 2,08 1,72 

Maximum: 55,92 75,95 

Medián: 4,67 6,9 

95% Interval spolehlivosti   

Dolní mez: 4,269 5,149 

Horní mez: 14,69 20,745 

 

 

3.2.4. Výskyt neurologických komplikací 

Neurologické komplikace jsou častým důsledkem nedostatečné perfuze. I 

když perfuze mozku je částečně zajišťována autoregulací, na celkovém oběhu a 

systémovém tlaku je závislá. Zajímalo mě, zda poklesy systémového tlaku 

nezvýšily výskyt těchto komplikací. Vzhledem k tomu, že četnosti byly 

dostatečně vysoké (minimální očekávaná četnost ve čtyřpolní kontingenční 

tabulce je 5,38 > 5), byly skupiny srovnány testem chí-kvadrát. 

Výsledky testu: chí-kvadrát = 0,06872, df (stupně volnosti) = 1, p = 0,7932. 

Rozdíl mezi četností neurologických komplikací ve skupině nevýznamných 

a významných hypotenzí je statisticky nevýznamný (tj. na základě dat nelze 

prokázat vyšší riziko v některé ze skupin). 

 

Popis dat: Nevýznamné  6/23 (26,09%) 

Významné  5/22 (22,73%) 

Rozdíl   (3,36%) 
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3.2.5. Délka pobytu na JIP a UVP 

 Pobyt na jednotce intenzivní péče a doba intubace jsou v mnoha ohledech 

výbornými ukazateli průběhu operace a tím i MO. U náročnějších nebo 

komplikovanějších výkonů se většinou adekvátně prodlužuje jak délka pobytu na 

JIP, tak délka intubace (viz. Příloha č. 6).  

Jako u předešlých parametrů i tyto statisticky významně porušovaly 

předpoklad normálního rozdělení a proto jsem v obou případech použil MW-

test.Tento test má pro pobyt na JIP p-hodnotu 0, 5858 > 0,05, takže rozdíl mezi 

skupinami je statisticky nevýznamný na hladině 5 %, tj. nebylo prokázáno, že by 

hypotenze při MO měla vliv na délku pobytu na JIP. Pro UVP má p-hodnotu 

0,9999 > 0,05, takže rozdíl mezi skupinami je statisticky nevýznamný na hladině 

5 %, tj. nebylo prokázáno, že by hypotenze při MO měla vliv na dobu intubace.  

 

 

Popis dat pro pobyt na JIP: 

  Nevýznamné Významné  

Průměr: 179,83 210,18 

Počet pozorování (N): 23 22 

Směrodatná odchylka (SD): 197,16 268,79 

Střední chyba průměru (SEM): 41,111 57,307 

Minimum: 28 44 

Maximum: 889 1197 

Medián: 119 129,5 

95% Interval spolehlivosti   

Dolní mez: 94,563 90,984 

Horní mez: 265,09 329,38 
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Popis dat pro délku intubace: 

 Nevýznamné Významné 

Průměr: 114,17 89,273 

Počet pozorování (N): 23 22 

Směrodatná odchylka (SD): 341,18 206,15 

Střední chyba průměru (SEM): 71,142 43,951 

Minimum: 6 5 

Maximum: 1613 798 

Medián: 15 17 

95% Interval spolehlivosti   

Dolní mez: -33,374 -2,145 

Horní mez: 261,72 180,69 

 

 

 

3.2.6. Anesteziologický záznam 

 Po té, co jsem vytvořil skupinu pacientů s významnými poklesy 

systémového tlaku během MO, jsem si vyhledal v archívu kliniky 

anesteziologické záznamy těchto pacientů. Porovnání těchto záznamů se 

záznamem z DMS ukázalo, že v žádném z případů nedošlo k zaznamenání 

poklesu pod standardní mez do anesteziologického záznamu. 

  

4. Diskuze 

 

 V této práci jsem posuzoval možnost využití Data Managemet Systému 

Stőckert pro kontrolu kvality vedení mimotělního oběhu u kardiochirurgických 

operací. Vzhledem k množství zaznamenávaných parametrů jsem si vybrat jen 

několik základních. Proto jsem zvolil asi nejdůležitější parametry při vedení MO: 

systémový tlak, arteriální průtok a saturaci O2 v žilní krvi. Kritériem, jehož 
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optimální hodnoty jsem primárně sledoval, byl systémový-perfuzní  tlak. 

Optimálně by se perfuzní tlak měl pohybovat v rozmezí 50 mmHg – 75 mmHg. 

