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• jediný důvod objemu = zvýšit tepový objem 

• ale 50 % pacientů nereaguje („non-responders“)
Marik PE et al. Dynamic changes in arterial waveform derived variables and 
fluid responsiveness in mechanically ventilated patients: a systematic review of 
the literature. Crit Care Med 2009; 37(9): 2642-7.

• neindikované bolusy tekutin jsou škodlivé
• u nereagujících

• po dokončení resuscitace

Bihari S, Prakash S, Bersten AD.: Post resuscitation fluid boluses 
in severe sepsis or septic shock: prevalence and efficacy 
(PRICE study). Shock 2013;40(1):28-34

Je příčinou hypotenze hypovolemie?



• CVP i LAP, resp. PAWP – nespolehlivé ukazatele 
Marik PE: Does the central venous pressure predict fluid responsiveness? An 
updated meta-analysis and a plea for some common sense. Crit Care Med. 
2013;41(7):1774-81

Je příčinou hypotenze hypovolemie?



Současný pohled na CVP
• CVP měřit, sledovat trend

• CVP není ukazatel náplně řečiště!

• vyšší CVP může zvýšit srdeční výdej
(Frankův-Starlingův zákon)

• vyšší CVP může snížit návrat krve 
z orgánů (hlava, játra, ledviny) a žilní návrat

• CVP je bezpečnostní ukazatel, jak srdce zvládá 
aktuální objemovou zátěž
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Je příčinou hypotenze hypovolemie?

testy fluid responsiveness, např. objemová výzva



Fluid responsiveness

• schopnost levé komory zvýšit tepový objem 
po podání tekutin

• jen 50 % pacientů odpoví
Michard F, Teboul JL. Predicting fluid responsiveness in ICU patients: acritical 
analysis of the evidence. Chest. 2002;121:2000–8

• hypovolemie → zvýšení vazopresorů a negativní  úč.
x hypervolemie a negativní účinky

• žíly, „recruitable“ zdroj preloadu, protože 70 % krve v 
žilách, z toho unstressed (70%) a stressed (30%) 



Testy na fluid responsiveness

• CVP, PCWP bezpečnostní ukazatel

• dynamické
• systolic pressure variation (SPV AUC 0,94), pulse 

pressure variation (PPV AUC 0,84) a stroke volume 
variation (SVV, AUC 0,86 Marik 2009), limitem nízký Vt

• passive leg raising test (PLR)
Monnet X, Teboul JL. Passive leg raising. Intensive Care Med. 2008;34:659–63

• end-expiratory occlusion
Monnet X, Osman D, Ridel C, Lamia B, Richard C, Teboul JL. Predicting volume
responsiveness by using the end-expiratory occlusion in mechanically ventilated 
intensive care unit patients. Crit Care Med. 2009;37:951–6



Passive leg raising test

Monnet and Teboul Critical Care (2015) 19:18



Testy na fluid responsiveness

• statické CVP, PCWP
• dynamické

• SPV, PPV, SVV: limitem nízký Vt

• passive leg raising test (PLR)
Monnet X, Teboul JL. Passive leg raising. Intensive Care Med. 2008;34:659–63

• variace průměrů horní a dolní duté žíly
Vieillard-Baron A et al. Superior vena cava collapsibility as a gauge of volume 
status in ventilated septic patients. Intensive Care Med. 2004;30:1734–9.31. 
Feissel M et al.: The respiratory variation in inferior vena cava diameter as a 
guide to fluid therapy. Intensive Care Med. 2004;30:1834–7

• end-expiratory occlusion
Monnet X, Osman D, Ridel C, Lamia B, Richard C, Teboul JL. Predicting volume
responsiveness by using the end-expiratory occlusion in mechanically ventilated 
intensive care unit patients. Crit Care Med. 2009;37:951–6.

