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NÁHLÉ PŘÍHODY U DĚTÍ
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.

I. Dušení
I.1. Definice a patofyziologie
Dušení – při fyzikálním vyšetření patrné zvýšené dechové úsilí, které se projevuje především:
a) tachypnoe, dechová frekvence u novorozenců a kojenců > 50/min, u dětí od 1 do 6 let
> než 25 min, u dětí starších 6 let > 20/min
b) dýchání otevřenými ústy, lapání po dechu
c) stridor, bublavé zvuky při vdechu a výdechu
d) na dálku slyšitelný, prodloužený výdech
e) zatahování měkkých částí hrudníku a podžebří
f) vynucená poloha při dýchání (při epiglotitidě – sedí v předklonu, astma - ortopnoe)
g) ticho nad hrudníkem při usilovném dýchání = kritická obstrukce
h) cyanóza sliznic
Dušnost – subjektivní pocit dechové tísně, který může provázet dušení, ale i hysterický
záchvat.
Dechová nedostatečnost – pokles parciálního tlaku kyslíku a vzestup parciálního tlaku oxidu
uhlíku pod, resp. nad náležité hodnoty v arteriální krvi.
Dušení při vdechu:
a) epiglotitis acuta
b) laryngitis acuta subglotica
c) obturující pablánová laryngotracheobronchitis
d) aspirace cizího tělesa
e) alergický otok v hrtanu
Dušení při výdechu:
a) bronchiolitis acuta
b) astmatický záchvat
I.1.1 Diagnóza a diferenciální diagnóza dušení při vdechu
Diagnóza a diferenciální diagnóza dušení při vdechu – tab. 1.
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Tab.1. Diferenciální diagnóza subglotické laryngitidy, akutní epiglotitidy a pablánové
laryngotracheobronchitidy (LTRB)

I.1.2. Akutní epiglotitis
Definice: Flegmóna hrtanové příklopky a okolních tkání v hrtanu vyvolaná téměř ve 100 %
případů Haemophilus influenzae serotyp b (dále Hib), která vede během hodin od počátku
onemocnění k dušení z obturace dechové štěrbiny oteklou epiglotis.
Diagnóza: Dítě od 6 měs. do 5 let, horečka, trvá na poloze v sedě (vleže naznak se dusí), sedí
v předklonu, paže natažené a ruce opřené o kolena, horečka až 40 °C, bolest v krku, krk bolí
na tlak zvenčí, pro bolest v krku nekašle a nepolyká ani vlastní sliny. Dítě je soustředěné na
dýchání, dýchá otevřenými ústy, je vystrašené, ale bez afektu, až nápadně klidné. Při dýchání
bývá slyšet bublavý zvuk z retinovaného sekretu. Při stlačení kořene jazyka bývá vidět
epiglotis oteklá do bizarního tvaru a velikosti.
První léčebné opatření: Zajistit dítěti polohu vsedě a v předklonu, ihned volat ZS – RLP,
dávat dýchat zvlhčenou, chladnou směs plynů s FiO2 nejméně 0,4, nic neaplikovat,
kortikosteroidy nemají význam, nedávat analgosedaci.
Jestliže se dítě do příjezdu RLP začne dusit a je ohroženo na životě:
a) tracheální intubace neapnoickou technikou – ketamin 1 – 2 mg/kg
+ midazolam 0,1 – 0,2 mg/kg i.v. k sedaci, nedávat svalová relaxancia
b) punkce ligamentum conicum a zavedení kanyly do trachey
ZS – RLP veze dítě
na nejbližší pediatrickou JIP nebo ARO, kde je možnost neodkladné tracheální intubace
neapnoickou technikou, kterou vyžaduje > 85 % nemocných, monitorování a umělé plicní
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ventilace (většinou jde o podporu spontánní ventilace) a podávání antibiotik účinných proti
Hib (aminopeniciliny s inhibitory betalaktamáz, cefalosporiny III. generace).
I.1.3.Laryngitis acuta subglotica
Definice: Akutní virové sezónní onemocnění (od října do května), kdy virový zánět způsobuje
otok v subglotickém prostoru. Typická věková skupina – 6 měsíců až 5 let.
Diagnóza: Náhlý vznik v noci, dušení při vdechu, výrazný stridor při vdechu, suchý, štěkavý
kašel, subfebrilní teplota, neklid, afekt, poloha dítěte nemá na dýchání vliv. Příznaky jsou na
tabulce 2, kde je uvedeno skórování nemocných podle Downese.
Léčba: Inhalace studené, vlhké směsi plynů. Kortikosteroidy i.v., i.m. nebo per os jsou lékem
volby: dexametason 0,3 – 0,6 mg/kg pro dosi, ne více než 20 mg pro dosi nebo
metylprednisolon 3 – 4 mg/kg pro dosi, ne více než 120 mg pro dosi.
Transport do nemocnice: ty děti, které mají skóre podle Downese > 3 body veze ZS – RLP.
Při dušení v podmínkách RLP možno podat adrenalin 2,5 - 5 mg ve 3 ml 1/1 fyziologického
roztoku jako inhalaci nebulisací k ústům během 5 min. Možno za 30 min opakovat.
Tab. 2. Klinické hodnocení příznaků při akutní subglotické laryngitidě
(skóre podle Downese)

Poznámka k tab. 2:
Při hodnocení stavu dítěte se body za zjištěné příznaky sčítají. Při skóre > než 3 body je třeba
zahájit intenzívní péči, při skóre > 7 bodů je třeba uvažovat o tracheální intubaci.
Nejzávažnějšími známkami jsou ticho nad hrudníkem přes usilovný vdech a cyanóza.
I.1.4. Pablánová obturující laryngotracheobronchitis
Definice a patofyziologie: Zánět postupující z horních do dolních dýchacích cest, který je
vyvolán bakteriemi, často Staphylococcus pyogenes, vznikají zánětlivé pablány, které mohou
způsobit mechanickou obstrukci dýchacích cest.
Diagnóza: Dif. dg. viz tab. 1. V primární péči nelze onemocnění rozeznat od akutní
subglotické laryngitidy se závažným průběhem.
Léčba a transport: Stejně jako akutní subglotická laryngitis. Prognóza je vážná, nemocní
vyžadují často tracheotomii, umělou plicní ventilaci a cílenou léčbu účinnými antibiotiky.
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I.1.5. Aspirace cizího tělesa
Definice: Náhle vzniklé dušení způsobené vdechnutím cizího tělesa do horních dýchacích
cest. Uvízne-li cizí těleso v hlasové štěrbin nebo u dětí do 5 let v subglotickém prostoru může
nastat kritické dušení.
Diagnóza: Dušení, cyanosa, prudký kašel, které vzniknou při jídle nebo při hře (malé části
hraček, baterie).
Léčba: Uvolnění dýchacích cest - údery mezi lopatky, Heimlichův manévr, přímá
laryngoskopie s pokusem odstranit viditelné cizí těleso.
Transport: Ihned volat ZS – RLP, převoz na pracoviště, kde je možná urgentní endoskopie
dýchacích cest, následně pak sledování nemocného na JIP.
I.1.6. Alergický otok v dýchacích cestách
Definice a patofyziologie: Alergickou reakcí většinou prvního typu způsobený rychle
nastupující edém jazyka, hypofaryngu a laryngu.
Častou příčinou bývá štípnutí vosou, včelou nebo sršněm.
Diagnóza: Alergie v anamnéze (pozor – může jít o první událost tohoto charakteru!),
nemocný udává štípnutí hmyzem, lokální pocit brnění a otoku v ústech („knedlík v krku“),
smazaná, huhňavá řeč, obtíže při dýchání, nabývá v místě vpichu otok, zarudnutí, může být
otok rtů, boltců a na kůži celého těla erytém a kopřivkovitý ekzantém.
Léčba: Adrenalin 0,01 mg/kg v 10 ml 1/1 fyziologického roztoku během 3 min i.v., není-li
zlepšení navázat infuzi adrenalinu rychlostí 0,1 – 1,0 μg/kg/min. Dexametason 1 mg/kg i.v.
během 3 min (ne více než 40 mg pro dosi) nebo metylprednisolon 10 mg/kg během 3 min i.v.
(ne více než 500 mg pro dosi). Není-li vstup do žíly, pak je možno podat adrenalin neředěný
s.c. a kortikosteroidy i.m. resp. perorálně. Vstup do žíly zajistit infuzí 1/1 fyziologického
roztoku rychlostí 20 ml/kg/hod.
Další postup: Transport ZS, jestliže nemocný upadá do bezvědomí, má arteriální hypotenzi
nebo není-li za 15 min od aplikace léků zlepšení je třeba zásah RLP, transport nemocného na
JIP. Při zlepšení stavu do 15 min od aplikace léků transport do nemocnice k případnému
dalšímu sledování a léčbě.
I.2. Dušení při výdechu
I.2.1. Bronchiolitis acuta
Definice a patofyziologie: Akutní zánět drobných dýchacích cest, který postihuje děti do
2 let. Virová infekce, ve většině případů RS viry vyvolává otok sliznice, hypersekreci hlenu a
tím nastává obstrukce dolních dýchacích cest. Zvláště ohroženi jsou novorozenci, kteří byli
pro dechovou tíseň po narození léčeni kyslíkem a umělou plicní ventilací.
Diagnóza: Subfebrilní teplota, rýma (často velké bubliny hlenu u nosu), dráždivý,
neproduktivní kašel, chudý poslechový nález, volumen pulmonum auctum, tachypnoe

6

> 50 dechů/min, zatahování měkkých částí hrudníku, může být i cyanóza při dýchání
vzduchu.
Léčba: V primární péči většinou nic, jen transport do nemocnice ZS. Během transportu
inhalace nejlépe zahřáté směsi plynů s FiO2 > 0,4. Při výrazné dušnosti metylprednisolon
4 mg i.v. (ne více než 40 mg pro dosi) a inhalace adrenalinu jak bylo uvedeno u I.1.3.
Laryngitis acuta subglotica.
Poznámka: Některé děti vyžadují umělou plicní ventilaci a je možno zvážit podání
antivirových léků. Existuje očkování proti RS virům.
I.2.2. Astmatický záchvat
Definice a patofyziologie: Alergickým zánětem způsobená obstrukce průdušek (otok sliznice,
bronchospasus, hlen, buněčný detrit), která nereaguje na předchozí léčbu.
Diagnóza: Nemocný má tachykardii (pulsus paradoxus je známkou kritického dušení),
usilovně dýchá, vyhledává ortopnoickou polohu, neproduktivně kašle. Je prodloužené
expirium a nad plícemi slyšíme četné pískoty a vrzoty. Ticho nad plícemi je známkou
kritického dušení. Při možnosti orientační spirometrie (nemocní mívají tzv. peakflow metry)
je přes předchozí léčbu je pokles vteřinového expiračního objemu (FEV1) resp. vrcholového
expiračního proudu (PEFR) pod 60 % náležité hodnoty pro věk nemocného.
Léčba:
a) inhalace β2 mimetik: salbutamol nebo fenoterol z dávkovaného spreje 2 – 4 vstřiky (záleží
na množství předtím aplikovaných β2 mimetik) do inhalační komory (spacer, chamber) a
vydýchat přes masku nebo náústek během 3 min, dávku je možno opakovat za 20 min.
b) kortikosteroidy: metylprednisolon 10 mg/kg (ne více než 250 mg pro dosi) i.v. během
3 min nebo per os
c) aminofylin 5 mg/kg (ne více než 240 mg pro dosi) během 3 min i.v. nebo per os.
Další opatření: ZS, transport na JIP, během transportu případně inhalace jak uvedeno ad a),
ortopnoická poloha a inhalace pokud možno teplé směsi plynů s FiO2, aby nebyla cyanóza,
resp. při pulsní oxymetrii bylo SaO2 > 0,95.

II. Bezvědomí a křeče
II.1. Definice: Porucha vědomí různé hloubky – hodnocení hloubky bezvědomí podle
BENEŠE na tab. 3 a křeče různého původu. Závažnost spočívá v tom, že bezvědomí a křeče
jsou často příznaky vážného onemocnění (např. neuroinfekce, úraz CNS) a může při nich
vzniknout obstrukce dýchacích cest (zapadlý jazyk, aspirace žaludečního obsahu). Tato
obstrukce dýchacích cest je u dětí nejčastější příčinou proč je třeba zahájit neodkladnou
resuscitaci.
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Tab. 3. Hodnocení hloubky bezvědomí podle Beneše

II.2. Diagnóza a diferenciální diagnóza:
Diferenciální diagnóza je na tab. 4. Nejčastěji se u dětí objevují febrilní křeče. Rozdělení
febrilních křečí je na tab. 5. Při horečce je nejdůležitější myslet na neuroinfekci. U bezvědomí
a křečí bez horečky musíme počítat s možným úrazem, epilepsií nebo hledat metabolický
důvod a neopominout možnost intoxikace, i když je její možnost popírána.
Tab. 4. Diferenciální diagnóza bezvědomí a křečí u dětí
horečka

- febrilní křeče (FK) - nezávažné
- závažné
- neuroinfekce
- druhotné postižení CNS při celkové infekci toxiny, špatnou perfuzí

bez horečky - úraz (komoce, kontuze, krvácení)
- nervový záchvat (epilepsie)
- intoxikace
- metabolický důvod, dědičná vada metabolismu
- hypoglykémie
- hyperglykémie
- urémie
- tetanie
- jaterní selhání
- rozvrat iontové a vodní homeostázy
- Reyeův syndrom
- stav po těžké hypoxii CNS
- afektivní záchvat, hysterie
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Tab. 5. Diferenciální diagnóza nezávažných a závažných FK

Léčba:
a) zajištění a udržení průchodnosti dýchacích cest i během transportu
b) při křečích diazepam u dětí 0 – 6 let 5 mg, u dětí > 6 let 10 mg i.v. nebo rektálně
c) hodnocení hloubky bezvědomí (opakovaně během péče o dítě) např. podle BENEŠE
d) při febrilních křečích snižování tělesné teploty – studený zábal, led v obalu na kůži nad
velkými tepnami, studené sprchy; antipyretika: paracetamol 15 mg/kg pro dosi (ne více
než 60 mg/kg/24 hod) nebo ibuprofen 5mg/kg pro dosi (ne více než 30 mg/kg/24 h).
Transport: Každé dítě, které mělo byť krátké bezvědomí nebo křeče, patří do nemocnice a
měla by ho tam převážet ZS.

III. Horečka
Definice: Horečka je vzestup tělesné teploty > 38,5 °C při měření rektálně. Horečka může
u dětí mezi 6 měsíci a 6 lety vyvolat febrilní křeče (viz také II.2. a tab. 3, tab. 4), může
signalizovat vážné onemocnní a trvá-li horečka > 40 °C, měřeno rektálně, několik desítek
minut může poškodit CNS a parenchymatosní orgány.
Diagnóza: Při horečce má význam porovnání mezi teplotou naměřenou rektálně a teplotou
periferní (naměřenou na kůži na noze). Je-li rozdíl větší než 8 °C, při teplotně neutrálním
okolí a bez aplikace léků vedoucích k vasokonstrikci, lze mít za to, že jde o poruchu periferní
cirkulace. Bývá tomu tak při šoku obecně. Při horečce pak musíme myslet na počínající
septický syndrom (současná tachypnoe a hyperpnoe, oligurie, krvácení do kůže a sliznic).
Léčba:
a) fyzikální snižování horečky – studený zábal, led v obalu na kůži nad velké tepny, studená
sprcha,
b) chladné tekutiny orálně nebo parenterálně – vzestup tělesné teploty o 1 °C nad 37 °C
zvyšuje potřebu tekutin o 12 – 15 %,
c) antipyretika: paracetamol 15 mg/kg pro dosi (ne více než 60 mg/kg/24 hod) nebo
ibuprofen 5mg/kg pro dosi (ne více než 30 mg/kg/24 hod),
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d) při podezření na meningokokovou infekci: horečka, třesavka, tonsilofaryngitis, bolest
v krku, krvácení na kůži a sliznic – penicilin G – 1/5 z celkové denní dávky 1 mil
IU/kg/24 h (ne více než 20 mil IU/24 h) nejlépe i.v. v krátké infúzi (nejvyšší povolené
ředění je 50 000 IU/1ml) - příklad: dítě má 10 kg, celková denní dávka PNC G bude
10 mil I.U. Z toho je 1/5 = 2 mil IU a tak dítě dostane 2 mil IU penicilinu G naředěno do
45 ml 1/1 FR v infuzi trvající 15 – 30 min, tj. 60 – 30 kapek/min. Není-li žíla, pak tutéž
dávku jako prokain PNC G i.m.
Poznámka: Dítě s horečkou patří do nemocnice:
a) má – li poruchu jedné nebo více základních životních funkcí, pokud jde o CNS má-li
mimo bezvědomí a křeče ještě ložiskový neurologický nález (paréza) nebo pozitivní
příznaky dráždění mozkových blan
b) je – li mu méně než 3 roky, není původ horečky zřejmý a má CRP > 80 mg/l nebo
leukocytů > 15 000 - je u něj podezření na bakteriémi 4x větší než u dítěte s horečkou bez
uvedených okolností
c) trvá-li horečka přes 40 °C naměřeno rektálně > 120 min a nelze chlazením ani
antipyretiky snížit.

IV. Popáleninový úraz
Definice a patofyziologie: Poškození organismu účinkem tepla nebo elektrického proudu,
které vede ke zničení kůže v různé tloušťce, může vést k systémové zánětlivé reakci
s rozvojem popáleninového šoku a může být komplikováno postižením dýchacích cest a
inhalací toxických látek.
Diagnóza: U dětí do 2 let věku je závažná každá popálenina > 5 % tělesného povrchu, u dětí
do 10 let > 10 % a u starších dětí jako u dospělých > 20 % tělesného povrchu (1 % tělesného
povrchu = povrch dlaně dítěte). Závažné jsou popáleniny na obličeji, rukou, nohou a na
hýždích, perineu a genitálu. Každý úraz elektrickým proudem je závažný.
Léčba:
a) zabránit dalšímu působení tepla
b) chladit popálené plochy v obličeji, na rukou na nohou – ne více než 10 % tělesného
povrchu
c) analgosedace: ketamin 1 mg/kg i.v. nebo rektálně v kombinaci s midazolamem v dávce
0,1 mg/kg i.v. – ne více než 50 mg ketaminu a 5 mg midazolamu (rektálně dávky 5x větší)
d) nebude –li dítě do 30 min. od úrazu v nemocnici, pak vstup do žíly a infuze
1/1 Hartmannova roztoku 20 – 40 ml/kg/hod. a případně léčit rozvíjející se šok – viz tab.
Transport: ZS – RLP na specializované pracoviště pro léčbu popálenin, oddělení – kliniku
dětské chirurgie, dětské úrazové centrum nebo pediatrickou JIP poskytující i resuscitační péči.
Infuze, analgosedace, monitorování diurézy a krevního tlaku během transportu.
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V. Intoxikace
Definice: Požití toxické látky nebo závažné podezření na ně.
Diagnóza: Zvracení, porucha vědomí nebo křeče, porucha dýchání nebo krevního oběhu
(změny krevního tlaku, arytmie) pro které není jiné vysvětlení, léky, chemikálie nebo
jedovaté přírodní látky rozházené (rozlité) v okolí dítěte, toxická látka v ústech nebo na kůži
v jejich okolí, hodnověrné svědectví druhé osoby. Podezření na užívání drog. Toxické
syndromy a jejich kombinace jsou na tab. 6.
Léčba:
a) eliminace toxické látky ze žaludku – mechanicky vyvolat zvracení, podat emetikum (např.
7% ipekakuanový sirup), vypláchnout žaludek – tyto postupy mají cenu, jsou-li provedeny
do 30 – 60 min po požití toxické látky (i tak vedou k eliminaci škodliviny jen kolem
35 %) a jsou kontraindikovány při požití kerosenových látek, saponátů, přírodních olejů,
louhů a kyselin.
b) podání aktivního uhlí v dávce 50 – 150 g - prášek se naředí na hustou kaši
c) antidota, jež je třeba podat jsou na tab. 7.
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Tab. 6 Symptomy vzniklé po požití toxické látky jako vodítko k odhadu, co dítě požilo

Transport: ZS, RLP převoz na JIP jestliže nemocný má arytmii, poruchu životních funkcí
nebo požil etylenglykol, organická rozpustidla, louh a kyselinu, tricyklická antidepresiva nebo
je nebezpečný sobě či svému okolí.
Tab. 7. Antidota některých toxických látek, které se často vyskytují jako příčina intoxikací,
jsou nebezpečné a antidotum je třeba podat co nejdříve
Antidota je třeba podat do 60 min od požití toxické látky:
Organofosfáty

atropin

0,05 mg/kg i.v. opakovaně do projevů
atropinisace

Blokátory Ca kanálů

CaCl2

10 – 20 mg/kg i.v.

Betablokátory

glukagon

0,15 mg/kg i.v.

Opiáty

naloxon

0,01 – 0,03 mg/kg i.v., opakovat po 15 min.,
než se vrátí vědomí
ne více než 1,2mg

Cyklická antidepresiva

fysostigmin

bolus 0,5 mg i.v. (i.m.), pak opakovaně 0,02 –
0,06 mg/kg/h do celk. dávky 2 mg

Antidota je třeba podat do 120 min:
Acetaminofen
(paracetamol)

N-acetylcystein

úvodní dávka 140 mg/kg per os,
dále 70 mg/kg/ 4 h.
podle hladin acetaminofenu

Amanita phaloides
Těžké kovy

- silbinin
20 mg/kg/24 – lék volby
- benzylpenicilin 1 mil IU/kg/24 h
dimerkaptopropanol 5 mg/kg 1. den 6x, další dny 3 – 1x
podle koncentrace tox. látky
v krvi+moči

Benzodiazepiny

flumazenil

0,01 – 0,05 mg/kg do celk. dávky 2 mg

Krysí jed (kumarin)

K1 vitamin

0,3 mg/kg pomalu i.v.

VI. Resuscitace novorozence
Definice: U novorozenců s poruchou dýchání a krevního oběhu po narození jimž hrozí
hypoxické poškození CNS se zahajuje umělá plicní ventilace.
Diagnóza: Patologický záznam srdeční akce z fetálního monitoru, nízké pH z krve odebrané
z vedoucí části plodu před porodem, nízké skóre podle Apgarové – tab. 8.
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Tab. 8. Hodnocení stavu novorozence s ohledem na možnou hypoxii podle Apgarové

Hodnocení se provádí na konci 1. a 5. minuty, počet bodů za každých uvedených 5 parametrů
se sčítá, skóre 4 a méně bodů za 1. minutu je známkou nepochybné hypoxie novorozence.
Podle V. Apgar, Curr Res Anesthesiol 32:260, 1953
Zvláštnosti v postupu při resuscitaci novorozenců:
a) neuvolňovat dýchací cesty bez pomůcek masivním záklonem hlavy, nahoře a vpředu
umístěný laryng by byl zaškrcen, přednostmá předsunutí a vytažení čelisti
b) při tracheální intubaci je krční páteř horizontálně, případně mírně flektována, laryngoskop
s krátkou, rovnou lžící, tracheální rourkyo vnitřním průměru 2, 2,5 a 3 mm
c) při aspiraci mekonia se odsává přímo přes tracheální rourku a po odsátí se provádí nová
tracheální intubace
d) střídá se 30 umělých dechů (klade se důraz na dýchání 100% kyslíkem) a 100 stlačení
sterna (na přechodu dolní a střední třetiny sterna dvěma prsty - upřednostňuje se
stlačování palci obou rukou, které objímají hrudníka tak, že prsty tvoří podložku pod zády
- do hloubky 1/3 – 1/2 výšky hrudníku) / min - při střídání bude výsledný poměr 1 : 3
- v praxi 30 dechů : 90 stlačením
e) léky se podávají katetrem do vena umbilicalis nebo tracheálně nebo intraoseálně, druh
léků, dávky a taktika (např. kdy podat natrium hydrogencarbonicum nebo kalcium) se
neliší až na to, že u adrenalinu je mimo dávku 0,01 mg/kg pro první podání jako u větších
dětí a u dospělých, uvedena je dávka až 0,03 mg/kg pro dosi při prvním podání
f) většina dětí potřebuje při (po) resuscitaci volumovou expanzi, doporučuje se buď 1/1
fyziologický roztok nebo 0 Rh negativní krev, albumin se nedává
g) péče o tělesnou teplotu, pozor na podchlazení, ale i přehřátí dítěte

VII. Selhání krevního oběhu, šok u dětí
Definice a patofyziologie: Působení různých vlivů (hypoxie, endotoxin, ztráta krevního
objemu při úraze nebo těžkém průjmu a zvracení…) je nastartována systémová zánětlivá
reakce, která, není-li blokována, může vést ztrátě cévního tonusu, zvýšené cévní propustnosti,
poruchám srážení krve a tkáňové hypoxii a porušenému odplavování zplodin metabolismu.
Rozvíjí se šok, který má klinické a laboratorní projevy.
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Rozdělení šokových stavů:
Podle patofyziologie je u dětí nejčastější šok hypovolemický, šok z hypoxie a šok
distributivní. Podle příčin pak je to šok septický, traumatický, šok ze ztráty tekutin zažívacím
traktem a šok vyvolaný anafylaxí.
Diagnóza: Klinické projevy šoku jsou na tab. 9.
Metabolické, laboratorně stanovitelné projevy šoku jsou na tab. 10.
Léčba:
Algoritmus postupu při šokových stavech u dětí je na tab. 11.
Tab. 9. Klinické nálezy při závažné dehydrataci, při šoku
-

tachykardie přes 160/min v klidu, špatně hmatný tep na malých arteriích nohy,

-

krevní tlak může být v určité fázi šoku i zvýšen (výrazná alfamimetická reakce při
centralizaci oběhu)

-

snížený krevní tlak při poklesu EOKO 2/3 náležité hodnoty,

-

studená kůže na periferii, rozdíl mezi teplotou v konečníku a dorzu nohy větší než 8 oC,
špatný návrat kapilárního prokrvení po anemizaci dorza nohy,

-

oligurie (množství moče při sledování diurézy menší než 1 ml/kg/1 h),

-

hyperventilace a malinově červené sliznice při metabolické acidoze,

-

chybějící slzy při pláči, suché sliznice, snížený kožní turgor, halonované oči a vpadlá
velká fontanela,

-

neklid, může být porucha vědomí dle Beneše 3 - 4, i když není kraniocerebrální poranění,

-

u septického šoku: horečka, třesavka, krvácení z kůže - vaskulitis, krvácení ze sliznic

Tab. 10. Laboratorní projevy při závažné dehydrataci, při šoku
-

metabolická laktátová acidóza,

-

hyperglykémie,

-

změny osmolality moče - hyperosmolalita a nízký odpad sodíku při deficitu EOKO,
hypoosmolalita a vysoký odpad sodíku při šokové ledvině,

-

zvýšená ztráta draslíku a retence sodíku, změny v osmolalitě séra,

-

změny Htk (snížení nebo zvýšení), albuminu (snížení nebo zvýšení), S močoviny a
Skreatininu (zvýšení),

-

zvýšení celotělové bioelektrické impedance,

-

při sepsi - bakteriémie, patologické výsledky koagulačních vyšetření, leukocytóza, vzestup
CRP
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Tab. 11. Algoritmus při léčbě šokových stavů u dětí

ŠOK
Je patřičná ventilace?

