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Úvodní slovo

Vážené  kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

     je nám velkou ctí Vás srdečně přivítat na odborné konferenci, kterou organizuje kolektiv na-
šeho léčebného centra spolu s Českou společností hyperbarické a letecké medicíny,  Lékařskou 
fakultou Ostravské univerzity, Lékařskou fakultou University Palackého v Olomouci a Lékařskou 
fakultou University Karlovy v Hradci Králové. Navazujeme na loňskou mezinárodní konferenci k 
60. výročí založení Ústavu leteckého zdravotnictví Praha, která se uskutečnila spolu s 20. konfe-
rencí České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP.
     Letošní konference bude probíhat podobně jako v roce 2012 po dobu tří dnů. Konferenci IV. 
Ostravské dny hyperbarické medicíny bude předcházet satelitní interaktivní workshop, týkající se 
teoretických a praktických aspektů medicíny založené na důkazech (EBM). Organizace se zhostili 
kolegové z olomouckého univerzitního pracoviště, které získalo statut středoevropské pobočky 
Institutu Joanna Briggs v Adelaide (Austrálie).  Jsme si vědomi, že EBM v soudobém medicín-
ském světě, charakterizovaném rychlým rozvojem sofistikovaných, avšak nákladných technologií, 
bude hrát stále významnější roli.  Konference je určena pro kolegy nejen v rámci našeho oboru 
hyperbarická a letecká medicína, ale také pro ostatní odborné lékaře, praktické lékaře, lékaře 
posuzující zdravotní způsobilost k sportovnímu i profesnímu potápění, stejně jako pro pracovníky 
z řad profesionálních potápěčů vojenských, policejních, hasičských a jiných záchranných složek.
     Věříme, že valašská obec Rožnov pod Radhoštěm, kterou jsme letos zvolili, bude místem, na 
které budete i po letech vzpomínat nejen kvůli zajímavému a podnětnému odborného programu, 
který jsme pro Vás připravili, ale také pro  památky valašské lidové tvořivosti a malebnou krásu 
okolních beskydských hor. Těšíme se na vzájemné setkání s Vámi.  
                                                                          

Michal Hájek s organizačním výborem

Odborný program – tématické okruhy

Medicína založená na důkazech
Hyperbarická medicína, hyperbarická fyziologie
Potápěčská medicína, potápěčská fyziologie,
Organizace provozu a vzdělávání personálu

Letecká medicína
Varia



Časové rozvržení programu

Středa 18. června 2014

Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny 
založené na důkazech

 11:00 - 15:00 Registrace

13:00 - 15:00 Odborný program - blok I.
Předsedající:  M. Klugar, J. Klugarová, J. Marečková 

1. M Klugar, J Klugarová, J Marečková,  The Importance of Evidence-Based Health Care and Systematic
                  Review for Practice       60´

2. M Klugar, J Klugarová, J Marečková, The Basics of Evidence-Based Hyperbaric Medicine;
                  Creating of Clinical Questions       60´ 

                        15:00 - 15:30 Přestávka

15:30 - 17:00 Odborný program - blok II.
Předsedající:  M. Klugar, J. Klugarová, J. Marečková

3. J Klugarová, J Marečková, D Tučková, S Bocková, Z Kelnarová, I Nytra, M Klugar,
                  Practical part: Making of Clinical Questions in the Field of Hyperbaric Medicine       30´ 

4. M Klugar,  Z Kelnarová, J Klugarová, J Marečková, D Tučková, S Bocková, I Nytra,  Lecture
                  and Practical Part: Systematic Search Strategy   30´

5. J Marečková, J Klugarová, M Klugar, The Czech Republic (Middle European) Centre for Evidence-Based
                  Health Care: An Affiliated Centre of The Joanna Briggs Institute; Activities and Opportunities for
                  Cooperation    30´

18:30 - 19:15 Návštěva Valašského muzea v přírodě
19:30 - 23:00 Večeře, posezení s cimbálovou muzikou Jánoš,  

Restaurant Rožnovský Rynek ve Společenském domě



 Čtvrtek 19. června 2014

IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny

 8:00 - 13:30 Registrace

10:00 - 10:15 Slavnostní zahájení konference

10:15 - 12:00 Blok I - Hyperbarická medicína
Předsedající: F. Lind, M. Hájek

1. Lind F., Necrotizing soft tissue infections    30´

2. Lind F., Clinical HBO research in the field of Surgery in Sweden     20´

3. M Klugar., I Nytra, S Bocková, J Klugarová, Z Kelnarová, D Tučková, J Marečková, The effectiveness of
                  hyperbaric oxygen therapy on mortality in adults with craniotrauma: A systematic review protocol.   20´

4. P. Schoberová, Š. Novotný, Ekonomické porovnání využití hyperbarické komoryoproti konvenční
                  a moderní farmakoterapii u pacientů s bércovými vředy   20´

5. Hájek M., Slaný J., Maršálková, J., Tichavská J., Němcová P., Lutzová M., Neuwirtová I., Spilková Z.,
                  Ručková M.,  Nogolová A.,  Bártová T.,  Duda J.,  Smolka V.,  Klásková E.,  Hladík M.,  Trávníček B.,
                  Beran V.,   Štěrba J.,  Kepák T.,  Fedora M. ,  Šeda M.,  Žůrek J.,   Novomeský F.
                  Efektivita hyperbarické oxygenoterapie u pediatrických pacientů léčených v Centru hyperbarické
                  medicíny Ostrava  – retrospektivní shrnutí výsledků za pětileté období.      15´

12:00 - 13:00 Oběd

13:00 - 14:30 Blok II - Potápěčská medicína
Předsedající: R. Pudil, M. Rozložník

1. R. Pudil, L. Horakova, M. Rozloznik, C. Balestra.  Hemodynamic changes are detectable by
                  echocardiography and are associated with dive profile and breathing gas 25´

2. R.Pudil., P. Macura, ICHS nebo dekompresní choroba? (kasuistika)   15´

3. M. Rozloznik, F. Tillmans, K. Stebelova, V. Papadopoulou, Y.Tkachenko, W. Hemelryck, M. Zeman,
                  R. Pudil, C. Balestra. TRIMIX Deep Dive Research 2013        25´

4. M. Rozloznik, F. Tillmans, V. Papadopoulou, Y.Tkachenko, W.Hemelryck, C. Balestra,
                  PHYPODE project.     10´

5. Sázel M., Boháček P.,  Saturační potápění a projekt Hydronaut.  15´



14:30 - 15:00 Přestávka

15:00 - 16:30 Blok III - Hyperbarická medicína
Předsedající: P. Knessl, Š. Novotný

1. M Palušková, A Vondrák, Hyperbarická oxygenoterapia a Parkinsonova choroba 
                  – výzva pre ďalší výskum     15´

2. R Grünitz, Hyperbarické medicínské přístroje a prostředky – aktuální situace na evropském trhu     15´

3. Z. Poklopová, M. Vohlídková, A. Malá. Je hyperbarická oxygenoterapie  metodou léčby  tinnitu
                  a nedoslýchavosti ?       15´

4. J. Stránský, R. Madeja, L. Pleva, Studie HOLLT ve FN Ostrava      15´

5. Pelegrini M., Knessl P., HYPERBARIC MEDICINE : THE SWISS PARADIGM   15´

16:30 -18:00 Schůze výboru ČSHLM

19:00 - 24:00 Společenský večer

Pátek 20. června 2014

9:00 - 11:00 Blok IV - Varia, z jiných oborů medicíny
Předsedající: P. Došel, J. Růžička

1. Došel P., Ztráta vědomí v důsledku +Gz přetížení (G-LOC)  20´

2. Gaj J., Brát R., Dočekal B., Bárta J., Jursa R., Gloger J., Sieja J., Bortlíček M., Daněk T., Šalounová D.
                  Chirurgická léčba disekcí hrudní aorty   20´

3. Růžička J., Bolek L, Dejmek J., Petránková Z., Beneš J.,  Způsob k zajištění nesrážlivosti krve
                   v mimotělním okruhu přístroje pro náhradu funkce ledvin zajištěný chlazením krve a zařízení
                   k zajištění tohoto způsobu. US a CZ patent.         20´

4. Růžička J., Bolek L, Dejmek J., Petránková Z., Beneš J.,  Novinky v neodkladné resuscitaci
                  dle doporučení  ERC 2010.    20´

5. Madeja R., Pleva L. Ječmínek Vl.,  Nové metody v traumatologii    20´

11:00 -11:15 Zakončení konference

11:15 Shromáždění členů ČSHLM

12:00 Oběd
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THE IMPORTANCE OF EVIDENCE-BASED HEALTH CARE
AND SYSTEMATIC REVIEW FOR PRACTICE

  
M Klugar, J Klugarová, J Marečková

The Czech Republic (Middle European) Centre for Evidence-Based Health Care: An Affiliated Centre of The Joanna 
Briggs Institute, Department of Public Health and Social Medicine

Faculty of Medicine and Dentistry, Palacký Univerzity Olomouc

Purpose
   The main purpose of the workshop is to theoretically introduce the importance of Evidence-
-Based Health Care and Systematic reviews in Hyperbaric Medicine. Furthermore to practice 
“Evidence-Based Hyperbaric Medicine”.

Background

     Evidence-Based Health Care (EBHC) build on the basis of Evidence-Based Medicine (EBM), 
however incorporates all health professions. Basically EBHC is methodological approach which 
incorporates physicians (health professional) clinical skills together with best available external 
scientific evidence and values and preferences of patients (clients) (JBI, 2014). One without 
other two is not enough in contemporary society, which experiencing informational boom. The-
re is approximately 20 000 new studies per year in medical field just in Medline. It is not in 
abilities of individual to keep update nowadays, so that is one of the reasons why we need 
EBHC. Important part of EBHC are Systematic Reviews. They are secondary research which 
systematically and rigorously pool together global evidence from primary studies. Systematic 
reviews are study designs which has highest level of evidence, they should be essential of 
Clinical Practice Guidelines. Globally are recognized two biggest organizations which develo-
ping methodology and create systematic reviews, Joanna Briggs Institute - JBI (Contemporary 
global leader) and Cochrane Collaboration (First on the scene).  Whereas Cochrane is focused 
primarily on the Medicine, Randomized Control Trials and Quantitative methodology, JBI is 
focused on whole Health care, all study designs and all methodologies (quantitative, qualitative, 
and recently on the mixed-methods).

Methodology

     We can find in the databases like Medline or EMBASE a lot of systematic reviews, however 
we have to assess the quality of those reviews as well. Due to lack of knowledge of methodolo-
gy of systematic reviews even some respected journals could wrong named (marked) literature 
review as systematic review. For this reason everyone who would like to use systematic reviews 
should be aware of at least basics of their methodology. Absolut minimum and the standard 
is to follow PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses) 
guidelines. It is an evidence-based minimum set of items for reporting in systematic reviews 
and meta-analyses. We can find PRISMA items and much more in the JBI and Cochrane syste-
matic reviews. Contemporary are recognized several types of systematic reviews. For example; 
Quantitative, they usually but not always end with meta-analysis; Qualitative also called Qua-
litative synthesis, Mixed methods, which pool together findings of quantitative and qualitative 
systematic reviews; Umbrella reviews, also called Reviews of Reviews. 
     Systematic reviews and literature reviews are very different. Systematic reviews are research 
based methods, using rigorous methodologies for example meta-analysis, meta-aggregation, 
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meta-synthesis etc. Systematic reviews are well structured, use repeatable and focused com-
prehensive search strategy, they have rigorous appraisal process and they reduce bias and 
confounding. On the other hand literature reviews are much more like a professional essay on 
particular topic of interest, although they can be very well written they are not scientific piece 
of work, moreover they can be and they usually are biased. Literature reviews are usually used 
as brief insight to some phenomena of interest (treatment, disease, therapy, etc.), or showing a 
discourse among professional society. 

Results and discussion

     The need for systematic reviews is from Healthcare providers, Consumers, Researchers 
and also Policy makers. In the literature is a lot of guidelines which were informed by systematic 
reviews. Ideally the systematic review is the base of clinical practice guidelines. For example 
systematic review: Interventions for Basal cell carcinoma of the skin (Bath-Hextall, Perkins, 
Bong, & Williams, 2007) informed three guidelines:

1) BAD guidelines on the treatment of BCC and other European Guidelines
2) NICE Guidelines: Improving the outcomes for people with skin tumours including melanoma 
3) Royal College of Optometrists – guideline on BCC of eyelid.
     Systematic reviews as secondary research also often inform primary research, because 
they are able identify gaps in primary research. For example systematic review; Interventions 
to reduce Staphylococcus aureus in the management of atopic eczema (Bath-Hextall, Birnie, 
Ravenscroft, & Williams, 2011) identified gap in this area. Based on this the HTA opened call 
for RCT on this topic. Systematic reviews can also directly influence praxis as Antibiotics for the 
prophylaxis of bacterial endocarditis in dentistry a systematic review (Glenny, Oliver, Roberts, 
Hooper, & Worthington, 2013), changed praxis so after this we have found reduction in number 
of people taking antibiotics before invasive dental procedures.

Conclusion
     Evidence-Based Health Care approach and systematic reviews are and will be more and 
more important for health in 21st century. Physicians and other health care professionals should 
make decisions based on the best available evidence, and patients which could be at one point 
of lifetime anybody disserve health professionals, who will respect their values and preferences, 
who have high level of expertise and who use best available evidence in praxis.

Acknowledgement: This study is supported by European grant: „Support of Human Resources in Science 
and Research in Non-medical Healthcare at the Faculty of Health Sciences at Palacký University Olomouc“ 
(CZ.1.07/2.3.00/20.0163).
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 THE BASICS OF EVIDENCE-BASED HYPERBARIC MEDICINE;
CREATING OF CLINICAL QUESTIONS

M Klugar, J Klugarová, J Marečková

The Czech Republic (Middle European) Centre for Evidence-Based Health Care: An Affiliated Centre of The Joanna 
Briggs Institute, Department of Public Health and Social Medicine

Faculty of Medicine and Dentistry, Palacký Univerzity Olomouc

Purpose

   The main purpose of this part of workshop is to explain, what is Evidence-Based Hyperbaric 
Medicine, to show example, how to use it in praxis and particularly focus on the most important 
part, which is development of clinical question.

Background

     The development of Evidence-Based Medicine has been rapid since its emergency in the 
early 1990s and has primarily been led by Professor David Sackett (Rosenberg & Sackett, 
1996; Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes, & Richardson, 1996) of the University of Oxford. The 
term Evidence based has evolved beyond its initial use in the field of medicine and underlying 
medical practice. The term now denotes who the end user of the Evidence is so Evidence-Ba-
sed Hyperbaric Medicine (EBHM), is simply Hyperbaric medicine which use Evidence-Based 
Medicine (EBM) methodology and Evidence-Based Practice (EBP) tools; the context in which 
the care is delivered; client/patient preference; and the professional judgment of the health pro-
fessional. Evidence based medicine is the extrapolation of EBP to medical practice.

Methodology and discussion

     EBHM could be used by physicians in several ways. However most use is probably Eviden-
ce-Based Practice EBP. Basic use in Hyperbaric Medicine will be „5 steps model of EBP“, five 
steps model is recognized internationally used by many methodological groups (JBI, 2014). 

1. Development of answerable, focused clinical question
2. Search for best available scientific evidence
3. Critical appraisal 
4. Implementation of high quality evidence
5. Evaluation of implementation

     Development of answerable, focused clinical question is crucial part of EBP. The clinical 
question should comprehensively, however also quite narrowly describe your patient or pro-
blem. For this we use „anatomy of clinical question“ instrument PICO. 
P: Patient, Population, Problem
I: Intervention
C: Comparison of intervention (if applicable)
O: Outcomes
From PICO is possible to create focused clinical question, all parts of PICO should be part of 
clinical question. 
After the clinical question is set, the clinical question and PICO is turned into the systematic 
search (creation of search strategy) in scientific literature databases (Medline, EMBASE, CINA-
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HL, etc.)
     Studies found in systematic search are then assessed according to the relevance to the 
clinical question, level of evidence and retrieved for critical appraisal. Critical appraisal assess 
bias and confounding in studies, appraising validity, reliability and objectivity of retrieved stu-
dies. Only studies of highest quality are considered for implementation. Implementation of high 
quality evidence is the most difficult part of EBP. In clinical practice are lot of obstacles in im-
plementation process. Most physicians does not like to change „what works very well so far, so 
change is not needed“. This attitude is worldwide one of the main reason why practice in me-
dicine is approximately ten years behind research. On the other hand we have to understand, 
that here it is about patient life, and physicians have to follow ethical codex which conclude 
„mustn’t harm patient“, so implementation must be based on very rigorously done three steps 
of EBP. Evaluation of implementation is double check if the newly implemented e. g. treatment 
is really beneficial in practice compare to old treatment.   

Conclusion

Although the use of EBP may look difficult, physicians have to be able to use it. Informational 
boom will be even faster and EBP will bring benefits, as to patients, so to physicians and then 
to whole health care as well. 

Acknowledgement: This study is supported by European grant: „Support of Human Resources in Science 
and Research in Non-medical Healthcare at the Faculty of Health Sciences at Palacký University Olomouc“ 
(CZ.1.07/2.3.00/20.0163).
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DEVELOPMENT OF CLINICAL QUESTION IN HYPERBARIC MEDICINE

J Klugarová, Z Kelnarová, M Klugar, J Marečková, D Tučková, S Bocková, I Nytra, 

The Czech Republic (Middle European) Centre for Evidence-Based Health Care: An Affiliated Centre of The Joanna 
Briggs Institute, Department of Public Health and Social Medicine

Faculty of Medicine and Dentistry, Palacký Univerzity Olomouc

Purpose

     The main purpose of this part is to show you how to develop the clinical question according 
to Evidence based Hyperbaric Medicine approach.

Background

     The first and most important step in searching of the best available evidence in Hyperbaric 
Medicine is to formulate a clear and focused clinical question (JBI, 2014). The detailed speci-
fication of the clinical question requires consideration of several key components. The ‘clinical 
question’ should specify the types of population (participants) or problem (P), types of interven-
tions (I), comparisons (C) and the types of outcomes that are of interest (O). The acronym PICO 
(Participants, Interventions, Comparisons and Outcomes) helps to formulate the specific and 
focused question and also built a search strategy (Higgins & Green, 2008). Clinical question 
is answered by scientific evidence. For formulating of clinical question is important high level 
expertise in the particular field.

Methodology

     The PICO mnemonic begins with identification of the Population, the Intervention being 
investigated and its Comparator and ends with a specific Outcome of interest.

P: clear description of population includes age, gender, ethnicity, socioeconomic factors,
    diagnosis, problem or symptom, setting (e.g. hospital), etc.
    Who is your patients group?
- PRACTICAL EXAMPLE: adults (over 18 years) with isolated craniotrauma and with 
craniotrauma in context of polytrauma. Excluding children and adults with atraumatic brain 
injury.
I:  clear description of intervention, which could be not only therapy or drug,but also 
    diagnostic method, exposure to disease, prognostic factor or risk behaviour.
    What is your intervention/diagnostic method/exposure/risk factor?
- PRACTICAL EXAMPLE: hyperbaric oxygen therapy.
C: clear description of comparison, such as alternative therapy, placebo, no therapy, different
     prognostic factor or absence of risk behaviour.
     Have you got a comparator?
- PRACTICAL EXAMPLE: standard intensive care regimen.
O: clear description of outcomes including expected outcomes from therapy, accuracy of
     diagnosis, risk of disease, rate of occurrence of adverse outcome, etc.
     What outcomes are you interested in?
- PRACTICAL EXAMPLE: mortality, morbidity and oxygen supply improvement for brain 
tissues.
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Results

Clinical question should include clear specification of type of population, intervention with or 
without comparison and outcomes of your interest. 
-PRACTICAL EXAMPLE: What is the effectiveness of hyperbaric oxygen therapy (I) compare to 
standard intensive care regimen (C) on mortality (O) of patients with craniotrauma (P)?

Conclusion

     Clear formulated clinical question enables to find relevant evidence in Hyperbaric medicine. 
The best available scientific evidence plays the key role in decision making process together 
with clinical experience and patient preferences.

Acknowledgement: This study is supported by European grant: „Support of Human Resources in Science 
and Research in Non-medical Healthcare at the Faculty of Health Sciences at Palacký University Olomouc“ 
(CZ.1.07/2.3.00/20.0163).
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IMPORTANCE AND KEY PRINCIPLES
OF SYSTEMATIC SEARCH STRATEGY 

  
M Klugar, J Marečková, D Tučková, S Bocková, Z Kelnarová, J Klugarová, I Nytra 

The Czech Republic (Middle European) Centre for Evidence-Based Health Care: An Affiliated Centre of The Joanna 
Briggs Institute, Department of Public Health and Social Medicine

Faculty of Medicine and Dentistry, Palacký Univerzity Olomouc

Purpose

   The main purpose of this part of workshop is to highlight the importance of systematic search 
strategy for finding relevant evidence to answer clinical questions.

