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Uvedená študijná pomôcka predstavuje prvé učebné texty s problematikou  intenzívnej 

starostlivosti o deti s ochorením srdca. Dôraz kladie na kritické vrodené chyby srdca, 

pooperačnú starostlivosť, stavy akútneho zlyhania srdca a kardiopulmonálnu resuscitáciu.  

Publikácia je určená lekárom zaradeným do odboru pediatria, detská kardiológia, intenzívna 

starostlivosť v pediatrii, neonatológia, ako aj študentom vyšších ročníkov lekárskych fakúlt, 

ktorí majú záujem o hlbšie poznatky z oblasti detskej kardiológie a intenzívnej medicíny. 

Ostáva veriť, že táto študijná pomôcka prispeje k zlepšeniu starostlivosti o deti s vrodenými 

a získanými ochoreniami srdca. 

 

Ak nie je uvedené ináč, obrázky a tabuľky uvedené v učebných textoch sú použité z materiálu 

pracoviska Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s. - Detského kardiocentra - 

Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny. 
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ÚVOD 
 

V druhej polovici 20. storočia zaznamenala starostlivosť o deti s vrodenými ochoreniami 

srdca obrovský pokrok. Vďaka odvahe a inovatívnosti priekopníkov Alfreda Blalocka, Johna 

H. Gibbona ml., C. Waltona Lilleheia, Johna W. Kirklina a ďalších došlo k rozvoju 

mimotelových techník a zdokonaleniu chirugických postupov, čo umožnilo operačné riešenie 

väčšiny vrodených chýb srdca (VCHS). Výsledky sa zlepšovali najprv  u  jednoduchých lézií 

ako sú defekt predsieňového a komorového septa, potom u komplexnejších výkonov           

ako napríklad Fallotovej tetralógie a transpozície veľkých ciev a v posledných dvoch 

desaťročiach aj u najzávažnejších chýb, napríklad hypoplastického ľavokomorového 

syndrómu a iných komplexných chýb srdca s jednokomorovu cirkuláciou.  

Rozvoj kardiochirurgických techník si vyžadoval perioperačnú starostlivosť zahŕňajúcu nielen 

pochopenie anatómie a patofyziológie širokého spektra VCHS, ale aj účinkov mimotelového 

obehu, hypotermie a zástavy cirkulácie na rozličné orgány a znalosti v intenzívnej medicíne. 

Detská kardiointenzívna starostlivosť sa tak vyvinula ako nový odbor slúžiaci                        

na zabezpečovanie špeciálnych požiadaviek detí s vrodenými a získanými ochoreniami srdca. 

Zahŕňa monitorovanie hemodynamiky, liečbu nízkeho srdcového výdaja, diagnostiku              

a manažment porúch srdcového rytmu a rôznych pooperačných komplikácií, mechanickú 

podporu cirkulácie a kardiopulmonálne resuscitačné techniky. Jej súčasťou je poskytovanie 

respiračnej podpory včítane nekonvenčných metód ventilácie a liečba porúch iných systémov, 

napríklad hematopoetického, uropoetického, gastrointestinálneho, imunitného. Pre takúto 

komplexnú starostlivosť je potrebná tímová spolupráca zahŕňajúca skúsenosti a zodpovednosť 

detských kardiológov,  kardiochirurgov, anesteziológov, intenzivistov a zdravotných sestier. 

Dôležité sú aj konzultácie s odborníkmi z iných medicínskych odborov, napríklad genetikmi, 

detskými neurológmi, hematológmi, radiológmi, nefrológmi, gastroenterológmi.  
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1 KRITICKÉ VRODENÉ CHYBY SRDCA 

 

Jedným z najvýraznejších pokrokov v oblasti detskej kardiológie za posledných 10 - 15 rokov 

bolo zlepšenie prognózy novorodencov  s komplexnou chybou srdca.  Na tomto pokroku sa 

podieľali viaceré faktory, ktoré zahŕňali včasnú diagnostiku VCHS za použitia 

echokardiografie, dostupnosť prostaglandínu E1 pre udržanie priechodnosti arteriálneho 

duktu, zlepšenie chirurgických techník včítane mimotelového obehu, rozvoj intervenčných 

katetrizačných techník a zlepšenie starostlivosti na jednotkách intenzívnej starostlivosti. 

 

1.1  Klinická prezentácia 

Kritické chyby tvoria približne 25% VCHS. Sú to tie chyby srdca, ktoré sa prejavia 

v novorodeneckom veku  srdcovým zlyhaním, šokom alebo závažnou cyanózou. Vzhľadom 

k tomu, že prietok krvi vyvíjajúceho sa plodu nie je prenatálne narušený aj napriek 

prítomnosti závažnej kongenitálnej lézie, novorodenci sa rodia primerane vyvinutí                   

s normálnou funkciou životne dôležitých orgánov. V postnatálnom období sa chyba začne 

klinicky prejavovať v závislosti od jej charakteru a rýchlosti uzatvárania sa arteriálneho 

duktu.  

Srdcovým zlyhaním sa v prvých dňoch života prejavia VCHS  s ”ľavostrannou obštrukciou “, 

t.j. chyby s obštrukciou systémového prietoku, ku ktorým sa zaraďuje hypoplastický 

ľavokomorový syndróm, aortálna stenóza, koarktácia aorty, interupcia aortálneho oblúka        

a cor triatriatum. Tieto chyby sa prezentujú kardiálnym zlyhaním, pľúcnym edémom 

a známkami zníženého systémového prietoku (metabolickou acidózou, oligo-anúriou, 

hepatálnym poškodením, diseminovanou intravaskulárnou koagulopatiou). Po druhom týždni 

života sa s poklesom pľúcnej vaskulárnej rezistencie začínajú srdcovým zlyhaním prejavovať 

chyby s ľavo-pravým skratom a VCHS cyanotické s dobrým miešaním krvi a zvýšeným 

pľúcnym prietokom (Tab. 1). Zlyhaním srdca sa môžu v novorodeneckom veku prejaviť        

aj myokardiálne ochorenia (myokarditída, ischémia myokardu), arytmie, sepsa, metabolické 

ochorenia a tumory (Tab. 2). Keďže najčastejšími príčinami sú VCHS a sepsa, v prvej línii 

diagnosticko-terapeutického postupu je potrebné odobrať septický skríning, prípadne nasadiť 

empirickú antibiotickú liečbu a uskutočniť kardiologické vyšetrenie. 

Závažnou cyanózou sa u novorodenca v prvých dňoch života manifestujú chyby s paralelnou 

cirkuláciou   a   nedostatočným  miešaním  krvi,  chyby  so  závažnou  obštrukciou  pľúcneho           
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Tab. 1 Vrodené chyby srdca prejavujúce sa v novorodeneckom veku srdcovým zlyhaním 

VCHS s ”ľavostrannou obštrukciou “ 

 Hypoplastický ľavokomorový syndróm 

 Aortálna stenóza  

 Koarktácia aorty 

 Interupcia aortálneho oblúka 

 Cor triatriatum 

VCHS s ľavo-pravým skratom 

 Aortopulmonálne okno 

 Perzistujúci arteriálny duktus u nedonosených novorodencov 

 Kompletný atrioventrikulárny kanál s mitrálnou insuficienciou 

VCHS cyanotické s dobrým miešaním krvi a so zvýšeným pľúcnym prietokom 

 Spoločný arteriálny trunkus 

 Neobštrukčný totálny anomálny návrat pľúcnych žíl 

 Jednokomorové srdce bez pľúcnej stenózy 

VCHS: vrodené chyby srdca 

 

Tab. 2 Diferenciálna diagnóza šokového stavu novorodenca 

Kardiálne príčiny Nekardiálne príčiny 

VCHS s obštrukciou výtoku z ľavej komory Sepsa 

Iné VCHS (perzistujúci arteriálny duktus 

nedonosených novorodencov) 

Asfyxia 

Primárne myokardiálne ochorenia 

(myokarditída, kardiomyopatia) 

Objemové preťaženie  

Arytmie Metabolické poruchy 

 Arterio-venózne fistuly 

VCHS: vrodené chyby srdca 
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Tab. 3 Vrodené chyby srdca prejavujúce sa v novorodeneckom veku cyanózou 

VCHS s paralelnou cirkuláciou a nedostatočným miešaním krvi 

 D-transpozícia veľkých ciev 

VCHS so závaţnou obštrukciou pľúcneho prietoku (výtoku z pravej komory) 

 Fallotova tetralógia 

 Pľúcna atrézia s intaktným komorovým septom 

 Pľúcna stenóza izolovaná 

 Pľúcna stenóza ako súčasť komplexných VCHS (napríklad jednokomorové srdce, 

dvojitý výtok z pravej komory) 

 Ebsteinova anomália (závažná forma) 

VCHS so závaţnou obštrukciou pľúcneho venózneho návratu                

 Totálny anomálny návrat pľúcnych žíl s obštrukciou 

 Hypoplastický ľavokomorový syndróm s nedostatočnou komunikáciou na predsieňovej 

úrovni 

VCHS: vrodená chyba srdca 

 

 

prietoku (výtoku z pravej komory) a chyby so závažnou obštrukciou pľúcneho venózneho 

návratu (Tab. 3).    

 

1.2 Iniciálna stabilizácia 

Pri podozrení na srdcovú chybu je potrebné novorodenca stabilizovať, pokúsiť sa stanoviť 

diagnózu a preložiť ho priamo do kardiocentra. V rámci stabilizácie sa uskutočňujú základné 

resuscitačné opatrenia a u chýb s cirkuláciou závislou na arteriálnom dukte sa zabezpečí jeho 

priechodnosť podávaním kontinuálnej infúzie prostaglandínu E1 v dávke                              

0,01 - 0,05 g/kg/min. Potrebné je zvážiť endotracheálnu intubáciu a umelú pľúcnu 

ventiláciu. Pri rozhodovaní o intubácii sa berie do úvahy závažnosť cyanózy, hemodynamická 

instabilita, gestačný vek novorodenca, vzdialenosť a skúsenosti transportného tímu. Dôležité 

je si uvedomiť, že u mnohých pacientov s kritickou VCHS liečba kyslíkom znižuje pľúcnu 

vaskulárnu rezistenciu a zvyšuje pľúcny krvný prietok na úkor systémového prietoku krvi. 

Preto je potrebné liečbu kyslíkom minimalizovať s cieľom udržať arteriálne saturácie 

hemoglobínu kyslíkom v hodnotách 75 - 85%. Pre zlepšenie srdcového výdaja a perfúzie 

tkanív je vhodné doplnenie intravaskulárneho objemu, inotropná podpora a úprava 

vnútorného prostredia. U novorodencov je hypotenzia neskorou známkou šoku a podstatne 
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spoľahlivejšími známkami hroziaceho cirkulačného zlyhania sú perzistujúca tachykardia, zlá 

perfúzia tkanív a metabolická acidóza. Kontraktilitu myokardu môže zlepšiť u novorodenca       

v kardiogénnom šoku kontinuálna infúzia inotropného lieku, čím sa zlepší prekrvenie vitálne 

dôležitých orgánov a periférnych tkanív. Najčastejšie používanými inotropnými látkami sú 

sympatomimetické amíny (hlavne dopamín a adrenalín). Podľa závažnosti klinického stavu je 

monitorovanie kardiorespiračných funkcií neinvazívne alebo invazívne. Potrebné je 

zabezpečiť spoľahlivý venózny prístup. Novorodenci v stabilizovanom stave vyžadujú 

kontinuálne podávanie prostaglandínu E1 a roztoku glukózy, k čomu postačujú periférne žilné 

vstupy. Pacienti so srdcovým zlyhaním a šokom vyžadujú komplexnejšiu medikamenóznu 

liečbu, pre podávanie ktorej je vhodné zabezpečiť prístup cez umbilikálnu vénu. Po iniciálnej 

stabilizácii je nevyhnutný transport pacienta na špecializované pracovisko.  

 

1.3 Prenatálna diagnostika 

Aj keď rajónna nemocnica môže novorodencom s VCHS poskytnúť primeranú starostlivosť 

pred transportom a počas neho, výhodnejšia je prenatálna diagnostika VCHS a pôrod 

novorodenca v blízkosti špecializovaného centra. Medzi výhody patrí včasné zahájenie 

podávania prostaglandínu, urgentné riešenie fyziologických abnormalít (napríklad balóniková 

atrioseptostómia u D-transpozície veľkých ciev), predchádzanie možným komplikáciám 

súvisiacich s transportom a blízkosť matky. U plodov s prenatálnou diagnostikou VCHS sa 

zvyčajne uprednostňuje spontánny pôrod v termíne pred elektívnou indukciou pôrodu z toho 

dôvodu, že donosený novorodenec má stabilnejší kardiovaskulárny a respiračný systém, 

lepšiu nutričnú rezervu a menšie riziko elektrolytových abnormalít, nekrotizujúcej 

enterokolitídy, respiračného zlyhania a intraventrikulárneho krvácania.  

 

1.4 Diagnostika v kardiocentre 

Diagnostika v kardiocentre sa opiera o ultrazvukové vyšetrenie. Katetrizačné vyšetrenie          

za účelom diagnostiky VCHS nebýva u novorodencov často indikované. Väčšina 

novorodencov s kritickou VCHS si v prvých dňoch života vyžaduje intervenciu,                      

a to chirurgickú alebo menej často katetrizačnú (liečba voľby u aortálnej stenózy).              

Pred intervenciou je dôležité detailne zhodnotiť  srdcovú chybu, ako aj posúdiť závažnosť 

extrakardiálnych malformácií, a to hlavne anomálií centrálneho nervového systému, 

respiračného systému a obličiek. Genetické abnormality (alterácie 22. chromozómu) sú 

typické pre konotrunkálne malformácie (interupciu a iné abnormality aortálneho oblúka).  
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1.5 Liečba 

V stratégii liečby VCHS došlo v priebehu posledných 20 rokov k významnej zmene s tým, že 

sa uprednostňuje korekcia VCHS v novorodeneckom veku pred paliatívnym výkonom           

v útlom veku a neskoršou korekciou vo vyššom veku. Primárnym cieľom včasnej korekcie je 

podpora normálneho rastu a vývoja organizmu a limitovanie patofyziologických následkov 

VCHS, akými sú tlakové a objemové preťaženie srdca a chronická hypoxémia. Vzhľadom          

k obmedzenej fyziologickej rezerve a komplikáciám spojeným s mimotelovým obehom           

a chirurgickým výkonom je u novorodencov bezprostredné pooperačné obdobie spojené        

so zvýšeným rizikom kardiorespiračných porúch.  

Mimotelový obeh sprevádza rozvoj systémovej zápalovej odpovede, ktorej klinickým 

dôsledkom je generalizovaný kapilárny únik, zvýšenie intersticiálnej tekutiny a potenciál         

pre rozvoj multiorgánového zlyhania. Edém myokardu vedie k poruche systolickej                 

a diastolickej funkcie, ktorej následkom je pokles srdcového výdaja o 20 – 30% počas prvých 

6 – 15 hodín po operácii. Ten sa potom podieľa na zhoršení obličkových funkcií a oligúrii.  

Následky edému myokardu a mediastína sa dajú v skorom pooperačnom období zmierniť 

použitím techniky ponechaného otvoreného hrudníka, ktorá umožňuje optimalizovať plnenie 

komôr srdca, predchádzať atypickej tamponáde a u pacientov so závažnou poruchou 

pľúcnych funkcií zlepšiť ventilačné parametre. Táto technika sa využíva aj u pacientov          

so závažným pooperačným krvácaním.  

Na rozvoji renálneho zlyhania sa v pooperačnom období okrem nízkeho srdcového výdaja 

podieľajú aj iné rizikové faktory, akými sú cyanóza a ochorenie obličiek prítomné                 

už pred operáciou, nízke nepulzatilné perfúzne tlaky počas mimotelového obehu, zvýšený 

centrálny venózny tlak spôsobujúci renálnu venóznu stázu a nezrelosť obličiek novorodenca. 

V liečbe renálneho zlyhania sa úspešne využíva peritoneálna dialýza, ktorá je vzhľadom        

na relatívne veľký povrch peritonea účinnou eliminačnou metódou.  

Novorodenci s kritickou VCHS, ktorí sa podrobia intervencii, sú v tesnom pooperačnom 

období na umelej pľúcnej ventilácii, na liečbe inotropnými a inými vazoaktívnymi látkami,    

sú tlmení, prípadne svalovo relaxovaní dovtedy, kým sa nedosiahne hemodynamická               

a respiračná stabilita. Novorodenci s dvojkomorovou cirkuláciou sú zväčša na prvý           

alebo druhý pooperačný deň dostatočne stabilizovaní na to, aby sa mohli začať odpájať         

od umelej pľúcnej ventilácie a extubovať. Novorodenci s funkčnou jednou komorou ostávajú 

aj po chirurgickom výkone (ako napríklad po bandáži pľúcnej artérie, našití spojky medzi 

pľúcnou a systémovou cirkuláciou) s fyziológiou paralelnej cirkulácie, a tak kľúčovým 

momentom liečby u tejto skupiny pacientov je  snaha o dosiahnutie vyváženej systémovej         
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a pľúcnej cirkulácie. Novorodenci, ktorí sa podrobujú chirurgickému výkonu                         

pri jednokomorovej cirkulácii a obštrukcii aortálneho oblúka, môžu predstavovať                     

v bezprostrednom pooperačnom období značný terapeutický problém. Po takýchto výkonoch 

sa pridružuje myokardiálna ischémia následkom svorky na aorte a okrem toho pľúcna 

vaskulárna rezistencia, ktorá je dôležitá pre udržanie správneho pomeru systémového              

a pľúcneho prietoku, býva zvýšená a značne labilná. Pre úspech liečby je dôležité dokonale 

poznať predpokladaný pooperačný priebeh srdcovej chyby, predvídať možné komplikácie, 

a ak komplikácie vzniknú, včas ich riešiť. Napriek rizikám a komplikáciám súvisiacim              

s mimotelovým obehom sa za posledné roky u novorodencov s komplexnými VCHS 

zaznamenal pokles perioperačnej  mortality, ktorá u mnohých chýb predstavuje 5 alebo menej 

percent.  
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2 STAROSTLIVOSŤ O DETI PO OPERÁCIÁCH SRDCA 

 

Pooperačná starostlivosť o pacienta po kardiochirurgickej operácii vyžaduje poznanie 

anatómie a patofyziológie srdcovej chyby, operačného riešenia (včítane anestézie, 

mimotelového obehu, zástavy cirkulácie) a posúdenie údajov dostupných z monitorovacích 

zariadení, echokardiografie, prípadne aj srdcovej katetrizácie. Vo všeobecnosti platí, že ak sa 

pooperačný stav vymyká bežnému priebehu, potrebné je prehodnotiť správnosť predoperačnej 

diagnostiky a adekvátnosť chirurgického riešenia. K tomu slúži dôkladné echokardiografické 

vyšetrenie, prípadne katetrizácia srdca. V prípade závažného reziduálneho anatomického 

nálezu je indikovaná chirurgická alebo katetrizačná intervencia.  

 

2.1 Kardiovaskulárny systém 

2.1.1 Posúdenie kardiovaskulárneho systému 

K nemu sa využíva fyzikálne vyšetrenie, neinvazívne a invazívne monitorovanie. Dôležitou 

súčasťou fyzikálneho vyšetrenia je zhodnotenie tkanivovej perfúzie vyšetrením periférnych 

pulzácií, centrálnej a periférnej teploty tela a kapilárneho návratu. Neinvazívne monitorovanie 

zahŕňa meranie centrálnej a  periférnej teploty a  zaznamenávanie povrchového 

elektrokardiogramu (EKG). Pri plánovaní invazívneho monitorovania je potrebné posúdiť 

jeho prínos a možné riziká. 

Arteriálne katétre sa bežne používajú na kontinuálne monitorovanie arteriálneho 

systémového tlaku. Umožňujú analýzu arteriálnej krivky a posúdenie niektorých špecifických 

chorobných stavov. Napríklad pri tamponáde srdca je malý systolicko-diastolický rozdiel 

s paradoxným pulzom a pri stavoch s veľkým únikom počas diastoly, ako sú aortálna 

insuficiencia a Blalock-Taussigovej spojka  je systolicko-diastolický rozdiel výrazný. 

Zvýraznenie fázických variácií spolu s nízkymi predsieňovými tlakmi u pacienta na pozitívnej 

riadenej ventilácii svedčí pre významnú hypovolémiu. Plochá arteriálna krivka môže byť 

dôsledkom technických problémov, často je však dôsledkom nízkeho srdcového výdaja. 

Najčastejšie používaným miestom pre zavedenie arteriálneho katétra je radiálna artéria. 

Centrálny venózny katéter a katéter v pravej predsieni slúži na meranie centrálneho žilového 

tlaku a vyšetrenie zmiešanej venóznej saturácie hemoglobínu kyslíkom. Ak sa koniec katétra 

nachádza v oblasti koronárneho sínusu, saturácia môže byť falošne nízka. V prípade polohy 

katétra v oblasti prítoku  z renálnych žíl saturácia môže byť falošne vysoká. Preto je pre 

správnu interpretáciu hodnôt potrebné posúdiť polohu konca katétra na RTG snímke. Katétre 
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sa používajú aj na podávanie vazoaktívnych a inotropných látok ako aj parenterálnej výživy. 

Katéter v ľavej predsieni poskytuje nepriame údaje o funkcii systémovej komory, funkcii 

systémovej atrioventrikulárnej chlopne a môže slúžiť aj na posúdenie rôznych druhov porúch 

rytmu.  

Pľúcne arteriálne katétre sa v minulosti zavádzali za účelom posúdenia adekvátnosti 

chirurgickej korekcie (identifikácia reziduálneho pravo-ľavého skratu a reziduálnej obštrukcie 

výtoku pravej komory). Rozsiahlejšie používanie transezofageálnej echokardiografie počas 

operácie, ktoré umožňuje identifikovať skrat alebo obštrukciu a následne ich korigovať, 

znížilo potrebu zavádzania pľúcnych arteriálnych katétrov, ktoré majú zo všetkých 

transtorakálnych katétrov najvyššie riziko komplikácií. Kontinuálne monitorovanie pľúcnych 

arteriálnych tlakov je stále žiaduce u malého počtu pacientov, ktorí majú po operáciách 

určitých VCHS (napríklad spoločného arteriálneho trunku, obštrukčného anomálneho 

pľúcneho venózneho návratu, mitrálnej stenózy) riziko reaktívnej pľúcnej hypertenzie. Pľúcne 

arteriálne katétre s dvojitým lumenom  vybavené termistorom umožňujú meranie srdcového 

výdaja (po podaní studeného fyziologického roztoku do pravej predsiene) a výpočet pľúcnej   

a systémovej rezistencie v prípade, že nie je prítomný intrakardiálny skrat.  

Vo všeobecnosti sú katétre bezpečné, zriedkavo sa môžu vyskytnúť komplikácie                  

ako krvácanie, infekcia, prechodné poruchy rytmu,  zakliesnenie, fragmentácia. 

 

2.1.2 Monitorovanie srdcového výdaja 

Základnými súčasťami posúdenia srdcového výdaja sú klinické vyšetrenie a štandardné 

neinvazívne parametre ako srdcová frekvencia, systémový tlak krvi, arteriálna saturácia 

hemoglobínu kyslíkom. Pre potreby intenzívnej starostlivosti sú však nepostačujúce, pretože 

môžu byť neskorými indikátormi šokového stavu. Viac informácií o srdcovom výdaji 

a systémovej oxygenácii poskytujú ďalšie neinvazívne a invazívne metódy. Medzi ne patria: 

1) Metódy s použitím indikátora. Sú invazívne a sú vhodné len vtedy, ak nie sú prítomné 

intrakardiálne skraty. Pri meraní vyžadujú stabilnú hemodynamiku a opakovateľnosť meraní 

je limitovaná akumuláciou indikátora, ktorý môže mať nežiaduci vplyv na cirkuláciu.  

2) Termodilučné metódy. Ich nevýhodou je invazívnosť, nespoľahlivosť pri prítomnosti 

skratov a zmenách telesnej teploty v prípade kontinuálneho merania.  

3) Ultrazvukové metódy (transezofageálna echokardiografia, transezofageálny doppler).  

Potrebné sú skúsenosti a limitáciou je aj veľkosť sondy.  
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4) Metódy založené na analýze pulznej krivky. Tie vyžadujú rekalibráciu prístroja v určitých 

časových intervaloch  a po významnejších zmenách cievneho tonusu. Okrem toho existujú 

pochybnosti ohľadne adekvátnosti merania pri rýchlo sa meniacej hemodynamike. 

5) Monitorovanie venóznych saturácií kyslíka. Je to najčastejšie používaná metóda v detskej 

kardiointenzívnej starostlivosti. Saturácie zo zmiešanej venóznej krvi odrážajú vzťah       

medzi dodávkou a spotrebou kyslíka v organizme. Vzorka krvi sa zvyčajne odoberá z katétra 

zavedeného v hornej alebo dolnej dutej žile  alebo v pravej predsieni. Pre začiatok 

anaeróbneho metabolizmu je kritickou hodnotou venóznej saturácie hemoglobínu kyslíkom    

u dospelých 50%, u novorodencov s hypoplastickým ľavokomorovým syndrómom                

po Norwoodovej operácii 30%. U tejto skupiny novorodencov sa ukázalo, že kontinuálne 

meranie venóznych saturácií kyslíka fibrooptickým katétrom a terapeutické postupy zamerané 

na dosiahnutie venóznych saturácií nad 50% sú najvýznamnejším faktorom pre zníženie 

včasnej mortality.  

6) „Near-infrared“ spektroskopia (NIRS). Je to nová metóda monitorovania srdcového 

výdaja kriticky chorých detí s ochorením srdca. Táto technika využíva na posúdenie stupňa 

tkanivovej oxygenácie rozdielnu absorpciu svetla hemoglobínom, a to podľa toho, či je 

asociovaný alebo disociovaný s kyslíkom. Metóda je podobná pulznej oxymetrii,                  

ale na rozdiel od nej sa meria priemerná saturácia hemoglobínu v danom úseku tkaniva, čo 

z prevažnej väčšiny odpovedá  regionálnej saturácii hemoglobínu kyslíkom (rSO2)                 

vo venóznej krvi (venózna a arteriálna saturácia hemoglobínu kyslíkom je v pomere 

75%:25%). Luminiscenčné diódy emitujú svetlo v rozsahu 680 - 1000 nm, čo je frekvencia 

umožňujúca preniknutie do tkanív v hĺbke približne 2,5 - 3 cm. Odrazené svetlo sa detekuje 

senzormi uloženými v určitej vzdialenosti od emitera a následne sa táto hodnota premieta        

do indexu oxygenácie. Významnou výhodou technológie NIRS je to, že eliminuje technické 

problémy a riziká spojené s invazívnym monitorovaním a identifikuje abnormality regionálnej 

perfúzie. Iniciálne bola technika NIRS určená pre včasné monitorovanie porúch cerebrálneho 

prietoku krvi počas kardiochirurgických zákrokov. V štúdiách uskutočnených u detí 

a dospelých počas kardiochirurgických operácií ako aj počas katetrizácie srdca cerebrálne 

rSO2 merané pomocou NIRS korelovali so saturáciami hemoglobínu kyslíkom v jugulárnom 

bulbe.  

