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Seznam použitých zkratek 

AED  Automatický externí defibrilátor  

ACLS  Advanced Cardiac Life Support, rozšířená neodkladná resuscitace 

AIM  Akutní infarkt myokardu 

AMP  Adenosinmonofosfát 

ANOVA ANalysis Of VAriance – analýza rozptylu 

ATP  Adenosintrifosfát 

BLS  Basic Life Support, základní neodkladná resuscitace 

CA  Cardiac arrest, srdeční zástava, náhlá zástava oběhu 

CAM  Adhesní molekuly (ICAM, PECAM, VCAM) 

CNS  Centrální nervová soustava 

CO  Cardiac Output, srdeční výdej 

COX  Cyklooxygenáza 

CPC  Cerebral Performance Cathegory, škála míry poškození CNS 

CPR  Cardiopulmonary resuscitation, kardiopulmonální resuscitace 

CPCR  Cardiopulmonary and cerebral resuscitation, kardiopulmocerebrální resuscitace 

ČSARIM Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 

DNA  Deoxyribonukleová kyselina 

EKG  Elektrokardiograf, elektrokardiografický záznam 

ETI  Endotracheální intubace 

FMLP  A-formylmetionylleucylfenylalanin 

CHOPN Chronická obstrukční bronchopulmonální nemoc 

IC  Intensive Care, intenzívní péče (lůžková) 

IL  Interleukin 

INF  Interferon 

KPCR  Kardiopulmocerebrální resuscitace  
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KPR  Kardiopulmonální resuscitace 

LPS  Lipopolysacharid 

LT  Leukotrien 

LZS  Letecká záchranná služba 

MII  Malignant Intravascular Inflammation 

MODS  Syndrom multiorgánové dysfunkce 

NF kB  Nukleární faktor kappa B 

NMDA N-methyl-D-aspartát receptor 

NO  Oxid dusnatý 

NOS  NO syntáza 

NR  Neodkladná resuscitace 

NZO  Náhlá zástava oběhu, srdeční zástava 

OHCA  Out of Hospital Cardiac Arrest, mimonemocniční náhlá zástava oběhu 

pETCO2 Parcial End tidal pressure of CO2, parciální tlak CO2 na konci výdechu 

PCAS  Poresuscitační syndrom, post – cardiac – arrest - syndrome 

PCI  Perkutánní koronární intervence (angioplastika) 

PCMCIA Paměťová karta defibrilátoru ZOLL 

PG  Prostaglandin 

PKS  Plazmatický koagulační systém 

PNP  Přednemocniční neodkladná péče 

RIVA   Rychlé intravenozní ochlazování 

RLP  Rychlá lékařská pomoc 

ROS  Reaktivní sloučeniny kyslíku 

ROSC  Return of Spontaneus Circulation, obnova hemodynamicky významné akce 

srdeční, obnova spontánní cirkulace 

RR  Respiratory Rate, dechová frekvence 

rtPA  Tkáňový aktivátor plazminogenu 
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R-V  Rendez - vous systém, setkávací systém poskytování PNP 

RZP  Rychlá zdravotnická pomoc 

SD  Směrodatná odchylka 

SIRS  Systemic inflammatory response syndrome 

SLS  Sepsis like syndrom 

SpO2  Saturace hemoglobinu kyslíkem stanovená pulzní oxymetrií 

SOD  Superoxiddizmutáza 

T-ARREST Targeting Out-of Hospital Cardiac Arrest, skupina odborníků cíleně se 

zabývající problematikou náhlé zástavy oběhu v rámci ZZS 

TANR  Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace 

TAT  Trombin-antitrombinový komplex 

TF  Tkáňový faktor 

TH  Terapeutická hypotermie 

TLR  Toll like receptory 

TNF- α Tumor nekrotizující faktor alfa 

TROICA Thrombolysis Using Tenecteplase in Cardiac Arrest, trombolýza u náhlé 

zástavy oběhu s použitím tenecteplázy 

TT  Tělesná teplota 

UM  Urgentní medicína 

UPV  Umělá plicní ventilace 

VF  Ventricular fibrilation, komorová fibrilace 

VT  Ventricular tachycardia, komorová tachykardie 

WHO  World Health Organisation (Světová zdravotnická organizace) 

ZZS  Zdravotnická záchranná služba 
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Souhrn 

Úvod. Aktivace hemokoagulace s tvorbou mikrotrombů během neodkladné resuscitace (KPR) 

při mimonemocniční náhlé zástavě oběhu (OHCA) může způsobit dysfunkci mikrocirkulace 

a mít negativní vliv na prognózu pacientů. Rozhodli jsme se provést randomizovanou 

otevřenou prospektivní klinickou studii s cílem vyhodnotit potenciální efekt heparinu 

na vybrané prognostické ukazatele pacientů se zástavou oběhu pro suspektní akutní infarkt 

myokardu (AIM).  

Metodika. Pacienti byli během zástavy oběhu randomizováni do dvou skupin. Na ty, kterým 

byl v průběhu neodkladné resuscitace podán heparin v dávce 10 000 jednotek (skupina H), 

a na ty, u kterých probíhala neodkladná resuscitace bez podání heparinu (skupina C). 

Sledovali jsme mortalitu, neurologický stav pacientů 3 měsíce po příhodě a případný výskyt 

závažného krvácení. Výsledky byly statisticky zpracovány (Fisherův exaktní test, 

Studentův t test). 

Výsledky. Randomizováno bylo 88 pacientů, akutní infarkt myokardu (AIM) byl následně 

potvrzen u 63 z nich (71,6 %). Do skupiny H bylo zařazeno 30 pacientů, do skupiny C 33 

pacientů. Porovnání obnovy spontánní cirkulace (ROSC, skupina H: 40 %, skupina C: 45 %, 

p = 0.859), kvality přežití bez neurologického postižení hodnoceného po 3 měsících (skupina 

H: 6,7 %, skupina C 9,1 %, p = 0.909) a četnosti přežití neprokázalo statisticky významné 

rozdíly mezi skupinami. Statisticky významný rozdíl nebyl nalezen také v hodnocení 

neurologického stavu pacientů, kteří dosáhli obnovu oběhu (skupina H: 16.7 %, skupina C: 

20.0 %, p = 0.990). Závažné krvácení jsme nepozorovali u žádného z pacientů. 

Závěry. Intravenózní podání heparinu v dávce 10 000 jednotek během neodkladné resuscitace 

pro zástavu oběhu u pacientů s předpokládaným AIM nezlepšuje či nezhoršuje prognózu. 

Proto doporučujeme podat heparin až po obnově oběhu (ROSC), stanovení příčiny zástavy 

oběhu a záznamu dvanáctibodového EKG. 

Klíčová slova: kardiopulmonální resuscitace, mimonemocniční náhlá zástava oběhu, heparin, 

četnost přežití, kvalita přežití 
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Abstract 

Introduction. Formation of microthrombi after successful resuscitation for out-of-hospital 

cardiac arrest (OHCA) may lead to the microcirculatory dysfunction and have a negative 

influence on patient´s outcome. We performed a randomized clinical study assessing effect 

of intra-arrest heparin administration in OHCA patients with suspected acute myocardial 

infarction (AIM) on their prognosis. 

Method. The OHCA patients were randomized during CPR for the intra-arrest intravenous 

heparin 10 000 units (Group H) or for treatment without heparin (Group C). The mortality 

rate, favourable neurological outcome in 3 months after OHCA and the occurrence of major 

bleeding were registered and evaluated with statistical methods (Fisher exact test, 

Student t test). 

Results. Out of 88 randomized patients, the AIM was subsequently confirmed in 63 of them 

(71.6 %). There were 30 patients in group H and 33 in group C. The return of spontaneous 

circulation (ROSC, Group H: 40.0 %, Group C: 45.4 %, p = 0.859) and good neurological 

status during 3 months period after OHCA (Group H: 6.7 %, Group C: 9.1 %, p = 0.909) did 

not differ between groups as well as neurological outcome between subgroups of the patients 

who achieved the ROSC (Group H: 16.7 %, Group C: 20.0 %, p = 0.990). No major bleeding 

was observed. 

Conclusions. The intravenous administration of heparin 10 000 units during CPR for OHCA 

in patients with supposed AIM did not lead to any improvement of prognosis. Therefore we 

recommend postponing the administration of heparin until the ROSC, the assessment of the 

clinical state and the record of the twelve-lead ECG. 

 

Key words: cardiopulmonary resuscitation, out-of-hospital cardiac arrest, heparin, survival 

rate, neurological outcome 
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1. Úvod 

1. 1 Historie a epidemiologie neodkladné resuscitace 

Pokusy o odvrácení náhlé smrti kříšením ohrožených osob jsou známy již z dávné historie. 

Dokladem toho je biblický údaj o zřejmě úspěšném kříšení zdánlivě mrtvého dítěte prorokem 

Eliášem dýcháním z plic do plic ústy. Neodkladná resuscitace (NR) založená na racionální 

bázi však vzniká až v druhé polovině dvacátého století. V roce 1956 byla poprvé provedena 

a popsána možnost zvrátit maligní (smrtící) arytmii (komorovou fibrilaci - VF) zevním 

výbojem elektrického stejnosměrného proudu. Schopnost změnit fatální rytmus bez otevření 

hrudníku byla podnětem k vyvinutí metody umělého udržení dostatečné ventilace a cirkulace 

u pacientů s náhlou zástavou oběhu (NZO, angl. cardiac arrest - CA, či out of hospital cardiac 

arrest - OHCA) alespoň na dobu nutnou k dopravě defibrilátoru k pacientovi.  

V roce 1958 byla Safarem [Safar et al., 1958] popsána ventilační technika z úst do úst 

a nedlouho potom Kouwenhoven [Kouwenhoven et al., 1960] popsal srdeční masáž 

na zavřeném hrudníku. V roce 1960 Peter Safar tyto postupy sjednotil do neodkladné 

resuscitace a vznikla doporučení, která až na malá upřesnění respektujeme dodnes. Jedním 

z největších přínosů Safarových doporučení byla jednoduchost, která umožnila laickým 

zachráncům podílet se na záchraně života svého bližního ihned, na místě události a bez 

jakýchkoliv pomůcek.  

K inovování původních Safarových postupů neodkladné resuscitace sloužily opakované 

vědecké konference s celosvětovým dopadem. Cíl byl stále stejný: vrátit po zástavě oběhu 

do života co největší počet pacientů s co nejvyšší kvalitou života. Přesto je nadále zástava 

oběhu kritický stav s nejistou prognózou. Přes zvyšování kvality postupů neodkladné 

resuscitace, zejména postupů rozšířené kardiopulmonální resuscitace (ACLS - advanced 

cardiac life support) a rozvoj systémů přednemocniční neodkladné péče (PNP), je podíl 

pacientů, kteří se ve vyspělých komunitách po zástavě oběhu a úspěšné neodkladné 

resuscitaci vracejí do plnohodnotného života, žalostně nízký. Limitujícím faktorem 

je zejména vysoká zranitelnost a citlivost mozku na hypoxii. 

Již během zástavy i po ní se aktivují komplexní patofyziologické mechanizmy s rozvojem 

ischemicko-reperfuzního poškození a syndromu po srdeční zástavě. Jedním z těchto pochodů 

je aktivace hemostatických mechanizmů s nepříznivými důsledky, jako je například 

dysfunkce mikrocirkulace [Nolan et al., 2008]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nolan%20JP%22%5BAuthor%5D
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Podle analýz ze 70. – 90. let minulého století je odhadováno, že incidence náhlé zástavy 

oběhu ve vyspělých zemích je 36 – 128 případů na 100 000 obyvatel za rok. Resuscitační 

pokusy jsou prováděny u 34 – 86 % nemocných, z nich je dosaženo návratu spontánní 

cirkulace, tedy obnovy hemodynamicky významné akce srdeční (dále angl. return of 

spontaneous circulation - ROSC), resp. je transportováno do nemocnice 17 – 49 % pacientů. 

Příznivý neurologický výsledek je u této podskupiny dosažen u 11 - 48 % nemocných 

[de Vreede-Swagemakers et al., 2008]. Dle našich klinických poznatků jsou terapeutické 

úspěchy následující - 33 % ROSC, příznivý neurologický výsledek je dosažen u 7,7 % 

nemocných [Knor et al., 2009]. Nejčastější příčinou zástavy oběhu nadále zůstává akutní 

infarkt myokardu (AIM), který představuje asi 82,4 % všech případů [Pell et al., 2009]. 

Výskyt mimonemocniční zástavy oběhu na území hlavního města Prahy [Franěk, 2005] 

v letech 2002 až 2004 ukazuje graf 1. 

Graf 1. Počet NZO s následnou KPR v Praze během 30 měsíců 2002 - 2004 (hodnoceno vždy za čtvrtletí) 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nolan%20JP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nolan%20JP%22%5BAuthor%5D
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1.2 Definice neodkladné resuscitace, důležité pojmy 

Neodkladná resuscitace (NR) byla definována jako soubor na sebe navazujících léčebných 

postupů sloužících k neprodlenému obnovení oběhu okysličené krve u osoby postižené 

náhlou zástavou oběhu s cílem uchránit před nezvratným poškozením zejména mozek. 

V souvislosti s neodkladnou resuscitací byly definovány základní tři životní funkce: vědomí, 

dýchání a krevní oběh. Je charakteristické, že selhání jedné ze základních životních funkcí 

vede dříve nebo později ke zhroucení životních funkcí ostatních, přičemž nejmarkantnější 

je tato skutečnost u zástavy oběhu, kdy bezvědomí nastává do 10- 15 sekund, terminální 

dechy („lapavé“, agonální) přetrvávají 40- 90 sekund [Knor and Franěk, 2004].  

Kromě zkratky KPR, jejímž anglickým ekvivalentem je CPR (cardiopulmonary resuscitation) 

se používá i zkratka KPCR – kardiopulmocerebrální resuscitace resp. CPCR 

(cardiopulmocerebral resuscitation). 

Neodkladná resuscitace byla již ve svém počátku metodicky rozdělena na dvě části- základní 

(Basic Life Support- BLS) a rozšířenou neodkladnou resuscitaci (Advanced Cardiac Life 

Support- ACLS). Je důležité zdůraznit, že obě části neodkladné resuscitace jsou nerozlučně 

spjaté a musí na sebe plynule navazovat. Splnění všech výkonů základní a rozšířené 

neodkladné resuscitace je předpokladem úspěchu - přežití pacienta po zástavě oběhu.  

Další definice a důležité pojmy ve vztahu k neodkladné resuscitaci: 

Defibrilační čas: čas od předpokládaného kolapsu do první defibrilace. 

Primárně úspěšná NR: dosažení ROSC u pacienta s náhlou zástavou oběhu, pacient úspěšně 

dopraven a předán k dalšímu léčení do intenzívní péče. 

Úspěšná NR (obecně vžitý termín je sekundární úspěšnost): pacient dosáhne po neodkladné 

resuscitaci stupně 1 - 2 v klasifikaci Cerebral Perfusion Cathegory (CPC - viz dále)- pacient 

soběstačný, přežití s lehkými následky nebo bez neurologických následků. 

Diagnózu smrti je oprávněn konstatovat pouze lékař. Okamžik smrti je u neresuscitovaných 

dán okamžikem srdeční zástavy, u resuscitovaných okamžikem ukončení neúspěšné 

neodkladné resuscitace.  

1.3 Řetěz přežití 

Úspěch neodkladné resuscitace spočívá v propojení na sebe navazujících kroků, které byly 

nazvány „řetězem přežití“ [American Heart Association, 1990]. Termín „řetěz přežití“ 
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zdůrazňuje důležitost návaznosti a posloupnosti jednotlivých úkonů neodkladné resuscitace, 

z nichž každý je nenahraditelný. Dojde – li k porušení byť jen jednoho článku, naděje 

na přežití pacienta rapidně klesají. Dlouhodobě se zdůrazňuje, že nejslabším článkem řetězu 

přežití je laická veřejnost. Proto je v posledních letech kladen důraz na vzdělávání všech 

občanů v neodkladné resuscitaci. Rezervy však můžeme najít ve všech článcích řetězu. 

Jednotlivé články tvoří (viz obr. 1) časný přístup, časná základní neodkladná resuscitace, 

časná defibrilace, časná rozšířená NR. 

 

Obr. 1. Řetěz přežití (Chain of Survival)
 
 

První článek: časný přístup  

zahrnuje činnost svědka události a dispečinku ZZS: 

 rychlá diagnóza kompetentní osobou (postižený nereaguje na oslovení a zevní podněty), 

 rychlé rozpoznání možné náhlé zástavy oběhu (NZO) operátorem, 

 operátorovy pokyny volné posádce ZZS a její směrování k pacientovi,  

 rychlý dojezd posádky ZZS na místo s potřebným vybavením, 

 zhodnocení události na místě.  
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Druhý článek: časná BLS 

tvoří základní neodkladná resuscitace svědkem události podle metodiky, případně 

s telefonickou asistencí operátorky ZZS. 

Třetí článek: časná defibrilace 

u elektrokonvertibilních maligních srdečních dysrytmií bifázickými (u starších přístrojů 

monofázickými) impulzy. Požadavek zkrácení intervalu mezi kolapsem a prvním 

defibrilačním výbojem (optimálně do 5 minut v terénu) řeší metodická doporučení účastí 

zaškolených laiků. 

Čtvrtý článek: časná rozšířená neodkladná resuscitace  

představuje činnost prováděnou v PNP zdravotníky ZZS. Již z povahy a specifik provádění 

neodkladná resuscitace v podmínkách PNP vyplývá, že ve vztahu ke konkrétní situaci jsou 

přítomné objektivní i subjektivní faktory, které ani maximálně sofistikovaný systém 

přednemocniční neodkladné péče nemůže ovlivnit (kvalita laické první pomoci, nedostupný 

terén, počasí atd.), a ty následně mohou negativně ovlivnit výsledek.  

Každý kvalitní systém PNP musí především eliminovat rezervy ve vlastních řadách 

při obecně známých postupech a  poskytovat rozšířenou neodkladnou resuscitaci se všemi 

jejími atributy v dokonalém týmovém sladění [Knor and Málek, 2006]. 

1.4 Celospolečenský význam neodkladné resuscitace 

Neodkladná resuscitace je při své zdánlivé jednoduchosti bez nadsázky jedním z objevů 

medicíny, který nejenže umožnil návrat do života spoustě lidí, ale ve svých důsledcích 

umožnil vznik nových medicínských oborů a specializací (např. intenzívní či transplantační 

medicína) a pozměnil náhled na proces umírání s globálním celospolečenským dopadem. 

WHO (Světová zdravotnická organizace) definovala smrt mozku jako smrt jedince v roce 

1968 právě na základě všeobecného rozšíření neodkladné resuscitace. Do té doby platila 

definice patologicko - anatomická, která vztahovala smrt k zástavě oběhu a dýchání.  

Obecný humánně-altruistický dopad neodkladné resuscitace na lidské společenství také není 

zanedbatelný. Díky Safarovým postupům doznala odborná neodkladná péče i laická první 

pomoc významný kvalitativní přerod. Intenzívní odborná péče dnes začíná již přímo na místě 
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vzniku závažného poškození zdraví a pokračuje během transportu kriticky nemocného. Velká 

část stavů, které dříve nevyhnutelně končily smrtí, je dnes medicína schopna zvrátit. 

V přednemocniční neodkladné péči jsou aplikovány postupy, které vycházejí ze Safarových 

doporučení pro neodkladnou resuscitaci a mohou zajistit základní podmínku přežití- oběh 

okysličené krve i v organizmu postiženém selháním jedné nebo více základních životních 

funkcí.  

Pokrok v medicíně a aplikace vědeckých poznatků jsou bezprostředně následovány 

personálním zajištěním, technologickým vybavením výjezdových skupin a mohutnými 

organizačními změnami. Rychlost a dosažitelnost poskytnuté péče jsou stejně důležité jako 

její kvalita.  

V základním přístupu k pacientovi dominuje zvládnutí život ohrožující situace stabilizací 

vitálních funkcí a často teprve zpětné zjišťování vlastní příčinu stavu. Neodkladné léčebné 

priority jsou jasně dané, diagnostický proces je nesmí zpozdit, neboť hrozí prodlení.  

