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1. Souhrn 
Úvod: Současné doporučené postupy pro kardiopulmonální resuscitaci (KPR) zahrnují 
farmakoterapii jako nedílnou součást léčby. Použití vasopresorů je do resuscitačních 
postupů zařazeno za účelem zvýšení perfuze myokardu a mozku při srdeční masáži. 
Výzkum KPR se zabývá hledáním alternativních vasopresorů vůči adrenalinu, u kterého 
dosud nebyl prokázán jednoznačný přínos pro dlouhodobé přežití nemocných. Úspěšné 
použití terlipresinu při náhlé zástavě oběhu (NZO) bylo zdokumentováno na malých 
souborech NZO u dětí a v ojedinělých kazuistikách. Při NZO kardiální etiologie dosud 
nebyl terlipresin zkoumán v žádné klinické studii, ani v experimentu. 
Cíle práce: Zhodnocení úlohy katecholaminů a neadrenergních vasopresorů, vasopresinu  
a terlipresinu, při KPR na základě přehledu vybraných studií. Zavedení standardizovaného 
experimentálního modelu fibrilace komor (VF) na praseti domácím pro výzkum léčebných 
intervencí během KPR. Porovnání účinků léčby kombinací terlipresinu s adrenalinem nebo 
placeba s adrenalinem na perfuzi vitálně důležitých orgánů v průběhu déletrvající KPR  
na prasečím modelu VF. Testovanou hypotézou bylo, že terlipresin podaný současně  
s první dávkou adrenalinu během KPR pro VF zvýší CorPP anebo CPP oproti léčbě 
kombinací adrenalinu s placebem. 
Materiál a meodika: Čtrnáct prasat domácích bylo náhodně rozděleno do dvou skupin, 
ADR (placebo + adrenalin; n = 7) a TER (terlipresin + adrenalin; n = 7). VF byla navozena 
pomocí intrakardiální stimulační elektrody. Po pěti minutách neléčené zástavy oběhu byla 
zahájena desetiminutová resuscitace samotnými kompresemi hrudníku, po níž následovala 
rozšířená neodkladná resuscitace. Ve skupině TER byl s první dávkou adrenalinu  
(30 µg/kg) aplikován terlipresin (30 µg/kg), zatímco ve skupině ADR placebo. Koronární 
(CorPP) a mozkový perfúzní tlak (CPP) byly počítány z monitorovaných tlaků v pravé síni, 
aortě a z hodnot nitrolebního tlaku. Data byla zpracována metodou ANOVA  
pro opakovaná měření a pomocí Fisherova LSD post hoc testu. 
Výsledky: Terlipresin v kombinaci s adrenalinem udržel CorPP nad hodnotou 10 mmHg  
o 17,7 min. déle než samotný adrenalin (P = 0,003). CorPP (průměr ± SD) měřený v čase 
35, 45 a 55 minut od vzniku VF byl 12,2 ± 4,0, 11,0 ± 6,2 a 9,6 ± 4,5 mmHg ve skupině 
TER, na rozdíl od 5,8 ± 3,8, 0,6 ± 4,9 a -1,0 ± 4,5 mmHg ve skupině ADR (P = 0,03,  
< 0,001 a < 0,001). CPP měřený ve stejných časech byl ve skupině TER 23,0 ± 7,2, 20,4 ± 
6,9 a 23,1 ± 6,7 mmHg, zatímco ve skupině ADR pouze 13,3 ± 6,5, 6,2 ± 5,3 a 5,6 ± 6,5 
mmHg (P = 0,01, < 0,001 a < 0,001). Při léčbě kombinací terlipresinu s adrenalinem byl 
zjištěn trend k prodloužení doby trvání VF. 
Závěr: Zavedení modelu NZO na praseti domácím bylo úspěšné. Následná studie 
provedená na tomto modelu VF potvrdila naši hypotézu, že terlipresin aplikovaný během 
KPR s první dávkou adrenalinu zvyšuje CorPP a CPP oproti léčbě kombinací adrenalinu 
s placebem. Rutinní používání vasopresinu nebo terlipresinu při KPR v humánní medicíně 
však zatím nelze na základě výsledků klinických a experimentálních studií doporučit. 

 
Klíčová slova: kardiopulmonální resuscitace, zástava oběhu, fibrilace komor, terapie, 
terlipresin, mozkový perfuzní tlak, koronární perfuzní tlak 
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2. Summary 
Vasopressin and its analogues in treatment of cardiac arrest 
 
Introduction: Recent guidelines for cardiopulmonary resuscitation (CPR) recommend use 
of drugs as an integral part of treatment. Vasoactive drugs have been used in resuscitation 
to increase myocardial and cerebral perfusion during chest compressions. Resuscitation 
research is trying to find alternative vasopressors to adrenaline, for which the long-term 
survival benefit has not been proven. Successful use of terlipressin in cardiac arrest (CA) 
was documented in small studies in children and some rare case reports. Terlipressin has 
never been tested in CA of cardiac aetiology in any clinical or experimental study. 
Objectives: We aimed to evaluate the role of catecholamines and non-adrenergic 
vasopressors, vasopressin and terlipressin, during CPR based on review of selected trials.  
Introduction of a standardized experimental porcine model of ventricular fibrillation (VF) 
was done for research of therapeutic interventions during CPR. We aimed to evaluate the 
effects of terlipressin with adrenaline on perfusion of vital organs during prolonged CPR 
compared to placebo with adrenaline. We tested our hypothesis that terlipressin, if given  
simultaneously with the first dose of epinephrine during CPR for VF, increases CorPP 
(coronary perfusion pressure) or CPP (cerebral perfusion pressure). 
Material and methods: Fourteen domestic pigs were randomly assigned into group ADR 
(placebo + adrenaline; n = 7) and TER (terlipressin + adrenaline; n = 7). VF was induced 
using an intra-cardiac pacing lead. After 5 min of untreated CA, compression-only 
resuscitation was applied for 10 min, followed by advanced life support. Terlipressin  
in a single-dose of 30 µg kg-1 was added to the first dose of adrenaline (30 µg kg-1) in 
group TER, while placebo was given in group ADR. Coronary (CorPP) and cerebral (CPP) 
perfusion pressures were calculated from right atrial, aortic and intracerebral pressures. 
Data were analyzed using repeated ANOVA and Fisher´s protected LSD post hoc test. 
Results: Administration of terlipressin with adrenaline was effective to maintain CorPP 
higher than 10 mmHg for 17.7 min longer than adrenaline alone (P = 0.003). CorPP (mean 
± SD) measured at 35,  45, and 55 min after the onset of VF was 12.2 ± 4.0, 11.0 ± 6.2, and 
9.6 ± 4.5 mmHg in group TER; and 5.8 ± 3.8, 0.6 ± 4.9, and -1.0 ± 4.5 mmHg in group 
ADR (P = 0.03, < 0.001, and < 0.001). CPP measured at the same times was 23.0 ± 7.2, 
20.4 ±6.9, and 23.1 ± 6.7 mmHg in group TER; and 13.3 ± 6.5, 6.2 ± 5.3, and 5.6 ± 6.5 
mmHg in group ADR (P = 0.01, < 0.001, and < 0.001). A trend towards extended duration 
of VF was observed after administration of terlipressin with adrenaline. 
Conclusion: The porcine model of CA has been successfully introduced. A consecutive 
study performed on this model of VF confirmed our hypothesis that terlipressin, when 
given with the first dose of adrenaline during CPR, increases CorPP and CPP compared to 
adrenaline with placebo. However, based on the conclusions of clinical and experimental 
studies, routine use of vasopressin or terlipressin in humans still cannot be recommended. 
 
