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Program
• mozek 

• jak fungují anestetika?

• EEG



Mozek
• 100 miliard = 1011 neuronů

• 1 neuron má synapse s 10 000 jinými neurony

• bílá hmota – myelinizovaná vlákna: 

– muži ve věku 20 let 176 km, v 80 letech 97 km

– ženy                         149 km,                    82 km

Marner L et al.: Marked loss of myelinated nerve fibers in the human brain with age. 
J Comp Neurol. 2003 Jul 21;462(2):144-52

• glie (kalium, laktát)

• 38 biliard (?) operací za sekundu

• úložná kapacita 3 584 TB

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_brain www.encefalus.com

astrocyt

neuron

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Astrocytre.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Astrocytre.jpg


Tri- (tetra-)partitní synapse 
a gliotransmitery

Araque, A et al.: "Tripartite synapses: glia, the unacknowledged partner". 
Trends Neurosci. 1999, 22 (5): 208–215. 
PEREA, Gertrudis. Tripartite synapses: astrocytes process and control synaptic information.
Trends in Neurosciences. 15 July 2009, s. 421–431.



Benveniste H et al.: Glymphatic System Function in Relation to Anesthesia and Sleep 
States. Anesth Analg. 2019 Apr;128(4):747-758.

Voluntary running enhances glymphatic influx in awake behaving, young mice.
Neurosci Lett. 2018 Jan 1;662:253-258.

General Anesthesia Inhibits the Activity of the "Glymphatic System".
Theranostics. 2018 Jan 1;8(3):710-722.

Increased glymphatic influx is correlated with high EEG delta power and low heart 
rate in mice under anesthesia. (ketamin + xylazin > iso + dex + pentobarbital) 
Sci Adv. 2019 Feb 27;5(2):eaav5447.



Vědomí

„co nás opouští každou noc, 
když upadneme do bezesného spánku, 

a vrací se příští ráno, 
když se probudíme“

Tononi G.: An information integration theory of consciousness. 
BMC Neurosci 2004;5:42



Kde je sídlo duše (tj. vědomí)?
- plíce? srdce (Aristoteles)
- játra?
- mozek? Galén

- mozkové komory? Leonardo da Vinci
→ neurální koreláty vědomí

?



Kde je sídlo vědomí?

• neurony:

– karteziánské divadlo, homunkulus

– model mnohotného výběru 
– vědomí je tam, kde je informace uskladněna
– frontální laloky?

• glie, resp. astrocyty:

– dostávají kopii synaptického přenosu

– spojeny gap junctions

Robertson JM: The Gliocentric Brain. 
Int. J. Mol. Sci. 2018, 19, 3033; doi:10.3390/ijms19103033



Wilder Graves Penfield
1891-1976

Mozková centra



kognitivní úkoly nejsou prováděny 
jednotlivými centry, ale sítěmi, 
které spojují různé oblasti mozku 

• default mode network (DMN)

• executive control network (ECN)

• dorsal attention: volní pozornost 

• ventral attention: nečekané podněty

• salience network: významnost podnětů

• fronto-parietální: kognitivní kontrola

Neuronové sítě

https://en.wikipedia.org/wiki/Large_scale_brain_networks#/media/File:Heine2012x3010.png



Mozek jako reaktivní orgán?

mozek si vjemy dopočítává 
a srovnává rozdíl mezi vjemem a výpočtem



Vědomí = „bdím a jsem si vědom“  
(MUDr. Milan Morávek, 1923-1980)

• bdělost (vigilita, arousal)

ARAS (vzestupný retikulární aktivační systém)
rostrální tegmentum mesencefala, 
thalamus, mozková kůra

• obsah (lucidita, awareness) 
– vědomí sebe sama (vnitřní)

(vnitřní řeč, představy, myšlenky, 
emoce)

– vědomí vnějšího prostředí



• default-mode network (DMN): myšlení 
zaměřené dovnitř, gyrus cinguli posterior jako „seed region“

• executive-control network (ECN): vědomí okolí, 
dorzální laterální prefrontální kůra vpravo jako „seed region“

Steven Laureys: Eyes open, brain shut. Scientific American 2007 Vědomí okolí
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Obsah vědomí (awareness)



Mozek jako počítač
• bdělost (arousal, vigilita):
– ARAS (ascendentní retikulární aktivační systém)

+ nespecifická thalamokortikální projekce

• obsah (awareness, lucidita):
– specifická thalamokortikální projekce

– zpracování vzruchů v kůře
• feed-forward ze senzorických do asociačních oblastí

• feed-back z frontálních do P., T. a O. laloků = vědomí



Bezvědomí
(unconsciousness)

Vědomí = bdím a jsem si vědom.