Přes veškeré snahy je z původně přežívajících pacientů po neodkladné resuscitaci velká část 

postižena závažným nezvratným posthypoxickým poškozením mozku [de Vreede-

Swagemakers et al., 1997; Knor et al., 2009]. 

1.5 Organizace péče o pacienty se zástavou oběhu 

Organizace a způsoby poskytování přednemocniční neodkladné péče jsou celosvětově různé 

a liší se i uvnitř jednotlivých států. Vliv zde mají nejen klimatické a geografické podmínky, 

ale také ekonomické faktory a tradice. Priorita všech kvalitních modelů je však jednotná: 

k vážně nemocnému pacientovi je nutné urychleně dopravit kvalifikovanou pomoc 

s patřičným vybavením. U požadavku poskytnutí neodkladné resuscitace po zástavě oběhu 

je tento základní předpoklad kvality přednemocniční neodkladné péče ještě vystupňován, čas 

zde hraje zásadní roli.  

1.5.1 Identifikace zástavy oběhu 

Identifikace zástavy oběhu je jedním z klíčových momentů úspěšné neodkladné resuscitace, 

přičemž rozhodující roli hraje operátor přijímající tísňové volání. Telefonická instruktáž 

volajících laiků na místě srdeční zástavy je definována jako telefonicky asistovaná 

neodkladná resuscitace (TANR) [Franěk, 2010]. TANR spočívá v identifikaci zástavy oběhu 
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a v instruktáži k provádění základní neodkladné resuscitace a v zajištění optimální pomoci 

na místě kolapsu.  

Identifikace zástavy oběhu se odvíjí od stanovení:  

 bezvědomí (postižený neprojevuje žádné známky života), 

 bezdeší nebo terminální dechové aktivitě [Knor et al. 2009], 

 nepřítomnosti jistých známek smrti [Knor and Franěk, 2004]. 

1.5.2 Zásady zahájení a ukončení neodkladné resuscitace 

Vyhodnocení a stanovení jasných známek smrti není pro operátora tísňové linky jednoznačné. 

Platí, že při jakékoliv nejistotě vede operátor svědka kolapsu k poskytování neodkladné 

resuscitace – TANR [Franěk, 2010].  

Rozhodující slovo o ukončení či nezahájení neodkladné resuscitace na místě náhlé zástavy 

oběhu má vždy lékař. V případě nejistoty a nepřítomnosti lékaře je nutno vždy neodkladnou 

resuscitaci zahájit. Naopak neodkladnou resuscitaci nelze bez lékaře ukončit z jiných důvodů 

než je vyčerpání zachránců [Knor and Franěk, 2004]. 

1.5.3 Výjezdové skupiny ZZS 

Struktura a složení výjezdových skupin ZZS nejsou celosvětově sjednoceny. V České 

republice je součástí výjezdových skupin odborně erudovaný lékař, který na místě rozhoduje 

a zodpovídá za postupy a výkony neodkladné resuscitace, rozhoduje o podání léků 

a o případném ukončení neodkladné resuscitace.  

ZZS hlavního města Prahy patří mezi záchranné služby městského typu. Slouží pro relativně 

velkou populaci (cca 1,3 mil., se započtením odhadovaného počtu osob dojíždějících za prací, 

studentů, turistů a nelegálních imigrantů až 1,8 mil obyvatel) na poměrně malém území (525 

km
2
). Tím je v relativně výhodném postavení, protože malý prostor a hustá komunikační síť 

dávají lepší možnosti pro operační řízení služby a vzájemnou zastupitelnost výjezdových 

skupin [Knor and Skřipský, 2002]. Celkové vzdálenosti dojezdu k pacientovi a poté 

do zdravotnického zařízení jsou relativně krátké. V Praze je k dispozici hustá síť 

specializovaných kardiologických pracovišť a dalších, dobře vybavených jednotek intenzivní 

péče ve fakultních a několika dalších nemocnicích. Nepříznivými okolnostmi jsou naopak 
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trvalé přetížení páteřních komunikací s obtížnou průjezdností i za použití výstražných 

znamení a také velký podíl výškových panelových domů, kdy mezi evidovaným zastavením 

vozidla a vlastním kontaktem s pacientem vzniká významná časová ztráta [Franěk, 2005]. 

V Praze byl v době zahájení studie již zaveden a praxí vyzkoušen (13 let) systém 

dvouúrovňového poskytování PNP, kdy k pacientovi vyjíždí osobním vozem dvoučlenná 

výjezdová skupina (RLP- rychlá lékařská pomoc s kompletním vybavením pro neodkladnou 

péči vedená lékařem [Knor, 1998]. Ve druhém sledu přijíždí ambulancí schopnou transportu 

pacienta další dvoučlenná posádka vedená kvalifikovaným nelékařským zdravotnickým 

pracovníkem (RZP- rychlá zdravotnická pomoc). Jedná se o dvouúrovňový systém nazývaný 

pro setkání na místě události „rendez- vous“ systém (R-V systém). 

 

Obr. 2. Stanoviště ZZS v Praze v roce 2004 

Legenda:                                               stanoviště RLP (rychlá lékařská pomoc)  

                                                              stanoviště RZP (rychlá zdravotnická pomoc) 

                                                              stanoviště LZS (letecká záchranná služba) 

 

Ve všech případech neodkladné resuscitace zmiňovaných v této práci byly na místě jak 

posádka RZP, tak RLP. V režimu R-V systému byla získávána i data pro studii. Všichni 

lékaři, kteří garantovali kvalitu jednotlivých neodkladných resuscitací ve studii, prošli kurzem 

akreditovaným Českou lékařskou komorou [Knor and Málek, 2006].
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Rozpoznání zástavy oběhu operátorem, telefonické vedení laiků při poskytování neodkladné 

péče do příjezdu profesionálních zdravotníků a zavedení výcviku týmové spolupráce jsou 

základními kameny úspěchu u neodkladné resuscitace. Důraz, kladený na tyto principy 

od počátku roku 2002 v praxi záchranné služby hlavního města Prahy spolu se zavedením 

kurzu týmové spolupráce u neodkladné resuscitace, významně zvýšil podíl pacientů, kteří 

přežili klinickou smrt mimo zdravotnické zařízení, jak ukazuje tabulka 1. Úspěšnost 

neodkladné resuscitace je považována za standard pro hodnocení kvality přednemocniční 

neodkladné péče, lze mluvit o výrazném zlepšení celého systému [Franěk, 2005]. 

 

Tab. 1. Přežití KPR během 30 měsíců 2002- 2004  

ROK ČTVRTLETÍ POČET 

KPR 

PRIMÁRNÍ 

ÚSPĚŠNOST % 

SEKUNDÁRNÍ 

ÚSPĚŠNOST % 

SEKUNDÁRNÍ 

ÚSPĚŠNOST % VF 

2002 1Q 118 17,80   

 2Q 90 26,60   

 3Q 99 33,00   

 4Q 113 39,80 10,5  

2003 1Q 125 36,60    

 2Q 90 43,00 11,3 32,80 

 3Q 102 41,20    

Legenda: primární úspěšnost - ROSC v terénu, sekundární úspěšnost - propuštění z lůžkového 

zdravotnického zařízení do běžného života se základní soběstačností  

Incidence zástav oběhu je celoročně stálá. Po zavedení výše uvedených zásad do praxe byl 

zaznamenán významný nárůst v úspěšnosti neodkladné resuscitace. 

Sekundární úspěšnost (kvalita přežití) byla hodnocena až od konce roku 2002. Více než 

dvojnásobnou úspěšnost lze pozorovat při porovnání sekundární úspěšnosti u neodkladné 

resuscitace s prvním zaznamenaným rytmem komorové fibrilace (VF) oproti ostatním 

neodkladným resuscitacím, jak ukazuje graf 2. S těmito předpoklady byl zahájen sběr dat 

do naší studie.  
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Graf 2. Porovnání úspěšnosti KPR během 30 měsíců 2002 – 2004 [Franěk., 2005] 

 

  



 
21 

2. Srdeční zástava a poresuscitační syndrom 

Klíčem k hledání terapeutických možností, které by příznivě ovlivnily prognózu nemocných 

po zástavě oběhu (srdeční zástavě) je studium patofyziologických dějů během srdeční zástavy 

a po ní. Po zástavě oběhu se rozvíjejí níže popsané typické procesy, které souvisí 

s hypo/anoxií obecně.  

2.1 Srdeční zástava 

Srdeční zástavu (zástavu oběhu) lze vnímat jako nejtěžší formu šokového stavu, během níž 

je zastavena (při následné neodkladné resuscitaci omezena) dodávka kyslíku a metabolických 

substrátů tkáním. 

Základními rysy jsou: 

 snížená spotřeba kyslíku vynucená sníženou nabídkou, 

 anaerobní metabolizmus, 

 kyslíkový dluh a laktátová acidóza,  

 tvorba a uvolňování toxických působků (prostanoidů, cytokinů), 

 iniciace rozvětvených a propojených prozánětlivých a prokoagulačních kaskádových 

reakcí. 

Stupeň rozvoje všech těchto změn je různý v závislosti na trvání jednotlivých fází zástavy 

oběhu s neodkladnou resuscitací pro různé orgány.  

Při narůstání kyslíkového dluhu na subcelulární úrovni nastává zvrat v anaerobní 

metabolizmus. Kumuluje se laktát, vzniká metabolická acidóza a energetický deficit, selhávají 

aktivní transportní mechanizmy na buněčných membránách. Kyslík, glukóza a aminokyseliny 

nemohou být transportovány do buněk. Do intracelulárního prostoru vstupuje sodík, kalcium 

a voda, zvyšuje se propustnost membrán a subcelulárních struktur. Ionty kalcia aktivují 

fosfolipázy, proteázy, fosfatázy a NO syntázu, vznikají sekundární toxiny. Prekapilární 

sfinktery postupně ochabují, krev se městná v kapilárách a zvyšuje hydrostatický tlak. 

Zvyšuje se únik vody do intersticia až k hypovolémii, zahušťuje se cévní obsah, zvyšuje 

se viskozita krve a nastává penízkovatění erytrocytů („sludging“ fenomén). Mikrocirkulace 
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stagnuje, narušuje se integrita cévního endotelu (tight junctions) a do oběhu pronikají tkáňové 

trombokinázy (tkáňový tromboplastin- F III.) aktivující trombocyty a hemokoagulační 

procesy (viz dále). Uvolněním proteáz z lysozomů do cytoplazmatického prostoru se rozvíjí 

autolýza. Tento stav hraničí s nezvratností, ireverzibilním poškozením organizmu [Masár 

et al., 2009]. 

Zástava oběhu je pro organizmus katastrofickou situací, výše popsané změny se rozvíjejí 

v několika minutách po jejím vzniku. Při správně prováděné neodkladné resuscitaci 

následující po zástavě oběhu mají tyto patofyziologické změny, kterým je vystaven 

organizmus, charakteristický průběh. Jejich dynamiku lze kauzálně odvodit z následujících tři 

fází [Safar, 1985; Safar et al., 2002]. 

 ischemicko-anoxická během srdeční zástavy, s úplnou zástavou cirkulace (kyslík 

v neuronech mozkové tkáně je vyčerpán do 15 sekund, pH klesá do 5 minut pod hodnoty 

7,0, metabolická acidóza je zodpovědná za snížení alveolo - arteriální diference kyslíku 

posunem disociační křivky hemoglobinu - to však nemá klinický význam při stagnující 

cirkulaci, koncentrace ATP a fosfokreatininu klesají k nule do 5 minut za podmínek 

normotermie), 

 hypoxická fáze s hypoperfúzí během neodkladné resuscitace, kdy je dosahováno 

maximálně 25 - 30 % bazálního srdečního výdeje, 

 reperfúzní fáze po obnovení spontánní cirkulace, kdy se během hodin až desítek hodin 

rozvíjí celotělová ischemicko - reperfúzní reakce organizmu (reperfuzní trauma). 

Zástava oběhu v krátkém časovém intervalu způsobí selhání dalších životních (vitálních) 

funkcí. Během 10 - 15 sekund nastává bezvědomí, terminální lapavé dechy přetrvávají 

u člověka 60 - 90 sekund. Při kvalitní neodkladné resuscitaci s dosažením alespoň bazálního 

okysličení mozku (zejména mozkového kmene) se tento interval prodlužuje (gasping). 

Rozhodujícím pro přežití zástavy oběhu a klíčem k úspěchu neodkladné resuscitace je včasné 

obnovení aerobního metabolizmu glukózy v neuronech centrální nervové soustavy (CNS) 

před vznikem nezvratných změn.  

Při povšechné ischémii během zástavy oběhu (i za předpokladu kvalitní neodkladné 

resuscitace) se aktivují holoorganické procesy, které spolu navzájem souvisí, a které mohou 

způsobit další, mnohdy fatálně končící postižení organizmu i přes dosažení obnovy spontánní 
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cirkulace (ROSC). Tento stav je popisován jako postresuscitační nemoc [Negovsky and 

Gurvitch, 1995] nebo „post-cardiac-arrest syndrome“, PCAS [Adrie et. al., 2002, 2004].
 
 

2.2 Poresuscitační syndrom (PCAS) 

Poresuscitační syndrom je definován jako stav organizmu po resuscitaci pro déletrvající 

srdeční zástavu, který je vyvolaný celotělovou ischemií a reperfúzí, s rozvojem syndromu 

multiorgánové dysfunkce (MODS) včetně neurologického poškození [Safar et al., 2002]. 

Nejvíce prozkoumanou komponentou poresuscitačního syndromu, která zároveň nejvíce 

ovlivňuje následnou dlouhodobou kvalitu života je neurologické poškození. Pravděpodobnost 

vzniku závažné posthypoxické encefalopatie určuje nejenom trvání ischemicko-anoxické 

fáze a hypoxické fáze s hypoperfúzí, ale i intenzita ischemicko-reperfúzní fáze.  

Ta je ovlivněna i extracerebrálními faktory souvisejícími s celotělovým ischemicko - 

reperfúzním syndromem, jako jsou: 

 rozvoj systémové zánětlivé odpovědi se vzestupem hladiny prozánětlivých cytokinů, 

s aktivací komplementu a leukocytů, s rozvojem endoteliální dysfunkce a s poruchou 

koagulační rovnováhy s následnou mikrovaskulární trombózou, 

 hypoperfúze centrálního nervového systému v důsledku akutního cirkulačního selhání 

v čele s poresuscitační systolicko-diastolickou myokardiální dysfunkcí,  

 porucha hematoencefalické bariéry, 

 častý rozvoj relativní adrenální dysfunkce [Safar et al., 2002]. 

Patofyziologické pochody podílející se na vzniku PCAS, spouštěné ischémií a reperfúzí však 

probíhají analogicky v různých tkáních, avšak s různou intenzitou vzhledem k citlivosti 

a odolnosti jednotlivých orgánů. Z klinického pohledu a možnosti terapeutického ovlivnění 

lze tyto změny rozčlenit následovně:  

 poškození mozku, 

 dysfunkce myokardu, 

 systémová ischemicko reperfúzní reakce s prozánětlivou odpovědí organizmu, 
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 perzistující základní onemocnění [Ošťádal, 2009]. 

Závažnost klinických projevů jednotlivých orgánů a orgánových systémů závisí na velkém 

množství faktorů, zejména na celkové odolnosti organizmu před zástavou oběhu, přítomných 

komorbiditách a zejména délce trvání anoxie- hypoperfúze. Zcela rozhodující je pro další 

prognózu zabránit opakování zástavy oběhu a tedy ofenzivně terapeuticky ovlivnit základní 

onemocnění - příčinu zástavy, stabilizovat oběhovou soustavu, zajistit dostatečnou oxygenaci 

organizmu, normalizovat vnitřní prostředí a zahájit časnou neuroprotekci. Důraz na tyto 

aspekty, zejména pozitivní ovlivnění ischémie-reperfúze, zásadně souvisí jak s bezprostřední 

prognózou pacienta, tak i následnou kvalitou života.  

Závažné poškození mozku po náhlé zástavě oběhu však nadále zůstává hlavní příčinou úmrtí 

pacientů přijatých do nemocniční intenzívní péče po úspěšné neodkladné resuscitaci 

v přednemocniční neodkladné péči [Laver et al., 2004].
 
 

2.2.1 Poškození mozku po zástavě oběhu 

Na poškození mozku se podílí více patofyziologických procesů: uvolnění volných 

kyslíkových radikálů, narušená homeostáza iontů (zejména kalcia), aktivace různých proteáz 

(kaspázy), excitotoxické působení různých mediátorů. Ischémie a hypoxie poškozuje 

hematoencefalickou bariéru, narušuje "tight junctions" endotelu se zvýšením cévní 

permeability a rozvojem mozkového edému. V průběhu protrahované ischémie nastává další 

aktivace a spuštění prozánětlivých mediátorů s aktivací glie, zvýšením exprese adhezívních 

molekul (viz dále) zároveň s infiltrací tkáně periferními leukocyty. Aktivace imunitních 

buněk kaskádově uvolňuje další mediátory zánětu (prozánětlivé cytokiny, proteázy, oxid 

dusnatý) s prohloubením autoagresivního působení. 

Mikrovaskulární postižení má na poškození mozku rovněž zásadní podíl. Podílí se na něm 

intravaskulární trombóza, která je zodpovědná za pokračující ischemii i po ROSC 

mechanizmem „no-reflow" fenoménu [Fischer et al., 1996]. 

Mechanizmus buněčné smrti neuronů je nekróza i apoptóza, jejich vzájemný podíl 

je doposud nejasný. Experimentálně bylo prokázáno, že některé populace neuronů jsou 

výrazně náchylnější k ischemickému poškození (např. pyramidální buňky hipokampu, 

Purkyňovy buňky mozečku a 3. - 5. korová vrstva globus pallidus), kdy buněčná smrt nastává 

již během cca 5 minut. Jiné populace [Hata et al., 1993] tolerují až 30 minut trvající ischemii 

(např. C-A 3 oblast hipokampu, parietální kůra). Méně odolné skupiny se nazývají selektivně 
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vulnerabilní neurony a podléhají snáze nejenom okamžité ischemické nekróze, ale nastává 

u nich daleko častěji postischemická indukce apoptózy. Tyto populace neuronů jsou hlavním 

cílem potencionálního terapeutického zásahu [Abe et al., 1995]. Podrobné molekulární 

mechanizmy ischemicko-reperfuzního poškození mozku byly a jsou studovány zejména 

na modelech srovnávajících reakci selektivně vulnerabilních populací neuronů a odolnějších 

skupin na experimentální srdeční zástavu. Jde o složité a doposud pouze částečně 

prozkoumané děje (viz obr. 3).  

 

 

Obr. 3. Celulární a subcelulární mechanismy ischemicko-reperfúzního poškození mozku [Škulec et al., 

2009] 

Legenda: ATP - adenosin trifosfát, NMDA - N-methyl-D-aspartátový receptor, AMPA - amino-3-hydroxy-

5-metylisoxazol-4-propionátový receptor, NO - oxid dusnatý, VMK - volné mastné kyseliny, ARCH - 

kyselina arachidonová, COX - cyklooxygenáza, LOX - lipooxygenáza, DNA - kyselina deoxyribonukleová 

 

Ischemická fáze spouští generalizovanou depolarizaci membrán neuronů. Nastává excesivní 

vyplavení glutamátu na synapsích. Glutamát se hromadí hlavně díky energetickému selhání 

a zhroucení zpětného vstřebávání tohoto neurotransmiteru do glií. Díky vysoké koncentraci 

glutamátu na synapsích neuronů se excesívně aktivují glutamátové receptory (N-methyl-D-

aspartát receptor - NMDA). Aktivované napěťově -řízené a chemicky řízené kalciové kanály 

umožňují nadměrný vstup kalcia do buněk. Zároveň se aktivují lipázy, proteázy a fosfatázy. 
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Následná reperfúze produkuje záplavu kyslíkových radikálů, uvolňuje železo z transportních 

proteinů, nadměrně produkuje NO (viz dále), vyplavuje excitotoxické aminokyseliny 

a umožňuje další průnik kalcia do buněk.  