Key words: cardiopulmonary resuscitation, cardiac arrest, ventricular fibrillation, therapy, 
terlipressin, cerebral perfusion pressure, coronary perfusion pressure 
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3. Úvod do problematiky 
 

Onemocnění kardiovaskulárního systému jsou nejčastější příčinou mortality  
a morbidity ve vyspělých zemích.1 Mnoha úmrtím lze zabránit správně a včas zahájenou 
kardiopulmonální resuscitací (KPR). Přestože náhlá zástava oběhu (NZO) postihuje  
v Evropě přibližně půl miliónu lidí ročně, výsledky její léčby nejsou zcela uspokojivé.1-3 
Kvalitního přežití po mimonemocniční NZO je dnes v Evropě dosahováno u 10,7 % 
nemocných. Při fibrilaci komor (VF) nebo bezpulzové komorové tachykardii (VT)  
je úspěšnost léčby přibližně dvojnásobná (21,2 %).4,5 Výsledky observačních studií  
ze Spojených států jsou podobné: medián přežití po NZO 8,4 %, resp. 22,0 % při VF/VT.6  
Po změně srdečního rytmu v asystolii je kvalitní přežití velmi nepravděpodobné. 

Od počátků KPR v 60. letech minulého století se součástí rozšířené neodkladné 
resuscitace stalo používání vasopresoricky aktivních látek s cílem zvýšit perfuzní tlak 
vitálně důležitých orgánů: mozku a myokardu.7,8 Koronární perfuzní tlak (CorPP) 
dosažený během KPR predikuje pravděpodobnost obnovení spontánního oběhu (ROSC, 
return of spontaneous circulation), zatímco mozkový perfuzní tlak (CPP) ovlivňuje rozsah 
poškození mozkové tkáně a následnou kvalitu života.9-12 

Současné doporučené postupy pro rozšířenou neodkladnou resuscitaci zahrnují 
farmakoterapii adrenalinem jako nedílnou součást léčby.4,13 Příznivý vliv adrenalinu  
na dlouhodobé přežití nemocných po KPR však nebyl potvrzen žádnou klinickou 
randomizovanou studií splňující kritéria medicíny založené na důkazech (EBM, evidence 
based medicine).14,15 Proto byl v experimentálním i klinickém výzkumu zkoumán potenciál 
dalších vasopresorů. Příznivé účinky byly nejlépe ověřeny u vasopresinu, který je možnou 
alternativou adrenalinu v doporučeních AHA (American Heart Association).16-19 Protože 
vasopresin není v evropských zemích v injekční aplikační formě běžně dostupný, byla 
zvažována možnost jeho náhrady dostupným syntetickým analogem s prodlouženým 
účinkem, terlipresinem20 Použití terlipresinu v terapii NZO kardiální etiologie dosud 
nebylo testováno v žádné klinické ani experimentální studii. Hlavní předností terlipresinu 
je zachování jeho účinku při závažné acidóze.21 Vasopresin a jeho analogy patří mezi 
potenciálně účinná farmaka, jejichž budoucí úloha při KPR není zatím zcela zřejmá.  

Disertační práce obsahuje ve svém teoretickém úvodu přehled vasopresorů 
využitelných během KPR a jejich farmakologických účinků. V experimentální části práce 
jsou shrnuty výsledky pilotní studie, která na zvířecím modelu NZO posuzovala vliv 
terlipresinu na koronární a mozkový perfuzní tlak během déletrvající KPR.22-24 

3.1. Význam vasopresorů při rozšířené neodkladné resuscitaci 

Zastavení krevního toku při vzniku NZO způsobuje globální celotělovou ischemii25 
Dokud nedojde k ROSC, koronární průtok je generován srdeční masáží. Průtok krve 
myokardem závisí na tlakovém gradientu mezi aortou a pravou srdeční síní během 
relaxační fáze srdeční masáže. U různých živočišných druhů byly zjištěny odlišné kritické 
hodnoty CorPP, které predikují úspěšnost KPR (20 mmHg u potkanů a psů, 10 mmHg  
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u prasat, 15 mmHg u člověka).10,26,27 Pokud je během KPR dosaženo hodnoty CorPP vyšší, 
pravděpodobnost dosažení ROSC se zvyšuje.10 

Optimálního CorPP lze dosáhnout kvalitním prováděním srdeční masáže.28 
Samotná srdeční masáž však zpravidla negeneruje srdeční výdej vyšší než 20 % normy.29 
Průtok krve mozkem dosahuje při kvalitní KPR 30 až 40 % normy, průtok krve 
myokardem pouze 10 až 20 %. Farmakologické zvýšení periferní vaskulární rezistence 
(PVR) je mnohdy nezbytné pro zvýšení CorPP nad kritickou prahovou hodnotu.30-32 

Zástava krevního oběhu způsobuje neuroendokrinní odpověď s periferní 
vasokonstrikcí. Některé studie prokázaly, že tento přirozený mechanizmus nemusí být 
dostatečný.33 Exogenní vasopresory jsou proto používány ke zvýšení CPP a CorPP, které 
ovlivňují rozsah poškození mozku, predikují úspěšnost defibrilace a ROSC.9,10 
Doporučené postupy pro KPR umožňují v rámci farmakoterapie použít dva z možných 
vasopresorů: adrenalin a vasopresin.4,34 

3.2. Adrenalin 

Adrenalin je používán od roku 1906.35 Alfa-adrenergní účinek způsobuje 
vasokonstrikci. Vyšší koronární průtok zvyšuje frekvenci a amplitudu VF, kterou lze lépe 
defibrilovat.36 Některé studie na zvířatech naznačují, že adrenalin zhoršuje mozkovou 
mikrocirkulaci37,38 a dysfunkci myokardu po obnovení oběhu, tzv. post-cardiac arrest 
myocardial injury.39,40 Optimální dávka adrenalinu pro KPR není známá. Při použití 
vysokých dávek adrenalinu (5 mg) byly v klinických studiích výsledky přežití oproti 
běžným dávkám horší nebo nezměněné.41 Doporučení pro používání adrenalinu jsou 
založena na výsledcích experimentů a jeho příznivých účincích na krátkodobé přežití.15,42 

3.3. Vasopresin 

Arginin-vasopresin (AVP, vasopresin) neboli antidiuretický hormon (ADH)  
je nonapetid s osmoregulačními, vasopresorickými, hemostatickými, endokrinními, 
termoregulačními účinky a účinky na CNS.43,44 Prohormon je syntetizován  
v hypotalamu a neuronálně transportován do zadního laloku hypofýzy, kde je uložen 
v neurosekrečních vezikulách. Odtud je pak uvolňován do oběhu na základě 
fyziologických stimulů. Pouze 10 až 20 % celkového množství může být uvolněno 
okamžitě, zbytek je syntetizován po stimulaci. Průměrný čas od zahájení syntézy do jeho 
uvolnění je 1-2 hodiny.43  

