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Použité zkratky 

AIM Akutní infarkt myokardu 

CPC Cerebral Performance Cathegory, škála míry poškození centrální 

nervové soustavy 

EKG Elektrokardiograf, elektrokardiografický záznam 

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

KPR Kardiopulmonální resuscitace 

NZO  Náhlá zástava oběhu 

OHCA Out of Hospital Cardiac Arrest, mimonemocniční náhlá zástava oběhu 

PCAS  Poresuscitační syndrom, post – cardiac – arrest - syndrome 

ROSC Return Of Spontaneus Circulation, obnova hemodynamicky významné 

akce srdeční 

SpO2  Saturace hemoglobinu kyslíkem stanovená pulzní oxymetrií 

SD Směrodatná odchylka 
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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 (Fischerův 

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 



 

 6 

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 

(Fischer 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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Úvod 

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 (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 % pacientů [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]. 

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

ischemicko-reperfúzního 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]. 

Poresuscitační syndrom (PCAS) 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].  

U pacientů po úspěšné neodkladné resuscitaci po srdeční zástavě byla opakovaně popsána 

významná alterace koagulace. Neodkladná resuscitace a PCAS je spojena s dysbalancí 

mezi aktivovaným koagulačním a antikoagulačním systémem [Böttiger et al., 1995, 

1996]. 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]. Zahájení včasné antikoagulační léčby se u zástavy 

oběhu nabízí vzhledem k jednoduchosti aplikace a charakteru poresuscitačního syndromu. 

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
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nolan%20JP%22%5BAuthor%5D
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Hypotézy a cíle práce 

Nejčastější příčinou zástavy oběhu je akutní infarkt myokardu (AIM) [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 prozánětlivé procesy na úrovni mikrocirkulace 

obecně. Inhibice koagulační kaskády a prozánětlivých procesů může snížit intenzitu 

projevů reperfúzního traumatu a být spojena a mírnějším průběhem poresuscitačního 

syndromu po případné obnově spontánní cirkulace. To vše nás vedlo k úvaze 

o prozkoumání vhodnosti zařazení heparinu do léčebného protokolu u vybraných pacientů 

se zástavou oběhu. 

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?  

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 
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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 

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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Metodika 

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. Protokol studie byl celý realizován v rámci přednemocniční 

neodkladné péče a obsahoval dva rozhodovací momenty (obr. 1). 

 

Obr. 1. 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 

 V první fázi zasahující lékař záchranné služby rozhodl, obvykle bezprostředně 

po příjezdu na místo, zda je pacient s náhlou zástavou oběhu (OHCA) vhodným 

potencionálním kandidátem následné randomizace. Kritéria zařazení a nezařazení mezi 

tyto kandidáty shrnuje tabulka č. 1. Předpokládaná příčina OHCA akutní infarkt 

myokardu byla stanovena na základě symptomů předcházejících OHCA (bolest na hrudi), 

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.  
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Tab. 1. 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 

U nemocných byla vždy zahájena a prováděna neodkladná resuscitace (KPR) podle 

platných doporučení. Pokud po provedení všech protokolem definovaných rutinních 

postupů (zajištění kontinuálního monitorování EKG, zajištění dýchacích cest 

endotracheální intubací, zajištění žilního přístupu, provedení iniciální defibrilace pokud 

byla indikována, zajištění kontinuálního monitorování SpO2 a pETCO2) byl pacient dále 

resuscitován, v průběhu prováděné KPR 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 nedošlo k návratu spontánní cirkulace (ROSC) dříve, byla KPR 

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

transportováni do zdravotnických zařízení (ZZ) s dostupnou metodou přímé perkutánní 

koronární intervence. Sled výkonů KPR viz obr. 2. 

 

Obr. 2. Časová osa vyhodnocování KPR  
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Léčba na lůžkovém oddělení byla zcela standardní a bez jakékoliv modifikace protokolem 

klinické studie. Další osud všech randomizovaných nemocných byl sledován podle 

Utsteinského protokolu (čas vzniku NZO, zahájení KPR, doba KPR, čas ROSC, předání 

v ZZ, doba přežití). U všech bylo také provedeno ověření správnosti diagnózy akutní 

infarkt myokardu (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. 

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. 

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  

Metodika výzkumu k hypotéze 1 

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]
  

Metodika výzkumu k hypotéze 2 

Mortalita a přítomnost příznivého neurologického výsledku byly hodnoceny 3 měsíce 

od náhlé zástavy oběhu. Neurologický výsledek byl hodnocen skórovacím systémem 

Cerebral Performance Cathegory [Nolan et al., 2003]. 
 
Kategorie 1 a 2 byly považovány 

za příznivý výsledek.  
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Metodika výzkumu k hypotéze 3 

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.  

