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ÚVODNÍ SLOVO

Vážené dámy a pánové, milí přátelé, 

     je nám velkou ctí Vás srdečně pozvat k účasti na odborné konferenci, kterou organizuje kolektiv 
ostravského léčebného centra spolu s Českou společností hyperbarické a letecké medicíny, Lékařskou 
fakultou Ostravské univerzity, Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Lékařskou fakul-
tou Univerzity Karlovy v Hradci Králové. 

     Jedná se již o 5. setkání zdravotníků této odbornosti, organizované v Moravskoslezských Beskydech 
kolektivem ostravského hyperbarického centra. To v loňském roce na podzim oslavilo 50. let od jeho 
zprovoznění a bylo jedním ze zakladatelů tradice této medicínské disciplíny v ČR v  novodobé historii. 

     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, policej-
ních, hasičských a jiných záchranných složek. 

     Cílem vědeckého výboru je sestavit zajímavý program pokrývající většinu oblastí hyperbarické a 
potápěčské medicíny. Doufáme, že pro Vás bude letošní kongres znamenat nejenom rozšíření a pro-
hloubení zkušeností, ale také rozšíření a obohacení společenských kontaktů. 
Místem letošního setkání je obec Ostravice, taktéž nazývaná bránou Beskyd, která patří k atraktivním 
destinacím cestovního ruchu a leží v údolí stejnojmenné řeky mezi dvěma nejvyššími horami Beskyd - 
Lysou (1 324 m n. m.) a Smrkem (1 276 m n. m.). 

                                                   Těšíme se na vzájemné setkání s Vámi 

Michal Hájek s organizačním výborem 

ODBORNÝ PROGRAM – TEMATICKÉ OKRUHY

      - Hyperbarická medicína
      - Hyperbarická fyziologie  
      - Potápěčská medicína
      - Potápěčská fyziologie  
      - Varia 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a bude garantována ČLK jako akce kontinuálního 
vzdělávání-účastníci obdrží certifikát o účasti s kreditním hodnocením dle vyhlášky č. 423/2004 Sb. 
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Odborný program

Čtvrtek, 16. června 2016

1000 - 1600  Registrace
1300 - 1310  Zahájení

1310 - 1515    I. blok    Potápěčská medicína
Předsedající:  prof. MUDr. František Novomeský, PhD., prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

1.  Rozložník M., Potápanie a výskum za polárnym kruhom                                              50´

2.  Novomeský, F., Janík M., Dvojnásobná pretlaková barotrauma u potápača
     s vyústením do fatálneho konca                                                                                           15´

3.  Růžička A., Závažné poruchy zdraví při potápění                                                            15´

4.  Pudil R., Chladový otok plic a vodní sporty                                                                       15´

5.  Pudil R., Mikrobubliny v cirkulaci při potápění s přístrojem                                           15´

6.  Hrnčíř E., Kneidlová M., Nové způsoby odškodňování nemateriální újmy
     na zdraví vzniklé při potápění                                                                                               15´

1515-1545   Přestávka

1545-1745     II. blok    Klinická hyperbarická medicína
Předsedající:  MUDr. Tomáš Hyánek, MUDr. Michal Hájek, Ph.D.

1.  Krajčovičová Z., Matišáková I., Herman O., Bielik J., Zigo R., Opatovská Z.,
     Mišinová M., Jurdíková K., Meluš V., Černický M.,
     Manažment novovybudovaného centra hyperbarickej oxygenoterapie z pohľadu
     časovej a kapacitnej optimalizácie                                                                                       15´

2.  Zub D.,  Svoboda J., Vitoušková A., Svobodová K., Hájek M.,
     Aktuální situace hyperbarické medicíny v České republice
     - retrospektivní analýza 2010-2015                                                                                      15´

3.  Zigo R., Krajčovičová Z., Meluš V., Pozitívny vplyv hyperbarickej oxygenoterapie
     v liečbe náhlej senzorineurálnej straty sluchu                                                                   15´