Od počátku se rozvíjí buněčná a tkáňová acidóza. Utlumeny jsou ochranné mechanizmy, 

zejména vychytávače kyslíkových radikálů. Všechny tyto komplexní děje přímo poškozují 

neurony a zároveň aktivují signální cesty, které spouští naprogramovaný řetězec 

apoptotických dějů. Převaha produkce pro-apoptotických proteinů v buňce (např. Bax, Bad) 

nad proti-apoptotickými (např. Bcl-2, Bcl-Xl) má za následek poškození mitochondrií 

a uvolnění cytochromu C s následnou aktivací kaspázy 9, která aktivuje kaspázu 3, a ta štěpí 

jadernou DNA (vnitřní cesta aktivace pro-apoptotických procesů). Vnější cesta začíná 

navázáním pro-apoptotického ligandu na specifický receptor, čímž se aktivuje kaspáza 8 

a následně kaspáza 3. Výsledkem je poškození jadérkové a jaderné DNA, její fragmentace 

a následný zánik buňky [Safar et al., 2002; Abe et al., 1995; Polderman, 2004]. 

Makroskopickým důsledkem je především otok mozku a vznik okrsků mozku s rozdílnou 

teplotou („thermo-pooling“). 

V experimentu byla testována různá farmaka ovlivňující jednotlivé patofyziologické pochody 

ischemicko-reperfúzního poškození mozku (barbituráty, kalciové blokátory, inhibitory 

neuronální apoptózy, vychytávače kyslíkových radikálů, blokátory receptorů glutamátu atd.). 

Žádné z nich však doposud, přes dílčí úspěchy, není k dispozici pro použití v humánní 

medicíně [Safar et al., 2002]. 

2.2.2 Poresuscitační myokardiální dysfunkce 

Poresuscitační myokardiální dysfunkce je přítomná jak u pacientů s organickým 

onemocněním srdce (koronární ateroskleróza) tak i u pacientů bez hemodynamické instability 

– tj. i u pacientů bez známek onemocnění srdce [Laurent et al., 2002]. Pro poresuscitační 

hemodynamickou instabilitu jako projevu poresuscitačního poškození srdce 

je charakteristická snížená jak kontraktilní, systolická funkce, tak je rovněž, sice méně 

dramaticky, přítomna i diastolická myokardiální levokomorová dysfunkce. Začátek 

hemodynamicky významné instability je opožděn ve vztahu k události – kardiální zástavě, 

objevuje se obvykle 4 - 7 hodin po přijetí do nemocnice po úspěšné neodkladné resuscitaci. 

Plné obnovením kardiálních funkcí bylo pozorováno po 72 hodinách od začátku události 

[Kern et al., 1996; Gazmuri et al., 1996].
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Hypoperfúze v průběhu komorové fibrilace může být příčinou těžké, ale reverzibilní poruchy 

myokardiálních funkcí – označovaných v akutní kardiologii – „myocardial stunning“ – 

„omráčený myokard“ [Laurent I. et al., 2002]. Tento funkční patologický stav myokardu je 

dáván do souvislosti s přítomností přechodného uzávěru koronární tepny a byl 

charakterizován opožděným obnovením funkce myokardu po obnovení průtoku koronární 

tepnou. „Stunning“ myokardu tedy představuje regionální dysfunkci myokardu po odeznění 

ischemie a po obnovení regionální perfúze. Vyskytuje se i za běžných klinických situací: 

akutní koronární syndromy, reperfúze u akutního infarktu myokardu, po kardioplegické 

zástavě v kardiochirurgii, po transplantaci srdce i po koronární angioplastice [Vojáček et al., 

2009]. 

Výše prezentovaná klinická zkušenost se srdeční zástavou u mladých pacientů po komorové 

fibrilaci ale naznačuje, že i zástava oběhu z jiné příčiny může způsobit „omráčení“ myokardu 

a pravděpodobně nejenom v rozsahu regionálním, odpovídajícímu povodí postižené koronární 

arterie, ale v  poškození myokardu jako celku [Krishnagopalan et al., 2002]. Jinými slovy, 

na poresuscitačním „omráčení“ myokardu participuje i zvýšená aktivita TNF-α, IL-1, IL-6, 

IL-1β, následná aktivace dalších agresivních mediátorů, aktivita komplementu a finálně 

uvolnění kardiodepresivních faktorů (kallikrein – kinin, dříve „myocardial depressant factor – 

MDF“). 

Při vzniku poresuscitační myokardiální dysfunkce se tak kombinují dva příčinné 

mechanizmy, které na sebe navazují a vzájemně se ve svých patofyziologických důsledcích 

doplňují. Prvním mechanizmem je porucha perfúze na úrovni uzávěru koronární tepny, 

regionální hypoperfúze a následná reperfúze po její rekanalizaci. Druhým mechanizmem jsou 

strukturální a biochemické změny na buněčné úrovni s omezenou možností obnovení 

kontraktility na regionální i celkové úrovni poruchy kinetiky. Tento proces je závislý 

na rozsahu a tíži původních změn a zahrnuje dlouhodobě probíhající buněčnou diferenciaci – 

tedy reverzibilní proces, který až po určité době způsobí degenerativní změny myokardu. 

Na molekulární a buněčné úrovni „stunning“ odpovídá vzestupu koncentrace vápníku 

v cytosolu myocytů, tvorbě volných kyslíkových radikálů (superoxidových a hydroxylových 

iontů) v důsledku reperfúze a snížené citlivosti troponinu na vápník, uvolňující 

se ze sarkoplazmatického retikula. Obnovení kinetiky myokardu po transientní regionální 

koronární okluzi nebo po epizodě celkové hypoperfúze (srdeční zástava z nekoronární 

příčiny) není okamžité, jak bylo řečeno výše, ale opožděné [Vojáček et al., 2009]. 
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2.2.3 Systémová zánětlivá odpověď a zástava oběhu  

Náhlá zástava oběhu je svojí závažností jednou z hlavních příčin nastartování holoorganické 

(systémové) zánětlivé odpovědi („systemic inflammatory response syndrome- SIRS“), která 

spouští kaskádové systémy a aktivuje zánětlivé buňky a mediátory vzájemně komunikující 

složitými interakcemi. Jde o nekontrolovanou a v podstatě uniformní reakci na různé závažné 

podněty (viz obr. 4).  

 

Obr. 4. Patogeneze SIRS [Fölsch et al., 2000] 

Legenda: NO - oxid dusnatý, TNF-α - nekrotizující faktor alfa, INF - interferon, PAF - faktor aktivující 

destičky,  HOCl - kyselina chlorná, AHM - adhezní molekuly, PG - prostaglandiny, IL - interleukiny 

SIRS obecně charakterizují tyto projevy: 

 zvýšení tělesné teploty nad 38
o
C nebo její pokles pod 36

o
C, 

 tachykardie nad 90 tepů/min, 

 tachypnoe na 20/min nebo hyperventilace s paCO2 pod 32 mmHg, 

 leukocyty více než 12 000/mm
3
 nebo méně než 4 000/mm

3
 nebo více než 10 % nezralých 

forem, 

 pokud je potvrzeno infekční ložisko, jedná se o sepsi. 
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Zástava oběhu, která vede primárně k celotělové hypoxii/hypoperfúzi má autoagresívní reakce 

holoorganický dopad [Závada, 2001]. Ve vztahu k SIRS a sepsi byl vzhledem ke kinetice 

některých potvrzených markerů- cytokinů (IL-1, TNF-α, IL-6) popsán stav [Adrie et al., 2002, 

2004] po úspěšné neodkladné resuscitaci jako syndrom podobný sepsi (SLS). 

Hlavními aktivovanými systémy v rámci rozvoje SIRS (SLS) v důsledku holoorganické 

hypoperfúze/hypoxie a reperfúze/reoxygenace jsou: 

 plazmatický koagulační systém, 

 trombocyty, 

 endotel, 

 leukocyty, 

 komplement. 

Komunikace mezi jednotlivými systémy se odehrává přes prozánětlivé mediátory, které jsou 

součástí složitých zpětnovazebných okruhů. Zásadní roli má endotel, který je aktivátorem 

i cílovou tkání [Závada, 2001]. 

2.2.4 Reaktivní sloučeniny kyslíku v patogenezi PCAS 

Obnovení perfúze dříve ischemickými orgány zaplavuje orgány substancemi s potenciálně 

cytotoxickým účinkem. Jedním z nejvýznamnějších faktorů rozvoje PCAS jsou agresívní 

volné kyslíkové radikály (ROS). Vznikají v organizmu i za fyziologických podmínek a mají 

důležitou roli v imunitě při obraně organizmu před mikroorganizmy a při ničení nádorových 

buněk. Při reperfúzi po neodkladné resuscitaci však nastává jejich nadprodukce, přičemž ROS 

působí autoagresívně. Mezi ROS se řadí: 

 superoxidový aniont O
2- 

, 

 peroxid vodíku H2O2, ve který superoxidový aniont volně přechází,  

 kyselina chlorná HOCl, 

 hydroxylový radikál OH
-
, 
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 peroxinitril ONOO
- -

 , sloučenina oxidu dusnatého a superoxidu, 

 lipoperoxidy [Závada, 2001]. 

Tvorba ROS nastává v aktivovaných neutrofilních granulocytech při respiračním vzplanutí 

[Ganong, 2005]. Superoxid vzniká působením NADPH
-
 oxidázy na O2. V ischemické tkáni 

vzniká  xantin odbouráním hypoxantinu xantinoxidázou. Superoxiddizmutáza (SOD) 

urychluje přeměnu O2
-
 na H2O2. Myeloperoxidáza katalyzuje v neutrofilech přeměnu H2O2 na 

HOCl. ROS jsou odbourávany katalázou a glutationperoxidázou. Oxid dusnatý - NO - reaguje 

s ROS na vysoce reaktivní peroxinitril (viz obr. 5). ROS poškozují buňky lipoperoxidací 

nenasycených mastných kyselin, zesíťovatěním a polymerací DNA, tvorbou cytokinů přes 

nukleární faktor kappa B (NF kB) a aktivační protein 1, vstupem Ca
2+

 do buňky a aktivací 

tvorby eikosanoidů [Fölsch et al., 2000].
 

 

Obr. 5. Reaktivní sloučeniny kyslíku (ROS) a kyslíkové radikály [Fölsch et al., 2000] 

Legenda: ATP - adenosintrifosfát, AMP - adenosinmonofosfát, NO - oxid dusnatý, HOCl - kyselina 

chlorná, AHM - adhezní molekuly, PG - prostaglandiny, IL - interleukiny, iNOS - na kalciu nezávislá NO-

syntáza, cNOS - na kalciu závislá NO-syntáza, GSSG - oxyoxidovaný glutation, GC - guanylátcykláza, 

camp - cyklický guanozinmonofosfát, ONOO- - peroxinitril 
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2.2.5 Význam kyseliny arachidonové v patogenezi PCAS 

Kyselina arachidonová je strukturální součástí všech buněk. Je syntetizována z mastné omega 

6 kyseliny linolové. Je prekurzorem spousty mediátorů, které se uplatňují v patogenezi zánětu 

a tedy i PCAS. V podmínkách ischémie nastává  zvrat v anaerobní metabolizmus a selhává 

aktivní transportní mechanizmus na buněčných membránách, ionty kalcia (Ca
2+

) pronikají 

intracelulárně a aktivují fosfolipázu A2. Hydrolýzou strukturálních fosfolipidů buněčných stěn 

se spouští kaskáda, při které se za působení cyklooxygenázy a lipooxygenázy vytváří 

eikosanoidy a leukotrieny [Ganong, 2005]. Mezi nejdůležitější mediátory vzniklé z kyseliny 

arachidonové patří: 

 tromboxan A2- vazokonstrikce a agregace trombocytů, 

 PGF2- vazokonstrikce, 

 PGE2- mírná vazokonstrikce či vazodilatace, 

 PGI2- vazodilatace, antitrombotická funkce (produkován endotelem), 

 leukotrieny- adherence buněk k endotelu, vazokonstrikce, bronchokonstrikce, zvýšení 

kapilární permeability [Závada, 2001].  

 

Obr. 6. Kyselina arachidonová a její metabolity [Fölsch et al., 2000] 
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2.2.6 Cytokiny 

Cytokiny jsou polypeptidy, které se uplatňují jako mezibuněční poslové při aktivaci nebo 

utlumení nespecifických i specifických imunitních mechanizmů. Účinek spočívá v udržování 

rovnováhy mezi pro a protizánětlivými ději. Jako intracelulární signál pro transkripci cytokinů 

se uplatňuje nukleární faktor kappa B (NF kB), který je aktivován také volnými 

kyslíkovými radikály po ose ROS – kinázy- aktivace NF kB- transkripce m-RNA- 

proteosyntéza cytokinů. V rámci PCAS nastává „přestřelení“ prozánětlivé aktivity a mohutné 

převaze prozánětlivých cytokinů. U IL-6 a solubilního TNF-α receptoru je prokázán úzký 

vztah s hladinou laktátu (markerem tkáňové hypoxie), který potvrzuje propojení 

se systémovou zánětlivou odpovědí organizmu (SIRS) a ischémií [Adrie et al., 2002, 2004].  

2.2.7 „Toll like“ receptory 

Toll like receptory (TLR) jsou jedny z nejdůležitějších receptorových molekul neadaptivní 

(antigenně nespecifické) části imunitního systému. Jde o evolučně starší část imunitního 

systému vrozené imunity. Tato skupina receptorů, lokalizovaných na povrchu monocytů 

a granulocytů hraje klíčovou roli v imunitní odpovědi organizmu na infekci. Různé receptory 

ze skupiny TLR-1 až TLR-10 jsou nástroji pro včasnou detekci charakteristických 

mikrobiálních produktů – např. lipopolysacharidů (LPS), lipoproteinů, úlomků bakteriálních 

bičíků, bakteriální DNA, dvojvláknové (virové) RNA – a k zahájení rychlých obranných 

reakcí. TLR tedy reagují na patogenní ligandy jako lipopolysacharidy, peptidoglykany, a jiné 

mikrobiální komponenty. 

Jedna skupina TLR- 4 představuje receptory, zodpovědné za vrozenou imunitní odpověď 

v případě sterilního zánětu nebo autoimunitní odpovědi, situaci ne nepodobné postresuscitační 

nemoci (PCAS). Aktivace komplexního receptoru typu TLR-4 na povrchu monocytů 

a granulocytů vyvolá signalizační děj, který vyústí v sekreci velkého množství cytokinu TNF-

α a několika dalších látek vyvolávajících zánětlivou reakci. Pokud se tento děj odehrává 

v místě lokálního poranění, tak tato zánětlivá reakce likviduje infekci a brání jejímu rozšíření. 

Jestliže se ale endotoxin dostane ve větším množství do krevního oběhu, vyvolá sepsi. 

Cytokin TNF-α a ostatní biologicky aktivní látky se totiž najednou uvolní z příliš velkého 

množství krevních buněk a způsobí v celém těle nežádoucí systémový zánět, který 

je provázen poklesem krevního tlaku, trombózou krevních kapilár, hypoxii a celkovým 

šokovým stavem [Ryan et al., 2006]. 
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2.2.8 Endotel a PCAS 

Endotel za běžných okolností produkuje růstové faktory a odpovídá za změny průtoku krve, 

napětí cévní stěny vylučováním vazoaktivních látek. Endotel má negativní luminální 

elektrický náboj, od krevních elementů je izolován nereaktivními glykosaminoglykany 

exprimovanými na buněčné membráně.  

Buňky endotelu, zaujímají „strategickou polohu“ mezi cirkulující krví a médií cév a slouží 

jako selektivně permeabilní, krví nesmáčivá a zároveň sekreční membrána. Endotelem 

regulovaná vazomotorická a zánětlivá reakce se ve zvýšené míře uplatňuje při závažných 

inzultech včetně zástavy oběhu. K vazodilatačním látkám produkovaným endotelem patří 

prostacyklin (PGI2) a oxid dusnatý (NO), k vazokonstrikčním endoteliny.  

Prostacyklin (PGI2) tvoří protiváhu tromboxanu A2 (viz výše) tvořeného krevními 

destičkami. Zatímco tomboxan A2 způsobuje vazokonstrikci a agregaci destiček, prostacyklin 

agregaci destiček inhibuje a podporuje vazodilataci. Jejich vzájemná aktivita udržuje 

rovnováhu lokální agregace destiček a krevního průtoku.  

Oxid dusnatý (NO) je syntetizován z argininu enzymem NO syntázou (NOS). Izoforma NOS 

3 se nachází v endotelu, další izoformy NOS byly popsány v nervovém systému 

a makrofázích. NOS 3 je aktivována látkami zvyšujícími intracelulární koncentraci kalcia, 

NOS v imunitních buňkách je aktivována cytokiny. NO difunduje do hladkých svalových 

buněk a aktivuje guanylátcyklázu, která tvorbou cGMP zprostředkovává jejich relaxaci. 

Agregace destiček rovněž stimuluje produkci NO, což pomáhá udržet rovnováhu 

při zachování krevního průtoku. 

Endoteliny (nejsilnější endotelin 1) jsou silné vazokonstrikční peptidy produkované 

endotelem, které jsou většinou vylučovány přímo do médie cév a pouze v malé míře 

do systémové cirkulace. Endotelin 1 je vůbec nejsilnější vazokonstrikční látka [Ganong, 

2005]. 

Závažným patofyziologickým důsledkem ischemie, reperfúze a hypoxie po úspěšné 

neodkladné resuscitaci je interakce a následná aktivace endotelu a leukocytů. Ta má 

za následek zvýšenou mikrovaskulární permeabilitu a ztrátu endoteliální integrity [Adrie 

et al., 2002, 2004]. 

Následkem toho nastává masivní exsudace plazmatických proteinů do tkání, pokles 

onkotického tlaku, rozvoj intersticiálního edému a pokles objemu cirkulující krve. 

Intravaskulárně se nacházejí shluky erytrocytů, leukocytů, trombocytů a buněčný detritus 
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(„sludge“), zvyšující viskozitu krve. Takto je dál redukován průtok krve. Zásadní podíl 

na agregaci krevních elementů mají toxiny a šokové mediátory, zejména zvýšená exprese 

adhézních molekul na leukocytech a endotelu (obr. 7). Tyto buněčné interakce jsou vyvolané 

uvolněním různých mediátorů (histamin, trombin, kyslíkové radikály, aktivované složky 

komplementu, LPS, TNF-α, IL-1) Právě tyto mediátory indukují na endotelových buňkách 

poškozených nebo zánětlivých tkání expresi adhezních molekul P-selektinu a E-selektinu, 

které se pevně váží na povrch granulocytů a tím ovlivňují jejich funkci. Druhá fáze 

mobilizace leukocytů způsobí mediátory zprostředkovanou expresi dalších adhézních molekul 

na endotelových buňkách a k aktivaci leukocytárních integrinů.  

 

Obr. 7. Interakce mezi endotelem a leukocyty [Fölsch et al., 2000] 

Legenda: TNF-α  - tumor nekrotizující faktor alfa, IL - interleukiny, INF - interferon, PECAM, ICAM-1, 

ICAM-2, VCAM-1, L-, P-, E-selektiny - adhezní molekuly, C5a - aktivovaná složka komplementu, CD 

11/CD18 - integrin, LPS - lipopolysacharid, SLe - polyaktozamin, LTB4 - leukotrien B4, FMLP - A-

formylmetionylleucylfenylalanin (s účinkem jako LPS) 

 

Hladiny cytokinů zejména IL-6 a TNF-α těsně korelují s hladinou laktátu (markerem tkáňové 

hypoxie) a potvrzují propojení [Adrie et al., 2002, 2004] mezi ischemií, reperfuzním 

syndromem a systémovou zánětlivou odpovědí organizmu (SIRS). 

Další mediátory zesilují tuto integriny zprostředkovanou interakci leukocyty-endotel. 

