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• Nemám konfikt zájmů



Ten year challenge?

• 2009 – 2019: Co se změnilo v intenzívní péči? 
– Zvýiení věku a křehkost přijímaných pacientů
– Mortalita již není zásadním kritériem (Deferred 

death, „High-tech death“)



Value-based care

• „Co je pro Vás důležité?“ (Atul Gawande, 
Being Mortal)

• Pro větiinu pacientů je to funkční výsledek 
(míra nezávislost v běžných aktvitách)

• Refexe v intenzívní péči = 
– Koncept “méně je více“ (denní přeruiení sedace, 

Kress, NEJM 2000), advanced delirium 
management, časná mobilizace?



The RECOVER Program: Disability Risk Groups & One Year Outcome afer ≥ 7 
Days of Mechanical Ventlaton

M. Herridge et al.

AJRCCM 2016

Functional Independence Measure Six Minute walk Distance

Vývoj fyzických schopností v průběhu roku po propuštění z JIP:
hlavní změny do 6 měsíců.



Příčiny disability

• Sarkopenie
• Svalová slabost kritcky nemocných 

– Postžení nervu
– Postžení svalu

• Katabolismus, anabolická rezistence  
systémový zánět a

• ….. immobilita 



Kompletní inaktivita bránice 18-69 h.
n = 14

↓ plochy pomalých i rychlých vláken
↓ koncentrace glutathionu
↑caspasa 3 (100%)
↑ atrogin-1 mRNA (200%)
↑ MuRF-1 mRNA (590%)

↓57%

↓53%

Rychlá atrofie svalových vláken
zvýšením proteolýzy.



Defnice „časné rehabilitace“

• Načasování
– Ve stariích studiích „rehabilitace zahájená již na 

ICU“ (Bailey CCM 2007) event. „do 7. dne pobytu na 
ICU“ (Burtn CCM 2009)

– V novějiích studiích obvykle do 2.-5. dne
• Schweickert, Lancet 2009; Denehy, CCM 2013; Walsh, 

JAMA 2015; Moss, AmJRCCM 2016; Wright, Thorax 2017, 
Fossat 2018

• Intenzita RHB: „Standardní“ = 30min/den, 
„Intenzívní“ = 90 min/den



2009

• Schweickert et al. Lancet 2009: 104 int 
pacientů na UPV mělo od D2
– Kontrola = bez RHB na UPV
– Intervence = 20 min odstupňované RHB/den 
– 59% vs. 35% bylo funkčně nezávislých při 

propuitění. Méně delirií, kratií doba na UPV
• Burtn et al CCM 2009: 90 pac. na UPV mělo od 

5. dne nic vs 20min/den bicyklu
– Lepií test 6 min chůze u intervenční skupiny



Bezpečnost





Dekáda klinického výzkumu RHB intervencí

• Doba zahájení RHB 
– Velmi časná (<48h) vs. časná (<5. dne) vs. 

standardní
• Intenzita (0 vs. 20 min vs. 90 vs. 120 min/den)
• Nové modality: NMES, CE, FES, FES-CE, Vibra
• Logistcké prvky, integrace RHB

– ABCDE bundles, „closed loop algoritmy“



Subjekt z intervenční větve studie EMIR (19 let, DAI, GCS 4-5)
Protokol na Clinicaltrials.gov NCT02864745



(Krajčová & Waldauf 2019 - unpublished)

17 studií splnilo
kritéria:
- RCT
- krit nem. 



Mortalita
(Krajčová & Waldauf 2019 - unpublished)



Doba UPV 
(Krajčová & Waldauf 2019 - unpublished)



Délka pobytu na JIP
(Krajčová & Waldauf 2019 - unpublished)



Délka hospitalizace
(Krajčová & Waldauf 2019 - unpublished)



Rizika a stnné stránky

• Časná mortalita 
– Existuje trend nárůstu ICU mortality s tm, jak je 

RHB intenzívnějií a časněji se zahajuje
– Lekce od pacientů s CMP ze studie AVERT (Lancet, 

2015 = 120 min RGB do 24h po CMP)? 





Rizika a stnné stránky

• Časná mortalita 
– Existuje trend nárůstu ICU mortality s tm, jak je 

RHB intenzívnějií a časněji se zahajuje
– Lekce od pacientů s CMP ze studie AVERT (Lancet, 

2015)? 
• Absence dlouhodobého efektu: reportované 

dlouhodobé (3, 6, 12 měsíců) výsledky jsou 
heterogenní, ale ve viech studiích negatvní



Závěr: efekt časné RHB 

• Zkrácení doby pobytu na JIP
• Prevence vzniku deliria

• Pacient, který v deliriu vylézá z lůžka, je obvykle ten, 
který už měl být vysazen do křesla ještě než se 
„zbláznil“.

• Periprocedurálně je bezpečná, ale nepodařilo 
se prokázat její dlouhodobý efekt.



Otázky

• Interakce se stavem pacienta?
• Vhodná dávka? 
• Načasování?
• Jak se liií fyziologický efekt cvičení?



Závěr pro praxi

• Mobilizace je léčebná modalita, která 
významně prospívá, ale má i nežádoucí účinky

•  Její význam a beneft narůstá s trváním 
onemocnění a délkou pobytu na JIP. 

• Do doby, než bude víc dat, opět nám zbývá jen 
selský rozum.  



Děkuji za pozornost
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