Nejvýznamnějším signálem pro uvolnění vasopresinu jsou vzestup osmolality 
plazmy a pokles krevního tlaku, nebo pokles náplně srdečních síní.43,45 Při NZO  
a dalších stavech závažné hypotenze je stimulace baroreceptorů nejvýznamnějším 
regulačním mechanizmem.43 Pokud klesne arteriální tlak pod hodnotu, která již nemůže 
být kompenzována, dochází k sekreci vasopresinu.45 Biologický poločas volného 
vasopresinu je 4-35 minut.20,43 Vasopresin zvyšuje CorPP a CPP bez stimulace beta-
receptorů sympatiku.43,46 



 8 

3.4. Terlipresin 

Terlipresin (N-α triglycyl-8-lysin vasopresin) je synteticky vyráběným analogem 
vasopresinu s dlouhodobým účinkem. Oproti vasopresinu je selektivnější, s vyšší afinitou 
k V1 receptorům.20,43 Původně byl považován za inertní sloučeninu, která se stala aktivní 
po jeho enzymatickém štěpení, ale ukazuje se, že je silným vasopresorem sám o sobě.47 
Nástup maximálního účinku závisí na jeho metabolizování endopeptidázou za vzniku 
lysin-vasopresinu, tzv. lypresinu. Eliminační poločas je 40 minut. Odhadované 
koncentrace lysin-vasopresinu se začínají objevovat v plazmě za 30 minut po podání  
a maxima dosahuje mezi 60-120 minutami. Biologický poločas je až 6 hodin a trvání 
účinku 2-10 hodin.20,43,48 

Nežádoucí účinky terlipresinu na kyslíkový buněčný metabolizmus byly hodnoceny 
v experimentu endotoxémie na ovcích. Terlipresin podávaný v kontinuální infuzi (10-40 
µg/kg/hod) snížil srdeční index a dodávku kyslíku do tkání.49 

Terlipresin je v běžné klinické praxi používán k zástavě krvácení z jícnových 
varixů.20 V intenzivní medicíně je od roku 2002 používán k odvrácení refrakterní 
hypotenze při septickém šoku.20,50-52 Od roku 2004 byly účinky terlipresinu zkoumány 
v pediatrické intenzivní péči u dětí se septickým šokem, které nereagovaly na léčbu 
katecholaminy.48,53,54 

3.5. Desmopresin 

Dalším syntetickým analogem vasopresinu je desmopresin (DDAVP, 1-desamino-
8-D-arginin-vasopresin), který je používán k léčbě enurézy, diabetes insipidus a některých 
hematologických onemocnění. V experimentálním výzkumu jsou zkoumány účinky proti 
šíření nádorových buněk.55,56 V České republice je DDAVP dostupný ve formě nosního 
spreje (Adiuretin 0,1 mg/ml nasal spray). Pro léčbu NZO není DDAVP používán. 
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4. Cíle a hypotéza disertační práce 

4.1. Primární cíle 

1. Shrnutí poznatků o klinickém významu vasopresorů při KPR: 
 

a. Kritické zhodnocení běžně používaných katecholaminů během KPR. 
b. Porovnání účinků katecholaminů s léčebným potenciálem neadrenergních 

vasopresorů, zejména vasopresinu a terlipresinu.  
c. Posouzení významu vasopresorů v léčbě nemocných s NZO v kontextu 

aktuálních doporučených postupů pro KPR a výsledků vybraných 
klinických studií, které posuzovaly účinky adrenalinu, vasopresinu nebo 
terlipresinu během KPR. 

 
2. Experimentální studie TERCA:  

 
a. Porovnání účinků léčby kombinací terlipresinu s adrenalinem a placeba 

s adrenalinem na experimentálním modelu VF. 
b. Testování hypotézy, že terlipresin aplikovaný současně s první dávkou 

adrenalinu zvýší při déletrvající rozšířené neodkladné resuscitaci pro VF 
svým synergickým účinkem koronární anebo mozkový perfuzní tlak oproti 
léčbě kombinací adrenalinu s placebem. 

4.2. Sekundární cíl 

Zavedení standardizovaného experimentálního modelu VF na praseti domácím  
pro studium účinku léčebných intervencí prováděných během KPR, který bude možné 
opakovaně využít pro další výzkumné projekty ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. 

4.3. Hypotéza 

Naše hypotéza předpokládala, že přidání jednorázové dávky terlipresinu  
ke standardní farmakologické léčbě zástavy oběhu opakovanými dávkami adrenalinu 
způsobí během KPR prováděné na experimentálním modelu VF zvýšení CorPP a CPP 
oproti podání placeba. 

 



 10 

5. Experimentální studie 

5.1. Materiál a metodika 

5.1.1. Soubor pokusných zvířat 

Prospektivní, randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná experimentální 
studie TERCA (Terlipressin in Cardiac Arrest) byla provedena na čtrnácti zdravých 
samicích prasete domácího (Sus scrofa f. domestica) o hmotnosti 30-35 kg (32,0 ± 1,8 kg). 
Experiment byl realizován v operačním sále vivária Fakulty vojenského zdravotnictví 
v Hradci Králové, Univerzity obrany v Brně. Protokol studie byl schválen etickou komisí 
Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové, Univerzity obrany v Brně a Rezortní 
komisí pro ochranu zvířat Ministerstva obrany v Praze. 

5.1.2. Příprava pokusných zvířat 

Zvířata byla před pokusem ponechána přes noc lačná, ale měla volný přístup  
k vodě. Veškeré diagnostické a léčebné zákroky byly prováděny v celkové anestezii. 

Anestezie byla zahájena intramuskulární injekcí azaperonu (Jannsen 
Pharmaceutica, Beerse, Belgie) v dávce 2 mg/kg, atropinu (Hoechst-Biotika, Martin, 
Slovensko) v dávce 0,02 mg/kg a ketaminu (Spofa AS, Praha, Česká republika) v dávce  
20 mg/kg přibližně 30 minut před intubací. Po úvodu do anestezie byla zvířata umístěna  
na zádovou desku resuscitačního přístroje AutoPulse Model 100 (Zoll Medical Corp., 
Chelmsford, MA, USA) a do obou ušních žil byl zaveden periferní žilní katétr 18G  
pro podávání léků a tekutin. Kontinuálně bylo monitorováno EKG. Tracheální intubace 
byla provedena při spontánní ventilaci tracheální rourkou s těsnící manžetou velikosti 7,0 
ID (SIMS Portex, Kent, Velká Británie). Během zajišťování průchodnosti dýchacích cest 
byla anestezie doplněna podle potřeby nitrožilní aplikací thiopentalu v dávce 1-3 mg/kg 
(ICN Czech Pharma, Praha, Česká republika). Po intubaci a napojení na ventilátor 
Siemens-Elema, Model SV 900C (Siemens-Elema AB, Solna, Švédsko) byla zahájena 
umělá plicní ventilace frekvencí 19 dechů za minutu s FiO2 0,4. Cílem ventilace bylo 
udržení normokapnie (EtCO2 35-40 mmHg). 