↓
NE

↓
Fentanyl 1-2 mg/kg nebo midazolam 0,1-0,2mg/kg + ketamin 1-2mg/kg
+ succinylcholin 1-2 mg/kg nebo atracuronium 0,4mg/kg nebo vecuronium 0,1 mg/kg

↓
Tracheální intubace
Vstup do žilního řečiště nebo do kostní dřeně co nejširší kanylou

↓
Infuze Ringer 1/1 20 – 40ml/kg/hod
Není odpověď na resuscitaci oběhu tekutinami, je patologická systémová cévní
resistence, nízký systolický volum?
Katecholaminy:
- ovlivnění CO (ß1 efekt):

dobutamin 3 – 20 µg/kg/min
dopamin 5 – 20 µg/kg/min
(v dávce > 20 µg/kg/min již má aefekt)

- ovlivnění SVR:

↓dopamin 2 – 5 µg/kg
↑noradrenalin 0,05 - 1,0 µg/kg/min
adrenalin 0,05 - 1,0 µg/kg/min
Léky snižující SVR:

amrinon – útočná dávka 0,75 – 3 mg/kg, udržovací 3 – 10 µg/kg/min
nitroglycerin – 0,5 – 10 µg/kg/min
nitroprussid - 1,0 – 10 µg/kg/min
Další léčba
Analgosedace
midazolam – útočná dávka 0,1 - 0,2 mg/kg, infuze 0,5 - 5,0 µg/kg/min
ketamin - útočná dávka 0,5 – 1 mg/kg, infuze 10 µg/kg/min
morfin – útočná dávka 0,1 - 0,2 mg/kg, infuze 10 – 30 µg/kg/hod
tramadol – 1 – 2 mg/kg
Kortikosteroidy
nesporné indikace – anafylaxe
*) podmíněná indikace – sepse, polytrauma, popálenina
dexametason 1 – 2 mg/kg
metylprednisolon, prednisolon 10 – 30 mg/kg
*) nutno u sepse podat před rozvojem septického šoku s arteriální hypotenzí,
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ARYTMIE V RÁMCI PNP
MUDr. Jan Škoula
Poruchami rytmu se zabývá celý jeden obor kardiologie.
I z tohoto faktu plyne, že se jedná o problematiku velmi komplexní. V rámci přednemocniční
neodkladné péče se lékař setkává s různými poruchami srdeční činnosti velmi často. Jeho
diagnostické možnosti jsou však omezené a omezená je i možnost terapie. V následujícím
sdělení bude problematika dysrytmií probrána z úhlu pohledu lékaře v přednemocniční fázi
ošetření.
Definice
Pojem arytmie zahrnuje poruchy vzniku a šíření vzruchu.
Patofyzilogie
Vznik a přenos vzruchu v srdci je zajišťován elektrochemickými změnami v převodním
systému srdečním.
Převodní systém srdce je tvořen sinusovým uzlem (generátor impulsů o frekvenci do cca
180/min., ovlivňovaný autonomní inervací), atrioventrikulárním uzlem (zpomaluje přenos
vzruchu ze síní na komory, je schopen generovat impulsy o frekvenci do cca 60/min.), další
součástí je Hisův svazek (je fyziologickým pokračováním převodní dráhy při šíření vzruchu
ze síní na komory. Je schopen generovat impulsy o fr. cca 30/min.), který přechází do
Tawarových ramének (levého a pravého, přičemž levé se dělí na přední a zadní větev).
Raménka končí v Purkyňových buňkách, tvořících subendokardiální síť v úrovni obou
komor.
Vznik a šíření elektrického impulsu je podmíněno složitými ději na membránách buněk
převodního systému a změnami koncentrace iontů K, C, Na a Cl uvnitř a vně buňky.
V klidovém stavu je vnitřek buňky elektricky negativní (přibližně – 90 mV) a obsahuje
převážně kaliové ionty (fáze 4). Extracelulárně převládají natriové ionty. Stav je udržován
činností Na-K pumpy. Podráždění způsobí změnu propustnosti membrány pro sodík, který
začíná proudit rychlými natriovými kanály do nitra buňky. Spolu s ním proudí do buňky
vápníkovými kanály calcium. Dochází ke strmé změněně elektrického potenciálu až do
kladných hodnot (fáze 0). Rychlost vzestupu akčního potenciálu závisí na propustnosti
natriových a kalciových kanálů. Lze ji ovlivnit farmakologicky. Pronikání sodíkových iontů
do buňky přestává (fáze 1), intracelulárně stále pronikají ionty vápníku a chloridy, proud kalia
směřuje nadále z buňky ven (fáze 2). V další fázi dochází k obnovení klidového potenciálu
buňky (- 90 mV), intracelulárně však převládají ionty natria, extracelulárně kalia (fáze3).
K úpravě koncentrací beze změny potenciálu dochází ve fázi 4 činností Na–K pumpy.
Většina buněk se depolarizuje na podkladě podráždění. Některé buňky převodního systému
(např. buňky sinusového uzlu) jsou nadány schopností spontánní repolarizace, která
umožňuje řízení srdeční činnosti. Tyto buňky se depolarizují již při hodnotách cca -70 mV,
zatímco buňky kontraktilní potřebují cca –90 mV.
Za různých patologických okolností (ischémie, iontové dysbalance, působení katecholaminů)
mohou i kontraktilní buňky převzít vlastnosti buněk pacemakerových a spontánně se
depolarizovat, což má za následek vznik extrasystol (arytmie z poruchy tvorby vzruchů).
Od počátku fáze 0 do poloviny fáze 3 není buňka schopna reagovat na jakékoli podněty
(absolutní refrakterní fáze). Od hodnot - 60 mV se schopnost reagovat na podráždění vrací
(relativní refrakterní fáze), na rozhraní fáze 3 a 4, tedy bezprostředně po dosažení hodnot -
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90 mV nastává vulnerabilní fáze, kdy je buňka schopna reagovat i na podněty nepatrné
intenzity. Podráždění v této fázi může vyvolat fibrilaci komor.
Arytmie mohou vznikat poruchou tvorby vzruchu, jeho odchylným vedením, případně
kombinací obou mechanizmů.
Porucha tvorby vzruchu bývá způsobena nepřiměřenou frekvencí výše zmíněných cyklů
případně jejich absencí v buňkách sinusového uzlu.
Porucha vedení vzruchu se může projevit na kterékoli úrovni převodního systému. Dochází
k blokování převodu vzruchu na nižší struktury nebo naopak ke zrychlenému převodu
(např. preexcitace), případně ke kroužení vzruchu mezi oblastmi buněk, které se repolarizují
postupně - nikoli najednou (reentry). V důsledku této poruchy dochází k chybné koordinaci
svalové činnosti myokardu.
Arytmie lze dělit jednak podle hemodynamické závažnosti na benigní a maligní, jednak
podle místa vzniku na arytmie supraventrikulární (vznikají nad úrovní komor) a komorové.
Samostatnou kapitolu tvoří poruchy převodního systému.
Diagnostika arytmií v podmínkách PNP
V rámci přednemocniční neodkladné péče vzhledem k technickým i časovým omezením nelze
daný typ arytmie diagnostikovat vždy přesně a spolehlivě. Lékař se musí soustředit v první
řadě na zjištění případných hemodynamických změn a na jejich včasné ovlivnění. K dispozici
má jednak anamnézu a běžné fyzikální vyšetřovací metody, jednak přístrojovou diagnostiku.
Anamnéza
Nemocný sdělí, že se léčí pro poruchu srdeční činnosti a je mnohdy schopen, přesně ji
specifikovat.
Pokud jde o první záchyt, mívá porucha rytmu detekovatelný počátek – náhle vzniklé bušení
srdce (palpitace), náhle vzniklá nevolnost, náhle vzniklá dušnost, případně náhle vzniklé
bezvědomí. V některých případech lze vystopovat vyvolávající příčinu (onemocnění štítné
žlázy, stres, excesivní jednání, hormonální dysbalance, dystonie apod.).
Někteří nemocní si dokáží změřit tepovou frekvenci, a tak míváme k dispozici i poměrně
přesné údaje. Pacienti, kteří arytmii prožívají po prvé pociťují úzkost a strach.
Fyzikální vyšetřovací metody
• Pohled - aspekcí můžeme zjistit ve většině případů normální nález. Někdy bývá přítomna
bledost, dušnost, pocení
• Poslech – poslechem srdce zjišťujeme zrychlenou nebo naopak pomalou srdeční akci. Lze
posoudit pravidelnost srdečního rytmu. Případný šelest nás může upozornit na možnou
dilataci síní event. hypertofii komor, které bývají příčinou arytmií.
• Pohmat – palpačně můžeme zjistit přítomnost pulsu na periferních artériích, případně
posoudit jeho pravidelnost a charakter.
Přístrojová diagnostika
Rozhodující význam pro posouzení arytmie v podmínkách PNP má elektrokardiografie.
Supraventrikulární arytmie
Supraventrikulární arytmie jsou poruchy rytmu, které vznikají v sinusovém uzlu, síních a
v oblasti AV uzlu. Jedná se o jednotlivé stahy „mimo pořadí“ – supraventrikulární
extrasystoly nebo o setrvalou poruchu rytmu ve smyslu zrychlené (tachykardie) event.
zpomalené (bradykardie) srdeční akce. Frekvence komor nebývá při tachykardii vyšší než
200/min., v případě bradykardie může poklesnout na hodnoty cca 40/min. Často dochází
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k tomu, že ze síní na komory nejsou převedeny všechny impulsy, které v síních vznikají a
v popisu je pak vhodné vyjádřit poměr převodu (počet impulsů: počtu komorových stahů –
3 : 1).
Zdravý myokard dobře snáší i delší dobu trvající supraventrikulární arytmii s vyšší frekvencí.
Pokud záchvatu tachykardie předchází ischemická nemoc srdce nebo je postižena systolická
funkce levé komory, může i krátkou dobu trvající tachykardie vyčerpat rezervy organizmu.
V takovém případě je nemocný ohrožen akutním infarktem myokardu, případně vznikem
závažných komorových arytmií.
Nejčastější supraventrikulární arytmie, se kterými se lékař v přednemocniční péči setkává
jsou:
• Supraventrikulární extrasystoly
Jedná se o ojedinělé předčasné stahy, které vycházejí z ektopickéhocentra (event.center)
v síních. V menší míře se vyskytují se běžně iu zdravých osob. Často provázejí stres a
rozrušení a jiné stavy sezvýšeným tonusem sympatiku. Mohou však představovat i jednu
z prvních známek digitalisové intoxikace.
EKG
Předčasné stahy, kterým nepředchází vlna P, případně je její tvarodlišný od předchozích.
Štíhlý komplex QRS mívá většinou tvar ostatních komorových komplexů. Po QRS komplexu
následuje neúplná kompenzační pauza (součet vzdáleností od předchozíhokmitu
k následujícímu je menší než 2xR-R).
Terapie
Pokud arytmie není symptomatická, není ji třeba léčit. V ostatních případech léčba spočívá
v úpravě životosprávy a léčbě základního onemocnění (hypertyreosa, vysazení digitalisu
apod.).
• Sinusová tachykardie
Sinusová tachykardie je v podstatě fyziologickou reakcí srdce nazátěž. Objevuje se
u zdravých osob po fyzické námaze nebo při rozčilení. Sinusová tachykardie také provází
horečku, srdeční selhávání, plicní embolii apod. Velmi často je jedním z prvních příznaků
hypovolémie.
EKG
Obraz je zcela normální, vlna P je přítomna, pouze frekvence je vyšší než 100/min.
Terapie
Léčba spočívá v odhalení a terapii základní příčiny.
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• Síňová tachykardie
Vzniká v důsledku ektopické síňové aktivity (vzruchy vznikají mimo sinusový uzel) nebo
mechanizmem reentry (kroužení vzruchu) v myokardu síní.
Může vznikat při digitalisové intoxikaci, alkoholovém excesu, hypokalémii, při cor
pulmonale, ale i u dalších stavů.
EKG
Typická je vysoká frekvence stahů, změněné, event. chybějící vlny P a pravidelné, štíhlé
komorové komplexy.
Terapie
Je možno zkusit masáž karotického sinu, případně Valsalvův manévr. Nedoporučuje se tlak
na oční bulby (nebezpečí odchlípnutí sítnice). Z léků lze v rámci PNP podat verapamil,
betablokátory neboamiodaron. Jmenovaná antiarytmika by neměla být kombinována pro
nebezpečí závažných a terapeuticky obtížně ovlivnitelných bradyarytmií. Pokud je příčinou
tachykardie srdeční selhání a pacient není digitalisován, můžeme použít digitalis. Je-li arytmie
hemodynamicky závažná (levostranné srdeční selhání, stenokardie, hypotenze) a je – li
refrakterní na léčbu, je možno přistoupit ke kardioverzi výbojem o nízké energii (do 50 J).
Pokud je ale dojezdový čas naspecializované pracoviště krátký (do 30 min.), je pro pacienta
přínosnější zajištěný transport na příslušnou koronární jednotku.
• Fibrilace síní s rychlou odpovědí komor
Jde o arytmii, která se zvláště v letitější populaci vyskytuje poměrně často.
Fibrilace síní je způsobena ektopickou aktivitou mnoha síňových center, která vede
k naprosto chaotické depolarizaci síňových buněk a ztrátě efektivní kontraktility síní.
Chaotická aktivita síní se projeví zcela nepravidelnou akcí komor. Periferní pulsace je
naprosto nepravidelná a jednotlivé tepové vlny mohou mít různousílu.
Vada obvykle bývá hemodynamicky významná, neboť chybí systola síní a vzhledem ke
zvýšené frekvenci komor (kratší diastole) dochází k poruchám plnění srdce.
Provází ischemickou nemoc srdce, CHOCHBP, mitrální stenózu, hypertyreózu, srdeční
selhávání (pravostranné i levostranné) apod.
EKG
Místo vln P vidíme spíše oscilaci drobných vlnek o frekvenci 400 - 600/min. Komplexy QRS
jsou nepravidelné a není – li přítomna porucha nitrokomorového vedení, mají normální tvar.
Terapie
Terapie z dlouhodobého hlediska spočívá v léčbě základního onemocnění. Pokud je frekvence
tepů vyšší než 120/min. a stav se horší, můžeme se pokusit o zpomalení frekvence komor
verapamilem.
• Flutter síní
Jde o arytmii v terénu nepříliš častou, způsobenou obvykle mechanizmem reentry.
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Flutter síní může vzniknout v souvislosti s ischemickou nemocí srdce, intoxikací digitalisem i
chinidinem. Síně se stahují s frekvencí cca 200 - 250/min. Převod na komory je v různém
poměru blokován. Dojde-li k deblokaci (poměr 1 : 1), hrozí zhroucení oběhu.
EKG
Obraz bývá většinou typický. Ve svodech II, III, aVF a V1 bývají patrné pilovité vlnky. Vlny
P chybí. Převod vzruchu na komory může být pravidelný (např 4:1) nebo se může měnit.
Terapie
Flutter síní je velmi citlivý na elektrický výboj o nízké energii (do 50 J).
Pokud s touto technikou nemáme zkušenosti, můžeme se pokusito zpomalení převodu
vzruchu ze síní na komory (zvýšení stupněbloku) verapamilem. Podání digitalisu není
doporučováno pro nejistýefekt a možné komplikace při následné kardioverzi.
Podáníchinidinových preparátů je kontraindikováno (může způsobitdeblokování flutteru na
poměr 1:1 a následné mechanické selhánísrdce). Pokud nemocný flutter síní dobře snáší a
pokud nenívýznamně změněna hemodynamika (stenokardie, hypotenze), ponecháme léčení
na specializovaném pracovišti. Pacientas flutterem síní směrujeme na koronární jednotku.
• Sinusová bradykardie
Tento typ arytmie se projevuje poklesem srdeční frekvence nahodnoty < 60/min. Je
fyziologický u trénovaných jedinců a ve spánku. Může být vedlejším účinkem některých léků
(digitalis, betablokátory) a při vagových reakcích (např. při zadním IM).
EKG
Tvar křivky je normální (případně změněn základním onemocněním), frekvence < 60/min.
Vlna P je přítomna.
Terapie
U vagotonicky laděných osob není třeba léčit, v ostatních případech léčba souvisí
s odstraněním
základního
onemocnění
(vysazení
betablokátoru,
léčba
IM).
U symptomatických případů podáváme Atropin 0,5 – 1 mg i.v. v celkové dávce do 2 mg.
Komorové arytmie
V případě komorových arytmií se jedná poruchu rytmu, vzniklou naúrovni Hisova svazku a
níže. Nejčastěji jde o některou formu komorových extrasystol = komorových předčasných
stahů. Extrasystoly mohou vznikat najednom či více místech (fokusech) komor. Extrasystoly
vzniklé na různých místech komor se liší svým tvarem. Hovořímeo extrasystolách
monotropních (všechny mají stejný tvar) nebo multifokálních (extrasystoly mají různý tvar).
Mezi jednotlivými extrasystolami může existovat jistá pravidelná vazba – mohou být vázány
bigeminicky (po každém„normálním“ stahu následuje extrasystola), trigeminicky (po každých
dvou „normálních“ stazích následuje extrasystola) atd. Extrasystoly mohou na sebe navazovat
– pokud následují po sobě 2 extrasystoly, hovoříme o „párech“.
Výskyt tří a více extrasystol po sobě označujeme jako komorovou tachykardii. Za rizikové
považujeme v rámci PNP extrasystoly, které jsou vázány na sestupné raménko vlny T
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předchozího komorového komplexu. Impuls přichází v tzv. vulnerabilní fázi a může bez
dalšího varování způsobit fibrilaci komor.
Komorové arytmie mohou probíhat asymptomaticky (určitý počet komorových extrasystol má
ve 24hodinovém intervalu i zcela zdravý jedinec), mohou nemocného obtěžovat (občasný
pocit „přeskakování srdce“), některé mohou pacienta zahubit (fibrilace komor). Podle
závažnosti jsou děleny na benigní a maligní.
Situaci přehledně zobrazuje klasifikace podle Lowna:
TŘÍDA

TYP EXTRASYSTOLY

0

žádné extrasystoly

I

méně než 30 extrasystol/hod

II

více než 30 extrasystol/hod

IIIa

polytopní extrasystoly

IIIb

bigeminie

IVa

extrasystoly v párech

IVb

komorová tachykardie

V

extrasystoly typu R na T

EKG
V EKG nálezu se kromě běžných štíhlých komorových komplexů vyskytují široké komplexy
různých tvarů (tvar závisí na lokalizaci ektopického centra) často ve výše popsaných vazbách.
Mezi komorovou extrasystolou a následujícím fyziologickým stahem vždy následuje úplná
kompenzační pauza (součet vzdálenosti k předcházejícímu a k následujícímu kmitu R se
rovná dvojnásobku běžné vzdálenosti R-R).
Závažnou formou komorové extrasystolie je komorová tachykardie. V EKG obraze se
projeví pravidelnými širokými QRS komplexy o frekvenci 140 - 200/min., které na sebe
bezprostředně navazují. Pokud tento obraz spontánně odezní do 30 s, hovoříme o nesetrvalé
komorové tachykardii, v opačném případě se jedná o setrvalou KT. Setrvalá komorová
tachykardie je závažný stav, který může vést ke zhroucení oběhu (podobný obraz může mít i
síňová tachykardie s aberantním nitrokomorovým vedením – obě formy lze rozlišit např.
vagovými manévry, které v případě síňové tachykardie vedou ke snížení frekvence stahů).
Terapie
V praxi přednemocniční neodkladné péče léčíme komorové arytmie pouze tehdy, jsou-li
hemodynamicky závažné a nemocného bezprostředně ohrožují na životě.
S různými formami komorových extrasystol se setkáváme nejčastěji v souvislosti s akutním
infarktem myokardu. V tomto případě je komorová arytmie způsobena jednak ischémií a z ní
vyplývající poruchou membránových systémů, které umožňují vznik a vedení vzruchu, jednak
mechanickou nedostatečností a z ní plynoucím zvýšeným tonusem sympatiku.
Léčebné úsilí lékaře v přednemocniční fázi ošetření se koncentruje na odstranění základní
příčiny stavu – nejčastěji na zvládnutí akutní ischémie (viz kapitola Akutní infarkt
myokardu).
Pokud se navzdory terapeutickým snahám vyskytne arytmie hemodynamicky závažná, která
přímo působí pokles systémového krevního tlaku, případně arytmie, která by zásadní
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hemodynamickou poruchu mohla v krátké době způsobit (IVb-V dle Lowna), je třeba
urychleně zasáhnout.
V rámci PNP máme k dispozici dva prostředky, kterými lze situaci zvládnout. Farmaka a
elektrickou kardioverzi.
Farmakoterapie
Pro potřeby přednemocniční lékařské první pomoci není účelné
podrobně rozebírat pestrou paletu antiarytmik, která mají
kardiologové k dispozici. V tomto bodě odkazuji na učebnice
kardiologie.
Antiarytmika lze rozdělit podle místa účinku následovně:
Třída I
Třída II
Třída III
Třída IV

– látky působící blokádu sodíkového kanálu (mexiletin, trimekain)
– látky působící blokádu beta adrenergních receptorů (betablokátory)
– látky působící blokádu káliových kanálů (amiodaron)
– látky působící blokádu kalciových kanálů (verapamil)

Pro zvládnutí akutní komorové arytmie v PNP používáme zejména látky I. a III. třídy.
Blokátory kalciových kanálů se svým antiarytmickým efektemuplatňují spíše v oblasti
supraventrikulárních arytmií, betablokátory (II. třída), bývají pravidelně podávány jako
součást léčby akutních forem ICHS a mnohdy mohou svým protektivním efektem na myokard
vzniku elektrické nestability komor zabránit. K samostatné léčbě hemodynamicky
významných komorových arytmií se nehodí.
Lékem první volby je stále trimekain (Mesokain) v dávce 1 mg na kg v úvodní bolusové
dávce, podané během jedné minuty. Na tuto dávku může navázat infúze Mesokainu 3 –
4 mg/min.
Mexiletin (Mexitil) má stejné indikace jako trimekain, podáváse pomalu i.v. (50 mg/min.).
V současné době stoupá význam amiodaronu (Cordarone). Lék byl původně vyvinut pro
léčbu angíny pectoris (koronarodilatační účinek). Jeho využití k potlačení arytmií vzniklých
v souvislosti s ischemíí myokardu je tedy nasnadě. Používá se v krátké infúzi (5 min.) v dávce
150 mg, na kterou může navázat infúze o rychlosti 1 mg/min. Při podání antiarytmik je nutno
počítat i s možnými komplikacemi, které však nebývají časté. Komplikace mohou mít
charakter bradykardií, poruch převodu, v extrémním případě asystolie.
Zmíněné komplikace je třeba léčit přiměřeně jejich hemodynamické závažnosti, asystolie je
indikací k zahájení neodkladné resuscitace.
Elektrická kardioverze
Elektrická kardioverze je metoda léčby arytmie výbojem stejnosměrného proudu o vysokém
napětí a nízké intenzitě. Pro účely kardioverze obvykle stačí výboje o energii do 50 J, vzácně
je třeba aplikovat výboj o energii 100 J.
Zvláštní formou kardioverze je pokus o zvrácení fibrilace komor. Tato metoda se nazývá
defibrilace a je probrána v rámci kapitoly o neodkladné resuscitaci.
Elektrická kardioverze je metoda velmi účinná, pacientem však subjektivně velmi negativně
vnímaná. Elektrickou kardioverzi je tedy vhodné podávat v krátkodobé celkové anestesii
(zejména v nemocnici), v terénu je výhodná aplikace výboje po předchozím podání
midazolamu (5 mg i.v.). Lék způsobí i krátkodobou retrográdní amnesii, což je pro
nemocného velmi výhodné.
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Poruchy převodu vzruchu
V praxi se s poruchami převodu vzruchu setkáváme poměrněvzácně. Obvykle se jedná o stav,
který je komplikací jiného základního onemocnění (nejčastěji infarkt myokardu, intoxikace
léky), vzácně se může jednat o poruchu kardiostimulátoru.
Porucha převodu vzruchu, kterou v rámci přednemocniční neodkladné péče můžeme
detekovat, mívá obvykle charakter sinoatriální blokády, artrioventrikulární blokády,
případně raménkové blokády.
Opakem je zrychlený přenos vzruchu ze síní na komory – tzv. preexcitace. V terénu se
s touto anomálií setkáme vzácně a probíháspíše pod obrazem supraventrikulární tachykardie
(viz výše).
Sinoartriální blokády
Vzruch v sinusovém uzlu vznikne, ale není převeden na síně. Tento typ blokády se na EKG
projeví absencí vlny P. Komorové komplexy jsou pravidelné, štíhlé a mají normální tvar.
Řídící aktivitu přebírá některá z nižších etáží převodního sytému (většinou AV uzel). Tomu
odpovídá i frekvence komor (obvykle 50 - 60/min.).
Atrioventrikulární blokády
Atrioventrikulární blokády (porucha převodu impulsu ze síní nakomory) se vyskytují ve
čtyřech variantách:
AV blokáda I. stupně
Benigní stav, který se projeví pouze prodloužením intervalu PQ nad 0,2 s.
AV blokáda II. stupně se vyskytuje ve dvou formách
• Mobitz I – vzdálenost PQ se prodlužuje, až jeden QRS komplex „vypadne“.
• Mobitz II – vzdálenost PQ je konstantní, po určitém počtu převedených síňových impulsů
se jeden impuls nepřevede. Tento poměr, vyjádřený číselně, vyjadřuje stupeň blokády
(4 : 1 apod.).
AV blokáda III. stupně
Převod vzruchu ze síní na komory je zcela zablokován. Na EKG záznamu můžeme pozorovat
pravidelné vlny P a zcela nezávisle na nich komorové komplexy. Frekvence a tvar QRS
komplexů je dán místem jejich vzniku. Čím blíže síním, tím štíhlejší je QRS komplex a vyšší
frekvence.
Raménkové blokády
Vzruch je na komory převáděn celkem třemi drahami, předním a zadním svazkem levého
Tawarova raménka a pravým Tawarovým raménkem. Blokády jednotlivých převodních drah
charakteristickým způsobem mění EKG křivku.
Velmi zjednodušeně je lze rozpoznat takto:
• Kompletní blokáda levého Tawarova raménka se projeví širokými pozitivními
komorovými komplexy I, aVL, V5, V6 – šíře QRS > 0,12 s. Úsek ST-T má ve všech
případech opačnou polarizaci než komorový komplex.
• Blokáda předního svazku (levý přední hemiblok) se projeví výrazným pozitivním kmitem
R ve II. a ještě výraznějším negativním kmitem S ve III. Kmit S ve III. má dvojnásobnou
amplitudu oproti kmitu R ve II. (sklon osy srdce více než – 30 st.) QRS < 0,12 s.

24

• Blokáda zadního svazku (levý zadní hemiblok) se projeví negativním kmitem S ve II. a
výrazným pozitivním kmitem R ve III. Kmit R ve III. má opět dvojnásobnou amplitudu
oproti kmitu S ve II. (sklon osy srdce více než +110 st.) QRS < 0,12 s.
• Kompletní blokáda pravého raménka se projeví ve V1, V2 obrazem RR´ a QRS > 0,12 s.
Raménkové blokády nelze terapeuticky ovlivnit jinak, než léčbou základního onemocnění
(většinou ICHS). V rámci PNP mají pouze informativní charakter (čerstvě vzniklé upozorňují
na aktivitu onemocnění apod.).
Terapie
Terapeuticky zasahujeme pouze v případě, že bradykardie, která může vzniknout v důsledku
některé z uvedených převodních poruch, má výrazně negativní vliv na hemodynamiku. Léčba
je účelná, dochází-li k poklesu systémového TK na hodnoty pod 100 torr nebo pokud dochází
k prohloubení ischemických změn (zhoršení stenokardie, dušnosti, změny na EKG).
K léčení můžeme použít buď farmaka nebo stimulaci srdce elektrickými výboji.
Farmakoterapie
Atropin – blokádou vagu působí zvýšení srdeční frekvence. Podává se intravenózně v dávce
0,5 – 1 mg do celkové dávky 2 mg. Jako nežádoucí účinek se objevuje sucho v ústech,
světloplachost. Tato léčba je účinná zvláště u bradykardií vyvolaných infarktem zadní a
spodní stěny (sinoatriální blokády, sinusová bradykardie).
Isoprenalin – stimulací ß1 receptorů v myokardu působí stimulačně na všechny složky
převodního systému v myokardu. V souvislosti s akutním infarktem myokardu se jeho podání
nedoporučuje, neboť zvyšuje nároky srdce na kyslík a prohlubuje ischémii, čímž zvětšuje
nekrotické ložisko. Podává se v dávce 1 amp. i.v. ve 100 ml F1/1 (rychlé podání může
způsobit komorové arytmie).
Kardiostimulace
V posledních letech se široce rozšířila metoda transthorakální kardiostimulace. Princip
spočívá v tom, že je srdce drážděno výboji prostřednictvím velkoplošných samolepících
elektrod skrze stěnu hrudníku. Transthorakální stimulátor je součástí prakticky všech
moderních defibrilátorů.
Postup při transthorakální kardiostimulaci
Elektrody lze na hrudník nalepit buď do stejných lokalizací jako se přikládají elektrody pro
defibrilaci (kladný pól pod pravý klíček, záporný pól do oblasti srdečního hrotu), efektivnější
je stimulace předozadní (záporný pól levou lopatku, kladný do prekordia).
Na přístroji nastavíme požadovanou frekvenci (obvykle cca 70/min) a po 20 mA zvyšujeme
energii, až dosáhneme plné stimulace (všechny komplexy na monitoru jsou stimulované).
Poté klesáme s energií po 5 mA až do okamžiku, kdy stimulace přestane být účinná.
Přístroj nastavíme na hodnotu o 50 % vyšší, než byla hodnota, při které přestala být stimulace
účinná a zkontrolujeme, zda frekvence stahů v periferii (počet tepů) odpovídá nastavené
frekvenci stimulace.
Transthorakální stimulace je velmi účinná, nezatěžuje myokard vyšší kyslíkovou spotřebou a
v případě potřeby ji lze okamžitě zastavit (obnovení spontánního rytmu o požadované
frekvenci). Jelikož se však jedná o metodu pro nemocného nepříjemnou (dochází ke stahům
mezižeberního svalstva), doporučuje se provádět ji v neuroleptanalgézii. Kombinace
fentanylu a dehydrobenzperidolu je optimální.
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Souhrn
S arytmiemi různého druhu se lékař v přednemocniční fázi ošetření setkává poměrně často.
Poruchy rytmu, stejně jako poruchy převodu se objevují obvykle v souvislosti s jiným
základním onemocněním (akutní ischemie myokardu, předávkování léky, závažná porucha
systolické funkce levé komory apod.). Naším cílem není za každou cenu „vyčistit“ EKG.
Arytmie i poruchy převodu terapeuticky ovlivňujeme pouze tehdy, pokud působí vážné
hemodynamické změny, nebo pokud prohlubují ischémii myokardu.
V takových případech volíme pro léčbu supraventrikulárních arytmií obvykle blokátory
kalciového kanálu (verapamil-Isoptin), digitalis nebo betablokátor, přičemž léky jednotlivých
skupin nekombinujeme.
Pro ovlivnění komorových arytmií používáme trimekain (Mesokain), mexiletin (Mexitil),
nověji pak amiodaron (Cordarone).
Hemodynamicky významné arytmie, refrakterní na farmakologickou léčbu řešíme elektrickou
kardioverzí nejlépe po sedaci nemocného midazolamem, případně v krátké celkové anestézii.
Poruchy převodu působí klinicky většinou bradykardii. Pokud je porucha hemodynamicky
významná, ovlivňujeme ji farmaky (Atropin, isoprenalin), případně transthorakální
kardiostimulací.
Mějme na paměti, že přesná diagnóza typu arytmie není vždy v možnostech lékaře
přednemocniční fáze. Naším cílem tedy není léčba „za každou cenu“, jako spíše snaha
stabilizovat nemocného, zabránit prohlubování hemodynamických změn a předat jej
k dalšímu léčení na koronární jednotku.
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ZÁKLADNÍ NEODKLADNÁ RESUSCITACE
ZA PODPORY AUTOMATIZOVANÉ EXTERNÍ DEFIBRILACE
doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc.
Základní neodkladná resuscitace (ZNR) je soubor opatření směřujících k obnově oběhu
okysličené krve v organismu, postiženého náhlým selháním jedné nebo více základních
životních funkcí – vědomí, dýchání a oběhu.
Základní neodkladná resuscitace zahrnuje zajištění průchodnosti dýchacích cest, umělé
dýchání z plic do plic a podporu oběhu nepřímou srdeční masáží. Kromě osobních
ochranných prostředků neužívá žádného zvláštního technického vybavení.

