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Jak na křehkého pacienta
Perioperační medicína - tipy a triky, jak být lepší než ostatní

1. Znát vlastní výsledky

2. Znát vlastní dlouhodobé výsledky



 křehký

3

Fauja Singh 92 let
v 2011 maratón za 5 h 40 min

 vetchý?



klinický syndrom 
charakterizovaný sníženými rezervami (= zvýšenou vulnerabilitou)

v důsledku dysregulace více orgánových systémů, 
jenž vystavuje jedince čelícího i malým stresorům 

riziku smrti a nepříznivých výsledků
(disabilita, hospitalizace, ošetřovatelská péče, pády aj.)

Clegg A et al.: Frailty in elderly people. Lancet 2013; 381: 752–62.

Definice křehkosti
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Kde jsou příčiny křehkosti?
• tělesné, emoční/kognitivní a sociální faktory 

(pohyb, inteligence, deprese, osamělost, chudoba)

• senzorické deficity
• špatná výživa 
• spánková hygiena
• abusus alkoholu, kouření, drogy
• nemoci, komplikace, léčba

• immunosenescence
• inflammaging
• změny mikrobiot
• dysfunkce metabolismu
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Proč diagnostikovat křehkost?

• zvyšuje riziko nepříznivých výsledků

• může modifikovat postup léčby (např. SAVR → TAVI)

• někdy ji lze zlepšit nebo může být i reverzibilní
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Jak křehkost diagnostikovat? 

•Frailty Phenotype (2000): sarkopenie
nejtěsnější korelace s deliriem
• nechtěný úbytek hmotnosti (≥ 4,5 kg/rok)
• vyčerpání / únava (škála CES-D)
• svalová slabost (síla stisku m < 25, ž 18 kp)
• pomalá chůze (< 2,34 km/h)
• nízká tělesná aktivita

sarkopenie

CAVE: sarkopenická obezita

Linda P. Fried
Timed Up & Go (TUG) test
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Jak křehkost diagnostikovat? 
Clinical Frailty Scale (2005): akumulace deficitů

Ken Rockwood



Jak křehkost diagnostikovat? 

• robustní: pravidelně

• fit: někdy

• zvládá: nikdy

• vulnerabilní: ne, nezávisle, pomalu

Clinical Frailty Scale (2005): akumulace deficitů

2. otázka: Cvičíte?
Křehký

2. Potřebujete pomoc doma? 
• křehký trochu: nikdy

• křehký středně: někdy

• křehký hodně: pravidelně

• křehký, zcela závislý

• konec života

ano
ne

Ken Rockwood
1. screeningová otázka: Chodíte samostatně ven?
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Jak křehkost zlepšit?

multimodální 
prehabilitační

program
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Definice prehabilitace
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Definice prehabilitace

všechna opatření před operací 
zaměřená na zvýšení fyziologické rezervy 
s cílem lépe snést zátěž operace
a vyhnout se komplikacím

• PREHABILITATION, rehabilitation, and revocation in the Army. Br Med J 1946; 1: 192–7

• Topp R et al.: The effect of bed rest and potential of prehabilitation on patients in the intensive care unit. 
AACN Clin Issues 2002; 13:263–76
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Jak křehkost zlepšit?
multimodální prehabilitační program:
optimalizace stavu:
• kompenzace přidružených chorob, např. anemie
• úprava výživy, zanechání kouření, alkoholu
• zvýšení zdatnosti, ohebnosti, rovnováhy
• zlepšení psychické odolnosti, emocí, kognice aj.

prehabilitace není (překvapivě, zatím) součástí ERAS
Elsherbini N, Carli F: Eur J Surg Oncol. 2022 Sep;48(9):1875-1881. 13



Mutimodální prehabilitační program: funguje to?

1.1.2023

9.9.2022

27.11.2021
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Prehabilitace: máme čas?
čekací doby operací neuvádí

2 měsíce – 2 roky 21.8.2022
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Prehabilitace: stačí ten čas?
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Prehabilitace: vyplatí se to?
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Prehabilitace: kdo ji má řídit?
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Nová příležitost pro anesteziology
= všeuměly medicíny

• znalosti mnoha oborů
• znalosti techniky - monitorování → telemedicína
• schopnost organizace a strukturovaného přístupu

• chirurgy to nezajímá
• internisté nebyli na sále, neznají operační trauma
• praktici také a nemají čas
• anesteziologové potřebují novou náplň
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Anesthesiology 2020;132:219–20

20



Anesthetic Management Using Multiple Closed-loop Systems 
and Delayed Neurocognitive Recovery. 

Joosten A., Anesthesiology 2020;132(2):253–66

Anesthesiology 2020;132:219–20
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Prehabilitace: čím začít u sebe?
• předoperační vyšetření včas

• optimalizace stavu 
úprava léků (75 %)

J Am Med Dir 2022 Dec;23(12):1948-1954.e4 

• předoperační lačnění a nepití

• změna režimu noci → spánek 
(alespoň na RO)

• multimodální léčba bolesti

ZÍSKAT DATA:
• spokojenost pacientů?

• nejčastější komplikace: 
pooperační delirium
• výskyt u nás?
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Prehabilitace: čím pokračovat?

Davis JF et al.: From Theory to Practice: An International Approach to Establishing Prehabilitation Programmes
Curr Anesthesiol Rep. 2022; 12(1): 129–137. 23

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8855349/


konec 11.23

konec 2.2.2025
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Mikrobiota
vyšetření stolice před operací?

• ovlivňuje:
• řadu chorob vč. hypertenze, selhání srdce
• imunitu
• kognici a emoce

• operační tým?Comparison between frail and non-frail older adults’ gut 
microbiota: A systematic review and meta-analysis
Author links open overlay panel
https://doi.org/10.1016/j.arr.2022.101773

Nature | Vol 612 | 22/29 December 2022 | 739

Lenka Dohnalová

https://doi.org/10.1016/j.arr.2022.101773


Závěr
• předoperační vyšetření: včas a diagnostikovat křehkost
• sdílené rozhodování o výkonu
• optimalizace celkového stavu („čas je“)

• prehabilitace? kdo? kdy? kde? jak? jak dlouho? kolik?

• fyziologická anestezie postupy ERAS
• krátce působící, řiditelné látky, monitorace účinku
• multimodální analgezie
• pečlivá starost o homeostázu (oxemie, kapnie, oběh, teplota, relaxace aj.)

• urychlená mobilizace a obnovení perorálního příjmu 
(Dallas Bed Rest Study: 1 týden na lůžku + 10 let) 26
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