Background

     Evidence-based practice is clinical decision-making that considers the best available evi-
dence; the context in which the care is delivered; client/patient preference; and the professional 
judgment of the health professional (JBI, 2014).
There are numerous information sources (e.g. scientific databases, scientific journals, organiza-
tions, websites, libraries, experts, etc.) to answer a variety of questions about how to improve 
patients care or clinical procedures and protocols.

Methodology
  
     The systematic search strategy according to EPB is structured, usually breaking down the 
review question into a PICO (participants, intervention, comparator, and outcome) scale. Sys-
tematic search strategy includes: 1. identification of keywords, 2. constructing your search and 
finally 3. use of relevant sources for searching the best available evidence.

1. Identification of keywords is based on knowledge of the field. To identify the basic search 
terms, there is recommended to use the thesaurus, controlled vocabulary or common clinical 
terminology. Just remember that standardized subject terms as a controlled vocabulary or 
thesaurus differ among databases (e.g. MEDLINE and EMBASE). Every database has also 
different approach to indexing and different words/language (e.g. many databases are based 
in America).

2. Constructing your systematic search strategy breaks up the clinical question into a PICO 
scale. For finding the answer for you clinical question, don’t over complicate the search by 
putting too many terms in. Boolean searches AND/OR/NOT are useful for inclusion relevant 
studies and exclusion irrelevant studies. In most of databases, there is possible to limit search 
on specific type of study using search filter, such as systematic review, randomized control trial, 
cohort study, etc. 

3. The mostly used source for searching the best available evidence are scientific databases, 
such as MEDLINE and EMBASE. MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System 
Online) is the U.S. National Library of Medicine‘s (NLM) premier bibliographic database that 
contains almost 18 million references to journal articles in life sciences with a concentration on 
biomedicine from 1949. EMBASE (Excerpta Medica database, produced by Elsevier Science), 
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is a biomedical and pharmaceutical database containing over 16 million indexed records from 
more than 7000 peer reviewed journals starting from 1974 to date (MEDLINE back to 1966). It 
adds more than 600,000 items annually with an overlap of titles with MEDLINE of around 60%. 

Results and conclusion

     The highest level of evidence provides systematic review. Our recommendation is to start 
systematic search in the JBI library and the Cochrane library. The JBI Library of Systematic 
Reviews is a fully refereed library that publishes systematic reviews of literature. These reviews 
may be of quantitative or qualitative research data, text and/or opinion, relate to economic data 
or combinations of the above. The Cochrane Library includes especially quantitative systema-
tic review focused on effectiveness of intervention and also primary studies, only randomized 
control trials.

PRACTICAL EXAMPLE of systematic search strategy in Hyperbaric medicine

1. Identification of keywords according to clinical question:
Clinical question: What is the effectiveness of hyperbaric oxygen therapy (HBOT) compare to 
standard intensive care regimen on mortality of patients with craniotrauma?
Keywords: “Hyper baric oxygen therapy”, “traumatic brain injury”, “craniotrauma”

2. Constructing your systematic search strategy according to clinical question:

     a) craniotrauma OR traumatic brain injury OR head injury OR traumatic cerebral lesion OR 
traumatic brain lesion OR traumatic cerebral injury OR brain injury OR traumatic head injury

     b) hyperbaric oxygen therapy OR hyperbaric oxygen OR hyperbaric oxygen treatment OR 
hyperbaric chamber OR hyperbaric oxygenation OR hyperbaric treatment OR hyperbaric the-
rapy OR hyperbaric medicine OR HBOT

     c) 1 AND 2

3. Relevant sources for searching the best available evidence: JBI library, Cochrane library

Acknowledgement: This study is supported by European grant: „Support of Human Resources in Science 
and Research in Non-medical Healthcare at the Faculty of Health Sciences at Palacký University Olomouc“ 
(CZ.1.07/2.3.00/20.0163).
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 THE CZECH REPUBLIC (MIDDLE EUROPEAN) CENTRE FOR
EVIDENCE-BASED HEALTH CARE:

AN AFFILIATED CENTRE OF THE JOANNA BRIGGS INSTITUTE;
ACTIVITIES AND OPPORTUNITIES FOR COOPERATION

J Marečková, J Klugarová, M Klugar

The Czech Republic (Middle European) Centre for Evidence-Based Health Care: An Affiliated Centre of The Joanna 
Briggs Institute, Department of Public Health and Social Medicine

Faculty of Medicine and Dentistry, Palacký Univerzity Olomouc

Purpose

     The purpose of this part of workshop is to show activities of Czech EBHC JBI Centre, and 
to inform about opportunities for cooperation with this center.

Background

     The Czech EBHC JBI Centre was established in December 2013 as a part of Department 
of Public Health and Social Medicine, under Faculty of Medicine (UPOL). Our multidisciplinary 
team is led by three experts with experience and training in a field of EBHC, EBP, quantitative 
and qualitative systematic reviews, including meta-analysis, meta-synthesis and meta-aggre-
gation. 

Methodology

1/ training courses for core staff:
     a/ „How to Practice Evidence-Based Health Care“, University of Oxford
     b/ “Teaching of Evidence-Based Medicine”, University of Oxford
     c/ „Comprehensive systematic review training program“, University of Adelaide and Univer-
sity of Nottingham
     d/ “Train the Trainer The Joanna Briggs Institute, Comprehensive Systematic Review – 
Training Programme” University of Adelaide;

2/ establishing of The Czech Republic (Middle European) Centre for Evidence-Based Health 
Care: An Affiliated Centre of The Joanna Briggs Institute at Palacký University Olomouc,
 
3/ workshops for university faculties

4/ EBHC implementation into the syllabuses of master study

5/ education and promotion of EBHC approach among healthcare professionals

6/ development of systematic reviews

7/ consultation in the field EBHC, EBP and SR.
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Results

     An excellent center focused on: a/ training in EBHC, b/ training, methodology and 
development of systematic reviews and c/ national and also international collaboration with 
health facilities and research centers was established and the team of this centre continues to 
implement Evidence-Based Health Care within the medical and health sciences professional 
communities in the Czech Republic.

Discusion & Conclusions

     Implementation of EBHC into clinical practice and study programs curricula is not possible 
without institutional support. The Czech EBHC JBI represents and has key connection be-
tween researchers, clinicians and students in medicine, nursing, midwifery, physiotherapy and 
health care management, and also with the leadership of the University Hospital Olomouc and 
other bodies (like some of J. E. Purkyně, professional medical organizations).

Acknowledgement: This study is supported by European grant: „Support of Human Resources in Science 
and Research in Non-medical Healthcare at the Faculty of Health Sciences at Palacký University Olomouc“ 
(CZ.1.07/2.3.00/20.0163).
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NECROTIZING SOFT TISSUE INFECTIONS

Lind F. 
Section of Anesthesiology and Intensive Care

Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

     Necrotizing soft tissue infections (NSTI) are dramatic, vicious and life-threatening because 
of the rapid progression of tissue necrosis, systemic toxemia and septic inflammatory respon-
se leading to multi-organ failure. The clinical scenario may be very different depending on the 
anatomical location, the virulence of the bacteria and the host response. Critically ill patients 
can be treated safely with hyperbaric oxygen (HBO) but it requires specialized equipment and 
personnel with intensive care unit skills. Like with all medical interventions, it is important to 
consider the risk vs. the benefit based on knowledge of the physiology and risks unique to 
HBO exposure (Moon & Camporesi 2010, Lind et al 2011, Weaver 2011). Severe soft tissue 
infections are often called “necrotizing” due to their particular aggressive nature. The speed 
and depth of invasion depend upon the virulence of the bacteria and two major groups of NSTI 
are seen (Bakker 2002 a,b). Both cause tissue to die and become “necrotic” while the septic 
inflammatory response threatens to kill the host.
A. Streptococcal fasciitis/myosiitis (Necrotizing fasciitis, Fourniers gangrene, etc) is most co-
mmon with a rapidly spreading hypoxic inflammatory milieu into which many other bacterial 
species can invade creating a polymicrobial infection. Less dramatic but often widespread 
infections can also be seen subcutaneously with all type of bacterial etiologies. The whole 
population of mixed aerobic-anaerobic bacteria can be found in wound cultures acting synergi-
stically. In media alerts the Streptococcus bacteria is often named “flesh-eating” or “killer bug” 
and in clinical medicine terms like “streptococcal toxic shock syndrome” is used. The anaerobic 
Streptococcus Milleri group bacteria found as part of the normal flora in the mouth, throat, GI 
tract and genital tract also produces toxins, inflammation (Fujiyoshi et al 2001) and toxic shock-
-like syndrome and is to the Karolinska experience also commonly found in cervical necrotizing 
fasciitis (Larsson et al 2009).
     Necrotizing fasciitis is a hypoxic inflammatory disease due to rapid bacterial proliferation and 
leukocyte infiltration creating a severe local and systemic inflammatory response syndrome. 
Oxygen is consumed and blood flow is reduced (ischemia) to the point of extensive tissue death 
(necrosis) along the fascia planes; in worst cases with involvement of the muscle with edema, 
compartment syndrome and myonecrosis. Progressive thrombosis of the blood vessels in the 
fascia leads to occlusion of the perforating skin vessels and secondary cutaneous ischemia, 
hypoxia and gangrene. Necrotizing fasciitis may arise in any anatomical location and may be 
labelled specifically. “Cervical necrotizing fasciitis”, begins with a dental infection or tonsillitis/ 
peritonsillitis and may cause a threatened airway.  The infection may spread along fascia planes 
into the mediastinum, up towards the base of the skull or out to the extremities or on to the 
torso. “Perineal necrotizing fasciitis”, or “Fournier’s gangrene” often strikes the male diabetic 
compromised host following an anorectal or cutaneous infection. It often starts with a red and 
swollen scrotum and a diagnostic “black spot”, a necrosis of the overlying skin. Early tissue bi-
opsies give almost 100% streptococcal cultures (Bakker 2002b). The infection rapidly spreads 
along fascia planes on the abdominal and gluteal regions. Occasionally the cause remains 
unknown with hematogeneous spread of infection affecting more than one anatomical region. 
    The primary treatment of NSTI includes broad-spectrum antibiotic therapy directed at pre-
sumed causative agents along with intensive care and aggressive, extensive and repeated 
debridement surgery by experienced surgeons. Adjuvant intravenous immunoglobulin therapy 
might be useful in case of toxic shock syndrome but clinical evidence is scarce. Acute surgical 
debridement and fasciotomies must be followed by multiple debridements within the first days. 
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Tissue saving surgery is preferred and generally recommended although amputation cannot 
always be avoided.  Old war-time burn surgery “down to fascia”, with excision of all skin and 
subcutaneous tissue even when not necrotic, is not recommended because of major morbidity. 

B. Clostridium myosiitis/myonecrosis (Gas gangrene) is usually caused by the anaerobic, spo-
re-forming, bacteria Clostridium Perfringens. With low tissue oxygen tensions they produce 
many exotoxins which may start a vicious circle and kill the host. Alpha-toxin is most lethal 
being profoundly hemolytic and tissue-necrotizing, liquefying muscle and causing renal tubules 
necrosis. The result is profound anemia, hypoxemia and fatal septic shock. The severe syste-
mic toxicity is difficult to distinguish from “streptococcal toxic shock syndrome”. Fortunately, 
gas gangrene is rarely seen in modern medicine. Even when these infections are recognized 
early, and treated aggressively, they can rapidly progress to septic shock and death (Bakker 
2002a). 
The initial presentation of NSTI can be non-specific but often includes localized pain (dolor) 
out of proportion to the wound.  Heat (calor), redness (rubor), and swelling (tumor) are the 
other classical local signs of inflammation. Eventually, there may be bullae or blister formation, 
exudates and crepitus and the skin may turn red to purple. The presence of crepitus, and/or 
radiographic evidence of gas in the subcutaneous tissue, does not necessarily mean anaerobic 
clostridial gas gangrene since there are many other gas-producing organisms such as E-Coli 
and Proteus. Early lab values can show metabolic acidosis, leukocytosis, anemia, thrombo-
cytopenia, coagulopathy, myoglobinemia and myoglobinuria, and liver or kidney dysfunction, 
especially when the muscles are engaged. Systemic signs may include high fever with an 
altered mental status that can rapidly deteriorate; tachycardia, hypotension and shock with 
hemodynamic collapse. Systemic toxicity with generalized inflammatory response is followed 
by multi-organ failure and death.

Mortality, Morbidity, Costs

    Unfortunately, NSTI infections are not always identified and treated in a timely fashion, which 
contributes to a poor prognosis. Mortality rates of 20% to 40% are reported even in relatively 
recent published case series with early aggressive surgical intervention, with little evidence of a 
substantial improvement over the last forty years (Jallali et al, 2005, Levine et al. 2005, Bennet 
et al 2009). Mortality rates increase with number of organ systems in failure from 4-5% (zero), 
17- 27% (one), 39- 41% (two) and 48-77% (three or more organ failures (Endorf et al 2008). 
Surprisingly, there was a significantly worse outcome in patients treated by experienced sur-
geons and ICU units at burncenters, which the authors suggested to be attributable to greater 
severity of infections in a higher risk population at the burn centers. Patients at burncenters 
were more likely to have been transferred from another institution and statistics showed that 
those patients did worse than patients admitted directly to burn centers did. Those who survive 
these devastating infections usually have significant morbidity, frequently undergoing multiple 
surgical debridements and possibly even amputation. Because of accompanying systemic ill-
ness and profound inflammatory response, these patients are typically critically ill and have pro-
longed intensive care unit stays. Hospital costs alone are substantial with mean costs reported 
from 60,000 to 115,000 USD (Endorf et al 2008, Widjaja et al 2005).
     Hyperbaric Oxygen (HBO) is a “short-term, high-dose O2 inhalation and diffusion therapy” 
which has been used clinically in intensive care centres globally to treat NSTI for over 60 years 
(Brummelkamp 1961, Heimbach et al 1977, Tönjum et al 1980, Hirn 1993, Zamboni 1997, 
Bakker 2002a,b, Wilkinsson 2004, Escobar et al 2005, Jallali et al 2005, Marroni et al 2007, 
Bitterman 2009, Clark & Moon 2009, Endorf 2009, Moon & Camporesi 2010, Lind et al 2011, 
Soh et al 2012, Shaw et al 2014).
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Supernormal oxygenation of the tissues within a pressurized chamber is the only treatment op-
tion available to stop toxin production and correct tissue hypoxia in case of certain severe soft 
tissue infections. The potential therapeutic benefits for HBO are compelling from a pathophys-
iological standpoint with support from experimental animal studies. Increased oxygen transport 
and diffusion into the vicinity of injured, oedematous and infected hypoxic tissues (Korhonen 
2000) restores cellular metabolism, helps marginally viable tissues survive and creates a de-
marcation line between necrotic and viable tissues. The diminished effects of antibiotics and 
white cell mediated killing of bacteria in hypoxic tissues, is restored (Park et al 1992, Allen et 
al 1997). HBO also exerts important secondary pharmacological effects on inflammation and 
wound healing (Thom 2009) with beneficial effects seen in sepsis models (Buras et al 2006). In 
gas gangrene HBO has been claimed to be more important than surgery initially because tissue 
PO2 over 30 kPa stops Clostridial alpha-toxin production which inhibits their systemic effects, 
improving cardiovascular status and the patient’s general condition (Bakker 2002a). Inotropic 
drugs has reduced effect in acidotic tissues. Rapid initiation of HBO get the infection under 
control, the patient can be brought out of shock, and the immediate requirement to surgically 
remove the infected area can be eliminated. Conservative surgery aimed at reducing oedema 
related compression with ischemia and hypoxia by e.g. fasciotomies is combined with subse-
quent debridement of dead tissue only so that amputation can be more conservative or may 
be avoided (Bakker 2002a).  In the original Dissertation by Bakker 1984 totalling 409 cases of 
clostridial gas gangrene, mortality was 12% with the worst outcome seen in referrals and all 48 
patients who died did so within the first 26 hours. Primary HBO before primary surgery reduced 
amputation rates from 50% to 18% (Bakker 2002b).
     A preliminary Cochrane review (Bennet et al 2009) of comparative evidence from a large 
number of case series, and a meta-analysis of nine clinical comparative trials, suggests there 
is an overall benefit of the application of 90 min HBO at 2,5-3,0 bar pressure once or twice per 
day, in necrotising fasciitis as part of an aggressive resuscitation program. 
Soh et al 2012 (Duke University) performed a 21 year retrospective study of 45,913 patients 
in the USA Nationwide Inpatient Sample 1988 -2009. Patients with NSTI who received HBO 
therapy (n=405) had a lower in-hospital mortality 4.5% vs 9.4% (p = 0.001) supporting the use 
of HBO.
     Shaw et al 2014 (University of Massachusetts ) recently examined 14 HBO-capable USA 
hospitals in USA and looked at 1,583 NSTI cases 2008-2010 of which 117 (7%) were treated 
with HBO. In the subgroup with extreme severity of illness, receiving HBO was associated with 
a significant survival benefit with fewer complications (45% vs. 66%; p<0.01) and fewer deaths 
(4% vs. 23%; p<0.01). They conclude that the use of HBO in conjunction with current practices 
for the treatment of NSTI can be both a cost-effective and life-saving therapy, in particular for 
the sickest patients.

     Stockholm experience
     Karolinska University Hospital has since 1995 used multidisciplinary agreed upon guidelines 
to ensure rapid recognition of the diagnosis and treatment of NSTI. My clinical experiences with 
HBO treatment of critically ill NSTI patients support the conclusion of Shaw et al 2014. The gui-
delines advocates a multidisciplinary approach with diagnostic cultures; antibiotics (imipenem/ 
cilastatin and clindamycin and, if in septic shock, one dose of gentamicin); early aggressive, 
extensive but tissue-saving debridement; intensive care with HBO therapy at 2,8 bar pressure, 
initially twice a day for intermittent oxygenation of infected hypoxic tissues and diagnostic CT 
scans to assess the need for repeated surgical intervention. Patients with clostridium infections 
may initially be HBO treated more aggressively than other NSTI infections, and HBO may be 
given prior to surgery, but each case is individually assessed with interdisciplinary change of 
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strategy depending on clinical improvement- or not.
     Since 2006 Karolinska uses a large HAUX 100m2 four-lock rectangular chamber immedia-
tely bordering the ICU, staffed and equipped for full intensive care of up to four critically ill pati-
ents with failing vital functions simultaneously, also in children (Lind et al 2011). In cooperation 
with manufacturers, Germanisher Lloyd and the Karolinska biomedical engineering department 
many of the medical devices like infusion pumps, patient monitors, PDMS system, defibrillator 
and ventilators have received CE approval for use within the hyperbaric chamber (Kronlund et 
al 2012).
     We have retrospectively analyzed 52 patients HBO treated for cervical necrotizing fasciitis 

accordig to Karolinska guidelines from 1998 to 2008 (Larsson et al 2009). Streptococcus milleri 
group bacteria were the predominant pathogens found in initial tissue cultures. The 48 intensive 
care patients had a mean APACHE II score of 16±8 (range 3-37) and spent 12 (±11) days on 
ventilator; 34 (71%) were treated with inotropic drugs and 8/48 (16,7%) with both inotropic 
drugs and dialysis. Mean length of ICU stay was 16,6 (±18,6) days. With three deaths, all in 
our ICU group, our 90 day mortality rate was 6,2 %. This is considerably lower than the 26 % 
(12.5 patients) expected mortality rate for septic patients from the APACHE II score. Similar ICU 
experience and better than expected results from a multidisciplinary program including HBO 
has been reported from Denmark (Skovsen et al 2010). These results are particularly satisfying 
in view of the high mortality rates in other studies of NSTI (Endorf 2008). Patients treated at 
Stockholm and Copenhagen regional trauma, HBO centres were also more likely to have been 
transferred from another institution with higher severity of infections, in a later stage of the di-
sease when other, many times adequate, surgical, and antibiotic treatment regimes had failed. 
     Our last follow up studies through review of Karolinska medical records 2006 – 2011 in adult 
critically ill patients HBO treated for NSTI continue to show 9-12 % mortality at 1 and 6 month 
follow-up, respectively. The estimated mortality in this subgroup of 75 patients with APACHE 
2 scoring was over 50% which corresponds to the reported data from Endorf et al 2008 with 
mortality rates of 50-75 % with 2 or more failing organ systems. 
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Summary

     A multidisciplinary approach with primary, aggressive, but tissue-saving surgery, antibiotics 
and HBO have been claimed to be the cornerstones of therapy for NSTI for over half a century. 
Yet, HBO is not available for all patients due to lack of regionalized hyperbaric medicine centers 
with intensive care unit-level staffing, specialized equipment, a 24/7 schedule, and experience 
in treating critically ill patients.
     Many scientific publications support the use of HBO for this hypoxic inflammatory disease. 
Yet HBO therapy remains controversial since no double-blind prospective controlled studies 
exist. HBO was classified as 3-4 (Lind et al 2011), as no well-designed randomized study exist. 
However, there is little firm evidence from well-conducted randomized studies to support the 
use of any other therapy for this potentially devastating condition! 
     A randomized study to look at the effect of HBO on NSTI will likely not be undertaken 
soon and will be difficult to perform as there is a lack of common “nomenclature and disease 
specification. Systematic international prospective long-term follow-up studies are needed to 
compare costs, morbidity and mortality between centres with expertise and experience treating 
NSTI with or without HBO. 
     The establishment of INFECT (Improving Outcome of Necrotizing Fasciitis: Elucidation of 
Complex Host and Pathogen Signatures that Dictate Severity of Tissue Infection) research pro-
gram will help establish such studies. INFECT is a European 5-year EU-FP7-HEALTH financed 
translational research program on NSTI 2013-17 with 14 partners coordinated by Prof. Anna 
Norrby-Teglund, Karolinska Institutet aimed at collection of bacterial isolates, blood and tissue 
samples from approximately 100 Scandinavian patients per year treated for NSTI in Copen-
hagen (Denmark), Bergen (Norway) and Stockholm, Gothenburg and Karlskrona (Sweden). A 
clinical registry has been created for better understanding and classification of NSTI to improve 
treatment algorithms. The overall goal of INFECT however is to advance the understanding of 
pathophysiological mechanisms, prognosis, and diagnosis of these multifactorial highly lethal 
necrotizing soft tissue infections.
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 THE EFFECTIVENESS OF HYPERBARIC OXYGEN THERAPY
ON MORTALITY IN ADULTS WITH CRANIOTRAUMA:

A SYSTEMATIC REVIEW PROTOCOL

M Klugar., I Nytra, S Bocková, J Klugarová, Z Kelnarová, D Tučková, J Marečková

The Czech Republic (Middle European) Centre for Evidence-Based Health Care:
An Affiliated Centre of The Joanna Briggs Institute, Department of Public Health and Social Medicine

Faculty of Medicine and Dentistry, Palacký Univerzity Olomouc

Purpose

     The purpose of this systematic review is to assess effect of HBOT on mortality in adults with 
TBI in comparison with standard intensive care regimen. 