• mini-fluid challenge 100 ml
Muller L, Toumi M, Bousquet PJ, et al. An increase in aortic blood flow after
an infusion of 100 ml colloid over 1 minute can predict fluid responsiveness:
the mini-fluid challenge study. Anesthesiology. 2011;115:541–7



Tidal volume challenge

• přechodně zvýšit Vt z 6 ml/kg predicted body weight
na 8 ml/kg po dobu 1 min a pozorovat změnu PPV

• práh ΔPPV6–8 3,5 %

• ΔPPV6–8 odliší responders od non‐responders 
(AUROC 0,99 (sensitivita 94% a specificita 100%)

Myatra SN, Monnet X, Teboul JL et al.: The changes in pulse pressure variation or 
stroke volume variation after a “tidal volume challenge”reliably predict fluid 
responsiveness during low tidal volume ventilation. Crit Care Med. 2017;45:415–21







4 indikace tekutin

• resuscitace oběhu

• udržovací příjem

• náhrada ztracených tekutin

• výživa



4 D tekutin

• drug

• dose 
• 30 ml/kg v sepsi

• 4 ml/kg ke změně CVP

• 1 ml/kg/hod udržovací

• duration
• stop fluids when oral intake or NG tube

• de-ascalation

Malbrain M et al.: Principles of fluid management and stewardship in septic shock: it is time to consider 
the four D's and the four phases of fluid therapy. Ann Intensive Care. 2018 May 22;8(1):66.
http://www.fluidacademy.org



4 otázky u tekutinové léčby

• kdy začít podávat tekutiny?
• Hemodynamická nestabilita +
• Prokázána fluid-responsivness +
• Není nebezpečí přetížení tekutinami (fluid overload)

• kdy skončit podávání tekutin?
• Dosaženo hemodynamické stability, nebo 
• Není fluid-responsiveness, nebo 
• Je nebezpečí přetížení tekutinami

• kdy začít de-eskalaci?

• kdy skončit deeskalaci?



Jak doplnit ztrátu 
objemu?

• krystaloidy

• koloidy

• hypertonické náhrady

• krev

Optimální strategie je stále neznámá, pravděpodobně 
u různých pacientů různá.



R.O.S.E. concept

= Elimination

= Salvage

SOS

4 etapy tekutinové léčby
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Anatomie a fyziologie
ledvin

• tuhé vazivové pouzdro 

• renal compartment syndrome (RCS)

• renal venous congestion

• negative impact on renal oxygenation

• even in healthy volunteers expected to have an intact 
endothelial barrier, a significant increase in renal volume was 
observed after a 2-l crystalloid infusion over 1h 
Chowdhury AH et al.: A randomized, controlled, double-blind crossover study on the 
effects of 2-L infusions of 0.9% saline and plasma-lyte (R) 148 on renal blood flow 
velocity and renal cortical tissue perfusion in healthy volunteers. Ann Surg 2012; 
256:18–24.

18



FIAKI = Fluid-induced
acute kidney injury

• podávání tekutin významně ovlivňuje funkci ledvin

• nedostatečná, nebo opožděná náplň i.v. prostoru
x přetížení tekutinami (edém ledvin)

• nefrotoxicita tekutin
• vysoký obsah chloridů

• osmotická nálož

Prowle JR, Bellomo R, Fluid administration and 
the kidney. Curr Opin Crit Care 2013,19:308–314

• k AKI může dojít i přes zvýšení průtoku krve ledvinou
Langenberg C et al.: Renal blood flow in experimental septic acute renal failure. 
Kidney Int 2006; 69:1996–2002
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Myburgh J et al.: 

Resuscitation fluids. 

NEJM 2013;369:

1243-51.
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Objemová kinetika 
• rychlost eliminace tekutin se výrazně liší

u zdravých, nebo u pacientů v anestezii

• objemový účinek krystaloidů podávaných 
v hypotenzi je téměř 100 %

• do zástavy krvácení nutná permisivní hypotenze

• rychlá náhrada ztráty v poměru 3:1 vede 
k novému krvácení v důsledku hypervolemie

• „capillary refill“ 150-300 ml, počáteční objem 
2/3-3/4 ztráty během 20-30 minut

• při krvácení rychlost infuze ZPOMALIT!
Literatura: pubmed.gov, search: Hahn RG
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Krystaloidy nebo koloidy?

krystaloidy - roztoky iontů 
a malých organických 
molekul 
ve vodě

• roztoky iontů
• fyziologický roztok

• balancované roztoky

• roztoky glukózy

koloidy – homogenní 
dispeze velkých molekul 
(≥ 30 000) 
v krystaloidním roztoku 
(FR iso-, hypertonický, 
balancovaný roztok, glc) 

• přirozené x syntetické

• monodisperzní x 
polydisperzní



Severs D et al.: A critical appraisal of intravenous fluids: 

from the physiological basis to clinical evidence. 