I. Úvod
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. Moderní neodkladná resuscitace (NR) však vzniká až
v druhé polovině dvacátého století, kdy v r. 1958 prokázal Petr Safar na dobrovolnících
účinnost umělého dýchání z plic do plic ústy. V r. 1960 Kouwenhoven W.B. a spol. prokazují
účinnost nepřímé srdeční masáže na zavřeném hrudníku. Práce P. Safara, který spojil obě
techniky pro účely neodkladné resuscitace, se stala základem pro zprávu „Ad hoc commitee
on Cardiopulmonary Resuscitation“(1966), která definovala již moderní neodkladnou
resuscitaci. Rozvoj medicíny kritických stavů v následujících letech pak vedl k dalším
modifikacím původního doporučení.
V současné době se řídíme doporučením Evropské rady pro resuscitaci (European
Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010), vycházejícího z „Konsenzuálního
mezinárodního metodického doporučení ILCOR 2010“ (International Liaison Comitee on
Resuscitation), které je výsledkem konsenzu řady organizací, jmenovitě American Heart
Association, Australian Resuscitation Council, Heart and Stroke Foundation of Canada,
European Resuscitation Council a dalších.
Náhlá srdeční zástava (Sudden cardiac arrest – SCA) je v Evropě příčinou úmrtí u 700 000
osob za rok. Je pravděpodobné, že většina postižených má v okamžiku kolapsu komorovou
fibrilaci (VF) nebo rychlou komorovou tachykardii (VT) přecházející do asystolie. Nejčastější
příčiny náhlých srdečních zástav v Evropě uvádí obr. 1.
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Obr. 1
Optimální léčba náhlé zástavy oběhu na podkladě VF/VT spočívá v časném zahájení
základní neodkladné resuscitace svědky příhody (kombinace kompresí hrudníku a
umělého dýchání) a časné elektrické defibrilaci.
V případech, kdy je predominantním mechanismem srdeční zástavy asfyxie, jak je tomu
u traumat, předávkování farmaky/drogami, tonutí a v řadě případů u dětí, stává se
rozhodující pro úspěch resuscitace včasné zahájení umělého dýchání.

II. Řetěz přežití
Účelný postup při neodkladné resuscitaci formuluje koncepce „řetězu přežití“ (obr. 2),
která pozůstává ze čtyř článků:
1. Časná výzva
2. Časná NR
3. Časná defibrilace
4. Časná další opatření

- časné rozpoznání závažnosti stavu a přivolání pomoci
- aktivace ZZS (155, 112) nebo místního záchranného systému
- časné zahájení kardiopulmonální resuscitace svědky příhody
- rozšířená neodkladná resuscitace a postresuscitační péče
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Obr. 2
Poskytovat základní neodkladnou resuscitaci jsou povinni všichni občané. Tato
povinnost se týká i zdravotníků, pokud nejsou vybaveni pomůckami pro poskytování
neodkladné resuscitace.
Význam kardiopulmonální resuscitace v praxi a její současnou realitu v Evropě ukazují obr. 3
a 4.

Obr. 3
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Obr. 4

Postup při základní neodkladné resuscitaci dospělých
Postup při poskytování ZNR ukazuje algoritmus (obr. 5).

Obr. 5
30

1. Ujistěte se, zda okolí postiženého je bezpečné (obr. 6)

Obr. 6
2. Vyšetřete reakci postiženého na zevní podněty a zhodnoťte stav vědomí (obr. 7)
• pohněte opatrně ramenem a hlasitě se zeptejte: „Jste v pořádku?“

Obr. 7
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3.1. Pokud postižený reaguje slovní odpovědí nebo pohybem
• ponechte postiženou osobu v pozici, v jaké jste ji nalezli (za předpokladu, že je mimo
aktuální nebezpečí), zhodnoťte celkový stav a v případě potřeby poskytněte pomoc
• dál pravidelně kontrolujte stav postiženého
Pokud je postižený při vědomí udržujte s ním kontakt. Pacientova schopnost
komunikace informuje o aktuálním stavu dýchání (průchodnosti dýchacích cest a
úrovni ventilace) a perfuzi mozku.
3.2. Pokud postižený nereaguje
• přivolejte pomoc (obr. 8)
• pokud je to možné - otočte postiženého na záda
• zajistěte průchodnost dýchacích cest záklonem hlavy a zvednutím brady postiženého:
- položte postiženému ruku na čelo a lehce zakloňte hlavu; palec a ukazovák
mějte volný pro uzávěr nosu v případě potřeby zahájit umělé dýchání z plic do
plic ústy (obr. 9)
- současně uchopte konečky prstů bradu a zvedněte ji (obr. 10)

Obr. 8
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Obr. 9

Obr. 10
Pozor na záklon hlavy při podezření na poranění krční páteře!
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Podezření na poranění krční páteře je reálné u:
• polytraumat
• poranění nad úrovní klíční kosti
• dopravních nehod
• pádů z výše (větší než výška postiženého)
• skoků do vody
4. Po zajištění průchodnosti dýchacích cest zjistěte pohledem, poslechem a vnímáním
výdechu přítomnost dýchání (obr. 11).

Obr. 11
• Pozorujte, zda se hrudník zvedá a klesá
• Poslouchejte u úst postiženého dýchací šelesty
• Sledujte, zda ucítíte na své tváři proud vydechovaného vzduchu
Vyšetřete a do 10 vteřin zhodnoťte, zda je dýchání přítomno - vidím – slyším - cítím.
Lapavé dýchání může přetrvávat i několik minut po zástavě oběhu - nezaměňte je
s normálním dýcháním !
Máte-li pochybnosti, zda postižený dýchá normálně, jednejte tak, jako když
normálně nedýchá.
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5.1. Je-li normální dýchání zachováno
• uložte postiženého do zotavovací polohy (obr. 15)
• pošlete pro pomoc/aktivovat ZZS
• pravidelně kontrolujte stav dýchání

Obr. 12 Ukládání do zotavovací polohy (1. krok)

Obr. 13 Ukládání do zotavovací polohy (2. krok)
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Obr. 14 Ukládání do zotavovací polohy (3. krok)

Obr. 15 Zotavovací poloha
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Zotavovací poloha
V současné době existují různé variace zotavovací polohy, z nichž každá má určité výhody.
Obecně - poloha má být stabilní, blízká poloze na boku a musí umožňovat volné dýchací
exkurze.
Pro Rautekovu zotavovací polohu je doporučován následující postup:
• odložit brýle
• pokleknou vedle postiženého, obě nohy postiženého jsou rovně nataženy
• paži blíže k zachránci abdukovat do pravého úhlu vůči trupu a flektovat v lokti dlaní
vzhůru
• položit protilehlou paži na hrudník postiženého a přidržet jeho ruku proti tváři
• druhou rukou uchopit protilehlou dolní končetinu nad kolenem a postiženého zvolna
otáčet
• podložit ruku pod tvář, pokud je to nutné, k zajištění záklonu hlavy.
Postiženého uloženého do zotavovací polohy otáčíme na opačnou stranu po 30 minutách a
uvolníme tlak na dolní paži.
5.2. Není-li dýchání přítomno/nedýchá normálně
• pošlete pro pomoc; jste-li sám, opusťte postiženého a jděte vyhledat pomoc aktivujete ZZS; vraťte se a zahajte komprese hrudníku:
- poklekněte vedle postiženého
- umístěte proximální část thenaru a hypothenaru (zápěstní hranu dlaně) do
středu hrudní kosti postiženého (obr. 16)
- druhou ruku přiložte na ni obdobným způsobem, sepněte prsty obou rukou a
flektujte ruce v zápěstním kloubu dorsálně (obr. 17)

Obr. 16
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Obr. 17
Nevyvíjejte žádný tlak na žebra, horní část břicha a dolní konec hrudní kosti.
- nakloňte se nad hrudník postiženého a nataženými pažemi komprimujte sternum
alespoň o 5 cm (maximálně 6 cm) (obr. 18 a, obr. 18 b), u dětí 1/3 předozadní
distance hrudníku
- po každé kompresi uvolněte tlak na hrudník, avšak neztrácejte kontakt ruky se
sternem
- komprese vykonávejte frekvencí 100/min (méně než 2 komprese za sekundu),
maximálně 120/min
- poměr komprese : relaxaci = 1 : 1
Komprese hrudníku
Jeden zachránce
Frekvence = 100/min (maximálně 120/min)
Hloubka komprese = 5- 6 cm (1/3 předozadní distance hrudníku)
Komprese : relaxace = 1 : 1
Komprese : vdech = 30 : 2
Dva profesionální zachránci: u dítěte = 15 : 2
Při účinné srdeční masáži je SAP = 60 – 80 mmHg
DAP = nízký až 0
MAP = 40 mmHg
CO = 25 – 30 % normy
38

Obr. 18 a

Obr. 18 b
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6.1.

Kombinujte komprese s umělými vdechy
(CAB – Compressions-Airway-Breathing)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

po 30 kompresích (C) otevřete dýchací cesty (A) pomocí záklonu hlavy a zvednutí
brady (obr. 19)
stiskem palce a ukazováku uzavřete nosní chřípí
ponechte ústa otevřená a udržujte bradu zvednutou
normálně se nadechněte a pevně přiložte svá ústa k ústům postiženého
plynule vydechujte do jeho úst asi 1 sekundu (B) a sledujte, zda se hrudník zvedá
(obr. 20)
po dokončení umělého vdechu napřimte se k dalšímu nádechu, přitom držte hlavu
postiženého nadále v záklonu se zvednutou bradou. Sledujte, zda se hrudník
s výdechem vrací do původní polohy (obr. 21)
při podezření na trauma C páteře asistující osoba udržuje hlavu a šíji v neutrální
poloze
obdobným způsobem proveďte další umělý vdech; poté neprodleně umístěte své ruce
do korektní polohy na hrudní kosti a proveďte sérii 30 kompresí hrudníku
pokračujte dále v resuscitaci kombinací kompresí hrudníku s umělými vdechy
v poměru 30 : 2
resuscitaci nepřerušujte, pouze v případě kontroly, zda postižený nezačal normálně
dýchat

Provádění umělého dýchání
- u primárně asfyktického stavu zahajujeme 2 – 5 vdechy
- inspirium trvá 1 sec.
- exspirium : exspirium = 1 : 1
- dechová frekvence = 8 – 10/min.
- dechový objem = 400 – 600 ml (VT = 6 – 7 ml/kg)
- laici u dospělých – jen objem běžného vdechu
CAVE Insuflace žaludku s následnou regurgitací
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Obr. 19

Obr. 20
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Obr. 21

Jestliže se při iniciálním umělém vdechu hrudník nezvedá
jako při normálním dýchání, pak před dalším pokusem o vdech:
•
•
•

zkontrolujte, zda je hlava správně zakloněna a brada zvednuta
zkontrolujte dutinu ústní postiženého a odstraňte případnou překážku
neprovádějte více než dva vdechy před sérií 30 kompresí

Je-li přítomno více zachránců, pak v prevenci vyčerpání střídají se při provádění KPR
po 1 – 2 minutách. Střídání zachránců se provádí s minimálním zdržením.
6.2. Pouze komprese hrudníku při KPR lze užít:
•
•
•

pokud nemůžete nebo nejste ochotný provádět umělé dýchání z plic do plic ústy,
provádějte pouze komprese hrudníku
pokud provádíte pouze komprese hrudníku, pokračujte nepřetržitě frekvencí 100/min
(maximálně 120/min)
resuscitaci nepřerušujte pouze v případě kontroly, zda postižený nezačal normálně
dýchat
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7. Pokračujte v resuscitaci dokud:
• nepřijde kvalifikovaná pomoc a nepřevezme postiženého do své péče
• postižený nezačne normálně dýchat
• zachránce není zcela vyčerpán
Otevření dýchacích cest
• Předsunutí dolní čelisti (obr. 22) - se pro obtížnost u laických zachránců nedoporučuje.
Navíc může vést u traumatu krční páteře ke spinální lézi.
• Proto laický zachránce vždy zajišťuje průchodnost dýchacích cest záklonem hlavy a
zvednutím brady.

Obr. 22
Diagnóza zástavy dýchání a oběhu
Kontrola tepu na a. carotis k potvrzení cirkulace je nespolehlivá. Nejsou však důkazy o tom,
že stanovení „známek přítomnosti cirkulace“ – dýchání, kašel a pohyb je diagnosticky
přínosnější.
Laičtí zachránci, ale i profesionální zdravotníci obtížně determinují přítomnost nebo
nepřítomnost adekvátního dýchání u nereagujícího postiženého. Příčinou může být
neprůchodnost dýchacích cest nebo agonální dýchání (gasping respiration), které je mylně
interpretováno jako normální. Agonální dýchání se vyskytuje až ve 40 % u osob postižených
zástavou oběhu!
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Proto musí být laičtí zachránci instruování že:
•
•

u postiženého v bezvědomí (který nereaguje) a normálně nedýchá, musí být
neodkladně zahájena KPR
agonální dýchání (gasping respiration), které se často vyskytuje v prvních
minutách po náhlé zástavě oběhu, je indikací k zahájení KPR a nesmí být
zaměněno za normální dýchání

Iniciální umělé vdechy
V prvních několika minutách po primárně kardiální zástavě oběhu (nonasfyktické), se
udržuje obsah kyslíku v krvi na vysoké úrovni a dodávka kyslíku do mozku a srdce je
závislá na minutovém srdečním objemu a nikoliv ventilaci. Z těchto důvodů je ventilace
v iniciální fázi méně důležitá než nepřímá srdeční masáž pomocí komprese hrudníku.
Proto je u dospělých prvořadé zahájit KPR nepřímou srdeční masáží spíše než iniciální
ventilací.
Ventilace
Optimální dechový objem, dechová frekvence a frakce inspirovaného kyslíku nejsou plně
známy. Stávající doporučení jsou založena na následujících důkazech.
1.
2.
3.
4.
5.

Během KPR je průtok krve plícemi podstatně redukován, takže adekvátní poměr
ventilace : perfuze lze udržet nižším dechovým objemem a nižší dechovou frekvencí než
normální.
Hyperventilace je nejenom zbytečná, ale i škodlivá, protože zvyšuje nitrohrudní tlak,
snižuje venózní návrat k srdci a tím i minutový srdeční objem.
Není-li dokonale zajištěna průchodnost dýchacích cest (intubace), dochází při umělé
plicní ventilaci vysokými dechovými objemy k výraznější distenzi žaludku než při
ventilaci nižšími objemy.
U KPR může nižší minutová ventilace zajistit efektivní oxygenaci a ventilaci.
U dospělých je považován při KPR za adekvátní dechový objem cca 400 – 600 ml
(6 - 7 ml/kg).
Přerušování kompresí hrudníku během umělých vdechů má nepříznivý vliv na přežití.

Proto současné doporučení stanoví dobu trvání umělého vdechu na 1 sekundu, během
kterého se hrudník se dostatečně zvedá, ale zároveň se vyhýbáme usilovnému vdechu.
Doporučení platí pro všechny formy ventilace během KPR, včetně dýchání z plic do plic,
ručním křísícím přístrojem s aplikací i bez aplikace kyslíku.
Umělé dýchání z plic do plic nosem (obr. 23 a, obr. 23 b) je alternativou v případech, kdy
umělé dýchání ústy není účinné, při obličejových poraněních nebo při umělém dýchání ve
vodě při záchraně tonoucího.
Další nepříliš častou alternativou je umělé dýchání ústy do tracheostomatu (obr. 24)
u pacientů po laryngectomii. Při umělé plicní ventilaci pomocí ručního dýchacího přístroje
osvědčuje se použití novorozenecké „zvonečkové masky“ přitisknuté na tracheostoma.
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Užití obličejové masky v kombinaci s ventilem proti zpětnému vdechování při umělém
dýchání z plic do plic snižuje riziko infekce zachránce a neklade tak vysoké nároky na
praktickou dovednost (obr. 25).

Obr. 23 a

Obr. 23 b
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Obr. 24

Obr. 25
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Užití ručního dýchacího přístroje vyžaduje praxi a dovednost. Osamělý zachránce musí být
schopen otevřít dýchací cesty, předsunout čelist a současně držet masku na tváři postiženého
(obr. 26).

Obr. 26
Komprese hrudníku
V důsledku vzestupu nitrohrudního tlaku a přímé komprese srdce dochází k proudění
krve. Ačkoliv správně prováděná komprese hrudníku produkuje systolický tlak 60 80 mmHg, udržuje se diastolický tlak na hodnotách 0 – 40 mmHg a střední
arteriální tlak v a. carotis zřídka kdy přesahuje 40 mm Hg.
Komprese hrudníku tak produkuje malý, ale ještě mezní průtok krve mozkem a myokardem a
zvyšuje pravděpodobnost, že defibrilace bude úspěšná. Je důležité, aby první výboj byl
uskutečněn do 5 minut po vzniku kolapsu.
Postup při provádění nepřímé srdeční masáže:
1.
2.
3.
4.

Komprese zahájíme umístěním ruky do středu sterna
Frekvence komprese 100/min (maximálně 120/min)
Hloubka komprese 5 cm (maximálně 6 cm) u dospělých
Po každé kompresi hrudník uvolníme (relaxace), ale ruce neztrácejí kontakt
s hrudníkem
5. Poměr komprese: relaxaci 1:1
6. Usilujeme o minimalizaci přerušování kompresí
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7. Nespoléháme na palpaci a. carotis nebo a. femoralis jako měřítka efektivity
arteriálního průtoku
8. Je-li více zachránců, je účelné v prevenci únavy jejich střídání po 1 až 2 minutách
Nejsou dostatečné důkazy na podporu specifické pozice ruky pro kompresi hrudníku během
KPR u dospělých. U profesionálních zdravotníků se však prokázalo, že místo komprese bylo
stanoveno rychleji, jestliže zachránce přiložil přímo proximální část thenaru a hypothenaru
(zápěstní hranu dlaně) jedné ruky do „středu hrudníku“ (střední části sterna) a druhou
ruku přiložil na ni. Ukazuje se tedy rozumné rozšířit tento postup i na laické zachránce.
Frekvence kompresí znamená počet kompresí/čas - tj. rychlost s jakou jsou aplikovány, ale
ne celkový počet kompresí provedený za minutu. Počet aplikovaných kompresí je
determinován frekvencí, ale i počtem a délkou přerušení za účelem zajištění průchodnosti
dýchacích cest, provedením umělého vdechu a trváním analýzy AED.
Poměr komprese hrudníku : umělé vdechy
V současné době nemáme k dispozici studii, která by dokazovala u lidí optimální poměr
kompresí hrudníku s umělými vdechy. Na zvířecích modelech se jeví optimální poměr vyšší
než 15 : 2. Na základě studií na matematickém modelu se považuje za optimální pro
kompromis mezi průtokem krve a dodávkou kyslíku poměr 30 : 2.
Poměr 30 : 2 je doporučován pro jednoho zachránce provádějícího resuscitaci na
dospělém nebo dítěti mimo nemocnici. To snižuje počet přerušení kompresí, redukuje
pravděpodobnost hyperventilace, zjednodušuje výuku a usnadňuje zapamatování. U dítěte
v přítomnosti dvou profesionálních zachránců volíme poměr komprese : vdech 15 : 2.
Pouze komprese
Zachránci mnohdy jen neochotně přistupují k umělému dýchání z plic do plic u neznámých
osob postižených zástavou oběhu. V současné době je však známo, že:
• v prvních minutách po non-asfyktické zástavě oběhu mohou být samotné komprese
hrudníku stejně efektní jako kombinace ventilace s kompresemi
• jsou-li dýchací cesty průchodné, občasný „gasping“ a pasivní uvolnění hrudníku, mohou
přispět k udržení „normálního“ vztahu ventilace: perfuze během KPR.
• u dospělých je nepřímá srdeční masáž bez ventilace spojena se signifikantně lepším
výsledkem, než není-li KPR prováděna vůbec.
Proto je vhodné doporučit laickým zachráncům, zejména, nejsou-li schopni nebo ochotni
přistoupit současně k umělému dýchání, provádět alespoň samotné komprese, jako
standardní postup (Hands-only-CPR).

III. Obstrukce dýchacích cest cizím tělesem
(FBAO = Foreign-body airway obstruktion)
Jde o poměrně vzácnou příhodu, která však, není-li včas a korektně léčena, končí až v 1 %
případů fatálně. Většinou je FBAO spojena s jídlem a obvykle bývají přítomni svědci. Proto
je možná časná zachraňující intervence ještě ve fázi, kdy je postižený při vědomí.
Rozhodující pro úspěšné vyřešení příhody je včasné rozpoznání příčiny.
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Stav nesmí být zaměněn za:
- srdeční záchvat
- epileptický záchvat
- náhlou cévní mozkovou příhodu
- stavy vyvolávající náhlou dušnost, cyanózu a ztrátu vědomí
Cizí těleso může vést k mírné nebo těžké obstrukci. Rozlišení obou stavů ukazuje obr. 27.

Obr. 27
Pokud je postižený při vědomí, zeptáme se: „dusíte se ?“
Postup při léčbě FBAO ukazuje obr. 28.

Obr. 28
Postup lze použít i u dětí nad 1 rok
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1. Jestliže postižený vykazuje známky mírné obstrukce dýchacích cest:
• vyzvěte jej k pokračujícímu kašli
2. Postižený vykazuje známky těžké obstrukce dýchacích cest a je při vědomí
• aplikujte 5 za sebou jdoucích úderů do zad,
° postavte se dozadu za postiženého poněkud stranou
° jednou rukou podporujte hrudník a nakloňte postiženého dopředu, takže
jestliže objekt, který způsobil obstrukci, bude vykašlán, nezapadne zpět do
dýchacích cest
° proveďte 5 úderů proximální částí thenaru a hypothenaru mezi lopatky
• kontrolujte po každém úderu, zda se mírní obstrukce dýchacích cest. Pokud některý
z nich obstrukci odstraní, není nutné použít všech 5 úderů,
• jestliže 5 úderů mezi lopatky nevede k úspěchu, použijte Heimlichova manévru:
° postavte se za postiženého a přiložte obě ruce na horní část břicha
° nakloňte postiženého vpřed (obr. 29)
° sevřete ruku v pěst a umístěte ji mezi procesus xiphoides a umbilicus
° uchopte tuto ruku druhou rukou a prudce udeřte dovnitř a nahoru.
Manévr opakujte až 5x.
• jestliže obstrukce trvá, pokračujte střídavě pěti údery mezi lopatky a pěti
abdominálními údery

Obr. 29 Heimlichův manévr
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3. Jestliže postižený upadne do bezvědomí
• uložte postiženého opatrně na zem
• ihned aktivujte ZZS
• zahajte KPR od 5.2. ZNR
Postup u FBAO působící lehkou obstrukci dýchacích cest
•
•

•

Kašel vyvolá zvýšení tlaku v dýchacích cestách a může vypudit cizí těleso.
Agresivní léčba - úderem do zad, abdominálním úderem a kompresí hrudníku,
může případně způsobit vážné komplikace a vést ke zhoršení obstrukce v dýchacích
cestách. Tyto postupy jsou proto vyhrazeny pro postižené s těžkou obstrukcí
dýchacích cest.
Postižení s mírnou obstrukcí dýchacích cest musí zůstat pod kontinuálním
dohledem, dokud se stav nezlepší nebo se nevyvine těžká obstrukce!

Postup u FBAO s těžkou obstrukcí dýchacích cest
•
•
•

U dospělých a dětí nad 1 rok věku s kompletním FBAO jsou údery nebo plácnutí dlaní
do zad efektivnější než abdominální úder.
U postiženého v bezvědomí, o kterém předpokládáme, že bylo vyvoláno FBAO,
zahájíme KPR. Při otevírání dýchacích cest rychle zkontrolujeme dutinu ústní, zda
nějaké cizí těleso nebylo vypuzeno.
Během KPR neodstraňujeme solidní materiál z dýchacích cest, pokud není vidět.

Následná péče a předání do lékařské péče
I po úspěšném zákroku pro FBAO může zůstat cizorodý materiál v horních nebo dolních
dýchacích cestách a působit pozdní komplikace. Proto postižený s perzistujícím kašlem,
polykacími obtížemi a pocitem cizího tělesa v krku musí být lékařsky vyšetřen.
•
•

Heimlichův manévr je nevhodný u malých dětí, obézních osob a těhotných žen!
Abdominální úder může způsobit vážná vnitřní poranění. Proto všichni postižení,
u nichž byl použit abdominální úder, by měli být vyšetřeni lékařem pro možné
poranění.

Poznámky k resuscitaci dětí a utonulých
Sekvence, umělá ventilace a komprese hrudníku (postup A-B-C) je významná u oběhových
zástav, kde jsou zásoby kyslíku již vyčerpány – tedy u VF asi za 4 - 6 minut po kolapsu nebo
ihned po kolapsu pro asfyktickou- zástavu.
Předchozí guidelines rozlišovaly podle patofyziologie zástavy oběhu a doporučovaly
u postižených s identifikovatelnou asfyxií (tonutí, trauma, intoxikace) a u dětí, provádět
1 min KPR před tím, než osamělý zachránce opustil postiženého, aby vyhledal pomoc,
aktivoval ZZS a po návratu pokračoval v resuscitaci.
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Obr. 30 Základní neodkladná resuscitace dětí
Modifikace postupů ZNR dospělých pro užití u dětí:
•

•

•
•
•

•
•

Před zahájením kompresí aplikuj 5 umělých dechů
- dýchání z plic do plic u dítěte (obr. 31)
- dýchání z plic do plic ústy a nosem u novorozence - kojence – do 1 roku (obr. 32)
Komprese hrudníku se provádí přibližně do hloubky 1/3 předozadní distance
- u dětí pod 1 rok pomocí dvou prstů (obr. 33)
- u dětí nad 1 rok pomocí jedné nebo dvou rukou (obr. 34, 35)
Poměr kompresí ke vdechům je 30 : 2
Pokud provádějí NR dítěte dva zdravotníci, je poměr kompresí ke vdechům 15 : 2
Zásada „Phone fast“ – kdy osamělý zachránce provádí KPR přibližně 1 min a poté
odchází pro pomoc/aktivovat ZZS a po návratu pokračuje v resuscitaci, nemá absolutní
platnost (u 7 – 15 % dětí je příčinou náhlé zástavy oběhu komorová fibrilace)
Zůstává však nejvhodnějším postupem u asfyktické, sekundární srdeční zástavy
V méně častých případech, u dětí dosud zdravých, může vzniknout náhlá synkopa (mladí
atletici - úder míčem presternálně apod.) na podkladě bezpulzové tachykardie, případně
fibrilace komor. V tomto případě je na místě využít výboj AED a okamžitě volat číslo
tísňového volání.
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Vznikne-li náhlá zástava bez svědků: ihned KPR + volat 155 + AED
Vznikne-li náhlá zástava za přítomnosti svědků: volat 155 + AED + KPR

•

Zdravotníci se mohou palpačně orientovat o tepu po dobu kratší než 10 sekund u dětí
> 1 rok na a. carotis, u dětí < 1 na a. brachialis

•

Kompletní KPR je výhodnější než top-less masáž

•

85 % zástav oběhu je u dětí asfyktických

Obr. 31
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Obr. 32

Obr. 33
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Obr. 34

Obr. 35
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Při resuscitaci tonoucího užívá osamělý zachránce stejný postup – 5 iniciálních vdechů a
1 min KPR. Při neúspěchu odchází pro pomoc a po návratu pokračuje v resuscitaci.
U traumatu nebo intoxikace může být pro laického zachránce obtížné rozpoznat příčinu
kardiorespirační zástavy, proto těmto postiženým poskytujeme pomoc podle
standardního protokolu.

