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ABSTRAKT 

Nikitinský, David - Posouzení vhodnosti užití minimálního 

mimotělního oběhu při kardiochirurgické operaci 

1. lékařská fakulta UK Praha 2, Kateřinská 32 

Vedoucí práce: doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc. 

 

Cílem bakalářské práce bylo posoudit vhodnost minimálního 

mimotělního oběhu (MECC) na základě srovnání s konvenčním 

mimotělním oběhem. V práci jsem retrospektivně porovnával dvě 

skupiny pacientů, kteří podstoupili operaci srdce, přičemž jedna 

s použitím MECC a druhá pomocí konvenčního mimotělního oběhu - 

ECC.  

Soubor pacientů byl rozdělen na dvě skupiny, které byly tvořeny 

29 (MECC) a 51 (ECC) probandy. V obou kategoriích byli zastoupeni 

především muži (69 % MECC; 80,4 % ECC). Průměrný věk pacientů 

byl 70,5 let (MECC), 65,6 let (ECC). V práci jsem hodnotil množství 

pooperačních krevních ztrát, počet jednotek podaných krevních 

derivátů, celkovou dobu intubace, délku pobytu na pooperační 

jednotce intenzivní péče, dobu od provedení operačního výkonu až do 

propuštění. Posuzoval jsem také četnosti vzniku neurologických 

komplikací, psychosyndromu, neinfekčních plicních komplikací, 

komplikací gastrointestinálního traktu a jiných komplikací. 

Výskyt neurologických komplikací ve skupině MECC                  

(4 pacienti, 13,8 %) byl zvýšený oproti skupině ECC (1 pacient, 2 %) 

a rozdíl byl blízký hranici statistické významnosti (Fisherův přesný 

test: p=0,055). Naproti tomu komplikace gastrointestinálního traktu se 

ve skupině MECC vůbec nevyskytly, což ve srovnání se skupinou 

ECC (7 pacientů, 13,7 %) představuje statisticky významné snížení 

(Fisherův přesný test: p=0,036). V ostatních testovaných parametrech 

nebyly zjištěny žádné statisticky významné rozdíly. 

Na základě výsledků této práce lze konstatovat, že navzdory ne 

zcela neomezené šíři použitelnosti MECC je minimální mimotělní 

oběh vhodnou alternativou pro zajištění mimotělní oxygenace během 

kardiochirurgické operace.  

 



   

 - 9 - 

 

 

Klíčová slova:  

 

mimotělní oběh 

minimální mimotělní oběh 

kardiochirurgická operace 

 



   

 - 10 - 

ABSTRACT 

Nikitinský, David - Assessment of suitability of minimal 

extracorporeal circulation during cardiac surgery 

First Faculty of Medicine 

Charles University in Prague 

Thesis supervisor: doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc. 

 

The aim of the present Thesis is to evaluate the suitability of use 

of minimal extracorporeal circulation (MECC) by means of 

comparison with conventional extracorporeal circulation. In this work, 

I retrospectively compared two groups of patients who underwent 

heart surgery, one treated with MECC, and the other with conventional 

extracorporeal circulation - ECC. 

The patients were divided into two groups of 29 (MECC) and 

51 (ECC) probands. Male patients prevailed in both groups (69% 

MECC; 80.4% ECC). The mean age was 70.5 years (MECC), 65.6 

years old (ECC). In this work, I evaluated the amount of postoperative 

blood loss, number of units of blood derivatives used, the total 

duration of intubation, length of stay in postoperative intensive care 

unit, the execution time of surgery until discharge. I also evaluated the 

frequency of neurological complications, delirium, non-infectious 

pulmonary complications, gastrointestinal complications and other 

complications. 

The frequency of neurological complications in the MECC 

group (4 patients, 13.8%) was increased in comparison with the ECC  

group (1 patient, 2%), and the difference was close to the  

statistical significance limit (Fisher exact test: p=0.055). On contrary, 

no gastrointestinal complications occured in the MECC group which, 

in comparison with the ECC group (7 patients, 13.7%) means 

a statistically significant decrease (Fisher exact test: p=0.036). In the 

other parameters tested, no statistically significant differences have 

been found.  

Despite restricted range of applicability of MECC, minimal 

extracorporeal circulation offers a good alternative way of providing 

extracorporeal oxygenation during cardiac surgery. 
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1 ÚVOD  

Použití mimotělního oběhu je u většiny kardiochirurgických 

operací zcela nezbytné. Tato metoda užívaná v kardiochirurgii, 

zajišťuje oxygenaci a transport krve pacienta mimo jeho tělo. Rozsah 

operačního výkonu většinou neumožňuje chirurgovi operovat na 

bijícím srdci, a proto mimotělní oběh slouží jako náhrada srdce a plic 

během operace. Krev, která se dostává mimo cévní řečiště nemocného, 

však přichází do kontaktu s umělými povrchy, což je příčinou mnoha 

pooperačních komplikací. Mezi tyto komplikace patří pooperační 

krvácení, systémová zánětlivá odpověď či poškození některých 

orgánových systémů.  

Od první operace srdce s použitím mimotělního běhu v roce 

1953 se lékaři i perfuziologové snažili vytvořit takový systém, který 

bude pro pacienta co možná nejšetrnější a maximálním možným 

způsobem omezí rozvoj těchto komplikací. Na většině kardio-

chirurgických pracovišť se dnes při operacích užívá konvenční 

mimotělní oběh. Od 60. let minulého století až do dnešní doby došlo 

k velkému pokroku ve vývoji materiálů, které při vedení mimotělního 

oběhu přicházejí do kontaktu s krví nemocného. Navzdory těmto 

úspěchům je však i nadále mimotělní oběh především pro starší 

a polymorbidní pacienty velkou zátěží, což může mít negativní dopad 

na pooperační průběh. Jednou z možností, jak působení mimotělního 

oběhu omezit, je použit systém, který bude vůči krevním elementům 

maximálně šetrný a významně omezí rozvoj zánětlivých reakcí. 

Koncepcí uzavřeného systému s využitím šetrných komponent by pro 

tento účel mohl být vhodný minimální mimotělní oběh (minisystém).  

Již sedm let pracuji jako klinický perfuziolog a mou náplní práce 

je převážně vedení mimotělního oběhu během kardiochirurgické 

operace. Posledních 18 měsíců jsme se na naší klinice provedli 60 

kardiochirurgických operací s využitím minimálního mimotělního 

oběhu. V souvislosti s ukončením bakalářského studia a napsáním 

absolventské práce jsem se rozhodl oba systémy porovnat a zjistit do 

jaké míry je použití minisystému u kardiochirurgické operace vhodné. 
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2 HISTORIE  

2.1 Mimotělní oběh 

Pravděpodobně si nikdy nedozvíme, kdo byl tím prvním 

člověkem na světě, kterého napadlo, že by snad bylo možné odvádět 

z člověka žilní krev, tuto okysličovat a následně ji vracet zpět do 

arteriálního řečiště za účelem obejít srdce a plíce nemocného. To, co 

ale víme určitě je, že v roce 1812 francouzský lékař Julian-Jean 

LeGallois předpověděl, že jednou bude možné nahradit srdce pumpou 

[10]. Za jeho života se mu však nikdy jeho tvrzení nepodařilo ověřit.  