Klinické štúdie u dospelých aj detí dokázali súvislosť medzi hypoxicko-ischemickým 

neuronálnym poškodením  a cerebrálnymi hodnotami rSO2 nižšími ako 40 až 50%             
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alebo zmenou oproti pôvodným hodnotám o viac ako 20%. Ukázalo sa, že dlhšie trvajúce 

nízke cerebrálne rSO2 sú viac prediktívne pre ischemické neurologické poškodenie              

než štandardné metódy používané v súčasnosti počas kardiochirurgických zákrokov                    

a na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Ak sa u pacientov nepoužije účinná intervencia        

na zvrátenie zmien, výskyt pooperačných neurologických príhod je vyšší než u pacientov, 

u ktorých sa zmeny nevyskytli alebo sa intervenciou upravili.  

Dnešné zariadenia s technológiou NIRS sú multidetektorové a umožňujú súčasné, kontinuálne 

monitorovanie rSO2 z viacerých oblastí. Význam tohto monitorovania vychádza z cirkulačnej 

fyziológie, pre ktorú je charakteristické, že regulácia cirkulácie je odlišná v mozgu než            

v obličkách. Krvný prietok mozgom a jeho oxygenácia sa pomocou autoregulačných 

mechanizmov udržiava na pomerne konštantnej úrovni v rozsahu širokého spektra 

fyziologických stavov. Na rozdiel od mozgu sú obličky orgánom s vysokým prietokom krvi 

a nízkou extrakciou kyslíka. Renovaskulárna rezistencia je však pod silnou kontrolou 

sympatického nervového systému, a tak stresová odpoveď vyvoláva výrazné zvýšenie cievnej 

rezistencie, pokles krvného prietoku a následne riziko  ischemického  poškodenia.  Metóda  

NIRS  dáva možnosť  sledovať   rozdiely v týchto cirkuláciách v reálnom čase (Obr. 1). 

V pediatrickej intenzívnej starostlivosti monitorovanie cerebrálnej a  perirenálnej perfúzie 

znižuje výskyt šokových stavov a pooperačných  porúch  funkcie  obličiek. V   predoperačnej  

starostlivosti  o novorodencov  s hypoplastickým ľavokomorovým syndrómom monitorovanie 

NIRS znižuje používanie umelej pľúcnej ventilácie a inspirovaného kyslíka bez nepriaznivého 

vplyvu na mortalitu.  

 
A       B  

Obr. 1 Monitorovanie cerebrálnych (A) a perirenálnych (B) regionálnych saturácií 

hemoglobínu kyslíkom. 
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Obr. 2 Regionálne saturácie hemoglobínu kyslíkom pri nízkom srdcovom výdaji a arytmii.  

A: Zatvorenie hrudníka na druhý pooperačný deň spôsobilo hemodynamickú instabilitu 

a výrazný pokles somatických regionálnych saturácií kyslíka (A1), ktoré sa upravili po 

otvorení hrudníka (A2). B: Predsieňové, bigeminicky viazané extrasystoly v pooperačnom 

období boli spojené s výraznými poklesmi somatických regionálnych saturácií hemoglobínu 

kyslíkom, čo viedlo k indikácii antiarytmickej liečby. Po podaní amiodaronu sa hodnoty 

upravili. 

 

 

Obr. 3 Regionálne saturácie hemoglobínu kyslíkom pri nízkom srdcovom výdaji a tamponáde 

srdca. A: U novorodenca po paliatívnej operácii hypoplastického ľavokomorového syndrómu 

pokles cerebrálnych a somatických regionálnych saturácií kyslíka (A1) viedol k rozhodnutiu 

o napojení na extrakorporálnu membránovú oxygenáciu. Po prijatí z operačnej sály (A2) boli 

hodnoty v norme. B: U pacientky s tamponádou srdca a syndrómom hornej dutej žily boli 

znížené somatické saturácie hemoglobínu kyslíkom a výrazne nízke cerebrálne saturácie     

ako dôsledok zhoršeného odtoku krvi z mozgu. Po punkcii perikardiálneho výpotku obe 

saturácie stúpli do normálnych hodnôt (B1). 
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Obr. 4  Regionálne saturácie hemoglobínu kyslíkom pri nízkom srdcovom výdaji a pľúcnej 

hypertenzii.A: Poklesy somatických regionálnych saturácií hemoglobínu kyslíkom                

pri odpájaní z umelej pľúcnej ventilácie u novorodenca s hypoplastickým ľavokomorovým 

syndrómom po Norwoodovej operácii viedli k rozhodnutiu odložiť odpájanie až po zlepšení 

srdcového výdaja (A1). B: Pokles cerebrálnych a somatických regionálnych saturácií 

hemoglobínu kyslíkom pri pľúcnej hypertenznej kríze (B1) u dieťaťa po operácii.  

 

Počas kardiochirurgických zákrokov umožňuje NIRS včas detekovať mechanickú obštrukciu 

prietoku v hornej dutej žile alebo v aorte a posudzovať cerebrálnu oxygenáciu. Monitorovanie 

regionálnej oxygenácie je vhodné aj v situáciách kontrolovanej hypotenzie, ktorá sa používa 

za účelom zmiernenia operačného krvácania. Môže sa použiť aj na sledovanie účinnosti 

modifikovanej ultrafiltrácie a transfúzie krvi. Monitorovanie rSO2 sa využíva aj v skorom 

pooperačnom období (Obr. 2 - 4). V prípade nízkeho srdcového výdaja hodnoty regionálnej 

oxymetrie klesajú skôr než dôjde k zmenám iných indikátorov: k poklesu tlaku krvi, diurézy, 

arteriálnych saturácií kyslíka alebo vzostupu laktátu. 

2.1.3 Príčiny nízkeho srdcového výdaja 

V pooperačnom období môže byť príčinou nízkeho srdcového výdaja reziduálny kardiálny 

nález, nediagnostikovaná štrukturálna lézia alebo porucha funkcie myokardu.                         

Po mimotelovom obehu môže byť porucha funkcie myokardu dôsledkom ischémie počas 

svorky na aorte alebo dôsledkom hypotermie, reperfúzneho poškodenia, nedostatočnej 

ochrany myokardu a ventrikulotómie (ak je súčasťou zákroku). Porucha funkcie myokardu sa 

dá očakávať niekoľko hodín po mimotelovom obehu, a tak jej predvídanie s primeranými 

opatreniami (inotropná podpora, zníženie afterloadu) umožňujú znížiť morbiditu 

a potenciálnu mortalitu súvisiacu s týmto javom. 
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2.1.4 Liečba nízkeho srdcového výdaja 

Srdcový výdaj je výsledkom frekvencie a rázového vývrhového objemu srdca,  a preto jeho 

zlepšenie sa dá dosiahnuť optimalizáciou týchto zložiek. Ak je frekvencia srdca vzhľadom     

ku stavu pacienta pomalá, v pooperačnom období sa zvyšuje pomocou dočasnej elektrickej 

kardiostimulácie. Ak je primárnym problémom tachykardia, rieši sa medikamentózne 

(napríklad amiodaronom), prípadne schladením pacienta. Vývrhový objem srdca sa dá zvýšiť 

zmenou preloadu (podaním objemu), kontraktility a afterloadu. 

Pri podávaní objemu je potrebné posudzovať predsieňové tlaky a odpoveď komory na zmeny 

týchto tlakov. Ak sú plniace tlaky nízke, podanie objemu môže zvýšiť srdcový výdaj. Málo 

poddajné komory však majú vysoké plniace tlaky a podanie malého objemu môže nepriaznivo 

ovplyvniť hemodynamické parametre. 

Ak sa očakáva nízky srdcový výdaj v dôsledku pooperačnej poruchy funkcie pravej komory, 

vhodné je ponechať limitovanú komunikáciu na predsieňovej úrovni, a tým umožniť pravo-

ľavý skrat. Typickým príkladom je korekcia Fallotovej tetralógie, kde sa ventrikulotómia 

uskutočňuje na hypertrofickej, nepoddajnej pravej komore, pričom tá môže byť aj objemovo 

preťažená z pľúcnej insuficiencie po našití transanulárnej záplaty na výtok pravej komory. 

U týchto detí pravo-ľavý skrat  na predsieňovej úrovni umožní zachovať srdcový výdaj,          

aj keď za cenu súčasného prechodného poklesu arteriálnych saturácií kyslíka. Takáto stratégia 

sa využíva aj u dojčiat a novorodencov so spoločným arteriálnym kmeňom,                          

ako aj u pacientov s jednokomorovou cirkuláciou, ktorí sa podrobujú Fontanovej operácii.  

Srdcový výdaj sa dá ovplyvniť ventilačnými manévrami. Umelá pľúcna ventilácia 

pozitívnym tlakom znižuje afterload ľavej komory, a preto je prínosom u pacientov 

s poruchou jej funkcie. Afterload pravej komory sa dá znížiť navodením metabolickej          

alebo respiračnej alkalózy alebo zvýšením frakcie inspirovaného kyslíka. U pacientov 

s poruchou funkcie pravej komory sú vhodné  ventilačné techniky znižujúce vnútrohrudný 

tlak a zvyšujúce preload (napríklad zníženie stredného tlaku v dýchacích cestách). Pozitívny 

tlak na konci expíria má zabezpečiť pľúcne objemy blízke funkčnej reziduálnej kapacite,      

pri ktorých je pľúcna vaskulárna rezistencia najnižšia a podmienky pre prácu pravej komory 

najlepšie. 

Kontraktilita myokardu sa dá zlepšiť zvýšením ionizovaného kalcia a podávaním látok 

s inotropným účinkom. Na rozdiel od dospelých, u ktorých existujú v pooperačnom období 

pri podávaní vápnika obavy z reperfúzneho poškodenia, u novorodencov a detí je jeho 
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suplementácia dôležitou súčasťou liečby. Príčinou je nezrelosť sarkoplazmatického retikula, 

ktorá spôsobuje, že myokard novorodenca je výrazne závislý na extracelulárnej koncentrácii 

kalcia. Zvlášť citliví sú na jeho nízke hladiny novorodenci a dojčatá s mikrodelečným 

syndrómom 22q.11.2 (DiGeorgeov syndróm). 

Farmakologická podpora srdcového výdaja sa dá zaradiť do troch hlavných skupín: 

katecholamíny, inhibítory fosfodiesterázy a vazodilatanciá.  

Dávkovanie je uvedené v Tabuľke č. 4.  

1. Katecholamíny  

Dopamín, endogénny prekurzor noradrenalínu, zvyšuje kontraktilitu myokardu a má 

vazokonstrikčné účinky. V nízkych dávkach pôsobí vazodilatačne na koronárne, cerebrálne     

a splanchnické riečisko. Odpoveď na dopamín môže byť znížená u novorodencov kvôli 

nezrelosti receptorov a u detí so srdcovým zlyhaním v dôsledku down-regulácie 

a desenzitizácie β-receptorov a zníženého množstva endogénneho noradrenalínu.  

Dobutamín je syntetický katecholamín, ktorý zlepšuje kontraktilitu myokardu a zvyčajne 

znižuje periférny cievny tonus. Je indikovaný u nízkeho srdcového výdaja, ktorý je 

dôsledkom zníženej funkcie myokardu.  

Izoprenalín je syntetický analóg noradrenalínu zvyšujúci inotropiu a chronotropiu, na periférii 

vyvoláva vazodilatáciu. Izoprenalín je účinný hlavne v liečbe sínusovej bradykardie 

a prechodnej atrioventrikulárnej blokády. V pooperačnom období sa však na liečbu týchto 

porúch používa prechodná elektrická kardiostimulácia. 

Adrenalín je endogénny katecholamín uvoľňovaný z drene nadobličiek. Má silný inotropný 

a chronotropný účinok, vo vyšších dávkach aj vazokonstrikčný účinok. Je účinný                     

v liečbe nízkeho srdcového výdaja spojeného s hypotenziou, hlavne v liečbe kardiogénneho 

alebo septického šoku nereagujúceho na dopamín. Zvyčajne sa používa v druhej línii,            

až po nasadení dopamínu alebo inhibítorov fosfodiesterázy III. typu.  

Látky s výrazným vazopresorickým účinkom, napríklad noradrenalín, sa v pooperačnom 

období používajú veľmi zriedkavo. Indikované sú u stavov spojených s nízkou cievnou 

rezistenciou, t.j. u septického a anafylaktického šoku.  

2.  Inhibítory fosfodiesterázy III. typu 

Liečivá tejto triedy (amrinon, milrinon) majú inotropný účinok kombinovaný 

s vazodilatačným a luzitropným účinkom (zvýšená relaxácia počas diastoly). Indikované sú 
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hlavne u detí s poruchou funkcie myokardu a zvýšenou systémovou alebo pľúcnou cievnou 

rezistenciou.  

3. Vazodilatanciá 

Nitroprusid sodný je najviac používaným vazodilatanciom, ktorý pôsobí ako donor oxidu 

dusnatého. Používa sa pri zvýšenej systémovej vaskulárnej rezistencii, a to u pacientov 

s aortálnou alebo mitrálnou insuficienciou, ako aj v liečbe systémovej hypertenzie, napríklad 

po korekcii koarktácie aorty. Nitroglycerín je venóznym vazodilatanciom. Podobne              

ako nitroprusid sodný má rýchly nástup účinku a krátky biologický polčas (asi 2 minúty). 

Používa sa hlavne u dospelých pacientov s ischemickou chorobou srdca.  

Hydralazín sa využíva v liečbe akútnej systémovej hypertenzie (napríklad po korekcii 

koarktácie aorty). Pre jeho relatívne dlhý biologický polčas je jeho použitie 

u kardiochirurgických pacientov s labilnou hemodynamikou limitované. Inhibítor angiotenzín 

konvertujúceho enzýmu (enalaprilát) má relatívne dlhý polčas (2 až 4 hodiny), čo limituje 

jeho použitie v intenzívnej starostlivosti. Beta-blokátory účinne znižujú tlak krvi,                   

ale nepriaznivo ovplyvňujú funkciu srdca. Blokátory vápnikových kanálov môžu spôsobiť 

akútnu a závažnú hypotenziu a bradykardiu, hlavne u novorodencov a dojčiat. 

Vazodilatanciá sa musia používať s opatrnosťou u  pacientov so závažným pľúcnym 

ochorením, pretože môžu zvýšiť intrapulmonálne skraty, a tým znížiť parciálny tlak kyslíka    

v krvi. 

Vyššie uvedené inotropné látky sú v perioperačnom období štandardnou farmakologickou 

podporou na dosiahnutie zlepšenia tkanivovej perfúzie. Majú však svoje nežiaduce účinky,     

ku ktorým patrí u katecholamínov zvýšenie spotreby kyslíka myokardom, zvýšenie frekvencie 

srdca a systémovej vaskulárnej rezistencie, ako aj riziko arytmií. Inhibítory fosfodiesterázy III 

môžu v skorom pooperačnom období vyvolať nežiaduci pokles systémového tlaku krvi. 

Novým prístupom ku zvýšeniu inotropie je používanie levosimendanu, pyridazinon-dinitritu, 

ktorý je členom novej skupiny liečiv, senzitizérov kalcia. Tieto látky zvyšujú kontraktilitu 

myokardu bez zvýšenia koncentrácie intracelulárneho vápnika. V klinických štúdiách 

u pacientov s akútnou dekompenzáciou chronického kardiálneho zlyhania sa ukázalo, že 

levosimendan má silné inotropné a vazodilatačné účinky. Predstavuje však aj potenciál        

pre použitie v predoperačnom, perioperačnom a pooperačnom období u detí s VCHS               

a srdcovým zlyhaním alebo zvýšenou pľúcnou vaskulárnou rezistenciou. 
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Tab. 4  Farmakologická podpora srdcového výdaja  

Liečivo Dávka pre intravenózne podanie 

Dopamín 2–20 μg/kg/min 

Dobutamín 2–20 μg/kg/min 

Izoprenalín 0,05–1 μg/kg/min 

Adrenalín 0,05–0,5 μg/kg/min  

Noradrenalín 0,02–0,5 μg/kg/min 

Milrinon 0,25–0,75 μg/kg/min 

Nitroprusid sodný 0,5–8 μg/kg/min, 0,5–4 μg/kg/min ak > 24 hodín 

Levosimendan 0,1–0,2 μg/kg/min 

 

 

2.1.5 Ovplyvňovanie pľúcnej vaskulárnej rezistencie  

Ovplyvňovanie pľúcnej vaskulárnej rezistencie (PVR) je významnou súčasťou starostlivosti    

o deti s VCHS. Dôvodom je to, že v perioperačnom období je mnoho faktorov, ktoré majú 

nepriaznivý vplyv na PVR. Napríklad počas mimotelového obehu dochádza                           

ku štrukturálnemu poškodeniu endotelu pľúcnych ciev, čoho následkom je neschopnosť 

uvoľňovať oxid dusnatý.  PVR zvyšujú počas mimotelového obehu mikroembolizácie, 

sekvestrácia leukocytov v pľúcach, nadmerná produkcia tromboxanu, v pooperačnom období 

adrenergné stimuly, endotracheálne odsávanie, respiračné poruchy ako sú atelektázy, 

pneumotorax, pleurálne výpotky. 

Potrebné je zohľadniť aj patofyziológiu srdcovej chyby. U detí s veľkým ľavo-pravým 

skratom alebo jednokomorovou cirkuláciou pokles PVR vedie ku zvýšeniu pľúcneho prietoku 

na úkor systémového prietoku a následne k poklesu srdcového výdaja a dodávky kyslíka. 

Naopak, u niektorých detí s pravostrannými štrukturálnymi léziami môže zníženie PVR 

zvýšiť pľúcny prietok, a tým zlepšiť srdcový výdaj.  

Ventilačná stratégia 

PVR sa dá ovplyvňovať nezávisle od systémovej vaskulárnej rezistencie manipuláciou 

rôznych aspektov ventilácie. 

Vysoké koncentrácie vdychovaného kyslíka znižujú zvýšenú PVR, nižšie koncentrácie 

kyslíka ju zvyšujú. Hypoventilácia spolu s acidózou a hyperkapniou zvyšuje PVR, 

hyperventilácia s pH 7,5 ju znižuje. PVR je najnižšia pri normálnej funkčnej reziduálnej 

kapacite, zvýšená je pri nízkych pľúcnych objemoch (napríklad pri kolapse alveolov). Ak sa 
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atelektázy a pľúcny edém korigujú primeranou hodnotu pozitívneho tlaku na konci výdychu, 

PVR môže poklesnúť. Vysoký pozitívny tlak na konci výdychu však môže zvýšiť PVR 

hyperinfláciou alveolov. Rôzne typy ventilácie v rôznej miere stimulujú tvorbu prostacyklínu, 

a tým tiež ovplyvňujú PVR. 

Farmakologické zníženie PVR  

Vplyv anestetík na PVR nie je presne známy. Vysoké dávky narkotík (napríklad fentanylu) 

oslabujú reaktivitu pľúcneho riečiska na stimuly akým je napríklad endotracheálne odsávanie, 

nemenia však základnú PVR. 

Intravenózne vazodilatanciá (tolazolín, prostaglandín E1, prostaglandín I2, nitroprusid sodný, 

izoprenalín) sú neselektívne a popri znížení PVR vedú k systémovej hypotenzii a následne    

ku zhoršeniu koronárnej perfúzie pravej komory. Najviac sa používajú inhibítory 

fosfodiesterázy III (milrinon, amrinon), ktoré majú okrem vazodilatačného účinku                  

aj pozitívny inotropný účinok. Selektívny účinok na pľúcne riečisko sa zaznamenal                 

u inhibítorov fosfodiesterázy V, u ktorých selektivita vyplýva z vysokej koncentrácie 

fosfodiesterázy V v hladkej svalovine pľúcneho riečiska. Klinicky sa používa sildenafil 

v intravenóznej a perorálnej forme. Podáva sa samostatne, ale môže tiež potencovať účinok 

iných vazodilatancií, ak sa podáva s nimi v kombinácii. Je účinný aj na prekonanie „rebound“ 

fenoménu pri vysadzovaní inhalačného oxidu dusnatého.  

Inhalačná forma vazodilatancií umožňuje selektívne pôsobenie na pľúcne riečisko. Priaznivý 

efekt bol popísaný po inhalačnej aplikácii milrinonu, prostaglandínu I2, avšak za zlatý 

štandard liečby pooperačnej pľúcnej hypertenzie sa považuje inhalačný oxid dusnatý. Oxid 

dusnatý je vazodilatačný faktor produkovaný endotelom. V organizme je syntetizovaný     

NO-syntázami pri konverzii L-arginínu na citrulín. Z endotelových buniek preniká oxid 

dusnatý do priľahlých buniek vaskulárneho hladkého svalstva, kde aktivuje guanylátcyklázu, 

čím zvyšuje produkciu cyklického guanozín-monofosfátu a vedie k relaxácii hladkého 

svalstva ciev. Oxid dusnatý spôsobuje vazodilatáciu pľúcneho cievneho riečiska, znižuje PVR 

a znižuje pľúcny arteriálny tlak. Tým priaznivo ovplyvňuje poruchu funkcie pravej komory.    

Pri pľúcnej patológii inhalačný oxid dusnatý zlepšuje ventilačno-perfúzny pomer 

a oxygenáciu, pretože prednostne dilatuje kapiláry vo ventilovaných alveoloch.  

Terapeutická koncentrácia inhalačného oxidu dusnatého nie je presne známa, všeobecne 

uznávaným horným limitom je 80 ppm. Na mnohých pracoviskách sa začína s dávkou           

20 ppm a dávka sa postupne znižuje na najnižšiu účinnú koncentráciu (často iba 2 - 10 ppm). 

Náhle vysadenie môže viesť k „rebound“ fenoménu - závažnej pľúcnej hypertenzii 

a hypoxémii.  
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Oxid dusnatý sa po prestupe z dýchacích ciest do krvi viaže na hemoglobín a ostatné 

hemoproteíny za vzniku nitrosylhemoglobínu, čím stráca účinnosť. Z nitrosylhemoglobínu sa 

potom tvoria nitráty a nitrity, ktoré sa vylúčia močom a methemoglobín. Methemoglobín sa 

účinkom methemoglobín reduktázy prítomnej v erytrocytoch opäť rýchlo mení                       

na hemoglobín. Methemoglobinémia pri liečbe nemá presiahnuť 5%. Pri styku s kyslíkom    

vo ventilačnom okruhu oxid dusnatý oxiduje na oxid dusičitý, ktorý je vo vysokých 

koncentráciách cytotoxický. Počas liečby je potrebné sledovať koncentráciu oxidu dusičitého 

v okruhu. 

 

2.1.6 Poruchy srdcového rytmu 

V bezprostrednom pooperačnom období sa dajú očakávať určité zmeny na kľudovom EKG 

ako priamy následok chirurgickej intervencie. Najčastejším nálezom je blokáda pravého 

Tawarovho ramienka po korekcii Fallotovej tetralógie a defektu komorového septa.  

Medzi najčastejšie arytmie v pooperačnom období patrí reentry supraventrikulárna 

tachykardia, atrioventrikulárna blokáda, dysfunkcia sinoatriálneho uzla a junkčná ektopická 

tachykardia. Komorová tachykardia je zriedkavou arytmiou, ktorej incidencia klesla s lepšou 

ochranou myokardu a zlepšením chirurgických techník včítane mimotelového obehu.  

Intraatriálna reentry supraventrikulárna tachykardia (IART) predstavuje makro-reentry 

okruh v rámci predsiene, často okolo chirurgickej jazvy. Podobá sa predsieňovému flutteru, 

ten je však dôsledkom špecifického makro-reentry okruhu idúceho cez spojenie              

medzi dolnou dutou žilou a trikuspidálnou chlopňou. Pacienti s IART majú často viaceré 

okruhy, ktoré sa môžu striedať a frekvencia býva pomalšia ako pri flutteri (< 250/min      

oproti 200 - 600/min). P vlny sú pri IART oveľa menšie a je medzi nimi izoelektrická čiara. 

Vlny „F“ (pílovité), typické pre flutter, nie sú prítomné.  

Supraventrikulárna tachykardia na podklade akcesórnej dráhy nepredstavuje novú arytmiu, 

ale demaskovanie už existujúcej dráhy. Tie sa vo vyššej miere vyskytujú u niektorých 

srdcových chýb, ako napríklad korigovanej transpozície veľkých ciev, Ebsteinovej anomálie 

trikuspidálnej chlopne a hypertrofickej kardiomyopatie. 

Atrioventrikulárna blokáda sa najčastejšie vyskytuje po uzávere defektu komorového septa, 

a to buď  samotného alebo v rámci komplexných chýb (Fallotovej tetralógie, dvojitého výtoku 

z pravej komory, atrioventrikulárneho kanála). Väčšinou je prechodná s úpravou do 2 týždňov 

po operácii. Ak kompletná blokáda pretrváva po 14 dňoch od operácie, indikovaná je 

implantácia permanentného kardiostimulátora. 
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Dysfunkcia sinoatriálneho uzla je väčšinou prechodná, zriedkavo vyžaduje implantáciu 

permanentného kardiostimulátora. Príčinou je poškodenie sínusového uzla, ktoré môže 

vzniknúť počas kanylácie hornej dutej žily, v dôsledku atriotómie, naloženia stehov               

na predsieň alebo hlbokej hypotermie. Najčastejšie sa vyskytuje po 2. a 3. stupni 

chirurgického riešenia jednokomorovej cirkulácie (operácie nazývané „Bidirekčný Glenn“ 

a Fontan“) a po transplantácii srdca.  

Junkčná ektopická tachykardia je prechodná, avšak život ohrozujúca pooperačná arytmia. 

Vzniká zo zvýšenej automacie atrioventrikulárneho uzla alebo Hissovho zväzku. Frekvencia 

sa zvyšuje postupne („zohrieva sa“), rytmus má úzke QRS komplexy. Väčšinou je prítomná 

atrioventrikulárna disociácia, zriedkavejšie retrográdny prevod z komôr na predsiene. 