Bezvědomí: 

= nepřítomnost vigility a lucidity

= nepřítomnost reakce na slovní výzvu i na bolestivý podnět 

= nereagování = unresponsiveness!



„Celková anestezie je léky navozený, 
reverzibilní stav snížené schopnosti reagovat.“

Zalucki O, van Swinderen B. : What is unconsciousness in a fly or a worm? 
A review of general anesthesia in different animal models.
Conscious Cogn. 2016 Aug;44:72-88

Nereagování 
= unresponsiveness



Nereagování = unresponsiveness

= nepřítomnost reakce na slovní výzvu i na bolestivý podnět

Proč?
1. nevnímá, proto nereaguje
2. vnímá, ale neuvědomuje si 

(Hudetz: „information received, not perceived“)
3. vnímá, ale věnuje pozornost něčemu jinému
4. vnímá, ale reagovat nechce (motivace)
5. vnímá, ale reagovat nemůže, není schopen

(locked-in sy, relaxace)
6. vnímá, ale reagovat zapomene (amnezie)

• nereagování může být spojeno s vědomým zážitkem!



• 37 % pacientů reaguje 
(technika izolovaného předloktí)
(NAP 5 Anaesthesia Awareness Pathway
http://www.nationalauditprojects.org.uk/NAP5report)

• 22 % pacientů má sny
Anesthesiology 2007 Jan;106(1):33-42

• 0,1-0,2 % pacientů bdí při operaci a zapamatuje si 
(intraoperative awareness)
Anesth Analg. 2009;108(2):527-35

Anestezie = vymizení behaviorální odpovědi 
(LOBR = loss of behavioral response)

Anestezie ≠ bezvědomí
Nereagování ≠ bezvědomí 
(unresponsiveness ≠ unconsciousness)!



Lipidové teorie účinku anestetik

prof. Claude Bernard

1878

Meyerovo-Overtonovo pravidlo 1901



Proteinové teorie účinku anestetik

inhibice luciferázy 1984
• Franks NP, Lieb WR: Do general anaesthetics act by competitive binding

to specific receptors? 
Nature. 1984 Aug 16-22;310(5978):599-601 

• Franks NP, Lieb WR: Seeing the light: protein theories of general
anesthesia. 1984.
Anesthesiology. 2004 Jul;101(1):235-7



Amnézie – sedace - hypnóza

Antkowiak COAN 2016



Mechanismus účinku celkové anestezie
• GABA-mimetika posilují útlum neuronů
• NMDA-antagonisté brání excitaci neuronů
• narušují tím přenos informací v neuronových sítích
• „top-down“, nebo „bottom-up“?

• indukce ≠ probuzení !

Obr.: Meyer K.: The role of dendritic signaling in the anesthetic suppression of consciousness.
Anesthesiology. 2015 Jun;122(6):1415-31.



Multilokulární účinek anestetik

jednotlivé složky celkové anestezie důsledkem 
účinku na různé, vzdálené oblasti mozku:

• imobilizace

• vědomí

• antinocicepce

• amnezie

Woodbridge PD: Changing concepts concerning depth of anesthesia.
Anesthesiology 1957;18(4):536-50



Globální, nebo lokální 
účinek anestetik!

injekce GABAzinu
do nucleus tuberomamillaris
hypothalamu 
brání hypnotickému účinku 
etomidátu a propofolu

spojení mezi spánkem a anestezií?