Následně nastává diapedéza leukocytů mezi endotelovými buňkami do poškozené tkáně 

a jejich respirační vzplanutí. Krevní stáza se dále zvyšuje sníženou deformabilitou erytrocytů. 
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Nízký perfúzní tlak spolu s postižením mikrocirkulace způsobuje prolongovanou stázu 

v kapilárním řečišti [Fölsch et al., 2000]. 

U pacientů s PCAS je tedy kromě poškození mikrocirkulace a zvýšené mikrovaskulární 

permeability přítomna i zvýšená sérová hodnota zánětlivých markerů - TNF-α, 

intracelulárních adhezních molekul-1 (ICAM-1), endotelinu-1, zvýšená hladina jednotlivých 

součástí komplementu, von Willebrandova faktoru a zvýšené hladiny solubilních selektinů 

[Jose and Adams, 2010]. 

TNF-α, IL-1 a IL-6 se uvolňují z aktivovaných monocytů, makrofágů a neutrofilních 

granulocytů. Nekontrolovaná a silně zvýšená produkce cytokinů a dysbalance účinků 

prozánětlivých (TNF-α, IL-1, IL-2) a protizánětlivých cytokinů (IL-8, IL-10, antagonistů IL-1 

receptorů) je často příčinou letálního orgánového selhání i po úspěšné neodkladné resuscitaci 

[Adrie et al., 2002, 2004]. 

2.2.9 Koagulopatie po ROSC 

Hemokoagulace je výsledkem součinnosti plazmatického koagulačního systému 

plazmatických a tkáňových faktorů, trombocytů a cévního endotelu. Je to systém na sebe 

navazujících reakcí, jehož hlavním cílem je zastavení krvácení.  

Ústřední postavení v hemokoagulační kaskádě má trombin. Štěpí fibrinogen za vzniku 

fibrinopeptidů na fibrinové monomery, které spontánně polymerizují na solubilní fibrin. 

Trombin aktivuje také faktor XIII, který stabilizuje fibrinovou síť tvorbou kovalentních vazeb 

mezi molekulami fibrinového polymeru. Zároveň pozitivní zpětnou vazbou aktivuje faktory 

V, VII, VIII, IX, X, XI. Trombin aktivuje antitrombotické vlastnosti buněk endotelu vazbou 

na trombomodulin na jejich povrchu a následnou aktivaci systému proteinu C. Protein C 

společně s proteinem S negativní zpětnou vazbou degradují aktivované faktory VIII a V. 

Trombin patří k nejvýznamnějším aktivátorům trombocytů, u kterých potencuje sekreci 

mediátorů a fosfolipidů (PF3) pro vznik komplexů hemokoagulačních kaskád, produkci látek 

s antiheparinovou aktivitou jako např. destičkový faktor 4.  
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Obr. 8. Schéma koagulační kaskády [Chlumský, 2005] 

Proces srážení krve musí zůstat omezen a probíhat na lokální úrovni v pro organizmus 

žádoucím rozsahu. Nesmí přerůst v globálně probíhající koagulaci v celém cévním systému. 

Proto musí být procesy hemokoagulace citlivě regulovány. 

Nejvýznamnější plazmatickou bílkovinou, která reguluje tyto procesy a chrání organizmus 

před nekontrolovaným srážením je antitrombin III (nově též antitrombin). 

Je nejvýznamnějším inhibitorem aktivity trombinu. Působí spolu s heparan-sulfátovými 

polyglykany přítomnými na povrchu endotelu nebo s heparinem. Antitrombin spolu 

s trombinem a faktory IXa, Xa, XIa, XIIa tvoří komplex a takto inhibuje jejich aktivitu 

[Závada, 2001]. 

Exogenně podaný heparin může působit spolu s antitrombinem na klíčovém místě 

koagulační kaskády při vzniku trombinu a při včasném podání během neodkladné resuscitace 

může omezit dopad  PCAS na úrovni endotelu s aktivací neutrofilů a makrofágů a produkcí 

prozánětlivých cytokinů s pozitivním hoolorganickým dopadem. 

Kromě antitrombinu se v procesu regulace srážení krve významně uplatňuje plazmin. Plazmin 

je protéza degradující fibrinogen a nestabilní fibrin na fragmenty E a D, stabilní fibrin 

na fragmenty E a D-dimery. Vznikající produkty tohoto procesu, fibrin degradační produkty, 

tlumí další tvorbu fibrinu a přispívají tak v rámci fyziologických požadavků organizmu 

k regulaci, omezení nebo až k ukončení procesu srážení. Plazmin cirkuluje v krvi jako 



 
37 

inaktivní plazminogen, který je aktivován tkáňovým aktivátorem plazminu nebo urokinázou 

a naopak rychle degradován α2-antiplazminem. Tkáňový aktivátor plazminogenu je aktivován 

různými stimuly., např. v plazmě cirkulujícím aktivovaným faktorem XII a kallikreinem. Toto 

složité uspořádání umožňuje, že celý systém je v dynamické rovnováze a nenastává 

nekontrolované krvácení nebo naopak nekontrolovaná globální hemokoagulace 

a trombogeneza. Plazmin kromě uvedených účinků aktivuje i systém komplementu, který 

hraje klíčovou roli v procesech zánětu a tvoří systémové propojení s imunitními mechanismy 

[Chlumský, 2005]. 

Jak v experimentálních studiích, tak i u pacientů po úspěšné neodkladné resuscitaci po srdeční 

zástavě byla opakovaně popsána významná alterace koagulace. Zjednodušeně lze konstatovat, 

že jde o dysbalanci mezi aktivovaným koagulačním a antikoagulačním systémem, když 

nenastane adekvátní aktivace endogenní fibrinolýzy. Neodkladná resuscitace a ROSC jsou 

tedy spojeny s aktivací prokoagulačních mechanizmů bez adekvátní aktivace fibrinolýzy. 

Böttigerova studie na 23 pacientech po ROSC prokázala převažující aktivitu prokoagulačních 

mechanizmů po neodkladné resuscitaci. U všech byla prokázána elevace trombin- 

antitrombinových komplexů (TAT), markerů intravaskulární tvorby fibrinu během 

neodkladné resuscitace, přičemž zvýšení TAT nekleslo k normě ani během dalších 48 hodin 

po neodkladné resuscitaci [Böttiger et al., 1995, 1996]. 

Zvýšené hladiny zánětlivých cytokinů, jsou jednou z odpovědí na velmi komplexní orgánové 

poškození po úspěšné neodkladné resuscitaci po srdeční zástavě, TNF-α, IL-1 a IL-6 po svém 

uvolnění do cirkulace zesilují expresi tkáňového faktoru (TF – hlavní iniciátor intravaskulární 

koagulace) na monocytech a endoteliálních buňkách a tímto aktivují koagulaci a blokují 

fibrinolýzu [Gando et al., 1999].
 

Trombin jako silné prokoagulans stimuluje jednak aktivitu hemokoagulačních faktorů V, VII, 

VIII, IX, X, a XI a jednak aktivuje trombocyty a stimuluje početné zánětlivé odpovědi. 

Aktivuje např. expresi P-selektinu na endotelialních buňkách, podporuje adhezi neutrofilů 

a monocytů, indukuje tvorbu endoteliálního PAF (Platelet activating factor) a působí 

chemotakticky pro polymorfonukleární neutrofily [Böttiger, 1996]. 

Na druhé straně hladiny antikoagulačních faktorů jako antitrombin, protein S a C jsou 

snížené. Aktivovaný C protein je endogenní protein, který zesiluje fibrinolýzu, snižuje 

produkci trombinu a moduluje zánětlivé procesy. Aktivovaný C protein vzniká z neaktivního 

prekurzoru za účasti trombinu navázaného na trombomodulin [Esmon, 2001; Adrie et al., 

2002]. 
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Jedním ze zásadních důsledků výše uvedených procesů je zvýšení hladin trombin-

antitrombinového komplexu (TAT) jako klíčového markeru koagulační aktivity. Následná 

intravaskulární tvorba fibrinu a mikrovaskulární trombóza po srdeční zástavě významnou 

měrou participuje na multiorgánové dysfunkci, včetně závažného neurologického 

a myokardiálního poškození a paralelně dále prohlubuje poruchu hemokoagulace [Adrie et al., 

2002]. 

2.3 Současný pohled na terapii srdeční zástavy 

Farmaka podávaná v průběhu neodkladné resuscitace mají sloužit hlavně ke zlepšení perfúze 

životně důležitých orgánů a zvrácení těžké hypoxie organizmu. Pokud jde o dlouhodobé 

a kvalitní přežití pacientů se zástavou oběhu, neexistují dodnes žádná publikovaná data, která 

by prokazovala přínos jakýchkoliv léků podávaných během neodkladné resuscitace.  

2.3.1 Podávání farmak během neodkladné resuscitace 

Pro podávání všech farmak během neodkladné resuscitace je nutno zajistit vstup do cévního 

řečiště - centrálního kompartmentu. U všech pacientů naší studie byl tento vstup zajištěn 

periferní žilní kanylací s následným podáním izotonického roztoku krystaloidu (fyziologický 

roztok). Každá bolusová dávka účinného farmaka byla doprovázena také bolusovým podáním 

nejméně 20 ml krystaloidu, tak, aby dostupnost účinného farmaka pro cílový receptor byla 

co nejlepší.  

2.3.2. Adrenalin 

Nedostatek ověřených dat v humánní medicíně neumožňuje vyslovit jednoznačnou podporu či 

odmítnutí standardního použití doporučených dávek adrenalinu během neodkladné 

resuscitace. Navzdory nedostatku ověřených dat je adrenalin nadále doporučován pro úspěšné 

studie na zvířecích modelech [Scleien et al., 1986; Michael et al., 1984] a prokazatelné 

zvýšení krátkodobého přežití během neodkladné resuscitace u lidí [Olasvengeen et al., 2009]. 

Za zvlášť pozitivní pro pacienty se zástavou oběhu jsou považovány zejména účinky alfa-

adrenergní, které prokazatelně zvyšují myokardiální a mozkový perfúzní tlak. Zvýšený 

koronární průtok zvyšuje amplitudu a frekvenci vln komorové fibrilace a zvyšuje tak šanci 

na obnovu spontánní cirkulace při defibrilačních pokusech [Olasvengeen et al., 2009]. Účinek 

zprostředkovaný beta-receptory je diskutabilní, protože zvyšuje sílu srdečních kontrakcí 



 
39 

(inotropii), a tím i srdeční práci, přičemž stoupá spotřeba kyslíku myokardem. Zároveň se 

zhoršuje perfúze subendokardiálními oblastmi, které mají nejhorší dostupnost pro kyslík. Data 

z pokusů na zvířecích modelech ukazují, že po podání opakovaných dávek adrenalinu nastává 

zhoršení myokardiální dysfunkce [Tang et al., 1993] po obnově spontánní cirkulace 

a zhoršuje se mozková mikrocirkulace [Ristango et al., 2009], což je připisována právě 

aktivovaným beta receptorům. 

Na základě dohody expertů je u komorové fibrilace nebo komorové tachykardie 

bez hmatného pulzu u dospělých doporučeno podání adrenalinu v dávce 1 mg po 3. 

defibrilačním výboji a následně ve stejné dávce 1mg každých 3 - 5 minut až do ROSC. 

Nepřímá srdeční masáž nesmí být přerušena pro podání jakýchkoliv léků včetně adrenalinu 

[Deakin et al., 2010]. 

2.3.3 Antiarytmická léčba 

Podobně jako u adrenalinu nemáme ani u antiarytmik jednoznačné důkazy o jejich 

dlouhodobém pozitivním účinku. Přestože u žádného z doposud užívaných antiarytmik včetně 

amiodaronu nebyla prokázána vyšší míra přežití a propuštění z hospitalizace po neodkladné 

resuscitaci, údaje z klinické praxe svědčí pro vhodnost jejich použití. Ukazuje se, že 

amiodaron je doposud nejvhodnějším lékem k léčbě komorových ektopií, komorové fibrilace 

[Deakin et al., 2010] a komorové tachykardie bez hmatného pulzu (VF/VT). Amiodaron je 

antiarytmikum stabilizující buněčnou membránu blokádou K
+
 kanálu, prodlužuje trvání 

akčního potenciálu a refrakterní periody v síňovém i komorovém myokardu. Navíc zpomaluje 

atrioventrikulární vodivost.  

Amiodaron, podobně jako většina ostatních antiarytmik, má nevýhodný negativně inotropní 

efekt a vede k lehké periferní vazodilataci. Amiodaron má být aplikován co nejdříve po třetím 

neúspěšném výboji u VF/VT - jednoznačné důkazy pro optimální načasování jeho podání 

ovšem neexistují. Amiodaron se podává v dávce 300 mg naředěných do 20 ml 5 % glukózy. 

Další dávku v množství 150 mg podáváme u rezistentní VF/VT.  

2.3.4 Kyslíková léčba  

Dodávka kyslíku tkáním je determinována následujícími veličinami. Vychýlení kterékoliv 

z veličin mimo homeostázu narušuje oxygenaci organizmu [Larsen, 1998].  
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DO2 = CO + CaO2 (CO je minutový srdeční výdej, CaO2 je parciální tlak kyslíku 

v arteriální krvi)  

CO = Q x f (Q je tepový objem, f je srdeční frekvence)  

CaO2 = SaO2 x Hb x 1,34 + 0,003 x paO2 (SaO2 - saturace hemoglobinu kyslíkem v %, 

Hb -množství hemoglobinu v krvi v g/l, paO2 - tenze kyslíku v arteriální krvi). 

Při zástavě oběhu je nulový srdeční výdej, během účinné nepřímé srdeční masáže se dostává 

na hodnoty kolem 25 %. Kyslíková léčba tedy musí být jedním z hlavních postupů účinné 

neodkladné resuscitace. Časná endotracheální intubace a podávání kyslíku ve 100 % 

koncentraci (frakce inspirovaného kyslíku, FiO2 1,0) je během neodkladné resuscitace 

standardním postupem. Otázkou zůstává jakou koncentraci kyslíku podávat po obnově 

spontánní cirkulace, neboť hyperoxie může v důsledku reperfuzního traumatu neurologický 

výsledek zhoršit v důsledku zaplavení organizmu agresívními volnými kyslíkovými radikály, 

které jsou jedním z nejvýznamnějších faktorů rozvoje PCAS. Reakce superoxidového 

radikálu s NO jednak k spotřebovává NO a jednak vytváří agresívní peroxinitrily. Nedostatek 

NO způsobí ischémii, peroxinitrily přímo poškozují buňky. Tyto změny mají zároveň 

negativní vliv na fluiditu buněčných membrán a metabolizmus eikosanoidů (tramboxanu A2) 

a prostaglandinů [Wagner, 2011]. 

Spolehlivé údaje a přesná doporučení pro podávání kyslíku v těchto situacích však zatím 

neexistují. V podmínkách přednemocniční neodkladné péče je možné se objektivně orientovat 

pouze na základě pulzní oxymetrie - pokud je u pacienta po ROSC vůbec měřitelná. Frakci 

inspirovaného kyslíku (FiO2) v současnosti titrujeme tak, aby se cílová hodnota SpO2 

pohybovala mezi 94 - 98 % [Truhlář, 2011]. 

2.3.5 Hodnocení stavu pacienta během zástavy oběhu 

Během neodkladné resuscitace jsou všechny dostupné metody, které mohou objektivizovat 

stav pacienta velmi omezené, a proto cenné. Technický pokrok nám dnes umožňuje využít tři 

hlavní metody vyhodnocování stavu pacienta. Sledování saturace hemoglobinu kyslíkem 

(SpO2) a parciálního tlaku na konci výdechu (pETCO2) se používají fakultativně, sledování 

elektrické aktivity srdce během rozšířené neodkladné resusucitace má nezastupitelnou roli a je 

součástí doporučených postupů [Knor and Málek, 2006; Knor and Franěk, 2009; Deakin 

et al., 2010] 
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2.3.5.1 Sledování a vyhodnocování pETCO2 

Důležitým ukazatelem u neodkladné resuscitace je sledování parciálního tlaku CO2 na konci 

výdechu
 
- pETCO2 [Knor and Pokorná, 1999]. 

 
Přístroj měří na bázi spektrofotometrie. 

Endexpirační koncentrace CO2 (pETCO2) je nejvyšší koncentrace CO2 změřitelná během 

dechového cyklu, přičemž v koncentraci vydechovaného CO2 lze rozlišit tři fáze: 

 plyn z mrtvého objemu předchozího dechu, 

 směs mrtvého objemu a alveolárního vzduchu, 

 nejvyšší koncentrace CO2 v poslední fázi, která odpovídá složení alveolárního vzduchu 

(pETCO2). 

Koncentrace CO2 závisí na jeho produkci v organizmu a rychlosti, s níž je vylučován 

z alveolů. Se stoupajícím vylučováním CO2 z krve stoupá i jeho koncentrace v alveolech 

a s velikostí objemu vydechované směsi naopak klesá. 

V průběhu neodkladné resuscitace předpokládáme vysokou produkci CO2 v organizmu. Nízké 

hodnoty (pod 15 mmHg) při normoventilaci jsou vysoce nepříznivou známkou neodkladné 

resuscitace, neboť svědčí pro snížení metabolického obratu a poruchu perfúze v plicním 

cévním řečišti. Naopak vysoké hodnoty jsou zřejmě prognosticky příznivé.  

2.3.5.2 Sledování a vyhodnocování SpO2 

K neinvazivnímu kontinuálnímu sledování ateriální saturace kyslíkem slouží pulzní 

oxymetrie. Jde o klinicky dobře dostupnou a jednoduchou metodu na bázi spektrofotometrie, 

která perkutánně měří funkční periferní saturaci hemoglobinu kyslíkem (SpO2).  

Při neodkladné resuscitaci jde o metodu pomocnou a méně přesnou, než je výše uvedené 

sledování pETCO2, nicméně i měření SpO2 má svůj význam. Fyziologické hodnoty SpO2 

se pohybují mezi 97 - 100 % v závislosti na velikosti plicního zkratu. U kvalitně prováděné 

neodkladné resuscitace dosahujeme během umělé systoly až 100 mmHg krevního tlaku 

s dobře hmatnou periferní pulzací. Diastolický tlak sice v době dekomprese klesá na velmi 

nízké hodnoty, nicméně u některých pacientů můžeme dokonce naměřit hodnoty SpO2 blížící 

se fyziologickým [Masár et al., 2009].  
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2.3.5.3 Sledování a vyhodnocování EKG 

Tato metoda je nezbytnou součástí postupů rozšířené neodkladné resuscitace, má 

nezastupitelnou roli ve vyhodnocení srdečního rytmu a v případné indikace defibrilačního 

výboje. Současné možnosti přístrojového vybavení v PNP ukazuje obrázek 9. Přístroj 

(v tomto případě Zoll série M, používaný standardně v naší studii) je schopen kontinuálního 

vyhodnocování všech výše uvedených parametrů záhy po příjezdu k pacientovi. Umožňuje 

defibrilaci a natočení 12-ti svodového EKG a potvrzení diagnózy akutního infarktu myokardu 

již v terénu. 

 

 

Obr. 9. Záznam EKG, pETCO2 a SpO2 po úspěšné resuscitaci 

2.3.6 Další možnosti pozitivního ovlivění zástavy oběhu 

Při zachování standardních postupů neodkladné resuscitace (např. podávání adrenalinu během 

neodkladné resuscitace - viz výše) se v poslední době zvažuje doporučení a zavedení 

terapeutických postupů, které by mohly postihnout výše uvedené patofyziologické děje. 

Těmito postupy jsou zejména systémová trombolýza, antiagregační léčba, terapeutická 

hypotermie, a antikoagulační léčba. Pokud jsou tyto postupy provedeny během neodkladné 

resuscitace u pacienta, u kterého byl na počátku zahájení rozšířené neodkladné resuscitace 

přítomen gasping, lze předpokládat alespoň bazální perfúzi a okysličení mozkového kmene 

a mnohem větší naději na úspěch.  