Iniciálna liečba zahŕňa zníženie dávky katecholamínov (ak to stav dovoľuje), optimalizáciu 

srdcového výdaja, úpravu elektrolytov v krvi a predsieňovú stimuláciu s frekvenciou 

rýchlejšou ako je frekvencia tachykardie za účelom zabezpečenia atrioventrikulárnej 

synchrónie. Pooperačná junkčná ektopická tachykardia zle odpovedá na farmakologickú 

liečbu a protokoly sa značne líšia medzi pracoviskami. Prokaínamid, propafenon, flekainid, 

amiodaron sú rôzne účinné pre zníženie frekvencie alebo navodenie sínusového rytmu. 

Navyše, pri ich podávaní sa môže objaviť závažná hypotenzia. Amiodaron sa ukazuje ako 

najúčinnejšie antiarytmikum. Používa sa aj celkové chladenie na 33 - 35 
o
C so súčasnou 

svalovou paralýzou.  

Dočasné epikardiálne stimulačné elektródy, zvyčajne zavedené v prednej stene pravej 

komory a pravej predsiene, sa využívajú na liečbu niektorých pooperačných porúch rytmu 

srdca (Obr. 5). Okrem toho sa používajú aj pre diagnostiku niektorých arytmií. Predsieňová 

stimulácia  umožňuje zvýšiť frekvenciu srdca v prípade poruchy funkcie sínusového uzla. 

Môže sa využiť aj pre konvertovanie niektorých typov supraventrikulárnej tachykardie do 

normálneho sínusového rytmu. Epikardiálne komorové elektródy sa používajú v prípade 

poruchy atrioventrikulárneho uzla (kompletnej srdcovej blokády), pričom dvojdutinová 

stimulácia (stimulácia predsiení a komôr) je v takomto prípade hemodynamicky 

najvýhodnejšia.  

 

2.1.7 Ponechaný otvorený hrudník 

Jedná sa o špeciálnu chirurgickú techniku používanú v tesnom pooperačnom období u detí      

s významnou hemodynamickou alebo respiračnou kompromitáciou, závažným krvácaním 

alebo  potrebou  zavedenia  transtorakálnych podporných cirkulačných systémov. Okrem toho  
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Obr. 5  Elektrická   kardiostimulácia.   Externý   kardiostimulátor     napojený                         

na epimyokardiálne elektródy.   

 

sa otvorenie hrudníka používa v neskoršom pooperačnom období ako život zachraňujúci 

výkon v prípadoch extrémne nízkeho srdcového výdaja, ktorý neodpovedá na liečbu 

inotropnými látkami  alebo v rámci kardiopulmonálnej resuscitácie pri zástave obehu. 

Hrudník sa ponechá otvorený a prekryje sa silastikovou membránou alebo antimikrobiálnou 

fóliou (Obr. 6). V priebehu niekoľkých dní (najčastejšie 1 až 5 dní), keď sa funkcia myokardu 

zlepší a dieťa sa zbaví generalizovaného edému, je možné hrudník uzavrieť.  

 

2.1.8 Mechanická podpora cirkulácie 

Najpoužívanejšou mechanickou kardiopulmonálnou podporou v pooperačnom období je 

extrakorporálna membránová oxygenácia (ECMO). Používa sa v prípade poruchy funkcie 

srdca, ktorá nereaguje na štandardnú farmakologickú liečbu, a to hlavne v prípadoch 

s pridruženou poruchou pľúcnych funkcií. Kandidátmi na ECMO sú pacienti, u ktorých sa 

predpokladá, že porucha je reverzibilná alebo korigovateľná. Prietok krvi zabezpečuje rotačné 

čerpadlo so servoregulačným mechanizmom alebo centrifugálne čerpadlo. Systémová 

venózna krv je venóznou kanylou drenovaná z pravej predsiene alebo jej blízkosti, prechádza 

cez čerpadlo k membránovému oxygenátoru, ktorý dodáva kyslík a odvádza oxid uhličitý. 

Okysličená krv sa vracia do tela arteriálnou kanylou (Obr. 7).  
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Obr. 6  Dieťa  s ponechaným  otvoreným  hrudníkom. Operačná rana je  prekrytá fóliou 

obsahujúcou povidon-jodid. 

 

Inou možnosťou podpory sú zariadenia na podporu komorovej funkcie. Pri podpore ľavej 

komory (LVAD: left ventricular assist device) je kanyla umiestnená v ľavej predsieni 

a arteriálna kanyla v ascendentnej aorte alebo femorálnej artérii, pri podpore pravej komory  

(RVAD: right ventricular assist device) je kanyla v pravej predsieni a druhá v pľúcnej artérii 

(Obr. 7). Systém podporujúci komoru vyžaduje v porovnaní s ECMO-om menej 

antikoagulácie, nemôže však riešiť pľúcne problémy. 

Prežívanie detí vyžadujúcich ECMO po kardiochirurgickej operácii je približne 50-60%, 

pričom najvyššie je u pacientov s dvojkomorovou cirkuláciou alebo u pacientov, u ktorých 

hlavnou indikáciou bolo pľúcne poškodenie. Najnižšie prežívanie je u pacientov 

s jednokomorovou cirkuláciou. Väčšina úmrtí je v dôsledku ireverzibilného srdcového 

zlyhania, krvácania a neurologického poškodenia.  
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Obr. 7  Mechanická podpora cirkulácie. ECMO: Extrakorporálna membránová oxygenácia, 

IVC: dolná dutá žila, LA: ľavá predsieň, LV: ľavá komora, LVAD: „left ventricular assist 

device“ (podpora ľavej komory), PA: pľúcna artéria, RA: pravá predsieň, RV: pravá komora, 

RVAD: „right ventricular assist device“ (podpora pravej komory), SVC: horná dutá žila.  

 

 

2.2 Respiračný systém 

2.2.1 Umelá pľúcna ventilácia  

Dôvodmi pooperačnej umelej pľúcnej ventilácie sú zabezpečenie dýchacích ciest, 

pretrvávajúca anestézia, nízky srdcový výdaj, abnormálne pľúcne funkcie, snaha o zníženie 

spotreby kyslíka, reaktívna pľúcna hypertenzia, neurologické komplikácie. K monitorovaniu 

mechanickej ventilácie a pľúcnych funkcií slúži fyzikálne vyšetrenie, transkutánne 

monitorovanie saturácií kyslíka, monitorovanie oxidu uhličitého vo výdychu, vyšetrenie 

krvných plynov a rentgenová snímka hrudníka.  

Umelá pľúcna ventilácia zvyčajne pokračuje od operačného zákroku do dosiahnutia 

adekvátnej hemostázy, primeraného srdcového výdaja a pľúcnych funkcií a takého zobudenia 

pacienta z anestézie, ktoré zabezpečí dostatočnú respiračnú aktivitu a protektívne respiračné 

reflexy.  

Ventilačná stratégia musí pritom zohľadňovať kardiopulmonálne interakcie, pretože ventilácia 

môže u kardiochirurgických pacientov významne ovplyvniť hemodynamiku. Atelektázy         
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a zvýšenie vody v pľúcach pri léziách s ľavo-pravým skratom, akútne poškodenie pľúc 

v dôsledku mimotelového obehu, bronchomalácia ľavého bronchu z dlhotrvajúceho tlaku 

zväčšenej ľavej predsiene alebo ľavého ramena pľúcnice, porucha nervus phrenicus majú 

nepriaznivý vplyv na výmenu plynov, poddajnosť pľúc, ventilačno-perfúzne abnormality 

a intrapulmonálne skraty. Umelá pľúcna ventilácia optimalizuje tieto procesy a redukuje 

dychovú prácu, a preto je významnou súčasťou starostlivosti o kardiochirurgických pacientov, 

hlavne novorodencov s komplexnými srdcovými chybami. Naopak, u pacienta 

s jednokomorovu cirkuláciou po Fontanovej operácii hemodynamiku zvyčajne zlepšuje 

včasná extubácia.  

 

2.2.2 Koncept včasnej extubácie  

Kvôli častým pooperačným respiračným komplikáciám bola v minulosti umelá pľúcna 

ventilácia počas prvej pooperačnej noci štandardným prístupom. Anesteziologické techniky 

s vysokými dávkami opiátov potrebu pooperačnej mechanickej ventilácie posilňovali. 

V posledných rokoch však výrazné zlepšenie chirurgických a anesteziologických postupov, 

zavedenie modifikovanej membránovej ultrafiltrácie a skrátenie dĺžky operačného výkonu 

umožnili zlepšiť pooperačný priebeh pacientov a aplikovať koncept skorej extubácie, ktorý 

znamená extubáciu pacienta na operačnej sále alebo niekoľko hodín po operácii. Prínosom  

konceptu je pokles rizika komplikácií súvisiacich s umelou pľúcnou ventiláciou, zníženie 

potreby sedácie, ako aj finančných nákladov na intenzívnu starostlivosť. 

 

2.2.3    Neinvazívna ventilácia  

Neinvazívna ventilácia je stále viac používaným spôsobom ventilačnej podpory na jednotkách 

intenzívnej starostlivosti. Hlavným dôvodom jej použitia je snaha vyhnúť sa komplikáciám 

súvisiacim s invazívnou ventiláciou, ktorými sú infekcie, poranenie dýchacích ciest 

a dyskomfort pacienta. Pre aplikáciu tohto typu ventilácie sa môže použiť anesteziologická 

maska alebo maska špeciálne určená pre neinvazívnu ventiláciu (oronazálna, nazálna, 

tvárová), nazotracheálna kanyla alebo helma (Obr. 8). 

Vysoká účinnosť neinvazívnej ventilácie sa dosahuje u akútnej exacerbácie chronického 

respiračného zlyhania a u hypoxemického akútneho respiračného zlyhania, hlavne                 

na podklade pneumónie. Menej úspešná je u zlyhania po extubácii a u akútneho syndrómu 

respiračnej tiesne.  Pre jej úspešnosť je preto dôležitý výber správnej skupiny pacientov.  
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A    B         C 

            

    D                 E 

Obr. 8 Rozhrania pre neinvazívnu ventiláciu. Oronazálna (A) a nazálna (B) maska                 

pre neinvazívnu ventiláciu, anesteziologická maska (C), nazotracheálna kanyla (D), helma 

(E). 

 

 

Ak pacient po operácii netoleruje spontánnu ventiláciu alebo sa nedá odpájať z mechanickej 

ventilácie, potrebné je pátrať po reziduálnej hemodynamickej príčine. Okrem toho môžu byť 

príčinou respiračného zlyhania aj neuromuskulárne a  neurologické poruchy (najčastejšie 

centrálny útlm dýchania), abnormality dýchacích ciest a pľúcneho parenchýmu. 

 

2.2.4 Respiračné komplikácie 

Paréza (žiadny pohyb) alebo paralýza (paradoxný pohyb) bránice môžu prispieť                  

ku respiračnému zlyhaniu alebo ho vyvolať, zvlášť u novorodencov alebo mladších dojčiat, 

ktorí menej zapájajú pomocné a interkostálne svaly a sú viac závislí na funkcii bránice.          

K poraneniu nervus phrenicus, častejšie vľavo, dochádza hlavne počas operácií, ktoré 

vyžadujú rekonštrukciu aortálneho oblúka (napríklad Norwoodova operácia), preparáciu 
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pľúcnych artérií až do hilu, manipuláciu s hornou dutou žilou (Glennova anastomóza), 

zrušenie spojky zo systémového do pľúcneho riečiska  a počas reoperácií, pri ktorých zrasty 

zhoršujú prehľadnosť operačného poľa. Prechodné poškodenie nervus phrenicus môže byť 

vyvolané lokálnym chladením. Prejavmi poruchy funkcie bránice sú zvýšená dychová práca, 

zvýšený parciálny tlak oxidu uhličitého v krvi a zvýšená poloha bránice na rentgenovej 

snímke. Pri ventilácii pozitívnym tlakom rentgenologický obraz nemusí byť typický.  

Diagnóza sa potvrdí sonografiou alebo fluoroskopiou. Väčšinou dôjde k obnoveniu funkcie 

bránice v priebehu niekoľkých dní až týždňov. Ak po odpojení z umelej pľúcnej ventilácie 

pacient opakovane respiračne zlyháva a má paradoxný pohyb bránice, indikovaná je plikácia 

bránice.  

Stridor po extubácii  môže byť dôsledkom opuchu sliznice veľkých dýchacích ciest. 

Podávanie nebulizovaného α-agonistu (napríklad adrenalínu) spôsobuje vazokonstrikciu 

a zníženie hyperémie. Ak je potrebná reintubácia, má sa zaviesť menšia endotracheálna 

kanyla. Potrebné je vylúčiť parézu hlasivky, hlavne u pacientov po výkonoch v blízkosti 

nervus laryngeus recurrens (napríklad po Norwoodovej operácii).  

Pľúcny edém, pneumónia a atelektázy sú najčastejšími abnormalitami dolných dýchacích 

ciest, ktoré interferujú s výmenou plynov. V prípade identifikácie bakteriálneho patogéna sú 

indikované antibiotiká. Ak sa jedná o kardiogénny pľúcny edém, potrebné je vylúčenie 

reziduálneho kardiálneho defektu,  reštrikcia tekutín, inotropná podpora a diuretiká. Príčinou 

pľúcneho edému môže byť aj endoteliálne poškodenie pľúcnych kapilár z dlhšie trvajúceho 

mimotelového obehu. Pri patologických procesoch pľúc  výmenu plynov podporuje 

mechanická ventilácia s adekvátnou hodnotou pozitívneho tlaku na konci expíria.  

Pleurálne výpotky a menej často ascites sa objavujú u pacientov po Fontanovej operácii   

alebo po operáciách vyžadujúcich pravostrannú ventrikulotómiu (napríklad u Fallotovej 

tetralógie, spoločného arteriálneho trunku). Evakuácia pleurálneho priestoru alebo drenáž 

ascitu zlepšia výmenu plynov.  

Chylotorax býva dôsledkom chirurgického porušenia ductus thoracicus alebo akcesórnych 

lymfatických ciest. Rizikovým faktorom sú zvýšené tlaky vo venóznom systéme, ktoré 

zhoršujú drenáž ductus thoracicus. Chylothorax je závažnou komplikáciou, pretože spôsobuje 

respiračné a hemodynamické problémy, narúša imunitu a nutričný stav a zvyšuje riziko 

infekcie. Ak je pacient na enterálnej výžive, chylus má mliečny vzhľad. Diagnóza sa potvrdí 

prítomnosťou triglyceridov >1,2 mmol/l a počtom buniek >1000/l, prevažne lymfocytov 

v pleurálnej tekutine. Ak pacient nedostáva enterálnu výživu, vzhľad môže byť 

sérosangvinolentný bez zvýšeného obsahu triglyceridov a na chylotorax poukazuje zvýšený 
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podiel lymfocytov. Iniciálna liečba pozostáva z drenáže pleurálneho priestoru a diéty           

bez obsahu triglyceridov s dlhým reťazcom. Tou môže byť enterálna výživa s triglyceridmi    

so stredne dlhými reťazcami alebo enterálny kľud a totálna parenterálna výživa. U väčšiny 

pacientov chylotorax ustúpi v priebehu 2 týždňov. Ak sú zvýšené centrálne venózne tlaky, 

chylotorax má zdĺhavejší priebeh. Príčinou systémovej venóznej hypertenzie môže byť 

trombóza, ktorá vyžaduje antikoagulačnú liečbu, alebo stenóza pľúcnej artérie, vyžadujúca 

stent alebo chirurgické riešenie. Ak je prítomná pľúcna hypertenzia, možno ju ovplyvniť 

inhalačným oxidom dusnatým.  

V liečbe chylotoraxu je u niektorých pacientov účinný somatostatín a jeho syntetický analóg, 

oktreotid. Priamym pôsobením na receptory vaskulatúry splanchniku znižujú syntézu 

chylomikrónov a ich transport do lymfatických ciest, čím znižujú tok lymfy. Pri neúspechu 

konzervatívnej liečby je indikovaná chirurgická intervencia, ktorou môže byť ligácia ductus 

thoracicus, pleurodéza, video-asistovaná torakoskopická identifikácia miesta úniku                 

s následným zaklipovaním alebo pleuro-peritoneálna spojka.   

Chyloperikard je zvyčajne následkom priamej traumy intraperikardiálnych lymfatických ciev 

srdca alebo obštrukcie ductus thoracicus. Chyloperikard sa manifestuje tamponádou srdca 

alebo symptómami typickými pre chylotorax.  

Zvýšená rezistencia dýchacích ciest môže byť dôsledkom sekrétov, opuchu sliznice 

v dôsledku traumy alebo infekcie, vonkajšej kompresie okolitými štruktúrami                    

alebo hyperaktívnej hladkej svaloviny bronchov. Bronchospazmus sa lieči inhalačnými alebo 

systémovými bronchodilatanciami, kvôli chronotropnému účinku sa však musia používať 

s opatrnosťou.  

Plastická bronchitída je vzácne ochorenie charakterizované tvorbou vetviacich sa 

bronchiálnych odliatkov (Obr. 9). Sprevádza primárne ochorenia priedušiek a pľúc                           

alebo cyanotické srdcové chyby. Najviac prípadov a vyskytuje u  pacientov po Fontanovej 

operácii. Etiopatogenéza plastickej bronchitídy u detí po operáciách srdca nie je presne 

známa, ale predpokladá sa, že tvorba odliatkov je dôsledkom trvale zvýšených tlakov            

vo venóznom systéme alebo dôsledkom lymfatického toku do bronchov. Prejavuje sa 

vykašliavaním odliatkov, ktoré môžu spôsobiť život ohrozujúcu obštrukciu dýchacích ciest. 

V liečbe sa používajú mukolytiká, kortikosteroidy, bronchoskopia, makrolidy, lokálna 

aplikácia trombolytík a intervencie pre zlepšenie hemodynamiky srdcovej chyby.  

Prolongovaná endotracheálna alebo nazotracheálna intubácia je u detí relatívne bezpečnou 

alternatívou tracheostómie. Na väčšine pracovísk sa trachestómia vykonáva vtedy, keď sa  
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Obr. 9 Bronchiálny odliatok pri plastickej bronchitíde. 

 

predpokladá respiračná podpora počas viac ako 30 dní alebo sa potvrdí vrodená alebo získaná 

lézia dýchacích ciest. 

 

 

2.3 Hemostáza a hematologické komplikácie  

Počas operácií s použitím mimotelového obehu sa podáva heparín 300 j/kg ako prevencia 

zrážania krvi v okruhu. Na zrušenie jeho účinku slúži protamín sulfát, ktorý ruší 

antikoagulačnú aktivitu sprostredkovanú antitrombínom III, ale neruší účinok na agregabilitu 

trombocytov. Nežiaducim účinkom protamínu je hypotenzia. Niekoľko minút až hodín          

po ukončení mimotelového obehu sa môže objaviť „rebound“ fenomén heparínu, ktorý je 

vyvolaný jeho uvoľnením z telesných tkanív, čo vedie k predĺženiu aktivovaného 

koagulačného času a riziku krvácania.  

Pooperačné krvácanie je dôsledkom nedostatočnej chirurgickej hemostázy                       

alebo koagulopatie, ktorej príčinou môže byť prítomnosť reziduálneho heparínu, hemodilúcia 

alebo diseminovaná intravaskulárna koagulopatia. Ak krvácanie neustupuje po úprave 

koagulopatie, alebo ak je väčšie ako 10 ml/kg/hod, potrebné je zvážiť chirurgickú revíziu. 

Potrebné je udržiavať priechodnosť hrudného a mediastinálneho drénu a podávať krvné 

produkty na udržanie hemodynamickej stability. Vyšetrenia zahŕňajú Quickov protrombínový 

test (prípadne vyjadrený ako medzinárodný normalizovaný pomer: INR), aktivovaný 
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parciálny tromboplastínový čas (aPTT), fibrinogén a počet trombocytov. Tieto hodnoty sú 

v skorom pooperačnom období často abnormálne a pokiaľ nie je prítomné pooperačné 

krvácanie, nevyžadujú korekciu. Predĺžený aPTT zvyčajne odráža prítomnosť heparínu a rieši 

sa podaním protamín sulfátu. Zvýšený INR svedčí pre dilučnú koagulopatiu                      

alebo diseminovanú intravaskulárnu koagulopatiu a rieši sa podaním čerstvej mrazenej 

plazmy alebo ľudského protrombínového komplexu. Pri nízkych hladinách fibrinogénu sa 

podáva fibrinogén. Trombocyty sú zvyčajne nízke kvôli dilúcii, pričom transfúzia 

trombocytov sa podáva v prípade krvácania, ak ich počet v krvi je menej ako 100000/µl.       

Aj pri normálnom počte trombocytov môže byť porušená ich funkcia (vplyvom 

mimmotelového obehu), a preto v prípade krvácania môže byť prospešná aj transfúzia 

trombocytov. Etiológiu pooperačného krvácania môžu lepšie posúdiť novšie metódy, 

napríklad tromboelastogram. U pacientov s predoperačnou cyanózou bola pozorovaná 

diseminovaná intravaskulárna koagulopatia nízkeho stupňa, ktorá v pooperačnom období 

zvyšuje riziko krvácania. 

Riziko trombotických komplikácií u kriticky chorých detí s ochoreniami srdca vyplýva          

zo zavedených cievnych katétrov a prítomnosti srdcovej chyby. Cievne katétre, či už 

centrálne venózne katétre, umbilikálne arteriálne a venózne katétre, ako aj periférne 

a centrálne arteriálne katétre sú najvýznamnejším rizikovým faktorom trombóz u detí 

v intenzívnej starostlivosti. Po kardiochirurgickej operácii riziko trombózy predstavujú           

aj intrakardiálne zavedené cievky, diagnostická alebo intervenčná katetrizácia. VCHS 

predisponujú vzniku trombóz niekoľkými mechanizmami, napríklad abnormálnym prietokom 

krvi, polycytémiou, narušením endotelu v priebehu kardiochirurgických operácií, ako aj 

implantáciou cudzorodých materiálov (štepov, chlopní). Okrem toho sú u týchto detí častejšie 

prítomné endogénne trombofilné stavy, hlavne nízka hladina proteínu C. 

Výskyt trombov, či už v srdci alebo cievnom systéme, je spojený s významnou morbiditou 

a rizikom úmrtia. Morbiditu predstavuje pľúcna a systémová tromboembólia, prejavy 

obštrukcie (napríklad syndróm hornej dutej žily), chylotorax a postflebitický syndróm.         

Pri klinických známkach a symptómoch tromboembolickej komplikácie sa v diagnostike 

používajú rádiologické vyšetrenia (ultrazvuk s dopplerovským vyšetrením, kontrastná 

venografia alebo artériografia, počítačová tomografia a magnetická rezonancia). 

Z laboratórnych testov sa v prvej línii vyšetruje krvný obraz a panel hemokoagulácie 

(protrombínový čas, aktivovaný tromboplastínový čas, hladina fibrinogénu a degradačné 

produkty fibrinogénu), v druhej línii sa testovanie zameriava na zistenie trombofilných 
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stavov. Diagnostika trombofilného stavu akútnu liečbu významne neovplyvní, ale pomôže 

posúdiť riziko rekurencie trombózy.  

Liečba trombotických komplikácií sa zameriava na riešenie modifikovateľných rizikových 

faktorov, ako je napríklad odstránenie cievneho katétra. U krititicky chorých detí 

v intenzívnej starostlivosti sa v liečbe používa nefrakciovaný heparín, nízkomolekulárny 

heparín, priame inhibítory trombínu a aktivátory plazminogénu. Ak je trombotická 

komplikácia život ohrozujúca alebo ostatné farmakologické spôsoby sú neúčinné alebo 

kontraindikované, zvažuje sa katetrizačná alebo chirurgická intervencia. 

Heparínom indukovaná trombocytopénia a trombóza sa vyskytuje v 1 až 3% prípadov  

podávania plných dávok štandardného heparínu. Pri prvej expozícii je začiatok za 5 až 10 dní, 

pri opakovanej expozícii za 2 až 3 dni. Trombóza môže byť lokalizovaná na miestach            

už prítomného patologického nálezu (centrálne venózne katétre, spojky, chirurgický zákrok) 

alebo na iných miestach. Menej častou prezentáciou sú oneskorená trombocytopénia, kožná 

nekróza po subkutánnej injekcii heparínu, infarkt a krvácanie do nadobličiek,  rezistencia      

na heparín a anafylaktoidné reakcie. Po potvrdení diagnózy je potrebné vysadiť heparín 

a zvážiť alternatívnu antikoaguláciu (napríklad argatroban, syntetický antitrombín). 

 

 

2.4 Rovnováha tekutín a funkcia obličiek 

2.4.1 Zmeny vody a elektrolytov 

Mimotelový obeh s hypotermiou, nepulzatilnou perfúziou a nižšími strednými arteriálnymi 

tlakmi vedie k uvoľňovaniu angiotenzínu, katecholamínov a antidiuretického hormónu. Tieto 

cirkulujúce hormóny spolu s nižším srdcovým výdajom znižujú krvný prietok obličkami 

a diurézu. Mimotelový obeh a s ním súvisiaci zápalový proces vedú k syndrómu kapilárneho 

úniku a zadržiavaniu sodíka a tekutín. Pre zvýšené celkové množstvo telesnej vody sa 

v skorom pooperačnom období intravenózny príjem tekutín obmedzuje na 1/2 - 2/3 bežného 

príjmu.  

Používajú sa kľučkové diuretiká v bolusoch alebo kontinuálnej infúzii. Kontinuálna infúzia je 

v porovnaní s podávaním bolusov výhodnejšia z hľadiska hemodynamickej stability. 

Diuretická liečba vedie k stratám draslíka, vápnika a horčíka, a preto sa musia suplementovať. 

Ďalším následkom je hypochloremická metabolická alkalóza, ktorá môže komplikovať 

odpájanie z umelej pľúcnej ventilácie. Vtedy sa rieši podávaním acetazolamidu alebo chloridu 

amónneho.  
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Mobilizovať tekutinu z tretieho priestoru majú problém pacienti s výrazne zvýšenými 

plniacimi tlakmi, napríklad pri poruche diastolickej funkcie komory. U nich je oligúria 

spojená so zvýšenými hladinami močoviny, ale nie kreatinínu v krvi. Podobný nález je         

pri oligúrii sprevádzajúcej nízky srdcový výdaj, ktorý je dôsledkom zlej systolickej funkcie 

myokardu. Táto porucha sa lieči inotropnými látkami, ktoré sú kontraindikované u poruchy 

diastolickej funkcie. Dôležité je odlíšiť renálne zlyhanie, diastolickú dysfunkciu 

spôsobujúcu neschopnosť mobilizovať tekutinu z tretieho priestoru a syndróm kapilárneho 

úniku pri sepse.  