Background

     Traumatic brain injury (TBI) is major health problem in whole world and across all ages. In 
North America and Europe is incidence 150 – 300 cases per 100 000 per year. WHO prognos-
ticates TBI to be the third cause of global mortality and disability by 2020. 1, 2, 3, 4, 5

Within first 24 hours of TBI ischemia of brain tissue usually occurs. Lack of oxygen leads to 
reduction of oxidative phosphorylation and for energy recovery are used resources of glucose 
obtained by anaerobic glycolysis. This leads to mitochondrial dysfunction and hypometabolism 
of brain cells. The hyperbaric oxygen therapy (HBOT) is characterized by inhalation of pure oxy-
gen (FiO2 = 100%) under pressure (in hyperbaric chamber) higher than atmospheric pressure 
which is 1 ATA. Theoretically the usage of HBOT should lead to decrease of brain cells damage 
and so mortality. Greater pressure than atmospheric increases oxygen delivery to brain cells, so 
enhance aerobic metabolism, which leads to restoration of mitochondrial functions. 6-11

Methods

     Participants
Adults with craniotrauma (over 18 years) - patients with isolated craniotrauma and with cranio-
trauma in context of polytrauma.
Excluding children and adults with atraumatic brain injury.
     Intervention
This review will consider studies that investigate effect of hyperbaric oxygen therapy.
     Comparison
Standard intensive care regimen.

Outcomes

     This review will consider studies that include the following outcome measures: Mortality, 
morbidity, and oxygen supply improvement for brain tissues.

Results
     The search strategy aims to find both published and unpublished studies in any language 
will be taken into consideration. A three-step search strategy will be utilised in this review. An 
initial limited search of Medline and CINAHL will use keywords, such as “Hyper baric oxygen 
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therapy”, “traumatic brain injury”, “craniotrauma”, etc. 
A second search using all identified keywords and index terms will then be undertaken in the 
following databases: Medline, Cinahl, Embase, Tripdatabase, Nursing ovid, Web of Science, 
JBI library, Cochrane library, UPTODATE.
Thirdly, the reference list of all identified reports and articles will be searched for additional 
studies.
Studies published in all languages will be considered for inclusion in this review if they contain 
an abstract written in English. Studies are not restricted to any year of publication. The search 
for unpublished studies will include: grey literature (GoogleScholar), dissertation theses (Pro-
Quest), etc.

Initial keywords to be used will be (example for Medline):

1. craniotrauma OR traumatic brain injury OR head injury OR traumatic cerebral lesion OR trau-
matic brain lesion OR traumatic cerebral injury OR brain injury OR traumatic head injury

2. hyperbaric oxygen therapy OR hyperbaric oxygen OR hyperbaric oxygen treatment OR hy-
perbaric chamber OR hyperbaric oxygenation OR hyperbaric treatment OR hyperbaric therapy 
OR hyperbaric medicine OR HBOT

3. 1 AND 2

Discussion

     Papers selected for retrieval will be assessed by two independent reviewers for methodo-
logical validity prior to inclusion in the review using standardised critical appraisal instruments 
from the Joanna Briggs Institute Meta Analysis of Statistics Assessment and Review Instrument 
(JBI-MAStARI). Any disagreements that arise between the reviewers will be resolved through 
discussion, or with a third reviewer.
     Data will be extracted from papers included in the review using the standardised data 
extraction tool from JBI-MAStARI. The data extracted will include specific details about the 
interventions, populations, study methods and outcomes of significance to the review question 
and specific objectives.

Conclusion

     Quantitative data will, where possible, be pooled in statistical meta-analysis using JBI-MA-
StARI. All results will be subject to double data entry. Effect sizes expressed as odds ratio (for 
categorical data) and weighted mean differences (for continuous data) and their 95% confiden-
ce intervals will be calculated for analysis. Heterogeneity will be assessed statistically using the 
standard Chi-square. Where statistical pooling is not possible the findings will be presented in 
narrative form including tables and figures to aid in data presentation where appropriate.

Acknowledgement: This study is supported by European grant: „Support of Human Resources in Science 
and Research in Non-medical Healthcare at the Faculty of Health Sciences at Palacký University Olomouc“ 
(CZ.1.07/2.3.00/20.0163).
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EKONOMICKÉ POROVNÁNÍ VYUŽITÍ HYPERBARICKÉ KOMORY
OPROTI KONVENČNÍ A MODERNÍ FARMAKOTERAPII

U PACIENTŮ S BÉRCOVÝMI VŘEDY

P. Schoberová, Š. Novotný

Oddělení hyperbarické a potápěčské mediciny HBOx Kladno, KÜBECK s.r.o. Vančurova 1548 Kladno

    Léčba bércových vředů se s rozvojem civilizačních chorob a stárnutím populace stává aktu-
álním tématem. Porovnáním nákladové efektivity u pacientů s bércovými vředy, kteří jsou léčeni 
konvenční nebo moderní terapií, s pacienty, kde byla jako doplňková terapie navíc využita hy-
perbarická oxygenoterapie, se zabývá diplomová práce realizovaná na Fakultě biomedicínské-
ho inženýrství Českého vysokého učení technického v Kladně. Do vzorku pacientů bylo zařaze-
no celkem 78 pacientů s bércovými vředy, z toho 28 pacientů z dermatologické ambulance, 27 
pacientů z chirurgické ambulance a 23 pacientů léčených navíc hyperbarickou oxygenoterapií. 
Zhodnocení nákladové efektivity léčebných postupů bylo provedeno pomocí analýzy nákladové 
efektivity (CEA – Cost-Effectiveness-Analysis).

     Při měření výstupu pomocí relativního úbytku plochy rány je nákladově nejefektivnější kombi-
novaná léčba konvenční lokální léčby a hyperbarické oxygenoterapie (podíl C/E 366,72), oproti 
moderní léčbě (podíl C/E 570,67) a konvenční léčbě (podíl C/E 597,22). Bereme-li jako hlavní 
výstup rychlost zhojení rány, je nákladově nejefektivnější kombinovaná léčba konvenční lokální 
terapií s hyperbarickou oxygenoterapií (podíl C/E 2,95) srovnatelně se samotnou moderní lokál-
ní terapií (podíl C/E 2,99). Výsledky byly aplikovány na konkrétní podmínky Oblastní nemocnice 
Kladno.

Klíčová slova

bércový vřed, hyperbarická oxygenoterapie, nákladová efektivita, CEA, konvenční lokální léčba, 
moderní lokální léčba (vlhké hojení)
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EFEKTIVITA HYPERBARICKÉ OXYGENOTERAPIE U PEDIATRICKÝCH PACI-
ENTŮ LÉČENÝCH V CENTRU HYPERBARICKÉ MEDICÍNY OSTRAVA

RETROSPEKTIVNÍ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZA PĚTILETÉ OBDOBÍ  
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Ručková M., 2 Nogolová A., 2 Bártová T., 3 Duda J., 4 Smolka V., 4 Klásková E., 3 Hladík M., 3 Trávníček B., 5 Beran V.,  

6 Štěrba J., 6 Kepák T., 7 Fedora M. , 7 Šeda M., 7 Žůrek J.,  8 Novomeský F.
1 Centrum hyperbarické medicíny

2 Oddělení dětského lékařství, Městská nemocnice Ostrava
3 OPRIP, Klinika dětského lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava

4 JIRP, Dětská klinika FN a LF UP Olomouc
5 Katedra biomedicínských oborů, LF Ostravské university

6 Klinika dětské onkologie FDN a LF MU Brno
7 Klinika dětské anesteziologie a resuscitace FDN a LF MU Brno

8 Ústav súdneho lekárstva,  JLF UK Martin
9 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave

Úvod

     Existuje pouze několik přehledných prací a souhrnných sdělení týkající se problematiky po-
užití hyperbarického kyslíku ( HBO) v léčbě pacientů dětského věku. Lékaři pediatrických oborů 
jak základních, tak nástavbových (dětský kardiolog, dětský chirurg a ortopéd, dětský onkolog a 
hematolog, dětský intenzivista) se mohou potenciálně setkat se situací, kdy bude nutné zvážit 
zařazení HBO do léčebného programu. Cílem současné práce je představit naše výsledky a 
zkušenosti v této oblasti medicíny, v některých aspektech unikátní.

Indikace k HBO
     V ekonomicky vyspělých zemích světa, jako jsou státy západní Evropy, USA nebo Austrá-
lie, se počet indikací pohybuje mezi 15-20. Přehled indikací v ČR je dán  vyhláškou MZ ČR č. 
331/2007.  Dělí se na akutní (emergentní) a chronické. K akutní indikacím náleží závažné nekro-
tzující infekce měkkcýh tkání, závažná drtivá poranění končetin, intoxikace oxidem uhelnatým, 
dekompresní onemocnění, plynová embolie CNS a další. Mezi chronické indikace patří pozdní 
poradiační poranění kostí a různých typů měkkých tkání,  neuroblastom IV klinického stadia a 
chronická refrakterní osteomyelitida. Mezi nejčastější indikace k HBO patří obtížně se hojící rány 
a kožní defekty a některé indikace z oboru ORL, zejména percepční ztráta sluchu a sluchové 
šelesty.

Specifické indikace pro dětský věk
     Existují zcela specifické indikace k HBO pro dětský věk. Kromě výše zmíněného neuroblas-
tomu a jiných onkologických onemocnění dětského věku zde lze zařadit autismus, dětskou 
epilepsii a dětskou mozkovou obrnu. U posledně zmiňovaných však v současnosti neexistují 
přesvědčivé a kvalitní vědecké důkazy, které by efekt HBO u těchto diagnóz potvrzovaly, a 
proto se řadí  mezi tzv. experimentální indikace.

Soubor a metodika

     Jedná se o retrospektivní analýzu a shrnutí problematiky v této oblasti. Cílem bylo zhod-
notit soubor všech pacientů dětského věku (do 18 let), kteří podstoupili léčbu HBO v  Centru 
hyperbarické medicíny Ostrava (CHM) v období od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011. Byla provedena 
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analýza zdravotnické dokumentace všech pacientů a hodnocena demografická data (věk, po-
hlaví), způsob a místo hospitalizace (standardní oddělení, JIP, ARO),  způsob zajištění, ošetření 
a průběhu léčby HBO (zajištění dýchacích cest, spontánní či umělá plicní ventilace, interval od 
začátku onemocnění do zahájení léčby, použitý léčebný režim, počet HBO expozic, způsob 
analgosedace, zajištění invazivních vstupů, použití vasopresorů). Byly hodnoceny všechny za-
znamenané potíže a neočekávané události, ke kterým došlo během léčby a pobytu v hyperba-
rické komoře v jakékoli fázi, které vyžadovaly ošetřovatelskou nebo léčebnou intervenci (podání 
léků včetně sedativ, odsátí z dýchacích cest, úprava léčebného režimu, změna léčebného tlaku, 
rychlosti tlakových změn, úprava nastavení ventilačního režimu ventilátoru atd.). Hodnocení kli-
nického stavu a výsledku léčby po jejím ukončení bylo provedeno ošetřujícím lékařem pacienta

Hospitalizace pacientů
     Pacienti byli primárně ošetřováni na nejrůznějších pracovištích na území krajů Moravsko-
slezského, Olomouckého, Jihomoravského a Kraje Vysočina. Po konzultaci vhodnosti prove-
dení léčby HBO u daného pacienta mezi ošetřujícím lékařem a lékařem hyperbarického centra 
následoval překlad k hospitalizaci na standardní oddělení nebo na jednotku intenzivní péče 
Dětského oddělení Městské nemocnice Ostrava (MNO). V mnoha případech byli pacienti hos-
pitalizováni na oddělení pediatrické resuscitační péče
( OPRIP)  Dětské kliniky Fakultní nemocnice Ostrava (FNO), odkud byli k ošetření dopravováni 
sanitkou. 

Způsob zajištění léčby HBO
     Pacienti v dětském věku jsou k léčbě na našem pracovišti přijímáni a jejich podíl k celkovému 
počtu pacientů má v posledních deseti letech stoupající trend.  Léčba pediatrických pacientů, 
zejména kriticky nemocných, vyžaduje v případě potřeby specifické dovednosti ošetřujícího 
personálu (zajištění žilního přístupu, odsávání z dýchacích cest, intubace, výměna tracheosto-
mické kanyly apod.) a vybavení hyperbarické komory zdravotnickými prostředky, jako je sada 
dětských masek, dětské hadice, dětský anesteziologický set,  manžeta k měření neinvazivního 
krevního tlaku, odsávací cévky a intubační kanyly různých velikostí, rektální rourka apod. HBO 
probíhala ve vícemístné hyperbarické komoře, vybavené monitorovacím zařízením vitálních 
funkcí, lineárním dávkovačem a plicním ventilátorem Siaretron 1000.  Všichni pacienti byli bě-
hem léčby v komoře doprovázeni a ošetřováni 1-2 členným personálem CHM (střední zdra-
votní personál, v některých případech lékař). U dětí pod 10 let věku byl v rámci mezioborové 
spolupráce zajištěn doprovod pediatrického personálu (specializovaná dětská sestra, v někte-
rých případech dětský lékař). Před zahájením léčby HBO bylo provedeno vyšetření specialistou 
ORL, jehož součástí bylo zhodnocení schopnosti vyrovnávat  tlakové změny ve středoušních 
dutinách. U dětí do 3 let věku, nespolupracujících, při poruše vědomí nebo při předpokládané 
dysfunkci Eustachovy trubice byla provedena oboustranná paracentéza, popřípadě v kom-
binaci s inzercí ventilačních trubiček (stipul). Dětem byla podávána premedikace těsně před 
zahájením HBO zpravidla chloralhydrát per rectum nebo perorálně nebo midazolam perorálně 
či intranasálně dle hmotnosti pacienta. Pacientům neklidným nebo nespolupracujícím i přes 
podanou premedikaci byla podávána dle potřeby další sedativa nebo analgetika dle ordina-
ce lékaře hyperbarického centra nebo pediatra.  Určení léčebného režimu HBO (léčebný tlak, 
délka expozice, rychlost komprese a dekomprese, počet  „vzduchových“ přestávek a celkový 
počet expozic v léčebné sérii) bylo plně v kompetenci lékaře CHM dle  indikace a aktuálního 
zdravotního stavu pacienta. 
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Výsledky

Od roku 2007 do roku 2011 bylo na našem pracovišti zařazeno k léčbě hyperbarickým kyslí-
kem celkově 103 pacientů.  V 33 případech (32%)  se jednalo o percepční ztrátu sluchu nebo 
sluchový šelest, v 29 případech (28%) o postižení CNS nejčastěji v rámci kraniotraumatu ( KCP) 
nebo anoxicko-hypoxické encephalopatie, v 19 případech (18 %) o akutní intoxikaci oxidem 
uhelnatým (CO),  u 9 pacientů (9%) se jednalo o komplikace komplexní onkologické léčby,  u 6 
pacientů  (6%) o akutní periferní traumatickou ischémii, u 4 pacientů (4%)  o nekrotizující infekci 
měkkých tkání (NSTI), 2 pacienti (2%)  byli léčeni pro obtížně se hojící kožní defekt a 1 pacient 
(1%) pro chronickou refrakterní osteomyelitidu (obr č. 1).  59 (57%) pacientů bylo mužského 
pohlaví a 44 (43%) ženského pohlaví. Věkový průměr dětí byl 12,5 roku (medián 14, rozmezí 6 
měsíců-18 let). Pacienti absolvovali v průměru 9,9 léčebných expozic (medián 9, rozmezí 1-30).  
Přehled pacientů a jejich demografických dat je zobrazen v tabulce č. 1.

Tabulka č. 1  Demografická data souboru dětí léčených v CHM v letech 2007-2011

Diagnóza
Počet paci-
entů N (%)

Věk   
medián 

(rozmezí)
Pohlaví M:Ž

Hospitaliza-
ce  na JIP/
OPRIP (%)

Čas do zahá-
jení HBO me-
dián (rozmezí) 

dny(*h)

Počet ex-
pozic HBO   

medián 
(rozmezí)

Intoxikace CO 19 (18%) 15 (2-18) 7:12 13/19 (68%) *4 (2-11) 2 (1-5)

ATI 6 (6%) 12 (2-17) 5:1 3/6 (50%) 5 (1-13) 10 (1-20)

NSTI 4 (4%) 15(2-18) 2:2 1/4 (25%) 5,5 (1-6) 4 (1-5)

Poškození 

CNS 29 (28%) 8 (0,5-18) 21:8 25/29 (86%) 15 (4-120) 14 (3-28)

ORL 33 (32%) 16 (7-18) 20:13 0/31 (0%) 14 (1-360) 9 (1-23)

OSM 1 (1%) 7 0:1 0/0 (0%) 330 16

Problematické
rány

2 (2%) 15,5(15-16) 0:2 0/1 (0%) 33,5 (7-60) 16 (9-23)

Onkologické 
komplikace 

9 (9%) 10 (3-18) 4:5 6/9 (67%) 60 (30-420) 12 (6-30)

Celkově 103 14 (0,5-18) 59:44 48/99 (48%) - 9 (1-30)

Obr. č. 1  Přehled jednotlivých indikací v souboru dětí léčených v CHM v letech 2007- 2011
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     Pacienti byli v 4 případech (4%) léčeni ambulantně, 99 případů (96%) bylo léčeno za hos-
pitalizace. V 48 případech (48%) z celkového počtu byla hospitalizace realizována na jednot-
ce intenzívní péče nebo na oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče (dále OPRIP).  
Výsledný efekt (tabulka č. 2) byl hodnocen v 62 případech (60%) jako významný (významně 
zlepšený), ve 23 případech (22%) jako částečný (částečně zlepšený). V 18 případech (18%) 
byla léčba bez efektu nebo nebylo možné výsledek hodnotit z důvodů předčasného ukončení  
léčby z důvodů netolerance léčby nebo v souvislosti se zhoršením celkového stavu pacienta. 