Riziko zachránce
•
•
•
•
•

Nejdůležitější během resuscitace je bezpečnost zachránce i postiženého.
Jsou známy případy onemocnění zachránce tuberkulosou a SARS v souvislosti s KPR.
Přenos HIV během KPR zatím nebyl popsán (ale nelze jej vyloučit).
Nejsou známy humánní studie týkající se účinnosti bariérových zařízení pro KPR. Určité
filtry a zařízení opatřená jednocestným ventilem mohou být vhodnou prevencí přenosu
bakteriální infekce z postiženého na zachránce během umělého dýchání z plic do plic.
Obličejová resuscitační rouška nechrání před SARS a pravděpodobně ani před jinými
virovými chorobami přenosných vzduchem

Elektrická defibrilace a kardioverze
Elektrická defibrilace a kardioverze jsou léčebné metody využívající elektrického
impulsního proudu adekvátní energie k obnově koordinované srdeční činnosti.
Termín defibrilace je vyhrazen pro elektroimpulsoterapii fibrilace komor/komorové
tachykardie, termín kardioverze je vztažen na ostatní tachyarytmie.
Defibrilace je definována jako ukončení fibrilace/ventrikulární tachykardie nejméně na
5 sekund po výboji; cílem defibrilace je však obnova spontánní cirkulace.
První defibrilaci provedl v r. 1936 Beck C. během nitrohrudní operace. V r. 1956 uskutečnil
Zoll P. M. první transtorakální defibrilaci střídavým proudem. Možnosti elektrické
kardioverze u jiných arytmií než fibrilace komor ověřil v r. 1961 Lown B. a v r. 1962 zavedl do
klinické praxe synchronizovanou kardioverzi.
První zprávu o experimentální a klinické zkušenosti s automatizovaným externím
defibrilátorem (AED) uvádí Diack A. W. v r. 1979. Následující studie, Jagaro N. S. (1980),
Rozkovec A. (1983), Cummings R. O. (1984) a další potvrzují nejen význam pro široké užití
AED, ale potvrzují i vysokou specifitu algoritmu AED a bezpečnost užití.

Strategie před defibrilací
Prekordiální úder
je rázný úder pevnou pěstí provedený z výše 40 – 50 cm na dolní polovinu sterna
• Je obecně spojen s nízkou účinností
• Potenciální přínos lze očekávat pouze tehdy, je-li proveden do 10 sekund od vzniku
komorové fibrilace nebo komorové tachykardie u monitorovaného pacienta (účinnost
< 2% u VT). Úder provést pouze jedenkrát.
• Z nežádoucích účinků jsou známy: konverze komorové tachykardie na fibrilaci komor,
vznik AV bloku III. stupně a asystolie
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KPR před defibrilací
Jestliže od vzniku zástavy oběhu uběhlo více než 4 – 5 minut, doporučovaly Guidelines 2005
před provedením defibrilace přistoupit ke KPR po dobu 1,5 – 3 minuty. Na základě
metaanalýzy, která však neprokázala signifikantní efekt, doporučení z roku 2010 dobu
provádění KPR před defibrilaci nestanoví.

Časná defibrilace
Časná defibrilace je klíčovým článkem řetězu přežití, který průkazně zvyšuje outcome
u osob postižených zástavou oběhu na podkladě komorové fibrilace/tachykardie.
Principy časné defibrilace:
¾ Pravděpodobnost úspěšné defibrilace a následného přežití a propuštění z nemocnice
klesá v časové závislosti.
¾ S každou minutou, která uplyne od kolapsu do první defibrilace, klesá naděje na
přežití, pokud není prováděna svědky příhody KPR, o 7 – 10 %:
Defibrilace

okamžitá
do 1 min
za 5 min
za 7 min
za 12 min

– přežití v 94 %
– přežití v 90 %
– přežití v 50 %
– přežití ve 30 %
– přežití ve 2 – 5 %

¾ Pokud svědci nehody provádějí korektně KPR neodkladnou resuscitaci, naděje na
přežití klesá méně strmě, cca 3 – 4 %/min. a procento přežívajících se může zvýšit 2 –
3x.
Má-li být defibrilace a tím i KPR úspěšná, je účelné respektovat doporučení:
1. Časná defibrilace
- obecně do 5 minut od obdržení tísňového volání
- ve zdravotnických zařízeních do 3 minut
2. Pokud nelze realizovat požadovaný interval „volání – výboj“ konvenčním způsobem,
využít techniku AED:
a) rozmístit AED na exponovaných místech (odhadovaný výskyt 1 náhlá zástava oběhu
na 1000 osob/rok)
b) vycvičit laické zachránce schopné:
• diagnostikovat zástavu oběhu
• aktivovat ZZS (tel. 155, 112)
• provádět KPR
• pracovat s AED
c) rozlišit a vycvičit tři úrovně laických zachránců
1. úroveň – hasiči, policie, bezpečnostní personál, horská služba, posádky letadel
2. úroveň – pracovníci v exponovaných provozech, na veřejných prostranstvích,
supermarkety, arény
3. úroveň – rodinní příslušníci a přátelé osob s vysokým rizikem náhlé zástavy oběhu
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¾ Všichni zdravotníci, kteří jsou povinni provádět KPR, mají být vycvičení,
vybaveni a autorizováni k provádění defibrilace
¾ Osoby vycvičené k používání AED musí zároveň ovládat základní neodkladnou
resuscitaci
¾ Časná defibrilace musí být dostupná ve všech nemocnicích, poliklinikách,
ordinacích, a na exponovaných veřejných místech

Automatizované externí defibrilátory
jsou sofistikovaná, počítačem řízená zařízení, která na základě analýzy křivky EKG instruují
hlasovými a vizuálními pokyny laické zachránce o bezpečném provedení defibrilace
v průběhu KPR. Základní technické vlastnosti a parametry AED uvádí obr. 36.

Obr. 36 Automatizované externí defibrilátory

Automatická analýza rytmu
Automatizované externí defibrilátory jsou v analýze křivky EKG mimořádně přesné.
Možnosti obecného využití AED jsou na obr. 37.

Obr. 37
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Ačkoliv AED nejsou konstruovány pro aplikaci synchronizovaného výboje, všechny doporučí
výboj při komorové tachykardii (monomorfní i polymorfní), jestliže frekvence a morfologie
vlny R překročí předvolené hodnoty.
Příčiny nevhodného výboje nebo selhání výboje uvádí obr. 38.

Obr. 38

Provedení AED
Před připojením automatizovaného externího defibrilátoru musí zachránce zhodnotit, zda
nejsou přítomny některé specifické situace, které vyžadují zvláštní přístup nebo mohou být
kontraindikací AED.
1. Voda
¾ Na kůži pacienta vede ke zkratování mezi elektrodami a snižuje efekt defibrilace.
Před výbojem je nutno hrudník osušit!
¾ Je-li pacient „skokan do vody“ pozor na možné poranění C-páteře.
Při suspekci - imobilizovat C-páteř!
2. Dítě
¾ Primární srdeční zástava u dětí je méně obvyklá než u dospělých.
¾ Většina terminálních rytmů u pacientů < 17 let je asystolie nebo bezpulzová elektrická
aktivita.
¾ Komorová fibrilace je příčinou zástavy oběhu v 7 – 15 %.
¾ 50 % zástav oběhu je u dětí < 1 rok.
Příčinou:
- do 6. měsíce věku je zejména „Infant death syndrome“ (IDS) a poruchy
respirace/asfyxie
- později trauma a tonutí
¾ Defibrilaci lze uvážit u:
• komorové fibrilace a bezpulsní komorové tachykardie detekované AED
• standardní AED bez úprav lze použít pro dítě starší 8 let, váhy více než 25 kg
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•
•

pro děti ve věku 1 – 8 let užíváme speciální AED nové generace
zvolená energie je 4 J/kg. Elektrody pro děti s těl. hm. < 10 kg mají průměr 4,5 cm,
u dětí s těl. hm. > 10 kg nebo starších než 1 rok mají průměr 8 – 12 cm

3. Transdermální medikace
¾ AED elektrody nesmí být aplikovány přes transdermální medikaci (nitráty, analgetika,
antihypertenziva, hormony apod.)
¾ Náplast působí jako isolant a může efekt výboje blokovat
¾ Může být příčinou kožních popálenin
Před výbojem nutno náplast odlepit a mast otřít!
4. Implantovaný pacemaker/ICD
¾ Elektrody umístit nejméně 10 cm od implantovaného zařízení!
¾ Při implantaci v pravé podklíčkové krajině volit A-P pozici defibrilačních elektrod

Univerzální postup při práci s AED
V současné době existují různé typy automatizovaných externích defibrilátorů, ale základní
kroky při jejich obsluze jsou stejné:

1. krok: Zapnout AED
-

stiskem tlačítka „ON“ nebo se zařízení aktivuje otevřením krycího víka
tím se aktivuje hlasové upozornění, které dále povede zachránce krok za krokem během
KPR

2. krok: Nalepte elektrody
Při defibrilaci je transmyokardiální proud maxiální, jsou-li elektrody umístěny tak, že
fibrilující oblast srdce leží mezi nimi. Optimální poloha elektrod proto nemusí být stejná pro
fibrilaci komor a síní.
Lokalizace elektrod
Pro komorové arytmie volíme lokalizaci elektrod:
•

sterno-apikální - pravá elektroda (sternální) leží vpravo od sterna pod klíční kostí
- levá (apikální) se přiloží ve střední čáře axillární,
vlevo od bradavky, horní okraj elektrody asi 7 cm pod vrcholem axilly

Další možné alternativy lokalizace elektrod:
• biaxillární
- elektrody jsou umístěny na bočních stěnách hrudníku, vpravo a vlevo
• antero-posteriorní - jedna elektroda vpředu nad prekordiem vlevo a druhá elektroda na
zádech pod levou lopatkou
• diagonální
- jedna elektroda je na standardním místě apikálně a druhá elektroda
vpravo na zádech nahoře
U žen a osob s gynekomastií umísťuje se elektroda pod levý prs.
U těhotných ve vysokém stupni těhotenství umísťují se elektrody mimo levý prs.
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Fibrilace síní je udržována reentry mechanismem v levé síni. Protože levá síň je v hrudníku
lokalizována vzadu, bude, podle některých autorů, účinnější pro zevní kardioverzi síňové
fibrilace předozadní lokalizace elektrod. Pokud jsou pro kardioverzi užívány bifázické,
impedančně kompenzované impulsy, je účinnost kardioverze méně závislá na pozici elektrod.
Velikost elektrod
Velikost elektrod je nepřímo úměrná impedanci. Pro účely AED jsou užívány pro defibrilaci
u dospělých samolepící elektrody o průměru 8 – 12 cm. Standardní AED jsou vhodné pro děti
od 8 let věku.
U dětí ve věku mezi 1 a 8 lety užívají se pediatrické elektrody s tlumícím článkem k redukci
energie výboje.
Holení hrudníku
U osob s ochlupeným hrudníkem vede špatný kontakt mezi elektrodou a pokožkou ke zvýšení
impedance a snížení účinnost defibrilace. Současně může docházet ke vzniku jiskření a vznik
popálenin.
Oholení hrudníku pomůže snížit transtorakální impedanci a proto je vhodné rychlé oholení
místa zamýšleného umístění elektrod, pokud nepovede k odložení defibrilace.

3. krok: Analýza rytmu
¾
¾
¾
¾

odstoupit od pacienta, nedotýkat se ho, nehýbat s ním
analýza zahájena stisknutím tlačítka/automaticky po přilepení elektrod
trvání analýzy = 5 – 10 sek. podle typu AED
je-li přítomna ventrikulární fibrilace - přístroj oznámí VÝBOJ INDIKOVÁN

4. krok: Odstoupit - výboj
¾
¾
¾
¾

po indikování výboje zařízení se nabíjí
většina zařízení nabíjení „odpočítává“
před výbojem kontrola – „všichni od pacienta“
VÝBOJ

Výsledek a postup po defibrilaci
1. Zpráva: VÝBOJ INDIKOVÁN
Známky cirkulace nejsou přítomny
Možná příčina: přetrvávající komorová fibrilace/tachykardie
¾ Zachránce se vrací bez ACLS ke KPR 30:2 na 2 min.
¾ AED provádí analýzu
¾ Pokud komorová fibrilace/tachykardie trvá => indikován:
- 1 výboj 150 – 360 J bifázický
- nebo 1 výboj 360 J monofázický
¾ Postup se opakuje, pokud není zpráva – VÝBOJ NENÍ INDIKOVÁN
2. Zpráva: VÝBOJ NENÍ INDIKOVÁN
Známky cirkulace nejsou přítomny
Možná příčina: asystolie, PEA
¾ Kontrola známek cirkulace - pokračovat v KPR
¾ Zpráva – VÝBOJ NENÍ INDIKOVÁN
¾ Analýza se opakuje po 1 – 2 min.
Zpráva: výboj není indikován při nepřítomnosti známek oběhu, opakována 3x za sebou
=> úspěch málo pravděpodobný.
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3. Zpráva: VÝBOJ NENÍ INDIKOVÁN
Známky cirkulace jsou přítomny
¾ Kontrola oběhu a dýchání
¾ Jestliže pacient nedýchá => umělé dýchání f = 8 – 10/min
¾ Dýchání adekvátní => zotavovací poloha
Pokračovat v monitoraci pacienta pomocí AED.
4. Dojde-li k recidivě komorové fibrilace/tachykardie:
¾ AED vyzve: ZKONTROLUJ PACIENTA!
¾ AED se automaticky nabíjí

Práce jednoho zachránce s AED
¾
¾
¾
¾
¾

kontrola vědomí – nereaguje
volat o pomoc
pacient nedýchá normálně
poslat pro AED - aktivovat ZZS – 155
KPR 30 : 2

Práce s AED – více zachránců
Pokud lze zajistit pomocníky!
¾ Aktivovat ZZS – 155
¾ ZNR – KPR
¾ Práce s AED

AED ALGORITMUS

Obr. 39
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PRÁCE S AUTOMATIZOVANÝM EXTERNÍM DEFIBRILÁTOREM
1. Standardní AED jsou vhodné pro děti starší 8 let
2. Pro děti ve věku 1 – 8 let použijte pediatrické defibrilační elektrody nebo pediatrické
verze defibrilátorů
3. Použití AED se nedoporučuje u dětí mladších než 1 rok

Postup při použití automatizovaného externího defibrilátoru
1. Ujistěte se, že postižený a všichni přítomní jsou v bezpečí.
2. Jestliže postižený nereaguje a nedýchá normálně, vyšlete někoho pro AED a volejte ZZS.
3. Zahajte KPR podle směrnic pro základní neodkladnou resuscitaci (ZNR).
4. Jakmile je k dispozici defibrilátor
• Zapněte defibrilátor a připojte defibrilační elektrody. Je-li přítomno více
zachránců, pokračují v KPR.
• Postupujete podle hlasových nebo vizuálních pokynů.
• Zajistěte, aby se postiženého nikdo nedotýkal v době, kdy AED analyzuje rytmus.
5.1.

Jestliže je výboj indikován
• Zajistěte, aby se nikdo nedotýkal postiženého.
• Stiskněte tlačítko pro výboj podle pokynu (plně automatizovaný AED spustí výboj
automaticky).
• Pokračujte podle hlasových/vizuálních pokynů.

5.2.

Jestliže výboj není indikován
• Okamžitě pokračujte v KPR v poměru 30 kompresí a 2 dechy
• Pokračujte podle hlasových /vizuálních pokynů

6. Pokračujte podle pokynů AED do doby než
• Dorazí kvalifikovaní zachránci a převezmou resuscitaci
• Postižený začne normálně dýchat
• Bude zcela vyčerpán
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Obr. 40 Automatizovaný externí defibrilátor - schéma funkčních součástí

Obr. 41 Automatizovaný externí defibrilátor
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Obr. 42 Automatizovaný externí defibrilátor

Obr. 43 Automatizovaný externí defibrilátor -vyjmuty samolepící elektrody

65

Obr. 44 Ujistěte se, že nehrozí žádné nebezpečí

Obr. 45 Reaguje na zevní podněty?
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Obr. 46 Přivolejte pomoc

Obr. 47 Zajistěte průchodnost dýchacích cest
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Obr. 48 Rozhodnutí o použití AED

Obr. 49 Zavolejte pomoc – aktivujte ZZS

68

Obr. 50 Nepřímá srdeční masáž – 100/min

Obr. 51 Umělé dýchání z plic do plic ústy – 8 - 10/min
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Obr. 52 Aktivace AED

Obr. 53 Následujte instrukce AED
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Obr. 54 Nalepování elektrod

Obr. 55 Nalepování elektrod
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Obr. 56 Během analýzy ustupte

Obr. 57 Výboj indikován – ustupte od pacienta
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Obr. 58 Stiskněte tlačítko – výboj

Obr. 59 Pokračujte v KPR 30 : 2 po dobu 2 min. bez kontroly rytmu
Zevní srdeční masáž 100/min.
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Obr. 60 Umělé dýchání z plic do plic 8 – 10/min

Poznámky k defibrilaci AED
) Optimální pouze jeden výboj a okamžité pokračování v KPR po dobu 2 min. bez kontroly
rytmu nebo tepu
Doporučuje se pokračovat v kompresích i během nabíjení defibrilátoru. Výboj provést
mezi dvěma kompresemi tak, aby přerušení kompresí nebylo delší než 5 sekund.
) Optimální energie pro jeden výboj:
- 150 – 200 J při bifázickém impulzu – BTE
- 120 J při bifázickém rektangulárním impulzu
- 360 J u monofázického impulsu

Rizika při KPR

• Riziko zážehu při defibrilaci – zdroj kyslíku umístit do vzdálenosti větší než 1 m
• Elektrotermické trauma
– odstranit kovové/zdravotní náramky
– elektrody musí být od sebe vzdáleny více než 8 cm

KPR – zahájení a ukončení
Resuscitace má být zahájena v případech, kdy je KPR přínosná k záchraně pokračujícího
života, kdy se nejedná o jeho pouhé krátké prodloužení bez kvality života, pro pacienta
přijatelné.
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Resuscitace se nezahajuje z důvodů:
1. Kvalitativních
¾ předem je rozhodnuto, že v případě srdeční zástavy nebude KPR zahájena
¾ jsou přítomny známky jisté smrti – dekapitace, dekompozice, mrtvolná ztuhlost,
mrtvolné skvrny
¾ byly bez efektu vyčerpány resuscitační postupy
2. Kvantitativních
¾ uplynula krajní doba od zástavy do zahájení KPR
¾ závažná polymorbidita
¾ nejistý postkoncepční věk novorozenců
Kritéria ukončení KPR
Hlavním kritériem ukončení KPR je prognóza úspěchu/neúspěchu.
Přitom záleží na:
- intervalu srdeční zástava – zahájení KPR
- intervalu začátek maligní – úspěšná defibrilace
- komorbiditě
- stavu, který předcházel KPR
Prodloužení KPR je třeba uvážit:
- je-li přítomna hypotermie nebo intoxikace/předávkování léků
- obnoví-li se oběh během KPR, i když jen přechodně
¾ KPR u dospělých i dětí považujeme za neúspěšnou, neobnoví-li se spontánní
oběh do 30 minut rozšířené NR
¾ u novorozenců se KPR ukončí, neobnoví-li se spontánní oběh do 15 minut
KPR v terénu nezahajujeme.
Obecně – občané i zdravotníci v terénu jsou vedeni k zahájení a provádění KPR.
Výjimky:
1. přítomny jisté známky smrti
- dekapitace
- dekompozice
- mrtvolné skvrny (za 20 – 50 minut)
- mrtvolná ztuhlost (za 0,5 – 6 hodin)
2. provádění KPR ohrožuje zdraví/život zachránce
3. neurologická prognóza kvality dalšího života není validním kritériem
V ČR není legislativně platný dokument „životní vůle“ ani rozhodnutí DNAR s platností
pro budoucí dobu.
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Ukončení KPR v terénu
V případech, že KPR provádějí: spoluobčané, zdravotníci nelékaři, lékaři mimo službu
(bez výbavy pro rozšířenou KPR), KPR se ukončí za následujících podmínek:
-

obnoví se spontánní oběh a dostatečné dýchání

-

dostaví se RZP/ZZS, která převezme další provádění KPR

-

zachránce není sto provádět KPR pro vyčerpání

-

zjistí se jisté známky smrti

-

okolní prostředí je pro život/zdraví zachránce nebezpečné
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AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU
MUDr. Jan Škoula
Definice: Ložisková ischemická nekróza buněk srdeční svaloviny.
Patofyziologie: Akutní infarkt myokardu vzniká, dojde-li ke kritickému nepoměru mezi
nabídkou a poptávkou po kyslíku v srdeční svalovině. Zmíněný stav může být způsoben
poruchou průchodnosti koronárních artérií, zvýšenými nároky myokardu na kyslík, které není
možno uspokojit (i při intaktním koronárním řečišti) nebo kritickým snížením tlaku
v systémové cirkulaci (nedostatečné plnění koronárního řečiště).
Nejčastější příčinou akutního infarktu myokardu je zúžení koronárních tepen ateromovým
plátem. Ruptura nebo exulcerace ateromovévo plátu vede k poškození vnitřního povrchu
cévy.
Organismus zahájí obrannou reakci, jejímž cílem je poškozenou plochu zhojit. Dochází
k formování trombu vytvořením fibrinové sítě a agregací destiček. Lokální dráždění vede
k různému stupni spazmu. Jelikož proces probíhá intravaskulárně, je jeho výsledkem částečný
nebo úplný uzávěr cévy s následnou myokardiální ischémií. Úplný uzávěr věnčité tepny po
dobu 20 min. působí nekrózy prvních buněk subendokardiálně, během 4 - 6 hodin proběhne
ireverzibilní myokardiální nekróza v celé šíři srdeční stěny. V okolí nekrotické tkáně existují
zóny „hibernovaného“ a „omráčeného myokardu“ – tato část srdeční svaloviny je schopna
během následujících hodin až dní obnovit svou funkci.
Obnovení průtoku postiženou tepnou (byť částečné) během co nejkratší doby může vést
k uzdravení srdeční svaloviny a má významný vliv na snížení morbidity a mortality.
Dalšími faktory, které mohou vést k infarktu myokardu, jsou:
• Embolizace do koronární tepny
• Krvácení do ateromového plátu
• Hypertrofie levé komory (zvýšená spotřeba kyslíku)
• Kritický spasmus koronární artérie
• Intoxikace CO (nízká saturace krve kyslíkem)
• Stavy s hypoventilací (intoxikace hypnotiky apod.)
• Předávkování amfetaminovými stimulancii (hyperkinetická cirkulace vede ke zvýšené
poptávce srdce po kyslíku)
• Hemodynamicky významné arytmie (porucha systolické funkce srdce, případně
hyperkinetická cirkulace)
• Zánětlivé postižení koronárních cév (myokarditida, systémová onemocnění)

Diagnostika v podmínkách PNP
Anamnéza
Které údaje mohou usnadnit diagnózu AIM:
•
•
•

Dřívější záchvaty angíny pectoris (30 – 50 %)
Údaje o projevech srdeční insuficience (dušnost, tachykardie, arytmie, nykturie, edémy)
15 – 20 %
Údaje o prodělaných infarktech
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•
•

Údaje o jiných závažných chorobách (vrozené vady, poruchy metabolismu lipidů, diabetes
mellitus, arteriální hypertenze)
Údaje o životosprávě a rizikových faktorech (hmotnost, kouření, výskyt cévních příhod
v blízkém příbuzenstvu, věk, stres atd.)

Symptomy
Převážná většina nemocných (90 %) popisuje jako vedoucí příznak intenzivní bolest na hrudi,
lokalizovanou do plochy, ne do bodu (nemocný ukazuje pěstí nebo plochou dlaně - nikoli
prstem). Bolest je vnímána nejčastěji v prekordiu, méně často v zádech čiv úhlech čelisti,
může propagovat do zad, týla, čelisti, epigastria a horních končetin, častěji do levé. Není
závislá na poloze a dýchání. Trvá déle než 20 min. Po nitrátech neustupuje.
Další obtíží je nausea a zvracení. Pacienti si stěžují i naintenzivní pocení. Pokud je
významněji postižena systolická funkce levé komory, bývá přítomna dušnost. Prakticky
všichni nemocní pociťují intenzivní neklid a strach ze smrti. Je-li myokardiální infarkt spojen
s hemodynamicky významnou arytmií, objevují se poruchy vědomí – synkopy. V případě
počínajícího kardiogenního šoku může být nemocný zmatený, případně agresivní v důsledku
hypoperfuze centrálního nervového systému.
Fyzikální vyšetření
Somatický nález na hlavě a krku bývá s výjimkou bledosti a zvýšeného pocení normální.
Poslechový nález na srdci je ovlivněn stavem srdeční svaloviny a papilárních svalů. Ozvy
jsou tiché, ohraničené, šelest je slyšitelný (kromě případů preexistující chlopenní vady) pouze
při poruše funkce papilárních svalů, případně při ruptuře mezikomorového septa. Vzácně je
slyšitelný perikardiální třecí šelest v důsledku lokální perikarditidy. Pokud dochází
k levostrannému srdečnímu selhání v důsledku poruchy systolické funkce levé komory, bývá
slyšet cvalový rytmus.
Poslechový nález na plicích není pro akutní IM charakteristický. V případě počínajícího
levostranného srdečního selhání bývají v závislosti na závažnosti poruchy systolické funkce
levé komory přítomny spastické fenomény a chrůpky při bazích plic. Pokud dochází
v souvislosti s akutním infarktem myokardu k manifestnímu levostrannému srdečnímu selhání
a k následnému rozvoji plicního edému, je poslechový nález charakteristický chropy nad
oběma plícemi, až vykašláváním zpěněného, případně růžového sputa.
Nález na břiše a končetinách nebývá při myokardiálním infarktu změněn. Změny tepu a
krevního tlaku nejsou pro akutní IM signifikantní a zjištěné hodnoty slouží spíše k výběru
optimálního léčebného postupu, případně mohou upozornit na některé komplikace (arytmie,
šok apod.).
Přístrojová diagnostika
Dominantní postavení v přednemocniční diagnostice akutního infarktu myokardu má stále
elektrokardiografie. Podle EKG obrazu lze velmi orientačně určit hloubku postižení
srdečního svalu (transmurální - Q, netransmurální - nonQ), lokalizaci tepenného uzávěru, typ,
případně závažnost arytmie, pokud je přítomna. Zkušený lékař dokáže správným
zhodnocením EKG křivky předem odhalit i některé hrozící komplikace a včas se připravit na
jejich řešení. Přenosný dvanáctisvodový EKG přístroj je dnes běžnou součástí vybavení vozů
Rychlé lékařské pomoci. Proto je nezbytné u každého pacienta s netypickou bolestí na hrudi
EKG záznam natočit. U nemocných s podezřením na ischemický původ bolesti je EKG
záznam samozřejmostí. Většina přístrojů je také vybavena více či méně kvalitním
diagnostickým modulem. Tato pomůcka by měla být schopna přinejmenším upozornit na
možnost výskytu čerstvé myokardiální léze. Její význam je však pouze druhotný.
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Některé firmy začínají nabízet přenosné přístroje pro echokardiografii. Vzhledem
k náročnosti na erudici lékaře, k finančním nárokům na pořízení odpovídajícího technického
vybavení a vzhledem k časové náročnosti vyšetření však zatím tato metoda v praxi
přednemocniční neodkladné péče není rozšířena.
Pulzní oxymetrie je cenným pomocníkem, díky kterému můžeme odhalit např. počínající
levostranné srdeční selhání (pokles SpO2 při absenci odpovídajícího poslechového nálezu na
plicích), případně počínající poruchu perfúze periferních tkání (kardiogenní šok).
Kapnometrie zatím v diagnostice akutních myokardiálních lézí významné postavení nemá.
V budoucnosti lze počítat i s vývojem přístrojů pro laboratorní diagnostiku akutního infarktu
myokardu v přednemocniční fázi, v současné době však tyto metody nejsou běžně dostupné.
EKG diagnostika
Diagnostika ischemických změn se opírá o posouzení kmitu Q, úseku ST a polarizace vlny T.
•

Elevace úseku ST > 1mm ve dvou a více svodech = známka akutní transmurální ischemie
(0 – 12 hod.). Může se vyvinout v Q infarkt i v nonQ infarkt (při včasné reperfúzi).

•

Patologické Q (> 25 % R nebo > 0,03 s-¹), ve 2 a více svodech = transmurální (Q) infarkt
(12 - 24 hod.).

•

Deprese úseku ST > 1 mm ve dvou a více svodech spolu s negativní vlnou
T = netransmurální ischemie. Tento nález bývá známkou kritické stenózy (nikoli úplného
uzávěru) koronární tepny. Obvykle se vyvíjí v netransmurální IM (nonQ).

•

Akutní infarkt s raménkovým blokem tj. typické příznaky IM a blok levého (široké
pozitivní komorové komplexy I, aVL, V5, V6 – šíře QRS > 0,12 s) nebo pravého (V1 a
V2 obraz R-R´široké, hluboké S ve V5, V6) Tawarova raménka je vhodné při nejasném
stáří EKG změn považovat za ekvivalent transmurálního IM.

Pravděpodobná lokalizace postižení podle EKG nálezu
Změny ve V1-V4 – postižení ramus interventrikularis anterior (RIA)
Změny ve II, III, AVF – postiženou cévou bývá arteria coronaria dextra (ACD)
Změny ve I, aVL, V5 - V6 – postižen je ramus circumflexus (RC)
Normální EKG nález nevylučuje přítomnost akutního infarktu myokardu.
Terapie
V úseku o patofyziologii bylo zmíněno, že akutní infarkt myokardu vzniká při kritickém
nepoměru mezi nabídkou a poptávkou srdeční svaloviny po kyslíku, a že tento stav může
vzniknout v souvislosti se zúžením koronárního řečiště, zvýšenou poptávkou myokardu po
kyslíku a sníženou perfúzí koronárního řečiště při nízkém tlaku v systémové cirkulaci.
Léčbou se snažíme ovlivnit všechny uvedené situace – tedy zvýšit saturaci O2 v krvi, snížit
nároky myokardu na kyslík a zvýšit přísun okysličené krve k buňkám srdeční svaloviny.
Zároveň je třeba předcházet hrozícím komplikacím, případně je rychle a účinně ovlivňovat.
V bodech je tedy možno vyjádřit terapeutické úsilí takto:
1. Zlepšit zásobení O² ⇒ kyslík maskou, NTG, ISDN
2. Snížit spotřebu O² ⇒ vyloučení námahy, poloha, analgosedace, β blockery
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3. Ovlivnit intravaskulární poměry ⇒ salicyláty, heparin, trombolýza
4. Léčba komplikací ⇒ maligní arytmie, mechanické selhání srdce jako pumpy
Zlepšit zásobení myokardu kyslíkem
•

Zvýšení frakce kyslíku ve vdechované směsi.
Kyslík by měl být v každé ordinaci a je součástí vybavení každého vozu RZP i RLP.
Výhodné je podávat jej zvlhčený, v dávce cca 4 l/min. Pokud jej nemocný nesnáší
(netoleruje masku), musíme toto přání respektovat. Jelikož ve vypjatých situacích lidé
dýchají převážně ústy (nikoli nosem), je podávání kyslíku kyslíkovými brýlemi méně
efektivní.