Hyperkaliémia sa objavuje len u pacientov s nízkym srdcovým výdajom, zlou perfúziou 

a poruchou obličkových funkcií.  

 

2.4.2 Akútne renálne zlyhanie 

U detí po chirurgickej korekcii VCHS je akútne renálne zlyhanie závažnou pooperačnou 

komplikáciou s vysokou mortalitou. V etiológii sa uplatňuje nízky srdcový výdaj, nízke 

nepulzatilné perfúzne tlaky počas mimotelového obehu, závažná hemolýza s hemoglobinúriou 

a zvýšený centrálny venózny tlak spôsobujúci renálnu venóznu stázu. Rizikovými faktormi sú 

predchádzajúce ochorenie obličiek, predoperačná cyanóza a novorodenecký vek.  

Nízka diuréza sa najprv lieči objemovou náhradou, zvýšením perfúznych tlakov, inotropnou 

podporou a diuretikami. V prípade, že sa nepodarí zabezpečiť adekvátnu diurézu, indikované 

je použitie eliminačnej metódy, ktorou môže byť peritoneálna dialýza, kontinuálna arterio-

venózna hemofiltrácia alebo kontinuálna veno-venózna hemofiltrácia. Indikáciou eliminačnej 

metódy nie je len oligo-anúria podľa striktnej definície, ale aj stavy, u ktorých sa napriek 

inotropnej podpore a maximálnej dávke diuretík nedarí dosiahnuť takú diurézu, ktorá by 

zabránila následkom objemového preťaženia. Objemové preťaženie, acidóza a poruchy 

elektrolytov potencujú srdcové zlyhanie, ktoré býva najdôležitejším vyvolávajúcim faktorom 

renálneho zlyhania. Okrem toho dopĺňanie koloidmi, potrebné na udržanie optimálnych 

plniacich tlakov, môže viesť pri nedostatočnej diuréze k rýchlemu rozvoju edému pľúc.  

Nadbytok telesnej vody je závažným problémom hlavne  u novorodencov s mnohopočetnými 

infúziami a monitorovacími cievkami. Cieľom eliminačných metód je prerušiť cyklus retencie 

tekutín, objemového preťaženia a tkanivového edému, čo umožní zlepšiť hemodynamiku         

a pľúcne funkcie, ako aj zabezpečiť adekvátny kalorický príjem.  

Ďalšou indikáciou eliminačnej metódy je hyperkalémia, ktorá má u kardiochirurgických 

pacientov podstatne prísnejšie kritériá. Sérové hladiny draslíka nad 6 mmol/l sú absolútnou 
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indikáciou z toho dôvodu, že v období pooperačného katabolizmu môžu veľmi rýchlo stúpať          

a u novorodencov majú vyššie hladiny draslíka kardiodepresívny účinok. 

Peritoneálna dialýza sa ľahko zavádza a je účinná takmer nezávisle od hemodynamického 

stavu. Počas nej dochádza k minimálnym výkyvom intravaskulárneho objemu, a preto sa 

hemodynamicky dobre toleruje. Peritoneálna dialýza je technicky jednoduchá, nevyžaduje 

veľké intravaskulárne katétre, ani antikoagulačnú liečbu. Na rozdiel od ostatných metód 

neposkytuje až takú presnú kontrolu nad bilanciou tekutín. Vzhľadom k relatívne veľkej 

ploche peritonea je veľmi účinná u novorodencov a dojčiat, ktorí tvoria najväčšiu skupinu 

pacientov s akútnym renálnym zlyhaním. Možné komplikácie sú mechanické problémy 

spôsobujúce nedostatočnú drenáž dialyzačnej tekutiny (zlá poloha katétra v brušnej dutine, 

zalomenie alebo oklúzia katétra omentom alebo fibrínovou zátkou), peritonitída a zhoršenie 

ventilačných parametrov. Mortalita pacientov s akútnym renálnym zlyhaním je 50 - 70%. 

Príčinou úmrtia nebýva renálne zlyhanie, ale nízky srdcový výdaj, ktorý neodpovedá             

na liečbu.  

 

 

2.5 Nervový systém 

2.5.1 Liečba bolesti a sedácia 

Pacienti s VCHS zotavujúci sa z operácie  sú výrazne citliví na záťaž  a bolestivé intervencie, 

pretože majú hraničnú orgánovú rezervu a nedostatočné kompenzačné mechanizmy.             

Ku nepriaznivým kardiorespiračným následkom záťaže patrí tlaková instabilita, bradykardia, 

hypoxia, zvýšenie intrakraniálneho tlaku. U pacientov na umelej pľúcnej ventilácii nepokoj 

môže zvyšovať dychovú prácu, asynchróniu s ventilátorom a hladinu parciálneho tlaku oxidu 

uhličitého v krvi. U pacientov po mimotelovom obehu tieto faktory zvyšujú PVR. 

Nepriaznivá hemodynamická odpoveď na stresové stimuly môže viesť k úmrtiu, pričom 

najväčšie riziko je počas prvej pooperačnej noci, a to hlavne u pacientov s pľúcnou 

hypertenziou a u pacientov s jednokomorovou cirkuláciou. Hemodynamická instabilita  

a nepriaznivá hormonálna stresová odpoveď počas prvých hodín po operácii sa dá oslabiť 

primeranou analgéziou a sedáciou. U rizikových pacientov sa používa kontinuálna infúzia 

opioidov, napríklad fentanylu alebo sufentanylu, a to samostatne alebo v kombinácii 

s benzodiazepínmi. Intermitentná alebo kontinuálna neuromuskulárna blokáda sa používa     

na dosiahnutie lepšej kontroly ventilácie, parciálneho tlaku oxidu uhličitého a pH krvi.   

U menej labilných pacientov je možné prebúdzanie veľmi skoro po  operácii. U nich sa 

analgézia môže zabezpečiť kontinuálnou infúziou morfínu s dodatočnou analgéziou 
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a sedáciou podávanou podľa potreby. Primeranú analgéziu môžu poskytnúť aj regionálne 

anestetické techniky, napríklad epidurálne, ktoré najmä u pacientov po operácii koarktácie 

aorty priaznivo ovplyvňujú aj pooperačnú hypertenziu. U starších pacientov sa dá využiť        

pacientom kontrolovaná analgézia. 

 

2.5.2 Poruchy centrálneho nervového systému  

Poruchy centrálneho nervového systému môžu súvisieť s pridruženými vývojovými 

anomáliami alebo získanými príhodami (napríklad paradoxnou embolizáciou, infekciou 

mozgu, vplyvmi chronickej hypoxémie). Najviac príhod zo strany centrálneho nervového 

systému sa vyskytuje v pooperačnom období a na ich vzniku sa podieľa mimotelový obeh, 

hlboká hypotermia, zástava cirkulácie. Poškodenie je multifaktoriálne, pričom úlohu zohráva 

trvanie mimotelového obehu, trvanie a hĺbka hypotermie, trvanie zástavy cirkulácie                 

a manažment pH počas chladenia. Predpokladá sa, že existuje trvanie zástavy cirkulácie, ktoré 

je „bezpečné“, pričom je nepriamo úmerné telesnej teplote. Orgán s najkratším bezpečným 

časom je mozog. Vo všeobecnosti sa pre mozog pokladá za bezpečné 30 minútové trvanie 

zástavy cirkulácie pri teplote 15 - 20 
o
C, pri trvaní 45 - 60 minút sú výsledky protichodné. 

Príčinou porúch centrálneho nervového systému môže byť hypokapnia a s ňou súvisiaca 

vazokonstrikcia cerebrálnych ciev počas kardiochirurgického výkonu a mimotelového obehu. 

Lepšie  neurologické výsledky pacientov sú vtedy, ak sa udržiava v plazme vyššií parciálny 

tlak  oxidu uhličitého (nad 5-6 kPa) a ak sa počas mimotelového obehu v hlbšej hypotermii  

riadi pH a parciálny tlak  oxidu uhličitého  podľa   pH-statu než podľa alfa-statu.  

Najčastejším neurologickým následkom po operáciách s použitím mimotelového obehu sú 

fokálne alebo generalizované kŕče. Vyskytujú sa hlavne počas prvých pooperačných dní.  

Môže sa jednať o kŕče klonické, tonické, myoklonické a subtílne. Používanie svalových 

relaxancií a sedatív (napríklad benzodiazepínov) v skorom pooperačnom období môže 

potláčať klinické prejavy kŕčovej aktivity, ktorá sa dá zaznamenať                                          

na elektroencefalografickom zázname. Kŕče po mimotelovom obehu sú zvyčajne prechodné. 

Zriedkavejšie príčiny kŕčov sú metabolické, cievne a infekčné.  

Po kardiochirurgických zákrokoch sa môžu objaviť aj embolické príhody, intracerebrálne 

krvácanie, choreatetóza a dlhodobé oneskorenie kognitívnych funkcií.  

Rizikovými faktormi choreatetózy je použitie zástavy cirkulácie v hlbokej hypotermii, vek 

viac ako 1 rok a chronická predoperačná hypoxémia. Príliš rýchle telesné schladenie môže 

viesť k nerovnomernému schladeniu mozgu, hlavne v hlbokých oblastiach bazálnych ganglií 

a medzimozgu. K nerovnomernému alebo nedostatočnému schladeniu mozgu môže 
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prispievať aj prítomnosť systémovo-pľúcnych kolaterál, pri ktorých dochádza k cerebrálnemu 

„steal fenoménu“ (úniku krvi z hlavových a krčných ciev do nízkoodporového pľúcneho 

riečiska). Pacienti s pooperačnou choreatetózou majú vysoké riziko retardácie 

psychomotorického vývoja. 

Pokles operačnej mortality je dôvodom, prečo sa do popredia záujmu v posledných rokoch 

dostáva dlhodobá funkčná výkonnosť detí s VCHS. Tá je vo veľkej miere ovplyvnená 

neuropsychickým vývojom, ktorý môže byť u tejto skupiny pacientov narušený.                    

Po kardiochirurgických operáciách s použitím mimotelového obehu, hlavne u mladších 

jedincov, bol v dlhodobom sledovaní pri vyšetrení magnetickou rezonanciou popísaný vysoký 

výskyt periventrikulárnej leukomalácie. Výskyt bol podstatne vyšší u pacientov, ktorí sa 

operácii podrobili v novorodeneckom veku než tomu bolo u pacientov operovaných 

v dojčeneckom veku. Okrem toho sa horšie neurologické výsledky zaznamenali po operáciách 

v mimotelovom obehu s dlhším časom hypotermickej zástavy cirkulácie. Neurologické 

poškodenie môže byť spôsobené aj krátkymi obdobiami cerebrálnej hypoperfúzie, ktoré 

sprevádzajú cirkulačnú insuficienciu pred chirurgickou intervenciou alebo po nej. Viac svetla 

do mechanizmov poškodenia centrálneho nervového systému,  vplyvu kŕčov                            

a periventrikulárnej leukomalácie na neuropsychický vývoj môžu vniesť longitudinálne 

štúdie. Otázkou tiež ostáva, či sa dá predísť sekundárnemu poškodeniu mozgu adekvátnou 

neuroprotekciou počas kardiochirurgických operácií, rozsiahlejším perioperačným 

monitorovaním a lepšou stratégiou liečby neurologických následkov u prežívajúcich jedincov. 

 

2.5.3 Poruchy periférneho nervového systému  

Z komplikácií periférneho nervového systému sa vyskytuje poškodenie nervus phrenicus 

priamou traumou alebo elektrokauterizáciou.  To môže spôsobiť problémy s odpájaním 

pacienta z umelej pľúcnej ventilácie. Poranenie nervus laryngeus recurrens 

spôsobí unilaterálnu paralýzu hlasivky, čo sa prejaví hrubým hlasom, slabým plačom a môže 

vyvolať respiračné problémy. Hornerov syndróm pozostávajúci z ptózy, anhidrózy, enoftalmu 

a miózy sa môže vyskytnúť po operácii koarktácie aorty v dôsledku poškodenia oftalmickej 

vetvy cervikálnych sympatických nervov. V takom prípade je potrebné udržiavať oko vlhké 

a počas noci zavreté. 
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2.6 Gastrointestinálny systém 

V pooperačnom období, v čase zvýšených energetických potrieb, je dôležité zabezpečiť 

adekvátnu výživu, a to hlavne u novorodencov a hypotrofických detí, pretože majú 

obmedzenú kalorickú rezervu a nízke zásoby tuku. Včasné kŕmenie redukuje translokáciu 

baktérií z čreva a riziko multiorgánového zlyhania. Po jednoduchých operáciách sa začína 

s enterálnou výživou na prvý pooperačný deň. U nestabilných pacientov alebo pri primárnom 

gastrointestinálnom probléme sa podáva čo najskôr parenterálna výživa. 

V skorom pooperačnom období majú pacienti často hyperglykémiu. Je dôsledkom stresu 

a u niektorých pacientov dôsledkom podávania steroidov počas operácie. Podávanie inzulínu 

za účelom kontroly glykémie zlepšuje prognózu, avšak nie je jasné, či je to dôsledok kontroly 

glykémie alebo vplyv inzulínu. Opatrnosť sa vyžaduje pri podávaní inzulínu novorodencom, 

lebo tí sú náchylní na hypoglykémiu kvôli nedostatočným zásobám glykogénu.  

Z gastrointestinálnych komplikácií sa môže vyskytnúť stresový peptický vred, krvácanie, 

zlyhanie pečene. Nekrotizujúca enterokolitída, typická komplikácia nedonosených 

novorodencov, sa vyskytuje aj u novorodencov s VCHS. Rizikovými faktormi sú obštrukcia 

ľavostranných srdcových štruktúr s hypoperfúziou splanchniku po uzavretí arteriálneho duktu, 

katetrizácia umbilikálnej alebo femorálnej artérie, angiografia, hypoxémia a lézie, ktoré počas 

diastoly spôsobujú retrográdny tok v mezenterických cievach (perzistujúci arteriálny duktus, 

závažná aortálna insuficiencia, systémovo-pľúcne spojky). Často sa jedná o kombináciu 

viacerých faktorov. Liečba zahŕňa kontinuálne nazogastrické odsávanie, parenterálnu výživu 

a širokospektrálne antibiotiká, v závažných prípadoch aj chirurgické riešenie. 

Problémy s perorálnym kŕmením sa môžu vyskytnúť u novorodencov, ktorí mali 

komplikovaný pooperačný priebeh. Príčina nie je presne známa, ale prispievajúcimi faktormi 

sú averzia k perorálnemu kŕmeniu,  slabá faryngeálna koordinácia, nízky srdcový výdaj, 

celková slabosť alebo dysfágia ako následok použitia transezofageálnej echokardiografie. 

Koordinované prehĺtanie začína počas fetálneho života, ale jeho udržanie a rozvoj vyžadujú 

začatie perorálneho kŕmenia  skoro po narodení. Odloženie perorálneho kŕmenia u detí          

po náročných operáciách s komplikovaným pooperačným priebehom môže narušiť 

koordináciu prehĺtania. Okrem toho je prehĺtanie komplexný proces riadený vedome             

aj mimovoľne, a tak faktory, ktoré poškodzujú neurologický vývoj (v detskej kardiochirurgii 

je ich viacero) môžu mať naň negatívny vplyv. Zvlášť rizikovú skupinu predstavujú 

novorodenci po operáciách s rekonštrukciou aortálneho oblúka, pri ktorej je nutná mobilizácia 

nervus laryngeus recurrens, a tak je možné jeho poškodenie. Ďalšou príčinou môže byť 

hemodynamická záťaž s následnou celkovou slabosťou.  
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2.7 Infekčné komplikácie 

Kardiochirurgický výkon s mimotelovým obehom je klinickým modelom  pooperačnej 

systémovej zápalovej reakcie organizmu. Narúša imunitný systém, aktivuje komplement         

a zápalové mediátory. Počas prvých 3-4 pooperačných dní môže byť prítomná zvýšená 

telesná teplota (≤ 38,5
o
C) aj bez infekčnej etiológie. V „teréne imuno-instability“ však rýchlo 

nasadajú infekcie, ktoré sú najčastejšie bakteriálne pôvodu, zriedkavejšie vírusové             

alebo mykotické. Bakteriálne infekcie zahŕňajú katétrové infekcie, sepsu, mediastinitídu         

a  pneumóniu súvisiacu s ventilátorom. Rizikovými faktormi infekcií sú mladší vek, 

komplexná srdcová chyba, oneskorené zatvorenie hrudníka a dlhší pobyt na jednotke 

intenzívnej starostlivosti.  

Mediastinitída sa vyskytuje približne u  2% pacientov a jej rizikovými faktormi sú 

oneskorené zatvorenie hrudníka, včasná revízia hrudníka pre krvácanie, reoperácia, 

cyanotická VCHS, nosičstvo Staphylococcus aureus. Príznakmi sú horúčka, purulentná 

sekrécia z operačnej rany, nestabilita sterna a leukocytóza. Liečba zahŕňa intravenózne 

antibiotiká a zvyčajne aj debridement  a preplachy mediastína dezinfekčnými roztokmi. 

 

2.8 Postperikardiotomický syndróm 

Jeho vznik súvisí s otvorením perikardiálneho vaku pri operácii. Je zriedkavý u novorodencov 

a dojčiat, častý je u starších detí. V etiológii sa môže uplatňovať akútna vírusová infekcia 

a autoimunitná reakcia. Dieťa môže mať bolesti v prekordiu zvyšujúce sa pri hlbokom 

nádychu. Prítomný je perikardiálny výpotok, leukocytóza s posunom doľava, zvýšená 

sedimentácia erytrocytov. Na EKG sú nešpecifické abnormality T vlny, typické je oploštenie 

v I. zvode a laterálnych hrudných zvodoch. Znížená voltáž je len pri veľkom perikardiálnom 

výpotku. Liečba zahŕňa kľud na lôžku a protizápalové látky, buď salicyláty, nesteroidné 

antireumatiká alebo v závažných prípadoch steroidy.  

U niektorých pacientov sa objaví perikardiálny výpotok bez iných známok alebo príznakov 

postperikardiotomického syndrómu. Perikardiálny výpotok nesie riziko život ohrozujúcej 

tamponády. Pri väčšom výpotku a hemodynamickej kompromitácii je indikovaná punkcia,   

pri pretrvávajúcich výpotkoch zavedenie drenážneho katétra. 

 

 

2.9 Špecifiká starostlivosti podľa jednotlivých srdcových chýb 

Okrem všeobecných princípov pooperačnej starostlivosti je potrebné zobrať do úvahy            

aj špecifiká týkajúce sa  jednotlivých srdcových chýb. 



 46 

Defekt predsieňového septa  

Po korekcii defektu predsieňového septa typu ostium secundum sa môže vyskytnúť prechodná 

dysfunkcia sínusového uzla. Pacienti s  defektom predsieňového septa typu ostium primum 

majú zväčša kleft mitrálej chlopne. Po významnej plastike chlopne môže akútny vzostup tlaku 

krvi spôsobiť dehiscenciu valvuloplastických sutúr. Defekt predsieňového septa typu sinus 

venosus má často pridružený anomálny návrat pľúcnych žíl. Ak sa horná dutá žila pretína 

a našíva na pravú predsieň (technika podľa Wardena), problémom môže byť obštrukcia 

hornej dutej žily alebo pravostranných pľúcnych žíl a porucha funkcie sínusového uzla. 

 

Defekt komorového septa  

Problémom môže byť reziduálny alebo predtým nediagnostikovaný defekt, porucha vedenia 

(atrioventrikulárna blokáda) alebo aortálna insuficiencia pri subpulmonálnych defektoch. 

 

Kompletný defekt atrioventrikulárneho septa 

Problémom môže byť  reziduálny skrat na predsieňovej alebo komorovej úrovni, stenóza 

alebo insuficiencia ľavostrannej atrioventrikulárnej (mitrálnej) chlopne, poruchy vedenia, 

pľúcna hypertenzia a subaortálna obštrukcia.  

 

Fallotova tetralógia 

Veľmi častým nálezom je kompletná pravoramienková blokáda Tawarovho ramienka. 

Možnými problémami sú reziduálny skrat na komorovej úrovni, reziduálna obštrukcia 

výtokového traktu pravej komory a poruchy vedenia. V skorom pooperačnom období 

pri poruche funkcie pravej komory (v dôsledku ventrikulotómie, mimotelového obehu, 

reziduálnej obštrukcie výtoku pravej komory) aj relatívne malý reziduálny skrat                

alebo obštrukcia môžu byť zle tolerované, a to hlavne u pacientov so súčasnou pľúcnou 

insuficienciou (po našití transanulárnej záplaty).  

 

Dvojitý výtok pravej komory 

Chirurgické riešenie závisí od orientácie defektu komorového septa k semilunárnym  

chlopniam a trikuspidálnej chlopni.  

Ak sa jedná o subaortálny defekt bez pľúcnej stenózy, prejavuje sa ako veľký defekt 

komorového septa. Po uzávere defektu býva priebeh nekomplikovaný. Ak je prítomná pľúcna 

stenóza, anatómia a fyziológia je podobná Fallotovej tetralógii.  
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Ak je defekt subpulmonálny a uskutočnil sa uzáver defektu a arteriálny „switch“ (vzájomné 

premiestnenie aorty a pľúcnice), riziká sú tie isté ako po takejto operácii u transpozície 

veľkých ciev. V tomto prípade však pozícia veľkých artérií (sú zväčša vedľa seba, a nie 

v predo-zadnom vzťahu)  môže viesť k distorzii ramien pľúcnej artérie s neskorším vývojom 

stenózy. Ak je prítomná obštrukcia výtokového traktu pravej komory, uskutočňuje sa operácia 

podľa Rastelliho – vytvorenie intraventrikulárneho tunela a našitie konduitu z pravej komory 

na pľúcnu artériu. Alternatívou našitia konduitu je priame našitie pľúcnej artérie                      

na pravostrannú ventrikulotómiu. Keďže aorta pri tejto anatómii je ďalej od defektu 

komorového septa, vytvorenie tunela je komplexnejšie a výskyt obštrukcie tunela 

a reziduálneho defektu je podstatne vyšší ako keď je defekt blízko aortálnej chlopne.            

Ak je pacient v dojčeneckom veku výrazne cyanotický, chyba sa rieši paliatívnou operáciou,    

a to našitím Blalock-Taussigovej spojky.  

Dvojitý výtok pravej komory s pridruženými komplexnými léziami, ako napríklad anomáliami 

atrioventrikulárnej chlopne, anomálnou pľúcnou venóznou drenážou, hypopláziou komory,   

sa musí často riešiť paliatívnymi zákrokmi ako pri funkčne jednej komore. 

 

Transpozícia veľkých artérií po anatomickej korekcii (arteriálny „switch“ - vzájomné 

premiestnenie aorty a pľúcnice) 

V pooperačnom období je potrebné posúdiť funkciu ľavej komory, funkciu neoaortálnej 

chlopne, možnú ischémiu, poruchy vedenia a u pacientov po uzávere defektu komorového 

septa aj reziduálny skrat. Porucha funkcie ľavej komory môže byť prejavom ischémie 

myokardu v dôsledku koronárnej insuficiencie alebo dôsledkom nepripravenosti ľavej 

komory na záťaž, ktorú prestavuje systémové riečisko. Ľavá komora má často veľmi zlú 

poddajnosť, a tak akútne zvýšenie preloadu môže viesť k výraznému zvýšeniu tlaku v ľavej 

predsieni, pľúcnemu edému a poklesu srdcového výdaja. U týchto pacientov sa preto objem 

musí podávať veľmi pomaly a opatrne. Vhodné sú látky znižujúce afterload (inhibítory 

fosfodiesterázy, nitroprusid sodný). Obštrukcia na anastomózach veľkých ciev je v skorom 

pooperačnom období veľmi zriedkavá.  

 

Transpozícia veľkých artérií po fyziologickej korekcii (presmerovanie na predsieňovej 

úrovni) 

Problémom môžu byť poruchy rytmu, obštrukcia systémového alebo pľúcneho venózneho 

návratu, subpulmonálna stenóza. Porucha funkcie systémovej komory a trikuspidálna 
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insuficiencia sú v skorom pooperačnom období zriedkavé, zhoršujú sa v priebehu rokov. 

Komplikáciou môže byť obštrukcia systémového alebo pľúcneho venózneho návratu. 

 

Totálny anomálny návrat pľúcnych žíl 

Ak je prítomná obštrukcia pľúcneho venózneho návratu (najčastejšie u infradiafragmatického 

typu), chyba sa prezentuje skoro po narodení závažným respiračným zlyhaním, hypoxémiou 

a pľúcnou hypertenziou. Vtedy je potrebná okamžitá chirurgická korekcia. Závažná pľúcna 

hypertenzia je častá aj v pooperačnom období. Ďalšími problémami môže byť obštrukcia 

pľúcnych žíl, nízky srdcový výdaj, arytmie. Neobštrukčné typy nevyžadujú urgentnú operáciu 

a mávajú zväčša nekomplikovaný priebeh. 

 

Spoločný arteriálny trunkus 

V pooperačnom období sa posudzuje možný skrat na komorovej úrovni, funkcia trunkálnej 

(neoaortálnej chlopne), možná obštrukcia výtoku pravej komory, poruchy srdcového vedenia. 

Kvôli pravostrannej ventrikulotómii je častá pravoramienková blokáda. Starší pacienti       

(viac ako trojmesační) majú väčšie riziko pľúcnej hypertenzie než pacienti operovaní 

v novorodeneckom veku. Častým pridruženým ochorením je DiGeorgeov syndróm,              

pri ktorom je častá hypokalcémia.  

 

Koarktácia aorty 

Súčasťou starostlivosti je liečba bolesti, sedácia a liečba systémovej arteriálnej hypertenzie, 

ktorá je najčastejšou pooperačnou komplikáciou. Náhle vzostupy tlaku krvi zvyšujú napätie 

na mieste anastomózy, a tým riziko krvácania. Hypertenzia môže viesť k reflexnej 

vazokonstrikcii mezenterických ciev a hypoperfúzii splanchniku. V liečbe sú vhodné 

intravenózne beta-blokátory a inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu. Priame 

vazodilatanciá, ako napríklad nitroprusid sodný, majú výhodu rýchlej regulácie dávkovania. 