Udržování anestezie bylo zajištěno kontinuální aplikací midazolamu (Roche, Praha, 
Česká republika) 0,3 mg/kg/hod, fentanylu (Torrex Chiesi Pharma, Vídeň, Rakousko) 5-20 
mg/kg/hod a pancuronia (Organon, Oss, Nizozemí) 0,5 mg/kg/hod v lineárních 
dávkovačích. Hloubka anestezie byla posuzována podle hodnoty tepové frekvence  
a krevního tlaku. Infuze Ringerfundinu (B. Braun, Melsungen, Německo) 10 ml/kg/hod 
sloužila k úhradě ztrát tekutin a udržování pozitivního centrálního žilního tlaku (CVP). 

Vitální funkce byly monitorovány pomocí dvojice monitorů Datex-Ohmeda S/5 
(Datex-Ohmeda Instrumentarium Corp., Helsinki, Finsko) a defibrilátoru Zoll M Series 
(Zoll Medical Corp., Chelmsford, MA, USA). V případě potřeby byl k udržení tělesné 
teploty ve fyziologickém rozmezí 37,5-38,5 °C používán ohřívač Warm Touch Model 
5100 (Mallinckrodt Inc, Cincinnati, OH, USA). 
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5.1.3. Monitorace 

Po indukci celkové anestezie byla provedena kanylace hrudní aorty cestou krční 
tepny pomocí katétru 7F 200 mm Certofix Duo (B. Braun Melsungen AG, Melsungen, 
Německo) za účelem monitorování aortálního krevního tlaku a odebírání vzorků arteriální 
krve. Sheath Intro-Flex 8,5F (Edwards Lifesciences LLC, Irvine, CA, USA) byl zaveden 
přes vnitřní jugulární žílu do horní duté žíly k měření tlaku v pravé síni (RAP), který byl 
pro účely tohoto experimentu považován za centrální žilní tlak (CVP). Průchodnost vstupů 
byla udržována infuzí fyziologického roztoku s heparinem (5 IU/ml) rychlostí 3 ml/hod. 
Elektronické snímače tlaku Gabarith PMSET (Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ, 
USA) byly umístěny na úrovni pravé srdeční síně. CorPP levé komory byl definován jako 
tlakový rozdíl mezi tlakem v aortě a pravou síní během diastoly a byl kalkulován  
z měřených hodnot diastolického aortálního tlaku (DAP) a tlaku v pravé síni (RAP) podle 
vzorce: CorPP = DAP - RAP. 

Kraniotomie k zavedení čidla pro měření nitrolebního tlaku (ICP) byla provedena  
v horní části frontální kosti, asi 10 mm paramediánně k sagitálnímu švu.57 
Intraparenchymové ICP čidlo Codman Microsensor (Codman, Johnson&Johnson, 
Raynham, MA, USA) bylo zavedeno do čelního laloku do hloubky 20 mm a vyvedeno 
tunelizovaným kanálem v podkoží. 

Hodnota CPP byla kalkulována z hodnot středního aortálního tlaku (MAP), 
nitrolebního tlaku (ICP) a centrálního žilního tlaku (CVP) podle vzorce: CPP = MAP - 
(ICP + CVP).58 Veškeré hodnoty byly zaznamenávány po minutových intervalech.  
Po ukončení instrumentace následovala stabilizace stavu po dobu 45 minut. 

Vzorky k vyšetření arteriálních krevních plynů (ABG, arterial blood gas) byly 
odebírány po 15 minutách. Sledovány byly hodnoty pH, parciální tlaky kyslíku a oxidu 
uhličitého (PaO2 a PaCO2), saturace hemoglobinu kyslíkem (SaO2) a deficit bází (BE, base 
excess). Krevní plyny byly vyšetřovány v analyzátoru AVL Omni 6 (Roche Diagnostics, 
Graz, Rakousko) s korekcí výsledků podle tělesné teploty. 

5.1.4. Experimentální protokol studie TERCA 

Časový průběh experimentu je zobrazen na Obr. 1. Pět minut před indukcí zástavy 
oběhu (T = -5) byl aplikován heparin v dávce 5000 IU k prevenci vzniku intrakardiálních 
trombů, bylo ukončeno podávání všech anestetik a zahájena ventilace vzduchem  
bez příměsi kyslíku (FiO2 = 0,21). Zároveň byly zaznamenány výchozí hodnoty 
sledovaných oběhových parametrů a ICP (baseline). 

Fibrilace komor byla navozena střídavým proudem o napětí 5 až 10 V 
prostřednictvím intrakardiální bipolární stimulační elektrody VascoStim (Arrow Int. 
Europe, Tongeren, Belgie) zavedené cestou centrálního žilního katétru do hrotu pravé 
srdeční komory. Čas zástavy oběhu (T = 0) byl definován jako čas vyrovnání hodnot 
aortálního a centrálního žilního tlaku při přítomnosti VF nebo asystolie na monitoru. 

Po pěti minutách neléčené zástavy oběhu (T = 5) byla zahájena srdeční masáž 
frekvencí 80/min pomocí mechanického resuscitačního přístroje AutoPulse. Přístroj  
po kalibraci zajišťuje konstantní 20% redukci předozadního průměru hrudníku.59 
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Po 15 minutách od indukce zástavy oběhu (T = 15) byla zahájena rozšířená 
neodkladná resuscitace včetně umělé plicní ventilace (FiO2 = 1,0, VT 8 ml/kg, RR 10/min), 
která pokračovala po dobu dalších 45 minut. 

Zvířata byla randomizována do dvou stejně velkých skupin: TER (n = 7)  a ADR  
(n = 7). Randomizační schéma bylo generováno pomocí webové aplikace 
'Randomization.com' metodou náhodných permutovaných bloků o velikosti 6 a 8. Léky 
byly dodávány do vivária naředěné ve fyziologickém roztoku v očíslovaných 10 ml 
injekčních stříkačkách. Přípravu stříkaček provedl personál, který se experimentu přímo 
nezúčastnil. Randomizační schéma nebylo personálu vivária k dispozici do dokončení 
statistického zpracování dat. 

První vasopresor byl v obou skupinách podán teprve po uplynutí 19 minut  
od indukce VF (T = 19).60 Ve skupině TER byl spolu s první dávkou adrenalinu (Zentiva, 
Praha, Česká republika) aplikován terlipresin (Ferring-Léčiva, Jesenice u Prahy, Česká 
republika), oba léky v dávce 30 µg/kg. Ve skupině ADR bylo s první dávkou adrenalinu 
podáno placebo (10 ml fyziologického roztoku). Všechny léky byly podávány nitrožilně 
cestou periferního žilního vstupu na uchu a propláchnuty roztokem Ringerfundinu. V obou 
skupinách byla stejná dávka adrenalinu opakována každé 3 minuty.  

Záznam vybraných oběhových parametrů a ICP byl prováděn v pravidelných 
minutových intervalech. Odběry arteriální krve k vyšetření ABG byly provedeny v čase  
T = -1 (baseline), T = 15 (po pětiminutovém období neléčené zástavy  
a desetiminutovém období resuscitace bez ventilace), T = 30 a T = 45 (po 15, resp. 30 
minutách probíhající rozšířené neodkladné resuscitace). Experiment byl ukončen po 60 
minutách trvání zástavy oběhu. Pro případ ROSC byl k dispozici veterinární preparát T 61 
(Intervet International, Boxmeer, Nizozemí) používaný k bezexcitační eutanázii zvířat.  

Všechna zvířata byla pitvána k ověření správné polohy katétrů a posouzení rozsahu 
poranění hrudníku a vnitřních orgánů po mechanické srdeční masáži, zejména případné 
krevní ztráty s možným vlivem na monitorované hodnoty. 