•

Vasodilatancia
Nitroglycerin (Maycor) a isosorbid dinitrát (Isoket) jsou látky, které zvyšují intracelulární
hladinu cyklického guanosin monofosfátu a působí relaxaci hladkého svalstva ve stěně
cévy. Použitím těchto léčiv můžeme významně ovlivnit složku cévního spazmu a
dosáhnout tak lepšího prokrvení strádajícího myokardu. Oba léky ve vyšších dávkách
ovlivňují kapacitní řečiště splanchniku, a tak snižují množství krve, které přitéká k srdci.
Dalším efektem je mírná relaxace periferních arterií, díky níž se srdce vyprazdňuje proti
menšímu odporu. Nitráty působí srdci úlevu zvláště při infarktech spojených s hypertenzí
a s počínajícím selháním levé komory.
Opatrnosti je třeba dbát při extrémní bradykardii či tachykardii (možnost prudkých změn
TK) a u infarktu pravé komory (v terénu obtížně diagnostikovatelný – projeví se obvykle
hypotenzí). Při hodnotách TK pod 90 torr vasodilatancia nepodáváme.

Snížit spotřebu O2
Faktory, které ovlivňují spotřebu kyslíku v myokardu, jsou tepová frekvence a síla srdečního
stahu (arteriální tlak, velikost srdce v diastole, úroveň sympatického tonusu atd.). Jak je
možno tyto parametry ovlivnit?
•

Akutní infarkt myokardu znamená pro nemocného i pro jeho okolí velkou psychickou
zátěž. Dobrá komunikace, klidné, nechaotické jednání a mírný, uklidňující přístup celého
záchranného týmu k nemocnému i jeho okolí je nezbytným základem úspěšné léčby
tohoto onemocnění.

•

Srdce je velmi citlivé na námahu – proto je nezbytné vyloučení jakékoli zbytečné
pohybové aktivity (shánění dokladů, chystání věcí do nemocnice apod.).

•

Jelikož je akutní infarkt myokardu pravidelně provázen bolestí a strachem, napomůže
včasná a účinná analgosedace (viz farmakoterapie AIM).

•

Snížení aktivity sympatiku použitím betablokátorů vede ke snížení srdeční frekvence,
snížení krevního tlaku, poklesu síly srdečních kontrakcí a zpomalení vedení vzruchu
srdcem. Celkově se tedy jedná o vysoce protektivní efekt, jehož výsledkem je nejen
zásadní snížení spotřeby kyslíku, ale i elektrická stabilizace myokardu. Betablokátory je
třeba podat vždy, když není kontraindikace!! KI je bradykardie < 60/min., TK < 100,
srdeční selhání (chrůpky, dušnost), periferní hypoperfúze, poruchy AV převodu, těžká
CHOCHBP.
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Ovlivnit intravaskulární poměry
Převážná většina infarktů je způsobena trombotickým uzávěrem koronární tepny. Záměrem
lékaře je, tento proces zastavit, případně zvrátit.
-

Antiagregace - nejužívanějším lékem je v tomto směru jistě kyselina acetylosalicylová.
Kyselina acetylosalicylová inhibuje cyklooxygenázu, díky níž je v cyklu kyseliny
arachidonové produkován tromboxan A2 – významný destičkový aktivátor, nezbytný pro
agregaci krevních destiček. Pokud není nemocný na salicyláty alergický, měl by je
dostat vždy při podezření na IM.

-

Antikoagulace - dalším prostředkem je Heparin. Tato látka zesiluje účinek antitrombinu
III, který brání konverzi fibrinogenu na fibrin. Heparin nedokáže rozrušit již existující
trombus, výrazně však zpomalí, případně zastaví jeho další narůstání (zejm. v kombinaci
s antiagregancii).

Fibrinolýza – Streptokináza, APSAC, rekombinantní tkáňový aktivátor plasminogenu
(alteplase, rtPA) Tyto látky jsou schopnyaktivovat plazmatický protein plazminogen na
plazmin, který dokážerozložit již vzniklý trombus a rekanalizovat tak lumen trombotizované
koronární artérie. Zmíněná metoda patří ke standardním postupům léčby akutního infarktu
myokardu v hospitalizační fázi. Přednemocniční trombolýza (na místě prvního kontaktu
lékaře s nemocným) může být provedena zkušeným lékařem záchranné služby při splnění
následujících podmínek:
-

12svodové EKG prokáže známky jistého akutního infarktu
(elevace ST minimálně ve dvou svodech)
uplynuly < 4 hodiny od začátku infarktu
absence všech kontraindikací
nejsou sebemenší pochybnosti o diagnóze

Z organizačního hlediska je vhodné o prehospitalizační trombolýze uvažovat tam, kde je
vlivem vzdálenosti nebo vlivem organizace příjmu nemocného na koronární jednotku čas od
přijetí výzvy operačním střediskem do předání nemocného na koronární jednotku delší než
90 minut.
Kontraindikace trombolýzy
Absolutní:
- mozková cévní příhoda v posledních 6 měsících - krvácení do mozku kdykoli v minulosti
- větší trauma či operace v posledních 3 týdnech
- gastrointestinální krvácení v posledním měsíci
- známá krvácivá porucha
- disekující aneurysma aorty
Relativní:
- tranzitorní ischemická ataka v posledních 6 měsících
- léčba perorálními antikoagulancii (Pelentan, Warfarin)
- těhotenství
- nekompresibilní vpichy do tepen či žil
- traumatická resuscitace
- nedávná léčba sítnice laserem
- refrakterní hypertenze (systolický tlak > 180 mmHg nereagující nitráty ev. betablokátory)
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Komplikace
Komplikace v rámci PNP bývají dvojího druhu:
- Arytmie (viz kapitola Poruchy rytmu)
- Selhání srdce jako pumpy (Selhání 40 % = Šok, Selhání více než 45 % = Smrt)
Farmakoterapie akutního infarktu myokardu v rámci PNP
V předchozím oddílu byly zmíněny základní léčebné postupy, kterými je možno průběh
akutního infarktu myokardu zpomalit, zastavit, případně i zvrátit.
Základem léčby všech intenzivních stavů, tedy i akutního infarktu myokardu je zajištění
intravenózního přístupu kanylou a podávání léků nitrožilně.
Konkrétní postup při farmakoterapii je možno rozdělit do 5 základních oddílů:
1. Analgosedace
2. Antiagregace a hemokoagulace
3. Vazodilatace
4. Blokáda sympatiku
5. Fibrinolýza
6. Ostatní
Analgosedace
Analgosedace hraje v přednemocniční fázi léčby akutního infarktu myokardu klíčovou roli.
Dokáže pacienta zbavit bolesti i strachu, což jsou faktory, které působí aktivaci sympatiku a
motorický neklid nemocného, čímž zvyšují spotřebu kyslíku v buňkách srdeční svaloviny.
Následující tabulka podává informaci o nejčastěji podávaných preparátech a dávkování.
Považuji za nezbytné znovu upozornit na účinky opiátů ve smyslu hypotenze (potencován
kombinací s neuroleptiky) a útlumu dechového centra (potencován v kombinaci se sedativy,
zejména s Midazolamem)
Preparát

Dávka

Poznámka

Fentanyl
Morphin

0,1 – 0,2 mg
5 – 10 mg

Sufenta
Dehydrobenzperidol

0,1 – 0,2 mg
5 – 10 mg

Diazepam
Midazolam

5 – 10 mg
5 – 10 mg

Opiátové analgetikum
Opiátové analgetikum,
centr. symptalotický efekt, nausea
Opiátové analgetikum
Neuroleptický účinek, antiemetikum,
mírná vazodilatace
V kombinaci s opiáty tlumí dechové centrum
V kombinaci s opiáty silný útlum dechového
centra

Antiagregace a hemokoagulace
Nárůst trombu má v patofyziologii akutního infarktu myokardu velký význam. Jeho blokáda
může příznivě průběh ovlivnit průběh akutního infarktu myokardu i rozsah poinfarktových
změn.
Preparát

Dávka

Poznámka

Aspégic
Heparin

500 mg (1 amp.)
5000 j

Pozor na možnou alergii na salicyláty
Pozor na preexistující změny koagulace

82

Vasodilatace
Vasodilatace má svůj význam nejen v ovlivnění spazmů, které sespolupodílejí na uzávěru
koronární artérie, ale díky svému systému účinku příznivě ovlivňuje předtížení (preload –
plnicí tlak srdce, který bezprostředně souvisí s množstvím krve, která přitéká do srdce) i
dotížení (afterload – odpor periferní cirkulace, proti kterému se levá komora vyprazdňuje)
srdce. Vasodilatací lze tedy zvýšit množství krve, přitékající k myokardu, ale i snížit nároky
na spotřebu kyslíkuv srdeční svalovině redukcí nároků na srdeční výkon. Preparát je v úvodní
fázi možno podávat ve formě spreje intrabukálně, po zajištění žilního přístupu intravenózně.
Formy tabletové (NTG linguety) lze v současné době považovat za obsoletní (nestandardní
obsah NTG, špatné vstřebávání účinné látky při suchu v ústech).
Preparát
Isoket

Dávka
2 - 3 dávky s.l.

Nitro-Mack

2 - 3 dávky s.l.

Poznámka
injekční forma – 1 – 10 mg v infúzi
100 ml/hod.
injekční forma – 1 – 10 mg v infúzi
100 ml/hod.

V případě intravenózní aplikace nitrátů je třeba provádět průběžné kontroly TK a rychlost
infúze upravovat podle aktuálně naměřených hodnot. Podání nitrátů může způsobit reflexní
tachykardii. Výhodná je kombinace s betablokátory.
Blokáda sympatiku
Betablokátory mají negativně inotropní, negativně chronotropní inegativně dromotropní
účinek. Snižují tedy sílu srdečního stahu, zpomalují srdeční akci a zpomalují vedení vzruchu
převodním systémem myokardu. Zároveň tlumí aktivitu tzv. ektopických center, tedy míst,
kde vznikají samostatné impulsy – extrasystoly. Tento účinek je velmi významný
v souvislosti se vznikem maligních arytmií. Betablokátory by měly být podány vždy, když
nejsou přítomny kontraindikace jejich podání (viz výše).
Stejně jako pro ostatní farmaka, platí i zde požadavek na intravenózníaplikaci. Preparáty je
vhodné podávat v krátké infúzi. V případě nebezpečí zhoršení CHOCHBP, event. v jiné
situaci, kdy je žádoucí mít okamžitou kontrolu nad působením betablokátoru, je výhodné
použít Esmolol, jehož účinek odeznívá během 5 – 8 minut po ukončení infúze.
Preparát
Trimepranol

Dávka
1 amp

Metoprolol
Esmolol

1 amp
1 amp.

Poznámka
není kardioselektivní, nebezpečí zhoršení
CHOCHBP
beta1 selektivní
beta1 selektivní, ultrakrátký účinek

Fibrinolýza
Otázky fibrinolýzy byly vyčerpávajícím způsobem probrányv předchozím textu. Doplnit lze
jen skutečnost, že tento druh léčby je spojen s vysokým rizikem krvácení (např. při následné
KPCR). Úspěšná reperfúze bývá provázena výskytem maligních arytmií. Fibrinolýzu lze tedy
provádět pouze za předpokladu odpovídajícíhotechnického zázemí (EKG, Defibrilátor) a
odpovídající erudicezdravotnického personálu na místě.
Preparát
Streptase

Dávka
1 500 000 j

Poznámka
Látka se podává v infúzi 100 ml F1/1
po dobu 30min.
Předchází podání Aspégicu 500 mg i.v.
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Ostatní
Akutní infarkt myokardu je onemocnění, které mívá pestrýklinický obraz. Proto se v jeho
průběhu mohou vyskytnout situace, vyžadující kromě léčby výše uvedené i léčbu
symptomatickou. V některých případech (např. dlouhodobé užívání diuretik) může býtúčelné
pamatovat na možnou iontovou nerovnováhu apod. V podobných situacích je třeba důsledně
pamatovat na vzájemnélékové interakce a vedlejší účinky podávaných preparátů, neboťakutní
infarkt myokardu představuje pro nemocného sám o soběnesmírnou zátěž a postižený
organizmus se dostává na samotnouhranici svých kompenzačních možností. Sebenepatrnější
další zátěžmůže být pro pacienta osudná. Veškerá léčiva je proto nutno podávatpo zralé
úvaze, v odpovídající dávce rozložené do příslušnéhočasového intervalu.
Čeho se vyvarovat
Jak již bylo několikrát zdůrazněno, při akutním infarktumyokardu je nutné respektovat
zásadu, platnou pro léčbu všechurgentních stavů – tedy zásadu parenterální aplikace léčiv.
Jiná než i.v. aplikace je nepřípustná (nestandardní hemodynamika nezajistístandardní
vstřebávání léčiv po i.m. nebo s.c. podání). Výjimku tvořísublinguální podání nitrátů.
Častou chybou je „preventivní podávání antiarytmik“, které jedoporučováno ve starší
literatuře. Klinický efekt této léčby neníověřen, klinické studie z poloviny 80. let dokonce
prokázaly, žepreventivní podávání antiarytmik v některých případech zvýšiloúmrtnost na
maligní arytmie. Dávka 15 – 30 ml tekutiny (podlekoncentrace preparátu) do svalu
představuje pro pacienta navícnaprosto zbytečnou bolestivou zátěž (blíže viz příslušná
kapitola). Pacient s akutním IM by měl být transportován v polosedě (snížení preload).
Pokládat nemocného není vhodné. Pokud je IM spojen s poruchou vědomí, je třeba
nemocného napolohovat tak, abyhorní část těla byla elevována oproti distálním partiím
(sníženípreload).
Jelikož maligní arytmie tvoří častou a potenciálně smrtící komplikaci IM, je nezbytné
monitorovat EKG křivku po celou dobu transportu.
Ostatní akutní formy ICHS
Mezi další projevy ICHS, se kterými v přednemocniční neodkladné péči přichází lékař do
styku, jsou angína pectoris ve své stabilní i nestabilní formě a syndrom náhlé smrti.
Stabilní angína pectoris
Definice: Angína pectoris je bolest na hrudi, způsobená nedostatkem kyslíku v srdečním
svalu.
Patofyziologie: Podkladem jsou obdobné změny jako při akutním infarktu myokardu.
Zásadní rozdíl spočívá v tom, že na rozdíl od AIM, při angíně pectoris nedochází k nekrózám
srdečního svalu.
Diagnóza v podmínkách PNP
Anamnéza
Dominantním příznakem je bolest na hrudi, lokalizovaná do plochy. Bolest vzniká
v souvislosti námahou, stresem, klimatickými vlivy (proudění chladného vzduchu) apod.
V klidu nebo po podání nitrátů ustupuje. Zpravidla není provázena vegetativní
symptomatologií.
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Fyzikální nález
Somatický nález nebývá při AP změněn. Může být přítomen rychlejšípuls a vyšší TK. Je
obtížné odlišit, zda jsou tyto změny příčinou činásledkem anginózního záchvatu.
EKG
EKG nález může být normální, většinou však bývají přítomny změnyST úseku ve smyslu
deprese ST o 1 mm a více bez změny polarizacevlny T.
Terapie
Klid, nitráty, O2 maskou
Pokud se jedná o opakovaný záchvat s obvyklým průběhem a dobrou reakcí na léčbu, není
nezbytné nemocného transportovat k vyšetřenído nemocnice.
Nestabilní angína pectoris
Definice: Syndrom nestabilní angíny pectoris zahrnuje:
• Klidově vzniklý stenokardický syndrom do 4 týdnů od jeho vzniku
• Zhoršení stabilní angíny pectoris ve smyslu kvalitativním (změna charakteru bolesti
případně změna délky trvání bolesti) i vesmyslu kvantitativním (častější výskyt záchvatů,
snížení námahové tolerance)
Anamnéza, Fyzikální vyšetření i EKG nález
Viz Stabilní angína pectoris
Terapie:
Jelikož mnohdy nelze přesně rozlišit mezi nestabilní angínou pectoris a akutním infarktem
myokardu, platí v přednemocniční fázi ošetření stejná pravidla jako pro nemocné s akutním
infarktem myokardu. Přednemocniční trombolýza je kontraindikovaná.
Syndrom náhlé smrti
Definice: Úmrtí do 24 hodin od vzniku prvních příznaků akutnísrdeční příhody.
Ve velké části případů je smrt vůbec prvním projevem nastupujícího srdečního onemocnění.
Jedná se o smrt neočekávanou, tedy bez prodromů, nebo s prodromy, které nemocného, příp.
lékaře nenutí myslet na závažné postižení srdce.
Pouze zhruba polovina postižených má před smrtí, která přichází náhle, prodromy.
Patofyziologie: Shodná s patofyziologií akutního infarktu myokardu.
Konkrétní příčinou náhlé smrti bývá maligní arytmie (fibrilace komor), vzniklá na podkladě
ischemie myokardu, poruchy mechanické funkce srdce (kardiomyopatie), případně na
podkladě vysoké sympatikotonie.
Anamnéza
Náhle vzniklé bezvědomí se zástavou oběhu s předchozí bolestí nahrudi, dušností, nevolností
či bez jakýchkoli prodromů.
Vyšetření
Na monitoru známky asystolie, případně fibrilace komor, nehmatný tep, bezdeší.
Terapie
Kardiopulmonální resuscitace (viz příslušná kapitola).
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Souhrn
Ischemická nemoc srdce je onemocnění, které je nejčastější příčinousmrti u nás.
Vyskytuje se ve formách neakutních (stabilní angína pectoris), akutních (nestabilní angína
pectoris, akutní IM) i ve formáchperakutních (syndrom náhlé smrti). Vzhledem
k patofyziologii je zjevné, že dobrá organizace zásahu, správná diagnostika a odpovídající
léčba v přednemocniční fázi ošetření a rychlý transport na odpovídající specializované
pracoviště mají pro přežití nemocného i pro kvalitu jeho dalšího života klíčový význam.
Jelikož je závažnost postižení přímo úměrná mase ekrotizovaného myokardu (v případě
akutního IM), je snahou zdravotníků v PNP zvrátit proces ischemizace srdečního svalu
účinným zklidněním nemocného (psychoterapie, farmakologická analgosedace), zvýšením
množství O2, které má myokard k dispozici (vasodilatace, inhalace O2 maskou), snížením
srdeční práce (snížení preload i afterload správným polohováním a vazodilatancii, snížení
vlivu sympatiku betablokátory). Zároveň s uvedenými postupy je vyvíjena snaha zabránit
dalšímu narůstání trombu (antiagregace, heparinizace), případně rekanalizovat postiženou
tepnu (trombolýza).
Syndrom náhlé smrti léčíme podle pravidel KPCR.
Směrování nemocných
Nemocné se stabilní angínou pectoris je možno vyšetřit a ponechat na místě.
Nestabilní angína pectoris spolu s akutním infarktem myokardu jsou život ohrožující stavy,
které vyžadují intenzivní péči specializovaného kardiologického pracoviště. Pacienty s tímto
postižením nelze nechat ani na chvíli bez odborného dohledu (v čekárně apod.).
Lékař je za nemocného odpovědný do doby předání pacienta jinému lékaři (nikoli SZP
apod.). Rozhodujeme-li o transportu nemocného s akutním infarktem myokardu nebo
s nestabilní angínou pectoris, směrujeme jej na nejbližší koronární jednotku.
V případě jakýchkoli diagnostických rozpaků postupujemejako u akutního IM.
U pacientů s akutním infarktem myokardu či nestabilní angínou pectoris, kteří se jeví
biologicky mladší, případně u pacientů, u kterých vzhledem k anamnéze nepřichází v úvahu
léčba trombolytická, bychom již v terénu měli uvažovat o umístění na specializovaném
pracovišti invazívní kardiologie. Takovým pracovištěm disponují dnes prakticky všechny
krajské nemocnice.
Pro urychlený transport na vzdálenější pracoviště lze využít prostředky letecké záchranné
služby.
Pacienti po KPCR (syndrom náhlé smrti) mají být směrovánína ARO.
Závěrem lze říci, že úloha lékaře v přednemocniční péči o nemocného s akutním infarktem
myokardu, s nestabilní angínou pectoris, případně se syndromem náhlé smrti po úspěšné
KPCR je nezastupitelná. Jelikož se jedná o postižení srdce nedostatkem kyslíku, má pro
buňky myokardu každá minuta, o kterou se podaříischémii zkrátit, cenu zlata.
Záchranné služby dnes disponují veškerým technickým vybavením i farmaky, potřebnými
k tomu, aby bylo možno akutní formy ischemické choroby srdce uspokojivě zvládnout. Záleží
tedy v převážné míře na organizaci záchranného systému a na erudici lékaře, do jaké míry se
tento náročný úkol podaří splnit.

86

ŠOK
MUDr. Jiří Knor

Obecná část
Část první - obecná charakteristika
Definice
Hemodynamická porucha natolik závažná, že dodávka kyslíku (DO2) nestačí krýt
metabolickou potřebu tkání. Základní příčinou je nepoměrmezi objemem krevního řečiště a
jeho náplní. Šok je dynamický vývoj stavu, kdy hypoperfúze vede nejprve k selektivní
tkáňové hypoxii, následně poruše metabolizmu z energetického rozvratu, morfologickým
změnám ve tkáních a poruše orgánových funkcí. Šok zahrnuje celý komplex
patofyziologických procesů, a jestliže progreduje a není léčen, vede nevyhnutelně k buněčné
smrti, orgánovému selhání a smrti postiženého.
Patofyziologie
Přestože se šok manifestuje klinicky klasickou hemodynamickou trias - hypotenze,
tachykardie, periferní vazokonstrikce, považujemetento stav v jeho dynamice také za
metabolicko-mediátorovou chorobu, která v první řadě postihuje kapilární řečiště a při
zvládnutí perakutní fáze (tzn. přežití období po inzultu) může být v konečném důsledku
jednou z hlavních příčin rozvoje syndromu multiorgánové dysfunkce (MODS).
Příčiny šoku:
Ztráta intravazálního objemu (hypovolemický, popáleninový, hemoragický šok).
Vazodilatace (transverzální léze míchy – neurogenní šok, anafylaktický šok).
Zvýšená permeabilita cévní stěny (anafylaktický šok).
Pokles srdečního výkonu (kardiogenní šok).
Pokles plnění komor (embolizace do plicnice).
Důsledky:
Pokles množství obíhající krve
Pokles krevního tlaku
Kompenzační vazokonstrikce
Hypoxie
Metabolické poruchy
Prohloubení původních příčin
POZOR: Různé příčiny šoku se mohou u jednoho nemocného vyskytovat současně (např.
zvýšená permeabilita cévní stěny a zároveň únik tekutiny popálenou plochou
u popáleninového šoku). V konečném důsledku však vedou ke stejným patofyziologickým
změnám.
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Základními rysy šoku jsou:
1. snížená spotřeba kyslíku vynucená sníženou nabídkou
2. anaerobní metabolizmus
3. kyslíkový dluh a laktátová acidóza
4. tvorba a uvolňování toxických mediátorů
5. iniciace rozvětvených a propojených kaskád
Stupeň všech těchto změn je různý nejen pro jednotlivé fáze vývoje šokového stavu, ale i pro
různé orgány.
Dodávku kyslíku tkáním (DO2) vysvětluje dále uvedený vzorec. Vychýlení kterékoliv
z veličin mimo homeostázu vede k poruše oxygenace organizmu. Léčba šoku musí být
zaměřena na znovuobnovení buněčné a tkáňové perfúze adekvátně oxygenovanou krví:
DO2 = CO + CaO2 (CO je minutový srdeční výdej, CaO2 je množství 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)
Fáze šokového stavu:
1. fáze kompenzace (latentní)
Tato fáze je fylogeneticky starou formou odpovědi organizmu na zátěž. Vznik nepoměru mezi
náplní a objemem cévního řečiště vyvolá typickou, v základě uniformní neurohumorální
reakci, jejímž cílem je obnova cirkulujícího objemu. Je aktivována osa hypothalamus
hypofýza-nadledvinky, dochází ke stimulaci sympatiku s uvolněním endogenních
katecholaminů. Z hypofýzy je uvolňován zejména vazopresin a ACTH. Také dochází
k uvolnění kortizolu z kůry nadledvin, k aktivaci systému renin-angiotenzin-aldosteron,
zvyšuje se hladina glukagonu za současné inhibice sekrece inzulínu a aktivity parasympatiku.
Tyto aktivity mají vliv nejen na hemodynamiku, ale dochází i k prudkým metabolickým
změnám. Prakticky ihned po inzultu dochází ke zvýšení kontraktility myokardu a srdeční
frekvence, zvýšení periferní vaskulární rezistence s centralizací oběhu a využitím objemových
rezerv z kapacitního žilního řečiště. V dalším průběhu se odehrávají přesuny tekutiny
z intersticia do intravazálního prostoru, zvýšená rezorpce sodíku a vody v ledvinách, klesá
glomerulární filtrace, zvyšuje se koncentrace glukózy, aminokyselin a volných mastných
kyselin, stoupá hladina kalia a osmolarita. Přestože klinické markery mohou být v této fázi
ještě relativně příznivé (TK může být přechodně dokonce vyšší než za fyziologického stavu),
již v této fázi šoku může dojít na podkladě hypoperfúze a hypoxie ke vzniku tzv.
regionálního ischemického polostínu, který se stává spouštěčem (triggerem) celkových
uvolnění mediátorových kaskád.
Hlavní aktivované systémy, které tak vzájemně kooperují řadou interakcí a zpětných vazeb
jsou:
a) komplement
b) leukocyty (polymorfonukleáry, mononukleáry, makrofágy, mastocyty a lymfocyty) a
jejich mediátory (cytokiny, histamin)
c) plazmatický koagulační systém
d) trombocyty
e) endotel
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Tyto aktivované systémy poté pokračují nadále naprogramovaně i v případě, že iniciální
podnět (např. hypovolémie) byl zvládnut. Hlavníroli zde hraje centralizace oběhu s ischémií
splanchniku, zejménastřevní stěny.
2. fáze dekompenzace
V této fázi narůstá kyslíkový dluh a na subcelulární úrovni dochází ke zvratu v anaerobní
metabolismus. 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. Intracelulárně naopak proniká sodík, kalcium a voda,
zvyšuje se propustnost membrán a subcelulárních struktur. Ionty kalcia aktivují fosfolipázu
A2, mohou vznikat sekundární toxiny. Prekapilární sfinktery postupně ochabují, krev se
městná v kapilárách a zvyšuje hydrostatický tlak. Dochází tak ke zvýšenému úniku vody do
intersticia a stupňuje se hypovolémie, což vede k zahušťování cévního obsahu, zvýšení
viskozity krve a penízkovatění erytrocytů (sludging fenomén). Mikrocirkulace stagnuje,
dochází k patologickému rozrušení integrity cévního endotelu a do oběhu pronikají tkáňové
trombokinázy aktivující trombocyty a hemokoagulační procesy. Následkem může být rozvoj
diseminované intravaskulární koagulopatie (DIC). Uvolněním hydroláz z lysozomů do
cytoplazmatického prostoru se rozvíjí autolýza - tento stav hraničí s nezvratností –
ireverzibilitou šokového stavu.
3. fáze nezvratná (ireverzibilní)
I když jsou některé objektivní parametry, podle kterých lze částečně prognozovat vývoj
šokového stavu (např. hladina laktátu), lze potvrdit ireverzibilní fázi šokového stavu pouze
zpětně - přes adekvátní a včasně zahájenou léčbu pacient umírá.
Sled změn v průběhu šokového stavu vedoucích v konečném důsledku k postižení orgánů a
orgánových systémů (MODS), podává následující schéma. Rozvoj a intenzita postižení
organizmu závisí na závažnosti inzultu a na vnitřních rezervách jedince. Viz též připojené
zjednodušené schéma patofyziologie šoku pod názvem „vývoj šoku“.
Pacient může zemřít i dříve než k níže uvedeným změnám stihnedojít, např. na v terénu
nezvládnutelnou hypovolémii při vnitřním krvácení:
do 30 minut:

vyplavení stresových hormonů
iniciace kaskádových změn
vyplavení primárních cytokinů

do 2 hodin:

zaplavení vzdálených orgánů primárními cytokiny
funkční odraz v orgánech

do 6 hodin:

přechod funkčních změn do strukturální orgánové léze
vznik a transport sekundárních toxinů (peroxidace lipidů)
manifestace mikrovaskulárního traumatu

do 24 - 72 hodin:

