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Zdánlivá smrt



Definice

• Stav, kdy funkce organismu jsou omezeny na minimum, takže se 
člověk podobá mrtvému. 

• Nemusí být patrná ani aktivita v EKG a EEG záznamu. 

• Může nastat v kómatu, při zasažení elektrickým proudem, u 
hibernovaných nebo u utopených. 

• Latinské označení vita minima



Cíl zdánlivé smrti 

• Zpomalení metabolismu = 
ochrana buněk, dějů, následně 
proces zotavení

• Brána jako nejistá známka smrti 

- zahájit KPR

X  Lazarův fenomén



Příčiny

• Katalepsie, katatonie, hibernace

• Intoxikace  - CO, hypnotika, alkohol

• Hypotermie

• Úraz elektrickým proudem

• Status epilepticus



Hibernace

• Možná predispozice - fylogeneticky

• Fyziologický a molekulární adaptační proces, který umožňuje
některým savcům přečkat nepříznivé podmínky

• Epizody zpomalení metabolismu spojené s hlubokou hypotermií 

• U savců molekulární spouštěče, které je možné detekovat i u člověka 
(2-deoxy-D-glukóza, merkaptoacetát, 3-iodothyronamin, neurotensin)



Katalepsie

• Stav, který se nejčastěji projevuje strnulosC 
končetin, sníženou citlivostí k bolesti a také tzv. 
voskovou ohebnosC 

• Porucha psychomotoriky - nehybně setrvává 
v jedné poloze dlouhou dobu, pasivní, nereaguje 
na hluk, dotek, světlo

• Parkinsonova choroba, epilepsie, disociativní
poruchy

• Abstinenční příznak – kokain

• Ketamin, Haloperidol



Katatonie

• Psychická porucha 
projevující se patologickou 
změnou
psychomotorických
projevů na celé jejich škále
− např. stupor až 
hyperkinéza, v oblasti 
chování lze nalézt projevy 
automatické poslušnosti i 
negativismu 

• Disociativní porucha, 
hysterie,
epilepsie, posthypoxická
leukoencefalopatie





Lazarův fenomén

• Oddálená obnova spontánního 
krevního oběhu (ROSC) po ukončení 
KPR

• Jedná se o neasistovaný ROSC

• Autoresuscitace



Lazarův fenomén

• AutoPEEP

• Odpojení od UPV

• Nakupení farmak během resuscitace

• Hyperkalémie

• Limitace EKG



Autoresuscitace



Lazarův příznak

• Míšní reflex, který může být přítomen u smrti mozku

• Oboustranná flexe horních končetin, addukce ramen, někdy i flexe 
krku a naznačená anteflexe trupu s pseudorespiračními pohyby břišní 
stěny

• https://www.youtube.com/watch?v=Nty6bICZlyA



Příklady



Příklady



Závěr

• Zdánlivá smrt jako fenomen existuje

• Obnovení oběhu po správném stanovení 
smrti na základě nevratné zástavy oběhu
není možné. 



Kdy ukončit resuscitaci?

• Po 20 minutách asystolie při KPR

• Marný postup

• Po dosažení normotermie

• Po ukončení KPR monitorace EKG – doba není jasná, doporučeno 10 min*

* Kuisma, Markku et al. “Delayed return of spontaneous circulation (the Lazarus phenomenon) after cessation of out-of-hospital cardiopulmonary 
resuscitation.” Resuscitation  Volume 118: 107 – 111

* Adhiyaman, Vedamurthy et al. “The Lazarus phenomenon.” Journal of the Royal Society of Medicine vol. 100,12 (2007): 552-7. 
doi:10.1177/0141076807100012013



Jak snížit riziko těchto jevů?

• Řádné klinické vyšetření 

• Normotermie

• Přítomnost jistých známek smrti

• Po ukončení resuscitace monitorace EKG (10 min)