5.1.5. Statistická analýza 

Statistické zpracování dat bylo provedeno pomocí softwaru Statistica 9.0 (StatSoft 
Inc, Tulsa, OK, USA) ve spolupráci s Oddělením výpočetní techniky Lékařské fakulty  
v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze. Testovanou hypotézou bylo, že terlipresin 
přidaný k první dávce adrenalinu během KPR zvýší CorPP a CPP ve srovnání s placebem.  

Kolmogorovův-Smirnovův test byl použit k ověření Gaussova rozdělení dat. 
Rozdíly uvnitř a mezi skupinami byly analyzovány metodou oboustranné analýzy rozptylu 
(ANOVA) pro opakovaná měření.  

Fisherův LSD (least significant diference) test byl použit k testování post hoc a pro 
identifikaci rozdílů mezi skupinami. Základní charakteristiky souboru a časové intervaly 
byly analyzovány pomocí dvouvzorkového t-testu pro kontinuální proměnné.  
Pro srovnávání proporcí byl používán exaktní Fisherův test.  

Všechny údaje a výsledky jsou vyjadřeny jako průměr ± směrodatná odchylka 
(SD). Za statisticky významnou byla považována hodnota P < 0,05. 
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5.2. Výsledky experimentu 

Před indukcí zástavy oběhu nebyly zjištěny rozdíly v anatomických parametrech 
ani vybraných hodnotách fyziologických funkcích mezi skupinami TER a ADR (Tab. 1). 

Po zahájení srdeční masáže (T = 15) došlo ke statisticky významnému vzestupu 
CorPP i CPP ve srovnání s obdobím neléčené fibrilace komor (T = 5) u všech pokusných 
zvířat (9,5 ± 5,5 vs. -1,3 ± 1,0 mmHg pro CorPP, resp. 20,9 ± 7,3 vs. -13,5 ± 3,8 mmHg 
pro CPP, P < 0,001). Na konci fáze resuscitace bez umělého dýchání, tzn. před zahájením 
rozšířené neodkladné resuscitace, nebyly mezi skupinami TER a ADR zjištěny žádné 
rozdíly v celkové dávce podaných léků, v hodnotách nitrolebního tlaku, arteriálního ani 
centrálního žilního tlaku, ani ve výsledcích vyšetření krevních plynů. 

Rozdíly ve vasokonstrikčním účinku terlipresinu s adrenalinem oproti placebu  
s adrenalinem jsou graficky vyjádřeny změnami CorPP a CPP (Obr. 2). V časech 35, 45  
a 55 minut od začátku fibrilace komor byl CorPP 12 ± 4, 11 ± 6 a 10 ± 5 mmHg ve skupině 
TER na rozdíl od 6 ± 4, 1 ± 5 a -1 ± 4 mmHg ve skupině ADR (P = 0,03, < 0,001  
a < 0,001).  

Léčba kombinací terlipresinu s adrenalinem udržela CorPP na hodnotě vyšší než 10 
mmHg, resp. CPP vyšší než 20 mmHg, po významně delší dobu než při léčbě placebem  
s adrenalinem (27,9 ± 11,0 vs. 10,1 ± 5,8 minut pro CorPP, P = 0,003; 3,6 ± 2,5 vs. 0,1 ± 
0,4 min pro CPP, P = 0,004). V čase 20 minut od prvního podání léku převýšil CorPP 
hodnotu 10 mmHg u 6 ze 7 zvířat (85,7 %) ve skupině TER, zatímco placebo  
s adrenalinem nezvýšilo tlak na tuto hodnotu u žádného zvířete ve skupině ADR  
(P = 0,005) (Obr. 2). 

Mozkový perfuzní tlak (CPP) v čase 35, 45 a 55 minut po vzniku zástavy oběhu byl 
ve skupině TER 23 ± 7, 20 ± 7 a 23 ± 7 mmHg a ve skupině ADR 13 ± 7, 6 ± 5 a 6 ± 7 
mmHg (P = 0,01, < 0,001 a < 0,001). Hodnota CPP byla signifikantně vyšší ve skupině 
TER ve srovnání se skupinou ADR a perfuzní tlak zde převyšoval 20 mmHg do pozdní 
fáze KPR (Obr. 2). 

Analýza krevních plynů neprokázala žádné statisticky významné rozdíly mezi 
skupinami. Ke zvýšení pH v obou skupinách došlo po zahájení rozšířené neodkladné 
resuscitace s ventilací (P = 0,01 a P = 0,02 pro T = 30 vs. T = 15). Mezi skupinami nebyly 
zjištěny žádné rozdíly pH v časech T = 30 a T = 45 (7,30 vs. 7,24, P = 0,26, resp. 7,25 vs. 
7,25, P = 0,92). U prasat léčených terlipresinem byla dosažena vyšší hodnota PaO2  
v období 10 minut po podání prvního léku ve srovnání se zvířaty léčených pouze 
adrenalinem (341 vs. 238 mmHg, P = 0,03) (Tab. 2). 

K obnovení spontánního oběhu nedošlo u žádného zvířete. U všech prasat došlo  
ke změně srdečního rytmu v asystolii před ukončením pokusu. Fibrilace komor s možností 
léčby elektrickým výbojem trvala ve skupině TER 47,4 ± 8,9 minut oproti 40,3 ± 11,4 
minut ve skupině ADR (P = 0,22). 

Pitva potvrdila u všech zvířat správnou polohu katétrů. U dvou zvířat ze 14 (14,3 
%) byla nalezena nezávažná poranění hrudníku. V prvním případě byly zjištěny zlomeniny 
žeber a jednostranný hemothorax s krevní ztrátou odhadnutou na méně než 100 ml  
u zvířete ze skupiny TER, v druhém případě zlomeniny žeber u zvířete ze skupiny ADR. 
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Skupina TER ADR P 

Počet pokusných zvířat (n) 7 7 N/A 

Hmotnost (kg) 32,0 ± 1,9 32,1 ± 1,9 0,95 

Obvod hrudníku (cm) 66,4 ± 3,4 67,1 ± 2,9 0,68 

Tepová frekvence (za min) 114 ± 11 111 ± 14 0,67 

Střední arteriální tlak (mmHg) 68,1 ± 12,1 68,7 ± 10,8 0,92 

Centrální žilní tlak (mmHg) 5,0 ± 2,2 6,8 ± 5,3 0,42 

Nitrolební tlak (mmHg) 6,1 ± 3,6 7,8 ± 4,3 0,43 

 
Tab. 2. Vybrané výsledky analýzy arteriálních krevních plynů  
Odběry vzorků byly provedeny před indukcí VF (baseline), po 5 minutách neléčené 
zástavy oběhu a po 10 minutách srdeční masáže bez ventilace, po 15, resp. po 30 minutách 
rozšířené neodkladné resuscitace. Metoda ANOVA byla použita ke stanovení statistické 
významnosti rozdílů v rámci skupin. Označení statistické významnosti rozdílů v rámci 
skupin: * P < 0,05, † P < 0,01, ‡ p < 0,001 vůči fázi ukončení srdeční masáže bez dýchání 
(tj. před aplikací prvního léku) a mezi skupinami: # P < 0,05. Hodnoty jsou zobrazeny jako 
průměr ± směrodatná odchylka, PaO2, parciální tlak kyslíku v arteriální krvi, PaCO2, 
parciální tlak oxidu uhličitého v arteriální krvi, SaO2, saturace hemoglobinu kyslíkem. 
 