Ve skupině 45 srovnávaných pacientů jsem hledal významnější hypotenze. Ty 

jsem prohlásil za nežádoucí události. Každou takovou událost jsem dále 

analyzoval. Tlak v žádném z případů neklesl pod 30mmHg. Žádný z poklesů tlaku 

nebyl způsoben delším snížením arteriálního průtoku. Mohl být způsoben 

podáním kardioplegie, manipulací se srdcem, vazodilatací a mnoha dalšími 

příčinami. Po dobu nežádoucích událostí jsem sledoval reakci venózní saturace 

O2. Ani v jednom z případů nedošlo k výraznému poklesu. Většinou se tak dělo, 

protože nežádoucí událost nebyla dost dlouhá na to, aby saturace stačila 

zareagovat poklesem. V případě delších hypotenzí byla saturace udržována 

zvýšením průtoku kyslíku.  

 Zjistil jsem, že negativní dopad nízkého systémového tlaku na pacienta 

nemohu dokázat ani vyvrátit, protože veškeré výsledky nebyly statisticky 

signifikantní. Udává se, že pokud nepoklesne perfuzní tlak pod 30mmHg a 

zároveň bude zachován plný arteriální průtok, nedochází k významnému 

poškození CNS. Zároveň existují studie (viz. Gold JP a kol. [15]), které poukazují 

na lepší pooperační zotavení u pacientů s vyšším systémovým tlakem v průběhu 

MO. Ve všech případech, ale předpokládáme zachování ostatních parametrů 

vedení mimotělního oběhu v doporučených mezích pro normotermii. 

 Pro lepší posouzení negativních účinků hypotenze během MO na pacienta, 

by se musela značně zvětšit zkoumaná skupina.  

 

5. Závěr 

 

 Budoucnost vedení MO je úzce spjata s moderními technologiemi. Klade 

se důraz na větší bezpečnost a zpětnou kontrolu, což přináší stále nové kontrolní 

systémy. Ty jsou tvořeny mnoha čidly a sondami, která jsou propojena do celků, 

jež jsou centrálně řízena a kontrolována. DMS je ukázkou propojení mnoha 

systémů za účelem kontinuálního sběru a vizualizace dat. Tento systém je 

výhodný nejen pro následnou analýzu dat, ale i pro přehledné sloučení dat při 
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kontinuální monitoraci. Samozřejmostí jsou uživatelem definované digitální 

záznamy, které nahrazují papírové. Jejich výhodou je rychlost a přesnost. 
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Příloha č.1 

 
Tabulka č.2 – operační data z DMS  

 