Nelson LE et al.: The sedative component of
anesthesia is mediated by GABA(A) receptors
in an endogenous sleep pathway. 
Nat Neurosci 2002:5:979-984



Anestezie
• globální x lokální x multilokální účinek

• injekce GABAzinu do nucleus tuberomamillaris hypothalamu
brání hypnotickému účinku etomidátu a propofolu. 
Nelson Nat Neurosci 2002:5:979-984

• injekce protilátky proti K kanálům v centrum medianum thalami
obnoví vědomí. Alkire, Anesthesiology 2009

• anestezie - „písek mezi kolečky“ Max Kelz

• probouzení není opak úvodu!
• orexinové neurony usnadňují probuzení Kelz 2008

• chemogenetický přístup: designer receptors exclusively 
activated by designer drugs (DREADD), hM3Dq 
Zhou et al.: Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Nov 6; 115(45): E10740–E10747



Vědomí není globální funkcí mozku, 
nýbrž důsledkem frontoparietální konektivity, 
centrem hl. precuneus, gyrus cinguli posterior

Laureys S et al.: Brain function in coma, vegetative state, and related disorders.
Lancet Neurol. 2004 Sep;3(9):537-46
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Thalamic switch?
Thalamic readout?



Jak funguje 
doplňovaná anestezie?

• kůra + thalamus + VLPO + kmen
• acetylcholin - tegmentum
• dopamin – tegmentum
• histamin – ncl. tuberomammilaris
• noradrenalin – locus coeruleus
• orexin – hypothalamus, von Economo
• serotonin – ncl. raphe

• i. v./inhal. anestetika: GABA:
• kůra (pyramidové b.) → delta
• thalamus (NRT, TC) → alfa
• kmen

• opioidy → kmenový „arousal“



Sci Rep. 2020 Nov 10;10(1):19444. doi: 10.1038/s41598-020-76323-8.





Vztah BIS a koncentrace isofluranu

ELLERKMANN, RK., SOEHLE, M., KREUER, S. Brain monitoring revisited: What is it all about? 
Best Pract Res Clin Anaesthesiol, 2013, 27, p. 225–233.
Horáček M.: Monitorování hloubky anestezie. Postgraduální medicína 2018;20(5):358-64



Probouzení z anestezie

• jen blokáda kmene nevyvolá 
anestezii

• probouzení: startér a motor
• aktivace mozkového kmene 

(ARAS): noradrenalin, 
dopamin, acetylcholin

• depolarizace kůry k vytvoření 
obsahu vědomí
• kůra je otrokem kmene, ale 

kůra může vyslovit veto

• probuzení



Nehybnost v průběhu anestezie

• imobilizace vyvolaná inhalačními anestetiky účinkem 
na míchu
Antognini JF: A method for preferential delivery of volatile anesthetics 
to the in situ goat brain. Anesthesiology, 1994;80:1148-1154.

• pohybová reakce na nociceptivní podnět:
• spinální (míšní) reflex

• spojená s oběhovou reakcí: mozkový kmen

• vyvolaná v kůře: nedostatečná anestezie



Anestezie je přechodný stav,

ale:

• po 4 hod anestezie tělo obsahuje:
28 g N2O, 26 g des,14 g sevo, 15 g iso

• doba do eliminace 99,9 % dávky z mozku:
N2O 9 h, des 33 h, sevo 52 h, iso 71 hod

• v tuto dobu je těle ještě 4-13 % dávky

Lockwood G: Theoretical context-sensitive elimination times 

for inhalation anaesthetics.Brit J Anaesth 2010;104(5): 648-655



Anestezie je přechodný stav,

ale:

99 % 99,9 %

Lockwood G: Brit J Anaesth 2010;104(5): 648-655



Anestezie je přechodný stav,
Propofol:

• rychlá distribuční fáze (T1/2 = 1,8-4,1 min)

• rychlá beta-eliminační fáze (T1/2 = 34-64 min) 

• pomalejší gama-eliminační fáze (T1/2 = 184-382 min)

• počáteční distribuční objem (V) je asi 22-76 l

• celkový distribuční objem (Vdbeta) je 387-1587 l 

• celková clearance cca 2 l/min

ale:
5 elimin. T1/2 = 920-1910 min = 15-32 hod



Anestezie je sice přechodný stav, 
ale anestetika, hlavně inhalační,

přetrvávají v organismu 
a působí na něj 

ještě dlouho po odeznění.