Fáze experimentu 
Před indukcí 

zástavy 
oběhu 

Po 10 min. 
srdeční 

masáže bez 
dýchání 

Po 15 min. 
rozšířené 

KPR 

Po 30 min. 
rozšířené KPR 

pH (U) 
Skupina TER 
Skupina ADR 

7,39 ± 0,04‡ 
7,34 ± 0,05‡ 

7,18 ± 0,09 
7,13 ± 0,09 

7,30 ± 0,09† 
7,24 ± 0,14* 

7,25 ± 0,10 
7,25 ± 0,18† 

PaO2 (mmHg) 
Skupina TER 
Skupina ADR 

90 ± 15 
92 ± 11 

70 ± 16 
64 ± 17 

341 ± 59‡# 
238 ± 129‡# 

289 ± 135‡ 
269 ± 137‡ 

PaCO2 (mmHg) 
Skupina TER 
Skupina ADR 

40 ± 4† 
42 ± 4† 

56 ± 20 
58 ± 19 

16 ± 4‡ 
24 ± 8‡ 

13 ± 5‡ 
17 ± 10‡ 

SaO2 (%) 
Skupina TER 
Skupina ADR 

97 ± 1† 
97 ± 1‡ 

78 ± 18 
70 ± 25 

100 ± 0.1‡ 
99 ± 1‡ 

97 ± 7† 
95± 11‡ 
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6. Diskuze 

6.1. Účinek terlipresinu během déletrvající KPR 

Terlipresin aplikovaný během KPR v našem experimentu společně s první dávkou 
adrenalinu zvýšil CorPP a CPP v porovnání s léčbou kombinací adrenalinu s placebem  
a dokázal udržet vyšší krevní tlak po celou dobu KPR. Použití adrenalinu jako jediného 
vasopresoru mělo, podle našich předpokladů, velmi nízkou vasokonstrikční odezvu, 
zejména s narůstajícím časem trvání oběhové zástavy. Vedlejším pozorovaným důsledkem 
podání terlipresinu v našem experimentu byl trend k lepší oxygenaci pokusných zvířat, což 
může souviset s lepším prokrvením tkání, a prodloužení doby trvání VF. Prodloužení doby 
trvání VF je pozitivním účinkem, neboť VF lze účinně léčit pomocí defibrilace. Změna 
srdečního rytmu v asystolii je považována za prognosticky velmi nepříznivou. 

S lepší dostupnosti mechanických resuscitačních přístrojů ve vybavení ZZS  
se předpokládá budoucí rozšiřování indikací pro transporty nemocných za kontinuální 
KPR, zejména k provedení perkutánní koronární intervence u nemocných s refrakterní 
VF.61,62 Udržení dostatečného krevního tlaku po celou dobu KPR během transportu  
do nemocnice a následných léčebných výkonů je však velmi obtížné.8 V případě 
dlouhotrvající KPR se účinnost adrenalinu snižuje pro jeho nízký vasokonstrikční 
účinek.8,63,64 Příčinou je desenzibilizace adrenergních receptorů v důsledku acidózy  
a globální hypoxie organizmu.21,25 Výsledky naší studie tento předpoklad podporují. 
Průměrná hodnota pH byla po 15 minutách trvání VF pouze 7,15 ± 0,09. V době neléčené 
VF a v období resuscitace bez umělé plicní ventilace bylo pH nižší než 7,2, což je udávaná 
hranice pro účinnost katecholaminů.21 Tato skutečnost může vysvětlit omezený účinek 
adrenalinu v námi provedeném pokusu a jeho nedostatečný účinek v klinických studiích. 

Zjištěný příznivý účinek terlipresinu může být potenciálně využit v klinických 
situacích, které vyžadují provádění KPR po delší dobu. Podobný typ léčby je v praxi 
požadován k překlenutí doby srdeční zástavy, dokud není její vyvolávající příčina vyřešena 
na specializovaném pracovišti.  

6.2. Experimentální model a jeho limity 

Přestože někteří autoři používají při pokusech na velkých zvířatech asystolickou 
nebo asfyktickou zástavu oběhu,65 naším požadavkem bylo připravit věrohodný 
experimentální model NZO, který by se co nejvíce přiblížil realitě. Při znalosti nejčastější 
příčiny NZO u dospělých, kterou je VF,66,67 byl připraven model NZO na základě 
indukované VF. Navzdory skutečnosti, že se VF mnohdy před příjezdem záchranné služby 
změní v nedefibrilovatelný rytmus,3,6,68 tento model nejlépe odpovídá běžné populaci 
nemocných s mimonemocniční NZO. 

Obecným problémem výzkumu KPR je nemožnost úplného přenosu laboratorních 
výsledků KPR do reálných podmínek, neboť se pracuje s odlišnými živočišnými druhy, 
srovnávají se zpravidla zdravá zvířata s nemocnými lidmi a podmínky experimentu, včetně 
načasování jednotlivých intervencí, se liší od skutečných KPR mimo nemocnici. Řada 
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výzkumných týmů byla kritizována, že metodiku experimentálních studií nepřizpůsobila 
podmínkám mimonemocniční NZO.60,69 Rozpor mezi výsledky experimentů a klinických 
studií je přisuzován zejména nerespektování reálných časových intervalů po vzniku 
NZO.60,68 Experimentální modely, které neodpovídají skutečnosti, mohou být příčinou 
selhání mnoha studií a omezené využitelnosti jejich závěrů v praxi. Obvyklá doba  
do prvního podání léku byla v některých předchozích experimentech na zvířatech pouhé 
9,5 minuty, zatímco v reálných situacích je první lék podáván v čase 19,4 minuty  
od vzniku NZO.60  

Protokol našeho experimentu jsme co nejvíce přizpůsobili reálným časovým 
intervalům.60 Po prvních 5 minutách neléčené VF následovala fáze resuscitace  
bez umělého dýchání, která simulovala fázi laické první pomoci.4 První lék byl podán  
až v 19. minutě od indukce VF, v průběhu tzv. metabolické fáze srdeční zástavy, kdy  
je účinek adrenalinu již značně omezený. Za těchto podmínek adrenalin nedokázal zvýšit 
krevní tlak navzdory prováděným přístrojovým kompresím hrudníku. Terlipresin  
na druhou stranu udržel CorPP významně delší dobu nad 10 mmHg, což je u prasečího 
modelu považováno za optimální hodnotu k dosažení ROSC.33 Práce rovněž potvrdila 
dříve publikovaná zjištění, že se hodnota CorPP během KPR dramaticky snižuje z důvodu 
poklesu arteriálního tonu a vzestupu tlaku v pravé srdeční síni.70 

6.3. Limitace výsledků experimentu TERCA 

Pro správnou interpretaci výsledků našeho pokusu je nutné uvést několik omezení, 
která jsou dána experimentální povahou studie a zvolenou metodikou: 

1. Ve studii TERCA nebyla hodnocena úspěšnost defibrilace ani sledováno 
dlouhodobé přežití pokusných zvířat, což bude nezbytné při opakování studie 
s podobným designem. Naší snahou bylo sledování účinku dvou způsobů 
farmakologické léčby po celou dobu trvání experimentu (tj. 60 minut), zejména pak 
v jeho pozdní fázi, kdy lze krevní tlak ovlivnit velmi obtížně. Navzdory indukované 
VF proto nebyla prováděna defibrilace ani podávána antiarytmika,  
aby nedošlo k předčasnému obnovení spontánního oběhu.  