manifestace poruch orgánů a systémů
postupný rozvoj obrazu MODS
Plíce: akutní selhání plic (ARDS)
Hemokoagulace: DIC
GIT: slizniční střevní trauma, atonie žaludku, elevace AMS,
ischemická kolitida
Ledviny: šoková ledvina
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Játra: postižení hepatocytů, elevaceALT, AST
Sekundární mozková a srdečnídysfunkce
Sekundární imunodeficience, degradace proteinů, katabolizmus
Část druhá – diagnostika šoku, léčba v terénu
Následné diagnostické a terapeutické postupy jsou nejprve popsány pro traumaticko hemoragický šokový stav tak, jak by je měl znát každý lékař. Specifika jsou popsána pro
anafylaktický a neurogenní šok.
Hypovolemický, hemoragicko-traumatický šok
Diagnostika v přednemocniční neodkladné péči (PNP)
Zřejmé klinické známky šoku jsou snadno rozpoznatelné, ale objevují se pozdě - až ve fázi
dekompenzace při ztrátách přesahujících 30 % intravazálního objemu! Ke klinickým
symptomům šoku patří:
Mentální stav: jestliže je pacient při vědomí a přiléhavě odpovídá, pak má průchodné
dýchací cesty a zároveň perfunduje mozkovou kůru dostatečně okysličenou krví. Alterace
vědomí následkem hypovolémie začíná jako anxieta, progreduje do zmatenosti a agresivity,
posléze do bezvědomí.
Barva: bledost, chladná, opocená kůže, případně cyanóza (zejménau kardiogenního šoku, kde
nedochází k exsanguinaci a je tedy dostatek redukovaného hemoglobinu 50 g/l).
Pulz: jeho přítomnost na a.radialis svědčí pro hodnoty systolického tlaku minimálně
90 mmHg, na a.femoralis 80 - 90 mmHg, pulz hmatný pouze na a. carotis svědčí pro
systolický tlak 70 mmHg.
Kapilární návrat: po kompresi nehtu na dobu 5 sekund dojde po uvolnění ke zrůžovění
nehtového lůžka do 2 sekund. Prodloužení svědčí pro hypoperfúzi (při vyloučení hypotermie
a periferní vaskulární nemoci).
Krevní tlak by měl být měřen opakovaně a hodnocen s přihlédnutím k ostatním symptomům.
Krev u dospělého obnáší cca 7 % tělesné hmotnosti (70 ml/kg), u dítěte 8 – 9 % (80 ml/kg).
Ztráty krve způsobené různými zraněními a vedoucí k hypovolémii jsou mnohdy obrovské.
U některých poranění můžeme odhadnout velikost krevní ztráty i v případě, že se nejedná
o viditelné krvácení, a usuzovat tak na potenciální riziko vzniku šokového stavu. Kalkulace
jsou přibližně takové:
uzavřená zlomenina stehenní kosti 1 - 3 litry
zlomenina pánve
3 - 5 litrů !
zlomenina žeber
150 ml na každé
heamothorax
2 litry na hemithorax
následující zranění mohou způsobit ztrátu 500ml:
zavřená zlomenina holenní kosti
otevřená rána velikosti ruky u dospělého
krevní sraženina velikosti pěsti dospělého
Ztráta krve během fyziologického porodu se pohybuje mezi 300 - 500 ml.
Tupá poranění břicha mohou vést ke zrádným, skrytým a masívním krevním ztrátám.
Podobně i mimoděložní těhotenství může vyvolat nebezpečně velkouživot ohrožující vnitřní
krevní ztrátu.
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POZOR: Hraniční věkové kategorie (staří a velmi mladí) tolerují šokhůře, než zdraví a mladí
dospělí, u kterých se může projevit až závažná progrese - riziko latentní fáze! Stav cirkulace
navíc zhoršují další nepříznivé faktory, zejména bolest, chlad, strach ze smrti atd.
Ztráty cirkulujícího objemu tekutin lze rozdělit do 4 stupňů:
1. Méně než 15 % (do 750 ml u 70 kg osoby) – tyto ztráty jsou kompenzovány krví ze
splanchniku, nejsou přítomny žádné abnormální příznaky, s výjimkou minimální
tachykardie.
2. 15 – 30 % (750 – 1500 ml u 70 kg osoby) – tyto ztráty vyžadují k udržení krevního tlaku
periferní vazokonstrikci. Je hodnotitelné oslabení pulzu v zájmu udržení diastolického
tlaku. Tyto ztráty již nevyhnutelně vyžadují volumoterapii (viz dále).
3. 30 – 40 % (1500 – 2000 ml u 70 kg osoby) - měřitelný pokles krevního tlaku, periferní
vazokonstrikce není schopna ztrátu kompenzovat. Manifestují se typické klinické
symptomy šoku – tachykardie 120 – 140/min, pokles systolického krevního tlaku pod
100 mmHg krevního tlaku (STK), pulz je oslabený, dechová frekvence je více než
30/minutu, kapilární návrat prodloužen, je přítomna anxieta nebo zmatenost.
4. Více než 40 % (více jak 2000 ml u 70 kg osoby) – bezprostředně ohrožuje život. Léčba
musí být ofenzívní. Ztráta více jak 50 % vede ke ztrátě vědomí, systolický tlak krve je
neměřitelný, pulz oslabený až nehmatný, kapilární návrat prodloužen nebo chybí,
dechová frekvence je přes 35/minutu, diuréza se blíží 0.
Léčba v PNP
Diagnóza šoku musí být okamžitě následována adekvátní terapií směřující k obnově efektivní
tkáňové perfúze (viz výše). U hemoragického šoku však obnova cirkulujícího objemu
nenahrazuje vždy definitivní chirurgické ošetření. Je tedy nutno nejen hradit objem, ale musí
být léčena možná příčina šoku (alespoň provizorně zástava krvácení např. tlakovým
obvazem).
Priority léčby:
zachránění života - prevence progrese – podpora uzdravení
POZOR: Cílem je tedy zabránění časnému úmrtí a zároveň prevence „oddálené“ smrti
v rámci MODS (viz výše). Smysluplná léčba musí být zahájena co nejdříve - hovoříme
o intervalu „zlaté hodiny“ (goldenhour), resp. „platinové čtvrthodiny“. Tyto pojmy vyjadřují
důležitost urgentního zásahu již v přednemocniční neodkladné péči - PNP.
Primární vyšetření je zaměřeno na zhodnocení dýchacích cest, dýchání a krevního oběhu
(postupy A, B, C). Hodnocení vitálních známek je důležité pro zhodnocení příčiny šoku a
následující rozhodnutí o okamžité léčbě.
Okamžitá resuscitační opatření - po zajištění dýchacích cest (při současném zajištění stability
krční páteře) podáváme kyslík maskou ve vysokém průtoku (12 - 16 litrů/minutu). Po
zvládnutí dechových potíží obracíme pozornost k zástavě vnějšího krvácení - tlakem,
obvazem rány, event. použitím škrtidla. Ztráty krve u zlomenin minimalizujeme jejich
imobilizací. Ženy postižené velkým vaginálním krvácením musí být přednostně dopraveny do
nemocnice k odbornému ošetření.
POZOR: U závažných traumat a těžkých šokových stavů je většinou indikována okamžitá
endotracheální intubace (ETI) s následnou plně řízenou ventilací ihned na místě. Tento
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postup však vyžaduje dokonale vycvičeného lékaře, zkušeného v podávání anestetik a
relaxancií, navíc s příslušným vybavením.
Náhrada ztraceného intravazálního objemu - zavedeme pokud možno 2 kanyly o co
nejširším průsvitu (min. 16 G) do jakékoliv volně přístupné žíly. Intraoseální aplikace, či
punkce centrální žíly je metodou 2. volby. Intravenózní podání tekutin je indikováno
v těchtopřípadech:
- raněný je v šokovém stavu
- mechanizmus poranění nebo postižení ukazuje na riziko vzniku šoku
- usuzujeme na možnost vnitřního krvácení
K objemovým náhradám v PNP použijeme krystaloidní roztoky asyntetické koloidy.
Krystaloidy jsou roztoky, které v oběhu zůstávají pouze dočasně (do 30 min), poté přestupují
do intersticia. Iniciálně jsou indikovány 2 litry krystaloidů v krátkém časovém intervalu
(Hartmann, Ringer- laktát, NaCl 0,9 %). Jejich výhodou jsou nízká cena, dlouhá trvanlivost,
absence alergií a koagulačních problémů. Není riziko přenosu infekce. Nevýhodou je nutnost
velkých převodů - na objem ztráty trojnásobné množství. Také je riziko přetížení oběhu se
vznikem otoku plic a mozku.
Koloidy v terénu užívané jsou syntetické, vyráběné ze škrobů nebo želatiny, jako např.
polyželatina Haemaccel (želatina suspendovaná v 0,9 % NaCl) nebo Gelofusine. Jejich
výhodou jsou trvanlivost a náhrada objemu 1:1, v cirkulaci zůstávají delší dobu, není riziko
infekce. Nevýhodou jsou vzácná možnost alergické reakce a rosolovatění v chladu.
Iniciálně u dospělých podáváme 2000 ml krystaloidů (u dětí 20 ml/kg hmotnosti). Další
podání závisí na odpovědi organizmu. Jestliže se pulz zpomalí pod 100/min, systolický tlak
krve (STK) stoupne nad 100 mmHg a pulzová vlna zesílí, zpomalíme podávání krystaloidů a
pokračujeme v udržovací infúzi. Jestliže však dojde k opětovnému vzestupu pulzů a poklesu
STK, znamená to opětovnou redistribuci tekutiny z intravazálního kompartmentu (např.
vnitřní krvácení do břicha) a nutnost dalšího hrazení - pokračujeme dvěma jednotkami
koloidů (2x 500 ml). Tito zranění vyžadují chirurgickou léčbu, stejně jako pacienti bez
odpovědi na iniciální bolus.
Léčba oběhových poruch pomocí vazoaktivních látek následuje až po objemových náhradách
a jejich neúspěchu. V žádném případě nenahrazují význam objemových náhrad. V PNP
používáme nejčastěji:
Dopamin v dávce 2 – 10 ug/kg/min (beta dávka) zvyšuje minutový srdeční výdej při
současné vazodilataci ve splanchniku a ledvinách. Při dávce vyšší než 20 ug/kg/min je již
jistota vazokonstrikce renálních cév.
Noradrenalin v dávce 0,01 - 0,1 ug/kg/min - inokonstriktor působící zejména přes periferní
alfa-adrenergní receptory. Výhodný zejména u všech forem šoku se špatnou odpovědí na
volumoterapii, zejména u anafylaktického a septického šoku.
Další léčebná opatření:
1. Ochrana před vlivy vnějšího prostředí - zejména hypotermie (v zimě vždy vytopená
sanitka, nikdy nenechat pacienta nepřikrytého!)
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2. Ochrana před bolestí - bolest výrazně zhoršuje šokový stav - farmakoanalgézie je
nezbytností u všech pacientů strádajících bolestí. Nebudeme se rozpakovat podat vysoké
dávky opioidů, samozřejmě při kontrole nežádoucích účinků, zejména deprese dechu!
U pacientů na umělé plicní ventilaci toto nebezpečí nehrozí. Běžně používané jsou
Fentanyl, Sufenta, Morphin.
3. Stabilizace zlomenin, celková imobilizace.
4. Protišoková poloha - s hlavou uloženou níže - vyvarujeme se u kraniotraumatu.
V mezích možností zajištění klidného prostředí se šetrným transportem.
Monitoring:
Je nutný pro možné zhoršení stavu a pro stanovení diagnóz.
Monitorujeme:
Pulz, kapilární návrat, event. SaO2, dýchání (frekvenci, dechové exkurze a jejich symetrii),
krevní tlak, neurologický stav. Změny zapisujeme.
POZOR: přetrvávající hemodynamická instabilita je častěji způsobena neadekvátní či
nepřiměřenou náhradou tekutin spíše než přetrvávajícími ztrátami krve. Příliš mnoho
raněných podlehlo kvůli bázlivému přístupu k intravenózní resuscitaci!
Anafylaktický šok
Vzniká vniknutím alergenů do disponovaného organizmu a následnou generalizovanou
reakcí antigen - protilátka. Jedná se o akutně, velmi rychle (v minutách) se rozvíjející
oběhovou insuficienci. Alergenem jsou často léky (jodové kontrastní látky) nebo
cizorodé bílkoviny a polysacharidy (hmyzí jedy, vakcíny, séra). Šokový stav je způsoben
relativní ztrátou intravazální tekutiny (periferní vazodilatací) a skutečnou ztrátou
(únikem plazmy). Snižuje se minutový srdeční výdej, systémová rezistence, STK i
centrální žilní tlak. Stav způsobují tkáňové působky typu histaminu či bradykininu
uvolněné při reakci antigen - protilátka. Ty způsobí generalizovanou periferní
vazodilataci, zvýšenou permeabilitu cévní stěny, bronchokonstrikci a konstrikci
hladkých svalů splanchniku.
Diagnostika
K výše zmíněným obecným známkám šoku patří k anafylaktickému šoku navíc kožní
příznaky (pruritus, urtika, angioneurotický edém), chrapot a stridor při edému laryngu,
expirační dušnost při bronchospazmu, zvracení, kolikovité bolesti břicha, průjem. Obecné
známky šoku se vyvíjejí promptně: rapidní pokles STK, rychlý nitkovitý pulz, oblenění
kapilárního návratu, alterace vědomí.
Léčba
Protišoková poloha, postupy ABC jak je uvedeno výše. U tohoto typu šoku je důležitější
farmakoterapie než objemové náhrady, protože léčí příčinu šoku. Po včasném zajištění i.v.
vstupu (zde není důležitá velikost průsvitu kanyly) je lékem volby Adrenalin 0,3 – 0,5 mg
pomalu aplikovaný v roztoku 1:10000. Dalšími léky jsou Noradrenalin 0,01 0,1 mg/kg/min, kortikosteroidy (hydrokortizon 500 mg, či ekvipotentní dávky
methylprednizolonu), event. antihistaminika či bronchodilatancia. Není-li dostupná žíla, je
indikována aplikace intratracheální přes membrana cricothyroidea nebo sublinguální.
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Neurogenní šok
Je způsoben nejčastěji poškozením kmene mozku, hrudní či krční páteře, které vede
k sympatické denervaci a ztrátě cévního tonu. Výjimečně může těžkou vazodilataci způsobit
bolest, event. intoxikace vazodilatancii. Vyřazení sympatiku také zabrání srdci reagovat
kompenzační tachykardií. Bradykardie se může zhoršit např. podrážděním parasympatiku při
ETI. Léčbou je podání vazopresorických látek (Noradrenalin), případně Atropinu při
bradykardii.
Literatura:
1. Dvořáček, I.: Akutní medicína, údaje pro klinickou praxi (2. vyd.), Avicenum, 1990.
2. BATLS, VLAJEP, 1999.
3. Drábková, J.: Srovnávací farmakologie inotropně účinných látek, IPVZ KUM + MK,
1995.
4. Getlík, P.: Šok, IPVZ KUM + MK, 1999.
5. Závada, J.: Syndrom multiorgánové dysfunkce, Grada, 2001.
6. Campbell, J., E.: Basic Trauma Life Support (3rd ed.), Brady, 1998.
7. Hess, L.: Vývoj postagresivní reakce s rozvojem MODS, Akutní medicína, 1994.
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DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA BOLESTÍ NA HRUDI
MUDr. Jan Škoula
Diferenciální diagnostika bolestí na hrudi je jednou ze základních diferenciálně
diagnostických rozvah, se kterými se lékař v přednemocniční praxi setkává. Výjezdy
k „bolesti na hrudi“ tvoří více než 30 % všech výjezdů lékaře záchranné služby.
Jaká vyšetření máme v rámci přednemocniční praxe k dispozici:
• Anamnéza
• Fyzikální vyšetření
• Základní přístrojová diagnostika
Anamnéza
Anamnéza hraje v diferenciální diagnóze bolestí na hrudi klíčovou roli. Soustředíme se vždy
na vyloučení té nejvážnější příčiny bolesti, tj. ischemické nemoci srdce v akutní podobě.
Na co se zaměřit:
• Okolnosti vzniku – fyzická námaha, stres, poloha, dechové exkurze hrudníku, klimatické
změny
• Lokalizace a propagace – plošná x bodová, oblast sterna x laterální partie, záda, břicho
• Charakter – bodavý, svíravý, palčivý
• Délka trvání – minuty, hodiny, dny, nepřetržitě, s pauzami apod.
• Doprovodné příznaky – pocení, nausea, zvracení, vertigo, dušnost, horečka, kašel
• Odpověď na léky – reakce na nitráty, analgetika, sedativa, betablokátory
Fyzikální vyšetření
Fyzikální vyšetření v přednemocniční fázi často nebývá snadné. Prostředí, ve kterém
vyšetření probíhá, bývá zřídkakdy srovnatelné s podmínkami v ambulanci lékaře.
Fyzikálnímu vyšetření je proto třeba věnovat o to větší soustředění a pozornost. Podobně jako
v nemocnici, i zde se soustředíme na pohled, poslech a pohmat.
Pohled
Pohledem lze zjistit v rámci PNP mnohé. Kromě nejrůznějších změn výrazu tváře (hysterie,
strach, bolest) můžeme posoudit postavení páteře, změny pohyblivosti hrudníku, barvu
pokožky (bledost, cyanóza), pocení a další údaje, jejichž správná interpretace zkušeného
lékaře vede ke správné diagnóze.
Poslech
Pro fyzikální vyšetření v přednemocniční fázi je typická auskultace srdce a plic.
Při poslechu srdce se soustředíme na zjištění srdeční frekvence, pravidelnost rytmu, detekci
šelestů, jejich umístění v systole či diastole a jejich propagace atd. Poslech plic nám umožní
rozeznat přítomnost spastických fenoménů, vlhkých fenoménů, symetrie dýchacích šelestů.
Pohmat
Palpací lze lokalizovat místo bolesti, lze ověřit reakci na tlak v místě bolesti (důležité např.
pro odlišení vertebrogenní a pleurální etiologie bolesti od bolesti při ICHS), palpace nám
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umožní zjistit posttraumatické změny hrudní stěny, přítomnost paravertebrálních kontraktur,
místo úderu srdečního hrotu apod.
Pro bližší informace odkazuji na učebnice interní propedeutiky.
Přístrojová diagnostika:
Lékař má dnes k dispozici v terénu pestrou paletu diagnostických přístrojů. V diferenciální
diagnostice bolestí na hrudi má stěžejní význam EKG, pomocný význam pulzní oxymetrie.
Základní rozvaha
Bolestí na hrudi se může projevit onemocnění kteréhokoli orgánu, uloženého v hrudníku,
případně onemocnění hrudní stěny.
Nejčastější příčiny jsou následující:
• Akutní formy ICHS
• Vertebrogenní algický syndrom
• Choroby plic
• Choroby gastrointestinálního traktu
• Neurastenie
• Posttraumatické změny hrudní stěny
• Disekující anuerysma aorty
• Plicní embolie
Akutní formy ICHS
Této problematice je věnována kapitola Akutní infarkt myokardu. Zjednodušeně řečeno,
ischemická bolest je lokalizována obvykle do plochy za sternum. Může propagovat do břicha,
zad, čelisti, týla i HKK s predilekcí LHK. Bývá provázena nauseou, pocením, při poruše syst.
funkce LK i dušností. Nemocný většinou cítí strach ze smrti.
Pokud se jedná o stabilní angínu pectoris, bývá vyvolávající příčinou námaha, stres, pobyt
v chladu. V takovém případě bolest mizí po odstranění vyvolávající příčiny, případně po
podání nitrátů. EKG obraz bývá typický.
Nemůžeme-li vyloučit nestabilní angínu pectoris nebo myokardiální infarkt, nemocného
léčíme jako při IM a směrujeme jej na koronární jednotku.
Vertebrogenní algický syndrom
Poruchy statiky i dynamiky C-Th páteře vedou často k bolestem v oblasti hrudníku. Rozlišit
bez možnosti laboratorního vyšetření, echokardiografie a jiných v terénu nepřístupných
metod, zda se jedná o bolest vertebrogenní či ischemickou je mnohdy obtížné.
Vodítkem nám mohou být údaje, týkající se doby trvání bolesti (řádově hodiny, dny, či déle),
lokalizace bolesti (převážně do bodu, spíše laterálně od sterna), progrese bolesti při dýchacích
exkurzích (nemocný se nemůže nadechnout, protože ho to bolí) a nepřítomnost vegetativních
příznaků (pocení, nausea). EKG nález bývá normální (není-li změněn např. projevy chronické
ICHS). Tlak na sternum plochou dlaně, vleže bolest obvykle prohloubí. Bolest zpravidla
nereaguje na nitráty. Stejně jako v ostatních případech, i zde platí zásada - pokud si nejsme
jisti, že se o ICHS nejedná, zacházíme s nemocným, jako by bolest byla kardiogenní.
Choroby plic
Choroby plic obvykle samy o sobě bolest na hrudi nepůsobí. Bolestí se projeví teprve
pleurální dráždění. Nejčastější příčinou bývají zánětlivá onemocnění plic a pleury, nádorové
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onemocnění, vzácněji systémové onemocnění s pleurálním drážděním. Zánětlivým
onemocněním obvykle předchází předchorobí, které na infekci upozorní – celková slabost,
schvácenost, dušnost, febrilie apod. Bolest je lokalizována do bodu, palpací sílí. Může být
provázena kašlem. Pravidelně je závislá na dýchacích exkurzích. Na nitráty nereaguje.
Poslechový nález lokálních drobných chrůpků s event. vrzoty a pískoty, případně pleurálního
třecího šelestu, diagnózu usnadní.
Prakticky totožné jsou projevy bolesti na hrudi, související s nádorovým onemocněním, může
chybět horečka, naopak přítomna bývá kachexie. Mějme na paměti, že akutní projevy ICHS
mohou být vyvolány zvýšenými nároky na činnost srdce při zánětlivých či nádorových
onemocněních plic. Proto lze vzácně pozorovat koincidenci obou stavů. I zde tedy platí, že
pokud nemůžeme vyloučit akutní formu ICHS, nemocného zajistíme odpovídajícím
způsobem a transportujeme k vyšetření do nemocnice.
Choroby gastrointestinálního traktu
Jícnový reflux, případně vředová choroba žaludku, někdy mohou mít podobné projevy jako
ICHS. Bývá častá závislost na poloze (v leže na zádech je bolest silnější), závislost na jídle
apod. Palpace epigastria bolesti obvykle zhorší.
Neurastenie
Neurastenie je charakteristická bolestí, bodově lokalizovanou v mezižebří. Vyskytuje se
zpravidla u mladších osob v souvislosti se stresem nebo rozčilením. Často bývá provázena
hyperventilací. Odlišení od ICHS nebývá obtížné.
Posttraumatické změny hrudní stěny
Stavy po traumatu hrudníku (i latentním) se mohou časem manifestovat bolestí na hrudi. I zde
bývá bolest spíše píchavá, bodově lokalizovaná, horšící se nádechem, případně palpací
v místě bolesti. Anamnéza pomůže odhalit informace o traumatu hrudníku v uplynulém
období.
Disekující aneurysma aorty
Jedná se o akutní život ohrožující stav, který je někdy těžké od akutního IM odlišit. Pokud
dojde k disekci v oblasti odstupu aorty ze srdce, může dojít i k postižení odstupů koronárních
artérií a následnému akutnímu IM. Bolest mívá obvykle náhlý počátek a šokující intenzitu.
Anamnesticky lze ve většině případů zjistit hypertenzi. Podle úrovně postižení bývá narušena
průchodnost větví, které z aorty odstupují. Porucha průchodnosti se projeví poruchou funkce
oblasti, která je příslušnou cévou zásobena. (příznaky CMP, zmatenost, hemiparéza, vymizení
pulsu na horní končetině apod.) Léčba zpočívá ve snížení TK a omezení kontraktility
srdečního svalu (běžně nitráty, betablokátory a intenzívní analgosedace). Podávání
vasodilatancií s mohutným účinkem (Nitroprusid sodný) vyžaduje kontinuální monitoraci
intravasálních tlaků, kterou v přednemocniční fázi zatím nejsme schopni zabezpečit. Žádoucí
je poloha v polosedě. Nemocný musí být co nejrychleji šetrně dopraven na cévně chirurgické
pracoviště (při větší vzdálenosti je letecký transport optimální). Trombolýza je
kontraindikována, stejně tak podání jakýchkoli jiných látek, negativně ovlivňujících
koagulaci.
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Plicní embolie (embolizace vmetku do plicnice)
Jedná se o akutní stav, který může skončit pro postiženého smrtelně. V popředí obtíží nebývá
bolest (ta se objevuje spíše v souvislosti se succesivní embolizací na podkladě pleurálního
dráždění nad postiženým okrskem plicní tkáně). Celkovému obrazu dominuje dušnost.
Anamnesticky lze vypátrat faktory, svědčící pro možnou poruchu koagulace ve smyslu
hyperkoagulace (úraz s dlouhodobou imobilizací DK, hormonální terapie, stav po operaci
v oblasti pánve, porod apod.).
Kromě dušnosti bývá přítomna tachykardie, mohou být EKG známky přetížení pravé komory.
Navzdory hyperventilaci bývá nižší saturace O2. V extrémních případech s manifestním
pravostranným srdečním selháním se setkáváme se zvýšenou náplní jugulárních žil (pulsace),
cyanózou a obrazem kardiogenního šoku.
Souhrn
Diferenciální diagnostika bolestí na hrudi je z hlediska přednemocniční neodkladné péče
velmi frekventovaná. Bolest na hrudi může souviset s postižením kteréhokoli orgánu
v hrudníku i v nadbřišku. Při každém výskytu náhlé bolesti na hrudi je třeba vyloučit život
ohrožující stavy, zejména ICHS. Z méně častých akutních stavů je třeba pamatovat na
disekující aneurysma aorty a na embolisaci vmetku do plicnice. Pokud si lékař není jist, že se
jedná o banální onemocnění (např. vertebrogenní algický syndrom), je třeba nemocného
zajistit (žilní vstup, lékařský dohled, monitorace), léčit (stabilizace oběhu, analgézie,
oxygenace) a směrovat na interní oddělení s návazností na kardiologickou JIP.
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AKUTNÍ GYNEKOLOGICKÉ A PORODNICKÉ PŘÍHODY
LÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC
MUDr. Jana Šeblová