     Akutní intoxikace CO- bylo zaznamenáno 19 případů intoxikace oxidem uhelnatým u 7 dětí 
mužského a 12 ženského pohlaví o průměrném věku 13,6 roku (medián 15,  rozmezí 2-18 
let). Pacienti byli hospitalizováni ve všech případech, v 13 (68%) z nich na jednotce intenzívní 
péče nebo na oddělení pediatrické resuscitační péče. Zdrojem intoxikace bylo v 13 případech 
(68%) plynové zařízení - 12x průtokový ohřívač vody, 1x plynový kotel a v 6 případech inhalace 
kouřových zplodin. Časový interval od intoxikace do zahájení léčby HBO činil v průměru 4,8 ho-
diny, medián 4 hodiny, rozmezí 2-11 hodin. Stav vědomí hodnocený na škále GCS těsně před 
zahájením HBO byl v průměru 12,3 (medián 15, rozmezí 3-15), po ukončení léčby měli všichni 
pacienti skóre 15. Hodnota COHb před HBO byla v průměru 24,3% (medián 24%, rozmezí 9,1- 
43). Průměrná hladina laktátu v arteriální krvi byla 3,4 mmol/l (medián 2,9 mmol/l, rozmezí 1,5 
– 7). Hodnota deficitu bází ve vyšetření acidobazické rovnováhy (ABR) z arteriální krve byla 3,3 
mmol/l (medián). Počet léčebných expozic HBO činil v průměru 2,1 (medián 2, rozmezí 1-5).  Za-
jištění dýchacích cest intubací se zavedením orotracheální kanyly a napojením na umělou plicní 
ventilaci (UPV) bylo provedeno během minimálně jedné expozice u 4 pacientů (21%). Všech 19 
pacientů dokončilo plánovanou léčbu v dobrém stavu a bez známek neurologickéhoho deficitu. 

     Akutní traumatická ischémie- bylo léčeno 6 pacientů (5 mužského a 1 ženského pohlaví) o 
průměrném věku 10,9 roku (medián 12, rozmezí 2-17),  z toho 5 pacientů (71%) pro poranění 
horní končetiny a 1 pacient pro poranění dolní končetiny. Jednalo se ve třech případech o drtivé 
poranění končetiny s rozsáhlým zhmožděním a devastací měkkých tkání,  u dvou pacientů s 
doprovodnými příznaky kompartment syndromu s nutností provedení myofasciotomie a čet-
ných převazů na operačním sále, v jednom případě byl proveden volný lalokový přenos. U dal-

Tabulka č. 2   Výsledky léčby v souboru dětí léčených v CHM v letech 2007- 2011

Dg

In
to

xi
ka

ce
 C

O

A
TI

N
S

TI

P
oš

ko
 z

en
í C

N
S

O
R

L

O
S

M

P
ro

b
le

m
a 

tic
ké

 
ko

žn
í r

án
y

O
nk

ol
og

ic
ké

 k
om

-
p

lik
ac

e

C
el

ko
vě

 N=19 N=6 N=4 N=29 N=33 N=1 N=2 N=9 N=103

Výborný, významné 
zlepšení

19 3 2 16 16 1 2 3
62 

(60%)

Částečné zlepšení 0 1 0 9 10 0 0 3
23 

(22%)

Bez efektu, nelze 
hodnotit

0 2 2 4 7 0 0 3
18 

(18%)

Příznivý výsledek 19/19 4/6 2/4 25/29 26/33 1/1 2/2 6/9
85 

(82%)



34

ších třech pacientů se jednalo o totální či subtotální traumatickou amputaci prstů s následnou 
replantací. V jednom případě byla provedena semiamputace, revize a přenos venózního štěpu.  
Interval do zahájení léčby HBO činil 5,7 dne v průměru (medián 5, rozmezí 1-13), polovina 
pacientů byla hospitalizována na JIP/OPRIP.  Průměrný počet expozic HBO činil 10,1 (medián 
10, rozmezí 1-20). Výsledný efekt byl hodnocen jako významně zlepšený u 3 pacientů a jako 
částečně zlepšený u 1 pacienta, u 2 zbývajících pacientů nebylo možné výsledek hodnotit.

     Nekrotizující infekce měkkých tkání - byli léčeni 4 pacienti (2 mužského a 2 ženského pohlaví) 
o průměrném věku 12,5 roku (medián 15, rozmezí 2-18). U 2 pacientů se jednalo o postižení 
dolní končetiny,  v 1 případě o postižení v oblasti horní končetiny a 1 pacient měl postiženou 
oblast krku. Ve všech případech šlo o následky úrazového mechanismu. V jednom případě se 
jednalo o nekrotizující  infekci měkkých tkání jako následek dilacerace v oblasti stehna v rámci 
sdruženého poranění při nehodě na motocyklu, ve druhém o rozsáhlou dilaceraci stehna a hy-
ždí  se zhmožděním a devastací měkkých tkání  v rámci polytraumatu (zachycení vlakem) s po-
raněním sleziny a nutností provedení splenektomie. V dalších případech se jednalo o flegmónu 
a absces v oblasti mandibuly a flegmónu a absces v oblasti prstu na ruce. Ve všech případech 
byl pozitivní kultivační nález na anaerobní bakterie, z toho ve 2 případech se jednalo o kmeny 
z rodu clostridií. Léčba byla prováděna kombinací chirurgických zákroků (incize, opakované 
revize, nekrektomie, laváže, bez nutnosti přistoupení k amputačnímu výkonu), širokospektré 
antibiotické léčby a HBO. Tato byla aplikována s odstupem v průměru 4,5 dne (medián 5,5, 
rozmezí 1-6) od nastoupení obtíží. Celkový počet expozic HBO byl v průměru 3,5 (medián 4, 
rozmezí 1-5). Výsledný efekt byl hodnocen jako významně zlepšený u 2 pacientů, zatímco  u 2 
ostatních pacientů nebylo možné výsledek  hodnotit. 

     Poškození centrálního nervového systému (CNS) -  bylo zařazeno 29 (21 mužského pohlaví, 
8 ženského pohlaví) o průměrném věku 9,1 roku (medián 8, rozmezí 6 měsíců-18 let).   Prů-
měrná doba do zahájení HBO činila 23 dnů (medián 15, rozmezí 4-120). 25 pacientů (86%) 
bylo léčeno za hospitalizace na JIP/OPRIP a 4 pacienti na standardním oddělení. V souboru 
dominovalo 15 pacientů s mozkolebečním poraněním, 8 pacientů s anoxicko-hypoxickou en-
cefalopatií po kardiopulmonální resuscitaci (KPR), z toho v pěti případech po tonutí, 1 pacient s 
rupturou mozkového aneurysmatu, 1 pacient s uzávěrem a. basilaris, 1 pacient s krvácením z 
arteriovenózní (AV) malformace, 1 pacient s meningoencephalitidou a 2 pacienti s transversální 
míšní lézí. Počet léčebných expozic HBO činil v průměru 16,2 (medián 14, rozmezí 3-28).  10 
pacientů mělo zavedenou tracheostomickou kanylu. Výsledný efekt byl hodnocen jako význam-
ně zlepšený u 16 pacientů (55%), jako částečně zlepšený u 9 pacientů (31%) a u 4 zbývajících 
pacientů nebylo patrné zlepšení nebo nebylo možné výsledek hodnotit. Hodnocení stavu vě-
domí na škále GCS (25 hodnot) před zahájením léčby HBO činilo v průměru 9,1 (medián 10, 
rozmezí 3-15), po léčbě v průměru 13,3 (medián 15, rozmezí 6-15). Hodnocení závažnosti 
stavu na škále GOS (27 hodnot) byla před zahájením HBO v průměru 2,7 (medián 3, rozmezí 
2-4), po léčbě v průměru 3,8 (medián 4, rozmezí 2-5). (obr. č. 2.)

     Percepční ztráta sluchu a sluchové šelesty (ORL)-  bylo léčeno 33 pacientů (20 mužského 
pohlaví, 13 ženského pohlaví) o průměrném věku 15,4 roku (medián 16, rozmezí 7-18).  31 pa-
cientů (94%) bylo léčeno za hospitalizace a pouze 2 pacienti v ambulantním režimu. Důvodem k 
zahájení HBO byla u 25 pacientů (76%) percepční nedoslýchavost, u 6 pacientů sluchový šelest 
(tinitus) a u 2 pacientů ztráta sluchu společně s tinitem. U většiny pacientů byla zpočátku pro-
váděna farmakologická léčba v režii specialisty odbornosti ORL a HBO byla indikována až v pří-
padě neúspěchu této terapie.  Průměrná doba do zahájení HBO tak činila 38,2 dne (medián 14, 
rozmezí 1-360). Průměrná ztráta sluchu na postižené straně před zahájením HBO (26 hodnot) 
činila 57,5% dle Fowlera  (medián 61, rozmezí 6-100), po ukončení léčby HBO  pak v průměru 
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35,2% (medián 18,5%, rozmezí 0-100). Bylo aplikováno v průměru 9,1 léčebných expozic HBO 
(medián 9, rozmezí 1- 23).  Subjektivní potíže udávané pacienty ve smyslu hodnocení stupně 
intenzity vnímání nepříjemných sluchových šelestů a vjemů a omezení v běžných činnostech a 
aktivitách u pacientů s percepční nedoslýchavostí zaznamenané na škále VAS (26 hodnot) byly 
před zahájením HBO v průměru 5,3 (medián 5, rozmezí 2-10), po ukončení léčby v průměru 2,6 
(medián 1,75, rozmezí 0-10). (obr. č. 3) Výsledný efekt léčby byl hodnocen u 16 pacientů (48%) 
jako výrazně zlepšený, u dalších deseti pacientů jako mírně zlepšený a u 7 pacientů nedošlo ke 
zlepšení stavu nebo nebylo možné konečný výsledek  hodnotit.

Obr. č. 2  GCS a GOS před a po léčbě HBO u pacientů s poškozením CNS

Obr. č. 3  Porovnání míry ztráty sluchu na postiženém uchu dle Fowlera v % (medián)  a subjektivního 
hodnocení obtíží na škále VAS (medián) u pacientů s percepční poruchou sluchu a tinitem před a po 
léčbě HBO
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     Chronická osteomyelitida (OSM)- pacientka ve věku 7 let byla léčena pro chronickou refrak-
terní osteomyelitidu po zlomenině IV. prstu pravé ruky, po 11 měsících trvání léčby na chirur-
gické ambulanci (ATB opakovaně, zvažováno i amputační řešení) indikována k provedení HBO. 
Absolvovala celkem 16 léčebných expozic. Klinicky a na RTG kontrole ve srovnání s předcho-
zím snímkem jednoznačné zlepšení stavu, ložisko v kosti spontánně vyhojeno.

     Problematické rány a defekty- byly zařazeny 2 pacientky ve věku 15 a 16 let. Důvodem za-
hájení léčby byly obtížně se hojící kožní defekty v místě dehiscence operačních ran po exstirpaci 
gangliomu v oblasti nad patní kostí, resp. po operaci vbočeného palce. Léčba byla zahájena  s 
odstupem 7, resp. 60 dnů (průměr a medián 33,5 dne) od začátku obtíží a bylo aplikováno v 
průměru 16 expozic HBO (rozmezí 9-23), v obou případech  s velmi dobrým výsledným efek-
tem.

     Onkologické komplikace- v souboru pacientů léčených pro komplikace onkologické léč-
by bylo hodnoceno 9 pacientů (4 mužského a 5 ženského pohlaví) o průměrném věku 11,4 
roku (medián 10, rozmezí 3-18). V 6 případech byli pacienti léčeni pro nádorové onemocnění 
mozku, z toho ve 4 případech se jednalo o meduloblastom, v jednom případě o astrocytom 
a dále o primární embryonální tumor CNS. Pouze 2 pacienti absolvovali kombinaci radikálního 
chirurgického zákroku, chemo- a radioterapie, zatímco 3 pacienti absolvovali pouze radikál-
ní chirurgický zákrok a 1 pacient kombinaci chemo- a radioterapie. Všech 6 pacientů mělo 
zavedenou ventrikuloperitoneální (V-P) drenáž nebo zevní komorovou drenáž pro obstrukční 
hydrocephalus. Časný pooperační průběh byl komplikován ve 3 případech přetrvávající poru-
chou vědomí s přechodem do persistentního vegetativního stavu (hypoxická nebo anoxicko-
-hypoxická encephalopatie), z toho v jednom případě byla příčinou těžká meningoencephalitida 
a ventrikulitida. U dalšího pacienta došlo k vývoji pooperačního mutismu zadní jámy lební.  U 
těchto nemocných s velmi nízkým Karnovského indexem, jejichž celkový stav neumožňoval 
další pokračování onkologické léčby, byla po dohodě s rodiči HBO zahajována jako léčba po-
slední volby. U zbývajících 3 pacientů se jednalo o akutní myeloidní leukémii s tumorózní masou 
v mediastinu, léčenou chemoterapií, Ewingův sarkom v oblasti hrudní páteře a Wilmsův tumor 
ledviny, v obou případech léčených kombinací chirurgického zákroku, chemo- a radioterapie. V 
celkově 4 případech souboru onkologicky nemocných byla HBO indikována pro pozdní kom-
plikace radioterapeutické léčby. V jednom případě po komplexní léčbě meduloblastomu se jed-
nalo o poradiační poškození mozkového kmene a krční míchy, ve druhém případě u pacienta 
léčeného pro Ewingův sarkom došlo k poradičnímu poškození krční a hrudní míchy, v případě 
primárního embryonálního tumoru CNS došlo k poškození optických nervů a u pacientky s 
tumorem ledviny se jednalo o postižení močového měchýře (poradiační hemoragická cystitida).
     Celkově 6 pacientů bylo během léčby hospitalizováno na jednotce intenzivní péče (67%), 
ostatní na standardním oddělení. Interval do zahájení HBO činil v průměru 111 dnů (medián 60, 
rozmezí 30-420). Bylo aplikováno v průměru 14,3 léčebných expozic HBO (medián 12, rozmezí 
6-30).  2 pacienti měli provedenou tracheostomii a 3 pacienti perkutánní gastrostomii. Výsledný 
efekt byl hodnocen jako významně zlepšený u 3 pacientů, mírně zlepšený u 3 pacientů a u 3 
zbývajících pacientů nedošlo ke zlepšení stavu. Dva pacienti z našeho souboru zemřeli, v obou 
případech se jednalo o pacienty s meduloblastomem. První pacient zemřel během léčebné 
série HBO pro progresi poradiačního poškození mozkového kmene a míchy, druhý pacient 
pro anoxicko-hypoxické poškození CNS po opakované kardiopulmonální resuscitaci zemřel 2 
měsíce po ukončení léčby HBO.
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Diskuze

    Ošetřování dětských pacientů na pracovištích hyperbarické medicíny zejména ve velmi zá-
važném zdravotním stavu vyžaduje zvláštní opatření provozního, technického, organizačního i 
personálního charakteru. Léčebné výsledky naší 5 leté souhrnné práce však ukazují vysokou 
míru úspěšnosti u celého spektra indikací. Z celkového počtu 103 pacientů mělo 82% příznivý 
výsledek. Navíc jsme prokázali, že v souladu s předchozími údaji je léčba velmi bezpečná. U 54 
pacientů bylo zaznamenáno celkově 178 epizod těchto událostí, nejvíce ve skupině pacientů s 
poškozením CNS (109 událostí).  Ve vztahu k celkovému počtu 1020 provedených léčebných 
expozic činila jejich míra 17,5 %. Z hlediska jejich povahy byl zaznamenán nejčastěji psycho-
motorický neklid a anxiozita (68 událostí),  potíže s vyrovnáním tlaku ve středouší spojené s 
bolestmi uší (53 událostí) atd.  Farmakologické tlumení kromě premedikace bylo nutno použít 
v 51 případech, což představuje 5% všech provedených léčebných expozic. Léčba byla před-
časně ukončena z důvodu intolerance HBO v 9 případech. Vážné zdravotní a život ohrožující 
komplikace nebo vedlejší účinky léčby nebyly zaznamenané ani v jednom případě a ani jeden 
pacient nezemřel v bezprostřední souvislosti s léčbou HBO.

Shrnutí a závěr

     V poslední dekádě přibylo velké množství kvalitních důkazů o prospěšnosti metody HBO 
v  mnoha oblastech medicíny jak v klinické, tak farmakoekonomické oblasti. V posledních 2-3 
letech byla publikováno velké množství tvrdých dat vyplývajících z četných metaanalýz včetně 
systému Cochrane, které poukazují na efektivitu této léčby ve většině indikací. Přes tyto výsled-
ky dosud HBO nebyla obcí odborníků přijata mezi tzv. standardní metody léčby v takové míře, 
jakou si evidentně a nepochybně zasluhuje. V doporučených postupech příslušných odborných 
společností by měl být význam HBO korektně a spravedlivě formulován.  Pokud se tak nestane, 
bude metoda HBO komunitou lékařů stále bagatelizována, opomíjena a její rozšíření nebude 
možné do té míry, aby byla dostupná všem pacientům u indikací prokázaných evidencí. Zdá se 
evidentní, že velká krajská či fakultní léčebná zařízení, která dosud svým pacientům možnost 
této léčby nenabízí, nepostupují v souladu s recentními vědeckými důkazy a neposkytují paci-
entům kvalitní péči v maximální míře. 
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HEMODYNAMIC CHANGES ARE DETECTABLE BY ECHOCARDIOGRAPHY 
AND ARE ASSOCIATED WITH DIVE PROFILE AND BREATHING GAS

R. Pudil1, L. Horakova1, M. Rozložník2, C. Balestra2 
1 Charles University Prague, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, 1st Department of Medicine, Hradec Kralove, 
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2 Haute Ecole Henry Spaak, Environmental, Ageing & Occupational Physiology (Integrative) Laboratory, Brussels, 

Belgium

     Scuba diving represents stressful event for cardiovascular system. Breathing with compre-
ssed medium (air/trimix), hyperbaric environment and microbubbles formation are the main 
factors are the most influencing factors for pulmonary circulation. 

Purpose

      The aim of the study was to evaluate the change in morphology and function of the right 
heart after scuba dive with compressed air and to compare it with trimix dive. 
Methods: On the first day, seven technical divers (average age 42.1 ± 4.1 yrs., 28-56yrs) perfor-
med one scuba dive with compressed air (the depth was 40 meters, bottom time 20 minutes, 
water temperature 5°C). The same group performed trimix dive (70m depth) on the day two. 
Echocardiography was performed just before and immediately after the dive, and every 60 mi-
nutes after surfacing with the aim to evaluate the presence of microbubbles (iVivid, GE). 

Results

      After the air dive, left ventricle systolic and diastolic, left atrium, right ventricle and inferior 
vena cava diameters significantly decreased (LA: 32.4 ± 2.2 vs. 26.1±1.3 mm, p<0.05; LV 
EDD: 56.5 ± 4.8 vs. 52.1 ± 4.4 mm, p 0.01;  LV ESD: 37.5 ± 3.3 vs. 33.7 ± 2.4 mm, p 0.02; 
RV: 28.3 ± 2.7 vs. 23.8 ± 2.9 mm, p < 0.01; IVC: 18.1 ± 0.9 vs. 16.4 ± 1.4 mm, p 0.03). LV 
ejection fraction, fractional shortening and myocardial performance index remained unchanged 
(LVEF: 62.7 ± 6.8 vs. 61.2 ± 8.4, p ns; FS: 42.6 ± 6.1 vs. 40.9 ± 8.6, p ns). We found significant 
decrease in mitral and tricuspid E/A ratio (mitral E/A: 1.4 ± 0.2 vs. 1.1 ± 0.1 m/s, p 0.01; tricu-
spid E/A: 1.3 ± 0.1 vs.1.1 ± 0.1 m/s, p 0.05). Right ventricle functional parameters decreased 
(TAPSE: 29.4 ± 3.8 vs. 25.5 ± 1.8 mm, p 0.03). After trimix dive, there were no significant 
changes in size of the atrias and ventricles. Inferior vena cava diameter decreased (17.7 ± 1.9 
vs. 15.5 ± 1.6 mm, p 0.01). Also, less functional changes were noticed (mitral E/e: 4.1 ± 0.7 vs. 
5.2 ± 0.7 mm, p 0.01; TAPSE: 27.5 ± 4.9 vs. 22.1 ± 2.9 mm, 0.05).  In all air dives, there were 
detectable microbubbles in the right heart. Due to this fact, the Doppler estimates of pulmonary 
artery pressure were not possible.