Na konci třicátých let minulého století se v Massachusetts 

General Hospital v Bostonu  touto problematikou začal experimentálně 

zabývat John Gibbon se svými spolupracovníky. V té době se stejnou 

problematikou zabýval i Sergej Sergejevič Bryukhoněnko, který 

prováděl své pokusy s mimotělní cirkulací krve na psech. V roce 1936 

pak zkonstruoval svůj vlastní bublinový oxygenátor [10]. Existuje 

dokonce filmový záznam z roku 1940, kde Bryukhoněnko provádí 

selektivní perfuzi oddělené psí hlavy a jiné experimenty s využitím 

perfuze [2]. Válka však jeho práci ukončila a zařízení, které vytvořil, 

nebylo nikdy v praxi použito. Ve spojených státech však mohli ve 

svém výzkumu pokračovat. Už v roce 1951 se Clarence Dennis a jeho 

tým pokusili o použití mimotělního oběhu při operaci defektu 

mezisíňové přepážky. Diagnóza byla však stanovena chybně a operace 

nedopadla úspěšně. V roce 1953 se podařilo Johnu Gibbonovi a jeho 

spolupracovníkům jako prvním úspěšně operovat defekt mezisíňové 

přepážky s použitím mimotělního oběhu [6, 10].  

2.2 Oxygenátory 

2.2.1 Bublinový 

U mimotělního oběhu slouží k okysličení krve oxygenátor. 

V roce 1882 zjistil Waldemar von Schroder, že nechá-li kyslík volně 

probublávat krví, dojde k jejímu okysličení. Objev to byl fenomenální, 
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ale až v roce 1950 Leland C. Clark a jeho tým vyřešili zásadní 

problém. Tím bylo odstranění mikrobublin kyslíku, které při 

okysličování vznikaly. Jejich přítomnost v okysličené krvi 

způsobovala poškození mozku a dalších orgánů. Do oxygenátoru proto 

vřadili úsek (odpěňovací sekce) potažený silikonovým polymerem. 

Krevní bublinky na silikonu popraskaly a tím se výrazně snížilo 

množství mikrobublin. Podobný mechanismus použili i u kardio-

tomických rezervoárů. Do tepenné části mimotělního oběhu následně 

vřadili arteriální filtr [6, 10].  

2.2.2 Diskový 

John Gibbon přišel s jinou metodou, jak krev okysličit. 

Do prostředí nasyceného kyslíkem umístil tenké kovové destičky, po 

kterých stékala krev a vytvářela na nich tenký film. Později byly tyto 

destičky nahrazeny hustým shlukem úzkého plochého drátu, který 

připomínal drátěnku na nádobí. Tím se zvětšil jak povrch, tak 

i účinnost oxygenátoru. Švédský lékař Viking Björk vycházel 

z předpokladu, že k okysličení krve dochází okamžitě po jejím 

kontaktu s kyslíkem. Sestrojil proto oxygenátor složený s několika 

disků nad sebou. Tyto disky potažené silikonem rotovaly kolem své 

osy a krev, která na ně přitékala, vytvářela tenký film, který se rychle 

obnovoval [10].  

2.2.3 Membránový 

K vývoji membránových oxygenátorů docházelo paralelně 

s vývojem těch bublinových. Willem J. Kolff při práci na vývoji umělé 

ledviny zjistil, že přes regenerovanou celulózu (celofán), kterou 

používal u svého dialyzačního přístroje, může procházet kyslík. V roce 

1955 pak použili upravenou dialyzační cívku k okysličování krve 

v laboratorních podmínkách. Hlavní výhodou oxygenace přes 

membránu je, že nedochází k přímému kontaktu krve s plynnou směsí. 

Tím se omezí destrukce krevních elementů a významně sníží 

přítomnost mikrobublin v krvi. S využitím vynálezu silikonových 

polymerů, které zajišťovaly dokonalou prostupnost pro kyslík a oxid 

uhličitý, zkonstruoval Mogens L. Bramson v 60. letech minulého 

století oxygenátor, který již bylo možné použít v klinických 

podmínkách. Bruce R. Bodell navrhl použití dutých vláken, kterými se 

efektivně vyplnil celý prostor oxygenátoru. Uvnitř těchto vláken 

protékala krev, vně pak byla plynná směs. Došlo tím ke zvětšení 

aktivní plochy oxygenátoru.  Maximální efektivnosti bylo dosaženo, 

když došlo k výměně místa proudění plynu a krve. Krev obtékala 
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kapiláry, kterými proudila plynná směs. Silikonové membrány byly 

pak v 70. letech minulého století nahrazeny mikroporézním 

polypropylenem, který se při výrobě membránových kapilárních 

oxygenátorů užívá dodnes [6, 10].  

2.3 Krevní čerpadla 

První válečkové rotační čerpadlo (Obr. 1) si nechali v roce 1855 

patentovat Porter a Bradley. V roce 1934 jej Michael E. DeBakey 

upravil do podoby, jakou má v podstatě dodnes. Byly ještě další různé 

pokusy o zkonstruování ideálního krevního čerpadla, ale v klinické 

praxi se nikdy neujaly. Až v 70. letech se objevila zajímavá alternativa, 

kterou bylo centrifugální čerpadlo. Velikou výhodou této pumpy byla 

vysoká šetrnost ke krevním elementům oproti klasickému čerpadlu. 

[8, 12].  

 

 

 Obr. 1 Válečkové čerpadlo   Obr. 2 Centrifugální čerpadlo 
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3 MIMOTĚLNÍ OBĚH 

Většinu kardiochirurgických operací není možné provádět na 

bijícím srdci. Během operačního výkonu srdce nemůže plnit svou 

funkci, a proto je třeba použít systém pro mimotělní oběh. Ten slouží 

jako dočasná náhrada srdce a plic. Jeho funkcí je okysličení a transport 

krve do arteriálního řečiště nemocného během srdeční zástavy a zajistit 

tak dostatečnou dodávku kyslíku do tkání a orgánů.                                                  

Před provedením konkrétního operačního výkonu je třeba 

provést kanylaci žilního systému odvodnými kanylami (v. cava 

superior a v. cava inferior, v. femoralis). Při uvolnění okluze linky 

žilního návratu se tak postupně sníží nebo zcela zamezí přítoku 

smíšené žilní krve do pravostranných srdečních oddílů. Zajištění dobré 

drenáže žilního řečiště je prvním předpokladem dostatečného přívodu 

žilní krve do systému mimotělního oběhu. Přívodnou arteriální kanylu 

lze zavést do ascendentní aorty nebo do velkých tepen (a. femoralis, 

a. subclavia). Po spuštění mimotělního oběhu se pozvolna zvyšuje 

průtok krevního čerpadla. Jakmile je zajištěna oběhová stabilita, 

přeruší se cirkulace krve koronárním řečištěm naložením svorky na 

vzestupnou aortu. Mezi aortální chlopní a svorkou je zavedena kanyla, 

kterou je do koronárních tepen podán kardioplegický roztok. Ten 

navodí asystolii v diastole a významně tak zpomalí metabolismus 

myokardu a tím i jeho nároky na přívod kyslíku. Po provedení 

operačního výkonu se svorka z ascendentní aorty sejme a cirkulace 

koronárním řečištěm se obnoví. Po navrácení a stabilizaci srdeční 

činnosti je pacient převeden na vlastní oběh. Pozvolným uzavíráním 

linky žilního návratu se zvyšuje podíl žilní krve přitékající do 

pravostranných oddílů srdce. Průtok čerpadla mimotělního oběhu je 

pozvolna snižován až do zastavení [4, 10, 22]. 