Úvod
Gynekologická a porodnická problematika je značně široká a praktický lékař se
s extramurálním porodem či masivním gynekologickým krvácením setká jistě mnohem méně
často, než s akutními koronárními syndromy nebo s kardiální dekompenzací, je však nutné
být připraven na zvládnutí i těchto stavů.
Fyziologický porod
O porodu v termínu hovoříme mezi 38. a 42. týdnem těhotenství. První doba porodní,
otevírací, má odlišnou délku trvání zejména podle pořadí těhotenství (čím vyšší, tím zpravidla
kratší), je charakterizována nástupem pravidelných kontrakcí dělohy, které jsou čím dál
častější a silnější. Končí otevřením branky, protržením vaku blan a odtokem plodové vody.
Druhá doba porodní, vypuzovací, končí porodem plodu. Nejekonomičtější práce porodních sil
(děložní kontrakce + práce břišního lisu) je při frekvenci kontrakcí mezi 2 a 4 minutami. Po
porodu dítěte začíná třetí doba porodní neboli placentární. Teprve porodem placenty je porod
ukončen a počíná období šestinedělí.
První lékařská pomoc při porodu
Při kontaktu s rodičkou je nutné zjistit délku těhotenství, případné komplikace během
gravidity, kdy nastaly stahy, v jaké jsou frekvenci, údaje pokud možno objektivizujeme
vyšetřením. Zjišťujeme, zda hlavička již neprořezává, při zkušenostech s vnitřním
gynekologickým vyšetřením můžeme stanovit postup otevírání branky a naléhání plodu.
Stetoskopem vyšetříme ozvy plodu, jejich zpomalování je známkou hrozící tísně plodu.
Jestliže je situace skutečně naléhavá, musíme porodit v terénních podmínkách. Rodidla
opláchneme dezinfekčním roztokem, podložíme sterilní rouškou, která je součástí
porodnického balíčku, použijeme sterilní rukavice. Snažíme se, aby rodička spolupracovala,
aby zesílila efekt kontrakcí použitím břišního lisu. Episiotomie do terénu nepatří, při
překotném porodu obvykle není nutná a postačí ochrana hráze, kdy lékař stojí vpravo od
rodičky, levou rukou čtyřmi prsty podpírá prořezávající hlavičku plodu a pravou rukou tlačí
příčně na hráz. Po vybavení plodu vyčkáme, až ustane pulsace pupečníku (placentární krev se
ještě dostane do oběhu dítěte), pak na dvou místech podvážeme a odstřihneme. Zkontrolujeme
vitální funkce novorozence, stanovíme Apgar skóre, které hodnotíme v 1., 5. a 10. minutě po
porodu a které si všímá následujících kritérií, které hodnotí nulou až dvěma body:
srdeční ozvy (žádné = 0, pod 100 = 1, více než 100 = 2)
dýchání (žádné - nepravidelné - pravidelné)
svalový tonus (žádný - slabý - dobrý)
reflexní reakce (žádné - slabé - živé)
barva kůže (popelavě šedá - cyanotická - růžová).
Šetrně odsajeme novorozence z nosu a ústní dutiny, odsávačka je též součástí porodnického
balíčku. Do 60 - 90 vteřin po porodu má novorozenec začít spontánně dýchat a křičet, jinak
musíme začít s podpůrnou ventilací kyslíkem, maskou č. 0 a novorozeneckým dýchacím
vakem, frekvence dýchání je 30 - 40 dechů za minutu, dechový objem je 15 - 20 ml. Jsou-li
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ozvy novorozence pod 80/min. zahajujeme srdeční masáž, při frekvenci 80 - 100/min. jenom
tehdy, dochází-li ke zpomalování ozev nebo nelepší-li se stav při ventilaci kyslíkem.
Po porodu pamatujeme na nezralost termoregulačního systému dítěte, proto zabalíme nejlépe
do termofolie nebo do teplé plenky nebo roušky. Oči novorozence ošetříme Ophtalmo Septonexem gtt.
Pozornost je nutné věnovat i rodičce - kontrolujeme, zda ustalo krvácení (krevní ztráta při
fyziologickém porodu nepřesahuje 300 - 500 ml), případně zajistíme žilní linku, podáme
uterotonika (metylergometrin). Na porod placenty nečekáme, obvykle bývá do 30 minut po
porodu dítěte. Pokud k jejímu porodu došlo, zkontrolujeme celistvost placenty a blan a
v každém případě bereme s sebou do zdravotnického zařízení.
Obsah porodnického balíčku:
sterilní podložka
sterilní rukavice
roušky
nůžky k přestřižení pupečníku nebo skalpel
pean, svorky
odsávačka pro novorozence
tepelná fólie
Patologické stavy v souvislosti s těhotenstvím a během těhotenství:
1. Abort
Rozlišujeme hrozící počínající potrat, u něhož převažují bolesti a krvácení je mírné, a neúplný
potrat s mírnějšími bolestmi, avšak daleko silnějším krvácením, hrozí rozvoj hemoragického
šoku. Silným krvácením se projevuje zejména potrat ve třetím trimestru, v pozdějších stadiích
těhotenství již mívá charakter třídobý, jako porod. I když to vzhledem k poměrně liberálnímu
přístupu k interrupcím a k rozšiřujícímu se užívání antikoncepce nebývá časté, můžeme se
v terénu setkat i s kriminálním abortem nebo jeho následky.
Terapie: protišoková poloha, žilní linka, infuze krystaloidů, případně koloidních náhradních
roztoků (podle hodnoty tlaku a celkového stavu pacientky).
2. Placenta praevia - vcestná placenta
3. Abrupce (odloučení) placenty
Oba tyto stavy vedou k masivnímu porodnickému krvácení a k ohrožení jak matky, tak plodu.
Krvácení při vcestném lůžku bývá bez kontrakcí, ale i bez vasokonstrikce v děložním řečišti,
díky tomu se rychle rozvíjí šokový stav. Placenta překrývá branku, tvoří porodní překážku.
Při předčasném odlučování lůžka může pacientka pociťovat kontrakce, krvácení může být
pozvolnější. Oba stavy vedou k rozvoji příznaků hemoragického šoku, léčba se zaměřuje na
udržení systolického tlaku na hodnotě 100 mmHg a výše (také kvůli plodu). Jestliže to
nezvládneme převodem krystaloidů a koloidů, můžeme přidat do infuze fyziologického
roztoku 5 - 10 mg ephedrinu. Transport v protišokové poloze, těhotnou uložíme na levý bok.
4. Výhřez (prolaps) pupečníku
Po odtoku plodové vody vidíme kličku nebo kličky pupečníku, jsou stlačeny hlavičkou plodu,
ten je akutně ohrožen hypoxií. Rodičku uložíme do Trendelenburgovy polohy, snažíme se
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o mechanické odtlačení naléhající části plodu. Je možné provést tokolýzu (fenoterol v infuzi,
alternativně možno použít fenoterol inhalačně z dávkovače).
5. EPH gestóza (preeklampsie) a eklampsie
Příznaky EPH gestózy se objevují ve třetím trimestru: edémy, hypertenze, nález bílkoviny
v moči. Pacientka pociťuje bolesti hlavy, nevolnost, třes víček, má tachykardii, oligurii až
anurii. EPH gestóza se může vystupňovat až v eklamptický záchvat, který bezprostředně
ohrožuje život matky i plodu. Projevuje se tonicko-klonickými křečemi, generalizovaným
spasmem cév v CNS, bezvědomím, jsou přítomné poruchy dechu a z nich plynoucí hypoxie
plodu, hypertenze dosahuje extrémních hodnot a hrozí krvácení do mozku, odlučování
placenty.
Terapie: křeče tlumíme benzodiazepiny, MgSO4, ke snížení tlaku je vhodný dihydralazin,
diuretika. Při pokračujících křečích je někdy nutná anestezie a relaxace, těhotenství se ukončí
císařským řezem.
Pozor na vnější stimulaci (světelné záblesky, zvukové signály) – může znovu vyvolat křeče!
6. Syndrom útlaku dolní duté žíly (= syndrom aortokavální komprese)
Stav je způsoben útlakem dolní duté žíly těhotnou dělohou, tím je výrazně omezen žilní
návrat k pravému srdci a rozvíjí se šokový stav se závratěmi, slabostí, nevolností, bledostí až
cyanózou, nehmatným tepem na periferii, tachykardií a hypotenzí. Vleže se stav nezlepší! - je
nutné těhotnou uložit na levý bok a snížit tak tlak dělohy na dolní dutou žílu. Samozřejmostí
je sledování hodnot tlaku a tepové frekvence a podání kyslíku, jestliže příznaky přetrvávají,
zavedeme žilní linku. Pro posouzení možného poškození plodu je nutná kontrola na
porodnickém oddělení.
7. Mimoděložní těhotenství
Oplodněné vajíčko niduje ve vejcovodu, na ovariu nebo ve volné břišní dutině. Extrauterinní
gravidita je charakterizována bolestí v podbřišku, při ruptuře tubární gravidity (nejčastější) se
rychle rozvíjí šokový stav. Kromě obecných známek hemoragického šoku (pokles TK,
vzestup Tf, zpomalený kapilární návrat, pocit chladu, žízně, poruchy vědomí) udává pacientka
bodavou bolest v rameni. Řešení operační, v rámci první lékařské pomoci zajistíme i.v. linku,
podáme náhradní roztoky, kyslík obličejovou maskou, pacientku uložíme do protišokové
polohy.
8. Laktační psychóza
Dle nové terminologie podle 10. revize MKN je diagnóza uvedena jako "duševní poruchy a
poruchy chování spojené se šestinedělím, neklasifikované jinde" a zahrnuje poporodní depresi
a puerperální psychózu. Ta se v 90 % případů objeví během šestinedělí, je charakteristická
přítomností imperativních bouřlivých halucinací. Nezřídka má za následek vraždu nebo
poranění dítěte.
Terapie: zajištění bezpečnosti dítěte i matky, zástava laktace, hospitalizace na psychiatrickém
oddělení.
9. Traumata v těhotenství
Přibývá situací, kdy účastníkem dopravní nehody je těhotná žena. Při poranění těhotné dělohy
hrozí tíseň plodu a jeho smrt, poranění může být způsobeno i bezpečnostními pásy (pro
těhotné jsou doporučovány pásy čtyřbodové). Poranění dělohy bývá nejčastěji v oblasti
isthmu, nemusí se projevit výrazným vnějším krácením. I když by se těhotná cítila dobře,
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odešleme v každém případě na pozorování, v případě závažnějších traumat ošetřujeme podle
algoritmů pro mnohočetná a sdružená poranění - kontrola stavu vědomí, zajištění
průchodnosti dýchacích cest, oxygenoterapie, podpůrná či umělá plicní ventilace, zajištění
žilní linky/linek a náhrada objemu - také s ohledem na plod - imobilizace celková pomocí
vakuové matrace nebo imobilizace končetin při zlomeninách, rychlý transport
k chirurgickému ošetření. Kvůli možné dehydrataci plodu nepoužíváme hyperosmolární
roztoky (Tensiton).
10. Náhlé příhody břišní v těhotenství
Vyskytuje se apendicitida, kde hrozí, probíhá-li ve třetím trimestru, 2 - 3x častěji perforace
apendixu, obtížná je zejména diagnostika, kdy klasické příznaky apendicitidy při vyšetření
břicha nenacházíme pro dislokaci apendixu těhotnou dělohou. Zánět nebývá ohraničený,
snadněji vzniká gangréna. Nenacházíme svalový defense.
Při cholecystitidě se během 1. a 3. trimestru postupuje konzervativně, operační postup se volí
ve druhém trimestru. I v těhotenství lze použít infuzi se spasmolytiky (Mesocain, Algifen,
Buscopan).

Akutní gynekologické příhody
Krvácení bez souvislosti s těhotenstvím: dysfunkční krvácení, nádor, poranění. Výjimečně
celkové onemocnění (hemofilie, trombocytopenie, onemocnění jater, vliv chronické medikace
apod.). Odlišení podle anamnézy, věku, údajů od pacientky nebo okolí. I zde může hrozit
rozvoj hemoragického šoku, proto včas pátráme po jeho příznacích: pokles tlaku, zvýšení
tepové frekvence, zpomalený kapilární návrat na nehtovém lůžku (nad 2 sekundy), varovný je
neklid, signalizuje nám hypoxii.
Terapie: pacientku uložíme do protišokové polohy se zvýšenými dolními končetinami.
Podáme kyslík, zavedeme intravenózní kanylu a podáme náhradní roztoky. Stále sledujeme
vitální funkce – stav vědomí, oběhové parametry, dostatečnou ventilaci.
Náhlé příhody gynekologické:
a) zánětlivé: akutní adnexitida, pelvoperitonitida, syndrom toxického šoku.
Při adnexitidě je začátek prudší oproti apendicitidě, bolesti mohou být oboustranné, teplota
vyšší. Bolesti s propagací do zad, stehen, konečníku. Syndrom toxického šoku je vyvolán
toxinem zlatého stafylokoka, rozvoj během hodin, teplota vysoká, nad 40 oC, hypotenze,
tachykardie nad 160, je přítomný spálový exantém, trombocytopenie, selhání ledvin. Léčí se
ATB, která jsou rezistentní vůči peniciláze.
b) nezánětlivé: torze andex, cysty, degenerativní změny myomu.
Charakterizovány bolestí bez teploty.
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PROBLEMATIKA OFTALMOLOGICKÁ, ORL
A MAXILOFACILÁRNÍ PORANĚNÍ Z HLEDISKA PRVNÍ
POMOCI
MUDr. Jana Šeblová

OFTALMOLOGIE
Urgentní stavy se mohou týkat následujících příhod:
• náhlá ztráta zraku
• náhlé snížení zrakové ostrosti
• penetrující či tupé poranění oka
• chemické poškození oka
Penetrující poranění oka se vyskytuje v 6 – 7 % při ostatních úrazových stavech. Musíme
mít na paměti, že častěji než u jiných orgánů vede toto poranění ke ztrátě funkce, která
významně limituje postiženého. Známkami penetrace jsou - kromě úrazové anamnézy snížení zrakové ostrosti, nepravidelné zornice, bolest, fotofobie, nausea, zvracení.
První opatření zahrnují analgezii (lze použít lokálně anestetikum, to však někdy může
znemožnit blefarospasmus), krytí obou očí sterilními čtverci, pokud jde o zabodnuté cizí
těleso, neodstraňujeme.
Mezi další opatření patří profylaxe tetanu a aplikace antibiotik v očních kapkách.
Tupá poranění oka jsou charakterizována otokem měkkých tkání a víček, vysunutí bulbu
vpřed signalizuje retrobulbární krvácení a vyžaduje rychle dekompresi.
Příznaky: snížení zrakové ostrosti, na postiženém oku mydriáza bez fotoreakce, diplopie,
hypestezie infraorbitálních nervů, subkonjunktivální hematom, chemóza. Často bývá spojeno
s kraniocerebrálním poraněním (postupujeme pak podle zásad ošetřování úrazů hlavy),
s maxilofacilárním poraněním nebo s frakturou očnice, zejména její spodní a mediální stěny,
může být poraněn n. infraorbitalis. Při celkových příznacích protišoková opatření, analgezie,
antiemetika.
Chemické poranění oka - poleptání kyselinami či louhy
Poleptání louhy je závažnější (nemusí jít jen o roztoky, ale i o práškovou formu), vede ke
kolikvační nekróze tkání a tím k průniku do hlubších struktur a k jejich poškození.
První opatření zahrnují zejména výplach sterilním fyziologickým roztokem po dobu alespoň
20 minut, k jeho provedení bývá někdy nutné rozevřít oční víčka, snažíme se tento manévr
provést co nejšetrněji. Následně širokospektrá antibiotika a kortikoidy jak lokálně, tak
systémově.
Náhlou ztrátou zraku se projevují následující stavy:
• okluze centrální retinální arterie - příčinou bývá embolie. Ztráta zraku je na jednom oku,
je náhlá, nebolestivá. K diagnóze může přispět i nález šelestu nad karotidami. V první
lékařské pomoci můžeme zkusit masáž bulbu přes zavřené oční víčko (snížení nitroočního
tlaku + snaha o posun embolu a tím částečné navrácení vizu), případně hyperkapnie, která
způsobí vazodilataci (nejsnadněji pomocí dýchání do sáčku).
•

okluze centrální retinální vény vede k postupnému ubývání zrakové ostrosti, je častější.
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•

krvácení do sklivce (u diabetiků, při odchlípení sítnice, při krvácivých chorobách). První
pomocí je elevace hlavy, co nejrychleji dopravit postiženého k odbornému ošetření.

•

odchlípení sítnice mívá prodromy - záblesky v periferních zrakových polích, závojovité
zákaly nebo popisovaný obraz sněhové bouře předcházející ztrátě zraku. Rizikovými
faktory vzniku jsou diabetes mellitus, vyšší věk, trauma oka. Stav vyžaduje operační
řešení odborným očím lékařem.

•

neuritis optického nervu může vést k několikadenní ztrátě zraku. Oční pohyby bývají
bolestivé, je přítomen centrální skotom a více je postižen barvocit.

Akutní glaukomový záchvat vznikne při blokádě odtoku komorové tekutiny do Schlemmova
kanálku, jde o glaukom se zavřeným úhlem.
Příznaky: krutá bolest postiženého oka, snížení ostrosti zraku, světelná halo kolem zdrojů
světla, slzení, nausea, zvracení, bolest hlavy. Objektivně nacházíme otok víček, hyperémii
spojivky, zornice je ovoidní, fixovaná, bez reakce, oční koule je tvrdá (extrémní zvýšení
nitroočního tlaku). Cílem terapie je snížení nitroočního tlaku, zpětné vstřebávání tekutiny a
zvýšení osmolality krve. Systémově se podává manitol, (i.v. 1 - 2 g/kg během 45 minut),
nitroglycerin či isosorbitdinitrát (sublinguálně), lokálně inhibitory karboanhydrázy –
Acetazolamid (snižují produkci komorové tekutiny řasnatým tělískem), betablokátory Timolol, miotika - Pilocarpin a kortikosteroidy. Někdy jsou nutná antiemetika a analgetika
systémově.
Orientační vyšetření při postižení očí:
• zraková ostrost - při výrazném postižení zraku ze vzdálenosti 1 metru spočítat prsty nebo
zachytit pohyb ruky nebo zjistit, zda pacient vnímá světlo
• vyšetření zornic - velikost, fotoreakce přímá a nepřímá, reakce na akomodaci
• pohyby očí - rozsah, diplopie, nystagmus
• orientační zhodnocení rozsahu zorného pole
• nitrooční tlak - orientačně digitálně; vždy přitom vyšetřit palpací i okolní tkáně (oční
víčka, obočí atd.)

ORL
Epistaxe - lokální příčiny epistaxe zahrnují trauma (včetně cizích těles v nose, izolovaných
fraktur nosu), dále zánět sliznice, infekce horních cest dýchacích, podráždění sliznice zevními
iritanty. Dále cévní abnormality, nádory, ektopické endometrium.
Systémové příčiny: koagulopatie vrozené nebo polékové, trombocytopenie, leukémie,
onemocnění jater, infekce. Hypertenze sama o sobě epistaxi nevyvolá, je však při ní obtížná
zástava krvácení.
Odlišujeme krvácení:
• přední - obvykle z cév septa nebo z Kisselbachova plexu, tvoří 90 % všech epistaxí,
zvládají se snáze. Obvykle jsou jednostranné.
Terapie: stisknutí nosních křídel proti sobě, tlakem na Kisselbachův plexus se většinou
zastaví.
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•

zadní - z a. sphenopalatina nebo z jiné větve a. carotis, jde o krvácení arteriální, z obou
nosních průduchů. Často se zateklá krev či koagula hromadí v nosohltanu.
Terapie: zhodnocení oběhových parametrů s ohledem na možný rozvoj šokového stavu,
zajištění průchodnosti dýchacích cest, případně zajištění žilní linky a objemová náhrada.
Lokálně zástava krvácení - tlak na obě nosní křídla po dobu deseti minut, poloha
v předklonu. U pokračujících krvácení je nutná tamponáda (přední nebo zadní - podle
lokalizace, po anestezii sliznice Xylocainem, což je prevencí vagové zástavy z podráždění
n. vagus).

Fraktury nosu - časté, často nediagnostikované.
Příznaky: otok, bolest, deformace nosu, epistaxe. Z hlediska první pomoci je nutná zástava
krvácení, nutno odlišit od závažnějších poranění (fraktura lamina cribriformis, etmoidálních
kůstek či zlomeniny baze lební, kdy spolu s krví vytéká z nosu i mozkomíšní mok). Na
transport můžeme zajistit náplasťovou fixací.
Cizí těleso ve zvukovodu - častěji u dětí či mentálněpostižených pacientů. Je-li cizí těleso ve
zvukovodu delší dobu, způsobí zánět, příznaky odpovídají otitis externa. Odstranění cizího
tělesa kleštěmi, výplachem teplou vodou, případně odsátím (pozor - zde je riziko perforace
bubínku). Následně ATB kapky lokálně, případně se steroidy.
Cizí těleso v dýchacích cestách - při úplné obstrukci horníchcest dýchacích jde o urgentní
život ohrožující stav. Typický je inspirační stridor, dráždivý kašel, postupně rozvoj cyanózy a
ztráta vědomí. Podpoříme kašel pacienta, snažíme se odstranit cizí těleso opakovanými údery
mezi lopatky. Pro zdravotníky zůstává v platnosti použití Heimlichova hmatu, kdy zezadu
obejmutím pacienta opakovaně stačujeme nadbřišek (nepoužívá se u dětí a těhotných), je-li
v bezvědomí, použijeme variantu opakovaného stlačení nadbřišku u ležícího pacienta.
POZOR - je nutno průběžně hodnotit stav a včas zahájit KPR!

STOMATOLOGIE
Poranění zubů dělíme podle linie lomu na třídy dle Ellise (I - pouze korunka, II - přes
dřeňovou dutinu, od tohoto stupně hrozí infekce, III - poškozen nerv, IV - alveolární fraktura,
tedy jde o zlomeninu maxily nebo mandibuly). Nejzávažnějším traumatem zubu je avulze,
kdy se jedná o skutečně urgentní stav a zub musí být reimplantován co nejdříve (šance na
uchování zubu se redukuje o 1 % za minutu) - samozřejmě s výjimkou mléčného chrupu. Zub
převážíme ve fyziologickém roztoku, u pacientů při vědomí a spolupracujících lze uložit
sublinguálně. Definitivní ošetření stomatologem či lépe stomatochirurgem.
Zlomeniny maxily - u dopravních nehod
Dělíme je na:
• prosté alveolární fraktury
• fraktury antra
• Le Fortovy linie lomu - často se kombinují. Le Fort I – neschopnost zavřít ústa, kousat,
parestezie z postižení n. infraorbitalis, oboustranná epistaxe, krepitace, obstrukce
dýchacích cest vlivem otoku v oblasti měkkého patra. Le Fort II - podobné příznaky jako
výše + diplopie, deformace (prodloužení) obličeje, omezení očních pohybů. Obstrukce
dýchacích cest vlivem otoku v hypofaryngu. Le Fort III - navíc ještě výrazná bolestivost,
nestabilitu obličeje, oboustranná epistaxe, případně výtok mozkomíšního moku,
enoftalmus. Obstrukce dýchacích cest vlivem otoku v retrofaryngeální oblasti.
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Jak je z uvedeného patrné, nejvyšší pozornost musí být věnována zajištění průchodnosti
dýchacích cest. Zástava krvácení z nosu bývá obtížná.
Zlomeniny mandibuly - vznikají přímým úderem na bradu.
Příznaky: bolest, otok, neschopnost otevřít ústa - trismus, parestezie rtů při postižení
alveolárního nervu. U fraktury oboustranné je velká tendence k zapadání jazyka.
Maxilofacilární poranění vznikají působením většího násilí (dopravní nehody, ale i
kriminální delikty bez či s použitím zbraně) a bývají součástí kraniocerebrálního traumatu.
Prioritou je opět zajištění průchodnosti dýchacích cest, navíc často u bezvědomého
pacienta. Trvalé následky může mít poranění n. facialis nebo vývodů slinných žlaz.
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INTOXIKACE DROGAMI
- PROBLEMATIKA PRVNÍHO KONTAKTU
MUDr. Jana Šeblová

Úvod
Vznik závislosti na chemické látce je problém především behaviorální a jeho zvládnutí
vyžaduje nutnost velmi široké mezioborové spolupráce, a to nejen v rámci zdravotnictví.
Pracovníci záchranných služeb i služeb lékařské první pomoci, praktičtí lékaři i pediatři
bývají dnes často konfrontováni s pacientem, u něhož jde o prokázaný abúzus drog či
o změny chování, které toto podezření vyvolávají.
Epidemiologická situace
Jednotlivé okruhy ukazatelů (incidence nových klientů léčebně - kontaktních center,
intoxikace v souvislosti s užitím drogy, incidence hepatitid B a C, rozšíření drog mezi školní
mládeží) sleduje od roku 1995 Oddělení drogové epidemiologie hygienické stanice hl. m.
Prahy, je tedy možné sledovat i dlouhodobé trendy. Stále ještě dochází k nárůstu uživatelů a
navíc k plošnému rozšíření drog i mimo velká města. První kontakt s drogou se posouvá do
nižších věkových kategorií, v nichž se navíc zvyšuje podíl dívek. Nejrozšířenější drogou
v České republice je pervitin, ale stále se zvyšuje počet uživatelů heroinu. U těchto dvou drog
je nejčastější injekční, tedy nejrizikovější aplikační cesta, u intoxikací v souvislosti s užitím
heroinu je ve více než 90 %. Stále ještě se objevují intoxikace rozpustidly, v posledních letech
stoupá výskyt intoxikací halucinogeny z přírodních zdrojů (zejména lysohlávky a durman).
V nezanedbatelné míře se nacházejí kombinace psychoaktivních látek.
Diagnostika v terénu
Konkrétní příznaky, spojené s intoxikací či abúzem, závisí na mnoha faktorech:
• na druhu látky a jejích farmakologických účincích
• na dávce a čistotě drogy
• na odolnosti intoxikovaného (např. vliv tolerance)
• na klinické fázi, spojené s abúzem (akutní intoxikace, syndrom z odnětí, toxická psychóza
atd.)
Nejčastěji zneužívané skupiny drog:
Heroin (diacetylmorfin) a opiáty způsobují euforii a pocit klidu, ve větší dávce vedou
k útlumu CNS. Při akutní intoxikaci je typický trias: bezvědomí, útlum dechu až apnoe,
mióza. Může dojít ke vzniku nekardiálního plicního edému. Snižují motilitu GIT, vyvolávají
nauseu až zvracení. Vzniká silná fyzická závislost s abstinenčními příznaky, při časté injekční
aplikaci bývají přítomné flegmóny, mohou vést až k septickému stavu.
Psychostimulancia, nejrozšířenější pervitin, česká forma metamfetaminu, výroba i v domácích
podmínkách z efedrinu. Zvyšuje koncentraci noradrenalinu, serotoninu a dopaminu
v synaptických štěrbinách.
Po užití nastává pocit zvýšené výkonnosti, sebedůvěry, euforie, snížení pocitů hladu a žízně.
Při vyšší dávce neklid a úzkost, pocity paranoie, až obraz toxické psychózy s možností agrese
vůči okolí. Z tělesných příznaků: hyperkinetická cirkulace s hypertenzí a tachykardií, možnost
vzniku arytmií nebo ischemie myokardu, bolesti hlavy, riziko intrakraniálního krvácení (ze
stimulancií zvláště u kokainu), křeče až status epilepticus, při pohybu (tanci) a současném
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nedostatku tekutin rabdomyolýza, myoglobinurie, oligurie, selhání ledvin, metabolický
rozvrat, hyperpyrexie, tento stav může skončit letálně. Závislost na psychostimulačních
látkách spíše psychická.
Kanabinoidy (marihuana, hašiš) – obsahují účinnou látku tetrahydrokanabinol, jejíž obsah je
nekonstantní. Vyvolává pocity euforie, mírné psychostimulační účinky, při vyšší dávce
halucinogenní. Při akutní intoxikaci může vyvolat nevolnost, kolapsové stavy, hypotenzi,
u labilnějších jedinců příznaky somatoformní vegetativní dysfunkce. Při dlouhodobém
užívání poruchy vůle.
Halucinogeny (syntetické – LSD, přírodní – psylocybin v lysohlávkách, hyosciamin, atropin,
skopolamin a belladonin obsažené v durmanu) vyvolávají iluze, halucinace a poruchy
vnímání. Hrozí neodhadnutelné chování pod vlivem halucinací, se zvýšeným rizikem
sebepoškození či traumatu. Při otravě durmanem v důsledku blokády účinku acetylcholinu na
muskarinovém receptoru pozorujeme typicky zčervenání kůže, suché sliznice, pocit žízně,
chrapot, psychomotorické poruchy, logorhoeu, halucinace, stav se může vystupňovat až do
deliria s křečemi, kómatu a zástavy oběhu. Obsah rostlinných alkaloidů je neodhadnutelný.
Těkavá rozpustidla bývají drogou ve slabších sociálních skupinách. Čichají se, někdy se
účinek zesiluje přetažením igelitového sáčku přes hlavu, tento způsob extrémně zvyšuje riziko
zadušení. Počáteční excitační fáze je podobná jako při alkoholovém opojení, narkotická fáze
s bezvědomím nastupuje rychle. Vzhledem k afinitě těchto látek k tkáním s vysokým
obsahem tuků poškozuje nevratně CNS, při chronickém užívání dochází k poruchám
krvetvorby (aplastická anémie, trombocytopenie, myelofibróza, akutní leukémie).
Senzibilizují myokard vůči účinkům katecholaminů, jak endogenních, tak exogenních – při
léčbě jsou kontraindikována sympatomimetika pro vysoké riziko refrakterní komorové
fibrilace. Po heroinu mají rozpustidla nejvyšší zachycený počet úmrtí v souvislosti
s intoxikací drogou.
Hypnotika a sedativa bývají snadno dostupná, užívaná z tohoto důvodu buď jako droga
prvního kontaktu nebo k překlenutí počínajících abstinenčních příznaků (heroin) či při
neklidu (psychostimulancia). Vzniká velmi rychle tolerance a odvykací příznaky jsou
bouřlivé včetně epileptických paroxysmů typu grand mal.
Intoxikace alkoholem zmiňujeme pro úplnost, bývá častou branou k ostatním závislostem,
dále jako nejčastěji kombinovaná droga. Ve společnosti je vysoká tolerance k abúzu alkoholu
nezletilými.
Klinické fáze, ve kterých můžeme toxikomana zastihnout:
Akutní intoxikace – příznaky odpovídají výše uvedeným účinkům jednotlivých látek, jejich
intenzita je ovlivněná dávkou a tolerancí. Může (ale nemusí) jít o závislost na dané látce.
Odvykací stav, případně odvykací stav s deliriem, nejzávažnější u látek s výraznou
somatickou závislostí (heroin, benzodiazepiny, barbituráty, alkohol).
Psychotická porucha neboli toxická psychóza, pozorovaná zejména u zneužívání stimulancií,
jsou přítomné poruchy vnímání i myšlení. Odlišení od odvykacího syndromu s deliriem či od
halucinogenních účinků drogy je obtížné, v prvním kontaktu často nemožné.
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Amnestický syndrom s poškozením zejména krátkodobé paměti a s poruchami časového
smyslu, bez poruchy vědomí.
Reziduální stav a pozdní psychotická porucha – tzv. „flashbacky“, kdy se pocity jako při
intoxikaci drogou objeví třeba až s odstupem měsíců od užití drogy, pro pacienta může být
tento zážitek velmi traumatizující, objevuje se po halucinogenních látkách.
Navíc je samozřejmě možné překrývání příznaků jednotlivých stadií, častá simulace
(toxikoman vyvíjí manipulativní chování ve snaze dostat drogu či alespoň náhražku) nebo
naopak disimulace (vyhnout se hospitalizaci, spojené s evidencí abúzu apod.).
Ze všech těchto důvodů je diagnostika v prvním kontaktu velmi obtížná a přesná diagnóza
patří do rukou zejména psychiatrům. V prvním kontaktu jde zejména o zvládnutí příznaků
akutní intoxikace, případně život ohrožujících abstinenčních příznaků.
Klinická diagnostika v prvním kontaktu:
Vždy hodnotíme stav, případně ohrožení vitálních funkcí, přičemž přesná identifikace drogy
nebo drog, které k intoxikaci vedly, není podstatná.
1.