2.3.6.1 Terapeutická hypotermie 

Navození terapeutické hypotermie (TH) nespecificky ovlivňuje všechny výše uvedené 

patofyziologické děje probíhající během zástavy oběhu a skrývá v sobě velké terapeutické 

možnosti. Srdeční zástava způsobuje krátkodobý nárůst oxidativního metabolického obratu, 
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který je následován útlumem trvajícím až několik týdnů. Terapeutická hypotermie výrazně 

urychluje normalizaci metabolismu a úpravu funkce mitochondrií a je spojená s nižší 

produkcí toxických metabolitů. Navíc, terapeutická hypotermie redukuje spotřebu O2 o 5-8 % 

na každý stupeň poklesu tělesné teploty (TT).  

Terapeutická hypotermie tlumí děje směřující k apoptóze neuronů, redukuje produkci 

kyslíkových radikálů, tlumí aktivaci lipáz a proteáz a dává tak větší prostor endogenním 

reparativním procesům. Výsledkem je menší posthypoxické poškození mozku, což je hlavní 

klinický cíl léčby [Škulec et al., 2009].
 
Terapeutická hypotermie má vliv na řadu orgánových 

systémů [Polderman, 2004]. Při ochlazování se můžeme setkat s nežádoucími účinky 

hypotermie jako takové a s nežádoucími účinky spojenými s metodou indukce terapeutické 

hypotermie.  

Mezi nežádoucí účinky hypotermie, patří proporcionální pokles srdečního výdeje a tepové 

frekvence, nárůst periferní vaskulární rezistence a indukce absolutní hypovolemie (chladová 

diuréza), proarytmogenní vliv, imunosuprese, poruchy hemostázy (koagulopatie, 

trombocytopatie), poruchy elektrolytů (ztráty K
+
, Mg

2+
, Ca

2+
, P

-
), nárůst insulinové 

rezistence, hyperglykemie, hyperamylasemie a změny farmakokinetiky léků. 

Randomizované i nerandomizované studie však prokázaly, že indukce terapeutické 

hypotermie po srdeční zástavě není spojená s vyšším výskytem komplikací ve srovnání 

s běžnou terapií. Navíc, tyto vedlejší účinky se prezentují obvykle až v udržovací fázi 

léčebného protokolu a v přednemocniční neodkladné péči se s nimi nesetkáme [Polderman, 

2004]. Při povrchovém ochlazování je třeba také dbát na prevenci omrzlin. Indukce metodou 

RIVA (rychlé intravenozní ochlazování) je zase doprovázená obavou z hypervolemie a vzniku 

plicního edému. Přes to všechno zřejmě terapeutická hypotermie představuje z uvedených 

postupů zřejmě nejnadějnější možnost jak dosáhnout zlepšeného přežívání u pacientů 

se zástavou oběhu. 

2.4 Antihemostatická terapie v souvislosti se srdeční zástavou a PCAS 

2.4.1 Systémová trombolýza 

Ve světové literatuře byla v posledních letech systémové trombolýze u neodkladné resuscitace 

věnována značná pozornost, zejména z pohledu prognózy pacientů. Několik malých 

nerandomizovaných klinických studií, přehledných prací a metaanalýza naznačily příznivý 
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účinek terapie [Böttiger et al., 2001; Snyder-Ramos et al., 2002; Spöhr and Böttiger, 2003, 

2005]. Böttiger et al. [2008] realizovali rozsáhlou multicentrickou klinickou studii TROICA 

(Thrombolysis Using Tenecteplase in Cardiac Arrest) spočívající v podání bolusu 

tenecteplázy nebo placeba během neodkladné resuscitace, přičemž nezjistili rozdíl 

v třicetidenním přežívání a v pravděpodobnosti dosažení ROSC.  

Neutrální výsledky klinické studie TROICA však podání trombolytické léčby v průběhu 

neodkladné resuscitace u nemocných se zástavou oběhu kardiální etiologie rozhodně 

nevylučují. Trombolytická léčba v této studii nebyla doprovázena podáním antiagregancia 

a/nebo antikoagulancia, v souboru bylo velmi málo nemocných s plicní embolií (ta byla 

vylučovacím kritériem) a následná poresuscitační péče v nemocnicích nebyla řízená 

jednotným protokolem.  

Proto je v současnosti doporučováno aplikovat systémovou trombolýzu během neodkladné 

resuscitace pro zástavu oběhu u pacientů s podezřením na plicní embolii a u těch nemocných, 

u kterých není klasická neodkladná resuscitace úspěšná a u kterých se předpokládá 

tromboembolická příčina srdeční zástavy [Nolan et al, 2005]. Bude třeba dalších 

randomizovaných studií k upřesnění indikací a kontraindikací tohoto postupu, a to zejména 

u nemocných s předpokládaným akutním koronárním syndromem. 

2.4.2 Antiagregační léčba 

Izolovaný vliv antiagregační léčby na děje probíhající během srdeční zástavy a po ní byl 

doposud studován velmi omezeně. Během zástavy oběhu a po ROSC byla prokázaná aktivace 

trombocytů [Böttiger et al., 1996] dokumentovaná značným nárůstem destičkového faktoru 4, 

expresí P-selektinu, vyplavením von Willebrandova faktoru a vyplavením tromboxanu A2. 

To může ovlivňovat další patofyziologické děje ve smyslu potenciace koagulační kaskády 

a inhibice fibrinolytické aktivity.  

U nemocných s akutním infarktem myokardu je třeba počítat i s výraznou aktivací trombocytů 

a s endoteliální dysfunkcí již před zástavou oběhu, v rámci rozvoje akutního koronárního 

syndromu [Malý, 2009; Spiel et al., 2009]. Böttiger et al. [1996] zjistili, že u nemocných 

se zástavou oběhu pro akutní koronární syndrom nastává vyšší aktivace trombocytů než 

u pacientů se zástavou oběhu jiné etiologie. Vzhledem k rozsáhlé nabídce nových účinných 

antiagregancií s možností nitrožilní aplikace (lysinsalicylát) je zde velký prostor pro průzkum 

jejich účinku i u nemocných s náhlou zástavou oběhu [Kern et al., 2007]. 
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2.4.3 Antikoagulační léčba, heparin 

Jak je uvedeno výše, trombin má v koagulační kaskádě ústřední postavení, kromě toho 

aktivuje prozánětlivé procesy: 

 odštěpuje z fibrinogenu fibrinopeptidy A a B, přičemž vzniklý fibrin spontánně 

polymeruje, 

 aktivuje F III, který stabilizuje fibrinovou síť, 

 aktivuje krevní destičky (destičkový faktor 4), 

 zpětně aktivuje faktory V, VII, VIII, IX, X, XI, 

 hemotakticky působí na neutrofily a makrofágy, 

 aktivuje komplement alternativní cestou. 

Smyslem antikoagulační léčby je blokáda tvorby trombinu a jeho účinku s cílem zabránit 

srážení krve a vzniku trombu. Z uvedeného výčtu účinků trombinu zároveň vyplývá, 

že zařazení antikoagulační léčby do léčebného protokolu v časném stadiu neodkladné 

resuscitace může potlačovat prozánětlivé procesy.   

V neodkladné péči je z antikoagulancií nejpoužívanějším lékem heparin. Jde o přirozený 

glykosaminoglykan. Farmakologický účinek heparinu nastává ihned po styku s krví, účinek 

včasného podání heparinu spočívá: 

 v inhibici aktivity tkáňového faktoru,  

 společně s antitrombinem III v inhibici aktivity trombinového komplexu. 

 Oba uvedené účinky heparinu mohou snížit následky hypoperfúze a pozitivně ovlivnit 

procesy reperfúze a reoxygenace v životně důležitých orgánech inhibicí koagulační kaskády. 

Zároveň se částečně deaktivují prozánětlivé procesy. To může snižovat všechny výše popsané 

klinické projevy poresuscitačního syndromu.  

Adrie et al. [2005] zkoumali koagulační poruchy u pacientů se zástavou oběhu s důrazem 

na sledování proteinu C. U všech pozorovaných 67 pacientů prokázali systémovou zánětlivou 

odpověď se zvýšením interleukinu 6 (IL-6), dále byla zjištěna prokazatelně vyšší koagulační 

aktivita (trombin- antitrombin komplex) s  redukcí antikoagulačně působících faktorů (protein 
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C a S) v časném poresuscitačním období. Tyto změny byly závažnější u pacientů, kteří 

zemřeli během dvou dnů. Navíc byla u všech prokázána nerovnováha ve fibrinolytickém 

systému.  

Böttiger et al. [2001] sledovali výskyt případných krvácivých komplikací po podání 

systémové trombolýzy zároveň s heparinem. Tato studie je důležitá zejména proto, 

že neprokázala obavy z navození možného závažného krvácení. Autoři studie považují podání 

obou farmak v průběhu neodkladné resuscitace za bezpečné. 

Z publikovaných klinických sdělení na téma cíleného podání heparinu u neodkladné 

resuscitace v klinické praxi bez trombolýzy, jsou dostupné pouze kasuistiky. Záhorec [2002] 

popsal úspěšnou neodkladnou resuscitaci onkologického pacienta, během které byl podán 

heparin.  Matyal et al. [2008] popsali případ pacienta s fibrilací síní, u kterého došlo při úvodu 

do celkové anestézie k zástavě oběhu. Tento případ je navíc zajímavý tím, že v průběhu 

pokračující neodkladné resuscitace bylo provedeno echokardiografické vyšetření potvrzující 

přítomnost spontánního echokontrastu. Nejen, že resuscitace byla úspěšná, ale po podání 

heparinu se při opakovaném vyšetření prokázalo vymizení nálezu. 

Zahájení včasné antikoagulační léčby se u zástavy oběhu jednoznačně nabízí vzhledem 

k jednoduchosti aplikace i k charakteru poresuscitační choroby.  

Podání heparinu intravenózně je jednoduché, rychlé a biologická dostupnost je výborná. 

I když se terapeutický účinek může zdát sporný, domníváme se, že smysluplné podání co 

nejdříve během neodkladné resuscitace může snižovat aktivaci koagulační kaskády spolu 

s dalšími výše popsanými účinky a s pozitivním dopadem. 



 
47 

3. Hypotézy a cíle práce  

Klinické práce, které by se systematicky zabývaly problematikou včasného podání 

antikoagulancia (heparinu) po zástavě oběhu během neodkladné resuscitace neexistují. 

Při neodkladné resuscitaci není heparin standardně podáván. Nejčastější příčinou zástavy 

oběhu je  akutní infarkt myokardu [Pell et al., 2003], při této diagnóze je heparin jednoznačně 

doporučován [Urbánek, 2007].
 
Lze tedy předpokládat, že u většiny pacientů by podání 

heparinu v hypoperfúzní fázi zástavy oběhu během neodkladné resuscitace mělo pozitivní vliv 

na prevenci dalšího nárůstu trombu v koronárních arteriích při AIM a zvýšilo by podíl 

pacientů s obnovou spontánní cirkulace po zástavě oběhu. Navíc předpokládáme, že jeho 

podání je bezpečné. Dalším pozitivním efektem heparinu je potenciální vliv na výše popsané 

patofyziologické procesy na úrovni mikrocirkulace obecně. To se týká všech pacientů se 

zástavou oběhu, nejen s AIM. Inhibice koagulační kaskády a prozánětlivých procesů může 

snížit intenzitu projevů reperfuzního traumatu a být spojena a mírnějším průběhem 

poresuscitačního syndromu po případné obnově spontánní cirkulace. Problémem může být 

nepodat heparin pacientům, u kterých je jeho podání kontraindikované. Traumata a krvácivé 

stavy lze však většinou vyloučit již v podmínkách přednemocniční neodkladné péče. 

Antikoagulační léčba - podání heparinu - během zástavy oběhu se tedy jednoznačně nabízí i 

vzhledem k jednoduchosti aplikace a dobré biologické dostupnosti.  

To vše nás vedlo k úvaze o prozkoumání vhodnosti zařazení heparinu do léčebného protokolu 

u vybraných pacientů se zástavou oběhu. Naše obecné cíle u neodkladné resuscitace jsou 

jednoznačné: vrátit do života co nejvíce lidí po zástavě oběhu se snahou o využití co nejméně 

rizikových postupů. 

Hypotéza 1:  

Je bezpečné intravenózní bolusové podání nefrakcionovaného heparinu během neodkladné 

resuscitace pro náhlou zástavu oběhu při akutním infarktu myokardu a nezvyšuje 

se pravděpodobnost vzniku krvácivých komplikací během neodkladné resuscitace a v časném 

poresuscitačním období?  
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Hypotéza 2:  

Zvyšuje se pravděpodobnost dosažení obnovy hemodynamicky významné spontánní akce 

srdeční (ROSC) po intravenózním bolusovém podání nefrakcionovaného heparinu během 

neodkladné resuscitace pro náhlou zástavu oběhu při předpokládaném akutním infarktu 

myokardu a snižuje se zároveň tímto postupem neurologické postižení u přeživších pacientů? 

Hypotéza 3:  

Má intravenózní bolusové podání nefrakcionovaného heparinu během neodkladné resuscitace 

pro srdeční zástavu při předpokládaném akutním infarktu myokardu pozitivní vliv na plicní 

a periferní mikrocirkulaci při reperfúzním traumatu a lze probíhající změny objektivně 

hodnotit?  

Hypotéza 4: 

Lze spolehlivě stanovit příčinu netraumatické zástavy oběhu při vyšetření pacienta 

v primárním kontaktu? 

Cíl 1 

Prokázat, že podání heparinu je bezpečné a nezvyšuje pravděpodobnost vzniku krvácivých 

komplikací při náhlé zástavě oběhu pro akutní infarkt myokardu během neodkladné 

resuscitace a v časném poresuscitačním období. 

Cíl 2 

Prokázat pozitivní vliv heparinu podaného v přednemocniční fázi během neodkladné 

resuscitace na obnovu hemodynamicky významné spontánní akce srdeční (ROSC) a kvalitu 

přežití snížením neurologického postižení pacientů po úspěšné neodkladné resuscitaci.  

Cíl 3 

Prokázat pozitivní účinek heparinu podaného během neodkladné resuscitace na plicní 

a periferní mikrocirkulaci (reperfúzní trauma) zvýšením pravděpodobnosti dosažení 
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hemodynamicky významné spontánní akce srdeční (ROSC). Prokázat možnost hodnocení 

závažnosti reperfúzního traumatu sledováním hodnot pETCO2 a SpO2.  

Cíl 4 

Potvrdit vysokou míru spolehlivosti stanovení příčiny netraumatické náhlé zástavy oběhu již 

v primárním kontaktu s pacientem. 
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4. Metodika 

4.1. Výběr pacientů a jejich randomizace 

Klinická studie byla realizována v souladu s Helsinskou deklarací a její provedení bylo 

schváleno etickou komisí. Jednalo se  o prospektivní randomizovanou otevřenou klinickou 

studii. 

Nemocní byli zařazováni ve spádové oblasti Zdravotnické záchranné služby hlavního města 

Prahy (viz předchozí kapitola). Studie byla prvním projektem pracovní skupiny T-ARREST 

(Targeting Out-of Hospital Cardiac Arrest), který se rovněž zabývá hypotermií či sledováním 

a vyhodnocován gaspingu u mimonemocniční náhlé zástavy oběhu. Protokol studie byl celý 

realizován v rámci přednemocniční neodkladné péče a obsahoval dva rozhodovací momenty 

(obr. 10).  

 

Obr. 10. Schéma protokolu KPR  

Legenda: OHCA - mimonemocniční náhlá zástava oběhu, ZS - záchranná služba, KPR - 

kardiopulmonální resuscitace, ROSC - návrat spontánního oběhu, CPC - stupeň závažnosti poškození 

mozkové tkáně 

Bezprostředně po příjezdu na místo byla zahájena rozšířená neodkladná resuscitace. Během 

prvních kroků neodkladné resuscitace zasahující lékař záchranné služby rozhodl, zda je 

pacient se zástavou oběhu vhodným potenciálním kandidátem následné randomizace. Žádný 

rozhodovací proces však nesměl zdržet život zachraňující výkony. Kritéria zařazení 

a nezařazení mezi kandidáty studie shrnuje tabulka 2.  
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Tab. 2. Kritéria zařazení mezi kandidáty randomizace.  

ZAŘAZENÍ ANO* ZAŘAZENÍ NE** 

mimonemocniční náhlá zástava 

oběhu-OHCA 

pravděpodobná nebo jistá traumatická, krvácivá nebo jiná 

neinfarktová etiologie náhlé zástavy oběhu 

předpokládaná etiologie akutní 

infarkt myokardu 

absence lékaře záchranné služby při zahájení rozšířené 

kardiopulmonální resuscitace- ACLS  

byla zahájena kardiopulmonální 

resuscitace- KPR 
předem definovaný status neintubovat a/nebo neresuscitovat 

Legenda: *musí být splněny všechna kritéria, **nesmí platit ani jedno kritérium 

Předpokládaná příčina zástavy oběhu akutní infarkt myokardu byla stanovena na základě 

symptomů předcházejících zástavě oběhu (pokud údaje byly známy): 

 bolest na hrudi nesouvisející s dýchacími pohyby, 

 dušnost, 

 nevolnost (nausea), 

 anamnéza ischemické choroby srdeční, předchozí AIM.  

Dalšími kritérii zařazení do studie byla absence známek krvácení a/nebo traumatu, na základě 

osobní anamnézy a na klinické zkušenosti zasahujícího lékaře. Vzhledem ke klinickému stavu 

nemocných nebyl požadován podpis informovaného souhlasu.  

Pokud po provedení všech protokolem definovaných rutinních postupů (zajištění 

kontinuálního monitorování EKG, provedení iniciální defibrilace pokud byla indikována, 

zajištění dýchacích cest endotracheální intubací, zajištění žilního přístupu, zajištění 

kontinuálního monitorování saturace O2 SpO2 hemoglobinu a pETCO2) byl pacient dále 

resuscitován, v průběhu prováděné neodkladné resuscitace byl randomizován k nitrožilnímu 

bolusovému podání nefrakcionovaného heparinu v dávce 10 000 j (skupina H) nebo 

k pokračování ve standardní resuscitaci bez podání heparinu během procedury (skupina C).  

V obou skupinách, pokud se neobnovila spontánní cirkulace (ROSC) dříve, byla neodkladná 

resuscitace prováděna minimálně 30 minut. V případě obnovení krevního oběhu byli nemocní 

transportováni do nemocnic s dostupnou metodou přímé perkutánní koronární intervence 

(PCI).  
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Léčba na lůžkovém oddělení byla zcela standardní a bez jakékoliv modifikace protokolem 

klinické studie. Na studii se podílely všechny pražské fakultní nemocnice, Ústřední vojenská 

nemocnice a Nemocnice Na Homolce. 

Další osud všech randomizovaných nemocných byl sledován podle Utsteinského protokolu 

(čas vzniku zástavy oběhu, věk, pohlaví pacienta, odhadnutá hmotnost, laická KPR na místě 

(ano/ne), příčina zástavy oběhu, čas zahájení ACLS, fibrilační pokusy a časy, medikace, doba 

KPR, čas ukončení KPR, čas ROSC a předání v nemocnici). U všech bylo také provedeno 

ověření správnosti diagnózy AIM (klinicky během hospitalizace nebo pitvou).  

Nemocní, u kterých bylo dosaženo ROSC dříve než byly provedeny všechny monitorovací 

a terapeutické procedury a pacienti, u kterých se nepodařilo všechny zmíněné monitorovací 

procedury zajistit, randomizováni nebyli. Osud těchto nemocných nebyl dále sledován. 

4.2 Metodika výkonů rozšířené neodkladné resuscitace 

U nemocných byla vždy zahájena a prováděna neodkladná resuscitace podle platných 

doporučení. Umělá plicní ventilace během kardiopulmonální resuscitace a po ní byla 

prováděna obvyklým režimem o dechové frekvenci 14/min s dechovými objemy 7 – 10 ml/kg 

s inspirační frakcí kyslíku 1,0. Monitorování pETCO2 bylo realizováno přístrojem Zoll série 

M technikou „mainstream“ (čidlo v hlavním proudu). Monitorování EKG 

a elektroimpulzoterapie byla zajištěna přístrojem Zoll série M (Zoll Medical Corporation, 

Chelmsdorf, MA, USA, obr. 11), naměřené hodnoty byly ukládány na paměťovou kartu 

přístroje, umožňující přesné zpětné hodnocení resuscitace.  

