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Tekutiny v intenzivní péči 

• infuzní terapie je 
základní součást všech 
léčebných postupů na 
JIP 

 

• infuze ovlivňují 
mortalitu a morbiditu 
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Zastoupení léčebných 

postupů v % na ICU  

Michael PW et al, Perioperative Fluid Management and Clinical Outcomes in Adults, 
AnaesthAnalg, 2005, 100:1093-106 



Tekutiny v intenzivní péči 



Přelom tisíciletí - Dát? …či nedát? 

„Nějakou tekutinu, jakoukoliv tekutinu…prosím!“ 
Grocott MPV, Hamilton, MA: Resuscitation fluids. Vox sanquinis 2002:82:1-8 

   X 
 
„Nebuďte příliš velkorysí při podávání tekutin!“ 
Oh MS, Kim HJ: Basic rules of parenteral fluid therapy. Nephron 2002:92  

(suppl 1):56-59 

 

     X 
„Wet, dry or something else?“ 
Ballamy M, Br.J.Anaesth 2006 

 



2013 - Co dát..??? 

• Krystaloidy ..?? 

• Koloidy .. ?? 
– HES 

– gelatina 

• Albumin .. ?? 

• FFP .. ?? 

 

• vycházíme z EBM a ERAS  
 



2018 – Co, kolik a komu..??? 

• Krystaloidy ..?? 

• Koloidy .. ?? 
– HES 

– gelatina 

• Albumin .. ?? 

• FFP .. ?? 

 

• vycházíme z EBM a ERAS  
 



Tekutiny v intenzivní péči 

• podání tekutin nutno vnímat jako podání jakéhokoliv jiného 
farmaka 

 
– indikace podání 

– typ tekutiny 

– množství 

– jak dlouho / kolik podat 

– kdy a podle čeho ukončit podávání 

 

 

„Pokud neumíme zformulovat indikaci, s 
maximální pravděpodobností nejsou 
indikovány.“ 



Tekutiny v intenzivní péči  

• teoretický 

– tekutiny významně ovlivňují orgánové funkce a 
reakci na inzult 

– volba a množství podaných tekutin musí 
respektovat důvody jejich použití  

 

• praktický 

– tekutiny podávat pouze pokud se zvyšuje tepový 
objem (CO) 

– pokud se CO nezvyšuje, další již nepodávat 

– průběžné ztráty hradit krystaloidy 

– nebát se koloidů, ale vnímat je jaké lék se všemi 
n.ú. 



Srovnání nebalancovaných krystaloidů 

Parametr      ECT NaCl 0,9% Ringer Hartmann 

Na+ (mmol/l)          135 154 147 130 

K+ (mmol/l)               5   4 5 

Ca2+ (mmol/l)          1,2   2,025 1 

Mg2+ (mmol/l)          1,2    1 1 

Cl- (mmol/l)             110 154 156 125 

Lactate (mmol/l)     do 2 0  0 27 

Acetate (mmol/l) 0   0 0  

Malate (mmol/l) 0   0 0  

pH                        7,4 ± 0,4  5,3  6,0  6,0 

Osmolarity (mmol/l)     290 308 309 276 

BE pot (mmol/l) -24 -24 3 

O2-Consumpton                    

(l O2/l dolution) 0 0 1,8 



Srovnání balancovaných krystaloidů 

Parametr ECT Ringerfundin Isolyte Plasmalyte 

Na+ (mmol/l)     135 140 137 140 

K+ (mmol/l)          4 4 4 5 

Ca2+ (mmol/l)     1,2 2,5   

Mg2+ (mmol/l)    1,2 1 1,5 1,5 

Cl- (mmol/l)        115 127 110 98 

Laktat (mmol/l)     

Acetat (mmol/l) 24  34 27 

Malat (mmol/l) 5     

Glukonat (mmol/l)     23 

Osmo (mmol/l)   290 304 286 296 

BE pot (mmol/l) 0 8 26 

O2-Consumpton                    

(l O2/l dolution) 1,4 cca 1,7 4 



NaCl 0,9 % 

 

 

• 1000 ml = 9 g soli 

• denní potřeba 4 – 5 g soli 

 

 

• nakládání ryb do slané vody od roku 1380 (Willem Beukelszoon)  

• 1000 ml NaCl 0,9 = 0,75 kg slanečků !!! 