2. Odlišnost vasopresinových receptorů u prasat (lysin-vasopresin) a u člověka 
(arginin-vasopresin) mohou vést k odlišným závěrům studie prováděné podle stejné 
metodiky u lidí. Nedostatek informací o účincích terlipresinu během KPR  
u člověka však neumožňuje predikovat, jakým způsobem by se změnil účinek  
na krevní tlak a perfuzi orgánů.  

3. Ve studii byly vzhledem k omezenému přístrojovému vybavení hodnoceny pouze 
tlakové veličiny, nikoliv průtok jednotlivými orgány. Experimenty však ukazují,  
že průtok krve myokardem na úrovni mikrocirkulace, která je zodpovědná  
za dodávku kyslíku do tkání, úzce koreluje s hodnotou CorPP.37  

4. Nebyla sledována závislost dávka – účinek, protože pro terlipresin v této indikaci 
neexistuje žádné doporučené dávkování. Výrobce nestanovuje doporučenou dávku 
terlipresinu pro použití během KPR. Při přípravě experimentu TERCA byla dávka 
stanovena na základě dosud publikovaných experimentálních studií a kazusitik.  
Při studiích u dětí bylo používáno dávkování v rozmezí 10-20 µg/kg.71  
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5. Přístrojová srdeční masáž nahradila manuální srdeční masáž, aby bylo dosaženo 
konstantní hloubky kompresí u všech zkoumaných zvířat. Mechanický resuscitační 
přístroj AutoPulse (ZOLL Medical Corp., Chelmsford, USA) nebyl svými rozměry 
přizpůsoben pokusným zvířatům Komprese hrudníku způsobovaly vysoké vzestupy 
nitrohrudního tlaku vzhledem k nepoměru mezi velikostí přístroje a tělem 
experimentálních zvířat, takže mohlo dojít k ovlivnění sledovaných veličin.  
Ačkoliv mohl způsob provádění kompresí snížit absolutní hodnoty perfuzních 
tlaků, pro srovnání obou způsobů léčby pravděpodobně neměl žádný vliv.  

6. Pro výpočet CPP bylo nutné použít modifikovaný vzorec, protože hodnota ICP byla 
u některých zvířat během prováděných kompresí hrudníku vyšší než hodnota CVP 
a naopak.57 Z metodologických důvodů proto nebylo možné pro kalkulaci CPP 
použít obvyklejší vzorce MAP – RAP nebo MAP – ICP v závislosti na vyšší 
hodnotě, protože hodnoty zjištěné u jednotlivých zvířat by nebyly vzájemně 
srovnatelné.58 Pro porovnání obou skupin tento fakt neměl vliv, ale reálné hodnoty 
CPP by byly u člověka pravděpodobně vyšší. 

7. Vzhledem k neprovádění defibrilace nebylo dosaženo ROSC u žádného  
ze zkoumaných zvířat. Nebylo proto možné posoudit případné nežádoucí účinky 
déletrvajícího vasokonstrikčního účinku terlipresinu v poresuscitačním období.  

6.4. Kritické zhodnocení klinických studií s adrenalinem 

Během posledních pěti let byly publikovány výsledky několika studií, které 
srovnávaly výsledky KPR při podání nebo nepodání adrenalinu. První z nich posuzovala 
výsledky 1183 KPR v období 2003-2008. Nemocní byli v přednemocniční neodkladné péči 
(PNP) randomizováni k zajištění nebo nezajištění i. v. vstupu. Studie prokázala, že i. v. 
vstup s možností podání adrenalinu zlepšil krátkodobé, nikoliv dlouhodobé přežití.63 Post 
hoc analýza porovnávala pacienty v závislosti na faktu, zda jim byl adrenalin skutečně 
podán nebo nepodán. Po léčbě adrenalinem zemřelo více pacientů.15 

V Austrálii byla provedena randomizovaná, placebem kontrolovaná studie zjištující 
rozdíly mezi podáním placeba nebo adrenalinu během KPR. Z celkem 4103 NZO mimo 
nemocnici v období 2006-2009 byla KPR zahájena u 1586 pacientů, z nichž bylo 
analyzováno 534 (33,7 %). Ve skupinách placebo vs. adrenalin bylo dosaženo ROSC u 8,4 
vs. 23,5 % (p < 0,001), přijetí do nemocnice u 13,0 vs. 25,4 % (p < 0,001)  
a propuštění u 1,9 vs. 4,0 % (p = 0,15).14 Největší limitací studie byla malá velikost 
souboru, přestože byla plánována randomizace více než 5000 nemocných. 
 Aanalýza dat z registru KPR v Japonsku zahrnovala celkem 431 968 nemocných  
z období 2005-2008. ROSC bylo dosaženo u 18,5 % pacientů léčených adrenalinem vs. 5,7 
% bez adrenalinu, ale měsíční přežití a neurolgický výsledek byly po léčbě adrenalinem 
horší (OR 0,54, 95% CI 0,43–0,68, resp. OR 0,23, 95% CI 0,11–0,45).72 

6.5. Kritické zhodnocení klinických studií s vasopresinem 

Vasopresin u nemocných s NZO zvyšuje krevní tlak a při selhání běžné léčby může 
obnovit spontánní krevní oběh.18,19,73-83 Poslední velká studie randomizovala téměř 3000 
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pacientů s NZO s cílem porovnat vasopresin a jeho kombinaci s adrenalinem. V přežití 
nemocných nebyly zjištěny žádné rozdíly.79 Metaanalýzy z roku 2005, 2012 a 2014 rovněž 
neprokázaly žádný přínos vasopresinu při KPR.17,84,85 

6.6. Kritické zhodnocení studií s terlipresinem 

6.6.1. Experimentální studie 

V roce 2011 byly publikovány výsledky experimentu na prasatech s indukovanou 
asfyktickou srdeční zástavou. Zvířata byla randomizována do čtyř skupin: adrenalin  
ve standardní dávce 0,01 mg/kg každé 3 minuty; adrenalin ve vysoké dávce až 0,1 mg/kg 
každé tři minuty; terlipresin 20 µg/kg každých 6 minut; terlipresin v kombinaci s běžnou 
dávkou adrenalinu. Nejvyšší šance na ROSC byla při léčbě kombinací adrenalinu  
a terlipresinu (46,7 %, P = 0,099).65 

V další studii na potkanech z roku 2013 byla NZO indukována rovněž asfyxií  
a udržována po dobu 3,5 minuty. Zvířata byla po zahájení KPR rozdělena do několika 
skupin (placebo, adrenalin, naloxon, terlipresin). Terlipresin byl nejúčinnějším 
vasopresorem a vykazoval oproti adrenalinu lepší hemodynamickou stabilitu.86 