Nephrol Dial Transplant (2015) 30: 178–187

Balancované



Myburgh J et al.: Resuscitation fluids. 

NEJM 2013;369:1243-51.



Koloidy

• přirozené
• albumin

• syntetické
• dextrany

• želatina
• modifikovaná 

• urea-linked (Haemaccel)

• succinyl-linked (Gelofusin)

• hydroxyetylškrob (HES)



Charakteristika koloidů

• velikost a trvání objemového účinku

• hemorheologické vlastnosti

• hemostatické účinky

• interakce s endotelem a zánětlivými buňkami

• nežádoucí účinky (koagulace, ledviny, alergie)

• cena



Velikost a trvání objemového účinku
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Boldt, Priebe: Intravascular Volume Replacement Therapy with Synthetic Colloids: 

Is There an Influence on Renal Function? Anesth Analg 2003;96:376-382

Niemi TT et al.: J Anesth 2010: 24:913–925



Hemorheologické vlastnosti

• všechny koloidy mění rheologii krve 
(fyzika proudění a deformace látky)

•  viskozitu, hlavně nízkomolekulární koloidy

• nízkomolekulární dextrany  agregaci erytrocytů 



Hemostatické účinky

• všechny koloidy porušují hemostázu

• diluce koagulačních faktorů

• želatina
•  aktivita trombo,  vWf, zhoršuje polymeraci 

fibrinových monomerů

• dextrany, hl. vysokomolekulární 
•  funkci trombo,  f VIII,  fibrinolýzu

• HES, hl. vysokomolekulární 
•  funkci trombo,  vWf



Koloidy a ledviny

•dextrany
• hyperonkotické renální selhání

• obstrukce tubulů

• přímý toxický účinek

• želatina - nemá vliv

•HES – opatrně u pacientů s rizikem či s ARF

Boldt, Priebe: Intravascular Volume Replacement Therapy with Synthetic Colloids: 

Is There an Influence on Renal Function? Anesth Analg 2003;96:376-382



Riziko anafylaxe

Koloid Počet podání Anafylaxe Riziko

Gel 9 424 32 0,345

Dextran 1 861 5 0,273

HES 5 231 3 0,058

Albumin 3 073 3 0,099

Celkem 19 593 43 0,219

Laxenaire MC, Charpentier C, Feldman L. Anaphylactoid reactions to colloid plasma 

substitutes: incidence, risk factors, mechanisms. A French multicenter prospective 

study. Annales Francais d’Anesthesie et Reanimation 1994;13:301–10



Kapilární únik

• CNS:   poruchy vědomí

• srdce:  snížení poddajnosti, diastolická 
dysfunkce

• plíce:   edém plic, zhoršení výměny plynů

• střevo: snížení vstřebávání, zvýšení 
translokace bakterií

• tkáně:  zhoršení difúze kyslíku, zhoršení 
hojení ran

Traylor, R.J., Pearl, R. G.: Crystalloid Versus Colloid Versus Colloid: All

Colloids Are Not Created Equal. Anest Analg 1996;83:209-12



Dextrany

• účinkem dextransukrázy při růstu Leuconostoc mesenteroides na 
sukrózovém mediu

• 10-90 kDa

• zlepšení mikrocirkulace snížením viskozity, coating endotelu a 
snížení adhesivity a agregace trombo 
a ery

• krvácení (zvyšuje i fibrinolýzu)

• vliv na určení krevních skupin

• riziko anafylaxe 1-5 % a reakce III. typu

• riziko selhání ledvin

http://www.jgi.doe.gov/JGI_microbial/html/leuconostoc/leucon_big_img.html


Želatina (gel)

• hovězí kolagen

• modifikovaná, urea-linked, succinyl-linked

• malý objemový účinek

• malý až žádný vliv na koagulaci

• nemá vliv na ledviny

• nejvyšší riziko anafylaxe



Farooque S, Kenny M, Marshall SD. Anaphylaxis to intravenous gelatin-based solutions: 
a case series examining clinical features and severity. Anaesthesia 2019; 74: 174–9.