3.1 Základní součásti 

Každé kardiochirurgické pracoviště si staví systém pro 

mimotělní oběh dle svých potřeb a zvyklostí. Navzdory tomu mají 

všechny tyto systémy základní části vždy společné.  
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Hlavními součástmi jsou:  

1) venózní odvodná kanyla 

2) venózní linka hadicového systému 

3) krevní čerpadlo (pumpa) 

4) oxygenátor + výměník tepla 

5) arteriální filtr 

6) arteriální linka hadicového systému 

7) arteriální přívodná kanyla 

8) dekompresní systémy (venty) 

Další součásti mimotělního oběhu: 

1) kardiotomický rezervoár (uzavřený, otevřený) 

2) pomocná krevní čerpadla (kardioplegie, odsávání 

z operačního pole) 

3) přídatná zařízení (hemokoncentrátor, hemodiluční souprava) 

3.1.1 Krevní čerpadla 

Válečkové čerpadlo 

Jedná se o kovový buben, jehož středem prochází od elektro-

motoru hřídel. Na této hřídeli je usazeno rameno. Po obou stranách 

tohoto ramene jsou připevněny válečky. Jak rameno rotuje, válečky 

stlačují vloženou hadici, kterou protéká krev, oproti stěně bubnu 

(Obr. 1). Míra účinnosti tohoto čerpadla je dána vzdáleností rotujících 

válečků od stěny bubnu a tím i velikostí přítlačné síly válečků. 

Nejvhodnějším typem hadice, kterou lze do statoru pumpy vložit, je 

silikonová. Je elastická a i při nízkých teplotách má dobrou tvarovou 

paměť. Nastavení optimální vzdálenosti mezi válečky a stěnou bubnu 

je klíčovým krokem před provedením samotné perfuze. Provádí se 

nastavování přítlačné sily válečků ke stěně bubnu – okluze. Velká 

okluze má za následek hemolýzu a poškození krevních elementů i po 

relativně krátké perfuzi. Naopak příliš malá okluze způsobí, že vznikne 

rozdíl mezi kalibrovanou a skutečnou hodnotou krevního průtoku, 

která je dána průměrem stlačované hadice a počtem otáček za minutu 

[10, 6].  
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Centrifugální čerpadlo  

Toto zařízení je složeno z navzájem spojených rotujících 

kuželovitých ploch. Krev je v tomto případě poháněna jen odstředivou 

silou. Některé typy čerpadel fungují na principu odstředivé síly, jiné na 

principu rotujících lopatek (Obr. 2). Centrifugální čerpadla dělíme do 

tří skupin. Axiální, diagonální a radiální. Axiální čerpadla fungují na 

principu Archimédova šroubu. Mají malé vestavěné elektromotory 

a kvůli vysoké ceně se proto používají jako jednostranné dlouhodobé 

srdeční podpory. Diagonální a radiální čerpadla bývají magneticky 

propojena s elektromotorem. S tohoto důvodu se daleko častěji v běžné 

klinické praxi používají u mimotělního oběhu nebo u krátkodobých 

srdečních nebo plicních podpor (např. ECMO) [6, 10].                                                    

3.1.2 Oxygenátor 

Většina oxygenátorů, které se v dnešní klinické praxi používají, 

jsou kapilární (hollow fibre) membránové oxygenátory (Obr. 4). 

Přestože se v závislosti na výrobci liší svou konstrukcí a technickými 

parametry, je princip jejich funkce vždy totožný. Na vnitřní straně 

kapilární membrány, proudí plynná směs a na vnější straně pak protéká 

krev. Difuzí, která na membráně probíhá, dochází k okysličování krve 

a eliminaci CO2. V praxi se nejčastěji setkáváme se dvěma typy 

kapilárních membrán. Polypropylenová membrána je mikroporézní 

a používá se u oxygenátorů, jejichž funkčnost převážně nepřesahuje 

šest hodin. Membrána vyrobená z polymethylpenthenu se pak 

vyskytuje u oxygenátorů, které dobře fungují i několik dní. Proto jsou 

často využívány u krátkodobých srdečních nebo plicních podpor. 

Kapiláry efektivně vyplňují prostor oxygenátoru a jsou uloženy tak, 

aby oxygenační schopnost byla co nejvyšší. Součástí oxygenátoru je 

i výměník tepla, díky kterému můžeme pacienta nejen ohřívat a hradit 

tak tepelné ztráty, ale i cíleně na nezbytně nutnou dobu pacienta 

chladit [6, 10]. 

3.1.3 Arteriální filtr 

Jeden z největších problémů mimotělního oběhu je vnik makro 

i mikro embolizací. Za největší zdroj je považováno tzv. koronární 

sání (odsávání z operačního pole do systému MO), jehož 

prostřednictvím se do systému dostávají tukové buňky, úlomky kostí 

a kostní dřeně, shluky fibrinu, částice kalcia, textilní vlákna, prachové 

částice a další cizorodý materiál, včetně částic silikonu a PVC 

z povrchu hadic. Přítomnost mikrobublin v systému mimotělního 
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oběhu se nejčastěji dává do souvislosti s nedostatečným odvzdušněním 

okruhu. K jejich vzniku také dochází, pokud při ohřívání pacienta po 

indukované hluboké hypotermii, nastavíme velký teplotní gradient 

(rozdíl mezi teplotou perfuzátu a teplotou pacienta). Arteriální filtry 

(Obr. 3) používané v současnosti jsou nejčastěji vyráběny z polyesteru. 

Ten tvoří mikroporézní síť o velikosti otvorů 20-40 μm, která je 

dostatečně porézní k průchodu krevních elementů. Zároveň je však 

natolik jemná, že nepropustí mikrobubliny a cizorodý materiál, který 

by mohl embolizovat do periferního arteriálního řečiště (např. CNS) 

[10, 6].  

 

 Obr. 3 Arteriální filtr     Obr. 4 Oxygenátor  

       

          

3.1.4 Kardiotomický rezervoár  

Kardiotomický rezervoár slouží ke krátkodobému 

shromažďování krve, přiváděné odvodnými kanylami z venózního 

řečiště pacienta, během vedení mimotělního oběhu. Z něj je krev 

aktivně nasávána krevním čerpadlem a následně vháněna do 

oxygenátoru. Rezervoár také slouží ke shromažďování krve odsávané 

z jednotlivých srdečních oddílů za účelem dekomprese a také 

k odsávání krve z operačního pole koronárním sáním [10, 6].  

Odsávání do kardiotomického rezervoáru však může být i velký 

problém. Jelikož k samotnému odsávání krve slouží často válečkové 

čerpadlo, dochází v této souvislosti k poškozování krevních elementů 
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(hemolýza). S odsátou krví se do systému mimotělního oběhu dostává 

mnoho vzduchových bublin a široké spektrum nečistot [10, 18]. 

Z tohoto důvodu je součástí rezervoáru filtrační část (20-40 µm), která 

přítomnost mikročástic v systému MO eliminuje, a část odpěňovací, 

která slouží k odstranění vzduchových bublin a krevní pěny. 

Posledním ochranným prvkem před průnikem mikrobublin, cizorodých 

částic a mikroagregátů do systémového řečiště pacienta je arteriální 

filtr [10, 6].  

3.2 Antikoagulace  

Vedení mimotělního oběhu je možné jen za předpokladu 

dostatečné antikoagulace. V běžné klinické praxi se nejčastěji jako 

antikoagulancium používá Heparin. Antitrombin III (AT III) je 

hlavním inhibitorem trombinu a faktoru X, IX. Heparin se po podání 

váže na antitrombin III a zvyšuje tak jeho inhibici přibližně 2000x pro 

trombin, 1200x pro faktor X a 10000x pro faktor IX. Pro hodnocení 

dostatečné antikoagulace se měří aktivační čas srážení (activated 

clotting time – ACT) jehož norma je přibližně 70-120s [21]. Pro 

operaci na mimotělním oběhu se za bezpečnou hodnotu považuje 

prodloužení času nad trojnásobek této normy, tedy ACT nad 300s [22, 

10]. V odborné literatuře se často nachází tvrzení, že redukované 

dávky heparinu mohou vést k menšímu pooperačnímu krvácení a tím 

i ke snížení potřeby krevních derivátů [22, 11]. Většina firem 

vyrábějících systémy pro mimotělní oběh, však ve své přílohové 

dokumentaci doporučuje ACT nad 480s. Některá kardiocentra se tímto 

doporučením řídí, jiná nikoli. Všeobecně lze ale konstatovat, že 

hodnota ACT nad 400s je kritériem pro spuštění mimotělního oběhu u 

většiny kardiochirurgických pracovišť [22].  