Vegetativní nervový systém

• „Stálé složení vnitřního prostředí je podmínkou 
svobodné a nezávislé existence.“

Claude Bernard (1813 - 1878)

• Složení vnitřního prostředí = homeostáza 

• „Za homeostázu zodpovídá z větší části VNS.“ 

Walter Cannon 1932



Vegetativní nervový systém

• „Úspěch anestezie záleží na udržení homeostázy.“

• „Anesteziologie je cvičení v medicíně VNS.“

N. W. Lawson: Autonomic Nervous System Physiology 
and Pharmacology. In Clinical Anesthesia 
(ed. Barash, Cullen, Stoelting 1992)

• Autonomní dysfunkce provází řadu onemocnění 
a naznačuje jejich prognózu.



Vegetativní nervový systém 
- anatomie

• 1665 Thomas Willis

rozlišil sympatikus a vagus

• 1921 Langley

VNS = sympatikus  + parasympatikus

• většina orgánů inervována Sy i Psy

• jen Sy invervace: potní žlázy a slezina, cévy 

• jen Psy inervace: žaludeční žlázy, pankreas

Willisův okruh



Vegetativní nervový systém
- anatomie

• hypothalamus

• spodina IV. komory

• mícha

– ncl. intermediolateralis

– rr. comm. albi

– rr. comm. grisei

• ggl. trunci sympathici

• ggl. parasympatiku



Vegetativní nervový systém 
- anatomie

sympatikus

• krční

• hrudní a bederní

• pánevní

parasympatikus

• hlavová část

- n. III, VII, IX, X

• sakrální část



Vegetativní nervový systém - přenašeče

Sympatikus Parasympatikus

acetyl-CoA + cholin

cholin-acetylransferáza

acetylcholin

acetylcholinesteráza

kyselina octová + cholin

tyrosin

fenylalanin

DOPA

dopamin

noradrenalin

adrenalin

Sy - pregangl.
Sy - potní žl.
Psy

reuptake 1, 2 

uptake 3 - MAO,COMT



Vegetativní nervový systém 
- receptory

• receptor = protein            
v buněčné membráně

• 1 buňka má několik 
tisíc receptorů

• 1 neuron může 
inervovat až 25 000 
buněk

• přenašeč a receptor
= klíč a zámek



Vegetativní nervový systém 
- receptory

Sympatikus
1946 von Euler A NA

1948 Ahlquist: , 

1967 Lands: 1, 2, 
současnost:

– 1A, 1B, 1C

– 2A, 2B, 2C

– 1, 2, 3

– D1, D2

Parasympatikus

– muskarinové

– M1, M2,M3, M4, M5

– nikotinové



Vegetativní nervový systém 
- receptory

• 1: postsynapticky               
na hladké svalovině

• 2: pre- i postsynapticky

modulace aktivity systémů

• 1: myokardu (A = NA)

• 2: cévy, bronchy (A > NA)

• 3: tuková tkáň



Vegetativní nervový systém 
- receptory

muskarinové receptory
• PNS postgangliové 

postsynaptické 

nikotinové receptory
• ganglia SNS, PNS

• potní žlázy (Sy)

• nadledviny (Sy)

• nervosvalová ploténka



Program

Tři etapy monitorování pEEG



• 1924 první EEG u člověka

• 1929 první publikace
Bergerovy vlny α
α blokáda po otevření očí rytmem β

Berger H: Über das Elektrenkephalogramm des Menschen.
Archive für Psychiatre und Nervenkrankheiten, 1929, 87, 527-570. 

Elektroencefalografie 1924



Elektroencefalografie
• systém 10/20

• 19 + 2 elektrody

• různá zapojení (montáže) 



Elektroencefalografie v anestezii 

• změny EEG v anestezii poprvé popsány  1934
• obecně: 

• amplituda se zvětšuje, vyšší frontálně (anteriorizace)
• frekvence klesá
• každé anestetikum má charakteristický EEG vzor

Hagihira S.: Changes in the electroencephalogram during anaesthesia
and their physiological basis. Br J Anaesth. 2015 Jul;115 Suppl 1:i27-i31

1934



Anteriorizace EEG

Purdon PL et al.: Clinical Electroencephalography for Anesthesiologists Part I: 
Background and Basic Signatures. Anesthesiology 2015; 123:937-60





Počítačem zpracované EEG

INDEX, 
např. BIS = 45

45



3 etapy monitorování pEEG
1. BIS, resp. jiné indexy hloubky



Počítačem zpracované EEG
1. etapa: index: 

BIS - Aspect Medical Systems 1994

Sigl JC, Chamoun NG.: An introduction to bispectral analysis 
for the electroencephalogram. J Clin Monit 1994; 10: 392-404



BIS 
Bispektrální index

Dahaba AA: Different conditions that could result in the bispectral index indicating 
an incorrect hypnotic state. Anesth Analg. 2005 Sep;101(3):765-73.