Ďalšími problémami môže byť reziduálna obštrukcia aortálneho oblúka, poškodenie  nervus 

phrenicus alebo laryngeus recurrens, poškodenie miechy, črevná ischémia a chylotorax. 

 

Interupcia aortálneho oblúka 

V pooperačnom období môže byť problémom porucha funkcie myokardu a pľúcna 

hypertenzia.  
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Spojkové operácie  

Najčastejším typom systémovo-pľúcneho arteriálneho spojenia je modifikovaná Blalock-

Taussigovej spojka (goretexová spojka medzi subklaviálnou a  pľúcnou artériou). 

V pooperačnom období môže dôjsť k jej trombóze alebo úniku tekutiny cez jej stenu, čoho 

dôsledkom je zvýšená hrudná drenáž alebo lokalizovaný seróm. 

 

Bandáž pľúcnej artérie 

V pooperačnom období môže byť potrebná inotropná podpora kvôli záťaži srdca spôsobenej 

zvýšením afterloadu. Zvýšenie afterloadu nemusia dobre tolerovať pacienti s prítomnou 

trikuspidálnou alebo mitrálnou insuficienciou. Akútna bradykardia alebo komorové arytmie 

môžu poukazovať na príliš tesnú bandáž, ktorá vyžaduje chirurgické riešenie.  

 

2.10 Jednokomorová cirkulácia 

Jedná sa o paralelnú cirkuláciu pľúcneho a systémového obehu s kompletným miešaním krvi  

systémového a pľúcneho venózneho návratu. Takúto fyziológiu má široké spektrum 

anatomických lézií, zvyčajne tých, ktoré sú spojené s atréziou atrioventrikulárnej              

alebo semilunárnej chlopne. Výdaj komory sa u týchto chýb rozdeľuje medzi dve paralelné 

cirkulácie, a to podľa relatívneho odporu voči prietoku do týchto okruhov.  

Rezistenciu voči pľúcnemu prietoku určuje: 

 stupeň subvalvárnej alebo valvárnej pľúcnej obštrukcie 

 pľúcna arteriolárna rezistencia 

 tlak v pľúcnych vénach a ľavej predsieni.  

Rezistencia voči systémovému prietoku je daná: 

 anatomickou obštrukciou (subaortálnou obštrukciou, stenózou aortálnej chlopne,   

hypopláziou aortálneho oblúka)  

 systémovou arteriolárnou rezistenciou. 

Pri jednokomorovej cirkulácii sú saturácie hemoglobínu kyslíkom v aorte a pľúcnej artérii 

rovnaké. Optimálne je pritom také rozdelenie, pri ktorom je pľúcny prietok dostatočný          

na zabezpečenie primeranej dodávky kyslíka bez nadmerného objemového zaťaženia jedinej 

komory. Ak predpokladáme zmiešanú venóznu saturáciu hemoglobínu kyslíkom 65% 

a pľúcnu venóznu saturáciu 95%, optimálna arteriálna saturácia hemoglobínu kyslíkom je 

okolo 80% (Obr. 10). 
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Obr. 10  Ideálna pooperačná fyziológia u hypoplastického ľavokomorového syndrómu.  

Ao: aorta, LA: ľavá predsieň, PA: pľúcna artéria, RA: pravá predsieň, SVC: horná dutá žila. 

Z: WERNOVSKY, G. – CHANG, A.C. - WESSEL, D.L. Intensive Care. In: ALLEN, H.D. 

Moss and Adams´ Heart Disease in Infants, Children and Adolescents Including the Fetus 

and Young Adults. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams  Wilkins, 2001. p. 350-381. 

 

 

 

Iniciálne chirurgické riešenie  

Cieľmi iniciálneho chirurgického riešenia je zabezpečiť neobštrukčný systémový prietok krvi, 

neobštrukčný  pľúcny  venózny  návrat  do  systémovej  komory  a limitovaný pľúcny prietok   

bez distorzie pľúcnej artérie. V pooperačnom období môžu byť problémom nízky srdcový 

výdaj a závažná hypoxémia.  

Nízky srdcový výdaj býva dôsledkom celkovo zníženej funkcie komory, zvýšeného pomeru 

pľúcneho a systémového prietoku krvi (Qp/Qs) alebo insuficiencie atrioventrikulárnej 

chlopne. Pacient s paralelnou cirkuláciou, ktorý je „príliš ružový“, má zvyčajne výrazne vyšší  

pľúcny prietok než je systémový prietok krvi. To môže viesť k nedostatočnej systémovej 

perfúzii, renálnej insuficiencii a neschopnosti odpojiť pacienta od umelej pľúcnej ventilácie. 

U detí s obštrukciou ľavostranných srdcových štruktúr (napríklad po Norwoodovej operácii) 

sa  musí vylúčiť  obštrukcia, ktorá vedie  ku zvýšeniu prietoku  krvi  cez  spojku  do pľúcneho 
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riečiska. Výsledkom sú vyššie saturácie hemoglobínu kyslíkom (nad 85%), ktoré sa však 

dosahujú na úkor systémového prietoku. Nerovnováha Qp/Qs sa dá prechodne ovplyvniť 

použitím manévrov zvyšujúcich PVR (permisívnej hyperkapie, 17 - 19% inhalovaného 

kyslíka alebo pridaním oxidu uhličitého k inhalovanej zmesi plynov) a použitím manévrov 

znižujúcich systémovú vaskulárnu rezistenciu (inhibítorov fosfodiesterázy, vazodilatancií). 

Príčinou hypoxémie môže byť: 

 pľúcna venózna desaturácia (pneumotorax, pleurálne výpotky, pľúcny edém,  

pneumónia, infekcia) 

 systémová venózna desaturácia (anémia, nízky srdcový výdaj)  

 znížený pľúcny prietok krvi (distorzia pľúcnej artérie, nedostatočná spojka        

medzi systémovým a pľúcnym riečiskom, zvýšená PVR, pľúcna venózna 

hypertenzia, reštrikčný defekt predsieňového septa). 

 

Bidirekčná kavopulmonálna (Glennova) anastomóza 

Po vytvorení anastomózy medzi hornou dutou žilou a pľúcnou artériou sa starostlivosť 

zameriava na minimalizáciu transpulmonálneho gradientu (tlakový gradient medzi hornou 

dutou žilou a spoločnou predsieňou). Tomu napomáha včasné odpájanie pacienta z umelej 

pľúcnej ventilácie a skorá extubácia. V prípade nutnosti umelej pľúcnej ventilácie sa považuje 

za najlepšiu ventilačnú stratégiu normokapnia. Nízke hladiny parciálneho tlaku oxidu 

uhličitého v krvi môžu znížením prietoku krvi do centrálneho nervového systému znížiť 

venózny návrat cez hornú dutú žilu do pľúcnej artérie, a tým znížiť parciálny tlak kyslíka 

v arteriálnej krvi. Naopak, pri arteriálnej desaturácii môže byť terapeutickým manévrom 

hyperkapnia. Zvýšená poloha hornej časti tela uľahčuje venózny návrat a znižuje edém tváre, 

ktorý býva prítomný počas 24 - 72 hodín po operácii. Pleurálne výpotky zvyčajne dobre 

reagujú na diuretickú liečbu. Problémom môže byť aj chylotorax.  

Pacienti s klinickými známkami významne zvýšenej PVR môžu mať obštrukciu v mieste 

anastomózy, distorziu distálnych častí pľúcnej artérie alebo zvýšenú PVR. Výrazné zvýšenie 

tlaku v hornej dutej žile môže obmedzovať cerebrálnu perfúziu. Tá môže byť navyše 

obmedzená hyperventiláciou a alkalózou, ktoré sa používajú na zníženie PVR.  

Prechodná pooperačná hypertenzia môže byť dôsledkom bolesti alebo intrakraniálnej 

hypertenzie. Agresívne znižovanie tlaku krvi vedie k cerebrálnej hypoperfúzii, a preto sa 

vazodilatanciá musia používať s opatrnosťou.  

Výrazná cyanóza (arteriálne saturácie hemoglobínu kyslíkom  70%) môže byť dôsledkom: 
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 pľúcnej desaturácie (pri zníženej oxygenačnej schopnosti pľúc) 

 výraznej systémovej desaturácie (pri nízkom srdcovom výdaji alebo anémii) 

 zníženého pľúcneho prietoku (v dôsledku venóznych kolaterál alebo 

nediagnostikovanej kontralaterálnej, zväčša ľavostrannej hornej dutej žily). 

Častá je prechodná dysfunkcia sínusového uzla, ktorá sa rieši dočasnou elektrickou 

stimuláciou predsiení. V prevencii trombotických komplikácií sa podáva acylpyrín 

5mg/kg/deň. 

 

Fontanova operácia 

Po napojení systémového venózneho návratu z hornej a dolnej dutej žily na pľúcnu artériu    

je pooperačná starostlivosť zameraná na optimalizáciu srdcového výdaja pri čo najnižších 

centrálnych venóznych tlakoch.  

Príčinou nízkeho srdcového výdaja môže byť: 

 nedostatočný preload, ktorý môže byť dôsledkom hypovolémie, zvýšenej PVR      

alebo anatomickej obštrukcie systémového venózneho návratu 

 porucha funkcie systémovej komory 

 insuficiencia atrioventrikulárnej chlopne 

 strata atrioventrikulárnej synchrónie 

 obštrukcia výtoku systémovej komory (napríklad subaortálna stenóza). 

Pacienti zle tolerujú poruchy rytmu. Tachykardia zhoršuje hemodynamiku, môže však byť     

aj dôsledkom nepriaznivej hemodynamiky. Umelá pľúcna ventilácia pozitívnym tlakom môže 

nepriaznivo ovplyvniť PVR a plnenie komory. U týchto pacientov je vhodný nízky pozitívny 

tlak na konci expíria (3 - 5 cmH2O) a skoré odpájanie z umelej pľúcnej ventilácie.   

Nadmerná cyanóza môže byť dôsledkom úniku na intrakardiálnej záplate alebo pľúcnej 

venóznej desaturácie. Najčastejšou pooperačnou komplikáciou sú pleurálne, zriedkavejšie 

perikardiálne výpotky. Pri pretrvávajúcej drenáži je potrebné dopĺňanie intravaskulárneho 

objemu, elektrolytov, proteínov a imunoglobulínov. Ďalšími komplikáciami môžu byť 

porucha funkcie pečene a komplikácie zo strany centrálneho nervového systému.                  

Pre prevenciu trombotických komplikácií sa podáva acylpyrín v dávke 5mg/kg/deň, 

u rizikových pacientov heparín s neskorším prechodom na warfarín alebo acylpyrín. 
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3  AKÚTNE ZLYHANIE SRDCA 

 

Zlyhanie srdca je klinický syndróm rôznej etiológie s charakteristickými známkami 

a príznakmi, ktoré sa značne líšia medzi deťmi rôznych vekových skupín a medzi deťmi 

a dospelými. Tento klinický syndróm je manifestáciou patofyziologického syndrómu, ktorý 

zahŕňa cirkulačné, neurohormonálne a molekulárne abnormality. 

 

3.1 Kardiovaskulárne príčiny srdcového zlyhania 

Príčiny sú uvedené v Tab. 5. 

 

3.2 Liečba 

Keďže akútne cirkulačné zlyhanie je u detí multifaktoriálne ochorenie a jeho patofyziológia    

a hemodynamická manifestácia je veľmi rôznorodá, pre úspech liečby je nevyhnutné 

pochopiť základnú príčinu a s ňou súvisiacu fyziológiu. Terapeutické intervencie sa majú 

individualizovať. Často sa pritom využíva kombinácia niekoľkých terapeutických stratégií – 

umelej pľúcnej ventilácie, farmakologickej podpory a v niektorých prípadoch  aj mechanickej 

podpory srdca.  

 

3.2.1 Ventilácia 

Okrem základnej úlohy umelej pľúcnej ventilácie, ktorou je zabezpečiť výmenu plynov, je 

ventilácia významným nástrojom ovplyvnenia hemodynamiky. Vyplýva to z existencie 

kardiopulmonálnych interakcií, ktoré predstavujú vzájomné ovplyvnenie spontánnej         

alebo mechanickej ventilácie a kardiovaskulárneho systému. Tieto interakcie sú odlišné 

u zdravých osôb a u rôznych ochorení, zvlášť u VCHS.   

U zdravých jedincov sa  pokles vnútrohrudného tlaku počas spontánnej ventilácie spája         

so zvýšením srdcového výdaja, čo je dôsledkom zvýšeného plnenia pravej komory. Naopak, 

ventilácia pozitívnym tlakom spôsobuje pokles venózneho návratu, znížené plnenie pravej 

komory a mierny pokles srdcového výdaja, čo je proporcionálne strednému tlaku v dýchacích 

cestách.  

Ventilácia neovplyvňuje len plnenie pravej komory, ale aj jej vyprázdňovanie,                     

a to prostredníctvom účinkov na PVR. Okrem toho môže znížiť afterload ľavej komory 

poklesom transmurálneho tlaku ľavej komory.  
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Tab. 5 Kardiovaskulárne príčiny srdcového zlyhania u detí 

 Vrodené srdcové chyby 

     Objemové preťaženie 

            Ľavo-pravé skraty 

                     Defekt komorového septa 

                     Perzistujúci arteriálny duktus             

            Insuficiencia atrioventrikulárnej alebo semilunárnej chlopne         

                     Aortálna regurgitácia bikomisurálnej aortálnej chlopne 

                     Pľúcna regurgitácia po operácii Fallotovej tetralógie 

      Tlakové preťaženie 

           Ľavokomorové obštrukcie 

                    Závažná aortálna stenóza           

                    Koarktácia aorty             

           Pravokomorové obštrukcie          

                    Závažná pľúcna stenóza              

      Komplexné vrodené srdcové chyby 

            Jednokomorové srdce 

                     Hypoplastický ľavokomorový syndróm             

                     Nevybalansovaný atrioventrikulárny komorový defekt             

            Systémová pravá komora         

      L-transpozícia (“korigovaná transpozícia”) veľkých ciev  

 Štrukturálne normálne srdce 

      Primárna kardiomyopatia 

                     Dilatačná         

                     Hypertrofická         

                     Reštriktívna         

      Sekundárna kardiomyopatia    

                    Arytmogénna         

                    Ischemická         

                    Toxická         

                    Infiltratívna        

                    Infekčná         

 

Z: HU, D.T. - PEARSON, G.D. 2009.  Heart  failure  in  children:  part I:  history,  

etiology, and pathophysiology. In Circ Heart Fail, 2009, vol. 2, no. 1, p. 63-70. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hsu%20DT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pearson%20GD%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Circ%20Heart%20Fail.');
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Kardiopulmonálne interakcie u detí s poruchou systolickej funkcie komory 

Porucha systolickej funkcie komory môže vzniknúť v súvislosti s kardiochirurgickým 

zákrokom, kardiomyopatiou, myokarditídou alebo sepsou. Táto porucha sa spája so zvýšením 

afterloadu ako aj zvýšenou dychovou prácou, ktorú sprevádzajú  výrazné výkyvy 

vnútrohrudného tlaku. Použitie pľúcnej ventilácie pozitívnym tlakom zníži pacientovu 

dychovú prácu, oslabí výkyvy vnútrohrudného tlaku, zníži venózny návrat ako aj afterload 

ľavej komory, čím zlepší funkciu komory.  

Kardiopulmonálne interakcie u detí s poruchou diastolickej funkcie komory 

Deti s VCHS a poruchou diastolickej funkcie komory reagujú na mechanickú ventiláciu 

rôzne, a preto je dôležitý individuálny prístup. Príkladom sú deti s Fontanovskou cirkuláciou 

alebo po operácii Fallotovej tetralógie, u ktorých je pľúcny prietok krvi výrazne závislý          

od vnútrohrudných tlakov. Zvýšenie vnútrohrudného tlaku obmedzuje diastolický pľúcny 

prietok, ktorý je významným zdrojom srdcového výdaja. Preto je vhodné používať nízke 

ventilačné tlaky a podľa možnosti pacienta čo najskôr extubovať.  

Kardiopulmonálne interakcie u detí s jednokomorovou cirkuláciou 

Kľúčovým faktorom je udržať stabilnú PVR. Platí to pre novorodencov s: 

1) hypoplastickým ľavokomorovým syndrómom predoperačne aj pooperačne,  

2) kritickými VCHS, u ktorých sú vyvinuté dve komory, ale predoperačná hemodynamika má 

charakter jednokomorovej cirkulácie (napríklad interupciou aortálneho oblúka, spoločným 

arteriálnym kmeňom), 

3) VCHS a aorto-pulmonálnou spojkou.  

U týchto detí aj mierne zvýšenie pľúcneho prietoku v dôsledku alkalózy alebo nadbytku 

inspirovaného kyslíka môže viesť ku kompromitácii systémového krvného prietoku. 

Výsledkom je závažná metabolická acidóza, šok a cirkulačný kolaps. U nestabilných detí 

v predoperačnom a skorom pooperačnom období sa používa na reguláciu pľúcneho prietoku 

umelá pľúcna ventilácia.  

 

3.2.2 Farmakologická podpora 

V minulosti sa liečba cirkulačného zlyhania zameriavala na zvýšenie kontraktility myokardu, 

v súčasnosti sa dôraz kladie aj na periférny cievny systém a jeho interakcie  s myokardom. 

Snahou je optimalizovať afterload a zvýšiť kontraktilitu myokardu inotropnou podporou, 

ktorá nemá byť excesívna, aby sa predišlo nežiaducemu zvýšeniu cievnej rezistencie 

a spotreby kyslíka myokardom. 
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Farmaká na podporu kardiovaskulárneho systému sa rozdeľujú do niekoľkých katergórií,      

a to podľa farmakologického mechanizmu pôsobenia a fyziologického účinku. Hlavnými 

farmakologickými triedami  liečiv používanými v liečbe akútneho cirkulačného zlyhania sú 

katecholamíny a inhibítory fosfodiesterázy. Novšími farmakami sú senzitizéry kalcia a liečivá 

s neurohormonálnymi účinkami. Podľa fyziologického účinku sa liečivá delia na inotropiká, 

vazodilatátory a inodilatátory. 

Pri výbere farmakologickej podpory je potrebné vziať do úvahy niekoľko faktorov, ktoré sú 

špecifické pre detský vek. Medzi ne patria: 

1. Vplyv nezrelosti. Myokard novorodenca sa odlišuje od zrelého myokardu inerváciou 

(nižšia denzita sympatických nervových zakončení) a kontraktilnou rezervou (nižšie 

spätné vychytávanie katecholamínov). Srdce novorodenca je tak viac náchylné           

na kardiotoxicitu katecholamínov, na druhej strane je viac citlivé na zmeny 

intracelulárneho kalcia, čo sa dá využiť v terapii.  

2. Pľúcne cievne riečisko. Pľúcna hypertenzia alebo labilita PVR sú častým problémom 

v období prechodnej cirkulácie novorodenca, u detí so štrukturálnym ochorením srdca 

a zvýšeným pľúcnym prietokom alebo pľúcnou venóznou obštrukciou a u detí           

po kardiochirurgických operáciách s použitím mimotelového obehu. 

3. Komplexná cirkulácia u VCHS. V týchto prípadoch akútne zmeny pľúcnej 

a systémovej cievnej rezistencie veľmi rýchlo ovplyvnia systémovú dodávku kyslíka      

a vyvolajú cirkulačné zlyhanie. Optimálne je udržať stabilnú PVR a primerane 

dilatované systémové cievne riečisko.  

Katecholamíny 

Katecholamíny pôsobia prostredníctvom post-synaptických - a -adrenergných receptorov 

a dopaminergných receptorov, ktoré sú lokalizované v myokarde a periférnom cievnom 

riečisku. Stimulácia 1- receptorov zvyšuje vstup kalcia do post-synaptickej efektorovej 

bunky, čo vedie k periférnej vazokonstrikcii. 2 - a  2 - agonisti sa viažu na príslušné 

adrenergné receptory spojené s  G-proteínom a aktivujú adenylcyklázu, ktorá intracelulárne 

zvýši cyklický adenozín monofosfát. To vedie ku zvýšenej kontraktilite myokardu, frekvencii 

srdca a vazodilatácii. Stimulácia dopaminergných receptorov spôsobuje relaxáciu ciev 

znížením citlivosti post-synaptických buniek na intracelulárne kalcium a inhibíciou 

uvoľňovania noradrenalínu z nervových zakončení. 

Adrenalín je - a -agonista, ktorý má v nižších dávkach prevažne -účinky, akými sú 

zvýšenie frekvencie srdca a kontraktility, mierny pokles periférnej cievnej rezistencie 
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a zvýšenie srdcového výdaja. Vo vyšších dávkach stimuluje 2-receptory, čím zvyšuje cievnu 

rezistenciu a zároveň aj spotrebu kyslíka myokardom. V praxi nie je pomer - a - účinkov 

predvídateľný a systémová vazokonstrikcia je častým účinkom.  

Noradrenalín stimuluje hlavne - receptory, čo vedie k systémovej vazokonstrikcii             

bez priameho ovplyvnenia srdcového výdaja. Tento účinok je žiaduci pri excesívnej 

systémovej vazodilatácii, ale môže byť škodlivý pri zvýšenom afterloade a hraničnej funkcii 

komory. Noradrenalín má pri nižšom dávkovaní schopnosť stimulovať beta-adrenergné 

receptory a zvýšiť  kontraktilitu  myokardu.  

Dopamín stimuluje - a -adrenergné receptory, dopaminergné receptory, pričom zvyšuje 

kontraktilitu a frekvenciu srdca a cievny tonus. 

Dobutamín má primárne -adrenergné účinky, čím vedie ku zvýšenej kontraktilite srdca, 

vazodilatácii a miernemu zvýšeniu frekvencie srdca.  Zlepšuje prietok krvi myokardom, a tým 

kompenzuje nepriaznivý vplyv chronotropného účinku na spotrebu kyslíka.  

Pri používaní katecholamínov je potrebné zobrať do úvahy, že majú mnohopočetné 

fyziologické účinky, a preto ich celkový efekt závisí od súhrnného pôsobenia pozitívnych 

a nežiaducich vplyvov. Okrem toho je u kriticky chorých detí s ochorením srdca známym 

fenoménom down-regulácia katecholamínových receptorov, ktorá je zvlášť významná 

u pacientov so závažným cirkulačným zlyhaním, po dlhodobom podávaní exogénnych 

katecholamínov a po operáciách v mimotelovom obehu. 

Inhibítory fosfodiesterázy 

Inhibítory fosfodiesterázy sú deriváty bipyridínu. Označujú sa ako inodilatátory, pretože majú 

inotropné a vazodilatačné účinky. Zabraňujú intracelulárnej hydrolýze 3´5´- cyklického 

adenozínmonofosfátu tým, že inhibujú fosfodiesterázu III, ktorá sa nachádza vo veľkom 

množstve v myokarde a hladkej svalovine ciev. To vedie ku vazodilatácii koronárneho 

a periférneho cievneho riečiska, zlepšeniu kontraktility a relaxácie myokardu. Do tejto 

skupiny patrí amrinon, enoximon a najviac používaný milrinon.  

Milrinon má komplexnejší farmakokinetický profil ako katecholamíny. Má pomalší nástup 

účinku a dlhší polčas účinku (približne 3 hodiny). Dávka sa musí prispôsobiť veku a funkcii 

obličiek. Indikovaný je hlavne u detí s poruchou funkcie myokardu a zvýšenou pľúcnou    

alebo systémovou cievnou rezistenciou. Milrinon sa často používa u kardiochirurgických 

pacientov skoro po odpojení z mimotelového obehu, ako aj u detí so závažnou poruchou 

funkcie myokardu, ktorá nesúvisí s operačným zákrokom, napríklad u akútnej dekompenzácie 

chronického zlyhania srdca a myokarditídy.  
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Väčšina liečiv s kardiotonickým účinkom vplýva na intracelulárne kalcium priamo           

alebo nepriamo. Klasickým účinkom je zvýšenie kontraktility myokardu prostredníctvom 

zvýšenia hladiny intracelulárneho kalcia v cytoplazme alebo sarkoplazmatickom retikule 

kardiomyocytov. Novším mechanizmom je zvýšenie citlivosti kontraktilného aparátu            

na kalcium bez ovplyvnenia celkovej intracelulárnej koncentrácie, ktorý využívajú senzitizéry 

kalcia. Prvým používaným liečivom s týmto účinkom je levosimendan. Okrem zvýšenia 

kontraktility levosimendan vyvoláva aj vazodilatáciu koronárneho a periférneho cievneho 

riečiska otvorením draslíkových kanálov závislých na adenozíntrifosfáte v mitochondriách 

hladkej svaloviny ciev.  

Levosimendan má oveľa dlhšie pôsobenie ako milrinon vďaka aktívnym metabolitom.          

Po 24-hodinovej infúzii sa účinok udrží počas nasledujúcich 4 až 7 dní. Priaznivý efekt 

levosimendanu bol zaznamenaný u dospelých pacientov s akútnou dekompenzáciou 

chronického srdcového zlyhania, po kardiochirurgických operáciách, pri poruche funkcie 

myokardu súvisiacej so sepsou, pri zlyhaní pravej komory sprevádzajúcom akútne poškodenie 

pľúc. U detí s akútnym cirkulačným zlyhaním, u ktorých vzniká tachyfylaxia po dlhodobom 

podávaní katecholamínov, podanie levosimendanu umožní ich dočasne vysadiť. 

Nátriumuretické peptidy 

Predsieňové nátriumuretické peptidy, ktoré majú silný nátriumuretický, diuretický                   

a vazodilatačný účinok, boli najprv identifikované  v tkanive predsiene srdca cicavcov. 

Neskôr boli zistené im podobné molekuly z tkaniva mozgu. Najvýznamnejší je „brain 

natriumuretic peptid“ (BNP), ktorý sa uvoľňuje u pacientov so srdcovým zlyhaním z komory 

srdca pri jej distenzii. Extenzívne sa skúma ako biomarker závažnosti srdcového zlyhania,     

ale aj ako indikátor prognózy a marker odpovede na liečbu.  

Neseritid, rekombinantný BNP, je vazodilatačná látka bez inotropného účinku skúšaná           

v liečbe akútneho srdcového zlyhania dospelých. Po naviazaní sa na špecifické receptory 

endotelu a hladkej svaloviny ciev zvyšuje tvorbu cyklického guanozín monofosfátu, čo vedie 

k vazodilatácii arteriálneho, venózneho a koronárneho riečiska. Neseritid inhibuje aktivitu 

sympatického nervového systému, a preto jeho vazodilatačné účinky nie sú spojené 

s reflexnou tachykardiou. Má významné renálne účinky včítane zvýšenia glomerulárnej 

filtrácie a inhibície reabsorpcie sodíka, čím zvyšuje diurézu a vylučovanie sodíka.                  