4. Hyánek T., Management septického pacienta v jednomístné hyperbarické komoře
    Haux Oxystar 800                                                                                                                      15´

5.  Fabian R., Hyánek T., Poch T., Hyperbarická oxygenoterapie jako doplňková metoda
při léčbě nekrotizující fasciitídy – kazuistika                                                                            15´
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6. Hájek M., Chmelař D., Rozložník M., Uplatnění hyperbarické oxygenoterapie
    v léčbě obtížně se hojících ulcerací.                                                                                         15´

7. Hájek M., Chmelař D., Rozložník M., Aktuální problematika intoxikace
    oxidem uhelnatým - retrospektivní analýza                                                                            15´

8. Madeja R., Pleva L., Ječmínek V., Demel J., Stránský J., Gaj J., Hájek M.,
    Použití hyperbaroxie v léčbě drtivých poranění končetin                                                    15´

Posterová sekce

1.  Knížová S., Kiseľová L., Chmelař D., Hájek M., Rozložník M.,
     Vývoj in vitro modelu pre štúdium antimikrobiálnych vlastností hyperbarickej oxygenoterapie                                             

2.  Kusinová P., Procházka V., Capulič I., Kmenové buňky v léčbě diabetické nohy

1745 - 1900     Schůze výboru ČSHLM
1930 - 2400     Gala večer

Pátek, 17. června 2015

900 - 1100      III. blok   Experimentální hyperbarická medicína, hyperbarická medicína
založená na důkazech, varia
Předsedající:  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D., MUDr. Jaroslav Gaj, Ph.D.

1. Dejmek J., Babuška V., Bolek L., Marková M., Kuncová J., Vliv zvýšeného parciálního
    tlaku kyslíku na růst a metabolismus fibroblastů – výsledky pilotní studie                      20´

2. Tučková D., Klugar M., „Q“ as a question; propaedeutic of different clinical questions
    formulation in a field of Evidence-Based Hyperbaric Medicine                                         20´

3. Klugar M., Tučková D., Klugarová J., Marečková J., Metodologie a kvalita primárního
    a sekundárního výzkumu v hyperbarické medicíně; designy studií
    a publikační guidelines                                                                                                              20´

4. Pokorný J., Vlček V.,  Preventivní kampaň České asociace hasičských důstojníků
    snižující následky intoxikace oxidem uhelnatým                                                                  20´

5. Gaj J., Brát R., Bárta J., Dočekal B., Madeja R., Ječmínek V., Škorpil J., Bodná poranění srdce.
    Tři kazuistiky s bodným poraněním srdce v siucidiálním pokusu s dobrým koncem?   20´

6. Kaniok R., Kanioková Veselá P., Novomeský F., Současné zakotvení
    zdravotnické záchranné služby v legislativě České republiky                                             20´

1100  Zakončení konference, oběd
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POTÁPANIE A VÝSKUM ZA POLÁRNYM KRUHOM

Rozložník M.
Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, ČR

Abstrakt

     Polárne oblasti sa v súčasnosti stavajú čím ďalej tým atraktívnejšie pre uskutočňovanie prieskum-
ných a vedeckých expedícií. Výskum polárnych oblastí so sebou často prináša nutnosť potápania v ex-
trémnych podmienkach. Potápanie v polárnych oblastiach  je možne charakterizovať dlhými (väčšinou 
dekompresnými) ponormi, extrémne nízkou teplotou vody, náročnou logistikou, veľkými nárokmi na 
psychickú a fyzickú pripravenosť potápačov ako aj používaním špecializovanej výstroje. Z medicínske-
ho hľadiska je najviac limitujúcim prvkom vplyv hypotermie na organizmus potápača a manažment 
záchrany. Ponory s extrémne nízkou teplotou vody predstavujú unikátnu možnosť štúdia vplyvu nízkej 
teploty na ľudský organizmus, a tým umožňujú lepšie pochopenie fyziologických dejov prebiehajúcich 
počas ponorov v takýchto extrémnych podmienkach. 