= (P30–47 Hz/P11–20 Hz),

= Bispectrum
= (B0,5–47 Hz/B40–47 Hz),

BIS
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BIS 
Bispektrální index

http://slideplayer.es/slide/1557150/





Relativní riziko (95% CI) 
30denní mortality

• retrospektivní,  24 120 pac.

• průměrný MAP, BIS, MAC

• referenční soubor hodnoty 
průměr ± 1 SD populace
MAP 87 ± 5,3 mm Hg, 
BIS 46 ± 3,9, MAC 0,56 ± 0,11

• poměr rizik úmrtí 
v jednotlivých skupinách

Sessler DI et al.: Hospital stay and mortality are increased in patients
having a "triple low" of low blood pressure, low bispectral index, and low MAC of volatile anesthesia.
Anesthesiology. 2012 Jun;116(6):1195-203. 



BIS – problémy

• různé verze software 
→ různé hodnoty indexu

• index není korigován k věku, jenže EEG se mění

• index odráží jen frontální aktivitu

• lineární, nebo intervalová škála? rozdíl 30-35 x 40-45?

• různá GABA-anestetika ve stejných koncentracích 
vedou k různé hodnotě BIS

• omezená funkce na NMDA-anestetika





3 etapy monitorování pEEG
1. BIS, resp. jiné indexy hloubky 1994

2. index hloubky + křivka EEG 2004



EEG

Entropie



Entropie = míra neuspořádanosti

• výpočet z EEG a Face EMG

• State entropy 0-91:
z pásma 0-32 Hz a 15 s EEG

• Response Entropy 0-100:
z pásma až 47 Hz a 1,92 s EEG 

• Δ = RE – SE, norma < 10, odrazem analgezie

Viertiö-Oja H et al.: Description of the Entropy algorithm as applied in the Datex-
Ohmeda S/5 Entropy Module. Acta Anaesthesiol Scand. 2004 Feb;48(2):154-61.

Vakkuri A et al.: Time-frequency balanced spectral entropy as a measure of anesthetic 
drug effect in central nervous system during sevoflurane, propofol, and thiopental 
anesthesia. Acta Anaesthesiol Scand. 2004 Feb;48(2):145-53





Anestezie a EEG
• A1: bdělý, otevřené oči

• beta, gamma

• A2: bdělý, zavřené oči
• alfa

• B: excitace
• beta

• C: sedace
• alfa, beta

• D: chirurgická anestezie
• slow, delta, alfa

• E: hluboká anestezie
• slow, delta

• F: velmi hluboká anest.
• burst suppression

• G: isoelektrické EEG

modif. z Anesthesiology 2015, 123(10): 937-960

A2

A1



Anestezie a EEG

http://eegforanesthesia.iars.org/



Analýza EEG
v anestezii

např. GE- entropie



fast Fourrier transformation (FFT):
EEG křivku lze rozložit na soubor 
různých sinusoid lišících se:

• frekvencí

• amplitudou

• fází

Analýza EEG v anestezii



fast Fourrier transformation (FFT):
EEG křivku lze rozložit na soubor 
různých sinusoid: 

• červená pomalá sinusoida

• bílá rychlá sinusoida

Analýza EEG v anestezii



fast Fourrier transformation (FFT):
EEG křivku lze rozložit na soubor různých 
sinusoid, hodnotí se:

1. rozložení frekvencí (frekvenční spektrum)

2. výkon (amplituda) v různých frekvencích 
(výkonové spektrum) 

3. fázový posun mezi vlnami různých frekvencí

Analýza EEG v anestezii



Analýza EEG v anestezii

fast Fourrier transformation (FFT)

analýza frekvencí 
(analýza v časové doméně)

• 0,5-1/s = slow waves – δ rytmus 

• 10/s = α rytmus

1 sec



Burst suppression

muž, 59 let, na začátku operace AVR + CABG 2



3 etapy monitorování pEEG
1. BIS, resp. jiné indexy hloubky

2. index hloubky + křivka EEG

3. spektrum

propofol sevofluran



Patient State Index 
SedLine Brain Function Monitoring

Massimo



BIS
Medtronic

SedLine Brain Function Monitoring
Massimo

Index (BIS, PSI) + spektrogram



1. sejmuté EEG

2. rychlá Fourrierova transformace (FFT) 
→ soubor sinusoid

3. výkonové (power) spektrum

4. 3D spektrogram 
(compressed spectral array)

5. spektrogram 
(density spectral array)



Klasifikace spektrogramů v anestezii sevofluranem

• spindle-dominant 
slow wave anest.