U dospelých pacientov s akútnou dekompenzáciou chronického zlyhania srdca sú výsledky 

s použitím neseritidu protichodné. Pribúdajú aj skúsenosti u detí, pričom v prípadoch  akútnej 

dekompenzácie chronického zlyhania srdca a pri nízkom srdcovom výdaji                              

po kardiochirurgických operáciách jeho podávanie zlepšilo diurézu a neurohormonálne 
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markery srdcového zlyhania. Jeho úloha v liečbe detí s ochorením srdca však nie je jasne 

stanovená. 

 

3.2.3 Mechanická podpora srdca  

Mechanická podpora cirkulácie je v modernej detskej intenzívnej starostlivosti súčasťou 

liečby akútneho srdcového zlyhania refraktérneho na štandardnú farmakologickú liečbu. 

Primárnym fyziologickým cieľom je udržať adekvátnu perfúziu a dodávku kyslíka tkanivám.  

Najčastejšie používaným spôsobom mechanickej podpory cirkulácie je veno-arteriálne 

ECMO (Obr. 11). Poskytuje nielen podporu cirkulácie, ale aj výmenu plynov. Systémová 

venózna krv je venóznou kanylou drenovaná z pravej predsiene alebo jej blízkosti, prechádza 

"venóznou" časťou okruhu cez čerpadlo  k membránovému oxygenátoru, ktorý dodáva kyslík 

a odvádza oxid uhličitý. Krv ďalej prechádza "arteriálnou" časťou okruhu a vracia sa do tela 

arteriálnou kanylou zavedenou v spoločnej karotickej artérii, aorte alebo femorálnej artérii. 

Inou možnosťou sú zariadenia na podporu funkcie jednej komory srdca, a to ľavej (LVAD: 

left ventricular assist device) alebo pravej (RVAD: right ventricular assist device).                

Pri podpore pravej komory sa drenuje pravá predsieň a krv sa privádza do pľúcnej artérie,      

pri podpore ľavej komory sa drenuje ľavá predsieň a krv sa privádza do aorty. Systém 

podporujúci iba komoru je v pooperačnom období v porovnaní s ECMO-om výhodnejší 

z dôvodu nižšej potreby antikoagulácie, nemôže však riešiť pľúcne problémy.  

Najčastejšou indikáciou mechanickej podpory je cirkulačné zlyhanie po operácii srdca. 

Ďalšími indikáciami sú zlyhanie pri fulminantnej myokarditíde, pľúcnej hypertenzii, 

pri včasnej rejekcii po transplantácii, ako aj zastavenie srdca s nedostatočnou odozvou                 

na štandardné resuscitačné postupy. Spektrum pacientov sa v posledných rokoch rozširuje 

a nie sú stanovené presné kritériá pre jej použitie. Základným kritériom je však to, že pacient 

má šancu zotaviť sa, že jeho ochorenie je reverzibilné alebo korigovateľné. Klasickou 

indikáciou mechanickej podpory krvného obehu je poskytnutie krátkeho času            

(približne 3-10 dní) na zotavenie srdcového svalu pri akútnom ochorení, ktoré nie je možné 

zvládnuť konzervatívnou liečbou (napríklad zlyhávanie myokardu po operácii srdca alebo 

fulminantná akútna myokarditída). Novším prístupom je mechanická podpora cirkulácie 

u detí s ireverzibilným progresívnym zlyhaním srdca, ktorých jedinou perspektívou je 

transplantácia srdca. Moderné podporné systémy umožňujú  preklenúť obdobie aj niekoľkých 

týždňov či mesiacov čakania na vhodného darcu. Príkladom je „Berlínske srdce“ (Obr. 12). 
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Prežívanie detí vyžadujúcich ECMO je približne 50 - 60%. Najvyššie je u pacientov 

s dvojkomorovou cirkuláciou alebo u pacientov, u ktorých hlavnou indikáciou mechanickej 

podpory bolo pľúcne poškodenie. Najnižšie prežívanie je u pacientov s jednokomorovou 

cirkuláciou. K zlepšeniu výsledkov môže prispieť aj to, že sa mechanická podpora zavedie 

v čase významného  eskalovania farmakologickej liečby, a nie ako posledná možnosť,        

keď pacient už určite neprežije. Väčšina úmrtí pacientov s použitím ECMO je v dôsledku 

ireverzibilného srdcového zlyhania, krvácania a neurologického poškodenia.  

  

 

Obr. 11 Extrakorporálna membránová oxygenácia   

 

 

Obr. 12 Berlínske srdce  
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4  HYPERTENZNÁ KRÍZA 

 

Systémová hypertenzia je v detskej intenzívnej starostlivosti vzácnym problémom. Jej príčiny 

môžu byť rôzne, napríklad koarktácia aorty, ochorenie obličiek, tromboembolické príhody, 

tumory produkujúce katecholamíny, lieky, hlavne steroidy. Veľmi vzácna je hypertenzia 

v novorodeneckom a dojčeneckom veku, kedy je problémom aj jej diagnostika, pretože tlak 

krvi sa u detí tohto veku bežne nemeria. Najčastejšou príčinou hypertenzie malých detí je 

ochorenie obličiek alebo obličkových ciev (Obr. 13 a 14). Renovaskulárna hypertenzia môže 

byť dôsledkom trombózy renálnej vény, kongenitálnej stenózy renálnej artérie, kalcifikácií 

alebo dysplázie renálnej artérie, alebo tumoróznej lézie spôsobujúcej distorziu vaskulatúry 

obličiek. 

Klinické príznaky systémovej hypertenzie, ktoré vyžadujú urgentnú liečbu, sú: 1) poruchy 

videnia s krvácaním do sietnice a edémom papily, 2) encefalopatia s vracaním, bolesťami 

hlavy, hyperreflexiou, poruchou neurologických funkcií alebo kŕčmi a 3) srdcové zlyhanie 

s dilatáciou srdca. Srdce odpovedá na tlakovú záťaž najprv hypertrofiou a zvýšenou hrúbkou 

steny komory. Tlaková záťaž však poškodzuje kontraktilnú funkciu izolovaných myocytov 

a papilárnych svalov a v konečnom dôsledku dôjde ku zlyhaniu srdca. 

Liečba hypertenznej krízy zahŕňa diuretiká, ak sú prítomné príznaky objemového preťaženia. 

Pri deplécii vody a sodíka je potrebné doplnenie objemu, a to ešte pred začatím vazodilatačnej 

liečby. Antihypertenzíva vedú ku zníženiu tlaku krvi, ktoré musí byť prísne kontrolované, aby 

sa predišlo neurologickým komplikáciám. Používajú sa liečivá s krátkodobým účinkom, 

napríklad nitroprusid sodný, ako aj labetalol a hydralazín, ktoré je tiež vhodné podávať 

v kontinuálnej infúzii. Pri menej závažnej hypertenznej kríze sa používa perorálna liečba 

nifedipínom alebo minoxidilom.  

 

Obr. 13 Dopplerovské vyšetrenie u dieťaťa s renovaskulárnou hypertenziou. A: normálny 

prietok v ľavej renálnej artérii,  B: znížený prietok v pravej renálnej artérii.  
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Obr. 14 Angiografia renálnych artérií. Stenóza pravej hlavnej renálnej artérie a hypoplázia 

intrarenálnych artérií ako príčina renovaskulárnej hypertenzie.   
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5 KARDIOPULMONÁLNA RESUSCITÁCIA 

 

Kardiopulmonálna resuscitácia (KPR) predstavuje súbor opatrení, ktorých cieľom je obnoviť 

základné životné funkcie (dýchanie, činnosť srdca alebo oboje). Keďže jej základným cieľom 

je udržanie cerebrálnej a  myokardiálnej (koronárnej) perfúzie, KPR sa považuje                                          

za kardiopulmonálnocerebrálnu resuscitáciu.  

KPR sa delí na základnú neodkladnú resuscitáciu („Basic life support“) a na rozšírenú 

neodkladnú resuscitáciu („Advanced life support“). Základná resuscitácia využíva                 

na obnovenie a udržanie účinnej ventilácie a perfúzie jednoduché opatrenia a pomôcky, 

rozšírená resuscitácia vyžíva špeciálne pomôcky a zariadenia.  

Najnovšie odporúčania sa snažia  zjednodušiť resuscitačné postupy a používať rovnaké 

postupy u detí a dospelých. Rozdiely existujú hlavne v príčinách, ktoré vedú k zástave obehu 

a dýchania. U detí je častejšia sekundárne zastavenie obehu a dýchania vyvolané respiračným 

alebo cirkulačným zlyhaním, u dospelých je častejšie primárne zastavenie obehu vyvolané 

arytmiou. Preto sa u detí treba najprv zamerať na kompresie hrudníka a ventiláciu, 

u dospelých sa má najskôr zavolať záchranná služba a pacienta čo najskôr defibrilovať. 

V niektorých prípadoch je aj u detí pravdepodobnejšia primárna zastavenie srdca, a tak treba 

najprv aktivovať záchrannú službu. Platí to u detí s vrodenými alebo získanými ochoreniami 

srdca alebo arytmiou v anamnéze.  

 

5.1 Základná neodkladná resuscitácia  

5.1.1 Princíp ABC – CAB 

Základná resuscitácia sa v minulých rokoch podobne ako rozšírená resuscitácia odvíjala         

od princípu ABC (Airway - Breathing - Circulation), ktorý predstavuje zabezpečenie 

priechodnosti dýchacích ciest, dýchania a cirkulácie. V roku 2010 odporúčania                  

„The European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation” (ako aj odporúčania  

AHA (American Heart Association)) udávajú zmenu poradia na CAB (Chest compression - 

Airway - Breathing/ventilations), teda kompresie hrudníka a následné zabezpečenie 

priechodnosti dýchacích ciest a dýchania. Táto zmena vychádza zo štúdií u dospelých, ktoré 

ukázali, že výsledok je lepší, ak sa začne čo najskôr s kompresiami hrudníka. Polohovanie 

hlavy a zabezpečovanie dýchania oneskorilo začatie kompresií hrudníka. U dojčiat a detí        

je však zastavenie srdca na podklade asfyxie častejšia než na podklade komorovej fibrilácie, 
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a preto je ventilácia v KPR detí veľmi dôležitá. Nie je však známe, aký je rozdiel vo výsledku 

podľa toho, či sa začne KPR s ventiláciou (ABC) alebo masážou srdca (CAB).  

Keď dieťa nereaguje a nedýcha, alebo má agonálne dýchanie, KPR sa začína 30 kompresiami 

hrudníka. U všetkých detí sa stláča dolná tretina sterna dostatočne silno, aby sternum pokleslo 

približne o 1/3 hĺbky hrudníka (u dojčiat približne o 4 cm a u detí o 5 cm). Frekvencia 

kompresií je 100 za minútu. Dôležité je čo najmenej prerušovať kompresie a po každej 

kompresii nechať rozvinúť hrudník, aby sa srdce mohlo naplniť krvou. U dojčiat sa kompresie 

robia dvoma prstami, u staršieho dieťaťa jednou alebo dvoma rukami. Únava záchrancu vedie 

k nedostatočným kompresiám, preto je vhodné striedanie po dvoch minútach, pričom 

striedanie má byť čo najrýchlejšie, aby prerušenie kompresií bolo čo najkratšie.  

Výsledky KPR u dojčiat a detí sú najlepšie, ak sa kompresie hrudníka kombinujú 

s ventiláciou. Ak záchranca nie je trénovaný v podávaní ventilácie, má pokračovať 

v kompresiách hrudníka až do príchodu ďalšej pomoci. 

Po iniciálnych 30 kompresiách záchranca otvorí dýchacie cesty a podá 2 vdychy. 

Priechodnosť dýchacích ciest sa zabezpečí záklonom hlavy a predsunutím sánky. U dojčaťa 

sa aplikuje dýchanie z úst do úst a nosa, u detí nad 1 rok dýchanie z úst do úst. Po 2 vdychoch 

nasleduje 30 kompresií hrudníka a tento cyklus sa opakuje počas 2 minút (čo je asi 5 cyklov), 

po ktorých sa zavolá záchranná služba a prinesie automatický defibrilátor, ak je v blízkosti. 

Ak sú záchrancovia dvaja, jeden začína KPR a druhý volá záchrannú službu. Potom dvaja 

záchrancovia poskytujú KPR tak, že pomer kompresií hrudníka a dychov je 15:2.  

 

5.1.2 Poskytovanie základnej KPR zdravotníkom 

Ak je záchrancom zdravotnícky pracovník, poradie záchranných činností prispôsobí 

najpravdepodobnejšej príčine zástavy srdca. Napríklad, ak je kolaps náhly alebo sa jedná 

o dieťa alebo dospievajúceho s vysokým rizikom arytmie alebo kolaps počas atletického 

výkonu, zdravotník môže predpokladať, že sa jedná o náhlu zástavu cirkulácie na podklade 

komorovej fibrilácie, a preto má okamžite aktivovať záchrannú službu, následne začať KPR 

a použiť automatický defibrilátor. 

Posudzovanie pulzácií 

Zdravotník pri hodnotení toho, či je dieťaťu potrebné poskytnúť KPR, posudzuje aj pulzácie 

(u dojčaťa na brachiálnej artérií a u dieťaťa na karotickej alebo femorálnej artérii).                

Ak pulzácie do 10 sekúnd necíti, alebo nie je si nimi istý, má začať s kompresiami hrudníka. 

Ak je pulz hmatný s frekvenciou ≥ 60 za minútu a dýchanie je nedostatočné, majú sa podať 

záchranné vdychy s frekvenciou približne 12 až 20 za minútu. 
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Ak je pulz  60/min a sú prítomné známky zlej perfúzie, má sa začať s kompresiami 

hrudníka. Dôvodom je to, že srdcový výdaj v detstve je výrazne závislý na frekvencii srdca, 

a preto pri závažnej bradykardii so zlou perfúziou hrozí zastavenie srdca. 

Ak kompresie hrudníka robí záchranca - zdravotník a záchrancovia sú dvaja, hrudník stláča 

dvoma palcami, pričom ruky obkružujú hrudník. Pri tejto technike sa lepšie dosahuje 

požadovaná hĺbka a sila kompresií, a tým aj vyšší systolický, diastolický a koronárny 

perfúzny tlak.  

Defibrilácia 

Komorová fibrilácia môže byť príčinou kardiovaskulárneho kolapsu, alebo sa môže vyvinúť 

v priebehu resuscitačných činností. Ak sa u dieťaťa pozoruje náhly kolaps, je pravdepodobné, 

že príčinou je komorovná fibrilácia alebo bezpulzová komorová tachykardia, ktoré vyžadujú 

okamžitú KPR a včasnú defibriláciu. U detí sa uprednostňuje manuálny defibrilátor 

s použitím výboja 4 J/kg. Sila ďalších výbojov je tiež 4 J/kg. Ak nie je dostupný manuálny 

defibrilátor, vhodný je automatický defibrilátor s oslabovačom (u detí do 8 rokov). Ak nie je 

k dispozícii, použije sa defibrilátor bez oslabovača. Dôležité je, aby sa koordinovali 

kompresie hrudníka s výbojmi s nasledovným poradím: KPR – výboj – KPR – analýza rytmu 

približne každé 2 minúty.  

Ventilácia 

Keďže ventilácia pomocou masky a vaku si vyžaduje komplexnejší prístup, odporúča sa len 

vtedy, keď sú dvaja záchrancovia. Ak je záchranca jeden, má používať na ventiláciu bariérové 

pomôcky. 

Dôležité je vyhnúť sa nadmernej ventilácii, pretože: 

- zvyšuje vnútrohrudný tlak a sťažuje venózny návrat, čím znižuje srdcový výdaj, 

cerebrálny prietok a koronárnu perfúziu, 

- spôsobuje „air-trapping“ (zadržiavanie vzduchu v pľúcach na konci výdychu) 

a barotraumu, 

- zvyšuje riziko regurgitácie a aspirácie u pacientov s nezabezpečenými dýchacími 

cestami. 

Pacienti s obštrukciou dýchacích ciest alebo zlou poddajnosťou pľúc môžu vyžadovať vysoké 

inspiračné tlaky a dobré tesnenie medzi maskou a tvárou, a preto je niekedy potrebná technika 

predýchavania dvoma osobami. 

Nafúknutie žalúdka môže brániť efektívnej ventilácii. Inflácia žalúdka sa sa dá obmedziť tým, 

že sa nepoužívajú nadmerne vysoké inspiračné tlaky. Môže sa zvážiť tlak na krikoidnú 
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chrupavku v prípade, ak obeť nereaguje a ak je k dispozícii ďalší zdravotník. Potrebné            

je vyhnúť sa nadmernému tlaku, ktorý spôsobí obštrukciu trachey.  

Zdravotníci používajú pri KPR 100% kyslík. Keď sa obnoví cirkulácia, frakcia kyslíka          

sa zníži, aby sa predišlo hyperoxii, pričom transkutánne alebo arteriálne saturácie 

hemoglobínu kyslíkom sa udržiavajú na hodnote minimálne 94%. 

 

5.2 Rozšírená neodkladná resuscitácia 

5.2.1 Prevencia zástavy srdca a obehu 

V posledných 20 rokoch sa prežívanie po zástave srdca, ku ktorej došlo v nemocnici, zvýšilo 

z 9 na 27%. Prežívanie po zástave srdca mimo nemocnice však ostáva nízke, približne         

6% (3% u dojčiat a 9% u detí a dospievajúcich). Na zlepšení výsledkov v nemocnici sa 

pravdepodobne podieľalo včasné rozpoznanie rizikových pacientov a ich liečba, ako aj širšie 

uplatňovanie odporúčaní pre KPR, ktoré sú založené na dôkazoch. 

Rozšírená resuscitácia sa uskutočňuje v prostredí, kde sú k dispozícii viacerí záchrancovia      

a môžu vykonávať intervencie súčasne. Dôležitá je však organizácia, ktorá zabezpečí 

fungovanie záchrancov ako efektívneho tímu. 

 

5.2.2 Kompresie hrudníka 

Jeden záchranca začína okamžite s kompresiami hrudníka, zatiaľ čo druhý záchranca 

pripravuje ventiláciu maskou a vakom. Adekvátne kompresie sú pre kvalitnú KPR kľúčové. 

Majú byť s frekvenciou minimálne 100 za minútu, s hĺbkou aspoň 1/3 predozadného priemeru 

hrudníka (4 cm u dojčiat, 5 cm u detí), s minimálnym prerušovaním a uvoľnením hrudníka    

po každej kompresii, aby sa mohol rozopnúť. Pre optimálne kompresie hrudníka je vhodná 

tvrdá podložka. 

Keď jeden záchranca robí kompresie hrudníka, druhý poskytuje ventiláciu, ďalší záchrancovia 

majú získať monitor/defibrilátor, zabezpečiť cievny prístup a vypočítať a pripraviť 

predpokladané lieky.  

 

5.2.3 Ventilácia 

Orofaryngeálny a nazofaryngeálny vzduchovod 

Vzduchovody pomáhajú udržať priechodnosť dýchacích ciest tým, že zabraňujú jazyku           

a mäkkému podnebiu byť prekážkou prúdenia vzduchu vo faryngu. Môžu sa používať u detí, 

ktoré nemajú prehĺtací reflex. Pozornosť treba venovať primeranému rozmeru (priemeru         

a dĺžke) vzduchovodu. 
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Laryngeálna maska 

Keď je predýchavanie maskou a vakom neúspešné a endotracheálna intubácia nie je možná, 

laryngeálna maska je akceptovateľná pre zabezpečenie dýchacích ciest a ventilácie, ak ju 

používa skúsený zdravotník.  

Kyslík 

Počas KPR sa používa 100% kyslík. Keď sa obnoví cirkulácia, frakcia kyslíka sa zníži, aby sa 

predišlo hyperoxii. Transkutánne alebo arteriálne saturácie hemoglobínu kyslíkom sa majú 

udržiavať na hodnote minimálne 94%. 

Predýchavanie maskou a vakom 

Predýchavanie maskou a vakom môže byť účinné počas krátkeho obdobia KPR. Podajú        

sa dva dychy po 30 kompresiách hrudníka (ak je jeden záchranca) alebo po 15 kompresiách     

(ak sú dvaja záchrancovia).  

Ak je dieťa intubované alebo má laryngeálnu masku, ventiluje sa približne s frekvenciou        

1 dych každých 6 až 8 sekúnd (8 až 10-krát za minútu). 

Technika predýchavania dvoma osobami 

Táto technika sa používa u pacientov s obštrukciou dýchacích ciest alebo zlou poddajnosťou 

pľúc, alebo keď má jeden záchranca problém dosiahnuť dobré tesnenie medzi maskou 

a tvárou. 

Nafúknutie žalúdka  

Nafúknutie žalúdka môže brániť efektívnej ventilácii a spôsobovať regurgitáciu a aspiráciu 

žalúdočného obsahu. Riziko inflácie žalúdka sa zníži, ak sa 

-  predchádza nadmerne vysokým inspiračným tlakom 

- použije tlak na krikoidnú chrupavku obete, ktorá nereaguje. To môže vyžadovať 

ďalšieho záchrancu, ak tlak nemôže aplikovať záchranca, ktorý udržiava masku na tvári. 

- zavedie nazogastrická alebo orogastrická sonda na uvoľnenie nafúknutého žalúdka, 

hlavne ak ten kompromituje oxygenáciu a ventiláciu. Sonda sa zavádza až po intubácii, 

pretože interferuje s funkciou gastroezofageálneho sfinktera, čím zvyšuje riziko regurgitácie 

počas intubácie. 

Endotracheálna intubácia 

Tracheálna intubácia je najúčinnejším a najbezpečnejším spôsobom zabezpečenia dýchacích 

ciest. Minimalizuje riziko aspirácie žalúdočného obsahu, umožňuje kontrolovať špičkové 

inspiračné tlaky a inspiračný čas, umožňuje odsávať sekrét z dýchacích ciest a využívať 

pozitívny tlak na konci expíria.  
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Endotracheálne kanyly 

U dojčiat a detí sa používajú endotracheálne kanyly s balónikom aj bez balónika. Pri zlej 

poddajnosti pľúc alebo vysokej rezistencii dýchacích ciest je vhodnejšie použiť kanylu 

s balónikom. 

Veľkosť endotracheálnej kanyly je podľa vnútorného priemeru pre dojčatá 3,5 mm a 4 mm 

pre deti vo veku 1 až 2 roky. Vo veku od 2 rokov sa dá použiť vzorec pre endotracheálnu 

kanylu bez balónika: (vek/4) + 4. Pre veľkosť kanyly s balónikom je lepšie použiť vzorec 

(vek/4) + 3,5.  

Nadmerný tlak v balóniku môže spôsobiť ischemickú nekrózu laryngu, a preto sa má inflačný 

tlak balónika udržiavať pod 20 – 25 cm H2O.  

Monitorovanie dýchania a ventilácie 

Správna pozícia endotracheálnej kanyly sa overuje pozorovaním pohybov hrudníka                 

a zahmlenia kanyly, chýbaním distenzie žalúdka, auskultáciou dýchania v oboch axilách 

a apexoch hrudníka, detekciou oxidu uhličitého vo výdychu, zlepšením saturácií kyslíka 

a frekvencie srdca. 

Keďže klinické overenie polohy kanyly môže byť nespoľahlivé, odporúča sa monitorovať 

oxid uhličitý vo výdychu za použitia kolorimetrického zariadenia alebo kontinuálnej 

kapnografie. U dieťaťa s perfúziou je detekcia oxidu uhličitého vo výdychu najlepšou 

metódou overenia polohy kanyly, u pacientov so zástavou srdca nie je užitočná. Pri správnej 

polohe kanyly zlepšenie kompresií hrudníka vedie ku zvýšeniu vydychovaného oxidu 

uhličitého, čo odpovedá zlepšeniu srdcového výdaja.  

Potvrdenie polohy endotracheálnej kanyly kolorimetricky môže byť narušené, ak: 

-  detektor je kontaminovaný žalúdočným obsahom alebo liečivami s kyslým prostredím 

(napríklad endotracheálne podávaný adrenalín) vtedy je farba stála, nemení sa s dychom, 

- intravenózne podaný adrenalín prechodne zníži pľúcny prietok krvi a následne 

vydychovaný oxid uhličitý pod úroveň detekcie, 

- závažná obštrukcia dýchacích ciest (napríklad status astmaticus) a pľúcny edém 

narušia elimináciu oxidu uhličitého pod hranicu detekcie, 

- veľký únik vzduchu popri hlasivkách zníži vydychovaný objem cez kanylu. 

Ak sa stav intubovaného dieťaťa zhoršuje, potrebné je zvážiť niekoľko možností: zmenu 

polohy kanyly, obštrukciu kanyly, pneumotorax a technickú poruchu zariadenia. 
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5.2.4 KPR novorodencov 

Odporúčania pre dojčatá sa líšia od odporúčaní pre novonarodené deti (napríklad na pôrodnej 

sále alebo počas prvých hodín po narodení) a pre novorodencov počas iniciálnej 

hospitalizácie na jednotkách novorodeneckej intenzívnej starostlivosti. Pomer kompresií 

hrudníka k dychom je 3:1 (u dojčiat 15:2) a robí sa pauza po 3 kompresiách (u dojčiat            

sa nerobí pauza pre ventiláciu). Novorodenci, ktorí vyžadujú KPR v iných podmienkach 

(prednemocničnú alebo na jednotkách pediatrickej intenzívnej starostlivosti), ju dostávajú 

podľa odporúčaní pre dojčatá. Dvaja záchrancovia robia kontinuálne kompresie hrudníka 

s asynchrónnou ventiláciou ak sú zabezpečené dýchacie cesty. Ak dýchacie cesty nie sú 

zabezpečené, pomer kompresií hrudníka a dychov je 15:2. Novorodenec s primárnym 

ochorením srdca má dostávať KPR podľa odporúčaní pre dojčatá s dôrazom na kompresie 

hrudníka. 

 

5.2.5 Mimotelová podpora cirkulácie 

Mimotelová podpora cirkulácie sa zvažuje len u detí, ktorých zastavenie srdca neodpovedá        

na štandardné resuscitačné opatrenia a keď je prítomné potenciálne reverzibilné zastavenie 

obehu. Ak sa mimotelová podpora cirkulácie použije počas zástavy obehu, výsledky sú lepšie 

u detí so základným ochorením srdca než u detí s inými diagnózami.  