Kľúčové slová: potápanie, výskum, Polárny kruh, re-breather

Tento výskum bol podporený Base Océans / Under The Pole, Concarneau, France.

DIVING AND RESEARCH ABOVE ARCTIC CIRCLE

Rozložník M.
Chair of Biomedical Sciences, Faculty of Medicine, University of Ostrava, Czech Republic

Abstract

     Polar region becomes more and more and more frequently explored. Research dives in such deman-
ding environment are often accompanied with diving in extremely cold waters, under ice diving, pro-
longed dives, demanding logistics, use of highly specialized equipment as well as extreme demands 
on a diver’s training, psychological and physical capabilities. Hypothermia and rescue management 
represent the most limiting factors from the medical perspective. Nevertheless, several world diving 
records were set in the 2015 while diving above Polar circle. This not only demonstrates extreme ca-
pabilities of given individuals, but also creates a demand for a better understanding of physiological 
limits. This is especially important for better understanding of key factors determining decompression 
stress and possible long term effect on a diver´s health. 

Keywords: diving, research, Arctic circle, re-breather

Introduction

     Polar region becomes more and more and more frequently explored. Research dives in such deman-
ding environment are often accompanied with diving in extremely cold waters, under ice diving, pro-
longed dives, demanding logistics, use of highly specialized equipment as well as extreme demands 
on a diver’s training, psychological and physical capabilities. Hypothermia and rescue management 
represent the most limiting factors from the medical perspective. Nevertheless, several world diving 
records were set in the 2015 while diving above Polar circle. Just to mention a few of them: French 
team (Bardout and M. Mellet) carried out the deepest re-breather under the ice dive to -111m in April 
2015 during the Under the Pole II expedition in Greenland.  These divers also supported subsequent 
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world women free diving records of A. Asso in dynamic apnoe (112m, 1:47 min) and -57m in constant 
weight. All these record dives were carried out the water with temperature of -1.5 °C. 
     This not only demonstrates extreme capabilities of given individuals, but also creates a demand for 
a better understanding of physiological limits. This is especially important for better understanding of 
key factors determining decompression stress and possible long term effect on a diver´s health (He-
melryck, 2014). Under the Pole II expedition created a unique platform to study effect of extreme cold 
water divers on a diver’s physiology.

Methods

     4 well-trained divers, participants of the Under the Pole II expedition, carried out 8 eCCR re-breather 
dives (1 dive per day) under the ice with average water temperature of -1.3°C (Fig.1).  Dive profiles were 
kept constant as much as possible within the envelope of  20 min bottom time at 50 msw and total 
dive time of 60 min. Cognitive brain function was tested with Critical Flicker Fusion Frequency (CFFF) 
and PEBL Math Processing Test (MPT) (Hemelryck,  2013). In addition, number of vascular gas bubbles, 
flow mediated dilation, level of hydration, surface and body core temperature were also measured 
pre and post-dive as a part of decompression stress determination (Schellart, 2015). During the whole 
study divers were on a diet, to limit nutrition effects on measured parameters.

Figure 1. Final check before an experimental dive. (Photo by Lucas Santucci/UnderThePole©)

Results 

     Majority of dives were associated with almost no decompression stress demonstrating adequate 
decompression strategy. Among all parameters body temperature showed the most significant pre- 
and post-dive changes (Fig.2). CFFF did not changed significantly during all dives, however was signifi-
cantly depressed 30 and 60 min after dives when no heating system was applied (Fig. 3). MPT point to 
point analysis showed lower number of correct responses and higher number of incorrect responses 
30 min after non-heated dives.
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Figure 2. Differences in surface body temperature during electrically heated and non-heated dives. Star indicates a significant drop in surface body 
temperature in a given area (pre-dive vs. post-dive).