• 1kg chipsů 



Vysoké dávky chloridů nejsou fyziologické 

• Iatrogenní hyperchloremická acidoza (již od 2-3l FR/den !!!) 
 

– zvyšuje IL-6, IL-10, TNF (zvyšuje hladinu faktoru kappaB vázaného na DNA v subpopulaci 
leu RAW 264.7) 

  
– zasahuje do metabolismu NO – vazodilatace, tkáňová (hypo)perfuze, poruchy genové 

preskribce, interference s integritou buněčné membrány  
 
– AKI, ARF, CRRT (5x častěji) (omezení průtoku krve v kortexu, ↓GFc, retence Na, Cl, otok 

ledvin) 
 

– Edém měkkých tkání, intersticium, ↓ HI, ↓ slizniční pH 
 

– acidoza = neadekvátní mikrocirkulace a tkáňová (hypo)perfuze = orgánová dysfunkce (delší 
UPV, více SSI, více TRF, ↓ CO)  

 
– objemové přetížení 

 
– mortalita 29% (laktátová 56%) 

 
– ireverzibilní buněčné poškození 

 
– zesiluje SIRS 

 
 

     McCluskey et al., Anest Analg., 2013  
     Chowdhury et al., Ann Surg., 2012 
     Shaw et al., Ann Surg., 2012 
     Hadimioglu et al., Anest Analg., 2008 
     McFarlane et al., Anest Analg., 1994 

 



McCluskey et al., Hyperchloremia After Noncardiac Surgery Is Independently Associated with Increased Morbidity and Mortality. 

 Anest Analg., 2013, 117, 2, 412-421. 



Shaw et al., Major Complications, Mortality and Resource Utilisation After Open Abdominal Surgery. Ann Surg., 2012, 255, 821-9. 



> 100 let známý škodlivý účinek NaCl 0,9% 

 
• isolovaná živá tkáň přestává fungovat 

• buněčné kultury hynou 

• způsobuje acidózu 

• nausea, zvracení, bolesti břicha (splanchnická hypoperfuze) 

• alterace kognitivních funkcí 

• renální vazokonstrikce, ↑zvýšená sekrece reninu 

• ovlivnění koagulace a funkce destiček 

 

 

    Evans GH, The Abuse of Normal Salt Solution, JAMA, 1911 

    33 309 odkazů 

  

 



Fyziologická metabolická acidóza ..?? 

• zásadní je příčina acidózy 

 

• fyziologická je „exercise acidosis“ – při anaerobním 
metabolismu, hydrolýza ATP, ↑ H+ 

(žilní krev z DK, pH 7,1, SVO2 15%, laktát 

> 12mmol/l) 

– antiarytmický efekt 

– minimální ovlivnění kontraktility myokardu 

– ochrana před účinky ↑K+ 

 

• Bohrův efekt 
– snažší uvolňování kyslíku ve tkáních (snížení pH o 0,2 zvýší 

dodávku kyslíku do tkání jako ↑ CO o 30%) 

 
       

 

      Pate E et al., J Physiol., 1995 

      Paterson DJ et al., J Appl Physiol., 1996 

      De Paoli et al., J Physiol., 2007 

      Bohr CHK et al., Skand Arch Physiol., 1904 



NaCl 0,9 % 

 
• The currently used 0.9% saline solution is without 

convincing historical basis. Given that the composition of 
0.9% sodium chloride is dissimilar to most solutions used 
in the past, and is in no way 'normal' or 'physiological', 
our current practice may be based on historical fallacy 
and misconception. 

 
  Awad S, Allison SP, Lobo DN, The history of 0.9% saline., Clin Nutr 2008 

 



Kde se tedy NaCl 0,9 % vzal … ??? 