3.3 Konvenční vs. minimální mimotělní oběh                     

Jelikož si každé kardiochirurgické pracoviště staví a dále 

upravuje systém pro mimotělní oběh dle svých vlastních potřeb, není 

jednoduché určit, které komponenty ke konvenčnímu mimotělnímu 

oběhu jednoznačně patří a které ne. Centrifugální čerpadlo lze užít jak 

u konvenčního, tak u minimálního mimotělního oběhu. To se týká 

i některých opatření. Nelze např. jednoznačně říci, že snížení 

heparinizace jako metodický nástroj pro eliminaci krevních 

pooperačních ztrát [22] je výlučně opatřením spojeným s minisystémy. 
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V této práci jsou proto popsány pouze rozdíly mezi konvenčním 

a minimálním mimotělním oběhem, které se týkaly studie popsané 

v praktické části. 

3.3.1 Hlavní rozdíly  

Žilní systém člověka neslouží svou stavbou jen jako cesta, 

kterou se žilní krev vrací do pravostranných srdečních oddílů, ale 

slouží také jako krevní rezervoár. To, v jaké poloze se člověk nachází, 

má určitý vliv na velikost objemu krve, která se k srdci vrací. Např. 

u levostranného srdečního selhání je výhodné snížit žilní návrat 

k srdci, a proto se jako úlevová poloha volí poloha vsedě se svěšenými 

dolními končetinami. Naopak při ortostatickém kolapsu provádíme 

elevaci dolních končetin, čímž docílíme zvýšení žilního návratu 

a zvýšení systolického objemu.  

Do systému mimotělního oběhu sestaveného konvenčním 

způsobem (Obr. 5) je vřazen pevný nekolapsibilní kardiotomický 

rezervoár, do něhož vtéká žilní krev. Není-li z nějakého důvodu přítok 

krve do rezervoáru omezen (zalomená žilní linka, nesprávně 

provedená kanylace), přebírá funkci žilního rezervoáru rezervoár 

kardiotomický. Po spuštění mimotělního oběhu a uvolnění okludoru na 

lince žilního návratu se obsah žilního řečiště přesune do rezervoáru 

mimotělního oběhu. Teprve tehdy je možné zjistit, jak velká část 

objemu krve nemocného zaujímala prostot žilního systému a tím 

pádem i do jaké míry byl pacient před operačním výkonem 

hydratován. Perfuziolog pak s tímto objemem krve pracuje po celou 

dobu vedení mimotělního oběhu. Uzavíráním nebo otevíráním 

okludoru na žilní lince může dle potřeb chirurga plnit nebo naopak 

vyprazdňovat srdeční oddíly. Aby mohla krev volně odtékat, je třeba 

kardiotomický rezervoár umístit pod úroveň pacienta a v jeho horní 

části jej otevřít do atmosféry (odventovat).  Jelikož se tak krev dostává 

do kontaktu se vzduchem, jedná se o otevřený systém. Toto opatření 

u kolapsibilního typu rezervoáru neplatí. Krev se v tomto případě do 

styku se vzduchem nedostává, a tak se jedná o systém uzavřený. 

U minimálního mimotělního oběhu (Obr. 6, 7) kardiotomický 

rezervoár chybí. Pacientovo žilní řečiště se tak stejně jako za 

fyziologických podmínek stává rezervoárem, se kterým je možné 

pracovat. 

Rozdílem oproti konvenčnímu systému MO je přítomnost 

centrifugálního čerpadla. U minisystému toto čerpadlo na lince žilního 

návratu generuje trvalý podtlak od -20 do -80 torrů. Je tedy třeba 
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zvýšené opatrnosti jak ze strany perfuziologa, tak ze strany chirurga, 

aby nedošlo k zavzdušnění systému. Přítomnost centrifugálního 

čerpadla je ale rozdíl spíše relativní, protože toto čerpadlo je možné 

vřadit do konvenčního systému také. Naopak okluzivní válečkové 

čerpadlo je pro minisystém prakticky nepoužitelné.  

Dalším důležitým aspektem je celková použitelnost systému. 

Pokud jde o rozsah operačních výkonů, které je možné s využitím 

minisystému provést nelze říct, že je neomezený. Několikahodinové 

rekonstrukce aorty s nutností zástavy oběhu v hluboké hypotermii, 

spolu se selektivní perfuzí mozku, lze bezpečně provést opravdu jen 

s využitím konvenčního mimotělního oběhu. Jsou sice pracoviště, 

která hojně využívají minisystému k rozsáhlým kombinovaným 

operačním výkonům, je však otázkou, do jaké míry je k tomu tento 

systém vhodný. Je ale třeba zmínit, že podle některých studií 

revaskularizace myokardu s využitím minimálního mimotělního oběhu 

snižuje rozvoj zánětlivé reakce a z toho plynoucích pooperačních 

komplikací [1, 5].  

V neposlední řadě je třeba konstatovat, že ani pro perfuziologa 

není práce s minisystémem stejná jako s konvenčním mimotělním 

oběhem. Vedení minimálního mimotělního oběhu má svá specifika, 

výhody i nevýhody. Rozhodně se ale nejedná o jednodušší způsob 

vedení mimotělního oběhu. U rozsáhlejších operací je tomu často 

právě naopak.    

3.3.2 Relativní rozdíly 

Jedním z rozdílů, který se často uvádí, je možnost naplnit 

minisystém menším množstvím plnícího roztoku. Nižší náplň systému 

snižuje míru hemodiluce, což je výhodné především u malých 

pacientů. Pacientka o hmotnosti 56 kg má přibližně 4,2 l krve. Při 

nízké předoperační hodnotě hematokritu (Htc) 0,31 a standardní náplni 

systému 1700 ml, se po spuštění MO hematokrit sníží na hodnotu 0,22. 

Je-li operace prováděna v normotermii (36-37°C), pak je hodnota 

hematokritu pro pacienta nedostačující a bez podání krevních derivátů 

může být ohrožen hypoxií. Bohužel ne každý minisystém to umožňuje, 

proto se někdy před samotným spuštěním odebírá část krve pacienta 

do systému mimotělního oběhu. S odběrem krve současně vytlačujeme 

část náplně minisystému do náhradního vaku. Tím snížíme celkové 

množství roztoku potřebné k naplnění. Navzdory tomuto opatření se 

ale stává, že během operace potřebujeme objem cirkulující krve spíše 

zvýšit než snížit, a to i přes úpravu polohy pacienta. Takže plnící 
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roztok, který jsme před spuštěním MO přesunuli z minisystému do 

náhradního vaku, musíme zase vrátit. Výhodu nízké náplně lze 

spatřovat dle mého názoru opravdu jen tam, kde celkový objem setu 

mimotělního oběhu nepřesáhne 1000ml.  