vědomí
a) kvantitativně - hodnotíme škálou GCS. Kvantitativní poruchy vědomí pozorujeme
zejména u heroinu, sedativ a hypnotik, těkavých rozpustidel
b) kvalitativně - slovní popis poruch vnímání a myšlení do dokumentace
Kvalitativní změny vědomí bývají způsobeny:
1. přímým toxickým účinkem (halucinogeny, kanabinoidy)
2. abstinenčními příznaky (stimulancia)
3. vznikem toxické psychózy (psychostimulancia, halucinogeny)
4. pozdní reminiscence, flashbacky (kanabinoidy, halucinogeny)

2.

kardiovaskulární aparát
a) hypotenze (heroin, kanabinoidy, někdy benzodiazepiny, pozor na současně požitý
alkohol!)
b) hyperkinetická cirkulace s hypertenzí a tachykardií (stimulancia včetně tanečních
drog)
c) srdeční selhání - nekardiální plicní edém (heroin)
d) hypoxická zástava oběhu (heroin, těkavá rozpustidla)

3.

dýchání - poruchy dýchání velmi časté a často se kombinují
a) útlum dechu (opiáty, vyšší dávky sedativ a hypnotik, kombinace drog)
b) neprůchodnost dýchacích cest - hrozí vždy při kvantitativní poruše vědomí.
Vysoké riziko při injekční aplikaci opiátů vsedě!
c) aspirace - toto riziko vždy při kombinaci zvracení a bezvědomí

4. metabolismus - laboratorní hodnoty v prvním kontaktu jsou s výjimkou glykémie
prakticky nezjistitelné. Nutno mít na paměti, že delirantní stav s dehydratací a
hyperpyrexií po užití stimulačních látek a tanečních drog vždy považujeme za život
ohrožující!!!
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Další rizika u uživatelů drog:
• při intravenózní aplikaci je vysoké riziko přenosu a šíření infekčních onemocnění,
především hepatitidy B a C. Vzhledem k variabilitě subtypů hepatitidy C je možná
opakovaná infekce, chronická forma vede k cirhóze a hepatocelulárnímu karcinomu.
V České republice zatím nenastala očekávaná exploze onemocnění HIV/AIDS, přesto se
u některých toxikomanů vyskytuje
• při opakovaných i.v. aplikacích při nedodržování sterilních kautel je riziko flebitid, dále
bakteriální endokarditidy, až sepse
• snížení imunity je dané mimo jiné i životosprávou (výživa, neléčené infekce, opakované
intoxikace)
• při jakémkoliv základním onemocnění (epilepsie, diabetes mellitus, hepatitidy, astma
bronchiale, schizofrenie apod.) většinou toxikoman nedodržuje léčebný režim
• těhotenství u dívek bývá diagnostikováno pozdě, chybí prenatální péče, dítě je ohroženo
vznikem novorozeneckého abstinenčního syndromu
Terapie:
Jako u intoxikací obecně i zde postupujeme symptomaticky a východiskem pro terapeutické
zásahy je nám výše uvedené zhodnocení vitálních funkcí. Při jejich ohrožení ovšem musí
diagnostika a terapie probíhat současně.
Algoritmus ABC - tedy "airway - breathing - circulation" – je základem přístupu ke
každému urgentnímu stavu a intoxikace drogami nejsou výjimkou.
Terapeutické a diagnostické úkony:
1. Zkontrolujeme stav vědomí.
2. Zkontrolujeme, případně zajistíme průchodnost dýchacích cest (trojhmat, vzduchovod,
dýchací vak, podle praxe a výcviku intubace).
3. Zkontrolujeme přítomnost pulsu na velkých tepnách, přibezvědomí s apnoe a nehmatným
pulsem zahájíme neodkladnouzákladní resuscitaci.
4. Dýchá-li postižený a má-li hmatný tep, dbáme na dostatečnou oxygenaci a optimalizaci
ventilace, je-li to nutné, provádíme podpůrné nebo umělé dýchání.
5. Zajistíme žilní linku, rozhodneme se o použití antidot (naloxon - opiáty, flumazenil benzodiazepiny), jsou-li indikovány, podáváme raději frakcionovaně pro riziko vyvolání
abstinenčních příznaků, nezapomínáme na možnou kombinaci drog.
6. Monitorujeme vitální funkce, zejména oběhové parametry (TK atf), EKG monitor pro
detekci arytmií, sledujeme účinnost ventilace.
Stav pacienta hodnotíme opakovaně!
7. Provedeme základní neurologické vyšetření a pečlivě zhodnotíme co do možnosti
traumatu.
8. Provedeme dosažitelná laboratorní vyšetření, alespoň glykémii.
9. Nezapomínáme na regulaci tělesné teploty! - při hypotermii pacienta zahříváme, při
hyperpyrexii chladíme.
10. Léčíme křeče, jsou-li přítomny.
11. Při neklidu a úzkosti pacienta sedujeme. K sedaci i při výrazném neklidu používáme
benzodiazepiny, při použití neuroleptik (chlorpromazin, haloperidol) hrozí riziko
vyvolání anticholinergní krize!
12. Dovolí-li to stav pacienta, podáváme i.v. dostatek krystaloidů, urychlují eliminaci noxy.
Intoxikace drogami se v některých aspektech odlišují od suicidálních a náhodných intoxikací.
Kontakt zdravotnického zařízení bývá často pozdě, když už je stav kritický, i tísňová výzva na
záchrannou službu bývá často realizována pozdě.
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Chování intoxikovaného je neodhadnutelné, někdy vlivem halucinací či paranoidního
nastavení. Ošetřování postiženého bývá pro zdravotníky rizikové z mnoha hledisek, z nichž
nejvýraznější je riziko infekce (je proto nutné důsledně dbát na používání ochranných
pomůcek) a riziko napadení. Ani po stránce právní nebývají tyto situace bez nebezpečí toxikoman většinou odmítá transport k hospitalizaci a přijetí negativního reverzu je velmi
sporné, neboť jeho rozpoznávací schopnosti jsou ovlivněny drogou. V této souvislosti musíme
mít na paměti, že účinek antidota naloxonu je kratší než účinek opiátů a proto je chybou po
jeho aplikaci ponechat pacienta na místě. V zahraniční literatuře doporučují nejméně
šestihodinové sledování po bezvědomí spojeném s intoxikací a s aplikací antidota.
Zásah se často odehrává v psychologicky vypjaté atmosféře, kdy emocionální postoje
zúčastněných (pacient, kamarádi, rodiče) bývají vyhraněné a často protichůdné, je nutné
zvládnout vlastní emoční reakce (odpor, soucit, rozezlení, strach) a soustředit se na stabilizaci
stavu pacienta.
Předání pacienta do další péče:
Jsou-li ohroženy vitální funkce, předává se pacient záchranné službě a ta dále dle stavu řeší
jeho další umístění (v úvahu přichází ARO, metabolická jednotka, interní oddělení,
pediatrické oddělení, oddělení urgentního příjmu, při současném traumatu traumatologie).
Psychiatrická oddělení neřeší stavy akutní intoxikace, stejně tak léčebně-kontaktní centra. Při
odesílání pacienta si vždy musíme uvědomovat možnost náhlého zvratu stavu a snažíme se
vyhnout riziku i z tohoto hlediska.
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„LÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC“
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
POVINNOSTI LÉKAŘE PŘI HROMADNÝCH NEŠTĚSTÍCH
MUDr. Josef Štorek

čl. 1
Vedoucí lékař zásahu
(1) Lékař posádky RLP, který je odeslán zdravotnickým operačním střediskem a dostaví se na
místo události jako první, se stává vedoucím lékařem zásahu (zdravotnické záchranné
akce) - (ve smyslu § 5, odst. 3, písm. l) platné vyhlášky MZ ČR) a řídí záchrannou akci na
místě. Velitelem zásahu (ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb. o IZS) je velitel Hasičského
záchranného sboru!
(2) Na místě zásahu se stává manažerem zdravotnické záchranné akce, řídí sled
nasazování sil a prostředků záchranných služeb do prostoru, činnost záchranářů podle
pravidel pro likvidaci následků hromadných neštěstí na zdraví, organizuje seskupení sil
a prostředků, sestavu pracovišť, síť přísunových a odsunových cest, určuje místo pro
přistání vrtulníku (heliport), respektuje jednosměrnost proudů činností, určuje potřebu
posilových prostředků, potřebu cílových zdravotnických zařízení podle charakteru
postižení, řídí nasazení profesionálních i dobrovolných posil, upřesňuje potřeby
nasazených sil (doplňování, zásobování, občerstvení, odpočinek apod.) a zajišťuje trvalý
informační tok na ZOS kmenové ZZS.

čl. 2
Zásady zásahu
(1) Po obdržení výzvy o vzniku mimořádné události vyjíždí do prostoru jejího vzniku a
provádí zhodnocení situace z hlediska:
• rozlohy prostoru a rozsahu možných škod na zdraví
• odhadu převažujícího charakteru poškození zdraví
• rozložení poškození zdraví z hlediska obtížnosti poskytnutí pomoci
• možností přísunových a odsunových cest, míst vstupů do prostoru, členění prostoru na
pracovní sektory
• rozmístění jednotlivých pracovišť, místa soustředění odsunových prostředků a prostředků
LZS
• odhadu podpůrných aktivit, sil a prostředků, potřeby cílových zařízení
• místa řízení a nástupního prostoru pro přicházející skupiny (LZS, RLP, RZP, DRNR a
dalších)
(2) Pro přehlednost vlastního řízení a dokumentaci zásahu vypracovává na svém pareré
(zásahové kartě) schéma prostoru, kde vyznačuje jednotlivé body svého rozhodnutí.
(3) Zhodnocení situace a schéma se stává základem pro situační zprávu zdravotnickému
operačnímu středisku, která je hrubým popisem stavu a slouží k rozhodnutí vedoucího lékaře
zdravotnického operačního střediska příslušné ZZS:
• k odhadu potřeby vlastních sil a prostředků
• k odhadu posilových sil a prostředků
• k odhadu počtu nemocnic (pracovišť) charakteru cílových zařízení
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•
•
•

k upřesnění rozsahu pomoci podle charakteru převládajícího postižení
k odhadu rozsahu potřeb zásobování a obnovy spotřeby zdravotnického materiálu
k upřesnění zásobovacích základen pro výstavbu zásobovacího systému

(4) Výsledkem orientace a situační zprávy je operativní tvorba reálného záchranného systému
v závislosti na vyvolávající příčině, možnostech a dostupnosti sil a prostředků, výstavba
záchranného řetězce z místa události do cílových pracovišť, včetně podpůrných a
zásobovacích potřeb, upravených na míru systému.
(5) Po dohodě mezi vedoucím lékařem zásahu (VLZ) a vedoucím lékařem zdravotnického
operačního střediska (VL ZOS ZZS), zahajuje zřizování jednotlivých pracovišť v časové
posloupnosti a v místech, odkud provádění záchranných prací bude nejoptimálnější a
bezpečné pro nasazované záchranáře, zpravidla ve spolupráci s ostatními složkami
záchranných sil (hasiči, policisté atd.).
(6) V prostoru události (či na její hranici) vytváří:
• stanoviště vedoucího lékaře zásahu
• shromaždiště postižených s třídícím režimem (TRIAGE)
• místa vstupu záchranných sil do pracovních sektorů s malým evakuačním cyklem
• přísunové a odsunové cesty s velkým evakuačním cyklem
• upřesňuje vedoucí sektorů k zajištění osobní odpovědnosti
• trvale řídí činnost nasazovaných záchranných týmů - l RLP + několik RZP a DRNR, popř.
doplněné o dobrovolné záchranáře
• zajišťuje součinnost s krizovým štábem města přes ZOS ZZS na OIS IZS.
(7) Organizace a řízení záchranné akce vytváří předpoklad k trvalému přehledu o činnosti
nasazených záchranných sil a prostředků, umožňuje trvalý sběr informací o stavu prací,
počtech a dg. postižení, o stavu odsunu a míry plnění cílových zařízení, o spotřebě
zdravotnického materiálu a nutnosti doplňování, a další ukazatele průběžných a závěrečných
hlášení a zpráv.

čl. 3
Hlášení a evidence
(1) Prvotní hlášení je realizováno formou situační zprávy pro ZOS ZZS a rozvahou VL
ZOS ZZS. Je předáváno osobně řediteli ZZS (k předání na OIS IZS, KŠ MZ ČR).
Obsah:
• čas přijetí výzvy
• místo události a její charakter
• předpokládané počty postižených, charakter postižení a rozsah pomoci
• počty nasazených sil a prostředků - vlastních i posilových
• stav aktivace traumaplánů součinnostních zařízení
• požadavky na logistiku cestou OIS IZS (právní celek, MZ ČR, přímo řízené organizace
MZ ČR, ev. MV ČR a MO ČR a další ústřední orgány)
Prvotní hlášení předkládá VLZ do 60. minuty od přijetí výzvy na ZOS ZZS.
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(2) O stavu a průběhu záchranné akce informují průběžná hlášení, vycházející z hlášení VLZ
ZZS, VL ZOS ZZS, mající charakter bilanční a obsahující údaje:
•
•
•
•
•
•
•

vývoj situace a postup záchranných prací v nárůstu
počty ošetřených, zdravotní stav a další zdravotní údaje
způsob a místo transportu
stav nasazených záchranných týmů
spotřeba zdravotnického materiálu
stav zásobování
problémy a překážky ovlivňují záchranné práce

Průběžná hlášení se podávají podle upřesnění ředitele ZZS, zpravidla však v každou
celou, popř. sudou hodinu.
(3) Po ukončení záchranných prací se podává závěrečné hlášení z místa zásahu, tvořící
s ostatními hlášeními podklady pro závěrečnou zprávu. Sumarizaci provádí VLZ, VL ZOS,
Ř ZZS a jde o souhrn činností, výkazů, spotřeby a ekonomických dopadů na připravenost
ZZS.
Výhodné je členění do dvou částí:
1. část textová je popisem záchranné akce,
2. část grafická je sumářem dat.
Vypracovává se do 24 hod. po ukončení akce.
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čl. 4
TABULKOVÝ PŘEHLED ČINNOSTÍ:
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Vysvětlivky:
DRNR
HTS
IZS
KŠ
LZS
MO ČR
MV ČR
MZ ČR
OIS IZS
RLP
RZP
Ř ZZS
VLZ
VL ZOS…
ZOS
ZOS ZZS
ZZS

Doprava raněných, nemocných a rodiček
Hospodářská a technická služba
Integrovaný záchranný systém
Krizový štáb (správního celku, ministerstva, resortu)
Letecká záchranná služba
Ministerstvo obrany České republiky
Ministerstvo vnitra České republiky
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Operační a informační středisko IZS
Rychlá lékařská pomoc
Rychlá zdravotnická pomoc
Ředitel ZZS
Vedoucí lékař zásahu (zdravotnická záchranné akce)
Vedoucí lékař zdravotnického operačního střediska kmenové ZZS
Zdravotnické operační středisko
Zdravotnické operační středisko kmenové ZZS
Zdravotnická záchranná služba
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TRAUMATOLOGIE
MUDr. Otakar Buda
POLYTRAUMA je současné postižení více tělesných systémů či regionů, přičemž nejméně
jedno z nich bezprostředně ohrožuje život.
SDRUŽENÉ PORANĚNÍ – poranění více systémů bez bezprostředního ohrožení života.
MNOHOČETNÉ PORANĚNÍ – v jednom tělesném systému (např. mnohočetné zlomeniny
dlouhých kostí). Život není ohrožen bezprostředně, ale potenciálně – komplikacemi.
MONOTRAUMA může ohrožovat bezprostředně život i při poranění jednoho orgánu nebo
systému. (CNS, oko, srdce).
MIXTY jsou poranění způsobená účinkem nejméně dvou mechanismů. Například
mechanické poranění způsobená pádem z výšky po účinku tlakové vlny kombinované účinky
tepla s následným prochlazením, to všechno kontaminováno chemickou bojovou látkou nebo
„jen“ kyselinou nebo louhem. Nic nemožného i v míru...
Poranění u polytraumatu musí být závažná.
Hlava: KCP s bezvědomím (difusní nebo ložiskové)
Hrudník: sériová zlomenina žeber a/nebo sterna, nitrohrudní poranění
Břicho: orgánové poranění v intra – nebo retroperitoneální oblasti
Pohybový aparát: zlomeniny velkých kostí, zlomeniny pánve, dislokované nitrokloubní
zlomeniny apod.
Příčiny těžkých úrazů:
Stejně jako u všech poranění. Jen někdo neměl tolik štěstí. Doprava (havárie automobilů,
motocyklů a bicyklů), sport (jakýkoli, třeba ženská házená, nověji paraglading, parašutismus,
balony, motoristické sporty, horská kola, rafting,…), pracovní úrazy (zemědělství, doprava,
průmysl), kriminální a terorismus.

117

OŠETŘENÍ PORANĚNÍ
(TRAUMA MANAGEMENT) PODLE BATLS
Pokud se zabýváš zraněnými, musíš brát v úvahu jejich ošetření ve 4 fázích:
1. Prvotní ošetření
2. Resuscitace
3. Druhotné ošetření
4. Definitivní ošetření

= Rozpoznat život ohrožující stavy
= Zabývat se život ohrožujícími stavy
= Vyšetření od hlavy k patě
= Speciální ošetření, přístup

1. PRVOTNÍ OŠETŘENÍ (PRIMARY SURVAY)
Prvotní ošetření je nejdůležitější fází. Pro jednoduché zapamatování, to je:

A B C D E
Airway and cervical spine control (zabezpečení dýchacích cest a kontrola krční páteře)
Breathing and ventilation (dýchání a ventilace)
Circulation and haemorrhage control (kontrola krevního oběhu a krvácení)
Disability (Displaced brain) or neurologícal status (neurologické vyšetření)
Exposure depending on environment (škodliviny z prostředí)
PROVÁDĚT PRVNOTNÍ OŠETŘENÍ ZNAMENÁ:

Airway and cervical spine control
Nerozptyluj se a nezabývej se jinými poraněními.
Zabezpečení dýchacích cest musí mít prioritu. BATLS nedává stejný důraz na eventuální
poranění krční páteře jako ekvivalentní civilní kurs (ATLS). Přesto musíš integritu krční
páteře vzít v úvahu. Vždycky je jistější předpokládat zlomeninu krční páteře u zraněných
s polytraumatem, zvláště tam, kde je zhmožďující poranění nad úrovní klíční kosti.
Poté vezmi v úvahu:

Breathing and ventilation
Podívej se na krk, zda je deviována trachea či zda krční žíly jsou rozšířeny. Podívej se na
hrudník poraněného, zda se rovnoměrně rozepíná. Pokud je dýchání omezené: Jaká je příčina?
Dělej s ní něco!
Pamatuj, že ze všech úmrtí způsobených poraněním hrudníku, 25 % zemře nevyhnutně a
85 % by mohlo být zachráněno prvotním ošetřením.
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Poté vezmi v úvahu:

Circulation and haemorrhage control
Samozřejmě, že se jedná o srdce a velké cévy, ale nejdůležitější je cirkulující objem. Krvácení
musí být zastaveno, pokud je to možné a cirkulující objem doplněn. Pamatuj, že hypovolémie
je největším "zabijákem".

Disability or neurological status
Toto je jednoduché minineurologické AVPU vyšetření úrovně vědomí zraněného a stavu
jeho zornic. Chceš vědět, zda zraněný je:
Alert (při vědomí)

Voice responsive (reaguje na výzvu)
Pain responsive (reaguje na bolest)
Unresponsive (nereaguje)
Chceš také vědět, zda zornice jsou stejně velké, jakou mají velikost a zda reagují na světlo
(známka ložiskového poškození mozku). V tomto okamžiku nemůžeš moc s neurologickým
stavem udělat, je ale důležité zaznamenat současný nález, aby jeho případná změna mohla být
zhodnocena později. Pamatuj, že úroveň vědomí nejen odráží neurologický stav, ale může být
ovlivněna hypovolémií a hypoperfúzí.

Exposure
Posouzení kontaminace škodlivinou, omezená dekontaminace.
Zaměříme se na dýchací cesty, oči, sliznice. V nemocnici musí být dekontaminace úplná.
2. RESUSCITACE
Resuscitace se provádí současně s prvotním ošetřením.
Znamená nejen rozpoznání život ohrožujících stavů ale také jejich řešení hned při zjištění.
Pokud je to možné, podej všem zraněným kyslík v maximálním množství obličejovou maskou
a rezervoárem kyslíku. Zaveď minimálně dvě i.v. kanyly velkého průměru, 16 G je nejmenší
přípustná velikost.
Zhodnoť resuscitační úsilí tím, že budeš sledovat u zraněného fyziologické parametry. Ty
zahrnují:
Počet dechů (Respiratory kate)
Počet tepů za minutu a rytmus (Pulse kate And rytem)
Krevní tlak (Blood pressure)
Charakter pulsu (Pulse pressure)
Diurézu (Urinary output)
Arteriální krevní plyny (Arterial blood gases) - pokud je dostupné zařízení k měření
Během této fáze vezmi v úvahu zavedení močového a nasogastrického katetru.
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Jakmile úspěšně zakončíš primární ošetření a resuscitaci můžeš přistoupit k druhotnému
ošetření.
3. DRUHOTNÉ OŠETŘENÍ (SECONDARY SURVAY)
Druhotné ošetření můžeš provádět, jakmile je stav zraněného stabilizován. Pamatuj, že
zranění mají záda a boky stejně tak, jako čelo, hýždě, stejně jako hlavu a množství jamek - ať
už přirozených nebo jako důsledek poranění. Musíš postupovat systematicky, jít krok za
krokem, od hlavy až k patě. To zahrnuje:
kůži hlavy a klenbu lební ● obličej a bázi lební
krk a krční páteř ● hrudník
břicho ● pánev
ostatní části páteře a končetiny ● neurologické vyšetření
Nezapomeň na jamky.
Každé ústí či otvor vyšetří prst, světlo nebo rourka.
4. DEFINITIVNÍ OŠETŘENÍ (DEFINITIVE CARE)
V přední linii se budeš zřídka zabývat konečným ošetřením. To je většinou vhodně umístěno
do zadní linie. Přesto je důležité si uvědomit, že konečné ošetření formuje čtvrtou a finální
fázi BATLS.
Stejně tak je důležité si zapamatovat, že pokud nebudeš provádět prvotní ošetření a resuscitaci
správně, konečné ošetření může být v rukou válečné pohřební služby.
Závěr
Stále odpovídat na stejné otázky:
• Jsou dýchací cesty průchodné?
• Dýchá poraněný?
• Je přítomno život ohrožující zevní krvácení?
Důsledný, systematický přístup k prvotnímu ošetření
je nejdůležitější
pro přežití a záchranu zraněného.
BĚŽNÝ „CIVILNÍ“ POSTUP
Na místě nehody:
¾ Vždy při příjezdu na místo nehody, kde nejsme jako první ze složek záchranného
systému, se vyptáme bleskově na okolnosti, za jakých máme poskytovat PNP. Znamená
to oslovení hasičů nebo velitele zásahu, dotaz na přítomnost vylitých škodlivin, dusivých
a toxických plynů, pohonných hmot apod. Je to rutinní dotaz, kterým zjišťujeme, v jak
bezpečném prostředí jak pro postiženého, tak pro záchranný tým budeme pracovat.
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¾ Následuje vyšetření poraněného. Je třeba jednat rázně, vyšetření má být rychlé a účelné.
Nejlépe je postupovat v nacvičeném pořadí.
U nemocného v bezvědomí postupujeme takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uložení postiženého do polohy na zádech
Záklon hlavy
Kontrola dýchání (poslech dýchacích šelestů, pohled na hrudník a dech cítit na tváři)
Vyšetření oběhu pohmatem pulsu na krkavici
Pokud nedýchá a není hmatný tep, zavolám pomoc (phone fast)
Pokud nedýchá, zahájím UPV z plic do plic dvěma výdechy, kontroluji tep na krkavici
Pokud není hmatný tep, zahájím kardiopulmonální resuscitaci
Pokud dýchá a má hmatný tep, provedu celkové orientační vyšetření postiženého,
případně jej uložím do stabilizované polohy na boku
9. Připravím postiženého k transportu
10. Stále mluvit na poraněného. Průběžně tak můžeme hodnotit vědomí, průchodnost
dýchacích cest, prokrvení mozku, případně vývoj postižení CNS.

Příprava na transport zahrnuje:
• Zajištění dýchacích cest (poloha, při hlubší poruše vědomí OTI, rozpaky nejsou na místě)
• Zajištění dvou žilních vstupů
• Infúzi krystaloidů (podle krevní ztráty, probíhajícího krvácení, stavu oběhu a celkového
stavu postiženého)
• O2 polomaskou, analgetika
• Zástava krvácení, fixace zlomenin
• Vakuové lůžko, fixace C páteře
AKUTNÍ MASIVNÍ KRVÁCENÍ
A TRAUMATICKÝ ŠOK
(viz též kapitola „Šok“)

A

JEHO

NÁSLEDKY,

HEMORAGICKÝ

Úrazy jsou často provázeny krvácením. Zjevným, nebo skrytým. Stavění krvácení a zvládnutí
jeho následků je jedním z prvních úkonů PNP, mluvíme o resuscitaci oběhu.
Úraz je často provázen šokem.
Šok je celkovou odpovědí organismu na inadekvátní oxygenaci a perfúzi.
Není – li léčen, vede k smrti buněk, selhání orgánů a smrti organismu.
Traumatický šok je obecnější pojem označující souvislost šoku s úrazem. Nejčastěji se jedná
v traumatologii o šok hypovolemický. K hypovolemii dojde buď absolutní ztrátou
intravaskulární tekutiny, nebo relativně zvětšením distribučního prostoru při vasodilataci.
Příčinu šoku hledáme v postižení:
- Krvácení, popálení
- Kardiogenní šok, srdce selhává jako pumpa (kontuze srdce, tamponáda perikardu)
- Neurogenní šok při poranění míchy, způsobený gravitačním uložením intravaskulární
tekutiny při paralytické dilataci kapacitních cév
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Patofyziologie:
Ztráta cirkulující tekutiny – snížení žilního návratu (pokles preload) – snížení srdečního
výdeje – hypotenze a hypoperfúze tkání.
Odpověď organismu na šokující děj je:
- Přesun tekutiny z tkání do krevního řečiště
- Zvýšení srdeční frekvence (tachykardie) a zvýšení tonu sympatiku
- Vazokonstrikce ve splanchnické oblasti a končetin (studené a bledé končetiny při
šoku), synonymem je centralizace oběhu
- Retence tekutin redukcí diurézy
V buňkách vede hypoxie k přechodu na anaerobní metabolismus s produkcí laktátu až do
metabolické acidózy. Neléčený šok vede k otoku buňky, zhroucení energetických
mechanismů v buňce, destrukci buněčných membrán, rozpadu buňky a ztrátě funkce orgánu,
resp. organismu. Při úrazu je nejčastější příčinou šoku akutní ztráta krve. Mluvíme
o haemorrhagickém šoku.
VELKÁ PORANĚNÍ VEDOU K VELKÝM ZTRÁTÁM
Pro představu:
Zlomenina pánve
Zavřená zlomenina stehenní kosti
Hemotorax
Zavřená zlomenina tibie
Zlomenina žeber
Otevřená rána velikosti ruky

3000 ml
1500 ml
2000 ml
500 ml
150 ml na každé žebro
500 ml

K úbytku intracelulární tekutiny dochází dále otokem.
Pro léčebné protokoly šoku jsou vypracovaná kriteria hodnocení šoku:
Třída I
do 15 %
cirkulujícího objemu
Třída II
15 – 30 %
-„Třída III
do 30 – 40 %
-„Třída IV
nad 40 %
-„(jako v tenise: hra, sada, zápas)

(do 750 ml)
(750 – 1500 ml)
(1500 – 2000 ml)
(nad 2000 ml)

Každá třída má odpovídající klinický obraz od nenápadné tachykardie 90 - 100/min a
normálního TK (třída I) po bezvědomí s nehmatným pulsem a neměřitelným TK (IV).
LÉČBA = NÁHRADA ZTRACENÉHO OBJEMU
Infúze i. v. – nejméně dvě dobré žíly
Alternativně intraosseálně nebo CŽK. Při kanylaci žíly odběr pro další vyšetření (15 ml krve
na hematokrit, krevní obraz a předtransfúzní vyšetření).
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Terapie
Krystaloidy (FR, Hartmann, Ringer, Ringerlaktát)
Výhody: levné, dostupné, trvanlivé, nealergizují, nemění koagulační parametry, dají se jimi
ředit některé léky
Nevýhody: je jich potřeba moc (na objem ztráty jsou 3 objemy krystaloidu (3:1), přelití při
podávání velkého množství (edém plic nebo/a mozku)
Koloidy plasma, roztoky želatiny nebo škrobů
Výhody: levné, je jich dost, trvanlivé, náhrada volumu 1:1, v oběhu jsou delší dobu
Nevýhody: alergizují (1:5000), v chladu rosolovatí
Postup: U dospělého co nejrychleji 2 litry teplého krystaloidu a zhodnoť reakci zraněného.
Odpověď I: puls pod 100/min, TK nad 100, dobře plněný puls.
=> zpomalit infúzi, sledovat.
Odpověď II: puls přechodně pod 100/min, TK nad 100, ale návrat k abnormálním hodnotám i
při pokračující th. => 2 jednotky koloidu či plné krve. Pokud se oběh normalizuje, šlo
o redistribuci. Pokud NE, jde o odpověď III.
Odpověď III: koloidy a krve rychlostí potřebnou k udržení oběhu.
Chirurgický výkon je potřeba do jedné hodiny.
Odpověď IV: abnormální oběhové parametry, prohlubování šoku přes maximální th.
Chirurgický výkon je potřeba neodkladně.
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