• poprvé pravděpodobně v roce 1831 při pandemii cholery v 
Evropě 

• Prof Hamburger – hemolýza červených krvinek in vitro  

 

• „…very little scientific or historical basis for its routine use...“  



  

> 100 let se stále NaCl 0,9% hojně užívá … 



Krystaloidy v intenzivní péči 

 
– NaCl 0,9% 

• hyponátrémie 
• úraz hlavy (prevence edému mozku) 

• hypochloremická metabolická alkalóza 
 

- roztoky s glukózou (5 – 10 %) 
• korekce hypernátrémie – diluce, forsírovaná diuréza 

 
 

– balancované krystaloidní roztoky  
• všechny ostatní klinické situace 
• včetně resuscitace oběhu  
(„We recommend crystalloid solutions for resuscitation in the majority 

of critically ill patients with acute circulatory failure.“) 
 
 
 
 

    Miller´s Anaesthesia. Elsevier. 2006.  
    NHS Library of Health, London, 2014 
    www.erassociety.org 
    Perner A. et al, Scandinavian clinical practice guideline…  

   Acta Anaest Scand. 2015. 59.274-86. 



Koloidy v intenzivní péči 

• HES – polysacharid, 130kDa 

 

• Gelatina - protein z kolagenu, 18 AK, 50 kDa, balancovaný roztok 

sukcinylované želatiny (neplést s Haemaccelem - ureogelatina!!!) 

 

• Albumin – lidský protein, 585 AK, 67 kDa 



 2012 - Soumrak nad HES 

• VISEP (HES 200 vs RL u sepse, 2008),  

• CHEST (HES 130/0,42 vs saline u těžké sepse, 90denní 

mortalita a počet CRRT, 2012),  

• 6S (HES 130 vs RA u těžké sepse a 90denní mortalita, 2012) 

 

• revize studií Prof Boldta 2011, metaanalýzy 

 

• závěr 

– HES škodlivý, zákaz používání (UK, EMA, ČSARIM) 



„For every complex question there is a 

simple answer...“ 



„For every complex question there is a 

simple answer…“ 

 

„…and it is wrong.“ 

 

 
H.L. Mencken (1880-1956) 
novinář, satirik, sociální kritik 



Koloidy v intenzivní péči 2015 

Fluid challenges in intensive care: the FENICE study – A 

global inception cohort study.  
            Intensive Care Med. 2015.41:1529-1537. 

 

Krystaloidy  74,3 % 

NaCl 0,9 % 34,1 % 

Balanced 39,9 % 

Koloidy  25 % 

 HES  10,8 % 

 gelatina   8,8 % 

 albumin 5%   4,3 % 

 albumin 20%   1,1 %   

 



 

 

 

 

 
• výsledky 2 klinických studii ukázaly podávání „…outside their 

authorized uses.“ 

 

• reakce SÚKL → HESy by měly být úplně staženy 

 



 



Není HES jako HES 



Není gelatina jako gelatina 

 
ureoželatina vs sukcinylželatina 

 

různá velikost molekul 

 

různý obsah hlavních iontů 

 

balancovaná/nebalancovaná 

odlišné pH  

 

 



Mitra S,  Khandelwal P.  Are All Colloids Same? How to Select the 
Right Colloid? Indian J Anaesth. 2009 Oct; 53(5): 592–607. 

Balancované krystaloidy    

Balancované HES 6% 130/0,4 

Sukcynilovaná gelatina 3-4% 

Nebalancované krystaloidy    

 

 

 

Albumin 5% 

NaCl 0,9% 

Ureogelatina 

Nebalancované HES jiné   



2017 – Syntetické koloidy - HES 

• …nemáme dost přesvědčivé důkazy, abychom 

je vůbec nepoužívali… 

 

 

• …máme dostatek důkazů, abychom jejich 

použití pečlivě zvážili, kvůli možným 

nežádoucím účinkům…  



„Absence of evidence  

is not  

evidence of absence.“ 

 

 
Carl Sagan (1934-1996) 
astrofyzik, astronom 



Studie 

  Studie 

   Studie 

    Studie 

     Studie 

      Studie 

       Studie 

        Studie 



Syntetické koloidy 2018 

• větší lineární zvýšení preloadu a SV – rychlejší hemodynamická 
stabilizace (↑↑ EDVLV) 
 

• ani při 2000ml/den nevykazuje HES 130 vyšší riziko poškození 
ledvin…(pokud již v předchorobí RI – dose dependent) 

