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CÍLE

MAXIMALIZACE SRDEČNÍHO VÝDEJE

PREVENCE TKÁŇOVÉ HYPOXIE

ELIMINACE KYSLÍKOVÉHO DLUHU





Zlatý devadesátky…



Aerobní metabolismus

O2 z plic 120 
ml/min/m2

Množství kyslíku v 
krvi

Dodávka kyslíku
600ml/min/m2

O2 spotřeba 120 
ml/min/m2

Dodávka / spotřeba O2
Norma 5:1 

SvO2 75%

200ml/l

Srdeční výdej
2-3 l/min/m2

Upraveno dle Gurley JC 



Dodávka / spotřeba kyslíku













Bilance tekutin na ICU



Korelace a kausalita





BILANCE nebo BALANCE tekutin



Tekutinová bilance

HODNĚ
 Plicní dysfunkce (EVLW)
 Sekundární intraabdominální hypertenze
 Porucha hojení anastomózy/rány

MÁLO
 Tkáňová hypoperfuze
 Oligurie – selhání ledvin
 MODS









Stačí to?  That is the question…

NEBEZPEČÍ TKÁŇOVÉ HYPOXIE



Klinická okénka



Contou D. N Engl J Med 2016; 375:2187

Coudroy R, Jamet A, Frat JP, et al. Incidence and impact of skin mottling 
over the knee and its duration on outcome in critically ill patients. Intensive 

Care Med 2015; 41:452–459.



Signály - pacient může být v nebezpečí

 Hypotenze 
 Studená opocená kůže, kapilární návrat
 Oligurie  
 Alterace vědomí

nezapomeň na příběh



Biomarkery

 Nejsou to terapeutické cíle
 Detekce hypoperfuze, tkáňové hypoxie

laktát               SVO2   v-apCO2



Laktát = biomarker

Mak et al. Journal of Cardiothoracic Surgery (2016) 11:33

Incidence  15 – 40 %

Normální laktát mě uklidní

Zvýšený nemusí znamenat tragédii

Timing a dynamika







Srdeční výdej SaO2 Hemoglobin

Dodávka 
kyslíku

Srdeční frekvence Tepový objem

Preload Kontraktilita Afterload

x x

x





HRAČKY





EtCO2



EtCO2 – změny srdečního výdeje

METABOLISMUS

ALVEOLÁRNÍ VENTILACE

VENTILACE / PERFŮZE

PRŮTOK PLÍCEMI

!  Aktuální změny v krátkém časovém intervalu !



EtCO2 – změny srdečního výdeje

Falk JL, Rackow EC, Weil MH (1988) End-tidal carbon dioxide concentration
during cardiopulmonary resuscitation. N Engl J Med 318:607–611



Dynamické parametry

https://web.stanford.edu/group/ccm_echocardio/cgibin/mediawiki



Interakce srdce - plíce

 Fyziologická variabilita tepového objemu
 Dechový objem, compliance hrudníku



Goal Directed Therapy



Snídající pacient

Fotka Asturpu s laktátem pod 2

Se svolením pacienta



Děkuji za pozornost

michal.lips@vfn.cz
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