 

Obr. 5 Schéma konvenčního mimotělního oběhu 

 

Absence koronárního sání je dalším relativním rozdílem. Během 

revaskularizace myokardu lze odsávání z operačního pole do 

mimotělního oběhu nahradit. Krevní ztráty vzniklé během operačního 

výkonu jsou spolu s heparinem odsávány do kardiotomického 

reservoáru. Po skončení operace jsou ztráty zpracovány pomocí Cell 

Saveru. Toto zařízení oddělí erytrocyty od plasmy a pomocí 

fyziologického roztoku je promyje. Vzniklý erytrocytární koncentrát je 

možné pacientovi vrátit. Uzavřenost systému tak není nijak porušena, 

což je důležitým aspektem při snížení rozvoje systémové zánětlivé 

reakce [5].  

Naopak náhrady nebo plastiky chlopenních vad není možné 

provádět bez kontinuálního odsávání krve ze srdečních oddílů 

(ventování). Přítomnost většího množství krve v operačním poli by 

znesnadňovalo chirurgovi práci. Krev je tedy odsávána do 

kardiotomického rezervoáru a dle potřeb vracena do systému 

mimotělního oběhu. Při užití minisystému se didakticky bude jednat 

o uzavřený systém. Ale prakticky odsáváním krve z operačního pole 

tento systém otevíráme a pacienta vystavujeme stejným podmínkám 

jako při užití konvenčního mimotělního oběhu.  
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Obr. 6 Schéma minimálního mimotělního oběhu    

                

 

Obr. 7 Minimální mimotělní oběh 
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4 FYZIOLOGIE A PATOFYZIOLOGIE 
MIMOTĚLNÍHO OBĚHU 

4.1 Okysličování a výměna krevních plynů 

 K oxygenaci krve slouží oxygenátor. K výměně krevních plynů 

dochází na membráně kapilár, které vyplňují jeho vnitřní prostor. 

Kyslík do krve difunduje díky permeabilitě membrány pro daný plyn 

a gradientu mezi vysokým parciálním tlakem kyslíku v plynné směsi 

a nízkým parciálním tlakem kyslíku ve smíšené žilní krvi [10].  

Množství transportovaného kyslíku krví je dáno koncentrací 

hemoglobinu, stupněm jeho saturace a jeho schopností kyslík vázat 

a následně jej předávat tkáním. To je ovlivněno několika faktory.  

a) množstvím hemoglobinu v krvi – norma u ženy je 120-160 g/l, 

u muže 135-170g/l  

b) parciálním tlakem kyslíku (paO2) v arteriální krvi, jehož 

normální hodnoty během mimotělního oběhu jsou 85 - 200 

mmHg.  

c) tvarem vazebné (disociační) křivky hemoglobinu  

Vazebná křivka hemoglobinu demonstruje množství kyslíku 

navázaného na hemoglobin v závislosti na parciálním tlaku kyslíku, 

velikosti pH, teplotě a množství 2,3 difosfoglycerátu DPG (produkt 

anaerobního metabolismu snižujícího afinitu hemoglobinu pro kyslík).  

V plicní kapiláře či v kapiláře oxygenátoru je prostředí spíše 

alkalické, chladnější, je zde nižší pCO2 a nižší hladina DPG. Zde je 

křivka posunuta mírně doleva a afinita hemoglobinu ke kyslíku je 

vysoká. Tím jsou fyziologicky vytvořeny vhodné podmínky pro sycení 

hemoglobinu O2 [16, 17]. 
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   Obr. 8 Znázornění disociační křivky hemoglobinu. 

 

V kapiláře periferního oběhu jsou naopak dostatečně vytvořeny 

podmínky pro to, aby se hemoglobin O2 zbavoval. Prostředí je mírně 

acidotické, teplejší, pCO2 je zde vyšší a hladina DPG je také zvýšena, 

což afinitu hemoglobinu ke kyslíku snižuje [16, 17].  

4.2 Krevní perfuze  

Transport kyslíku krví ke tkáním a orgánům závisí na průtoku 

krve a obsahu kyslíku v krvi. Za normálních okolností dává kinetickou 

energii krvi srdce. Objem jedné systoly SV (systolic volume) 

vynásobený tepovou frekvencí HR (heart rate) udává tzv. minutový 

srdeční výdej CO (cardiac output).  

CO = SV  HR 

Je-li pacient napojen na mimotělní oběh, pak tuto funkci přebírá 

čerpadlo mimotělního oběhu. Průtok krve arteriálním řečištěm je dán 

velikostí minutového srdečního výdeje nebo průtokem čerpadla, 

viskozitou krve a odporem periferního cévního řečiště. Další důležitou 

hodnotou v souvislosti s perfuzí je krevní tlak. Stejně tak jako součin 

systémové vaskulární rezistence a minutového srdečního výdeje udává 
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hodnotu krevního tlaku, tak jistě i podíl krevního tlaku a minutového 

srdečního výdeje nám poskytne informaci a systémové vaskulární 

rezistenci.  

TK = SVR  CO    SVR = TK / CO 

Z toho vyplývá, že pacient může mít při aktivaci kompenzačních 

mechanizmů či za pomocí vasopresorické podpory relativně dobrý 

krevní tlak. Přesto vlivem vysoké SVR má nízký CO a tedy i jeho 

tkáně a orgány jsou špatně perfundovány. Významné je to především 

v souvislosti s užíváním neokluzivních krevních čerpadel. Se změnou 

vaskulární rezistence dochází i k změně průtoků, což souvisí s tím, že 

počet otáček a krevní průtok vzájemně nekorelují. Přestože nastavíme 

počet otáček na určitou mez, můžeme mít v případě překážky na 

přívodné či odvodné straně čerpadla i nulový krevní průtok.  

Během mimotělního oběhu organismus nemůže na změny svých 

energetických potřeb reagovat změnou minutového srdečního výdeje. 

Tento parametr je výlučně v režii perfuziologa. Fyziologický minutový 

srdeční výdej se pohybuje mezi 2,8 – 4,0 l  m
2 (-1) 

min
-1

. Již v roce 

1955 však bylo experimentálně a klinicky prokázáno, že během 

mimotělního oběhu je hodnota 2,2 – 2,4 l  m
2 (-1) 

min
-1 

zcela 

dostačující. Odborná literatura doporučuje pro normotermní perfuzi 

hodnoty mezi 2,4 – 3,0 l  m
2 (-1) 

min
-1

. Důležité je však přizpůsobit 

velikost průtoku aktuálním potřebám nemocného [10, 6]. K monitoraci 

dostatečné tkáňové perfuze slouží tyto tři základní parametry:  

1. měření saturace hemoglobinu kyslíkem ve smíšené 

venózní krvi (SvO2) na lince žilního návratu 

  Fyziologická hodnota SvO2 je 60-75 %. Pokles venózní 

saturace je signálem nepoměru mezi dodávkou a spotřebou kyslíku 

organismem. Snížení SvO2 by mělo být kompenzováno buď snížením 

kyslíkové spotřeby, nebo zvýšením dodávky kyslíku [22]. 

 

Snížení spotřeby O2: 

- prohloubení anestézie 

- zvýšení svalové relaxace 

- snížení tělesné teploty 
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Zvýšení dodávky O2: 

- zvýšením frakčního indexu kyslíku (FiO2) ve vdechované 

směsi  

- zvýšením perfuzního průtoku (CO) 

- zvýšení perfuzního tlaku 

- zvýšení hematokritu (Htc) 

2. hodnocení známek anaerobní glykolýzy  

Metabolická acidóza a zvýšená hladina laktátu informují 

o dlouhodobějším nedostatku kyslíku 

3. monitorace diurézy 

Diuréza nad 1ml/kg/h je parametrem dostatečné tkáňové 

perfuze. Menší objem diurézy je obrazem nízkého tlaku a/nebo 

průtoku [10, 22]. 