Figure 3. Dynamics of CFFF during and after non heated dives, compared to pre-dive values (n=  ); * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Conclusion 

     Even dives in extremely cold waters could be carried out in the safe manner. Nevertheless, such 
dives might be associated with tremendous physiological changes. Thus, adequate counter measures 
should be considered.
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CHLADOVÝ OTOK PLIC A VODNÍ SPORTY - PŘEHLED

Pudil R.
1. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové, Česká republika

Abstrakt

     Otok plic je definován jako stav, při kterém dochází k přestupu tekutin do intersticia plic a který je 
spojen s rozvojem respirační insuficience a je zpravidla provázen významnou klinickou symptomato-
logií. Otok plic může vzniknout v souvislosti s fyzickou aktivitou ve vodě při plavání nebo potápění a 
označuje se jako swimming induced pulmonary edema (SIPE). Doposud nebyla uspokojivě vysvětlena 
patogeneze tohoto stavu. Podle dosavadních znalostí se na vzniku stavu podílí několik faktorů. Patří 
mezi ně chlad, který vede k periferní vazokonstrikci, centralizaci oběhu a zvýšení žilního návratu k srdci, 
zvýšená fyzická aktivita, v případě hloubkového potápění je dalším faktorem tlak dýchacích plynů a 
komprese tkáně plic.
     Novější práce ukázaly, že k otoku plic může dojít i v souvislosti s potápěním na nádech. Vznik SIPE 
usnadňuje preexistující poškození myokardu či arteriální hypertenze. Je provázen dušností, kašlem a 
velmi často hemoptýzou. Diagnóza je stanovena na základě typického klinického obrazu, ekg a RTG 
vyšetření, užitečné může být CT vyšetření plic. Základem terapie je podání kyslíku, diuretik, je nutná 
hospitalizace. Prevence zatím není vyřešena.

Klíčová slova: edém plic u plavců, plavání, potápění, freediving.

SWIMMING INDUCED PULMONARY EDEMA - REVIEW

Pudil R.
1st Dept. of Internal Medicine - Cardioangiology, Charles University, Faculty of Medicine and University Hospital, Hradec Kralove, Czech Republic

Abstract

     Pulmonary edema is characterized by accumulation of fluid in the lung interstitium associated 
with the development of respiratory insufficiency accompanied with severe clinical symptoms. Lung 
edema resulting from intensive physical activity in water (swimming, diving) is called swimming in-
duced pulmonary edema (SIPE). So far, pathophysiology of the disease has not been fully elucidated. 
According to current knowledge, many factors play important role: cold environment leading to peri-
pheral vasoconstriction, centralization of the blood circulation and increased venous return to heart, 
increased physical activity, and increased pressure of the breathing gas and compression of the lung 
tissue.
     Latest data have showed, that lung edema can develop also during breath-hold diving. The develo-
pment of SIPE can be facilitated by pre-existing myocardial disease and arterial hypertension. Clinical 
symptoms include dyspnea, cough and/or hemoptysis. Diagnosis is based on the typical clinical pictu-
re, electrocardiography, chest x-ray, CT examination can be very useful. Therapy is based on oxygen 
and diuretics. Hospitalization is usually necessary. Prevention is under research.

Keywords: swimming induced pulmonary edema, diving, freediving.
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Úvod

     Otok plic je definován jako stav, při kterém dochází k přestupu tekutin do intersticia plic a který je 
spojen s rozvojem respirační insuficience a je zpravidla provázen významnou klinickou symptomato-
logií. Otok plic může vzniknout v souvislosti s fyzickou aktivitou ve vodě při plavání nebo potápění a 
označuje se jako swimming induced pulmonary edema (SIPE).