 

Obr. 11. Přístroj Zoll série M 
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Časová osa vyhodnocování rozšířené neodkladné resuscitace: 

Okamžik T0: 

čas, kdy první člen týmu dosáhne pacienta s CA. 

Okamžik T1: 

čas ukončení následujících úkonů:  

 zahájení monitorace EKG, 

 provedení defibrilačních výbojů, 

 endotracheální intubace, 

 zajištění standardní umělé plicní ventilace (UPV) pacienta automatickým přístrojem 

s parametry: inspirační frakce kyslíku FiO2 - 1,0, dechová frekvence (RR) 14/min., 

dechový objem (Vt) 7-10 ml/kg (MEDUMAT St., Weinmann Technology, Deutchland), 

 připojení čidla oxymetru, 

 připojení čidla kapnometru, 

 zajištění periferního žilního přístupu. 

Na závěr této fáze byl pacientům ze skupiny H podán heparin ve výše uvedeném dávkování. 

Okamžik T2: 

čas obnovení spontánního oběhu (ROSC) nebo ukončení rozšířené neodkladné resuscitace 

jako neúspěšné neodkladné resuscitace. ACLS byla ukončena pro neúspěch nejdříve za 30 

minut od okamžiku T0. 

Okamžik T3:  

čas do předání pacienta ve zdravotnickém zařízení. Všichni pacienti s ROSC byli předáni 

intenzívní nemocniční péče. Cílovými zdravotnickými zařízeními byly všechny pražské 

nemocnice s možností perkutánní koronaroangioplastiky (PCI). 

Časový interval T0- T1 byl různě dlouhý dle obtížnosti provádění jednotlivých kroků. 

V tomto časovém intervalu bylo provádění zevní masáže srdeční, umělé plicní ventilace, 

zachování frekvence dýchání v poměru s kompresemi a všechny další nezbytně nutné 
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terapeutické kroky (defibrilace, podání adrenalinu atd.) upřednostněny před podáním 

heparinu. 

Na místě byly v průběhu resuscitace v intervalu 2 minut zaznamenávány hodnoty saturace 

periferní krve kyslíkem (SpO2 v procentech), parciální tlak oxidu uhličitého 

ve vydechovaném vzduchu na konci výdechu (pETCO2 v mmHg) a EKG křivka 

multifunkčním přístrojem-defibrilátorem (Zoll série M) na lineární paměťové karty (formát 

PCMCIA). Přehledné zobrazení časové osy je uvedeno na obrázku č. 12. 

Farmaka adrenalin, amiodaron a indiferentní roztoky krystaloidů byly podávány dle platných 

zásad rozšířené neodkladné resuscitace. Adrenalin v dávce 1 mg v intervalu 3-5 minut 

intravenózně, případně 2-3 mg intratracheálně ve stejném intervalu. Amiodaron byl podáván 

v dávce 300 mg ve 200 ml 5 % glukózy po třetím neúspěšném výboji u VF/VT, další dávka 

byla poloviční (150 mg) u rezistentní VF/VT.  

Defibrilace byla provedena ve všech indikovaných případech dle platných doporučení 

bifázickým výbojem o energii 150- 200 J. 

K analgosedaci nemocných při případné obnově mozkových funkcí během neodkladné 

resuscitace byl používán midazolam v kombinaci s fentanylem nebo sufentanylem. 

Midazolam v minimální dávce 0,1 mg/kg tělesné hmotnosti, fentanyl v minimální dávce 

1ug/kg. K relaxaci, pokud byla indikována, bylo používáno pipecuronium v minimální dávce 

0,04 mg/kg. Všem nemocným, u kterých bylo dosaženo ROSC byl následně podán 

intravenózně lysinsalicylát v dávce 500mg. Nemocným zařazeným do skupiny C nebyl 

v přednemocniční fázi ošetření podán heparin ani po ROSC. 

 

Obr. 12. Časová osa vyhodnocování ACLS  
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4.3 Sledovaná skupina 

Od ledna 2004 do prosince 2006 bylo vybráno 141 potenciálních kandidátů pro randomizaci. 

Randomizováno bylo 88 z nich (62,4 %). U zbývajících 53 nemocných bylo buď dosaženo 

ROSC dříve, než byly splněny technické podmínky pro randomizaci, případně nebylo možné 

spolehlivě zajistit všechny protokolem požadované monitorovací procedury předcházející 

randomizaci (nejčastěji spolehlivé monitorování nebo saturace SpO2).  

Z 88 randomizovaných pacientů byl AIM následně potvrzen u 63 z nich (71,6 %). Ve skupině 

randomizovaných nemocných s následně potvrzenou jinou etiologií náhlé zástavy oběhu byl 

u jedenácti podán během neodkladné resuscitace heparin, u 14 pacientů nikoliv. Ve skupině 

randomizovaných nemocných s potvrzeným AIM bylo do skupiny H zařazeno 30, do skupiny 

C 33 pacientů. Tito pacienti byli následně podrobně analyzováni (viz obr. 13). 

 

Obr. 13. Skupina kandidátů a randomizovaných pacientů 

Sloupcový graf 3 celkového počtu pacientů, rozdělených do skupin názorně ukazuje na velký 

počet pacientů, které bylo nutno vyloučit ze studie. 

 

 

 

 

Celkem kandidátů (n= 141) 

Vyloučeno (n= 53) 

- ROSC dřív (n= 9) 

- nezajištěno 

monitorování (n= 44) 

Jiná etiologie NZO (n= 25) 

- heparin ANO (n= 11) 

- heparin NE (n= 14) 

AIM (n= 63) 

- heparin ANO (n= 30) 

- heparin NE (n= 33) 

Randomizováno (n= 88) 
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Graf 3. Rozdělení původních kandidátů studie na skupiny 

 

Legenda: AIM H - pacienti s AIM, heparin podán, AIM C - pacienti s AIM, heparin nepodán, JINA CA H 

- jiná příčina zástavy oběhu, heparin podán, JINA CA C - jiná příčina zástavy oběhu, heparin nepodán, 

EX ROSC dřív - vyřazeni, neboť k ROSC došlo dříve, než bylo možno zahájit měření, EX JINÉ - vyřazeni 

z jiných důvodů 

4.4 Statistické metody 

4.4.1 Sledování bezpečnosti podání heparinu během KPR 

Výskyt závažného krvácení v přednemocniční fázi ošetření a do prvních 48 hodin 

po neodkladné resuscitaci byl sledován u přeživších pacientů dotazem na oddělení, kde byl 

pacient hospitalizován, u nepřeživších z pitevního protokolu. Jednotlivá pracoviště byla 

informována písemně před započetím studie, po předání pacienta kontaktována telefonicky 

lékařem z jednoho kontaktního čísla. 

Závažné krvácení bylo klinicky definováno jako pokles hladiny hemoglobinu o > 20 g/l, 

potřeba transfuze > 2 jednotek erytrocytů, potřeba chirurgického řešení, intrakraniální nebo 

retroperitoneální krvácení nebo kombinace uvedených událostí [Stein et al., 1994]
  

Pro statistické vyhodnocení dat byl použit MS Excel 2007, statisticky software Statistica 8.0 

StatSoft® a JMP 7 SAS Institut inc. Pro kategorická data jsme použili Fisherův exaktní test 

a Chi-kvadrát test. Pro vztah mezi kategorickými a kontinuálními daty byla použita logistická 

regrese a ROC analýza. Pro vztah mezi kontinuálními daty u více skupin jsme použili 

ANOVA test a v případě statisticky signifikantní výsledku následně post hoc analýzu 
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Fisherovým LSD testem. Jako statisticky významný rozdíl jsme považovali hladinu 

významnosti p<0,05. Vyšší hodnoty hladiny významnosti jsme označili jako statisticky 

nesignifikantní (NS).  

4.4.2 Sledování ROSC a neurologického postižení po úspěšné KPR 

Sledované primární cíle byly mortalita a přítomnost příznivého neurologického výsledku 

za 3 měsíce od náhlé zástavy oběhu. Neurologický výsledek byl zjišťován telefonicky 

ve zdravotnickém zařízení, kde byli pacienti hospitalizováni do 24 hodin po předání 

a v intervalu 3 týdnů a 3 měsíců. V případě propuštění z nemocnice dříve než za 3 měsíce 

(což vždy znamenalo CPC 1 – 2), byl jako výsledný stav brán neurologický výsledek 

při propuštění. Pokud byl mezi telefonickými dotazy pacient přeložen na jiné oddělení, byl 

druhý dotaz směřován do místa jeho nové hospitalizace. Ochrana osobních údajů byla 

zajištěna voláním jedním člověkem z jednoho kontaktního čísla. Informace o možném 

zařazení do studie byly uvedeny při předání pacienta posádkou ZZS v nemocničním zařízení. 

Toto schéma předávání informací bylo předem domluvené písemně při přípravě studie 

s vedením zdravotnických zařízení, která na studii participovala.  

Neurologický výsledek byl hodnocen skórovacím systémem Cerebral Performance Cathegory 

[Nolan et al., 2003]. 
 
Kategorie 1 a 2 byly považovány za příznivý výsledek.  

Tab. 3. Stupeň poškození mozku (CNS) po KPR (CPC scale)  

STUPEŇ  POPIS POŠKOZENÍ CNS 

CPC 1 Návrat fyziologických mozkových funkcí, návrat do běžného života 

CPC 2 Poškození mozku se schopností nezávislé existence při běžných denních aktivitách 

CPC 3 Těžké poškození mozku, úplná závislost jedince na pomoci ostatních  

CPC 4 Kóma 

CPC 5 Smrt mozku 

(Tabulka je převzata z McGraw-Hill Concise Dictionary of Modern Medicine. © 2002 by The McGraw-

Hill Companies, Inc.) 

Hodnoty sledovaných parametrů jsme vyjádřili jako absolutní hodnoty a procenta. Rozdíly 

mezi nepárovými skupinami byly v případě alternativních proměnných srovnávány pomocí 

Fisherova exaktního testu. Statistické zpracování dat bylo provedeno pomocí programu 

Microsoft Excel 2007 (Microsoft, Redmond, WA, USA) a JMP 3.2 statistical software (SAS 

Institute, Cary, NC, USA). Za statisticky významné byly považovány rozdíly s p < 0,05. 
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4.4.3 Hodnocení plicní a periferní perfúze 

Úroveň plicní a periferní perfúze byla vyhodnocována u všech pacientů studie (skupiny H 

a C) zaznamenáváním hodnot CO2 na konci výdechu pomocí kapnometru (pETCO2) a hodnot 

SpO2 pomocí pulzního oxymetru v intervalu 2 minut na paměťovou kartu (PCMCI) 

defibrilátoru ZOLL. Příklad záznamu je níže na obrázku 14. 

 

Obr. 14. Záznam měření pulzním oxymetrem 

Statisticky byly porovnány vývoje hodnot v intervalech T1 (zahájení monitorace), T2 

(ukončení KPR- ROSC nebo úmrtí) a T3 (předání ve zdravotnickém zařízení). 

Hodnoty sledovaných parametrů jsme vyjádřili jako průměrné hodnoty ± směrodatná 

odchylka (SD) nebo v procentech. Rozdíly mezi nepárovými skupinami byly v případě 

alternativních proměnných srovnávány pomocí Fisherova exaktního testu a v případě 

kontinuálních proměnných Studentovým t testem. Statistické zpracování dat bylo provedeno 

pomocí programu Microsoft Excel 2007 (Microsoft, Redmond, WA, USA) a JMP 3.2 

statistical software (SAS Institute, Cary, NC, USA). Za statisticky významné byly 

považovány rozdíly s p < 0,05. 

4.4.4 Určení příčiny netraumatické NZO  

Míra spolehlivosti stanovení příčiny netraumatické náhlé zástavy oběhu byla dána stanovením 

a porovnáním počtu pacientů, u kterých se následně (klinicky či pitvou) akutní infarkt 

myokardu jako původně stanovená diagnóza nepotvrdil. Diagnóza byla zjišťována telefonicky 

ve zdravotnickém zařízení, kde byli pacienti hospitalizováni nebo pitváni do 24 hodin 

po předání. Ochrana osobních údajů byla zajištěna voláním jedním člověkem z jednoho 
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kontaktního čísla. Informace o možném zařazení do studie byly uvedeny při předání pacienta 

posádkou ZZS v nemocničním zařízení. Byl použit test Chi-kvadrát. 
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5. Výsledky studií 

5.1 Bezpečnost podání heparinu během neodkladné resuscitace 

Tab. 4. Výskyt významného krvácení u osob po KPR pro AIM 

 SKUPINA 

H 

SKUPINA 

C 

STATISTICKÁ 

VÝZNAMNOST 

Počet pacientů celkem 30 33 0,24 

ROSC ano 12 15  

ROSC ne 18 18  

Počet osob s klinicky významným krvácením 

ROSC ano 
0 0 NS 

Počet osob s klinicky významným krvácením 

ROSC ne 
0 0 NS 

Potvrdili jsme hypotézu, že intravenózní bolusové podání 10 000 j. nefrakcionovaného 

heparinu i. v. během neodkladné resuscitace pro suspektní náhlou zástavu oběhu při  akutním 

infarktu myokardu nevede k nárůstu krvácivých komplikací během neodkladné resuscitace 

a v časném poresuscitačním období.  

5.2 Dosažení ROSC a snížení neurologického postižení po úspěšné KPR 

Tříměsíční přežití/nepřežití pacientů, kteří dostali resp. nedostali heparin (H/C) 

Graf 4. Přežití ve skupinách pacientů H, C  

 

Použitý test: Fisherův exaktní test, p = 0,51 

Z celkového počtu 63 pacientů dostalo heparin 30 (skupina H) a z nich přežili 4 pacienti. Z 33 

pacientů kontrolní skupiny přežilo celkem 7, není statisticky významný rozdíl v přežití 

pacientů, kteří dostali resp. nedostali heparin. 



 
61 

Rozdíl v ROSC ve skupině pacientů, kteří dostali resp. nedostali heparin (H/C) 

Graf 5.  ROSC ve skupinách pacientů H, C 

 

Použitý test: Fisherův exaktní test, p = 0,8 

Z celkového počtu 63 pacientů dostalo heparin celkem 30 a obnova hemodynamicky 

významné akce srdeční nastala u 12 z nich. Z 33 pacientů kontrolní skupiny 

se hemodynamicky významná akce srdeční obnovila u 15 pacientů. Není statisticky 

významný rozdíl v obnově spontánní cirkulace u skupin, kterým byl nebo nebyl heparin 

podán. 

Rozdíl v ROSC ve skupině pacientů, kteří byli resp.nebyli defibrilovaní 

Graf 6.  ROSC u defibrilovaných resp. nedefibrilovaných pacientů 

 

Použitý test: Fisherův exaktní test, p = 0,03 

Z celkového počtu 63 pacientů byla defibrilace provedena celkem u 57 (vstupní rytmus 

komorová fibrilace). U 27 defibrilovaných pacientů nastala obnova spontánní akce srdeční. 

U 6 pacientů nebyla defibrilace provedena (vstupní rytmus asystolie) a u žádného z nich 

se nepodařilo obnovit hemodynamicky významnou akci srdeční. Je statisticky významný 

rozdíl v obnově spontánní cirkulace u pacientů, kteří byli resp. nebyli defibrilováni. 
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Vliv laické resuscitace na ROSC 

Graf 7. Laická resuscitace a ROSC 

  

Použitý test: Chi-kvadrát, p = 0,65 

Z celkového počtu 63 pacientů byla poskytnuta laická resuscitace u 41 pacienta, kompletní 

laická resuscitace (nepřímá srdeční masáž i umělé dýchání) pouze u jednoho z nich. 

Hemodynamicky významnou akci srdeční se podařilo obnovit u 18 z nich. 22 pacientům 

nebyla laická resuscitace poskytnuta a k obnově hemodynamicky významné akce srdeční 

došlo u 9 z nich. Není statisticky významný rozdíl v obnově spontánní cirkulace v závislosti 

na laické resuscitaci, stejně tak není ani rozdíl v přežití: p = 0,9. 

Závislost mezi dobou neodkladné resuscitace a obnovy spontánní cirkulace 

Graf 8. Závislost doby KPR a ROSC 

 

Pravděpodobnost úspěšného ROSC = 1/(1+e^-(5,5-0,2*doba KPR)) Logistická regrese, p<0,0001 

Komentář: je statisticky významná závislost mezi dobou KPR a pravděpodobností ROSC. 

Pravděpodobnost obnovy spontánní cirkulace klesá v závislosti na době resuscitace. 
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ROSC, mortalita a neurologický stav pacientů 

Tab. 5. Tříměsíční mortalita a neurologický výsledek 

 SKUPINA H SKUPINA C P 

tříměsíční mortalita (n (%)) 26 (86,6) 26 (78,8) 0,630 

dosažené CPC 1 nebo 2 po 3 měsících (n (%)) 2 (6,7) 3 (9,1) 0,909 

dosažené CPC 3 nebo 4 po 3 měsících (n (%)) 2 (6,7) 4 (12,1) 0,765 

Legenda: CPC - cerebral performance cathegory 

Tři měsíce po náhlé zástavě oběhu byl příznivý neurologický výsledek dosažen 

u srovnatelného počtu nemocných v obou skupinách (skupina H: 6,7 %, skupina C: 9,1 %, 

p = 0,909). V podskupině nemocných, u kterých bylo v přednemocniční fázi ošetření 

dosaženo ROSC byl výskyt příznivého neurologického nálezu po 3 měsících také srovnatelný 

(skupina H: 16,7 %, skupina C: 20,0 %, p = 0,990).  

Naše druhá hypotéza o zlepšení přežití při časném podání heparinu se nepotvrdila. Nepodařilo 

se nám klinicky prokázat, že by podání heparinu v časné fázi neodkladné resuscitace mělo 

jakýkoliv vliv přežití pacientů s mimonemocniční náhlou zástavou oběhu. Pozitivní vliv 

heparinu se nepodařilo prokázat ani pro obnovu spontánní cirkulace (ROSC) ani 

pro dlouhodobé přežití. Potvrdili jsme skutečnost, že s prodlužující se dobou neodkladné 

resuscitace klesá naděje na ROSC. Laická neodkladná resuscitace byla zahájena pouze u 41 

pacienta, kompletní laická KPR (umělé dýchání a masáž srdce) byla prováděna pouze 

u jediného pacienta. Zahájení či nezahájení laické KPR nemělo na přežití pacientů v našem 

souboru žádný vliv, což mohlo být dáno její nízkou kvalitou a neúčinností. Zároveň jsme 

potvrdili, že větší šanci na přežití mají pacienti s komorovou fibrilací než asystolií jako 

příčinou zástavy oběhu. 

5.3 Zlepšení plicní a periferní perfúze 

Vývoj hodnot pETCO2 u sledovaných skupin H a C 

Statistické porovnání skupiny H a C bylo provedeno ANOVA testem (Analysis Of Variance), 

testující nulovou hypotézu viz graf 9. Test byl použit s cílem zjistit, zda vliv faktoru – zde 

heparinu, který nabýval různých hodnot na námi zkoumanou veličinu, je statisticky 

významný. 
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Graf 9. Hladiny hodnot pETCO2 u skupiny H a C 

 

Legenda: použitý test: ANOVA Hodnota p = 0,68  

Komentář: není statisticky významný rozdíl mezi skupinami H a C v hladinách hodnot 

pETCO2 v časech T1, T2 a T3 

Vývoj hodnot pETCO2 u pacientů s ROSC a non-ROSC 

Při porovnání všech pacientů s ROSC nezávisle na podání heparinu je statisticky významný 

rozdíl v hladinách hodnot v časech T2 a T3 (graf 10). Po analýze rozptylu (ANOVA) byla 

provedena post hoc analýza (Fisherův exaktní test), kterou jsme identifikovali statisticky 

signifikantní rozdíl v hodnotě pETCO2 u pacientů s ROSC a non-ROSC. V okamžiku T1 byl 

rozdíl v hodnotách p = 0,2, v okamžiku T2 : p <0,001 a v okamžiku T3 p <0,0015.5. 
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Graf 10. Hodnoty pETCO2 v časech T1, T2 a T3 u ROSC a non-ROSC 

 

Legenda: použitý test: ANOVA Hodnota p <0,001, Post-hoc analýza: Fisherův LSD test: 

Komentář: při porovnání všech pacientů s ROSC nezávisle na podání heparinu je statisticky 

významný rozdíl v hladinách hodnot v časech T2 a T3.  