6.6.2. Klinické studie 

Terlipresin byl v klinické medicíně zkoušen pouze v několika případech srdeční 
zástavy u dětí. První práce popisuje sérii kazuistik 7 pacientů s celkem 8 epizodami srdeční 
zástavy. Pokud běžná léčba nevedla ke zlepšení stavu, byl podán terlipresin v dávce 15-20 
µg/kg během 3-5 minut. Za pomoci terlipresinu bylo dosaženo ROSC v 6 z 8 NZO, 4 ze 7 
dětí přežily do propuštění z nemocnice s dobrým neurologickým výsledkem.87 Druhá 
retrospektivní analýza kazusitik rovněž analyzovala výsledky KPR u dětí při použití 
terlipresinu. Terlipresin (20 µg/kg) byl podán po selhání běžné léčby a aplikaci dvou dávek 
adrenalinu. ROSC bylo dosaženo u 6 ze 12 nemocných, domů bylo propuštěno 5 dětí.88 
 U dospělých pacientů s NZO zatím nebyl terlipresin zkoušen v žádné klinické 
studii. V odborné literatuře existují pouze ojedinělé kazuistiky úspěšného použití tohoto 
léku během KPR. První kazuistika popisuje případ obnovení oběhu po dlouhotrvající KPR  
po intoxikaci tricyklickými antidepresivy. V terénu závažné acidózy (pH 7,03) a blokády 
receptorů pro katecholaminy bylo po hodině trvající KPR rozhodnuto o podání terlipresinu 
v dávce 1 mg i. v. Katecholaminy mohly být vysazeny během dalších 10 hodin.89 

Druhá kazuistika popisuje úspěšné použití terlipresinu po KPR při anafylaktickém 
šoku na sukcinylcholinjodid.90 Z důvodu nemožnosti dosáhnout stabilizace krevního oběhu 
ani po obnovení perfuzního rytmu byla zahájena kontinuální infuze s adrenalinem  
ve zvyšujících se dávkách (až 15 mg/hod). Po 45 minutách KPR byl podán bolus 2 mg 
terlipresinu, který umožnil úplné vysazení adrenalinu.90 
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6.7. Vytvoření funkčního experimentálního modelu NZO 

Realizace experimentu TERCA vyžadovala náročnou přípravu a logistické 
zabezpečení. Zvířecí model srdeční zástavy, který by splňoval požadavky na dosažení 
primárního cíle této práce nebyl do doby realizace studie TERCA na žádném z pracovišť 
v České republice používán. Během přípravy metodiky pokusu bylo čerpáno zejména  
ze zahraničních literálních zdrojů.60,65,69,91 Vzhledem k zamýšlenému typu studie bylo 
nezbytné zajistit v obou skupinách pokusných zvířat konstantní hloubku kompresí 
hrudníku po celých téměř 60 minut KPR. Jediným možným řešením bylo použití 
mechanického resuscitačního přístroje. Tělesné proporce našich experimentálních zvířat 
s průměrnou hmotností 32 kg byly hraniční pro použití komerčního přístroje AutoPulse. 

Navzdory teoretické přípravě výzkumného týmu se počátek práce s laboratorními 
zvířaty neobešel bez komplikací. Při zavádění metodiky došlo k neočekávaným úmrtím 
prvních dvou z celkem 16 objednaných pokusných zvířat (12,5 %), pravděpodobně 
důsledkem krvácení do měkkých tkání krku a hrudníku. V obou případech předcházely 
opakované neúspěšné pokusy o kanylace velkých cév po předchozím podání heparinu 
v dávce 10 000 IU. Použitá dávka heparinu byla založena na zahraničních metodikách, 
které ji zdůvodňovaly vysokou srážlivostí krve u prasete s rizikem vzniku intrakardiálních 
trombů při zástavě oběhu.92 Se získáním zkušeností s kanylacemi velkých cév u prasete  
a po úpravě experimentálního protokolu (redukce dávky heparinu na max. 5000 IU i. v.), 
nedošlo k žádným dalším komplikacím. Uhynulá zvířata byla z experimentu vyřazena ještě 
před jejich randomizací. 

První experimentální studie se zástavou oběhu u prasete domácího vytvořila 
předpoklady pro udržení kontinuity výzkumných aktivit zaměřených na problematiku KPR 
a umožnila realizaci několika dalších navazujících experimentů. 
 



 22 

7. Závěry 

7.1. Teoretická část 

Adrenalin ztratil svoji prioritu v léčebném algoritmu rozšířené neodkladné 
resuscitace, ačkoliv pro něj neexistuje odpovídající náhrada. Vasopresin a jeho analogy 
jsou alternativou adrenalinu s odlišným mechanizmem účinku. Souhrnné výsledky 
několika klinických studií však nepodporují jeho rutinní používání během KPR. 

Syntetický analog vasopresinu, terlipresin, byl dosud zkoumán pouze na modelu 
asfyktické NZO. Zkušenosti s jeho terlipresinu při KPR v humánní medicíně jsou omezeny 
na série kazuistik u dětí se septickým šokem a specifické případy déletrvající KPR 
rezistentní na léčbu adrenalinem. Terlipresin není používán při NZO kardiální etiologie. 

7.2. Experimentální část 

V randomizované, dvojitě slepé, placebem kontrolované studii TERCA jsme  
na modelu déletrvající NZO kardiální etiologie u prasete domácího posoudili možnost 
ovlivnění CorPP a CPP nitrožilním podáním terlipresinu společně s první dávkou 
adrenalinu. Výsledky provedeného experimentu lze shrnout do několika hlavních bodů: 

1. Terlipresin aplikovaný při KPR s první dávkou adrenalinu zajistil vyšší hodnoty 
CorPP a CPP v porovnání s léčbou kombinací adrenalinu s placebem. 

2. Rozdíl v CorPP a CPP mezi oběma skupinami byl zachován po celou dobu trvání 
experimentu až do pozdní, tzv. metabolické fáze zástavy oběhu. 

3. Terlipresin v kombinaci s adrenalinem udržel CorPP po delší dobu nad hodnotou, 
která je u prasete považována za kritickou z hlediska předpokládané úspěšnosti 
defibrilace a možného ROSC. 

4. Opakované dávky samotného adrenalinu nedokázaly zabránit refrakterní hypotenzi. 
5. Při léčbě kombinací terlipresinu s adrenalinem byl zjištěn nesignifikantní trend 

k prodloužení doby trvání VF. 
Závěrem lze konstatovat, že tato práce potvrdila testovanou hypotézu, že přidání 

jednorázové dávky terlipresinu ke standardní léčbě NZO opakovanými dávkami 
adrenalinu, zvyšuje perfuzní tlaky vitálně důležitých orgánů při déletrvající KPR. 

Zavedení experimentálního modelu NZO na podkladě VF, který byl předpokladem 
pro realizaci experimentu, proběhlo navzdory počátečním komplikacím úspěšně. 
Proveditelnost navržené metodiky byla opakovaně ověřena v navazujících výzkumných 
projektech. 

Výsledky prezentované práce mohou přispět k dalšímu pokračování výzkumu 
vasopresorů během KPR, neboť dosud neexistuje žádný lék s prokázaným přínosem pro 
dlouhodbé kvalitní přežití nemocných. Ověření zjištěných výsledků, posouzení 
nežádoucích účinků a vlivu na přežití bude nutné v klinické studii. Lepší pochopení 
farmakoterapie KPR může zlepšit výsledky přežití nemocných s NZO. Podle dostupných 
informací byla studie TERCA první studií ověřující účinky terlipresinu při resuscitaci VF. 
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