Metodika výzkumu k hypotéze 4 

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. 

Statistická analýza 

Hodnoty sledovaných parametrů jsme vyjádřili jako průměrné hodnoty ± směrodatná 

odchylka (SD) nebo v procentech. 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 Fisherovým LSD testem. Jako statisticky významný rozdíl jsme považovali 

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

statisticky nesignifikantní (NS).  
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Výsledky 

Výsledky k hypotéze 1: 

Výskyt významného krvácení jsme nepozorovali ani u jednoho z pacientů (viz tab. 2). 

Tab. 2. 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 

 

Výsledky k hypotéze 2: 

Z celkového počtu 63 pacientů (viz tab. 3) byl tři měsíce po náhlé zástavě oběhu 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).  

Tab. 3. 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 
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Výsledky k hypotéze 3: 

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. Ukázal se statisticky významný rozdíl 

(p <0,001) v hodnotách pETCO2 dvou skupin ROSC a non-ROSC nezávisle na heparinu 

a potvrdil příznivější prognózu u vyšších hodnot ohledně dosažení ROSC (viz graf 1).  

Graf 1. Hodnoty pETCO2 v časech T1, T2 a T3 u ROSC a non-ROSC 

 

 

Výsledky k hypotéze 4: 

Základní demografické údaje, iniciální rytmus a parametry charakterizující neodkladnou 

resuscitaci ukazuje tabulka 4. U většiny pacientů 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. 
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Tab. 4. 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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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. 

K postupům, které mohou zlepšit klinické výsledky neodkladné resuscitace, 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 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 [Böttiger et al., 

2001; Fatovich et al., 2004; Bozeman et al., 2006, Böttiger et al. 2008]. Autoři nezjistili 

významné rozdíly v dlouhodobém přežití. Efekt antiagregační léčby na děje probíhající 

během zástavy oběhu byl studován omezeně, nicméně byly prokázány markery aktivace 

trombocytů
 

[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, 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].
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Memtsoudis%20SG%22%5BAuthor%5D
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Ačkoliv je heparin a jeho nízkomolekulární deriváty široce používaný lék v klinické praxi, 

jeho efekt při náhlé zástavě oběhu byl rovněž studován velmi omezeně. Jisté pozitivní 

výsledky byly pozorovány ve zvířecím experimentu [Gaszyński, 1975]. 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. 

Důležitým bodem je samotná diagnostika pravděpodobné kardiální příčiny zástavy oběhu. 

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]. V našem souboru byla diagnóza 

akutního infarktu myokardu zpětně potvrzena u 71,6 %. Tato relativně vysoká 

spolehlivost iniciální diagnostiky potvrzuje uvedená pozorování a zároveň umožňuje 

relativně spolehlivě identifikovat nejvhodnější cílovou skupinu nemocných se zástavou 

oběhu k antitrombotické intervenci během neodkladné resuscitace. 

Klíčovým pozorováním je, že aplikace heparinu během neodkladné resuscitace 

neovlivnila v našem souboru tříměsíční mortalitu a incidenci příznivého neurologického 

výsledku. 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. Je otázkou, zda je 

hlavní příčinou absence efektu heparinu, nevhodný design studie, 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.  

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 
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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.  

Přes všechna výše uvedená fakta nepovažujeme v žádném případě naše úsilí za neúspěšné. 

V první řadě snaha o standardizaci postupů a výcvik výjezdových skupin záchranné 

služby s akcentem na týmovou spolupráci se ukázal být jedním z faktorů, které 

rozhodující měrou ovlivnily nalezení vlastních rezerv a zvýšily počet přežívajících již 

ve fázi přípravy studie.  
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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.  

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, pozitivní vliv heparinu na reperfúzní trauma se 

neprokázal.  

4. Vysoká míra spolehlivosti určení příčiny netraumatické srdeční zástavy se potvrdila.  

5. S podáním heparinu doporučujeme vyčkat 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 doporučujeme jako standardní postup 

k objektivizaci neodkladné resuscitace. Studie potvrdila vzájemný úzký vztah mezi 

alveolárním pCO2 (resp. pETCO2) a efektivitou nepřímé srdeční masáže. 

7. Vypovídající hodnota měření SpO2 pro objektivizaci neodkladné resuscitace je nižší 

než měření pETCO2, přesto kontinuální měření SpO2 doporučujeme jako standard. 

8. Jednoznačné doporučení, které potvrdila práce, je nutnost opakovaného nácviku 

neodkladné resuscitace.  

9. Studie, která byla podkladem disertační práce, prokázala non-inferioritu, bezpečnost 

a jednoduchost postupu a zjištěné poznatky umožní návrh a provedení dalšího 

sofistikovanějšího výzkumu. 
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