Conclusion

     Scuba dive with compressed air is associated with decrease of the both ventricle and atria 
diameters. It is associated with the decreased diastolic LV function and global RV function. 
Despite the bigger depth, the trimix dives are less associated with microbubble formation and 
hemodynamic changes. This study showed echocardiography is able to detect changes of the 
circulation which are associated with the scuba dives.
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      SCUBA diving is considered as a relatively safe sport activity (1). However, diving beyond re-
creational limits (e.g. technical, cave diving) may expose human beings to extreme psychologi-
cal and physiological stress. Nowadays, more and more divers are exposed to extreme depth, 
dives duration and different gas mixtures. Unfortunately, a little is known about a physiological 
response to such demanding dives. The aim of this study was to evaluate and measure level of 
inert gas narcosis, stress response, decompression procedure efficiency, thermal stress, hyd-
ration status and cardiac changes during open water dives. In addition, use field use of most 
advanced techniques was verified. 

     To do so, a series of dives was performed in the mountain lake Attersee (A), 467 mamls. 
Seven SCUBA divers carried out two sets of dives (20 min bottom time each): one on air to 32m 
and one on Trimix (oxygen, helium, nitrogen breathing mixture) to 70m. When diving on Trimix, 
decompression was carried out on EAN 50 and pure oxygen. The duration of dives was 40 min 
and 90 min respectively. Minimal water temperature was 4°C.

     The main achievements of this experiment are: 
Verifying diving safety measures while performing field research in relatively remote and harsh 
conditions.

For the first time, not only critical flicker fusion frequency (2, 3), but also a Mares computer 
equipped with psychometric test was used at the targeted depths to evaluate level of inert gas 
narcosis. 

Echocardiography data were used for validation of newly developed automated vascular gas 
emboli counting software (4).

Methodological assessment of field use of breath condensate technique.

The research leading to these results has received funding from the People Programme (Ma-
rie Curie Actions) of the European Union‘s Seventh Framework Programme FRP/2007-2013/ 
under REA grant agreement n° 264816.
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Úvod

Koncepce saturačního potápění (plného nasycení tkání inertním plynem) byla rozvíjena přede-
vším americkým námořnictvem. První pokus proběhl v roce 1938 v komoře s pobytem ve 30 
m po dobu 27 h. Praxi mořských výzkumných stanic zahájil J. Y. Cousteau projektem Précon-
tinent v letech 1962-64. Týmy „akvanautů” trávily řadu dnů v hloubkách 10-100 m. Historicky 
třetí zemí v pořadí výstavby hlubinných obydlí se stalo Československo. Český potápěč, P. 
Gross, strávil v podvodním „stanu“ 72 h v 6 m v Jaderském moři (projekt Xenie v roce 1965). 
Nejrozsáhlejším projektem byl Permon. Bánští potápěči a záchranáři (J. Dvořáček, K. Hode-
ček, F. Hejnyš a M. Kríž) strávili v „hloubce“ 25 m v ostravské přetlakové komoře 87 h (1966). 
Následovaly ponory s potápěčským zvonem v bazénu a pobyt v přetlakové komoře (24 m/31 
h). V zatopeném lomu ve Svobodných Heřmanicích strávila dvojice akvanautů (V. Kocián a V. 
Geist) v pětitunové kabině o prostoru 5 m3 80 h v 10 m. Konečný výstup trval 2 hodiny při dý-
chání kyslíku. Rekordní byl jejich pobyt 102 h v hloubce 25 m při dýchání směsi 10,5% kyslíku a 
89,5% dusíku (1967). Jediným dnes fungujícím příbytkem na mořském dně je modul Aquarius 
Národního úřadu pro oceány a atmosféru USA (NOAA) (2). Komerční mise zahrnují desetidenní 
pobyt zájemců v hloubce 63 stop. V současnosti je saturační potápění běžnou rutinou řady 
společností, zejména při těžbě ložisek ropy a zemního plynu. Výhodou je možnost dlouhodobé 
práce pod vodou bez přerušování dekompresemi a přestávkami. Existuje propracované pra-
covní potápění s užitím hélia a systémy propojených stabilních tlakových komor na palubě lodí, 
na které se připojují mobilní hlubinné kabiny. Umožňuje to suché komprese i týdenní dekompre-
se v komoře, přesuny v tlakovaném modulu dolů a nahoru, práce i odpočinek ve vícesměnném 
„natlakovaném“ provozu atd. (7, 12, 14).

Projekt Hydronaut

Na astronautickém kongresu v Praze v září 2010 byl představen koncept ponorné stanice – 
hlubinného habitatu, určeného pro dlouhodobý pobyt šesti lidí. Autorem byl pracovní potápěč 
M. Šanda. Ideou bylo vytvořit v Česku zařízení určené primárně pro výcvik astronautů Evrop-
ské kosmické agentury (ESA). Pro nedostatek finančních prostředků vznikla skromnější verze 
- Hydronaut III (H3). Šanda a další nadšenci - potápěči, vědci ale i laici začali s výstavbou v rám-
ci občanského sdružení Hydronaut – Centrum kosmického výzkumu. H3 by měl umožňovat 
dlouhodobý pobyt tříčlenné posádky (hydronautů) v podmínkách hyperbarického prostředí pod 
hladinou se simulací některých aspektů kosmických misí. Hydronauti budou plnit nejrůznější 
úkoly jako během kosmického letu. Budou se vydávat ven, mimo „loď“, na výstupy do „volného 
prostoru“. Budou řešit simulované nouzové situace, potýkat se s nehostinným a stísněným 
prostředím. Inspirací pro první demonstrační misi (M1), je plán zachycení asteroidu a vyslání 
kosmické lodi s astronauty pro odebrání vzorků. Při  M1 proběhne simulovaný sedmidenní let k 
asteroidu, tj. zanoření H3 se dvěma výstupy hydronautů. Při prvním proběhne inspekce „lodi“ a 
při druhém dvojice odebere vrtem vzorek „asteroidu“. Mise bude zakončena pomalou dekom-
presí. Realizace M1 je předběžně plánovaná na podzim 2014 na Slapské přehradě. 
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Parametry H3

H3 má půdorys o průměru 4,8 m a výšku 7 m. Váha modulu je 30 t a výtlak 20 m³. Obyvatelným 
prostorem je vodorovný válec o průměru 2,6 m a délce 4,6 m, je napojen na svislou přechodo-
vou komoru o výšce 3 m a průměru 1 m. Podpora života bude zajištěna nezávislou regenerací 
dýchacího média se zásobováním dýchacím plynem z hladiny nebo z 20 záložních tlakových 
lahví (40 l/200 bar). K elektrifikaci (24 V/12 V) bude sloužit vedení z hladiny, případně záložní 
baterie (24 V/500 Ah) na 3 dny činnosti.

Výběr hydronautů

V říjnu 2013 proběhlo vyšetření pěti hydronautů v Ústavu leteckého zdravotnictví. Všichni byli 
zkušenými profesionálními potápěči (stáří: prům. 40 let, s=7,3, rozpětí 35-53). Vyšetření a posu-
zování proběhla podle veškerých požadavků na potápěče, včetně bicyklové ergometrie, spiro-
metrie a ultrazvukového vyšetření srdce. Kontraindikace M1 nebyla u nikoho, vedlejšími nálezy 
byly hyperlipidémie a sklony k hypertenzi v zátěži. Psychologické vyšetření sledovalo psycho-
motorickou a kognitivní výkonnost, rozumové schopnosti a osobnostní strukturu. Dva potápěči 
byli plně schopni M1, u ostatních byla nalezena menší způsobilost s možností konfliktů.  

Doporučení pro M1

Řada omezení M1 bude souviset s dýcháním vzduchu v přetlaku a působením jeho složek, 
především kyslíku a dusíku.
Toxicitu kyslíku lze snížit omezením doby pobytu v přetlaku, nebo jeho nižším parciálním tla-
kem. 21 % objemu kyslíku ve vzduchu má na hladině parciální tlak 21 kPa, ve 20 m 63 kP a ve 
30 m 84 kPa. Tyto hodnoty vylučují akutní otravu kyslíkem s postižením CNS, která začíná až 
od 140-160 kPa. Po delší době ale hrozí kumulativní otrava kyslíkem s postižením především 
plicní tkáně. Ta začíná drážděním v dýchacích cestách, dušností a záchvaty suchého kašle. 
Dochází také k omezení poddajnosti plic a poklesu plicní kapacity, posléze nastává otok plic 
s poruchou výměny plynů až dušení. V plicní tkáni nastává po počátečním prosáknutí zánět, 
tvorba tekutiny ve sklípcích a destrukce endotelu. Pokračující expozice znamená proliferativ-
ní fibrózní změny s nenávratnou respirační nedostatečností (13). Parciální tlak kyslíku by při 
dlouhodobé expozici neměl překročit 50 kPa, což odpovídá hloubce 14 m. Pro profesionální 
saturační potápění se hodnoty mají pohybovat mezi 44 až 48 kPa (14). Pro plicní toxicitu kyslíku 
se užívají jednotky podle NOAA (1 OTU=1 min dýchání kyslíku tlaku 100 kP). Obecně se dopo-
ručuje se nepřekračovat denně 300 OTU (9). Ve 20 m dosahuje expozice 532 OTU/den, ve 30 
m 1066 OTU/den. Pro vícedenní potápění je doporučeno maximálně 850 OTU na první den, 
další dny se hodnoty se snižují, od desátého dne denně je limit 300 OTU. Pro hloubku 20 m by 
byla doporučená dávka překročena až v šestém dni (tab. 1). V M1 bude tento den již probíhat 
dekomprese spojená s nižším zatížením kyslíkem.
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Tlaky inertních plynů

Pobyt - 20 m Celkový tlak (kPa) Plyny v alveolu (kPa) Plyny v komp. 16 (kPa)

den min

0 0 100 74 74

1. 1140 300 232 199

2. 2880 300 232 225

3. 4320 300 232 231
Tabulka 2

     Doporučené parametry vypracované NOAA pro dlouhodobé pobyty v hlubinných habitatech 
byly ověřeny (5). V přetlaku byl udržován parciální tlak kyslíku mezi 30-35 kPa s odpovídající 
obsahem kyslíku 12-14% v 15 m a 9-10% v 25 m.
Pobyty v modulu Aquarius (10 dnů v 19 m) s tlakem kyslíku 61 kPa tj. až 4067 OTU naznačují, 
že limity NOAA (doporučeno 3100 OTU) jsou možná přehnané. Při plánovaní M1 nebude však 
možno překračovat hloubku 20 m. Pro dlouhodobější pobyty H3 by bylo vhodné buď snížit 
hloubku, nebo snížit obsah kyslíku v dýchané směsi.

Vlivy dusíku budou souviset jen se saturováním tkání během sedmi dnů M1 (narkotický vliv lze 
pominout). Protože ani přesné a složité výpočty nemusí předvídat správně chování lidského 
těla, bylo by nejvýhodnější dodržovat ověřené postupy z pracovního potápění (4). To ale dnes 
užívá jako nosný plyn helium, které má 2,6 krát rychlejší rozpouštění v kapalinách, a tím i rychlej-
ší saturaci i desaturaci v tkáních. Rozpouštění plynů v kapalinách popisuje vztah: p(t)=(p1–p0).
[1-exp(-ln(2).t/t1/2)]+p0 (17). Při výpočtech u saturace stačí brát v úvahu jen kompartment s 
nejdelším poločasem („nejpomalejší tkáň“) jako řídící tkáň. Podle dekompresní tabulky je to 
kompartment 16 s poločasem saturace/desaturace t1/2 = 635 min (9). Na hloubce 20 m do-
chází k plnému nasycení po třetím dnu (tab. 2).

Dávky kyslíkové toxicity (OTU)

Den
Dop. maximum za den 

(OTU)
Dop. celková dávka 

(OTU)
Celkem ve 20 m

 (OTU)

1 850 850 470

2 700 1400 940

3 620 1860 1410

4 525 2100 1880

5 460 2300 2350

6 420 2520 2820

7 380 2660 3290
Tabulka 1
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Návrh dekompresních zastávek M1

Hloubka 
(m)

18 16,5 15 13,5 12 10,5 9 7,5 6 4,5 3 1,5

Dle NIOSH 
(min)

90 120 120 120 120 180 180 180 240 240 240 240

Dle NOAA 
(min)

95 115 125 130 140 150 165 175 195 215 235 270

Tabulka 3

     Při výstupu z hloubky 20 m snáší kompartment 16 podle výpočtu určité přesycení, bez DN 
při tlaku 199 kPa, což odpovídá hloubce zhruba 10 m. U stanice Aquarius je povoleno potápění 
do hloubky 28 m na dobu 3 h. Denní maximum je 6 h potápění, 2 ponory za den s přestávkou 
v modulu na 4 h. Den před závěrečnou dekompresí se dodržuje přísnější regulace a posledních 
28 h se neopouští modul. Pro H3 bude tedy vhodné podobné omezení potápěčských prací 
se změnou hloubky cca ±10 m a dostatečně dlouhá přestávka mezi výstupy (6-8 h), před 
závěrečnou dekompresí však nejméně 32 h. Při závěrečném výstupu dochází nejen k postup-
nému uvolňování rozpuštěných plynů difúzí z tkání, podle tlakového spádu směrem do plicních 
sklípků, ale přidává se tvorba bublin. Jejich množství a objem rozhoduje o rozsahu biologických 
dějů až DN, přímý výstup není možný. Saturační potápění s helioxem počítá zhruba s jedním 
dnem na výstup na každých 30 m hloubky v tlakových komorách na lodi pomalým plynulým 
poklesem tlaku.  Při dekompresi M1 výstupem modulu bude vhodnější stupňovitá dekomprese 
se zastávkami. Pro ni existují dekompresní postupy pro práci v kesonech, které se ani po le-
tech nezměnily (1). Tabulky zveřejnil v roce 1985 National Institute for Occupational Safety and 
Health USA (NIOSH) ke zvýšení bezpečnosti a eliminaci akutních i chronických postižení po 8 h 
práci v hloubce až 35 m, poslední tabulka G-3C je určena pro delší a saturační expozice (3). Sa-
turační tabulky NOAA byly ověřeny nejen monitorováním DN, ale i ultrazvukovou detekcí bublin. 
Podobně odvozená dekomprese M1 z hloubky 20 m by mohla trvat asi 35 h s 12 zastávkami 
(tab. 3), s přechodem mezi nimi během 2 – 3 min.

     Doba dekomprese je mnohem delší, než je uváděna u Aquaria, kde pozvolný pokles tlaku 
uvnitř modulu a následný volný výstup na hladinu trvá asi 17 hodin. Jinde je uváděno 15 h 45 
min a následný výstup v potápěčské výstroji. Po ukončení výstupu M1 bude nutno stále počítat 
s rizikem DN a dodržovat některá opatření. Mělo by následovat 12 h pod lékařským dohledem, 
bez fyzické zátěže a horké sprchy a minimálně 48 h se nesmí létat. V doporučeních pro pra-
covní saturační potápění je zmiňován pobyt po ponoru minimálně 2 h v blízkosti dekompresní 
komory a 48 h se zdržovat v dojezdu komory do 30 min, nesmí se cestovat letadlem alespoň 
72 h (14).

Závěr

Cílem projektu Hydronaut do budoucnosti bude výzkum vlivu lidského faktoru a stresové zátě-
že při pobytu v uzavřeném, izolovaném, omezeném a nebezpečném prostředí i pokračování v 
tradici saturačního potápění. Kromě zmiňovaných problémů by se mohly objevit i jiné, jako vlivy 
chladu a rizika infekčních postižení, zejména kožních. Při delších pobytech může docházet také 
k ovlivnění krevních a biochemických hodnot (6, 11). Sledování zdravotního stavu hydronautů 
může být cílem dalších výzkumných aktivit.
Snahou občanského sdružení Hydronaut – Centrum kosmického výzkumu bude zavést kurz 
speciální fyzické a psychologické přípravy, který bude využívat poznatky ze saturačního potá-
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pění, ale i z analogických kosmických studií. Nejvyšší ambicí do budoucna je přispět poznatky, 
získanými při realizaci programů projektu Hydronaut, do oblasti pilotovaných kosmických letů, 
na kterých se Česká republika podílí v rámci svého členství v ESA.
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HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIA A PARKINSONOVA CHOROBA

- VÝZVA PRE ĎALŠÍ VÝSKUM 

1M Palušková, 2A Vondrák
1Medires, s.r.o., Nové Zámky

2IZOTOPCENTRUM, s.r.o., Oddelenie nukleárnej medicíny, Nitra

Úvod

    Parkinsonova choroba (PCH) je neurodegeneratívne ochorenie s relatívne pomalou progre-
siou, ktoré sa vyznačuje hypokinézou – bradykinézou, rigiditou a pokojovým tremorom (1). Na 
Slovensku sa počet pacientov s PCH odhaduje na 12 – 15 000. Etiológia PCH je stále predme-
tom intenzívneho výskumu, ale predpokladá sa interakcia genetickej predispozície a negatív-
nych vplyvov životného prostredia (2). Prevalencia PCH narastá s vekom, pričom priemerný vek 
pri diagnostike ochorenia je 57 rokov. PCH štatisticky postihuje 0,4% pacientov nad 40 rokov, 
1% populácie nad 65 rokov, pri manifestácii vo vyššom veku je však dokázaná rýchlejšia pro-
gresia ochorenia. Typickým patologicko-anatomickým korelátom PCH sú Lewyho telieska ako 
mikroskopický obraz degenerácie neurónov, ktorá súvisí so závažným oxidatívnym stresom (3). 
Významnú úlohu zohráva porucha oxidatívnej fosforylácie v mitochondriách, ktorá negatívne 
vplýva na funkčnosť a následne spôsobuje nekrózu dopamínergných neurónov predovšetkým 
v substantia nigra a striate (4). Na vzniku klinickej symptomatológie PCH sa podieľa predovšet-
kým nedostatok dopamínu, norepinefrínu a sérotonínu, ktorý vzniká poruchou syntézy L-DOPA 
dekarboxylázy, tyrozínhydroxylázy a glutamátdekarboxylázy. Dôsledkom týchto zmien v klinic-
kom obraze PCH dominujú tremor, rigidita, bradykinéza až akinéza (obrázok 1).   
 
     Tremor pri PCH sa vyskytuje u väčšiny pacientov (50-80%), zintenzívňuje sa v pokoji a pri 
strese. Pri pohybe sa typicky zmierňuje a v spánku vymizne. Bradykinézu charakterizuje spo-
malenie pohybov, u pacienta chýba súhyb horných končatín pri chôdzi, akinéza sa prejavuje 
nemožnosťou začať pohyb. Charakteristická je maskovitá tvár s chudobnou mimikou a ma-
lým počtom žmurknutí. Svalová rigidita pri PCH je detekovateľná pri chôdzi, postoji, pasívnom 
pohybe či rečovom prejave. U pacienta sa vyskytuje brachybázia – drobná cupitavá chôdza 
bez synkinéz, porucha jemnej motoriky a mikrografia. Pacient často rozpráva rýchlo a menej 
zrozumiteľne (tachyfémia). Poruchy rovnováhy sú sprevádzané typickou šúchavou chôdzou s 
retropulziami a tendenciou k pádom.

     Stanovenie diagnózy Parkinsonovej choroby nie je hlavne v začiatočných štádiách jedno-
duché. V rámci diferenciálnej diagnostiky je potrebné vylúčiť predovšetkým sekundárny par-
kinsonský syndróm pri iných ochoreniach (napr. cievny, zápalový, toxický alebo iný pôvod) a 
kortiko-striátovú, resp. striáto-nigrálnu degeneráciu. Okrem dôkladnej anamnézy a  klinického 
vyšetrenia je potrebné vykonať ďalšie doplňujúce výkony. U PCH sú prínosné hlavne elektroen-
cefalografia, elektromyografia, nukleárna magnetická rezonancia a DaTScan. Rola hyperbaric-
kej oxygenoterapie (HBO) v terapii PCH si zatiaľ hľadá svoje miesto, ale už teraz je zrejmé, že by 
mohla mať pozitívny vplyv na redukciu apoptózy a nekrózy neurónov (5).
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     Cieľom práce bolo sledovanie súboru pacientov s PCH, ktorí sa podrobovali liečbe HBO, 
pričom medikamentózna liečba odporúčaná neurológom nebola pred HBO ani počas nej ko-
rigovaná. Pri tvorbe dizajnu projektu sa prihliadalo na výsledky v zahraničí publikovaných prác, 
ktoré poukazovali na predpokladané ovplyvnenie klinického stavu pacientov s PCH prostred-
níctvom HBO. Po liečbe HBO pri tlaku nižšom ako 2 atm bolo v nich uvádzané zvýšenie hladiny 
tryptofánu (prekurzora sérotonínu), redukcia prejavov oxidatívneho stresu a subjektívne zlepše-
nie klinického stavu liečených pacientov (5).