Vývoj hodnot SpO2 u sledovaných skupin H a C 

Graf 11, 12. Vývoj hodnot SpO2 
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Legenda: použitý test: ANOVA, hodnota p = 0,8 

Komentář: ve vývoji hodnot SpO2 v časech T1, T2 a T3 není rozdíl mezi skupinami H a C jak 

dokumentují grafy 11 a 12.  

Vývoj hodnot SpO2 u pacientů s ROSC a non- ROSC 

Porovnání vývoje hodnot SpO2 pacientů s ROSC a non- ROSC nezávisle na podaném 

heparinu ukazuje významný statistický rozdíl ve zlepšené periferní perfúzi ve prospěch 

pacientů s ROSC. V okamžiku T1 byl rozdíl v hodnotách p = 0,18, v okamžiku T2 p = 0,22 

a v okamžiku T3 p <0,001 viz graf 13. 

Graf 13. Vývoj hodnot SpO2 u pacientů s ROSC a non-ROSC 

 

Legenda: použitý test: ANOVA, hodnota p = 0,005. Post-hoc analýza: Fisherův LSD test 



 
67 

Komentář: V porovnání vývoje hodnot SpO2  u pacientů s ROSC a non- ROSC nezávisle 

na podaném heparinu je významný statistický rozdíl ve prospěch pacientů s ROSC.  

Vývoj hodnot SpO2 v časech T1, T2 a T3 u pacientů skupin H a C 

Graf 14. Vývoj hodnot SpO2 u pacientů skupin H a C 

 

Použitý test: ANOVA Hodnota p = 0,8 

Komentář: není statisticky významný rozdíl ve vývoji hodnot SpO2 v časech T1, T2 a T3 

u pacientů, kteří dostali resp. nedostali heparin. 

Zlepšení plicní a periferní perfúze sledováním a analýzou hodnot  pETCO2 a SpO2 v průběhu 

neodkladné resuscitace u pacientů se zástavou oběhu pro akutní infarkt myokardu po podání 

heparinu se nepotvrdilo. Jako vedlejší zjištění se však potvrdil význam kontinuální 

monitorace neodkladné resuscitace obou dvou veličin. Statisticky významný rozdíl (p <0,001) 

v hodnotách pETCO2 dvou skupin ROSC a non-ROSC nezávisle na heparinu potvrdil 

příznivější prognózu u vyšších hodnot ohledně dosažení ROSC.  
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5. 4 Spolehlivost určení příčiny netraumatické náhlé zástavy oběhu 

Tab. 6 Klinické příčiny zástavy jiné než AIM 

 SKUPINA H SKUPINA C P 

počet pacientů (n) 11 14  

Klinická příčina NZO    

          Plicní edém (n (%)) 4 (36,4) 4 (28,6) 0,987 

          Plicní embolie (n (%)) 4 (36,4) 3 (21,4) 0,704 

          CHOPN (n (%)) 3 (27,2) 5 (35,7) 0,984 

          Jiné (n (%)) 0 2 (14,3) 0,572 

ROSC dosaženo (n (%)) 6 (54,5) 6 (42,3) 0,839 

CPC dosažené 1nebo2 nebo po 3 měsících (n (%)) 2 (18,2) 1 (7,1) 0,820 

Legenda: CPC - cerebral performance category, CHOPN - chronická obstrukční choroba 

bronchopulmonální, NZO - náhlá zástava oběhu, ROSC - návrat spontánní cirkulace 

Komentář: randomizováno bylo celkem 88 pacientů, diagnóza AIM se nepotvrdila u 11 

pacientů v skupině H a u 14 ve skupině C. 

Pacienti s potvrzeným AIM  

63 pacientů s AIM bylo předmětem hlavní a podrobné analýzy. Základní demografické údaje, 

iniciální rytmus a parametry charakterizující neodkladnou resuscitaci ukazuje tabulka 9.  

Tab. 7 Pacienti s potvrzeným AIM, charakteristika KPR 

 SKUPINA 

H 

SKUPINA 

C 

P 

počet pacientů (n) 30 33  

mužů ve skupině 25 (83,3) 30 (90,1) (0,671) 

věk (roky) 63 ± 13 63 ± 14 1,0 

odhadnutá tělesná hmotnost (kg) 84 ± 13 89 ± 16 0,181 

příznak před NZO - bolest na hrudi (n (%)) 6 (20,0) 7 (21,2) 0,846 

příznak před NZO - dušnost (n (%)) 2 (6,7) 3 (9,1) 0,909 

příznak před NZO - nausea (n (%)) 4 (13,3) 4 (12,1) 0,813 

iniciální rytmus fibrilace komor (n (%)) 27 (90,0) 30 (90,1) 0,683 

čas kolaps – ROSC- ukončení KPR (min) 38 ± 22 29 ± 12 0,046 

dosaženo ROSC (n (%)) 12 (40,0) 15 (45,4) 0,859 
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U velké většiny nemocných v obou skupinách byl zjištěn iniciální rytmus fibrilace komor 

(VF), všichni zbývající pacienti měli asystolii. Pouze u některých nemocných byly na místě 

zástavy zjištěny nějaké prodromální příznaky, u většiny byla pravděpodobná příčina akutní 

infarkt myokardu stanovena pouze na základě klinického vyšetření nemocného v bezvědomí 

(ve skupině H: 60,0 %, ve skupině C: 57,6 %, p = 0,950). 

Správná diagnóza AIM byla určena v 71,6 % ze všech randomizovaných pacientů. Potvrdili 

jsme vysokou míru spolehlivosti stanovení této diagnózy již v prvním kontaktu s pacientem.  
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6. Diskuse 

6.1 Bezpečnost podání heparinu během neodkladné resuscitace 

Výsledky naší práce prokázaly, že podání heparinu v dávce 10 000 jednotek je u dospělých 

při zástavě oběhu pro suspektní AIM bezpečné z hlediska potenciálního nebezpečí 

masívního krvácení.  

Systematická studie, zaměřená na bezpečnost podání heparinu během neodkladné resuscitace 

v literatuře není dostupná. K podobným závěrům sice došli i Böttiger et al. [2001], 
 
ti ovšem 

sledovali výskyt případných krvácivých komplikací po podání heparinu zároveň 

se systémovou trombolýzou. Do jejich studie bylo zařazeno 40 pacientů, kterým bylo po 15 

minut trvající neúspěšné neodkladné resuscitaci podáno 5000 j heparinu a následně po 2 

minutách 50 mg rtPA (tkáňového aktivátoru plazminogenu). Pokud nenastala obnova 

spontánní cirkulace, byla stejná dávka léků podána opět po 30 minutách. Studie byla 

zaměřena zejména na vyhodnocení obnovy spontánní cirkulace. Té bylo dosaženo u 27 

pacientů (68 %) po podání systémové trombolýzy (rtPA) zároveň s heparinem. U kontrolní 

skupiny bylo dosaženo obnovy spontánní cirkulace u 22 pacientů (44 %). Hodnocení 

dlouhodobého přežití těchto pacientů se srdeční zástavou by mohlo být zavádějící, neboť 

u velké části pacientů může být dosaženo obnovy spontánní cirkulace ještě před podáním 

rtPA a heparinu podle protokolu. Největším přínosem této studie však zůstává prokázaný 

názor, že podání rtPA a heparinu je během neodkladné resuscitace pro srdeční zástavu 

u netraumatických srdečních zástav bezpečným postupem z hlediska krvácivých komplikací.  

Ohledně samostatného podání heparinu pro srdeční zástavu mimo standardní léčebný protokol 

neodkladné resuscitace jsou v literatuře dostupná pouze kasuistická sdělení. U jedné 

z kasuistik se nejedná o náhlou zástavu srdce mimonemocniční, ale o zástavu srdce u pacienta 

s fibrilací síní při úvodu do celkové anestézie pro výkon na periferních cévách. Díky možnosti 

provedení urgentní transesofageální jícnové echokardiografie během pokračující neodkladné 

resuscitace byla potvrzena přítomnost spontánního echokontrastu v oblasti věnčitých tepen. 

Vymizení nálezu po podání 10 000 j heparinu považují autoři [Matyal et al., 2008] za kauzální 

léčbu, která byla hlavní příčinou úspěšného ukončení neodkladné resuscitace a obnovy 

spontánní cirkulace (ROSC). 

Podobně Záhorec [2002] 
 
popisuje v kasuistice bezpečné použití heparinu během neodkladné 

resuscitace v nemocnici u onkologického pacienta. Podařilo se obnovit spontánní cirkulaci 
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a dovést pacienta k úplnému neurologickému zotavení. Záhorec preferuje použití heparinu 

před streptokinázou i u pacientů s rizikem krvácení. 

Obě popsané kasuistiky zástavy srdce nastaly v nemocničním prostředí s možností rychlé 

dostupnosti potřebné urgentní péče a zejména vyhodnocení stavu. Přesné vyhodnocení příčiny 

srdeční zástavy a podání heparinu jako kauzální léčby je kromě potvrzení bezpečnosti tohoto 

postupu největším přínosem těchto kasuistických sdělení. 

6.2 Dosažení ROSC a snížení neurologického postižení po úspěšné KPR 

Publikované systematické klinické práce, které by zkoumaly účinek včasného podání 

heparinu na přežití po zástavě oběhu během neodkladné resuscitace neexistují.  

Z experimentálních prací je dostupná práce Johanssona a spol. [2004], která se zabývá 

smysluplností podání antitrombinu III (250 U/kg) během experimentálně navozené komorové 

fibrilace s následnou neodkladnou resuscitací u prasat. Cílem práce bylo prokázat, zda 

antikoagulační léčba zlepšuje mozkovou cirkulaci, kyslíkovou desaturaci a redukuje 

reperfuzní trauma. Práce neprokázala mezi zkoumanou a kontrolní skupinou (bez 

antitrombinu III) rozdíly v úrovni mozkové perfúze, nebyla prokázána ani rozdílná kyslíková 

desaturace ani rozdílné hladiny eikosanoidů v jugulárním bulbu jako průkaz rozdílné úrovně 

systémového zánětu. 

Zahájení včasné antikoagulační léčby se však přesto u zástavy oběhu jednoznačně nabízí 

vzhledem k jednoduchosti aplikace, okamžitému efektu heparinu i k charakteru poresuscitační 

choroby, jejíž vznik úzce souvisí i s aktivací plazmatického koagulačního systému 

a prozánětlivých mediátorů. V přednemocniční neodkladné péči je z antikoagulancií prakticky 

jediným používaným lékem právě heparin, navíc je jeho podání součástí doporučeného 

léčebného protokolu u akutního koronárního syndromu [Urbánek, 2007]. Těmito účinky by se 

heparin mohl stát jedním z potenciálních prostředků k pozitivnímu ovlivnění reperfúze včetně 

inhibice prokoagulačních a prozánětlivých procesů. 

V klinické medicíně byla již popsána a prokázána alterace koagulace, která spočívá 

ve spuštění  prokoagulačních dějů při nedostatečné aktivaci fibrinolýzy. Popsána je zvýšená 

tvorba TAT komplexů, prokazatelně přetrvávající ještě 48 hodin po ROSC [Böttiger et al., 

1995, 1996]. 

Zkoumáním nejen poruch koagulace, ale zejména aktivací prozánětlivých procesů po úspěšné 

neodkladné resuscitaci se zabýval Adrie a spol. [2005]. Studie prokázala vyšší koagulační 
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aktivitu se snížením hladin proteinů C a S jako antikoagulačně působících faktorů 

a nerovnováhu ve fibrinolytickém systému. Zároveň se prokázala systémová (holoorganická) 

zánětlivá odpověď se zvýšením hladiny interleukinu 6 (IL – 6). Intenzita těchto změn byla 

závažnější u pacientů, kteří zemřeli během prvních 48 hodin. Tyto klinické práce dokumentují 

provázanost prokoagulačních a prozánětlivých procesů, které se aktivují v rámci SIRS 

a mohou vést následně rozvoji postresuscitačního syndromu (PCAS).  

Hlavní příčinou úmrtí pacientů po obnově spontánní cirkulace při úspěšné neodkladné 

resuscitaci je těžké poškození mozku [Laver et al., 2004].
 
Všechny výše popsané procesy 

rozvíjející se systémově v rámci PCAS mají právě pro mozek smrtící efekt vzhledem k jeho 

extrémní zranitelnosti na hypoxii. Nejvíce jsou postiženy selektivně vulnerabilní neurony 

[Hata et al., 1993].
 

Kyslíkové radikály, narušená homeostáza iontů, poškození 

hematoencefalické bariéry s narušením „tight junctions“ endotelu se zvýšením cévní 

permeability rozvíjí mozkový edém za podmínek anoxie při zástavě oběhu (resp. hypoxie při 

hypoperfúzi během následné KPR) během několika minut. Protrahovaná hypoxie exprimuje 

adhezívní molekuly, aktivuje glie, leukocyty a  prozánětlivé mediátory. Cytokiny, protézy 

(včetně kaspáz) a oxid dusnatý prohlubují autoagresívní děje.  Přes to všechno je prokázáno, 

že na závažném poškození mozku po ROSC má zásadní podíl intravaskulární trombóza, která 

způsobí přetrvávající ischémii a vede k „no-reflow“ fenoménu [Fischer et al., 1996]. 

Vzhledem k výše popsaným patofyziologickým procesům jsme zformulovali hypotézu 

o možném pozitivním vlivu heparinu na přežití pacientů s náhlou zástavou oběhu. 

Farmakologický účinek heparinu nastává ihned po jeho podání a spočívá nejen v inhibici 

prokoagulačních, ale i prozánětlivých dějů.   

Tato teorie se však nepotvrdila. Mezi skupinou pacientů s časně podaným heparinem 

během neodkladné resuscitace a kontrolní skupinou nebyl statisticky významný rozdíl 

v ROSC ani v dlouhodobém přežití. 

Příčiny toho, proč se nepotvrdila naše hypotéza, mohou být jednak v malém počtu pacientů 

v souboru (vzhledem k obtížné randomizaci pacientů v terénu se nám podařilo zařadit 

do studie pouze 63 osob), jednak i v tom, že teoretické předpoklady nejsou v klinické praxi 

relevantní a uplatňují se další faktory, které převažují a ovlivňují výsledek KPR mnohem 

významněji.  

Spousta výzkumných i klinických pracovišť se snažila nalézt postup či léky, které by 

ovlivnily ischemicko- reperfuzní děje při náhlé zástavě oběhu, nicméně žádný nebyl zařazen 
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do standardního léčebného protokolu neodkladné resuscitace. Např. barbituráty měly snížit 

metabolické nároky selektivně vulnerabilních neuronů a tím zranitelnost vůči hypoxii 

či vychytávače kyslíkových radikálů (SOD) měly potlačit jejich toxické působení [Safar, 

1985; Safar et al., 2002]. Důvod, proč se tyto postupy neujaly, tkví zřejmě v jejich 

izolovaném (byť pozitivním) účinku na jednotlivé děje ischemicko-reperfuzního 

poškození, které je však komplexním holoorganickým procesem. To je zřejmě i problém 

časného podání heparinu a příčina toho, proč se naše druhá hypotéza nepotvrdila. 

Naše studie s heparinem je součástí projektu T-ARREST, který si vytkl za cíl klinické 

sledování léčebných postupů, možností časné diagnostiky a prognózy v souvislosti 

s neodkladnou resuscitací. Dalšími oblastmi našeho projektu je zkoumání gaspingu a účinků 

terapeutické hypotermie (TH).  A právě TH se ukazuje být postupem, který přináší 

hmatatelné výsledky. Jejím hlavní výhodou paradoxně je, že působí na jednotlivé děje 

ischemicko- reperfuzního postižení nespecificky, zato komplexně a intenzívně. Tlumí 

všechny nepříznivé ischemicko- reperfuzní děje, snižuje spotřebu kyslíku o 5-8 % na každý 

stupeň poklesu tělesné teploty. Tím se nejen zpomaluje metabolizmus, ale zároveň se snižuje 

produkce toxických metabolitů nárok na přísun metabolických substrátů [Ošťádal, 2009]. 

V doporučených postupech pro neodkladnou resuscitaci z roku 2000 [The American Heart 

Association in Colaboration with ILCOR, 2000] se konstatuje, že pro záchranu jednoho 

pacienta navíc ve srovnání se standardními postupy je třeba ochladit na tělesnou teplotu 32-

34
o
 C pouze 6 nemocných po dobu 12- 24 hodin. V České republice byla tato metoda poprvé 

použita záhy po publikaci randomizovaných klinických studií prokazujících přínos metody 

[Škulec et al., 2005].
 
V nemocnicích je tento postup využíván u 63,8 % jednotek intenzívní 

péče. [Škulec et al., 2010a, 2010b]. Pro autory projektu T- ARREST je povzbuzující, 

že aplikace metody našla své uplatnění i v přednemocniční neodkladné péči. 

Ve Středočeském kraji, kde projekt T- ARREST vznikl a intenzívní implementace TH 

do přednemocniční péče byla zahájena, ji využívá 71 % lékařů (průměr v ČR je 45 %). 

Navzdory potenciálním negativním účinkům (hypervolémie, poruchy hemostázy, 

proarytmogenní vliv, pokles srdečního výdeje, nárůst periferní vaskulární a insulinové 

resistence, elektrolytová nerovnováha, hyperglykémie) se v porovnání s ostatními doposud 

zkoumanými postupy včetně časně podaného heparinu tato metoda ukazuje jako nejúčinnější 

ve zlepšení dlouhodobého i krátkodobého přežití.  
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V námi realizované klinické studii PRE-COOL dosáhlo při použití hypotermie CPC 1 nebo 2 

celkem 27,5 % oproti 7,7 % pacientů kontrolní skupiny, kde hypotermie použita nebyla 

[Škulec et al., 2010c].
  

Graf 15. Implementace terapeutické hypotermie v různých zemích. 

 

 

Legenda: TH - terapeutická hypotermie, USA - Spojené státy americké, D - Německo, GB - Velká 

Británie, AUS - Rakousko, FIN - Finsko, CA - Kanada, CZ - Česká republika, IT - Itálie, PL - Polsko, 

SCOT - Skotsko, NL - Holandsko. 

Jako vedlejší zjištění při zkoumání druhé hypotézy je potvrzení faktu, že pravděpodobnost 

ROSC a naděje na záchranu klesá s prodlužující se neodkladnou resuscitací. Zajímavé bylo 

zjištění, že zahájení laické neodkladné resuscitace nemělo na přežití pacientů statisticky 

významný vliv. To může být způsobeno jednak neúčinně prováděnou nepřímou masáží srdce 

a jednak tím, že pouze v jednom případě byla prováděna kompletní laická neodkladná 

resuscitace, tedy nejen masáž srdce, ale i dýchání. 

6.3 Zlepšení plicní a periferní perfúze 

Hodnocení a analýza hodnot  pETCO2 a SpO2 v průběhu neodkladné resuscitace nepotvrdila 

hypotézu o zlepšení perfúze v plicích a v periferních tkáních po podání heparinu. Vývoje 

hodnot pETCO2 jako možnosti nepřímého vyhodnocování plicní perfúze (a úrovně 

metabolismu) při porovnání skupin pacientů s ROSC a non-ROSC (nezávisle na heparinu) 

však potvrdily možnost objektivizace stavu pacienta během celé neodkladné resuscitace. 
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Statisticky významný rozdíl v hodnotách pETCO2 dvou skupin ROSC a non-ROSC 

potvrdil významně příznivější prognózu vyšších hodnot ohledně ROSC bez vztahu 

k podání heparinu.  