ZEIT ARTFLOW O2SAT_VEN PATARTDRUCK  ZEIT ARTFLOW O2SAT_VEN PATARTDRUCK 

8:58:00 0,13 90 58  9:44:00 5,25 84 61 

8:59:00 0,13 90 57  9:45:00 5,25 84 61 

9:00:00 1,25 88 50  9:46:00 5,25 85 60 

9:01:00 5,12 88 54  9:47:00 5,25 84 58 

9:02:00 5,12 88 69  9:48:00 5,25 85 61 

9:03:00 4,94 86 57  9:49:00 5,25 84 58 

9:04:00 4,94 82 40  9:50:00 5,26 85 64 

9:05:00 4,94 84 66  9:51:00 5,25 85 63 

9:06:00 4,94 86 51  9:52:00 5,26 85 62 

9:07:00 4,94 85 57  9:53:00 5,25 85 61 

9:08:00 4,94 87 47  9:54:00 5,25 84 60 

9:09:00 4,94 85 56  9:55:00 5,25 85 63 

9:10:00 4,94 87 46  9:56:00 5,25 84 63 

9:11:00 4,94 86 48  9:57:00 5,26 85 61 

9:12:00 4,94 85 48  9:58:00 5,25 84 60 

9:13:00 4,94 86 53  9:59:00 5,25 84 61 

9:14:00 4,94 87 44  10:00:00 5,26 84 60 

9:15:00 4,94 85 54  10:01:00 5,25 84 60 

9:16:00 4,94 86 53  10:02:00 5,26 84 59 

9:17:00 4,94 86 50  10:03:00 5,25 83 55 

9:18:00 4,94 82 40  10:04:00 5,25 85 59 

9:19:00 4,94 83 47  10:05:00 5,25 84 55 

9:20:00 4,94 85 43  10:06:00 5,25 84 56 

9:21:00 4,94 84 61  10:07:00 5,26 83 55 

9:22:00 4,94 85 50  10:08:00 5,25 83 56 

9:23:00 4,95 83 62  10:09:00 5,25 84 56 

9:24:00 4,94 86 74  10:10:00 5,25 84 58 

9:25:00 4,94 85 60  10:11:00 5,25 83 66 

9:26:00 4,94 86 51  10:12:00 5,26 82 68 

9:27:00 4,94 83 61  10:13:00 5,25 78 54 

9:28:00 4,94 85 50  10:14:00 5,25 79 53 

9:29:00 5,26 85 52  10:15:00 5,25 81 50 

9:30:00 5,25 85 55  10:16:00 5,25 80 54 

9:31:00 5,25 84 69  10:17:00 5,25 82 55 

9:32:00 5,25 86 66  10:18:00 5,25 80 53 

9:33:00 5,25 85 63  10:19:00 5,25 82 62 

9:34:00 5,25 85 60  10:20:00 5,25 82 62 

9:35:00 5,25 85 61  10:21:00 5,25 82 57 

9:36:00 5,25 85 60  10:22:00 5,26 81 61 

9:37:00 5,26 84 56  10:23:00 5,26 81 57 

9:38:00 5,25 85 67  10:24:00 5,25 82 52 

9:39:00 5,25 85 63  10:25:00 5,25 81 53 

9:40:00 5,25 85 63  10:26:00 5,26 83 60 

9:41:00 5,25 85 62  10:27:00 4,81 86 56 

9:42:00 5,26 85 62  10:28:00 4,81 93 65 

9:43:00 5,25 84 62  10:29:00 2,54 95 51 

     10:30:00 1,73 95 67 

     10:31:00 0,01 89 58 
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Příloha č. 2 

 

Tabulka č. 3 a 4 – předoperační data 

Skupina A - Nevýznamné hypotenze  Skupina B - Významné hypotenze  

 

Postižení 
tepen 
zásob. 
mozek 

EF Pohlaví Věk 
Euro 

SCORE 
  

Postižení 
tepen 
zásob. 
mozek 

EF Pohlaví Věk 
Euro 

SCORE 

1 0 50 Žena 69 11,95  1 0 55 Muž 73 6,29 

2 0 53 Žena 77 6,59  2 0 35 Muž 61 18,79 

3 0 45 Muž 73 24,35  3 0 65 Muž 82 10,38 

4 0 55 Žena 66 3,28  4 0 55 Žena 67 3,50 

5 1 25 Muž 71 55,92  5 0 30 Žena 59 3,13 

6 0 55 Muž 50 3,19  6 0 30 Muž 67 75,95 

7 0 47 Muž 66 3,57  7 1 50 Muž 65 6,26 

8 0 55 Žena 63 4,35  8 0 60 Muž 61 1,72 

9 0 65 Žena 72 7,65  9 0 38 Muž 79 14,52 

10 0 65 Žena 79 12,22  10 0 70 Muž 63 1,96 

11 0 35 Muž 62 4,67  11 0 60 Žena 77 6,59 

12 0 60 Žena 66 3,28  12 0 55 Muž 75 4,25 

13 0 60 Žena 59 3,37  13 0 49 Muž 59 3,67 

14 0 64 Žena 75 14,41  14 0 70 Žena 79 50,27 

15 1 70 Muž 57 2,86  15 0 50 Muž 67 3,81 

16 0 75 Žena 76 6,19  16 0 70 Muž 65 22,22 

17 0 75 Žena 76 6,19  17 0 55 Muž 76 7,21 

18 0 75 Žena 76 25,75  18 0 34 Žena 75 8,59 

19 0 50 Muž 72 8,30  19 0 60 Muž 62 1,83 

20 0 45 Muž 58 2,27  20 0 40 Žena 79 10,92 

21 0 55 Žena 54 2,08  21 0 50 Muž 66 9,17 

22 0 59 Žena 63 2,70  22 0 35 Žena 83 13,80 

23 0 68 Muž 69 2,89        
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Příloha č. 3 

 

 

Tabulka č. 5 – Operační a pooperační data skupiny A 

Skupina A - Nevýznamné hypotenze 
        

  ACB MI AO TRI Revize 
Renál. 

kompli. 
MO 

[min] 
SV 

[min] 
t [oC] 

UVP 
[hod] 

JIP 
[hod] 

HOSP 
[dny] 

Neuro. 
kompli. 