Metóda

     Na začiatku súbor tvorilo 10 pacientov. Všetci boli sledovaní a medikamentózne liečení neu-
rológom pre PCH. Na zaradenie pacienta do súboru bolo podmienkou vykonanie podrobného 
vstupného neurologického vyšetrenia so zameraním na tremor, rigiditu a bradykinézu. Ďalšou 
podmienkou bolo absolvovanie vstupného vyšetrenia DaTScan na objektivizáciu kumulácie rá-
diofarmaka v bazálnych gangliách (BG). Keďže sa jednalo o samoplatcov HBO a projekt nebol 
financovaný z iných prostriedkov, počet expozícií bol ovplyvnený možnosťami financovania lieč-
by zo strany pacienta.
     Po vykonaní vstupného DaTScan-u bolo zistené, že traja z desiatich pacientov v súbore 
nevykazovali signifikantné zmeny BG, ako je to očakávané pri PCH. Na základe tohto faktu bolo 
pacientom odporučené, aby diagnózu PCH u nich ošetrujúci neurológ prehodnotil a zároveň 
boli vyradení zo štúdie. Jeden pacient síce vstupné vyšetrenie DaTScan absolvoval, ale násled-
ne sa rozhodol nepodstúpiť HBO. Dvaja pacienti absolvovali vstupné vyšetrenie DaTScan, po 
ktorom sa podrobili 4, resp. 7 expozíciám HBO, ale kontrolné vyšetrenie DaTScan odmietli, 
preto boli tiež vyradení zo súboru. Pôvodne sa z desiatich zaradených pacientov kompletnému 
dizajnu projektu podrobili štyria pacienti. Všetci absolvovali vstupné vyšetrenie DaTScan, indi-
viduálne stanovený počet expozícií a kontrolné vyšetrenie DaTScan po ukončení HBO. Dĺžka 

Obrázok 1 Schéma etiológie a patogenézy Parkinsonovej choroby (zdroj: M. Palušková, 2013)
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každej expozície HBO u všetkých pacientov bola 90 minút pri 2,5 atm.

Výsledky

        Z pôvodne 10 pacientov zaradených do projektu ho kompletne absolvovali štyria pacienti 
(3 ženy, 1 muž) vo veku 60-62 rokov, priemerný vek bol 60,75 roku. Dĺžka neurologickej liečby 
PCH pred absolvovaním HBO sa u pacientov pohybovala od 2 do 10 rokov, počet expozícií 
HBO bol od 10 do 30 s priemerom 21,7 expozície.  Pri vstupe do súboru bol u pacientov s PCH 
prostredníctvom DaTScan vykonaný staging ochorenia. Následne po ukončení HBO pacienti 
absolvovali kontrolný DaTScan BG, pričom bol porovnávaný stav pred a po HBO (obrázok 2). 

Obrázok 2 Porovnanie kumulácie rádiofarmaka vyšetrením bazálnych ganglií DaTScan u pacientov s Par-
kinsonovou chorobou pred a po absolvovaní HBO (zdroj: M. Palušková, A. Vondrák, 2013)

U troch pacientov zo štyroch došlo k signifikantnému zvýšeniu kumulácie rádiofarmaka v ba-
zálnych gangliách. Najvýraznejší vzostup kumulácie (+50,38%) bol zaznamenaný u pacientky, 
ktorá bola v súbore najstaršia (62 rokov), ale na PCH sa liečila najkratšie (2 roky) a absolvovala 
najväčší počet (30) expozícií HBO (obrázok 3, obrázok 4).



52

Obrázok 3 DaTScan pacientky s Parkinsonovou chorobou pred HBO (zdroj: A. Vondrák, M. Palušková, 
2013)

Obrázok 4 DaTScan pacientky s Parkinsonovou chorobou po 30 expozíciách HBO (zdroj: A. Vondrák, M. 
Palušková, 2013)

     U ďalších dvoch pacientov dosahovala kumulácia rádiofarmaka v BG pri kontrole +24,98%, 
resp. +24,98 oproti stagingu. U jednej pacientky došlo k zníženiu kumulácie o -9,11%. Zaují-
mavým zistením bol fakt, že porovnaním výsledkov neurologického vyšetrenia pred a po HBO 
bol u všetkých pacientov s PCH signifikantne zaznamenaný pokles rigidity, tremoru a brady-
kinézy a to vrátane pacientky, u ktorej nebolo zaznamenané zvýšenie kumulácie rádiofarmaka 
v bazálnych gangliách. Všetci štyria pacienti subjektívne popisovali zvýšenie tolerancie fyzickej 
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námahy, zníženie unaviteľnosti a príznakov depresie. 

Záver

        V súčasnosti sa pôsobeniu HBO u PCH venuje pomerne malá pozornosť. Z minulosti sú 
známe viaceré práce, ktoré sledovali vplyv HBO na zmenu klinickej manifestácie symptómov 
choroby, pričom sa jednalo často o kazuistiky, nie súbory pacientov s PCH (6). Nedostatkom 
tiež bolo, že po liečbe sa vykonali funkčné vyšetrenia, ktoré neboli podporené objektívnymi 
metódami, napr. DaTScan. U všetkých pacientov s PCH, ktorí v sledovanom súbore absolvo-
vali HBO, sa vizualizáciou DaTScan-om obraz bazálnych ganglií výrazne nemenil, pri striktnom 
dodržaní rovnaných podmienok oboch porovnávacích vyšetrení autori zaznamenali po HBO 
vyššie hodnoty kumulácie rádiofarmaka v priemere o 37,97%. Okrem objektívneho zlepšenia 
klinických prejavov PCH došlo u 3 zo 4 pacientov aj k subjektívnemu zmierneniu príznakov 
rigidity, hypokinézy a depresie. Zvýšenie denzity dopamínergných receptorov v oblasti BG po-
ukazuje na možnosť pozitívneho ovplyvnenia dopamínergnýho a cholínergného systému HBO 
u PCH, čo je podnetom na ďalší výskum.
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HYPERBARICKÉ MEDICÍNSKÉ PŘÍSTROJE A PROSTŘEDKY
AKTUÁLNÍ SITUACE NA EVROPSKÉM TRHU

R Grünitz,  Head of medical department,
Haux-Life-Support GmbH, Auf der Hub 11-15, 76307 Karlsbad, Germany

        Celkově lze říci, že čím dál více kriticky nemocných pacientů a pacientů v intenzívní péči 
podstupuje léčbu hyperbarickým kyslíkem. Téměř každá nová komora, která opustí náš závod 
v Karlsbadu, je vybavená minimálně jedním místem, často dvěma  místy pro pacienty intenzívní 
peče. Problematické se stavá čím dále více vybavení s vhodnou a zejména schválenou medi-
cínskou technikou. Zcela nedávno jeden známý výrobce ukončil kompletně výrobu svého hy-
perbarického vybavení. Je třeba poznamenat, že velké společnosti nejeví zájem o tuto skulinu 
na trhu. Vlastně už jen specializovaní výrobci v této oblasti použití jsou zde schopni nabídnout 
technické řešení. Zejména problematika schválení podle směrnice 93/42/EEC bude v budouc-
nu čím dále obtížnější.

     V rámci možností se společnost HAUX-LIFE-SUPPORT snaží udržovat vlastní vývoj a tím 
nadále umožňovat HBO v režimu intenzivní péče. V současné době byl ve spolupráci se spo-
lehlivým partnerem uveden na trh hyperbarický defibrilátor. Postup vývoje nového přístroje pro 
hyperbarickou oblast je téměř vždy totožný s tím, že si dvě společnosti v rámci spolupráce 
vzájemně mezi sebou rozdělí odpovědnost a kompetence. V případě nového defibrilátoru tak 
převzala firma „Metrax“ problematiku týkající se bezpečného EKG, rozpoznání komorové fibri-
lace, automatického nastavení správné defibrilační energie a  vlastní defibrilace,  a společnost 
HAUX-LIFE-SUPPORT  jako expert pro přetlak převzala problematiku hyperbarické bezpeč-
nosti a neomezené funkčnosti v přetlakové komoře.

     Tudíž  na tomto přístroji byly provedeny různé modifikace za účelem jeho bezpečného 
provozu v přetlaku až do 2 bar.  Nesčetné testy byly prováděny v podmínkách přetlaku s vy-
hodnocením integrované funkce interpretace a energetického výkonu před tím, než byl přístroj 
představen zkušebně pro medicínské prostředky. 

     Celkový vývoj této hyperbarické varianty odvozené z normobarického přístroje trval přibliž-
ně jeden rok, což představovalo přibližně 75% času na schválení a pouze 25% na skutečnou 
techniku. Dnes jsme hrdí, že můžeme představit certifikovaný a bezpečný defibrilátor pro pou-
žití v přetlaku. Abychom splnili vysoké nároky na bezpečnost, prochází předem každý přístroj, 
než opustí náš závod, dodatečným rozsáhlým bezpečnostním testem, který končí  skutečnou 
defibrilací s jejím vyhodnocením v přetlaku. Jen bezvadně a bezpečně fungující přístroje jsou 
poté vydány k distribuci.
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Technické údaje: 
Všeobecně:
Pro tlaky v komoře do: 2 bar přetlak / 3 bar ATA
Klasifikace:                Zdravotnický prostředek třídy IIb, typ BF
Defibrilace:
Forma impulzu:                dvoufázový, proudem řízený impuls, externí (CCD)
Energie:                            140 – 360 J dle impedance pacienta 
Doba analýzy:               7 – 12 s
Práh asystoly:               < 200 µV
Zdroj energie:
Životnost:                6 let
Výboje/šoky               200@360J
Rozměry:
Výška x šířka x hloubka: 25 cm x 28 cm x 9 cm
Hmotnost:                 ca. 2,0 kg / ca. 2,5 kg (bez / se zdrojem energie)
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 JE HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE  METODOU LÉČBY
TINNITU A NEDOSLÝCHAVOSTI? 

Z. Poklopová, M. Vohlídková, A. Malá
Odd.klinické farmakologie, ORL klinika FN  Plzeň 

    Tinnitus je vnímání zvuku v nepřítomnosti vnějšího zdroje, jde  o chronický a vysilující stav, 
často popisovaný jako zvonění, syčení, bzučení, cvrlikání, pronikavé kňučení  nebo řev v uších  
či v blízkosti hlavy. Vnímaní hluku může být v jednom nebo v  obou uších, uvnitř nebo kolem 
hlavy nebo   je vnímán jako vnější vzdálený šum. Podle Národní rady pro výzkum je  tinnitus  
považován za symptom spíše než nemoc.  Tinnitus může doprovázet řadu onemocnění  jako  
presbyakusis, Meniérovu  chorobu, otosklerózu, poranění hlavy, zánětu středního ucha, zánět 
mozkových blan, zubní onemocnění,  objevit se při  užívání některých léků apod. Přítomnost 
tinnitu  je  často časný indikátor  dysfunkce  nebo ztráty kochleárních vláskových buněk  v 
případě nadměrného vystavení hluku. Patogeneticky  se  předpokládá, že se jedná   o  mik-
rotraumatické,  biochemické nebo  metabolické poškození vnějších vláskových buněk. Studie 
ukázaly, že vláskové buňky vnitřního ucha reagují na hluk poškozením.  Při akustickém trauma-
tu,  jako  je   např. výstřel z pistole, dochází k významnému poklesu  parciálního tlaku kyslíku  v 
kapalině v prostorách vnitřního ucha. Dochází  k iontové  dysbalanci intra- a extracelulárně, a  
tím k poškození sluchu. Histologickým nálezem   bývá  edém a poškození  dendritů, alterace 
mitochondrií a struktury buněk, oddělování vláskových buněk od tektoriální membrány, edém 
endotelu  či  edematózní uzavření funkčních endarterií  s blokádou mikrocirkulace. Pokud otok 
přetrvává delší dobu, vláskové buňky degenerují a jsou nahrazeny nefunkčními endoteliálními 
buňkami.  Ztráta   vstupu  z kochley  do neuronů   centrální sluchové dráhy  může mít za ná-
sledek abnormální nervovou aktivitu ve sluchovém centru  mozkové kůry, tinnitus.  Tinnitus je  
obyčejně doprovázen i ztrátou sluchu.

      Je důležité si uvědomit, že zvuky mírné intenzity, jaké  se objevují v každodenním životě 
obvykle nesouvisí s  tlakem kyslíku uvnitř hlemýždě.

     Hluk,  je definován jako intenzivní zvuk, který je schopen poškodit vnitřní  ucho  a   často 
vede  k poškození  až k ztrátě sluchu. U lidí,  jsou obvykle poškozeny nejdříve vnější vláskové 
buňky a jak postupuje ztráta sluchu degenerují  i vnitřní vláskové buňky, dochází k poškození 
buněk Cortiho orgánu a poškození  senzorických nervových vláken.  K  chronické  ztrátě  sluchu 
způsobené hlukem  dochází postupně během mnoha let působením  méně intenzivního hluku. 
 Snad  neexistuje žádné onemocnění, kde je používáno  takové množství  léčebných procedur  
jako je tinnitus.  Používají se  vasodilatancia, vitaminy, steroidy, antikoagulancia, heparin, his-
tamin, tranquilizéry, diuretika, prostacykliny, hypervolemické hemodiluce, carbogen, blokáda 
ganglion stelatum, dále rehabilitace i psychologická léčba k ovlivnění kvality života.

     LCDR Thomas Bladwin, vedoucí lékař Special Boat Team Twenty-Two, Stennis Space Cen-
ter, Mississippi se zabývá  ve svém článku  Tinnitus, a Military Epidemic: Is hyperbaric Oxygen 
Therapy the Answer?,  uveřejněném  v Journal of Special Operations Medicine 2009 poškoze-
ním  sluchu   u vojáků  v Iráku a v Afganistanu.   V Americkém  časopise  audiologie ( AJA)  bylo 
publikováno, že vojáci odeslaní  na bitevním pole  měli 50 krát větší pravděpodobnost vzniku  
ztráty sluchu s a/nebo  tinitem  než vojáci, kteří nebyli nasazeni.  

     Hyberbarická  oxygenoterapie byla použita experimentálně  při některých akutních a chro-
nických onemocnění vnitřního ucha v r. 1960.  V léčbě tinnitu byla HBOT zkoumána v minulosti   
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poprvé Pilgramem  a spol. v r. 1985, podruhé  Schuchmannem  a spol., který v r. 1990, infor-
moval o účinnosti HBOT v léčbě tinnitu u  557 pacientů  po  aplikaci 10 expozic  v hyperbarické 
komoře, pacienti vykazovali  zlepšení v 62,2%.

     Vdechováním  hyperbarického 100%  kyslíku při tlaku 2,5 ATA oproti okolnímu tlaku dojde 
ke zvýšení  množství rozpuštěného kyslíku ve 100 ml plazmy  z 0,3 ml až 6,8 ml (cca  20 krát 
více než je norma).  Pokud dýcháme 100% kyslík  při tlaku 3.0 ATA je  přestup kyslíku z kapilár 
do tkání  37 krát větší oproti normě.  Léčbou HBO  je  tedy možné ovlivnit sluchové smyslové 
buňky a periferní vlákna sluchového nervu, neboť tyto buňky nemají přímé cévní zásobování a  
jsou zcela závislé na kyslíku dodaného difúzí. Během expozice  HBOT se oxygenace  v hlemýždi 
zvýší   až o 460 - 600 %  a ještě  po jedné hodině po ukončení léčby oxygenace  přetrvává v 60 
% nad normu.  Při léčbě HBO dochází ke kompenzaci deficitu  kyslíku a k usnadnění  buněčné 
a cévní reparace. HBOT zlepšuje  hemorheologické vlastnosti tím, že  snižuje  hematokrit, sni-
žuje  agregaci krevních destiček a zvyšuje flexibilitu erytrocytů.  Hyperoxydace  redukuje edém  
snížením  vaskulární permeability, způsobuje  rychlou  a významnou  vasokonstrikci. 

     Existuje  řada studií, které se zabývají vlivem HBOT na tinnitus a nedoslýchavost a i studie, 
které  sledují  zlepšení  kvality života pacientů  při zlepšením tinnitu po léčbě HBO. Dle Cochrane  
databáze  bylo analyzováno celkem 10 studií, z toho ve dvou  došlo k statisticky signifikantnímu 
zlepšení  u idiopatické  náhlé  percepční nedostatečnosti  po léčbě HBO o 25 %   z toho u vět-
šiny došlo ke  zvlášť dobrému zlepšení  o více než 15.6 dB. Zlepšení nedoslýchavosti  o 50 % 
nebylo statisticky významné.  Porubský a spol. srovnával 2 skupiny pacientů  léčených HBOT  
pro akutní nedoslýchavost a tinnitus při tlaku 2,2 ATA nebo 2,5 ATA. Mezi   skupinami nebyl 
významný rozdíl, došlo  ke zlepšení  potíží  cca  u 40 % pacientů, kompletní remise byla  nejvíce 
zaznamenána v prvních 2 týdnech po vzniku potíží ve 3,3 %  Kompletní  zlepšení  u akutního 
tinnitu  popsal  i  Bessinger  v 64,1 %,  jiní  autoři v mnohem menším množství  např.  Kau  v 6,7 
%, Bohmer  v 3,9 %. Lamm ve 4 %, zlepšení  tinitu  zaznamenali tito autoři v rozmezí  cca od 35 
%  do 65 %. U chronických poruch  bylo pozorováno zlepšení v menší míře od 15 - 35%, avšak  
v metaanalýze  u 7766 pacientů  ve 13 studiích  bylo popsáno zlepšení  tinitu nad 3 měsíce v 
50 % a  z toho 30 % pacientů  bylo  předtím léčeno neúčinnou  konservativní terapii.  Porubský 
a spol. dokonce popsal snížení intenzity tinnitu  u 27.9% pacientů, kteří měli potíže trvající déle 
než 1 rok a byli léčeni HBOT, někteří autoři naopak po tak dlouho  trvajícím  tinnitu po léčbě  
HBO nepozorovali žádný efekt. 

      K ovlivnění  tinitu a nedoslýchavosti  využíváme HBOT  na našem odd. od r. 1995 především 
ve spolupráci s ORL klinikou. Za poslední  3 roky  bylo léčeno  na našem odd. celkem 174 
pacientů, 35 pacientů  se nedostavilo na kontrolu nebo přerušili léčbu, proto nebyli hodnoceni. 
HBOT byli léčeni  pacienti, jak s akutní, tak i s chronickou poruchou  sluchu.  Byla  doporučena 
léčba 10-15-ti expozicemi ve všední dny mimo víkendů. Počet HBO byl  v průměru 9,8 při tlaku  
2,5 ATA  podobu  90 min. Plánovanou kúru  nedokončili sledovaní  z různých důvodů  většinou 
pro   virózu, l pacient  udával  bolesti hlavy,  z ORL indikace  či z osobních důvodů.  S akutní 
poruchou sluchu bylo  hodnoceno  celkem 61 pacientů  ve věku 24-79 let  z toho 25 žen a 36 
mužů, 59 pacientů  s akutní poruchou sluchu mělo tinnitus,  polovina z nich měli i nedoslýcha-
vost (30 pacientů), 2 pacienti  měli jen   hypakusis  bez tinnitu.  S chronickou poruchou sluchu 
bylo  hodnoceno 78 pacientů   ve věku 23-80 let, z toho 27 žen a 51 mužů. Většina  z nich 
měla obojí  tinnitus i hypakusis ( 50 pacientů) a po 14 pacientech měli buď jen tinnitus nebo jen 
hypakusis.  Pacienti  byli hodnoceni  ORL lékařem pomocí  audiogramu před a po léčbě HBOT. 
Zlepšení  dle audiogramu  bylo zaznamenáno  u 39 pacientů  u akutních poruch ( 63,93%)  z 
toho cca u třetiny bylo zlepšení o 60-100 dB, u třetiny o 30-60 dB a další třetiny o 10-30 dB.  U 
chronických poruch sluchu bylo zaznamenáno zlepšení pomocí audiogramu  jen u  9 pacientů 



58

(tj.11,53%),  u 69 pacientů nebyla zaznamenána žádná změna, přestože 30 pacientů (38,46 %) 
udávalo  subjektivní zlepšení. 