Vysoká hodnota pETCO2 je v úzkém vztahu k plicní perfúzi a má významnou výpovědní 

hodnotu o efektivitě nepřímé masáže srdeční. Potvrdili jsme tak význam monitorace pETCO2, 

který spočívá v objektivním vyhodnocení aktuálního stavu pacienta během neodkladné 

resuscitace, a je i oporou pro okamžité prognózování během neodkladné resuscitace. Může 

tak významně pomoci v rozhodovacím procesu o případném pokračování protrahované KPR, 

eventuelně o jejím ukončení. Tato metoda by měla být používána u neodkladné resuscitace 

standardně [Knor and Pokorná, 1999]. Podobný okamžitý prognostický potenciál jsme 

zaznamenali při vyhodnocování vývoje hodnot SpO2 a porovnání skupin ROSC a non-ROSC, 

i když zde můžeme polemizovat, že metoda má své limity při svalovém třesu a podchlazení. 

Avšak u pacientů s vyšší nadějí na ROSC pozorujeme zlepšené prokrvení periferních tkání 

během neodkladné resuscitace a vyšší hodnoty SpO2. Během neodkladné resuscitace jsou 

všechny dostupné metody, které mohou objektivizovat stav pacienta velmi omezené, a proto 

cenné. Technický pokrok nám dnes umožňuje využít 3 hlavní objektivní metody (včetně 

EKG) vyhodnocování stavu pacienta. Sledování saturace hemoglobinu kyslíkem (SpO2) 

a parciálního tlaku na konci výdechu (pETCO2) se používají fakultativně, přesto je jejich 

přínos nesporný, jak prokázaly i naše výsledky. Koncentrace CO2 závisí na jeho produkci 

v organizmu a rychlosti, s níž je vylučován z alveolů. Se stoupajícím vylučováním CO2 z krve 

stoupá i jeho koncentrace v alveolech a s velikostí objemu vydechované směsi naopak klesá. 

V průběhu neodkladné resuscitace předpokládáme vysokou produkci CO2 v organizmu. Nízké 

hodnoty (pod 15 mmHg) při normoventilaci jsou vysoce nepříznivou známkou neodkladné 

resuscitace, neboť svědčí pro snížení metabolického obratu a snížení perfúze v plicích. 

Naopak vysoké hodnoty jsou zřejmě prognosticky příznivé.  

Oproti měření pETCO2 má při použití během neodkladné resuscitace měření SpO2 svá 

omezení (zejména v přednemocniční neodkladné péči). Při neodkladné resuscitaci jde 

o metodu pomocnou a méně přesnou, než je výše uvedené sledování pETCO2, ale i měření 

SpO2 má svůj význam.  

Příčiny toho, proč se nám nepodařilo prokázat pozitivní vliv podání heparinu na zlepšení 

perfúze s následným zvýšením pETCO2 a SpO2 není zcela jasný. Důvodem zřejmě může být 

izolované působení heparinu pouze na některé děje reperfúzního poškození, podobně 

jako tomu bylo u předchozí hypotézy.  
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6.4 Spolehlivost určení příčiny netraumatické náhlé zástavy oběhu 

Nejčastější příčinou náhlé zástavy oběhu zůstává akutní infarkt myokardu, a to v 82,7 % 

všech případů [Pell et al., 2003]. Z 88 randomizovaných pacientů v našem souboru byl 

AIM následně potvrzen u 63 (71,6 %). Stanovení správné diagnózy je u mimonemocniční 

netraumatické náhlé zástavy oběhu obtížné, neboť lékař provádí klinické vyšetření u pacienta 

v bezvědomí, ve většině případů bez jakékoliv anamnézy a možnosti zjištění předchozích 

klinických příznaků. V našem souboru se nacházela pouze menší část pacientů, u kterých 

jsme měli informace o obtížích předcházejících náhlou zástavu oběhu (bolest na hrudi, 

dušnost a nausea). Ve zbývajících případech se lékař musel spolehnout pouze na své 

zkušenosti (ve skupině H: 60,0 %, ve skupině C: 57,6 %, p = 0,950). Vysoká míra stanovení 

správné diagnózy AIM při minimu dostupných informací může být zavádějící. Kdyby lékař 

tuto diagnózu stanovil ve všech případech netraumatické zástavy oběhu, pak je stále velmi 

pravděpodobné, že se jeho úvaha následně potvrdí ve vysokém procentu vzhledem k tomu, že 

AIM je nejčastější příčinou náhlé zástavy oběhu.  

6.5 Souhrn diskuse 

Hlavním zjištěním této práce je skutečnost, že aplikace heparinu během neodkladné 

resuscitace pro náhlou zástavu oběhu v důsledku akutního infarktu myokardu je bezpečný 

postup, který ale pravděpodobně nevede ke zlepšení dlouhodobé prognózy. 

Mimonemocniční náhlá zástava oběhu je extrémně závažná příhoda. Ve vyspělých zemích 

je incidence případů náhlých zástav oběhu ošetřených záchrannou službou 36- 128 na 100 000 

obyvatel a rok (viz úvod). Propuštění z nemocnice se dožije pouze 7 - 11 % pacientů 

[Holmberg et al., 1999; Atwood et al., 2005; Knor et al., 2009]. O prognóze rozhoduje řada 

objektivních i subjektivních faktorů. Momenty, které mohou zlepšit přežívání, jsou: časné 

rozpoznání zástavy oběhu laikem, poskytnutí laické kardiopulmonální resuscitace a rychlé 

pokračování účinnou rozšířenou neodkladnou resuscitací (obvykle posádkou záchranné 

služby).  

K postupům, které mohou zlepšit klinické výsledky KPR patří časná farmakologická 

intervence ovlivňující příčinu zástavy oběhu i následné poresuscitační děje. Některé 

mechanizmy ischemicko-reperfúzního poškození se aktivují již během neodkladné resuscitace 

a naplno se rozvíjejí v dalších minutách a hodinách po ROSC. Patří mezi ně i výrazná 



 
77 

aktivace trombocytů a koagulační kaskády bez odpovídajícího zvýšení fibrinolytické aktivity 

[Böttiger et al., 1995]. 

Důsledkem může být dysfunkce mikrocirkulace na podkladě jak funkčním, tak v důsledku 

formace mikrotrombů v orgánech a tkáních. Roli může hrát také snížení pravděpodobnosti 

spontánní reperfúze trombotického uzávěru věnčité tepny. Z observačních studií hodnotících 

význam echokardiografie během protrahované resuscitace vyplývá, že přítomnost 

spontánního echokontrastu během KPR je spojena s horší prognózou [Varriale and 

Maldonado, 1997; Ruiz-Bailén et al., 2006; Memtsoudis et al., 2006]. 

To vše přispívá k redukci dodávky kyslíku do tkání a podílí se na rozvoji poresuscitačního 

syndromu a následných orgánových dysfunkcích [Negovsky and Gurvitch, 1995; Gazmuri 

et al., 1996; Adrie et al., 2002, 2004; Schneider et al., 2009]. Tento nepříznivý stav lze 

teoreticky příznivě ovlivnit antitrombotickou léčbou.  

V posledních letech byla věnovaná pozornost zejména zkoumání vlivu systémové trombolýzy 

podané během neodkladné resuscitace na prognózu pacientů. Několik malých 

nerandomizovaných klinických studií a metaanalýza naznačily příznivý efekt terapie [Böttiger 

et al., 2001; Fatovich et al., 2004; Bozeman et al., 2006]. Böttiger et al. [2008]
 
realizovali již 

výše zmíněnou rozsáhlou multicentrickou klinickou studii TROICA (Thrombolysis Using 

Tenecteplase in Cardiac Arrest). V terénu randomizovali 1050 nemocných se srdeční zástavou 

předpokládané kardiální etiologie k podání bolusu tenecteplázy nebo placeba během 

neodkladné resuscitace. Aplikace trombolytika nebyla doprovázená podáním antitrombotika 

a/nebo heparinu.  

Autoři nezjistili rozdíl v třicetidenním přežívání (14,7 versus 17,0 %, p = 0,36) ani 

v pravděpodobnosti dosažení ROSC (55,0 % versus 54,6 %, p = 0,96). Podání trombolytika 

bylo bezpečné, bez výskytu závažných krvácení. Bude třeba dalších randomizovaných studií 

k upřesnění indikací a kontraindikací tohoto postupu, a to zejména u nemocných 

s předpokládaným akutním koronárním syndromem. 

Efekt antiagregační léčby na děje probíhající během zástavy oběhu byl studován omezeně (viz 

výše), nicméně byly prokázány (markery aktivace trombocytů: nárůst destičkového faktoru 4, 

exprese P-selektinu, vyplavení von Willebrandova faktoru a  tromboxanu A2
 
[ Böttiger et al., 

1996; Gando et al., 1997, 2000]. Tyto působky mohou aktivovat koagulační kaskádu zároveň 

s inhibicí fibrinolytické aktivity. U nemocných s AIM se prokazatelně aktivují trombocyty 

s následnou endoteliální dysfunkcí již před zástavou oběhu, v rámci rozvoje AIM [Malý, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Varriale%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Maldonado%20JM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Maldonado%20JM%22%5BAuthor%5D
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2009; Gando et al., 1997]. V dnešní praxi standardně a široce používaná antiagregancia 

s možností intravenózního podání u AIM by tak měla mít i své místo u náhlé zástavy oběhu 

[Kern et al., 2007].
 
 

Ačkoliv je heparin (viz výše) a jeho nízkomolekulární deriváty široce používaný lék 

v klinické praxi, jeho efekt při náhlé zástavě oběhu byl rovněž studován velmi omezeně. 

Určité pozitivní výsledky byly pozorovány ve zvířecím experimentu [Gaszyński, 1975], jiné 

práce [Johansson et al., 2004] naopak neprokázaly pozitivní ovlivnění reperfúzního traumatu. 

Z klinické praxe jsou k dispozici pouze práce kombinující heparin se systémovou 

trombolýzou a kazuistická sdělení o aplikaci heparinu [Záhorec, 2002; Matyal et al., 2008]. 

Mechanizmus účinku spočívá v inhibici koagulační kaskády a tkáňového faktoru, můžeme 

tedy předpokládat jeho pozitivní efekt nejen v rámci prevence tromboembolické nemoci, ale i 

v prevenci mikrocirkulační dysfunkce u řady dalších stavů včetně zástavy oběhu. Aplikace 

heparinu je navíc jednoduchá a lék není finančně náročný. 

Důležitým bodem je samotná diagnostika pravděpodobné kardiální příčiny zástavy oběhu, 

kdy je třeba vyloučit zejména traumatickou a případně nebo krvácivou příčinu. Informace o 

osobní anamnéze pacientů a o prodromálních příznacích, které bezprostředně předcházely 

zástavě oběhu (pokud vůbec nějaké byly) jsou dostupné málokdy. V naší studii byly zjištěny 

pouze u 41 % nemocných.  

Většinou je nutné diagnózu stanovit na základě pouhé úvahy při bleskovém vyšetření 

nemocného v bezvědomí se zástavou oběhu, a to zároveň s aplikací neodkladných, život 

zachraňujících postupů. Akutní infarkt myokardu je příčinou náhlé zástavy oběhu u zhruba 

téměř tří čtvrtin všech případů po vyloučení zjevně nekardiální příčiny, tedy traumatické 

a/nebo krvácivé [Spaulding et al., 1997; Kuisma and Alaspää, 1997]. Vyloučením nemocných 

s pravděpodobnou plicní embolií bude četnost nemocných s AIM zřejmě ještě vyšší. Zde však 

máme značně omezené možnosti. V našem souboru byla diagnóza akutního infarktu 

myokardu zpětně potvrzena u 71,6 %. Vysoká spolehlivost iniciální diagnostiky potvrzuje 

uvedená pozorování a zároveň umožňuje identifikovat vhodnou cílovou skupinu nemocných 

se zástavou oběhu k antitrombotické intervenci během neodkladné resuscitace. Čtvrtá 

hypotéza se potvrdila, není však zřejmé, zda hlavním důvodem je vysoké procento akutního 

infarktu myokardu jako příčiny náhlé zástavy oběhu obecně. 

Klíčovým pozorováním je, že aplikace heparinu během neodkladné resuscitace neovlivnila 

v našem souboru tříměsíční mortalitu a incidenci příznivého neurologického výsledku. 

Je otázkou, zda je hlavní příčinou absence efektu heparinu, nevhodný design studie, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kuisma%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Alasp%C3%A4%C3%A4%20A%22%5BAuthor%5D
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nesprávná dávka heparinu, volba nevhodných sledovaných cílů nebo malý počet nemocných 

ve studii. Pravděpodobně se na výsledku podílí všechny uvedené faktory. Optimální by bylo 

dvojitě zaslepené uspořádání klinické studie s velkým počtem zařazených nemocných, 

s důsledně definovanou přednemocniční i nemocniční léčbou, s dávkováním heparinu 

v jednotkách/kg tělesné hmotnosti a s primárním technickým cílem přímo hodnotícím 

koagulační aktivitu a stav mikrocirkulace. Uspořádání takovéto studie by však bylo extrémně 

finančně, časově i organizačně náročné, zejména vzhledem k tomu, že jde o studii 

s přednemocniční intervencí u nemocných s náhlou zástavou oběhu během KPR.  

Zlepšení plicní a periferní perfúze monitorováním markerů pETCO2 a SpO2 po podání 

heparinu se neprokázalo. Jako vedlejší efekt se však potvrdil význam kontinuální monitorace 

neodkladné resuscitace obou dvou veličin. Vývoje hodnot pETCO2 při porovnání skupin 

pacientů s ROSC a non-ROSC (nezávisle na heparinu) prokázaly možnost objektivizace stavu 

pacienta během celé KPR. Statisticky významný rozdíl (p <0,001) v hodnotách pETCO2 dvou 

skupin potvrdil optimistickou prognózu jeho vyšších hodnot ohledně ROSC. Vysoká hodnota 

pETCO2 je v úzkém vztahu k plicní perfúzi a má zřejmě významnou výpovědní hodnotu 

o efektivitě nepřímé masáže srdeční. Potvrdili jsme tak význam monitorace pETCO2, který 

spočívá v objektivním vyhodnocení aktuálního stavu pacienta a je i oporou pro prognózování. 

Může tak významně pomoci v rozhodovacím procesu o případném pokračování protrahované 

neodkladné resuscitace, případně o jejím ukončení. Tato metoda by měla být používána 

u KPR standardně [Knor and Pokorná, 1999].
 
Podobný efekt jsme pozorovali při vyhodnocení 

vývoje hodnot SpO2 a vyhodnocení skupin ROSC a non-ROSC, i když lze polemizovat, 

že metoda má své limity při svalovém třesu, podchlazení a poruchách periferní perfúze 

(zejména v přednemocniční neodkladné péči a za klimatických podmínek, které nemůžeme 

ovlivnit). U pacientů s vyšší nadějí na ROSC pozorujeme zlepšené prokrvení periferních tkání 

během neodkladné resuscitace a vyšší hodnoty SpO2. 

Velkou nevýhodou studie byla skutečnost, že 9 pacientů s dobrou prognózou a s časným 

ROSC, bylo ze studie vyloučeno. ROSC u těchto pacientů bylo dosaženo před zahájením 

objektivního sledování (monitorace), a tím byla potlačena možnost požadované objektivizace 

neodkladné resuscitace. Časové relace s prioritou neodkladných léčebných výkonů 

u neodkladné resuscitace však jsou neúprosné a odsunuly tyto pacienty mimo studii. Obecně 

jsou podobné studie při život ohrožujících stavech v humánní medicíně velmi limitované. 

To lze dokladovat na příkladu výše zmíněného adrenalinu, u kterého nemáme jednoznačné 
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důkazy o pozitivním efektu, avšak své místo si ve standardní terapii KPR nejen našel, ale 

i dlouhodobě udržel [Scleien et al., 1986; Michael et al., 1984]. 

 

Přes všechna výše uvedená fakta nepovažujeme provedenou studii za neúspěšnou. V první 

řadě snaha o standardizaci postupů a výcvik výjezdových skupin ZZS s akcentem na týmovou 

spolupráci se ukázal být jedním z faktorů, které rozhodující měrou ovlivnily nalezení 

vlastních rezerv a ke zvýšení počtu přežívajících již ve fázi přípravy studie.  
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7. Závěr 

1. Nitrožilní podání nefrakcionovaného heparinu v dávce 10 000 j během neodkladné 

resuscitace pro mimonemocniční náhlou zástavu u dospělých nemocných s předpokládaným 

AIM je bezpečným postupem a nezvyšuje pravděpodobnost vzniku krvácivých komplikací. 

2. Předpokládané zvýšení pravděpodobnosti obnovy hemodynamicky významné spontánní 

akce srdeční a zvýšení kvality života přeživších pacientů při časném podání heparinu během 

KPR se nepotvrdilo. Cílem bylo prokázat vyšší počet přežívajících pacientů s menším 

neurologickým poškozením. Porovnání obnovy spontánní cirkulace (ROSC, skupina H: 40 %, 

skupina C: 45 %, p = 0.859), kvality přežití bez neurologického postižení hodnoceného po 3 

měsících (skupina H: 6,7 %, skupina C 9,1 %, p = 0.909) a četnosti přežití neprokázalo 

statisticky významné rozdíly mezi skupinami s podaným heparinem a bez něj. Statisticky 

významný rozdíl nebyl nalezen také v hodnocení neurologického stavu pacientů, kteří dosáhli 

ROSC (skupina H: 16.7 %, skupina C: 20.0 %, p = 0.990) a ve vývoji hodnot pETCO2 a SpO2 

pacientů obou skupin.  

3. Předpokládané upravení perfúzních abnormalit v plicní a periferní mikrocirkulaci, 

vzniklých v důsledku reperfúzního traumatu, které se mělo projevit pozitivní úpravou hodnot 

pETCO2 a SpO2, nenastalo. Podání heparinu v časné fázi neodkladné resuscitace statisticky 

významně nezlepší plicní a periferní mikrocirkulaci, pozitivní vliv na reperfúzní trauma se 

neprokázal.  

4. Čtvrtá hypotéza předpokládala vysokou míru spolehlivosti určení příčiny netraumatické 

srdeční zástavy. Tato hypotéza se potvrdila. 

5. Nitrožilní podání nefrakcionovaného heparinu v dávce 10 000 j během neodkladné 

resuscitace pro mimonemocniční náhlou zástavu nemocných s předpokládaným akutním 

infarktem myokardu je sice bezpečný postup, přesto doporučujeme vyčkat s podáním 

heparinu až po obnově spontánní cirkulace, po následném zhodnocení klinického stavu včetně 

provedení dvanáctibodového EKG, po stanovení diagnózy akutního koronárního syndromu.  

6. Kontinuální měření hodnot pETCO2 během neodkladné resuscitace je důležitým 

prognostickým vodítkem. Studie potvrdila vzájemný úzký vztah mezi alveolárním pCO2 

(resp. pETCO2) během neodkladné resuscitace a efektivitou nepřímé srdeční masáže. 

Doporučujeme její využití jako standardní postup k objektivizaci neodkladné resuscitace. 
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7.  Vypovídající hodnota měření SpO2 pro objektivizaci neodkladné resuscitace je nižší než 

měření pETCO2. Sledování hodnot SpO2 je však jednou z mála možností objektivizace 

neodkladné resuscitace, a proto kontinuální měření SpO2 u neodkladné resuscitace 

doporučujeme jako standard. 

8. Jednoznačné doporučení, které potvrdila studie, je nutnost opakovaného nácviku 

neodkladné resuscitace, který musí být zaměřen hlavně na týmovou spolupráci, nejen na 

zvládnutí jejích jednotlivých výkonů. Souhra a připravenost všech členů týmu je základním 

předpokladem odstranění rezerv většiny systémů přednemocniční neodkladné péče, což 

se potvrdilo důslednou aplikací principů týmové spolupráce u rozšířené neodkladné 

resuscitace do praxe ještě před zahájením studie.  

9. Tato práce ve vztahu k původnímu záměru podávání heparinu během neodkladné 

resuscitace přináší víc otázek než odpovědí. Za důležité ale považujeme, že studie prokázala 

non-inferioritu, bezpečnost a jednoduchost postupu a zjištěné poznatky umožní návrh 

a provedení dalšího sofistikovanějšího výzkumu. 
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