4.3 Systémová zánětlivá reakce organismu 

Cévní stěna je na svém vnitřním povrchu tvořena endotelovými 

buňkami. Jejich funkcí je vytvářet nesmáčivou bariéru oddělující krev 

od cévy. Má antitrombotické vlastnosti, podporuje fibrinolýzu 

a uvolňováním vasoaktivních látek působí na hladkou svalovinu cév. 

Systém mimotělního oběhu nesmáčivou výstelku postrádá, a tak je 

krev od prvního okamžiku v přímém kontaktu s umělým povrchem 

[10]. 

Systémová zánětlivá reakce organismu na zátěž (SIRS - 

systemic inflammatory response syndrome) se označuje také jako 

onemocnění endotelu. Při tomto vzájemně propojeném komplexním 

ději je spuštěna celá řada procesů na humorální i buněčné úrovni. Po 

kontaktu krve s umělým povrchem hadic a oxygenátoru dochází 

k rozvoji systémové zánětlivé reakce. Jsou aktivovány hemo-

koagulační, komplementový, fibrinolytický a kalikrein-kininový 

systém. Plazmatické bílkoviny jsou adsorbovány k vnitřnímu povrchu 

mimotělního oběhu a tak se na něm po krátké chvíli vytvoří tenká 

vrstva albuminu, gamaglobulinů a fibrinogenu. Plazmatické bílkoviny 

jsou následně denaturovány a adherují ke stěně erytrocytů, čímž 

zvyšují jejich tendenci ke shlukování. Erytrocyty, leukocyty 
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a trombocyty spolu vytvářejí  mikroagregáty, kterými poškozují 

mikrocirkulaci [10, 13].  

Spuštěním vnitřní koagulační kaskády se uvolňuje kalikrein, 

který aktivuje neutrofily, podílí se na vzniku bradykininu 

(vasodilatační účinek), stimuluje fibrinolytický systém, působí na 

hladkou svalovinu cév a zvyšuje permeabilitu kapilár. Alternativní 

dráhou je iniciován komplementový systém a jeho meziprodukty 

(anafylatoxiny C3a, C5a, C4a). Histamin, trombin, volné kyslíkové 

radikály, cytokiny a TNF hrají také důležitou roli při aktivaci 

systémové zánětlivé odpovědi. Důsledkem všech těchto událostí je 

poškození endotelu cévní stěny. Narušení endotelu a zvýšení produkce 

trombinu během mimotělního oběhu má za následek vznik hyper-

koagulačního stavu spolu s aktivací fibrinolýzy. Velkou úlohu při 

zánětlivé reakci mají aktivované neutrofily. Prostřednictvím adhezních 

molekul lnou k endotelu cévní stěny a produkují cytotoxické látky, 

které způsobují zvýšení cévní propustnosti. Neutrofily následně 

přecházejí do extravaskulárního prostoru, kde jsou degranulovány, 

uvolňují kyslíkové radikály a proteolytické enzymy. Tím dochází 

k poškozování tkání a orgánů. Pooperační plicní či ledvinové selhání, 

poruchy hemokoagulace a nervové soustavy jsou následně klinickými 

projevy systémové zánětlivé reakce [10, 13].   

Na míru rozvoje zánětlivé reakce a z toho vyplývající zvýšenou 

pravděpodobnost pooperační morbidity a mortality má jednoznačně 

vliv doba trvání mimotělního oběhu. Čím déle je při operaci na 

otevřeném srdci pacient napojen na mimotělní oběh, tím vyšší je 

pravděpodobnost vzniku pooperačních komplikací. Svou úlohu zde 

samozřejmě hraje i věk a předoperační stav nemocného. Touto 

problematikou se ve své práci zabývali Kirklin a spol. a stanovili 

optimální dobu trvání MO kolem 3 hodin [6, 10].  

Dalším odpovědným činitelem je již zmíněné koronární sání, 

které má jednoznačně vliv nejen na vznik hemolýzy, ale také na 

aktivaci zánětlivé reakce a z toho plynoucích komplikací [18, 23].  

4.4 Psychosyndrom (delirium) 

Delirium je akutní organický mozkový syndrom, který je 

etiologicky nespecifický a vzniká na podkladě globální dysfunkce 

mozku [3]. Nezřídka se s ním setkáváme v pooperačním období po 

chirurgické operaci a to převážně u nemocných vyššího věku. 

Incidence deliria nad 75 roků je téměř dvojnásobná při srovnání 
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s jedinci ve věku 65-75 roků [9]. Na vzniku deliria v pooperačním 

období se podílí celá řada proměnných jako hypoperfuze a hypoxemie, 

iontová a osmotická dysbalance, porucha acidobazické rovnováhy, 

vzájemná interakce farmak, alkoholismus, ale také nespavost a stres. 

Rizikovými faktory jsou vysoký věk, závažné a terminální stavy 

onemocnění, demence, pobyt na jednotkách intenzivní péče, rozsáhlé 

chirurgické operace. Delirium se projevuje zmateností, neklidem, 

poruchou kognitivních funkcí, myšlení, vědomí, psychomotorického 

chování a emotivity. Mohou být přítomny halucinace, verbální 

i brachiální agresivita. Tento stav je reverzibilní a jeho průběh se 

časem mění. Navzdory tomu, že se většina nemocných do 1 - 4 týdnů 

uzdraví, může delirium přejít do trvalé funkční poruchy [3, 19].  
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

Společnosti zabývající se medicínskými technologiemi stále 

vyvíjejí nové a nové materiály, zdokonalují pomůcky, lékařskou 

techniku a zařízení v různých oblastech medicíny. 

 Ani v perfuziologii tomu není jinak. Přestože největší boom ve 

vývoji různých zařízení pro vedení mimotělního oběhu je dávno za 

námi, stále je veden výzkum v oblasti umělých materiálů a komponent, 

které by měly významně omezit negativní dopady působení 

mimotělního oběhu na organismus nemocného. Firmy vynakládají 

mnoho finančních prostředků na vývoj jednotlivých komponent 

(oxygenátory, centrifugální čerpadla, kardiotomické rezervoáry, 

kanyly). Navzdory úspěšným klinickým studiím, které vždy 

předcházejí uvedení nového produktu do klinické praxe, může mít 

jejich samostatné užití jen malý klinický význam. Jsou-li tyto nové 

(šetrné) prvky v systému mimotělního oběhu užity společně, je větší 

pravděpodobnost, že se jejich přednosti projeví klinicky celkově více. 

Tento předpoklad, spolu s výsledky studií poukazujících na nepříznivý 

vliv koronárního sání a válečkových čerpadel, pravděpodobně vedl 

k vývoji minisystému. Některá evropská pracoviště na základě 

úspěšných preklinických i klinických studií do své klinické praxe již 

minimální mimotělní oběh zavedla, a většinou provádějí samostatně 

i vlastní výzkumy. Cílem je totiž využívat takový systém, který bude 

v celkovém součtu všestranně použitelný, a ze kterého budou pacienti 

podstupující kardiochirurgickou operaci profitovat.  

V této části práce se tedy pokusím retrospektivně vhodnými 

statistickými metodami porovnat dvě skupiny nemocných, přičemž na 

jedné straně budou pacienti, kteří podstoupili operační výkon 

s využitím konvenčního mimotělního oběhu, a na druhé straně budou 

ti, kteří byli operování s použitím minisystému.  
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5.1 Metodika 

5.1.1 Výběrová kritéria 

Zdrojem informací o pacientech, kteří se stali součástí studie, 

byl národní kardiochirurgický registr. Aby bylo možné správně 

posoudit vhodnost minisystému, bylo třeba vybrat pacienty tak, aby 

tvořili dva soubory, které si budou svým složením nejvíce podobné. 