Stav 

1 0 1 0 0 1 0 145 90 36,5 45 84 5 0 Mrtev 

2 0 0 1 0 0 0 79 46 35,1 13 95 11 0 Živ 

3 1 0 1 0 0 0 137 106 35,5 27 93 11 0 Živ 

4 0 1 0 0 0 0 124 94 36,2 10 119 6 0 Živ 

5 0 0 1 0 0 0 113 81 35,5 20 189 13 0 Živ 

6 0 0 1 0 0 0 146 110 36,9 14 120 12 0 Živ 

7 0 0 1 0 0 1 102 72 35,6 15 143 11 1 Živ 

8 1 0 1 0 0 0 136 97 35,3 15 141 11 0 Živ 

9 0 1 0 1 0 0 142 102 36,5 10 122 6 1 Živ 

10 1 0 1 0 1 1 170 89 35,7 451 469 26 0 Mrtev 

11 1 1 0 0 0 0 133 78 36,3 6 168 21 0 Živ 

12 0 1 0 0 1 1 140 76 36,2 218 553 36 1 Živ 

13 0 0 1 0 0 0 134 97 35,5 8 118 9 1 Živ 

14 0 1 0 1 0 0 197 121 35,7 38 28 2 0 Mrtev 

15 0 1 0 0 0 0 145 103 35,8 10 94 9 0 Živ 

16 0 1 0 1 0 0 291 108 35,3 17 138 27 0 Živ 

17 0 0 1 0 0 0 72 55 36,9 10 42 9 0 Živ 

18 0 1 0 0 0 1 142 62 35,0 33 187 13 1 Živ 

19 0 1 0 0 1 1 120 86 36,4 1613 889 76 1 Živ 

20 1 0 0 0 0 0 200 148 35,1 14 73 8 0 Živ 

21 0 0 1 0 0 0 105 68 37,1 7 117 11 0 Živ 

22 1 1 0 0 0 0 121 84 36,1 14 87 23 0 Živ 

23 1 1 0 1 0 0 191 120 34,8 18 67 9 0 Živ 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Příloha č. 4 

 

Tabulka č. 6 – Operační a pooperační data skupiny B 

Skupina B - Významné hypotenze 
        

  ACB MI AO TRI Revize 
Renál. 

kompli. 
MO 

[min] 
SV 

[min] 
t [oC] 

UVP 
[hod] 

JIP 
[hod] 

HOSP 
[dny] 

Neuro. 
kompli. 

Stav 

1 1 0 1 0 0 1 223 159 35,1 626,0 1197 50 1 Živ 

2 1 0 1 0 0 1 117 75 36,0 51,0 44 3 0 Mrtev 

3 0 1 0 0 1 1 67 46 35,9 28,0 262 16 0 Živ 

4 0 1 0 0 0 0 81 57 35,2 9,0 51 7 0 Živ 

5 1 0 1 0 1 0 142 86 35,9 10,0 184 50 1 Živ 

6 0 1 0 0 0 0 401 121 33,2 19,0 110 3 0 Mrtev 

7 1 1 0 0 1 0 125 81 35,6 77,0 193 11 0 Živ 

8 0 0 1 1 0 0 154 103 35,7 8,0 141 11 0 Živ 

9 1 1 0 0 0 1 129 70 36,1 25,0 256 26 1 Živ 

10 1 1 0 0 0 1 137 73 36,6 10,0 164 12 0 Živ 

11 1 1 0 0 1 0 130 93 35,1 24,0 116 14 0 Živ 

12 1 0 1 0 0 1 290 160 35,7 161,0 153 8 1 Mrtev 

13 0 1 0 0 0 0 134 72 36,5 5,0 70 8 0 Živ 

14 1 1 0 0 0 0 176 104 35,0 11,0 118 17 0 Živ 

15 0 1 1 0 0 0 100 66 35,4 15,0 50 9 0 Živ 

16 0 1 0 0 1 0 168 114 31,4 24,0 101 30 0 Živ 

17 0 1 0 0 1 0 91 69 35,3 24,0 118 11 0 Živ 

18 0 0 1 0 0 0 126 79 36,3 9,0 142 9 0 Živ 

19 0 1 0 0 0 0 88 66 36,0 8,0 99 10 0 Živ 

20 0 1 0 0 0 1 87 46 34,6 798,0 800 42 0 Živ 

21 0 1 1 0 0 0 160 128 35,9 15,0 90 13 1 Živ 

22 1 1 0 0 0 0 70 41 35,8 7,0 165 11 0 Živ 
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Příloha č. 5 

Graf č. 3 – Průměrná délka MO 

 

 

 

 

 

Graf č. 4 – Průměrné Logistické EuroSCORE 
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Příloha č. 6 

 

Graf č. 5 – Průměrná délka pobytu na JIP 

 

 

 

Graf č. 6 – Průměrná doba intubace 

 

 

 

 