 

5.2.6 Zabezpečenie cievneho prístupu 

Cievny prístup je nevyhnutný pre podávanie liekov a odoberanie krvných vzoriek. Získanie 

periférneho cievneho prístupu môže byť obtiažne a lepším spôsobom môže byť intraoseálny 

prístup. 

Intraoseálny prístup  

Tento prístup je rýchly, bezpečný a spoľahlivý. Môžeme cezeň podávať všetky resuscitačné 

lieky, bikarbonát sodný, kryštaloidy, koloidy a krv. Najvhodnejšie je použitie špeciálnych 

intraoseálnych ihiel alebo ihiel pre punkciu kostnej drene (Jamshidiho ihly). Dá sa použiť     

aj motýliková ihla veľkosti 18G. Najčastejším miestom vpichu je proximálna tíbia, 

alternatívou je distálny femur, mediálny maleolus alebo spina iliaca anterior superior. Účinok 

podávaných liečiv je porovnateľný s účinkom po intravenóznom podaní, komplikácie sú 

zriedkavé a vplyv na rast kostí minimálny. Vzorky z kostnej drene sa dajú použiť na krížnu 

skúšku, biochemickú analýzu a na posúdenie acidobázických parametrov. Hodnoty sú 

porovnateľné s krvnými plynmi z centrálnej žily, avšak po podaní bikarbonátu sodného        

cez intraoseálnu kanylu je analýza krvných plynov nepresná. Pre dosiahnutie rýchlejšej 
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distribúcie do centrálnej cirkulácie sa má každé liečivo prepláchnuť bolusom fyziologického 

roztoku. 

Venózny prístup 

Optimálne je zabezpečiť najväčšiu, najľahšie prístupnú žilu, ktorá nevyžaduje prerušenie 

resuscitácie. Periférny venózny prístup je akceptovateľný, ak jeho zavedenie netrvá dlho. 

Zabezpečuje plazmatické koncentrácie liečiv a klinickú odpoveď, ktoré sú rovnaké              

ako pri centrálnom prístupe. Zabezpečenie centrálneho žilového prístupu použitím femorálnej, 

internej jugulárnej, externej jugulárnej alebo subklaviálnej vény (u staršieho dieťaťa) 

vyžaduje tréning a skúsenosti, preto sa neodporúča ako inicálny spôsob cievneho prístupu. 

Endotracheálne podávanie liekov 

Ak sa cievny prístup (intraoseálny alebo intravenózny) nezabezpečí rýchlo, alternatívou         

je intratracheálny prístup, ktorým môžeme podať resuscitačné lieky rozpustné v tukoch - 

adrenalín, atropín, mezokaín a naloxon. Optimálna dávka liekov pre tento prístup nie je 

známa a účinky môžu byť odlišné v porovnaní s intravenóznym podaním. Adrenalín                 

sa odporúča podať v 10-krát vyššej dávke než intravenózne, lidokaín, atropín a naloxon 

v dvoj- až trojnásobnej dávke.  Liečivo sa pre intratracheálne podanie rozriedi s 5 ml 

fyziologického roztoku a po jeho podaní sa pacientovi podá 5 dychov. Intratracheálne podanie 

nie je adekvátnou náhradou intravenózneho alebo intraoseálneho podávania liekov. Napríklad 

adrenalín podaný endotracheálne môže mať kvôli nižším hladinám prevažne 2- adrenergný 

vazodilatačný účinok. Liečivá, ktoré nie sú rozpustné v tukoch (napríklad bikarbonát sodný 

a kalcium), môžu poškodiť dýchacie cesty a nesmú sa podávať endotracheálnym spôsobom. 

 

5.2.7 Liečivá používané pri resuscitácii (Tab. 6) 

Adenozín 

Adenozín vyvoláva prechodnú atrioventrikulárnu nodálnu poruchu vedenia a prerušuje         

reentry okruhy zahŕňajúce atrioventrikulárny uzol. Adenozín sa má podať intravenózne        

čo najbližšie ku srdcu alebo intraoseálne a následne rýchlo prepláchnuť fyziologickým 

roztokom. 

Amiodaron 

Amiodaron je nekompetitívny inhibítor adrenergných receptorov - spomaľuje vedenie 

v atrioventrikulárnom uzle a predlžuje QT interval a refrektérnu periódu. Je  antiarytmikom 

prvej voľby pri bezpulzovej komorovej tachykardii  a fibrilácii komôr, dávka je 5 mg/kg.  

Mimo tejto indikácie sa musí amiodaron podávať pomaly (v priebehu 20 až 60 minút), aby sa 

predišlo hypotenzii. Pred podaním amiodaronu sa odporúča konzultácia s odborníkom. 
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Tab. 6 Lieky pre pediatrickú resuscitáciu  

Liek Dávka Poznámka 

Adrenalín 0,01 mg/kg (0,1 ml/kg 1:10000) 

IV/IO 

0,1 mg/kg (0,1 ml/kg 1:1000) ET  

Maximálna dávka 1 mg IV/IO; 

2,5 mg ET 

Dá sa opakovať každé 3 – 5 minúty. 

Amiodaron 5 mg/kg IV/IO. Môže sa 

opakovať dvakrát do celkovej 

dávky 15 mg/kg. 

Maximálna jednotlivá dávka je 

300 mg. 

Monitoruj EKG a tlak krvi. Prispôsob 

rýchlosť podania urgentnnosti (IV bolus 

počas zástavy srdca, pomalšie, za 20–60 

minút pri rytme s perfúziou). Ak má 

pacient rytmus s perfúziou, pred podaním 

sa odporúča konzultovať odborníka. 

Opatrnosť sa vyžaduje pri podávaní 

s inými látkami, ktoré predlžujú QT 

interval (konzultuj odborníka). 

Atropín 0,02 mg/kg IV/IO  

0,04 -0,06 mg/kg ET. Opakuj raz 

podľa potreby. Minimálna 

dávka: 0,1 mg.  Maximálna 

jednotlivá dávka: 0,5 mg 

Pri otrave organofosfátmi sa dajú použiť 

vyššie dávky. 

Adenozín 0,1 mg/kg (maximum 6 mg)  

Druhá dávka: 0,2mg/kg 

(maximum 12 mg) 

Monitoruj EKG  

Rýchly IV/IO bolus s preplachom 

Kalcium 

chlorid 

20 mg/kg IV/IO (10%: 0,2 

ml/kg). Maximálna jednotlivá 

dávka 2 g 

Podávaj pomaly. 

Glukóza 0,5–1 g/kg IV/IO Novorodenec: 5–10 ml/kg 10% glukózy. 

Dojčatá a deti: 2–4 ml/kg 25% glukózy. 

Dospievajúci: 1–2 ml/kg 50% glukózy. 

Lidokaín Bolus: 1 mg/kg IV/IO  

Infúzia: 20–50 µg/kg/min 

 

Magnézium 

sulfát 

25 -50 mg/kg IV/IO. 

Maximálna dávka 2 g 

Za 10–20 min., rýchlejšie pri torsades de 

pointes. 

Naloxon Úplná reverzia: <5 roč. alebo      

20 kg: 0,1 mg/kg IV/IO/ET
*
         

5 roč. alebo >20 kg: 2 mg 

IV/IO/ET 

Použi nižšie dávky na reverziu depresie 

dýchania pri terapeutickom použití 

opiátov (titrovať 1–5 µg /kg do 

dosiahnutia účinku) 

Prokaínamid 15 mg/kg IV/IO  

Dávka dospelých: 20 mg/min IV 

infúzia do celkovej maximálnej 

dávky 17 mg/kg 

Monitoruj EKG a tlak krvi; podávaj 

pomaly, za 30 - 60 minút. Opatrnosť sa 

vyžaduje pri podávaní s látkami, ktoré 

predlžujú QT interval (konzultuj  

odborníka). 

Bikarbonát 

sodný 

1 mEq/kg na dávku IV/IO 

pomaly 

Po adekvátnej ventilácii 

IV: intravenózny, IO: intraoseálny, ET: endotracheálnou kanylou.    

BIARENT, D. et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. 

Section 6. Paediatric life support. In Resuscitation, 2010, vol. 81, no. 10, p. 1364-1388. 
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Adrenalín  

Adrenalín je základným liekom pri zástave obehu. Ide o endogénny katecholamín so silným 

- a -mimetickým účinkom. Adrenalín vyvoláva vazokonstrikciu, zvyšuje aortálny 

diastolický tlak, čím zlepšuje koronárny perfúzny tlak, zvyšuje frekvenciu srdca, zlepšuje 

kontraktilitu myokardu, stimuluje spontánne kontrakcie a zvyšuje úspešnosť defibrilácie.  

Intravenózna alebo intraoseálna dávka adrenalínu je 0,01mg/kg (0,1ml/kg roztoku 1:10000), 

intratracheálna dávka 0,1mg/kg (0,1ml/kg roztoku 1:1000). Podľa potreby sa dávky opakujú 

každé 3 až 5 minút.  

Adrenalín vo vysokej dávke zlepšuje počas KPR perfúziu myokardu a mozgu a môže urýchliť 

obnovenie spontánnej cirkulácie. Má však aj nepriaznivé účinky, a to poresuscitačný 

hyperadrenergný stav s tachykardiou, hypertenziou, komorovou ektopiou, nekrózou 

myokardu a horšie neurologické výsledky. Keďže medzi jednotlivými osobami existuje veľká 

variabilita vo farmakokinetike a odpovedi na katecholamíny, je možné, že tá istá dávka je    

pre jedného pacienta nebezpečná a pre iného pacienta život zachraňujúca. 

Adrenalín a ostatné katecholamíny sa inaktivujú alkalickými roztokmi, a preto sa nemajú 

nikdy miešať s bikarbonátom sodným.  

Atropín 

Atropín prostredníctvom parasympatolytického účinku zrýchľuje sínusový uzol a zvyšuje 

atrioventrikulárne vedenie. Dávka je 0,02 mg/kg, pričom malé dávky (menej ako 0,1mg) 

môžu vyvolať paradoxnú bradykardiu. Vyššie dávky môžu byť potrebné v špeciálnych 

situáciách, napríklad pri otrave organofosfátmi alebo pri expozícii nervovým plynom.  

Bikarbonát sodný  

Bikarbonát sodný sa štandardne pri KPR neodporúča. Indikáciami je hyperkalémia, 

hypermagnezémia, intoxikácia tricyklickými antidepresívami alebo predávkovanie inými 

blokátormi sodíkových kanálov. Iniciálna dávka je 1 mEq/kg  (1ml/kg 8,4% NaHCO3).        

Pri pretrvávajúcej asystólii sa ďalšie dávky 0,5 - 1mEq/kg podávajú každých 10 minút. 

Nadmerné podávanie bikarbonátu sodného môže mať závažné vedľajšie účinky, medzi ktoré 

patrí posun disociačnej krivky hemoglobínu doľava, akútny intracelulárny presun draslíka 

s poklesom jeho sérovej koncentrácie, pokles plazmatickej koncentrácie ionizovaného 

vápnika, znížený prah pre komorovú fibriláciu, zhoršenie funkcie srdca, hypernatrémia 

a hyperosmolarita. Podávanie bikarbonátu sodného môže viesť k paradoxnej intracelulárnej 

acidóze a acidóze cerebrospinálnej tekutiny, čo je spôsobené prechodným vzostupom 

produkcie oxidu uhličitého a jeho prestupom hematoencefalickou bariérou a bunkovými 

membránami. 
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Glukóza 

Dojčatá majú relatívne vysokú potrebu glukózy a nízke zásoby glykogénu. Keď nároky        

na energiu stúpnu, môže dojsť ku hypoglykémii. Potrebné je vyšetriť hladinu glukózy v krvi 

a hypoglykémiu rýchlo liečiť.  

Kalcium  

Kalcium je nevyhnutné pre kontrakciu myokardu. Pri KPR sa však ako štandardný liek 

neodporúča, pretože nezlepšuje výsledok a okrem toho počas ischémie a reperfúzie 

ischemických orgánov môže jeho zvýšená koncentrácia v cytoplazme viesť ku nekróze 

buniek. Kalcium je indikované v liečbe hypokalcémie, hyperkalémie, hypermagnezémie 

a predávkovania blokátormi vápnikových kanálov. Môže sa podať kalcium chlorid alebo 

glukonát. Kalcium chlorid vedie k väčšiemu vzostupu ionizovaného kalcia počas liečby 

hypokalcémie. V situáciách mimo zástavy cirkulácie sa odporúča kalcium glukonát, lebo má 

nižšiu osmolalitu a menej dráždi cievu. 

Magnézium 

Magnézium sa štandardne neodporúča, je však indikované pri dokázanej hypomagnezémii        

a pri komorovej tachykardii „torsades  de pointes“. Magnézium vedie k vazodilatácii a ak sa 

podá rýchlo, môže spôsobiť hypotenziu.   

Lidokaín 

Lidokaín znižuje automaticitu srdca a potláča komorové arytmie.  Pre zlepšenie návratu 

spontánnej cirkulácie alebo prežívania do prepustenia  z nemocnice nie je tak účinný           

ako amiodaron. Toxicita lidokaínu zahŕňa depresiu myokardu a cirkulácie, svalové zášklby 

a kŕče, hlavne u pacientov s nízkym srdcovým výdajom a zlyhaním pečene alebo obličiek. 

Vazopresín 

Vazopresín je endogénny hormón pôsobiaci na špecifické receptory sprostredkujúce 

systémovú vazokostrikciu (cez V1 receptory) a reabsorpciu vody v renálnych tubuloch        

(cez V2 receptory). Zatiaľ nie je dostatok údajov pre odporúčanie alebo odmietanie 

vazopresínu pri KPR detí. 

 

5.2.8 Bezpulzová zástava cirkulácie 

Postup pri bezpulzovej zástave cirkulácie 

 Zavolať pomoc, poslať pre defibrilátor a začať KPR 

 Napojiť EKG monitor alebo elektródy defibrilátora, podľa ktorých sa posúdi, či je 

rytmus pre defibriláciu vhodný (napríklad komorová fibrilácia lebo rýchla komorová 

tachykardia) alebo nevhodný (napríklad asystólia alebo bezpulzová elektrická 
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aktivita). U asfyktickej zástavy cirkulácie je najčastejším rytmom asystólia 

a bradykardia so širokými QRS komplexami. Komorová fibrilácia a bezpulzová 

elektrická aktivita sú u detí menej časté než u dospelých, ale sú pravdepodobnejšie 

u starších detí alebo u detí s ochoreniami srdca, keď sa pozoruje náhle zastavenie 

obehu. 

 

Postup pri asystólii a bezpulzovej elektrickej aktivite  

Bezpulzová elektrická aktivita je organizovaná elektrická aktivita, najčastejšie pomalá,          

so širokými QRS komplexami, bez hmatných pulzácií. V minulosti sa nazývala 

elektromechanická disociácia. 

 Pokračovať v KPR. Druhý záchranca zabezpečí cievny prístup a podá adrenalín           

v dávke 0,01mg/kg intravenózne alebo intraoseálne, maximálne 1mg. Tá istá dávka sa 

opakuje každých 3 - 5 minút. Vysoké dávky adrenalínu nezvyšujú prežívanie,             

pri asfyxii sú skôr škodlivé. Môžu sa však výnimočne zvážiť pri predávkovaní            

–blokátormi. 

 Pri zabezpečených dýchacích cestách 1 záchranca robí kompresie hrudníka 

s frekvenciou minimálne 100 za minútu bez páuz pre ventiláciu. Druhý záchranca 

dáva dychy s frekvenciou 1 dych každých 6 až 8 sekúnd (8 - 10 dychov za minútu).                    

Pri kompresiách hrudníka sa majú záchrancovia striedať približne po 2 minútach. 

Rytmus sa kontroluje každé 2 minúty s minimálnymi prerušeniami kompresií 

hrudníka. Ak sa rytmus nedá riešiť výbojom, pokračuje sa v KPR a podávaní 

adrenalínu až do návratu spontánnej cirkulácie alebo do ukončenia KPR. 

 Identifikovať a liečiť reverzibilné príčiny (4H a 4T): hypoxiu, hypovolémiu, 

hyperkalémiu alebo hypokalémiu, hypotermiu, tenzný pneumotorax, tamponádu, 

toxické alebo terapeutické poruchy a trombózu. 

 

Postup pri komorovej fibrilácii alebo bezpulzovej komorovej tachykardii  

 Okamžite sa pokúsiť o defibriláciu (4 J/kg pri prvom výboji).  

 Znova začať čo najskôr KPR, pokračovať 2 minúty, overiť rytmus. 

 Ak stav pretrváva, dať ďalší výboj (4 J/kg a túto dávku aj pri ďalších výbojoch), 

obnoviť KPR na 2 minúty. 

 Ak stav pretrváva, dať adrenalín a 3. výboj, obnoviť KPR na 2 minúty. 
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 Podať amiodaron. Ak je stav bez zmeny, striedať výboje s 2 minútami KPR. 

Adrenalín podávať každých 3-5 minút. 

 Identifikovať a liečiť reverzibilné príčiny (4H a 4T). 

 Ak bola defibrilácia úspešná, ale porucha sa vracia, začať KPR, podať amiodaron 

a defibrilovať. Začať kontinuálnu infúziu amiodaronu. 

 

Defibrilátory 

Defibrilácia je asynchrónna depolarizácia myokardu elektrickým výbojom, ktorá ukončí 

komorovú fibriláciu alebo bezpulzovú komorovú tachykardiu. Defibrilátory sú buď 

automatické alebo manuálne ovládané, pričom môžu dodávať monofázické alebo bifázické 

výboje. Používame čo najväčšie elektródy, ktoré umožňujú dobrý kontakt s hrudnou stenou. 

U dojčiat a detí s hmotnosťou do 10 kg sa odporúčajú elektródy s priemerom                         

4,5 cm, u väčších detí s priemerom 8 – 12 cm. Elektródy sa priložia pevne k hrudníku 

v anterolaterálnej pozícii, pri ktorej je jedna elektróda pod pravou klavikulou a druhá           

nad hrotom srdca (vľavo od bradavky nad dolnými rebrami vľavo). Ak sú elektródy príliš 

veľké, použije sa anteroposteriórna pozícia, kedy sa jedna elektróda uloží na chrbát pod ľavú 

lopatku a druhá dopredu, naľavo od sterna. Bifázické výboje sú minimálne tak účinné ako 

monofázické výboje, ale menej porušujú funkciu myokardu. Pri manuálnych defibrilátoroch 

sa používa dávka 4 J/kg pri prvom a ďalších výbojoch. 

Ak nie je k dispozícii manuálny defibrilátor, má sa použiť automatický externý defibrilátor 

(AED), ktorý je schopný rozpoznávať pediatrické rytmy. Takýto defibrilátor má možnosť 

znížiť dodávanú energiu (pre deti vo veku 1 - 8 rokov na 50 - 75J). V urgentných situáciách sa 

dajú použiť aj štandardné AED s dávkami energie pre dospelých. U detí nad 25 kg              

(nad 8 rokov) sa používajú štandardné AED.  

 

Poradie činností u zástavy obehu a dýchania 

Väčšina prípadov zástavy obehu a dýchania u detí a adolescentov je respiračného pôvodu. 

Preto je potrebné najprv začať KPR a až potom zabezpečovať defibrilátor. Najčastejším EKG 

nálezom je asystólia a bezpulzová elektrická aktivita. Bezpulzová elektrická aktivita 

predstavuje elektrickú aktivitu so širokými QRS komplexami, zvyčajne s nízkou frekvenciou. 

Väčšinou nasleduje po hypoxii alebo myokardiálnej ischémii, niekedy má reverzibilnú príčinu 

(napríklad jednu zo 4H a 4T). Asystólia a bezpulzová elektrická aktivita nie sú vhodné          

na defibriláciu. 
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Komorová fibrilácia sa vyskytuje u 4 - 19% prípadov kardiopulmonálnej zástavy u detí, 

pričom výskyt komorovej fibrilácie a bezpulzovej komorovej tachykardie stúpa s vekom. 

Hlavným determinantom prežívania je u týchto pacientov čas do defibrilácie, keďže 

úspešnosť defibrilácie výrazne klesá s predlžovaním tohto času. Preto je lepšie                          

v prípadoch náhleho kolapsu pacienta ihneď volať záchrannú službu, zohnať AED a potom   

čo najskôr začať KPR. 

 

Monitorovanie funkcie srdca 

Pre posúdenie rytmu srdca sa majú čo najskôr naložiť monitorovacie alebo defibrilačné 

elektródy. Invazívne monitorovanie systémového tlaku krvi môže pomôcť zlepšiť účinnosť 

kompresií hrudníka, avšak nemá oddialiť poskytovanie KPR. 

 

5.2.9 Poruchy rytmu 

Arytmie s hemodynamickou instabilitou 

Potrebné je skontrolovať centrálny pulz. Ak chýba, postup je ako pri zástave srdca. Ak je 

centrálny pulz prítomný, potrebné je posúdiť stav hemodynamiky. Ak je hemodynamický stav 

kompromitovaný, potrebné je zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest, ventiláciu, podávať 

kyslík, napojiť EKG monitor alebo defibrilátor a posúdiť typ arytmie. 

Bradykardia 

Bradykardia je zvyčajne vyvolaná hypoxiou, acidózou alebo závažnou hypotenziou, pričom 

môže vyústiť do zástavy srdca. Má sa podávať 100% kyslík, podľa potreby zabezpečiť umelá 

pľúcna ventilácia, napojiť EKG monitor/defibrilátor, zaviesť cievny prístup. Ak dieťa so zlou 

perfúziou má frekvenciu menej ako 60/minútu a neodpovedá rýchlo na ventilačné manévre, 

potrebné je začať kompresie hrudníka a podať adrenalín. Ak je bradykardia vyvolaná 

vagálnou stimuláciou alebo primárnou poruchou atrioventrikulárneho vedenia, pred podaním 

adrenalínu sa podá atropín (0,02 mg/kg intravenózne alebo intraoseálne,                             

alebo 0,04 – 0,06 mg/kg endotracheálne). Kardiostimulátor je účinný len v prípade 

atrioventrikulárnej blokády alebo pri poruche funkcie sínusového uzla, hlavne u detí 

s vrodenými alebo získanými ochoreniami srdca. Neúčinný je pri asystólii alebo arytmiách 

vyvolaných hypoxiou alebo ischémiou srdca. 

Tachykardia 

Ak sú prítomné známky zlej perfúzie a pulzácie nie sú hmatné, je potrebné postupovať        

podľa vyššie uvedených odporúčaní pre KPR. 
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Ak sú pulzácie hmatné a pacient má adekvátnu perfúziu, posúdi sa dýchanie, má sa podať 

kyslík, podľa potreby zabezpečiť umelá pľúcna ventilácia, napojiť EKG monitor/defibrilátor, 

zaviesť cievny prístup. 

 

 Tachykardia s úzkym QRS komplexom 

Ak sa jedná o supraventrikulárnu tachykardiu, najprv sa skúsia vagové manévre. U dojčiat      

a malých detí sa aplikuje ľad na tvár, u starších detí sa použije masáž karotického sínusu 

alebo Valsalvov manéver. Farmakologická kardioverzia adenozínom, ktorý je endogénnym 

nukleotidom vyvolávajúcim krátkodobú atrioventrikulárnu blokádu a narušenie reentry 

akcesórneho zväzku, je veľmi účinná s minimálnymi a prechodnými vedľajšími účinkami. 

Adenozín sa podá intravenózne alebo intraoseálne v dávke 0,1 mg/kg veľmi rýchlo 

s okamžitým preplachom ≥ 5 ml fyziologického roztoku zo súčasne napojenej striekačky.        

Je bezpečný, lebo má krátky polčas (10 s). Elektrická kardioverzia (synchronizovaná s vlnou 

R) je indikovaná u hemodynamicky instabilného dieťaťa, alebo u dieťaťa, u ktorého nebol 

účinný adenozín. Prvá dávka je 0,5 – 1 J/kg, druhá dávka 2 J/kg. Ak je neúspešná, zváži sa 

amiodaron 5 mg/kg intravenózne alebo intraoseálne alebo prokaínamid 15 mg/kg. Oba lieky 

sa musia podávať pomaly, amiodaron v infúzii trvajúcej 20 až 60 minút a prokaínamid          

počas 30 až 60 minút v závislosti od urgentnosti a za súčasného monitorovania EKG a tlaku 

krvi. 

 Tachykardia so širokým QRS komplexom 

Tachykardia vzniká často v komorách, ale môže byť aj supraventrikulárneho pôvodu. 

Komorovú tachykardiu treba zvážiť hlavne u detí po kardiochirurgickej operácii, 

s kardiomyopatiou, myokarditídou, poruchou elektrolytov, predĺženým QT intervalom. 

Keďže každá antiarytmická liečba môže mať závažné nežiaduce účinky, potrebná je 

konzultácia s odborníkom.  

U hemodynamicky stabilného pacienta je možné použiť adenozín, ktorý môže odlíšiť 

supraventrikulárnu tachykardiu od komorovej tachykardie a môže konvertovať 

supraventrikulárnu tachykardiu so širokými komplexami. Adenozín sa môže použiť len vtedy, 

keď je rytmus pravidelný a QRS sú monomorfné. Adenozín sa nemá použiť u pacientov        

so známym Wolff-Parkinson-Whiteovým syndrómom. V liečbe sa zváži po sedácii pacienta 

elektrická kardioverzia s použitím dávky 0,5 - 1 J/kg, podľa potreby druhá dávka 2J/kg. 

Farmakologická konverzia je možná intravenóznym amiodaronom (5 mg/kg v priebehu         

20 - 60 minút) alebo prokaínamidom (15 mg/kg počas 30 - 60 minút). Monitoruje sa tlak krvi 
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a EKG. Infúzia sa spomalí alebo zastaví v prípade poklesu tlaku krvi alebo pri rozšírení        

QRS komplexov.  

U hemodynamicky nestabilného pacienta je metódou voľby kardioverzia s výbojom             

0,5 - 1 J/kg. Ak je neúspešná, dávka sa zvýši na 2J/kg.  

 

 Torsades de Pointes 

Táto polymorfná komorová tachykardia je spojená s dlhým QT intervalom, ktorý môže byť 

kongenitálny alebo dôsledkom toxicity antiarytmík skupiny IA (napríklad prokaínamidu, 

chinidínu, dizopyramidu) alebo antiarytmík skupiny III (napríklad sotalolu a amiodaronu), 

tricyklických antidepresív, digitalisu alebo liekových interakcií.  