K tomuto účelu jsem zvolil kritéria pro výběr, která byla pro obě 

skupiny totožná. Nejdůležitějším kritériem byla celková délka vedení 

mimotělního oběhu. Většina operaci s využitím minisystému 

nepřesáhla délku 71 minut. Abych se vyvaroval zvýhodnění souboru 

MECC oproti ECC, stanovil jsem horní hranici pro obě skupiny právě 

71 min. Tím, jsem významně snížil počet jedinců v kategorii ECC. 

Dalším neméně důležitým činitelem pro výběr byla míra rizika operace 

hodnocená dle systému EuroScore [15]. Opět jsem se jako měřítko 

použil skupinu MECC a stanovil horní hranici 6,3 bodů 

u LogisticEuroscore a 7 bodů u AdditiveEuroscore. Tím došlo 

k vyřazení velice rizikových pacientů za skupiny ECC.  

 

Výběrová kritéria před operací 

1. Délka vedení MO 71 minut a méně 

2. AdditiveEuroscore 6 bodů a méně  

3. LogisticEuroscore 6,2 bodů a méně 

4. Typ operace – Koronární bypass, Operace chlopně 

5. Operace plánovaná  

6. Umělá plicní ventilace NE 

7. Srdeční selhání NE 

8. Kardiogenní šok NE 

9. Kadiopulmonální resuscitace NE 

 

K posouzení obou skupin jsem si vybral některá kritéria, která 

by měla vhodnost minisystému prokázat. Hodnotil jsem jak průběh 

hospitalizace, tak i přítomnost některých komplikací, které 

v souvislosti s operačním výkonem a užitím mimotělního oběhu 
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vznikly. Kritérium, které mne nejvíce zajímalo, bylo množství 

pooperačních krevních ztrát a počet jednotek podaných krevních 

derivátů. Dále jsem hodnotil celkovou dobu intubace, délku pobytu na 

pooperační jednotce intenzivní péče, dobu od provedení operačního 

výkonu až do propuštění. Posuzoval jsem také četnosti vzniku 

neurologických komplikací, psychosyndromu, neinfekčních plicních 

komplikací, komplikací gastrointestinálního traktu a jiných 

komplikací. 

5.1.2 Charakteristika skupin a metoda 

Z původního počtu 60 nemocných operovaných na minisystému 

tato kritéria splňovalo pouze 29. Kontrolní skupina (ECC), která 

výběrem vznikla, byla tvořena 51 probandy. V obou kategoriích byli 

zastoupeni především muži (69 % MECC; 80,4 % ECC). Průměrná 

doba naložení svorky a celková délka mimotělního oběhu byla u obou 

skupin téměř totožná. MECC 34DS/57DMO (min), ECC 38 DS /59 DMO 

(min).  

K posouzení podobnosti obou skupin před provedením vlastní 

analýzy jsem jako parametr použil věk, velikost ejekční frakce (EF) 

a EuroScore. V tabulce 1 uvádím výsledky statistického zhodnocení 

(viz metodiku v následujícím odstavci). Z uvedených dat je zřejmé, že 

jedinci ve skupině MECC byli v průměru o 5 let starší a rozdíl 

v mediánu činil 4 roky. Tento rozdíl má hraniční statistickou 

významnost (p=0,052). Také EuroScore ukazuje, že skupina ECC byla 

méně riziková. Rozdíly však statisticky významné nejsou. (Additive 

EuroScore p=0,16, Logistic EuroScore p=0,24). Rozdíly EF u obou 

skupin také nejsou statisticky významné (p=0,88). Všechny tyto 

faktory mohou mít vliv na celkové posouzení vhodnosti minisystému, 

a proto je třeba je při hodnocení výsledků brát v úvahu.  

K statistickému hodnocení skupin jsem pro kvantitativní data 

(např. celková doba intubace) zvolil Mann-Whitneyův test. Základní 

(popisné) statistiky spolu s p-hodnotami jsem shrnul do tabulek. Pro 

analýzu četností vzniklých komplikací jsem volil Fisherův přesný test. 

Výsledky jsem uspořádal do tabulek a pro snadnější orientaci vytvořil 

grafy, které jsou převážně součástí přílohy. 
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Tab. 1 Základní statistika MECC a ECC. 

  
  Věk EF 

Additive 

EuroScore 

Logistic 

EuroScore 

M
EC

C
 

Min 49 36 0 0,88 

Max 86 71 6 6,19 

Průměr 70,5 59,9 3,0 2,9 

Medián 70 60 3 2,36 

SD 8,6 7,51 1,81 1,72 

EC
C

 

Min 38 40 0 0,88 

Max 84 80 5 5,48 

Průměr 65,6 60,4 2,18 2,19 

Medián 66 60 2 2,05 

SD 9,9 8,5 1,48 1,17 

  

Mann-Whitneyův test 

p 0,052 0,88 0,16 0,24 

  

 

 

.  
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6 VÝSLEDKY 

Celkové krevní ztráty  

Tabulka 3 a graf 1 ukazují, že průměrné krevní ztráty jsou ve 

skupině ECC nižší, avšak medián hovoří spíše ve prospěch skupiny 

MECC. Mann-Whitneyův test neprokázal mezi skupinami statisticky 

významný rozdíl (p = 0,55). 

Četnost podání a počet jednotek podaných KD 

Analýza četnosti podání a počtu podaných krevních derivátů 

v grafech 7, 9, 10 (viz příloha) u jednotlivých skupin neudává žádnou 

statistickou významnost. Ve skupině MECC byly krevní deriváty 

podány u 6 nemocných a ve skupině ECC u 12 nemocných. Rozdíl 

četností podání KD mezi oběma skupinami je 2,7 %. Výsledek 

Fisherova testu vyšel p=0,5. V případě počtu podaných KD byla ve 

skupině MECC podána jedna krevní náhrada ve 14 %, ve 4 % dvě a ve 

3 % tři krevní náhrady. V části ECC pak v 8 % jedna, v 8 % dvě 

náhrady, ve 4 % tři a ve 4 % čtyři krevní náhrady. Hodnota p u testu 

Mann-Whitneyova činí 0,73. 

 

Tab. 2 Celkové krevní ztráty (ml).  

 MECC ECC 

n 29 51 

Min 380 180 

Max 1410 1200 

Průměr 815 752 

Medián 760 800 

SD 298 238 

Mann-Whitney    

(p-hodnota) 
0,55 
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Graf 1 Celkové krevní ztráty (ml). 
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Délka pobytu na JIP  

 Tabulka 4 a graf 2 ukazují, že v souboru MECC byli pacienti na 

jednotce intenzivní péče hospitalizováni průměrně déle. Zatímco 

ve skupině ECC 79 hod., u MECC 87 hod.. Ještě výraznější rozdíl 

vychází mezi mediány 93 hod. u  MECC a 70 hod. u ECC. Testová 

statistika pak vychází p=0,2. Ani v tomto případě se tedy nejedná 

o významný rozdíl.   

Celková doba intubace  

V tomto parametru se zjištěné hodnoty pohybují od 3 do 20 

hodin. Ve skupině MECC je průměrná doba 9,38 hod. a v ECC pak 

9,43 hod. Medián čilní v obou kategoriích 9 hod. Hodnota p=0,78 opět 

hovoří o statistické nevýznamnosti. Přehled uvádí tab. 5 a graf 11(viz 

příloha) 
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   Tab. 3 Délka pobytu na JIP (hod). 