     Závěrem můžeme u našeho souboru potvrdit výsledky světových prací, že HBOT  má smysl  
především u akutních poruch sluchu včetně tinnitu, ale  u chronických poruch  je klinický  efekt  
sporný. Mnoho zpráv ukazuje na  účinnost léčby HBO u  tinnitu, ale většina z nich včetně té naší  
jsou retrospektivní a často je  HBOT jako adjuvans ke standardní  léčbě.

     Výsledky odůvodňují  užití terapie HBO  u pacientů s tinnitem, léčených  konvenčně, šance 
na zlepšení  po  HBOT  je nejlépe do 3-6 měsíců od vzniku  akutního  i  déletrvajícího tinnitu. 
HBOT má pozitivní a slibný efekt   u výrazně obtěžujícího  tinnitu  nejlépe  do 2-3 měsíců. Ve 
studiích vykazujících  signifikantní  zlepšení  byla aplikována HBOT s  dýcháním 100% kyslíku na 
tlaku  2,0 až 2,5 ATA po dobu 90 minut. Konečný důkaz na základě doporučení bude možné 
po uzavření několika randomizovaných, kontrolovaných, dvojitě zaslepených studiích, v sou-
časné době existuje asi šest hlavních prospektivních studií, které jsou prováděny v Německu.
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STUDIE HOLLT VE FN OSTRAVA

J. Stránský, R. Madeja, L. Pleva

Traumacentrum, Fakultní nemocnice Ostrava

 
     HOLLT (Hyperbaric Oxygen Therapy in Lower Limb Trauma) je studie probíhající od roku 
2007 pod patronací australské Monash University v Melbourne. Cílem tohoto sdělení je infor-
movat o průběhu a zkušenostech v Traumatologickém centru Fakultní nemocnice v Ostravě. 
Jak již částečně vyplývá z jejího názvu, cílem studie je zhodnocení vlivu hyperbaroxické terapie 
na léčbu poranění dolní končetiny. Jedná se o multicentrickou prospektivní studii, na níž od po-
čátku spolupracovalo 9 center, z nichž postupem času došlo k selekci 6 stabilních participantů. 
V současné době se jedná o pracoviště v Melbourne, Hobartu, Stockholmu, portugalském Ma-
tosinhos a Ostravě, kdy jsou zapojeny dvě pracoviště – Městská nemocnice Ostrava a Fakultní 
nemocnice Ostrava. Cílem studie je zhodnocení souboru 120 pacientů v horizontu sledování 2 
let. Nyní je studie ve fázi ukončení náboru nových pacientů, postupného dokončení sběru dat 
a bude následovat fáze hodnocení výsledků.
 
     Základním kritériem zařazení do studie je otevřená fraktura bérce se závažným poraněním 
měkkých tkání, které primárně hrozí komplikacemi hojení (ideálně Gustillo III+). Pacient je zařa-
zen do 24 h po úrazu, následně po randomizaci při zařazení do skupiny HBO podstupuje do 
48 h od úrazu expozice dle předem stanoveného protokolu. Ze studie jsou vyloučeni pacienti 
polytraumatizovaní, případně s natolik závažným sdruženým poraněním, které limituje možnost 
expozice podstoupit a dále pacienti s velmi pokročilými komorbiditami ve smyslu diabetu a 
periferních vaskulopatií, jenž by zřetelně měnily charakter výsledků.

     Z našeho pohledu je nejpodstatnější vyloučení polytraumatizovaných pacientů, kdy právě 
„vhodná“ poranění bývají součástí těžkých vysokoenergetických úrazů a každodenní transporty 
do komory nebývají zejména v prvních dnech od úrazu vzhledem k celkovému stavu možné. 

     Od HBOT očekáváme lepší oxygenaci tkání s omezením tvorby sekundárních nekróz, snížení 
rizika rozvoje anaerobních infektů a podporu hojivých procesů.
 
     Naše pracoviště poskytuje komplexní péči o celé spektrum úrazových diagnóz v Moravsko-
slezském kraji, se spádem cca 1,2 milionu obyvatel. Ročně provedeme cca 2300 primárních 
operačních výkonů, z nichž cca 120 připadá na otevřené zlomeniny bérce. HBOT pro naše 
pacienty je poskytována Centrem hyperbarické medicíny Městské nemocnice Ostrava. Za rok 
indikujeme k HBOT 15 – 20 pacientů v celém spektru úrazů. 

     Od počátku naší spolupráce na studii HOLLT jsme zařadili do souboru celkem 10 pacientů 
(9 mužů, 1 žena), ve věkovém spektru 21 – 80 let. Dominantní příčinou jsou dopravní úrazy, 
následně pak pracovní úrazy v dolech a průmyslovém provozu. Zbylé připadají na pády jako 
nízkoenergetická poranění (prosté event. z výšky do cca 1,5 m). 4 pacienti byli randomizováni 
do skupiny HBOT, 6 pacientů do skupiny kontrolní. Z nich však navzdory randomizaci byli 2 pa-
cienti vzhledem ke stavu indikováni k HBOT. U 5 pacientů došlo k primárnímu zhojení úrazové 
rány, u 3 pacientů probíhalo hojení sekundárně a u 2 pacientů bylo nutno opakovaných operací 
ve smyslu nekrektomií a dermoepidermálních plastik. Funkční výsledek vcelku věrně sleduje zá-
važnost vstupního stavu. Nezaznamenali jsme závažnější zánětlivé komplikace v rané fázi léčby. 
Ve skupině pacientů léčených dlouhodobě zevní fixací se spíše s odstupem objevovaly pin-in-
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fekty (4 případy), v jednom případě s rozvojem lokálního abscesu kolem vstupů MCD aparátu.

      Hodnocení vlivu HBOT na léčbu zmiňovaných poranění je velmi obtížné vzhledem k několika 
faktorům. V první řadě je poměrně nízká incidence daných poranění, která nutí k multicentrické 
spoluprací za účelem vytvoření dostatečně velkého souboru. Dalším velmi významným fakto-
rem je výrazná heterogenita lokálních nálezů, s množstvím dílčích nálezů, které tvoří obtížně 
srovnatelné komplexy. V praxi se potýkáme s běžnými problémy podobných projektů, ať se 
jedná o personální zapojení celého kolektivu pracoviště a administrativní zátěž, tak poté com-
pliance pacientů s pravidelnými kontrolami. Rovněž bývá někdy problematické získat souhlas 
pacienta k zařazení do studie a tím se následně případně připravit o potenciálně prospěšnou 
léčbu – randomizace do kontrolní non-HBO skupiny. Soubor pacientů našeho pracoviště ne-
umožňuje validní zevrubnější hodnocení vlivu HBOT, ale klinická praxe a zkušenost nás vede 
ke stále širším indikacím. Z tohoto pohledu by studie HOLLT mohla přinést vodítko a oporu k 
racionálním indikacím HBOT do budoucna.

Gustillo grade počet pac. typ OS počet pac.

I 1 hřeb 3

II 3 dlaha 0

III 6 zevní fixace 6

IV 0 kombinace 1
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 HYPERBARIC MEDICINE : THE SWISS PARADIGM

1Pelegrini M., 2Knessl P.
1 Anesthésiologie Pédiatrique, Consultation de Médecine et Thérapeutique Hyperbare

Hôpitaux Universitaires de Genève
2 Department of Anesthesiology, See-Spital, Kilchberg, Switzerland

  Authors have introduced a brief overview of the therapeutic, research and teaching activities 
of the Geneva University Hospital (HUG) Hyperbaric Centre.
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ZTRÁTA VĚDOMÍ V DŮSLEDKU + GZ PŘETÍŽENÍ (G-LOC)

Došel P. 
Ústav leteckého zdravotnictví Praha

Úvod

       Využití letových schopností moderních vysoce obratných letounů přináší mimo psychické 
zátěže pilota i nebývale vysokou fyzikální zá¬těž. Specifikem létání na letounech s vysokou ma-
névrovatelností je vysoké dlouhotrvající přetížení (přetížení vyšší než +6Gz s dobou trvání účinku 
déle než 15 s) s vysokými gradienty nárůstu přetížení (vyšší než +1 Gz.s-1) a změnami vektoru 
přetížení. Vysoká zátěž uvedeného typu může limitovat výkonnost pilota za letu rozvojem ztráty 
vědomí v důsledku přetížení: G –Loss of Consciousness (G-LOC). Praktické zkušenosti s G-
-LOC v průběhu reálného letu jsou v literatuře uváděny v rozmezí 4 až 24% a při nácvicích na 
lidské centrifuze až v 50%. 

Teorie

A. Kompenzační reakce organismu na +Gz zátěž:

1. Kardiovaskulární systém celkově:
              Generalizovaná arteriolární vasokonstrikce.
              Tachykardie.
2. Sítnice:
            Při poklesu TK v arteria centralis retinae dochází ke kritickému snížení TK nejprve v 
periferních sítnicových arteriích.
              Při zástavě prokrvení sítnice přetrvává ještě 4 až 6 s. - využití zásob O2 v extravasku-
lárních tekutinách sítnice.
3. CNS:
            Proporcionální pokles tlaku mozkomíšního moku zachovává poměr extra a intravasku-
lárního tlaku a nedochází tak ke kolapsu cév CNS.
            Na úrovni CNS - aktivní vasodilatace a tím snížení periferní rezistence. 
             Sifonový efekt - částečný kolaps jugulárních žil - omezení extrémního poklesu žilního 
TK do negativních hodnot.
 Po dobu 3-5 s je využíván O2 fyzikálně rozpuštěný v krvi.

B. Vizuální příznaky předcházející G-LOC

1. Grey-out: 
               Kuželovité rozostření až ztráta zraku a barevného vidění, která začíná na periferii zor-
ného pole a při vyšší +Gz zátěži zasahuje i do centrální oblasti. 
 Pilot není schopen reagovat na světelné podněty na periferii zrakového pole. 
2. Black-out: 
               Úplná ztráta vidění při zachovaném vědomí.
 Obvykle je, při trvající +Gz zátěži, pokračováním grey-outu. 
 Dochází při něm ke zčernání zorného pole směrem od periferie, až nakonec zčerná i 
centrální část zorného pole, přičemž sluch a mentální procesy jsou zachovány.
 Pilot může využít fenoménu Grey a Black-outu ke korekci +Gz zátěže, aby tak zabránil 
G-LOC.
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C. Mechanismus vzniku G-LOC
1. Expozice velmi vysokému gradientu přetížení (+1 až +10 Gz.s-1) po dobu delší než 4 s.
              Masivní účinek +Gz odstředivých sil: rychlý, intenzivní rozvoj prvotních změn v oběho-
vém systému, zejména v systému krevního zásobení CNS. Důsledek- progresivní pokles TK a 
zástava cirkulace krve v mozku.
             Rychlá zástava prokrvení mozku vede k okamžitému využití zbytkové rezervy kyslíku z 
tkání (za 3 až 5 s.) a k rozvoji bezvědomí.
              G-LOC je prvním projevem intolerance přetížení.

2. Expozice střednímu gradientu přetížení (+0,1 až +1 Gz.s-1 ).
               Rozvoj G-LOC závisí na délce expozice. 
                Při gradientu blízko +1 Gz.s-1 a vysokých násobků přetížení (nad +4,5 Gz) se nestačí 
uplatnit kompenzační reakce KV systému. 
                 Účinnost reakcí (sifonový efekt po dobu 10 až 15 s od počátku zátěže) není dosta-
tečná - selhání regulace krevního zásobení CNS a následně celého oběhového systému.
              Hranicí tolerance je black-out, který bezprostředně předchází G-LOC.

3. Expozice nízkému gradientu přetížení (méně než +0,1 G.s-1).
             Úspěšné uplatnění kompenzačních reakcí KV systému (po desáté sekundě trvání zátě-
že). Hranice odolnosti se dokonce zvýší.
               Prolongovaným účinkem +Gz sil vysoké hodnoty (nad +5Gz) dochází k postupnému 
vyčerpání účinnosti kompenzačních možností KV systému:
              sifonového efektu vv. jugulares,
              zvýšená transsudace do extrakapilárního prostoru a ztráta objemu cirkulující krve. 
              Hranicí tolerance je únava nebo vasovagální synkopa.

D. Charakteristika G-LOC
• G-LOC je, při trvající +Gz zátěži, pokračováním black-outu.
• Po ztrátě vědomí dochází ke ztrátě svalového tonu a zhroucení vzpřímené aktivní 
polohy.
• Při obnovování vědomí dochází ke klonickým křečím, které jsou způsobeny nerovno-
měrnou aktivací oddílů mozku v důsledku postupného prokrvování mozku.
• Ztráta operační schopnosti v průběhu G-LOC:
• Absolutní: kompletní ztráta vědomí v rozsahu 10 – 15 s  
• Relativní: trvá 30 s a déle, subjekt je při vědomí, ale není situačně orientován (zmate-
nost, dezorientace v situaci a prostoru) a není schopen pilotáže.
• Totální neschopnost pilotáže může trvat minutu i déle a je riziková z hlediska bezpeč-
nosti (letecká nehoda nebo katastrofa).
• Během následujících hodin po G-LOC může být redukována G tolerance a mohou 
přetrvávat psychologické defekty.
• Po G-LOC by měl pilot okamžitě přerušit letový úkol a následující den by neměl létat.
• Fyziologická amnézie na epizodu se objevuje v 50% při neočekávaném výskytu. 
• 10 – 20 % armádních pilotů má zkušenost s G-LOC.
• G – LOC se nejčastěji vyskytuje u bojových proudových letounů, ale je registrován i u 
podzvukových a cvičných letounů. 

E. Charakteristika Almost loss of consciousness (A-LOC):
• A-LOC je soubor znaků a symptomů s dopady na fyziologickou, emoční a kognitivní 
výkonnost pilota.
• Zahrnuje: senzorické abnormality zraku a sluchu, amnézii, zmatenost nebo euforii. 
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             Objevuje se disproporce mezi motivací a výkonností (pilot chce, ale není schopen 
pilotovat).
               Po A-LOC přetrvává svalový třes a tremor.

F. Limity +Gz tolerance:
 Black-out limit:  +4,8 Gz (+ 0,8 G)
 G-LOC limit:  +5,4 Gz (+ 0,9 G)
 Velká variabilita obou limitů je dána: typem postavy, fyzickou kondicí, úrovní osvětlení 
zorného pole, svalovým tonem apod.
G. Faktory snižující toleranci k +Gz přetížení:
• teplota a dehydratace,
• požívání alkoholu,
• hypoglykemie,
• hyperventilace,
• hypoxie,
• hladovění,
• ostatní faktory: léky, únava, interkurentní onemocnění

H. Ochrana před +Gz zátěží:
 Anti-g systém: aktivace při +2,5Gz, zisk odolnosti: 0,5 – 1,5 Gz,
 Anti-g ventil, 
 Anti g-oděv.
 Anti-g ochranné manévry: zisk odolnosti: 1,5 -2,5 Gz
 Napínací manévr,
 M1 a L1 manévr,
 AGSM, 
 Qui-Gong.
 Poloha těla.
 Přetlakové dýchání: zvýšení hydrostatického tlaku, zisk odolnosti: 1Gz

Obr. 1: Graf odolnosti vůči +Gz zátěži a efekt hodnoty gradientu nárůstu (Ernistings Aviation 
Medicine)

 A – vysoký gradient nárůstu +Gz přetíže-
ní s krátkou dobou trvání

B – vysoký gradient nárůstu +Gz přetížení 
s dlouhou dobou trvání

C – střední gradient nárůstu +Gz přetížení

D – nízký gradient nárůstu +Gz přetížení
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Závěr

G-LOC je závažné zhoršení lidské výkonnosti za letu a vážně ohrožuje bezpečnost létání.
G-LOC se může dostavit bez předchozích varovných příznaků.
Teoretické vědomosti pilotů, demonstrace a výcvik +Gz odolností a patřičná rozlétanost jsou 
nezbytným předpokladem bezpečného létání na bojových proudových letounech.

Kazuistika a videozáznam z vyšetření na centrifuze.
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Úvod do problematiky

   Disekce hrudní aorty je nejčastější příčinou úmrtí pro nemoc postihující aortu. Disekce je 
dvakrát až třikrát častější než ruptura aneurysmatu abdominální aorty (1). Průměrná incidence 
aortální disekce se pohybuje mezi 5-20 případy na 1 milion obyvatel (2).
Aortální disekce je akutní život ohrožující událost, při níž dojde k trhlině v intimě aorty (entry), 
kterou proniká krev intramurálně do tunica media aortální stěny a v této vrstvě se aortální stěna 
rozštěpuje v různém rozsahu jak do délky směrem proximálním či distálním, tak příčně v růz-
ném rozsahu obvodu aorty. Disekcí tak vzniká falešné lumen, které se může šířit z ascendentní 
aorty přes aortální oblouk,  descendentní aortu, nezřídka až na ilické či femorální tepny. Při této 
expanzi může tlakem falešného lumen dojít k poruše průtoku krve pravým lumen u odstupu-
jících větví aorty. Disekce může perforovat přes adventicii do dutiny perikardiální či pleurální 
a způsobit tak smrtelné krvácení, nebo zpět do pravého lumen přes intimu a toto místo pak 
nazýváme re-entry (3,4). 

     Dle Dailyho Stanfordské klasifikace (5) rozdělujeme disekce na typ A, kdy je postižena ascen-
dentní aorta, a na typ B, kdy disekce nepostihuje ascendentní aortu. Typ Stanford A je asi dva-
krát častější nežli typ Stanford B. U akutních disekcí typu Stanford A je vždy indikováno akutní 
operační řešení. V případě disekcí Stanford B má má lepší krátkodobé i dlouhodobé výsledky 
konzervativní postup nebo implantace stentgraftů oproti operačnímu řešení. 

      U 90% nemocných s akutní disekcí hrudní aorty je přítomná bolest na hrudi. Bolest je 
charakterizována jako náhlá, krutá, nesnesitelná až šokující, vyskytnuvší se prvně v životě. Hy-
pertenze se vyskytuje u většiny pacientů s akutní disekcí (6). Ve vyšetřovacím managementu 
aortálních disekcí je na prvním místě počítačová tomografie a transtorakální či jícnová echokar-
diografie (7).
     Pacienti s akutní disekcí aorty typu Stanford A mají bez provedení operačního výkonu velice 
špatnou prognózu. Do 24 hodin umírá 30 % pacientů a do 48 hodin 50 % všech pacientů. To 
znamená, že v prvních dvou dnech je jednoprocentní mortalita za hodinu. 70-84 % pacientů 
umírá do 2 měsíců a  92-95 % pacientů do 1 roku bez operace. Příčinou úmrtí je v 90 % ruptura 
aorty. Po 2 měsících dochází ke vzniku chronického stadia disekce, do 9 let však bez operace 
umírají všichni takto postižení pacienti (4,8,9).
     Společným cílem operací akutních a chronických disekcí hrudní aorty je vyřazení postižené 
části aorty a její náhrada protézou. Pokud není exaktně odstraněna celá část disekcí postižené 
aorty, vždy se snažíme o uzavření entry falešného lumen. Pokud se uzavře entry falešného 
lumen je velmi pravděpodobné, že nebude falešným lumen protékat krev a dojde k jeho trom-
bóze. Operace pro disekce aorty typu Stanford A jsou prováděny vždy za pomoci mimotělního 
oběhu a v případě, kdy operační intervence zasahuje na oblouk aorty, je nutné použít jednu z 
metod ochrany mozku, nebo jejich kombinaci (3,4, 10,11,12,13). Na našem pracovišti použí-
váme kombinaci celkové střední hypotermie (24-26°C) a ortográdní selektivní perfůzi mozku 
studenou oxygenovanou krví kanylami zavedenými do karotid.
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Soubor nemocných a metodika 

     V období od 7/1997 do 7/2013 bylo na Kardiochirurgickém Centru FN Ostrava operováno 
151 nemocných pro disekci hrudní aorty. V 87,3% případů se jednalo a akutní disekci Stan-
ford A, v 15,3% případů se jednalo o disekci chronickou. V tomto souboru bylo 105 (69,5%) 
mužů průměrného věku 59,1 ± 12,7 let a 46 (30,5%) žen průměrného věku  65,1 ± 14,4 let. 
Vždy byla provedna náhrada ascendentní aorty a výkon na aortálním oblouku byl proveden 
u 62,8% nemocných. Průměrná délka operace byla 417,3 ± 129,9 min., mimotělního oběhu 
185,9 ± 71,9 min., naložení svorky na aortu 113,9 ± 40,5 min. a zástava oběhu 33,7 ± 30,3 
min. Průměrná míra hypotermie činila 24,6±5,3 °C. Přidružený výkon na srdci byl proveden u 
44 (29,1%) nemocných. V 68,2% případů se jednalo o aortokoronární bypass s průměrným 
počtem bypassů 2,13±1,15, u 4 nemocných byla provedena plastika mitrální chlopně, u 2 paci-
entů uzávěr defektu mezisíňové přepážky, náhrada mitrální chlopně a kryoablace levé síně, a u 
1 nemocného plastika trikuspidální chlopně. Cílem našeho sdělení je retrospektivní zhodnocení 
vlastního souboru pacientů, kteří byli operováni za výše uvedené období.