• delta-dominant 
slow wave anest.

• non-slow wave a.

• burst suppression a.

Chander D, García PS, MacColl JN, Illing S, Sleigh JW.: Electroencephalographic variation 
during end maintenance and emergence from surgical anesth. PLoS One 2014;9(9):e106291.

95 %

5 %
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SFNT, Propofol + Sevofluran v O2/Air
48letý muž, varixy, 7. 3. 2017

SW-δ po úvodu, pak se objevuje α, fenomén fill-in

• EMG

• PSI
• BSR
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Anesth Analg 2016;122:234–42

CA k operacím s plánem přijetí na JIP, většinou kardiochirurgie, 
BIS Quatro® sensor, SR Fp1-F7, 26 % delirium

71                 548 pacientů

prediktory: nižší dávka opioidů, vyšší MAC, krevní trf, trvání suprese



• 77 pacientů > 68 let

• velké operační výkony s hospitalizací 
≥ 2 dny, ne NCH a KCH

• BIS 4 + NIRS



Změny spektrogramů s věkem
Propofol

Purdon PL et al. The Ageing Brain: Age-dependent changes in the EEG during propofol
and sevoflurane general anaesthesia. Br J Anaesth. 2015 Jul;115 Suppl 1:i46-i57. 



Změny spektrogramů s věkem
Sevofluran

Purdon PL et al. The Ageing Brain: Age-dependent changes in the EEG during propofol
and sevoflurane general anaesthesia. Br J Anaesth. 2015 Jul;115 Suppl 1:i46-i57. 



SFNT, Propofol + Sevofluran v O2/Air
varixy

rozdíl ve výkonu SW-δ i α, u seniora výkon postupně klesá, i když PSI 
po celou dobu anestezie spíše vyšší, SEF méně kolísá

muž 48 let, 2.3.2017 muž 87 let, 7.3. 2017



SFNT, Propofol + Sevofluran v O2/Air
varixy

muž 48 let, 2.3.2017 muž 87 let, 7.3. 2017žena  31 let, 16.3.2017





Čtyři typy probouzení z anestezie

DD-SWA → NSWA
→ Bdělost

23 % pacientů

SD-SWA → NSWA
→ Bdělost

20 % pacientů

NSWA → Bdělost

16 % pacientů

DD-SWA → Bdělost

31 % pacientů

Chander D, García PS, MacColl JN, Illing S, Sleigh JW.: Electroencephalographic variation 
during end maintenance and emergence from surgical anesth. PLoS One 2014;9(9):e106291.
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Význam různých „probouzení“
• odraz inaktivace spánkových x aktivace budivých okruhů 

[(Ach, NA, Dop, His, Ser), orexin, glutamát] + nociceptivní stimuly

• vyšší variabilita než u indukce

• postup aktivace budivých aminů nejasný, 
proto asi různé dráhy probouzení

• čím kratší doba v NSWA, tím více 
bolesti a agitovanosti po probuzení!

• vyšší EMG při probouzení = bolest
GABA

Aminy

ACh



Používáme EEG v praxi?

2014



2016

Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD007272.

AWARENESS?





2018

Punjasawadwong Y, Chau-inW, Laopaiboon M, Punjasawadwong S, Pin-on P

bispectral index (BIS), narcotrend index, cerebral state index, state and response entropy, patient state index, 
index of consciousness, A-line autoregressive index, and auditory evoked potentials, 6 studií, 2929 účastníků

DELIRIUM?



JAMA. 2019;321(5):473-483 

Within 30 days of surgery, 4 patients (0.65%) in the guided group and 19 (3.07%) in the usual 
care group died.

X doporučení ESA z 2017 síly A

1232 účastníků

?