Tachykardia torsades de pointes zvyčajne rýchlo prechádza do komorovej fibrilácie             

alebo bezpulzovej komorovej tachykardie. Potrebné je začať KPR a použiť defibriláciu.       

Bez ohľadu na príčinu sa lieči rýchlou intravenóznou infúziou (v priebehu niekoľkých minút) 

magnézium sulfátu (25
 
až 50 mg/kg; maximálna jednotlivá dávka je 2 g).

 
 

 

5.2.10 Pacienti so špecifickými stavmi 

Pacient s jednokomorovou cirkuláciou  

U detí s jednokomorovou cirkuláciou a systémovo-pľúcnou spojkou alebo konduitom z pravej 

komory na pľúcnicu sa zváži podanie heparínu (keď je podozrenie na upchatie spojky       

alebo konduitu). Opatrenia sa zameriavajú na zabezpečenie prietoku krvi do pľúc.                 

Po resuscitácii sa podávanie kyslíka upraví tak, aby sa dosiahol vyvážený pomer prietoku krvi 

do systémového a pľúcneho riečiska s cieľom dosiahnuť arteriálne saturácie hemoglobínu 

kyslíkom približne 80%. Hodnota oxidu uhličitého vo výdychu u pacienta s jednokomorovu 

cirkuláciou nemusí byť spoľahlivým indikátorom kvality KPR, pretože pľúcny prietok krvi sa 

mení náhle a nemusí nevyhnutne odrážať srdcový výdaj.  

U novorodencov, ktorí majú v období pred zástavou srdca zvýšený prietok krvi do pľúc, môže 

byť prospešné dosiahnuť vyšší parciálny tlak oxidu uhličitého v krvi (6,8 - 8,0 kPa) znížením 

minútovej ventilácie, prípadne podaním opioidov a/alebo svalových relaxancií. Novorodenci 

s nízkym srdcovým výdajom po prvom stupni paliácie môžu mať úžitok zo systémovej 

vazodilatácie -adrenergnými antagonistami, napríklad fenoxybenzamínom. Ďalšie lieky 

znižujúce systémovú cievnu rezistenciu (napríklad milrinon alebo nitroprusid sodný) sa môžu 

zvážiť u pacientov s nadmerným prietokom krvi do pľúcneho riečiska. Zmeny 

hemodynamiky, ktoré môžu byť predzvesťou zástavy srdca, je vhodné monitorovať pomocou 

vyšetrenia centrálnych venóznych saturácií kyslíka alebo NIRS.  
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U pacientov s jednokomorovu fyziológiou po 2. alebo 3. stupni chirurgického riešenia         

(po operácii „Bidirekčný Glenn“ alebo „Fontan“) môže hypoventilácia zlepšiť dodávku 

kyslíka. Počas zástavy cirkulácie sa zváži možnosť napojenia na ECMO.  

 

 

Pacient so septickým šokom  

Iniciálne sa používajú izotonické roztoky kryštaloidov, následne aj koloidy. Odporúča sa 

monitorovanie centrálnych venóznych saturácií kyslíka, ktoré sa majú udržiavať na hodnotách 

≥ 70% (u detí s normálnymi arteriálnymi saturáciami kyslíka). Včas sa zváži podporná 

ventilácia. Pri endotracheálnej intubácii má podanie etomidátu minimálne nežiaduce 

hemodynamické účinky, avšak štandardne sa neodporúča. Jeho podanie u detí a dospelých              

so septickým šokom bolo spojené s vyššou úmrtnosťou. 

 

Pacient s pľúcnou hypertenziou 

Majú sa uplatniť štandardné intervencie KPR včítane zabezpečenia oxygenácie a ventilácie. 

Prospešné je upraviť hyperkapniu. Bolus izotonického roztoku môže pomôcť udržať preload 

systémovej komory. Zváži sa intravenózna alebo inhalačná liečba znižujúca PVR (inhalačný 

oxid dusnatý, aerosolizovaný alebo intravenózny prostacyklín). Môže byť prospešné ECMO, 

ak sa naň pacient napojí včas.  

 

Pacient s intoxikáciou lokálnymi anestetikami 

Úspešná je liečba intravenóznymi emulziami lipidov. 

 

Pacient s intoxikáciou kokaínom 

Najčastejším prejavom je akútny koronárny syndróm s bolesťami na hrudníku a poruchami 

rytmu srdca. Môže byť predĺžený akčný potenciál a QRS komplex a porušená kontraktilita 

myokardu.  

Liečba zahŕňa agresívnu liečbu hypertermie, pričom sa zváži: 

 nitroglycerín, benzodiazepíny, fentolamín pri koronárnom vazospazme 

 bikarbonát sodný pri komorovej arytmii 

 bolus lidokaínu s následnou infúziou na prevenciu arytmií, ktoré sú dôsledkom 

infarktu myokardu. 

Nepodávajú sa -adrenergné blokátory. 
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Pacient s intoxikáciou tricyklickými antidepresívami a inými blokátormi sodíkového kanála 

Toxické dávky spôsobujú kardiovaskulárne poruchy včítane porúch intraventrikulárneho 

vedenia, srdcovej blokády, bradykardie, predĺženia QT intervalu, komorových arytmií 

(torsades de pointes, komorovej tachykardie a fibrilácie), hypotenzie, kŕče a zníženú úroveň 

vedomia.  

Liečba zahŕňa: 

 Intravenózne bolusy bikarbonátu sodného (1-2 mmol/kg), kým sa nedosiahne            

pH  7,45. Následne sa podáva infúzia na udržanie alkalózy.  

 Fyziologický roztok na liečbu hypotenzie. Ak hypotenzia pretrváva, podáva sa 

adrenalín alebo noradrenalín. 

 Zváženie ECMO, ak sa tlak krvi nedá udržať vysokými dávkami vazopresorov. 

Nepodávajú sa antiarytmiká triedy IA (chinidín, prokaínamid) alebo triedy III (amiodaron, 

sotalol), lebo zvyšujú kardiálnu toxicitu. 

 

Pacient s intoxikáciou blokátormi vápnikových kanálov 

Prejavy toxicity zahŕňajú hypotenziu, EKG zmeny (predĺženie QT intervalu, rozšírenie QRS 

komplexu a blokádu pravého Tawarovho ramienka), arytmie (bradykardiu, supraventrikulárnu 

tachykardiu, komorovú tachykardiu, torsades de pointes a komorovú fibriláciu), kŕče 

a poruchy mentálneho stavu.  

Liečba zahŕňa: 

 Pri hypotenzii fyziologický roztok v malých bolusoch, pretože porucha funkcie 

myokardu limituje množstvo podaného objemu. 

 Kalcium chlorid 20 mg/kg (0,2 ml/kg 10% roztoku) intravenózne počas 5 až 10 minút. 

Ak je účinok priaznivý, pokračuje sa v kontinuálnej infúzii 20 - 50 mg/kg/hod. 

Kalcium chlorid môže spôsobiť závažné poškodenie tkaniva, preto sa má podávať     

cez centrálny vstup. Ak to nie je možné, podáva sa kalcium glukonát cez spoľahlivú 

periférnu žilu.  

 Bradykardia a hypotenzia sa liečia vazopresormi a inotropikami ako sú noradrenalín 

a adrenalín. 

 Nie sú jasné odporúčania týkajúce sa podávania inzulínu a glukózy alebo bikarbonátu 

sodného. 
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Pacient s intoxikáciou beta-adrenergnými blokátormi  

Toxické dávky –adrenergných blokátorov spôsobujú bradykardiu, blokádu srdca a zníženie 

kontraktility myokardu. Niektoré z nich (napríklad propranolol a sotalol) môžu predĺžiť     

QRS a QT interval.  

Liečba zahŕňa: 

 infúziu vysokých dávok adrenalínu, 

 glukagón (u dospievajúcich 5 až 10 mg glukagónu počas niekoľkých minút a následne 

infúzia 1 až 5 mg/hod). 

Nie je jasné odporúčanie o podaní kalcia. Dá sa zvážiť, ak sú glukagón a katecholamíny 

neúčinné. 

 

Pacient s intoxikáciou opioidmi 

Narkotiká spôsobujú hypoventiláciu, apnoe, bradykardiu, hypotenziu a zníženú reaktivitu. 

Liečba zahŕňa: 

 Podporu oxygenácie a ventilácie pri závažnej depresii dýchania. 

 Naloxon, ktorý zvráti pri predávkovaní narkotikami depresiu dýchania, avšak u osôb 

s dlhodbou závislosťou alebo kardiovaskulárnym ochorením môže významne zvýšiť 

frekvenciu srdca a tlak krvi a vyvolať pľúcny edém, poruchy srdcového rytmu 

(včítane asystólie) a kŕče. Ventilácia pred podaním naloxonu môže tieto nežiaduce 

účinky zmierniť. Intramuskulárne podanie spomalí nástup účinku naloxonu. Potrebné 

je časté sledovanie kardiorespiračného stavu, lebo ten sa môže zhoršiť. 

 

5.3 Stabilizácia po resuscitácii 

Po návrate spontánnej cirkulácie je cieľom starostlivosti uchovať mozgové funkcie, predísť 

sekundárnemu orgánovému poškodeniu, diagnostikovať a liečiť základné ochorenie. 

Nevyhnutné je pacienta pravidelne sledovať, pretože po krátkom období hemodynamickej 

stability sa stav často zhorší.  

 

5.3.1 Respiračný systém 

Keďže hyperoxémia zhoršuje oxidatívne poškodenie po ischemickej reperfúzii, snaha je 

znížiť frakciu inspirovaného kyslíka tak, aby sa dosiahol primeraný obsah kyslíka v arteriálnej 

krvi. U necyanotických detí sú to arteriálne saturácie hemoglobínu kyslíkom ≥ 94%. 
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Kontinuálna kapnografia pomáha u mechanicky ventilovaných pacientov predchádzať 

hypoventilácii alebo hyperventilácii.  

 

5.3.2 Kardiovaskulárny systém 

Udržanie adekvátneho srdcového výdaja je kľúčovým faktorom pre zachovanie orgánových 

funkcií. Znížený srdcový výdaj alebo šok môžu byť dôsledkom nedostatočnej objemovej 

resuscitácie, straty cievneho tonusu a/alebo poruchy funkcie myokardu. Liečivá používané    

na udržanie cirkulácie sa dajú zaradiť podľa farmakologického účinku do troch tried: 

inotropiká, vazopresory a vazodilatátory. Inotropiká zlepšujú funkciu myokardu a často          

aj zvyšujú frekvenciu srdca. Vazopresory zvyšujú pľúcnu a  systémovú vaskulárnu 

rezistenciu, vazodilatátory ju znižujú. Farmakokinetika a farmakodynamika týchto látok sa 

veľmi mení od pacienta k pacientovi, ako aj z hodiny na hodinu u toho istého pacienta. Medzi 

faktory, ktoré ovplyvňujú účinok týchto látok patria vek, zrelosť, základný chorobný proces, 

metabolický stav, acidobázická rovnováha, endokrinný stav, funkcia pečene a obličiek. 

Adrenalín 

Adrenalín v kontinuálnej infúzii je indikovaný v liečbe šoku so zníženou systémovou 

perfúziou akéhokoľvek pôvodu, keď neodpovedá na doplnenie tekutinami. Adrenalín je 

katecholamín so silným inotropným a chronotropným účinkom, vo vyšších dávkach               

aj vazokonstrikčným účinkom. Zvyčajne sa začína podávať v dávke 0,1 - 0,3 µg/kg/min, ďalej 

sa môže dávka podľa pozorovaného hemodynamického účinku zvyšovať až do 1µg/kg/min. 

Adrenalín sa uprednostňuje pred dopamínom hlavne u pacientov so značnou 

hemodynamickou instabilitou. Môže viesť ku vzniku predsieňových a komorových 

tachyarytmií, hyperglykémii, hypokalémii a zvýšenej hladine laktátu. Podanie lieku          

mimo žily spôsobí lokálnu ischémiu. 

Dopamín 

Dopamín je endogénny katecholamín s komplexnými kardiovaskulárnymi účinkami. 

V nízkych dávkach zvyšuje krvný prietok splanchnikom, v dávkach nad 5 µg/kg/min 

stimuluje -adrenergné receptory v myokarde, nad 10 µg/kg/min  má aj vazokonstrikčné 

účinky. Medzi jednotlivými pacientmi existuje výrazná variabilita v kinetike a účinku. Ak  je 

potrebný vyšší inotropný účinok, lepšie je pridať adrenalín alebo dobutamín než zvyšovať 

dávku dopamínu.  

Dobutamín  

Dobutamín je syntetický katecholamín s relatívne selektívnym účinkom na 1-adrenergné 

receptory a menším účinkom na 2-adrenergné receptory, čím zlepšuje kontraktilitu myokardu 
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a zvyčajne znižuje periférny cievny tonus. Používa sa v dávke 2 - 20 µg/kg/min                    

a je indikovaný hlavne u nízkeho srdcového výdaja, ktorý je dôsledkom zníženej funkcie 

myokardu. 

Noradrenalín 

Noradrenalín je neurotransmiter sympatického nervového systému. Má silné inotropné účinky 

a aktivuje aj periférne - a -adrenergné receptory. V klinicky používaných dávkach prevláda 

- adrenergný účinok, preto je indikovaný hlavne u stavov, ktoré sú spojené s nízkou cievnou 

rezistenciou, t.j. v liečbe septického, spinálneho a anafylaktického šoku.  

Nitroprusid sodný 

Nitroprusid sodný je vazodilatátor, ktorý znižuje vaskulárnu rezistenciu stimuláciou lokálnej 

produkcie oxidu dusnatého. Je indikovaný v liečbe šoku alebo nízkeho srdcového výdaja, 

ktoré sú spojené s vysokou cievnou rezistenciou. Infúzia sa začína zvyčajne dávkou                 

1 µg/kg/min, pričom sa podľa potreby môže zvýšiť až na 8 µg/kg/min. Pri metabolizme 

nitroprusidu sa uvoľňuje oxid dusnatý a kyanid, ten sa potom v pečeni metabolizuje               

na tiokyanát. Pri vysokých dávkach alebo poruche pečene sa môže hromadiť kyanid              

a pri poruche obličiek tiokyanát, ktorý má nepriaznivé účinky na centrálny nervový systém. 

Inodilatátory 

Liečivá tejto triedy majú inotropný účinok kombinovaný s vazodilatačným účinkom             

na systémové a pľúcne riečisko. V súčasnosti je z tejto triedy dostupný amrinon a milrinon, 

ktoré inhibujú III. typ fosfodiesterázy. Inodilatátory sú indikované hlavne u detí s poruchou 

myokardiálnej funkcie a zvýšenou systémovou alebo pľúcnou cievnou rezistenciou.              

Ich hlavnou nevýhodou je relatívne dlhý polčas eliminácie. Podávajú sa vo forme nasycovacej 

dávky s následnou kontinuálnou infúziou. Milrinon sa podáva vo forme bolusu                     

50 až 75 µg/kg s následnou infúziou 0,5 až 0,75 µg/kg/min. Uprednostňuje sa                    

pred amrinonom, pretože má kratší polčas a nemá trombocytopenický účinok. Amrinon sa 

podáva vo forme bolusu v dávke  0,75 až 1 mg/kg v priebehu 5 minút s následnou infúziou 

v dávke 5 až 10 µg/kg/min. U novorodencov a u pacientov s poruchou funkcie obličiek je 

klírens amrinonu a milrinonu nižšií, čím sa zvyšuje riziko hypotenzie.   

 

5.3.3 Zachovanie neurologických funkcií 

Pre zachovanie neurologických funkcií je kľúčovým faktorom zabezpečiť mozgu adekvátnu 

dodávku kyslíka a predísť sekundárnemu poškodeniu neurónov.  

Priaznivý vplyv na mozog po ischémii môže mať centrálna hypotermia (32 – 34 
o
C). Dieťa    

po resuscitácii sa nemá aktívne zohrievať, pokiaľ teplota nie je pod 32
o
C.                              
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Po 12 - 24 hodinách hypotermie sa má dieťa začať pomaly zohrievať, nie však rýchlejšie     

ako 0,5
o
C za hodinu. Triaške, ktorá sprevádza hypotermiu, sa dá predísť hlbokou sedáciou 

a neuromuskulárnou blokádou. Horúčka sa spája s horším neurologickým výsledkom a kŕče 

zvyšujú metabolické požiadavky mozgu. Preto sa majú obe agresívne liečiť. 

 

5.4 Prítomnosť rodičov pri KPR  

Rodičia alebo rodinní príslušníci sa často nepýtajú, či môžu byť prítomní počas KPR. 

Poskytovatelia resuscitačnej starostlivosti by im to mali umožniť, ak to miestne podmienky 

dovoľujú. U rodičov, ktorí boli prítomní pri KPR, sa udáva v neskoršom období menší výskyt 

úzkosti a depresií. 

 

5.5 Ukončenie KPR  

Nie sú jasné údaje o tom, kedy ukončiť KPR. Do úvahy sa majú zobrať viaceré faktory,       

ako  napríklad príčina zástavy srdca, základné ochorenie, trvanie kardiopulmonálnej zástavy 

bez liečby, efektivita a trvanie KPR. 

 

5.6 Zastavenie obehu na jednotke kardiointenzívnej starostlivosti 

Na jednotkách detskej kardiointenzívnej starostlivosti je výskyt zástavy srdca vyšší              

než na jednotkách všeobecnej intenzívnej starostlivosti. Výsledok je však lepší - prežíva 

približne 40% detí v porovnaní s 25% na všeobecných jednotkách. Príčiny zástavy srdca sú 

tiež odlišné. Na jednotkách všeobecnej intenzívnej medicíny je zastavenie srdca najčastejšie 

dôsledkom asfyxie v dôsledku respiračného zlyhania, u pacientov so srdcovým ochorením 

môže byť KPR potrebná kvôli poooperačne nízkemu srdcovému výdaju, akútnej kardiálnej 

dekompenzácii pri respiračnej príhode, uzavretiu aortopulmonálnej spojky, pľúcnej 

hypertenznej kríze, arytmii alebo koronárnej príhode. Prežívanie detí vyžadujúcich KPR je 

vyššie, ak sú po kardiochirurgickej operácii než u pacientov pred operáciou                       

alebo u nechirurgických kardiologických pacientov.  

Zastavenie srdca a KPR prebieha v niekoľkých fázach: 

1. Fáza pred zástavou srdca. Táto fáza dáva najväčšie šance zlepšiť prežívanie pacientov 

tým, že poskytuje možnosť predvídať problém a predísť bezpulzovej zástave srdca. Dôraz 

sa kladie na včasnú resuscitáciu, t.j. ešte skôr ako dôjde ku zástave srdca, pretože vyššie 

prežívanie do prepustenia z nemocnice majú deti, ktoré dostávajú masáž srdca                

pre bradykardiu s prítomnými pulzáciami, než deti, ktoré sa prezentujú bezpulzovou 
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zastavenie srdca. U pacientov s ochorením srdca je mimoriadne dôležité zabezpečiť 

adekvátnu oxygenáciu, cirkuláciu a ventiláciu. Okrem štandardných postupov cirkulačnej 

a respiračnej podpory sa využíva aj otvorenie hrudníka alebo mechanická podpora 

cirkulácie.  

2. Fáza chýbajúceho prietoku (zastavenie srdca bez kompresií). Činnosti sa zameriavajú          

na včasné rozpoznanie zástavy cirkulácie s tým, že u kriticky chorých detí, ktorým sa 

zmenia monitorované parametre, je potrebné si najprv overiť,  že naozaj nie je klinický 

problém s pacientom, a až potom sa sústreďovať na technické chyby monitorovacieho 

systému. 

3. Fáza nízkeho prietoku s kompresiami hrudníka. Cieľom je optimalizovať koronárny 

prefúzny tlak a prietok do najvýznamnejších orgánov. Súčasné odporúčania sú “tlačiť 

silno a rýchlo“ a minimalizovať pauzy medzi kompresiami. Pacienti s VCHS majú rôzne 

typy cirkulácie, ktoré môžu byť významnou limitáciou účinnosti kompresií hrudníka. Sú 

to napríklad pacienti s jednokomorovou cirkuláciou, nedomykavosťou srdcových chlopní 

alebo kavopulmonálnym spojením. Farmakologická liečba má tiež niektoré špecifiká: 

všeobecne neodporúčané podávanie kalcia pri KPR môže viesť u novorodenca 

s pooperačne nízkym srdcovým výdajom k zlepšeniu funkcie myokardu.                           

U kardiochirurgického pacienta  otvorenie hrudníka umožňuje priamu masáž srdca. 

4. Fáza zotavenia po resuscitácii. Správne intervencie v tejto fáze môžu tiež zlepšiť 

výsledok a zahŕňajú dôslednú kontrolu telesnej teploty, glykémie, tlaku krvi, koagulácie, 

acidobázickej rovnováhy, oxygenácie a ventilácie.  

 

5.7 Tréning KPR pomocou simulácií 

Napriek tomu, že sa v posledných rokoch venuje veľké úsilie zlepšeniu výsledkov KPR 

a odporúčania sú založené na dôkazoch (evidence-based), štúdie ukazujú nedostatky v KPR: 

pomalú frekvenciu a nedostatočnú hĺbku kompresií hrudníka, ako aj významne dlhé pauzy 

medzi nimi. Preto je veľmi dôležitý nácvik  KPR so získavaním spätnej väzby (Obr. 15).  

Novým spôsobom tréningu je riešenie klinických situácií pomocou simulácií. Takéto 

tréningové programy v porovnaní  so štandardným spôsobom vedú k lepším výkonom, 

napríklad pri katetrizácií ciev a včasnom zabezpečení dýchacích ciest. Dajú sa identifikovať 

deficity v tímovom manažmente kritických situácií a dá sa zlepšiť rozdelenie úloh                    

a komunikácia v tíme.  
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Obr. 15 Simulačný systém tréningu v intenzívnej starostlivosti.  

 

Tréningy pomocou simulácií sa pôvodne uskutočňovali v  centrách špeciálne určených         

pre výučbu, mimo klinického času a sústreďovali sa na technické aspekty KPR. Novším 

spôsobom sú simulačné tréningy „in situ“, t.j. na mieste poskytovanej starostlivosti, ktoré 

zahŕňajú aj „debriefing“ (rozbor situácie). Tieto tréningy včítane didaktickej výuky umožňujú 

ľahko inkorporovať celý tím zdravotníckych pracovníkov (lekárov, zdravotné sestry), 

používať celé spektrum prístrojov daného oddelenia a dosiahnuť realizmus na všetkých 

dôležitých úrovniach – technickej, koncepčnej a emocionálnej. Tréning na jednotkách 

pediatrickej kardiointenzívnej   starostlivosti  je  dôležitý aj z toho dôvodu, že kritické stavy 

zahŕňajú  komplexnú fyziológiu cirkulácie a KPR často presahuje rámec odporúčaní 

rozšírenej neodkladnej resuscitácie („Pediatric Advanced Life Support“). Týka sa to hlavne 

situácií, kde sa používajú neštandardné technológie ako napríklad ECMO.  
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6 PSYCHOSOCIÁLNE  ASPEKTY  STAROSTLIVOSTI 

O KRITICKY CHORÉ DIEŤA S OCHORENÍM SRDCA 

 

Prístup orientovaný na rodinu na jednotkách intenzívnej starostlivosti zlepšuje výsledky      

ako aj spokojnosť rodiny a ošetrujúceho personálu. Cieľom prístupu orientovaného na rodinu 

je vytvorenie tzv. terapeutickej aliancie,  t .j .  spolupráce na základe vzájomného 

rešpektovania sa a otvorenej komunikácie medzi zdravotníckymi pracovníkmi a rodičmi. 

Princípom aliancie je „čo najlepší záujem dieťaťa“. V rámci tejto spolupráce sa dajú úlohy 

odborníkov a rodičov zadeliť do šiestich oblastí (Tab. 7).  

Prioritami pre rodičov počas obdobia kritického ochorenia  ich dieťaťa sú: 1) získavanie 

pravdivých a zrozumiteľných informácií ako sa dieťa lieči, 2) každodenné poskytovanie 

informácií, 3) prítomnosť pri  dieťati, 4) podieľanie sa na starostlivosti, 5) návštevy                        

bez  obmedzenia, 6) mať miesto pre odpočinok blízko jednotky intenzívnej starostlivosti,              

7) empatický prístup od zdravotníkov a 8) mať pocit, že existuje nádej. 

 

Tab. 7 Šesť dimenzií starostlivosti orientovanej na rodinu  

Rešpekt 

k dieťaťu             

a rodine 

Rešpekt k multikulturálnej rozličnosti 

(napríklad k rozdielnosti rasy, etnicity, rituálov, noriem, hodnôt, 

viery a sociálno-ekonomických podmienok) 

Informácie                    

a vzdelávanie 

Komunikácia a vzdelávanie v zrozumiteľnom jazyku 

Koordinácia 

starostlivosti 

Koordinácia starostlivosti v rámci jednotky intenzívnej starostlivosti 

a medzi jednotkami. Koordinácia sa týka časovania, správnosti         

a presnosti. 

Fyzická podpora Prevencia utrpenia z bolesti a nepohodlia. 

Emocionálna 

podpora  

Podpora uspokojovania emocionálnych a spirituálnych potrieb. 

Zahrnutie 

rodičov               

do starostlivosti 

Otvorená a flexibilná organizácia umožňujúca účasť rodičov           

na rozhodovaní a starostlivosti založenej na potrebách dieťaťa 

a rodiny. 

 
Z: ROMER, LH et al. Impact of pediatric critical care on the family, community, and society.     

In NICHOLS, DG. Rogers´ Textbook of Pediatric Intensive Care, 4th ed. Philadelphia: 

Lippincott Williams  Wilkins, a Wolters Kluwer business, 2008. p. 24-35. 
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Na jednotkách kardiointenzívnej starostlivosti si prístup orientovaný na rodinu vyžaduje úzku 

spoluprácu všetkých členov tímu, t.j. intenzivistov, anesteziológov, kardiológov, 

kardiochirurgov, zdravotných sestier, sociálnych pracovníkov, psychológov, rodičov            

a aj ďalších členov rodiny. Užitočné je informovať rodičov a pacienta o pooperačnej 

starostlivosti už pred operáciou. K tomu sú vhodné informačné brožúrky, pohovor, použitie 

video-záznamu, návšteva jednotky intenzívnej starostlivosti. V pooperačnom období sa 

rodičom umožňuje prítomnosť pri lôžku dieťaťa, ich prítomnosť počas lekárskych vizít 

a výkonov je zatiaľ diskutovanou otázkou. 
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