Výsledky

     Průměrná délka pobytu na JIP byla 209,1 ± 25,6 hodin, průměrná délka hospitalizace byla 
16,6 ± 12,2 dnů. Těžké neurologické komplikace se vyskytly u 5 (7,5%) nemocných a lehké 
neurologické komplikace u 4 (6,0%) nemocných.  Domů bylo propuštěno 80 (53,0%) nemoc-
ných, překlad na jiné oddělení byl realizován u 33 (21,9%) nemocných. Zemřelo 38 pacientů. 
Hospitalizační (30-ti denní) mortalita byla 25,1%. Příčiny úmrtí jsou zobrazeny v tabulce.
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Závěr

     Operace disekcí hrudní aorty patří v kardiochirurgii mezi nejobtížnější. Hospitalizační mortalita 
je relativně vysoká, zvláště pak u těch disekcí, které postihují aortální oblouk. Metody ochrany 
mozku jsou zásadní v prevenci fatálních neurologických komplikací, které se v našem souboru 
pacientů vyskytly jen u 5 nemocných. Hospitalizační mortalita 25,1% je vysoká, ale plně v ko-
relaci s lierárními údaji, udávanými  z jiných kardiochirurgických pracovišť. V posledních dvou 
dekádách, celkem konsistentně, vetšina velkých kardiochirurgických center uvádí časnou mor-
talitu (operační mortalita + 30-denní hospitalizační mortalita) akutních disekcí typu A v rozmezí 
od 15-25 %. Nejvíce rizikoví nemocní jsou ti, kteří předoperačně měli prolongovanou hypotenzi 
a šokový stav (14,15). Pro úspěšné zvládnutí komplikované problematiky těchto výkonů je ne-
zbytný sehraný tým používající standartizované postupy. 
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ZPŮSOB K ZAJIŠTĚNÍ NESRÁŽLIVOSTI KRVE V MIMOTĚLNÍM OKRUHU 
PŘÍSTROJE PRO NÁHRADU FUNKCE LEDVIN ZAJIŠTĚNÝ CHLAZENÍM 

KRVE A ZAŘÍZENÍ K ZAJIŠTĚNÍ TOHOTO ZPŮSOBU
- US A CZ PATENT

Růžička J., Bolek L, Dejmek J., Petránková Z., Beneš J.
Biofyzikální ústav, LF UK v Plzni

.

Úvod

     Dnešní medicína intenzivně používá také přístroje pro náhradu funkce ledvin (renal repla-
cement therapy - RRT). Přístroje pro RRT jsou dvojího typu: pro intermitentní terapii (IRRT - v 
několikahodinových sezeních) a  pro kontinuální terapii (CRRT -pacient je připojen nepřetržitě 
v rámci intenzivní péče). U obou typů přístrojů je nutno zajistit, aby se krev nesrážela ve filtru 
či v jiných částech mimotělního okruhu. Tomuto srážení se nejčastěji zabraňuje systémovým 
podáváním protisrážlivých látek, což však  přináší  rizika zejména u komplikovaně stonajících 
nemocných. K dispozici jsou i  metody alternativní - regionální antikoagulace (nejčastěji cit-
rátem), minimální heparinizace, prostaglandiny, proplachy okruhu v pravidelných intervalech. 
Bohužel však žádná z těchto metod není optimální-  buď je drahá, nebo nedostatečně účinná 
či přináší metabolická rizika.
     Špatně vedená antikoagulace (i když nevede přímo ke klinicky zjevnému vysrážení krve v 
okruhu) může aktivací koagulačních kaskád nepříznivě zasáhnout do křehké a již tak často 
značně narušené koagulační rovnováhy nemocného. Neopominutelnou skutečností je též zby-
tečný nárůst nákladů na mimotělní eliminaci tam, kde je třeba často provádět výměny setů a 
filtrů. 

     Je známo, že snížení teploty krve vede k inhibici většiny enzymatických reakcí koagulační 
kaskády a tak ke snížení aktivace jak primární hemostázy tak vlastního procesu koagulace 
[2]. Při dostatečném snížení teploty se pak může krev stát zcela nesrážlivou. Nabízí se tedy 
možnost antikoagulačního působení prostou manipulací s teplotou, tj. snížením teploty krve po 
opuštění těla pacienta před zavedením do mimotělního okruhu s jejím opětovným ohřátím před 
návratem do těla nemocného.

     Tato protisrážlivá metoda již byla úspěšně použita v experimentálních podmínkách- u prasat 
byla provedena 3 hodinová IRRT, kdy krev byla v okruhu ochlazena na 20C  a před návratem 
do těla zvířete znovu ohřáta na 37C. Nebyly prokázány žádné známky rozpadu červených 
krvinek, který by teoreticky rychlé teplotní změny mohly způsobit [2]. Studie však byla zaměřena 
především na ovlivnění biokompatibility mimotělního okruhu a byla pouze observační ve smyslu 
udržení či neudržení průchodnosti mimotělního oběhu, přičemž v těle zvířat a v mimotělním 
okruhu nesledovala jak změny v krevní srážlivosti tak parametry hodnotící aktivaci koagulačních 
a fibrinolytických pochodů. Navíc efektivita této metody byla testována pro použití u metody 
IRRT a  nikoliv CRRT, u které díky rozdílným průtokům krve může být aktivace koagulace vý-
raznější. Také technické řešení přístroje bylo zcela jiné, krev se nechladila přímo, ale k jejímu 
zchlazení došlo až ve filtru po kontaktu s  dialyzačním roztokem, který procházel hadičkou přes 
nádobu s ledem a vodou. K ohřátí krve sloužila mikrovlnná trouba. Automatické řízení procesu 
tento systém neumožňoval.  
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Při RRT dochází k výměně látek přes polopropustnou membránu mezi krví a dialyzačním rozto-
kem ne základě fyzikálních zákonů difuze. Je známo, že difuze na membráně je teplotně závislá 
a to tak, že zvýšení teploty vede ke zvýšenému množství látek transportovaných při difuzi.  
Patent EP1261413A1 Thermally enhanced dialysis/diafiltration system tohoto jevu využívá, kdy 
krev protéká dvěma dialyzačními filtry, kdy teplota dialyzačního roztoku v prvním filtru je zvýšena 
a dialýza tak probíhá za zvýšené teploty. V druhém filtru je teplota dialyzačního roztoku opět 
snížena a krev  se tak  ochladí na tělesnou teplotu. Podstatou námi předkládaného vynálezu je 
opačné působení na krev, tj. její chlazení před vstupem do přístroje pro RRT. Z důvodu teplotní 
závislosti difuze – viz. výše -  lze předpokládat, že dialýza v tomto režimu prováděná bude méně 
účinná. Tuto nevýhodu však nepovažujeme za příliš relevantní zejména díky skutečnosti, že v 
režimu CRRT dochází hlavně k filtraci, tj. odstraňování jistého objemu plasmy a jeho náhradou 
substitučním roztokem, vlastní dialýza se uplatňuje minoritně. Naopak, tato skutečnost zřejmě 
omezí využitelnost našeho vynálezu v režimu IRRT.

     Manipulace s teplotou krve je často řešena v kardiochirurgii, při operacích s mimotělním obě-
hem,  kdy chlazení pacienta umožňuje delší výkon či zpomalení až zastavení akce srdeční. Cílo-
vé teploty na které je pacient ochlazován jsou různé u různých typů operačních výkonů s dolní 
dosahovanou hranicí 16 – 17 st C.  Ke chlazení se užívají u modernějších přístrojů filtry spojené 
s oxygenátorem, kdy přes neprostupné kapiláry proudí  chladící/ohřívací médium vyměňující 
teplo s krví pacienta nebo (u starších přístrojů) i samostatná zařízení, kdy krev po průtoku oxy-
genátorem protéká před návratem do pacienta filtrem/výměníkem, kdy se dostane do kontaktu 
s chladícím/ohřívacím médiem. Účelem těchto přístrojů (například patent EP1623733A2  Dual 
heating device and method) je manipulovat s teplotou celého pacienta, nikoliv přesně nasta-
vovat teplotu krve. Teplota se ovlivňuje tak, že např. při procesu  chlazení pacienta se nastaví 
teplota chladícího média (nikoliv krve!) o max. 10 st C nižší než je teplota pacienta. Ohřívání 
pacienta probíhá obdobně, celý proces je řízen ručně. S teplotou pacienta se manipuluje sice 
nepřímo přes ovlivňování teploty krve ale od našeho vynálezu se tyto přístroje odlišují mj. 

- rozdílnou regulací – u oxygenátoru se řídí vždy teplota chladícího (event. ohřívacího) 
média (vody), nikoliv teplota krve. Nastavuje se ručně, sleduje se rozdíl mezi celkovou teplotou 
pacienta a teplotou média
- rozdílné uspořádání zařízení, kdy se jedním výměníkem nejprve celý pacient ochlazuje 
a potom se stejným výměníkem ohřívá
- rozdílnou monitorací - tepotu krve lze obvykle pouze měřit, avšak často se ani této 
možnosti nevyužívá a za rozhodné kritérium slouží centrální teploty pacienta monitorovaná 
např. v jícnu.
- Automatickým řízením, nikoliv ručním nastavováním teplot.
Účelem našeho vynálezu je přesně manipulovat s teplotou krve v mimotělním okruhu přístroje 
RRT  a potom ji navrátit do pacienta o téže teplotě, jako byla odebraná.

     Další oblastí medicíny věnující se manipulaci s teplotou je intenzivní péče, neboť je známo 
že  celková hypotermie pacientů po srdeční zástavě má pozitivní vliv na neurologický deficit pa-
cientů, stejně tak jako event. lokální hypotermie mozku. Patent EP1132101A1  Extracorporeal 
circulation device and method for isolation temperature control method řeší izolované chlazení, 
kdy je teplota chlazeného objektu udržovaná na zadané úrovni. Přístroj se skládá z jednotky 
která mísí krev pacienta s chlazeným roztokem, z jednotky která tuto směs koncentruje a z jed-
notky která řídí teplotu krve při návratu do chlazeného objektu. Tento patent se proto odlišuje 
od našeho vynálezu jak aplikací, tak i blokovým schematem, neboť námi navrhované zařízení 
ochlazuje krev přímo, nikoliv prostřednictvím mísení s chlazeným roztokem a následnou kon-
centrací této směsi před návratem do pacienta.
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Princip vynálezu

     Podstatou vynálezu je ochlazení krve v mimotělním okruhu RRT co nejdříve po opuštění 
organismu a ohřátí krve na původní tělesnou teplotu před jejím navrácením do organismu. Tou-
to manipulací s teplotou je zajištěna nesrážlilivost krve tak, že není třeba podávat jiné látky či 
léky tuto nesrážlivost zajišťující. Krev je chlazena na určitou teplotu s přesností +- 0.5 st C, tato 
teplota se pohybuje v rozmezí 10 až 30 st C. 
     Princip zařízení sloužící k manipulaci s teplotou během RRT je znázorněn na schematu.

     Mezi dialyzační kanylu zavedenou do pacienta (1) a arteriální konec setu (sání) přístroje RRT 
(2) je vmezeřen tepelný výměník (3). Tento výměník je montován co nejtěsněji ke kanyle, jak je to 
jen technicky možné. Do výměníku proudí chladící médium – voda, která protékající krev chladí 
na předepsanou teplotu. Chladící voda je připravována v zařízení (5) umožňující držet nastave-
nou teplotu s přesností na desetinu st C. a cirkuluje v oběhu pomocí peristaltického čerpadla 
(12). Teplota chladicí vody i průtok peristaltickým čerpadlem jsou elektronicky nastavitelné a 
řiditelné systémem (11).
     Výměník je zapojen protiproudově, teplota je měřena speciálním čidlem (7) na vstupu krve 
do výměníku a na výstupu krve z výměníku (8). Vstupní teplota má v případě ustálené regulace 
kontrolní význam, v případě změn stavu (např. změna rychlosti pumpy přístroje RRT) slouží k 
registraci této změny. Výstupní teplota krve z výměníku je vstupní teplotou do RRT (2) a je pře-
nášena do řídícího regulačního algoritmu (11). Dále je měřena teplota chladicího média na vstu-
pu i výstupu do výměníku (9, 10), má význam kontrolní a pro registraci změn stavu (viz výše). 
Řídící algoritmus (11) má za cíl držet ustálenou nastavenou teplotu krve vstupující do přístroje 
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RRT a to tak, že řídí dvě veličiny:  rychlost proudění chladící vody přes výměník (3) a její teplotu. 
Rychlost proudění chladící vody řídí peristaltickou pumpou (12), její teplotu řídí přes chladící 
zařízení (5).  Reguluje je  tak, aby výstupní teplota krve z výměníku byla konstantní s přesností 
+- 0,5 st.C při přípustných mezích od 10 st C do 30 st C.  Stálost teploty, na kterou ne krev 
chlazena, je třeba udržovat při různém průtoku krve celým systémem – např. i při skokovém 
zastavení peristaltické pumpy RRT (2) při překročení limitních tlaků nastavených na přístroji. 
V tomto konkrétním případě – zastavení peristaltické pumpy RRT přístroje – je třeba chlazení 
vypnout a zabránit tak přechlazení krve. Toto hlídání průtoku krve systémem je možné zajistit 
řadou způsobů a jedním z nich je následující postup: při známé tepelné kapacitě cB a průtoku 
QB krve, známé tepelné kapacitě cB a průtoku QB chladícího média a pří známých teplotních 
diferencích  krve   a média   na výměníku (3) musí dle kalorimetrické rovnice platit vztah

 

     Průtok chladícího média je řízen a tedy je řídícímu algoritmu znám, jeho teploty před a za 
výměníkem jsou měřeny čidly (9, 10). Odtud lze za použití výše uvedeného vztahu zjistit průtok 
krve a tak včas indikovat jeho zastavení. Při registraci náhlého poklesu průtoku krve je průtok 
chladicího média nastaven na jednu desetinu původního množství a vypne se regulace. Po ob-
novení průtoku se v regulaci pokračuje. Existují i jiné způsoby technického řešení tohoto hlídání, 
které jsou alternativní.
     Po průchodu krve přístrojem RRT je krev ve výměníku (4) ohřáta na tělesnou teplotu a pak 
navrácena do organismu. Toto ohřívání není řízeno automaticky, implicitně je nastavena tep-
lota ohřívajícího média – vody na 40 st C. Tuto teplotu ohřívajícího média udržuje zařízení (6), 
které zajišťuje i její cirkulaci přes výměník (4). Rychlost této cirkulace není třeba měnit, tzn. Není 
zde zapotřebí pumpa (12) jako na straně chlazení. Použití zařízení (6) předpokládá kontinuální 
sledování teploty vnitřního prostředí pacienta pomocí čidla (13) s tím, že je možné tuto teplotu 
účinně ovlivnit manipulací s teplotou ohřívající vody v zařízení (6).  Takto je zohledněna odlišná  
klinická situace pacientů se zcela odlišnou úrovní metabolizmu vedoucí k odlišné vnitřní teplotě 
pacienta.

Další problémy výzkumu

Zásadní otázkou je optimální teplota, na kterou musí být krev ochlazovaná. Bylo ukázáno v 
následné studii in vitro, že čím menší teplota na kterou ochladíme, tím nižší srážení. Jev byl 
studován rozmezí od 12 do 38 stC pomocí tomboelastografie. Je otázkou vliv opakovaného 
ochlazení a následném ohřátí krve, ke kterému při takto organizované proceduře dochází řá-
dově v tisících cyklů za proceduru. Není doposud znám účinek takto opakovaného ochlazení s 
následným ohřátím na krevní elementy a to je předmětem našeho stávajícího výzkumu.

Dalším problémem je konstrukce teplených výměníků. Bylo námi prokázáno, že nejúčinnější vý-
měníky jsou trubicové s vmezeřeným laminarizérem do okruhu chladícího média, čímž se zajistí 
optimální podmínky výměny tepla. V současnosti je vyrobená první malosérie těchto originálních 
výměníků která čeká na ověření v preklinické studii.
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NOVÉ METODY V TRAUMATOLOGII

Madeja R., Pleva L., Ječmínek Vl.

Traumacentrum FN Ostrava

     Tak jako každá oblast medicíny se v posledních  desetiletích  razantně vyvíjí    v důsledku 
narůstajícího vlivu technických vymožeností  na  vyšetřování i léčbu, v traumatologii je tento 
jev  zvlášť patrný. Je patrný vývoj moderních implantátů přizpůsobených nejen určité  kosti a 
zlomenině ale také  tvarované na určitou část kostí, zlepšily se  mechanické vlastnosti materiálu, 
častěji se používá místo chirurgické ocele titanové slitiny, a jiné moderní materiály.

     V oblasti  buněčných technologií jsou  jsou vyvinutý  materiály  nahrazující kost i kloubní 
chrupavku , ve výzkumu  ale i již v praxi je použití kmenových buňěk.
Zlepšuje se diagnostika  jednotlivých úrazů ale  i polytraumatizovaných pacientů, zlepšuje se  
taktika a timing ošetření  a  to  již v přednemocniční fázi.

     Autoři přednášky představují  nové trendy a technologie v traumatologii, jako je moderní 
úhlově stabilní osteosyntéza,  artroskopické a navigační  metody v traumatologi a další.
Kladou důraz na mezioborovou spolupráci zejména  u polytraumatizovaných pacientů , kde 
mnohdy nedílnou součásti je i  hyperbarická medicína.
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HYPERBARICKÝ DEFIBRILÁTOR 

„Hyperbarický defibrilátor“ je certifikovaný Automatizovaný Externí Defibrilátor (AED) s 
jednoduchou obsluhou, který je vyvinutý speciálně pro použití v hyperbarických podmínkách.

AED byl koncipován tak, aby byla zajištěna bezpečná obsluha osobami, které nemají speciální 
zkušenosti s intenzivní péčí.

Po přiložení nalepovacích elektrod na hrudník pacienta se automaticky provede analýza 
srdeční činnosti AED a teprvé po detekci poruchy srdečního rytmu je defibrilace zapnuta nebo 
může být spuštěná uživatelem.

Pokyny obsluze jsou dávány hlasovým výstupem (i formou textu na displeji, který lze přikoupit 
jako příslušenství) a bezpečně vedou uživatele během defibrilace.

Na základě strukturovaných pokynů a interního měření EKG Vás „hyperbarický defibrilátor“ 
vede v průběhu defibrilace rychle a bezpečně.

Více informací prosím najdete na naši webové straně nebo nás přímo kontaktujte.

HAUX-LIFE-SUPPORT GmbH
Auf der Hub 11 – 15
D- 76307 Karlsbad
Phone: +49 7248 9160 0
Fax:      +49 7248 9160 166
info@hauxlifesupport.de





IDEÁLNÍ 
MÍSTO 
PRO VAŠI 
REKLAMU

V případě zájmu o bližší informace nás 
neváhejte kdykoli kontaktovat.

Výhody:

• Vaše značka 
bude lidem 
na očích

• Umístění loga na detektor je 
elegantní způsob, jak dostat 
svou reklamu lidem domů

• Skvělý dárek 
pro vaše zákazníky

• Budete spojováni s ochranou 
lidského zdraví a ekologickým 
produktem

• Příznivá cena

Co je domácí CO detektor:

• Poskytuje lidem první 
varování při úniku CO

• Na únik oxidu uhelnatého 
upozorní detektor změnou 
barvy indikátoru

• Úspěšný produkt 
v Evropě i USA

• Produkt s vysokou 
přidanou hodnotou

www.codetektor.cz
obchod@codetektor.cz+420 731 472 469

Ochraňte životy
před nebezpečným plynem!



HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2014

Sborník přednášek

z MEZINÁRODNÍHO WORKSHOPU HYPERBARICKÉ MEDICÍNY
ZALOŽENÉ NA DŮKAZECH

IV. OSTRAVSKÝCH DNŮ HYPERBARICKÉ MEDICÍNY
ISBN: 978-80-7464-507-5

Autoři: Michal Hájek, František Novomeský, Vladimír Beran, Miloslav Klugar 
Vydavatel: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta
Počet stran: 100  
Náklad: 200 kusů  
Vydání: 1. - 2014 
Tisk: X-media s.r.o., Ostrava