 

• maximum nežádoucích účinků do 3 měsíců, dále pak srovnatelné s 
krystaloidy  

 

• větší ovlivnění koagulace než krystaloidy…cave diluční koagulopatie 
po krystaloidech (celková ztráta i revize stejné) 

 

• umožňují dosáhnout nižší kumulativní bilance (nezávislý prediktor 
mortality na ICU) 

 

• gelatina pravděpodobně méně ovlivňuje koagulaci a má nižší riziko 
AKI…avšak více alergických reakcí a kratší poločas v oběhu   



• 12 – 25 zásadních oblastí 

 
• dnes podstatně méně zásadních 

 

– kolorektum laparotomicky 5 

• informovanost nemocného 

• hrudní epidurál 

• optimání tekutinová strategie 

• TTM, časná EEN, rehabilitace 

 

– laparoskopicky 2 

• časný enterální příjem 

• časná rehabilitace 

 

• adherence alespoň 70 – 80 % ke všem !!! 



2018 – Guidelines ??? 

• patogenetický mechanismus ztráty objemu (krvácení vs 

sepse) 

• reakce organismu na inzult (lokální vs generalizovaná) 

 

• individualita pacienta 

 

• klinický stav a jeho fáze 



2018 – Guidelines ??? 

 

Co nejvíce jak nutno,  

co nejméně jak možno. 

 

 

Reaguje-li hemodynamika na objem, neznamená 

to, že jej potřebuje… 

A naopak.   



2018 – Guidelines ??? 

 

 

náhrada akutní ztráty cirkulujícího objemu 

 

 

udržení cirkulujícího objemu - plasmaexpanze 

 

   



British Consensus Guidelines on Intravenous 
Fluid Therapy for Adult Surgical Patients 

• krystaloidy i koloidy jako balancované roztoky 
 

• při hypovolemii podávat krystaloidy NEBO koloidy – zabrátit objemovému 
přetížení 
 

• průběžné ztráty + denní příjem krystaloidy 
 

• při náhlé ztrátě objemu podávat koloidy, max 24 hodin 
– tekutinová výzva 250ml nebo EDK 

 
• v sepsi nebo riziku AKI dobře zvážit HES  

 
• u potenciálních dárců orgánů nedávat HES  

 
 
 

    NHS Library of Health, London, 2016 



ERAS – Basic Concepts of Fluid and 
Electrolyte Therapy 2017 

• tekutiny 25-35ml/kg/den 
• Na 1mmol/l/kg/den 
• Cl 1 mmol/l/kg/den 
• kumulativní bilance méně než 2,5kg/hospitalizace 

 
• balancované roztoky krystaloidů 
• balancované roztoky koloidů  

– gelatina nebo 6% HES 130/0,4/9 

 
 

 
       www.erassociety.org 



Minto G. and Mythen MG. Perioperative fluid management: science, art or random chaos? Br J 

Anaest. 2015;114: 717–21. doi:10.1093/bja/aev067 

 

Navarro LHC, Bloomstone JA, Costa Auler JO, Cannesson M, et al. Perioperative fluid therapy: a 

statement from the international Fluid Optimization Group. Perioperative Medicine. 2015;4:3.  

 

Guarnieri M et al.Colloids Versus Crystalloids: Is That the Real Problem? J Cardiothorac Vasc Anesth. 

2017;31:e11-e13. doi: 10.1053/j.jvca.2016.04.002. Epub 2016 Apr 6. 

 

Rasmussen Kc et al. Effect of perioperative crystalloid or colloid fluid therapy on hemorrhage, 

coagulation competence, and outcome: A systematic review and stratified meta-analysis. Medicine 

(Baltimore). 2016;95:e4498.  

náhlá krevní ztráta → koloidy 

ze SK více gelatina 

SK jako fluid challenge 

omezení SK → ledviny, krvácení 

individualita pacienta 



 

„ We are still confused – but on a much higher level.“   

                                 Winston Churchill 

 

 

„Nevíme-li, kde jsme a kam jdeme, snadno se stane, že se 

ocitneme tam, kde jsme nechtěli být.“ 

       Seneca 

 