 MECC ECC 

n 29 51 

Min 23 28 

Max 144 191 

Průměr 87,0 79,4 

Medián 93 70 

SD 34,0 39,2 

Mann-Whitney    

(p-hodnota) 
0,20 

  

 

Graf 2 Délka pobytu na JIP (hod). 
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 Doba od operace do propuštění 

Hodnoty průměrů a medián v tabulce 6 (viz příloha) se téměř 

neliší. Graf 12 (viz příloha) sice ukazuje celkově kratší doby od 

operace do propuštění u skupiny MECC, avšak hodnota p=0,23 hovoří 

o statistické nevýznamnosti.  

Neurologické komplikace 

Přítomnost neurologických komplikací hovoří v tomto případě 

v neprospěch skupiny nemocných operovaných na minisystému. 

Neurologické komplikace měli 4 pacienti (13,8 %) ve skupině MECC 

a 1 pacient (2 %) ve skupině ECC. Rozdíl v četnosti těchto komplikací 

je 11,8 % (Graf 3). Fisherův test udává výsledek, který se blíží hranici 

statistické významnosti (p = 0,055).  

 

Graf 3 Sloupcový graf četnosti vzniku neurologických komplikací. 

     

 

Psychosyndrom 

Organický psychosyndrom měli ve skupině MECC dva (6,9 %) 

pacienti a ve skupině ECC tři (5,9 %) pacienti (Graf 4). Hodnota p 

u Fisherova testu je 0,6. Rozdíl mezi výskytem této komplikace v obou 

souborech není statisticky významný. 
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Graf 4 Sloupcový graf četnosti vzniku organického  

psychosyndromu. 

     

 

Neinfekční plicní komplikace 

Hodnota p=0,137 u Fisherova testu sice není statisticky 

významná, ale rozdíl četností této komplikace mezi skupinami je 

10,5 %. Ve skupině MECC se neinfekční plicní komplikace objevily 

ve 3,5 % a ve skupině ECC 13,7 % (Graf 5).  

 

Graf 5 Sloupcový graf četnosti vzniku neinfekčních plicních 

komplikací. 
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Komplikace gastrointestinálního traktu 

Přítomnost komplikací 13,7 % jasně hovoří ve prospěch souboru 

MECC, kde se tento typ komplikace nevyskytl ani jednou (Tab. 6) 

Výsledek testu (p=0,036) hovoří o statistické významnosti.  

Jiné komplikace 

Přítomnost jiných zdravotních komplikací v grafu 8 (viz příloha) 

je v kategorii  MECC ve 34,5 % a u ECC v 29,4 %. Výsledek 

Fisherova testu (p= 0,41) není statisticky významný.  

 

Graf 6 Sloupcový graf četnosti vzniku komplikací    

 gastrointestinálního traktu. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo posoudit vhodnost užití minimálního 

mimotělního oběhu při kardiochirurgické operaci. K tomuto posouzení 

jsem retrospektivně porovnával dvě skupiny nemocných, kteří 

podstoupili kardiochirurgickou operaci s využitím rozdílných typů 

mimotělních oběhů. Výsledky tohoto hodnocení s využitím statistické 

analýzy nejsou jednoznačné. V mnoha parametrech se oba systémy 

nijak statisticky neliší. Hodnocení míry krevních ztrát, četnosti podání 

krevních derivátů a celkový počet podaných jednotek nehovoří 

o statistické významnosti. Také celková doba intubace, délka pobytu 

na jednotce intenzivní péče a doba od operace do propuštění se 

statisticky významně neliší. Zajímavě však u obou skupin vychází 

přítomnost neurologických komplikací. Tento parametr se s hraniční 

statistickou významností vyskytuje častěji u minimálního mimotělního 

oběhu. Zároveň je třeba podotknout, že vyšší průměrný věk v tomto 

souboru mohl mít vliv na četnost vzniku neurologických komplikací. 

Tento aspekt mohl také přispět k vyšší četnosti vzniku organického 

psychosyndromu.  

Neinfekční plicní komplikace se výrazněji vyskytují ve skupině 

pacientů, kteří podstoupili operaci s využitím konvenčního 

mimotělního oběhu, i když bez statistické významnosti. Komplikace 

gastrointestinálního traktu vychází statisticky významně ve prospěch 

skupiny MECC. Nulová přítomnost gastrointestinálních komplikací 

v této skupině však neříká, že se při užití minisystému tyto komplikace 

vůbec nemohou vyskytnout. Přihlédneme-li však k vyššímu věku 

a vyššímu EuroScore pacientů v této skupině, jedná se o velmi 

zajímavý výsledek. Vzhledem ke krátkým časům vedení mimotělního 

oběhu vyvstává otázka, zda by výsledky statistických analýz nebyly 

při delších časech vedení mimotělního oběhu ještě příznivější, a zda by 

užití minisystému při delších operačních výkonech nebylo vhodnější.  

Využití minimálního mimotělního oběhu při kardiochirurgické 

operaci je přiměřenou alternativou, a to především u revaskularizace 

myokardu, kdy je možné udržet systém zcela uzavřený. U operačních 

výkonů, kde je uzavřenost MO porušena, zatím není vhodnost 

minisystému zcela zřejmá a je cílem dalšího zkoumání. 
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PŘÍLOHA 1. 

 Seznam zkratek 

ACT  activated clotting time 

AT III  antitrombin III 

CNS  central nervous system 

CO  cardiac output 

CO2  oxid uhličitý 

DMO  délka mimotělního oběhu (min) 

DPG  difosfoglycerát 

DS  délka svorky (min)  

ECC        extracorporeal circulation 

ECMO    extracorporeal membrane oxygenation 

EF  ejekční frakce 

FiO2       frakční index kyslíku  

HR         heart rate 

Htc  hematokrit 

JIP  jednotka intenzivní péče 

KD  krevní deriváty 

MECC  minimal extracorporeal circulation 

MO  mimotělní oběh 

n  počet pozorování   

O2  kyslík 

paO2  parciální tlak kyslíku v arteriální krvi 

pCO2  parciální tlak oxidu uhličitého krvi 

PVC  polyvinylchlorid 

SD  standard deviation (směrodatná odchylka) 

SIRS  systemic inflammatory response syndrome 

SV  systolic volume 

SVR  systémová vaskulární rezistence 

SvO2  saturace hemoglobinu kyslíkem v žilní krvi 

TK  krevní tlak 

TNF  tumor necrosis factor 
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PŘÍLOHA 3. 

Graf 7 Sloupcový graf četnosti podaní krevních derivátů. 

 

    

 

Graf 8 Sloupcový graf četnosti vzniku jiných komplikací. 
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Graf 9 Koláčový graf počtu podaných jednotek krevních derivátů 

u skupiny MECC. 

 

 

Graf 10 Koláčový graf počtu podaných jednotek krevních derivátů 

u skupiny ECC. 
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Tab. 4 Celková doba intubace (hod). 

 MECC ECC 

n 29 51 

Min 4 3 

Max 16 20 

Průměr 9,38 9,43 

Medián 9 9 

SD 3,0 4,0 

Mann-Whitney    

(p-hodnota) 
0,78 

 

 

Graf 11 Celková doba intubace (hod). 
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Tab. 5 Doba od operace do propuštění (dny). 

 MECC ECC 

n 29 51 

Min 6 5 

Max 21 18 

Průměr 8,1 8,3 

Medián 7 7 

SD 3,38 2,5 

Mann-Whitney    

(p-hodnota) 
0,23 

 

 

Graf 12 Doba od operace do propuštění (dny). 
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