Hydroxyetylškroby (HES)

• amylopektin (hydrolýza a hydroxyetylace)

• molekulová hmotnost
• nízkomolekulární 70 kD
• středně molekulární 130-250 kD
• vysokomolekulární 450-480 kD

• koncentrace (3,6,10 %)

• stupeň substituce 
• nízký: 0,4 - 0,5
• vysoký 0,62 - 0,7

• poměr C2/C6 
• nízký < 8
• vysoký > 8



Hydroxyetylškroby (HES) - dělení

• molekulová hmotnost 
(450 kDa - 1. generace, 200 kDa - 2. g, 130 kDa = 3. g.)

• stupeň substituce hydroxyetylovou skupinou 
(vysoký 0,7, střední 0,5, nízký 0,4 (tetraškroby)

• poměr C2/C6
(umístění hydroxyetylových

skupin - možnost přístupu 

α-amylázy)



www.sukl.cz



Užití HES
dle rozhodnutí EK 19.12.2013

„HES should only be used:

for rapid volume replacement

due to acute blood loss 

at the lowest effective dose 

for the shortest period of time, 

when crystalloids alone are not considered sufficient.

Administration should be guided by cont. haemodynamic monitoring.

 [HES] infusion should be stopped as soon as appropriate haemodynamic 
goals have been achieved.“

European Medicines Agency Press Release: Hydroxyethyl-starch solutions (HES) should 
no longer be used in patients with sepsis or burn injuries 
or in critically ill patients. CMDh endorses PRAC recommendations. 
EMA/640658/2013. http://www.ema.europa.eu



Užití HES
dle rozhodnutí EK 17. 7. 2018

• 3. 11. 2017 EMA zahájila nové celoevropské přehodnocení HES

• Rozhodnutí EK z 17. 7. 2018

závěr: 1. změna registrace, nepoužívat při sepsi
2. řízený přístup k HES

• 9. 10. 2018 
informační dopis B.Braun (Tetraspan) a Fresenius Kabi (Voluven, 
Volulyte)



Informační dopis lékařům z 9. 10. 2018 
B.Braun (Tetraspan) a Fresenius Kabi (Voluven, Volulyte)



Anesth Analg. 2018 Dec;127(6):1440-1444.



JAMA. 2020;323(3):225-236. 
doi:10.1001/jama.2019.20833



Albumin

• 585 aminokyselin, 66,5 kDa

• 55-60 % bílkovin v séru = 40 g/l

• zásoby: 3,5 – 5,0 g/kg t.hm. = 250 – 300 g

• plasma: 42 %, tkáně 58 %

• denně 120 – 145 g do ECT

• distribuční t1/2 15 hod, eliminační t1/2 19 dnů



Albumin

• regulace syntézy albuminu COP tekutiny kolem 
hepatocytu

• kritické stavy mění distribuci 

• funkce:
• onkotický tlak, norma 25 mm Hg (albumin 80 %)
• vazba látek
• nárazník (1/2 anion gap = Na + K – Cl – HCO3, n. 16 ± 4 ) 
• antioxidant
• udržování integrity mikrocirulace a prevence leaku
• antikoagulace („heparin like“)



Zásady peroperační infuzní terapie

• nejsou obecně přijímaná doporučení optimální perioperační 
infuzní léčby 

• vyrovnat PŘÍPADNÝ předoperační deficit krystaloidy
• důsledek onemocnění nebo léčby (např. diuretika)
• lačnění, nepřijímání tekutin 
• příprava střeva

• udržovat normovolemii
• hradit ztráty perspirací a diurézou krystaloidy
• hradit ztráty z krevního oběhu                    koloidy? 
• třetí prostor asi neexistuje

• udržovat koncentraci Hb a koagulačních faktorů

• neplatí, že „nabídnutou“ tekutinu ledviny vyloučí!
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