     V souvislosti s potápěním a vodními sporty jej poprvé popsal Wilmhurst již před více než 40 lety 
(Wilmhurst, 1981). Incidence SIPE je kolem 1% a dochází k němu především u fyzicky náročných aktivit 
(usilovné plavání, potápění). Vzhledem k tomu, že vznik edému plic znamená pro organismus velmi vý-
znamnou změnu (respirační insuficience), která přichází v době zvýšených nároků na kardiorespirační 
systém, jde o velmi závažný stav, který může potenciálně ohrozit na životě.

Faktory, které se podílejí na vzniku SIPE

     Patofyziologické mechanismy nebyly doposud uspokojivě objasněny. Na vzniku a rozvoji stavu se 
podílí řada faktorů. Jedním z nejdůležitějších zevních faktorů je chlad daný teplotou okolního prostředí. 
Chlad ve vodním prostředí spojený s fyzickou aktivitou aktivuje významné hemodynamické změny. 
Mezi ně patří především redistribuce krevního oběhu spojená s periferní vazokonstrikcí (kůže, gas-
trointestinální trakt), centralizace oběhu (mozek, plíce, srdce), zvýšení žilního návratu k srdci. Funkci 
kardiovaskulární soustavy může ovlivnit také iniciace tzv. diving reflexu (bradykardie). Tyto stavy vedou 
ke zvýšeným nárokům na správnou funkci myokardu. Bylo prokázáno, že u některých osob vede pobyt 
v chladnější vodě k nepřiměřeně vysoké reakci kardiovaskulárního systému vazokonstrikcí na 
chlad a tyto osoby jsou náchylnější ke vzniku SIPE. Podobně byla dokumentována abnormálně vysoká 
reaktivita cév plicní cirkulace na fyzickou zátěž ve vodě u osob, které v minulosti SIPE prodělaly.

     V porovnání s kontrolní skupinou zdravých plavců došlo u těchto osob k významnému nárůstu 
tlaku v plicním řečišti: středního plicního tlaku a tlaku v zaklínění, současně by pozorován významnější 
vzestup systémové vaskulární rezistence (Moon, 2016). Za velmi významný faktor je považováno pree-
xistující onemocnění kardiovaskulárního systému. Dosavadní sdělení ukazují na některá onemocnění, 
která mohou stát v pozadí SIPE. nezřídka je vznik SIPE první manifestací onemocnění (Ma, 2013). Mezi 
taková onemocnění patří především arteriální hypertenze, která je často spojená s abnormální odpo-
vědí systémové vaskulární rezistence na chlad.

     Dalším faktorem, který je spojen velmi často s arteriální hypertenzí, avšak může se vyskytovat samo-
statně, je snížení diastolické poddajnosti levé komory srdeční. Tento stav, který je způsoben zvýšením 
tuhosti stěny komory v důsledku změny struktury (vliv hypertenze, chronické ICHS, diabetu, dynamické 
mitrální vady, aj.), vede k diastolické dysfunkci komory, tedy stavu, kdy za normálních podmínek 
srdeční výdej dostačuje zásobení organismu, ale při změně podmínek a nutnosti zvýšení minutového 
výdeje není srdce schopno vyhovět těmto požadavkům a velmi rychle selže. K těmto stavům může do-
jít velmi rychle a jsou podkladem pro vznik tzv. „flash“ edému plic. Podle dosavadních sdělení k tomuto 
vývoji dochází práce často v rámci SIPE (Ma, 2013). Za další mechanismus je považován tzv. kapilární 
stress, kdy při překročení určité hranice tlaku v plicním řečišti může docházet k přestupu tekutiny do 
intersticia plic (Koehle, 2005). Ukazuje se však, že i v tomto případě dochází ke zvýšení tlaku v důsledku 
výše uvedených mechanismů.

     Edémy plic byly popsány také v souvislosti s potápěním na nádech (Lindholm, 2008). Při ponorech 
na nádech do velkých hloubek nastává situace, kdy i po maximálním nádechu (zesíleném glosofaryn-
geální insuflací - tzv. „packováním“) dojde vlivem zvýšeného okolního tlaku ke kompresi plicní tkáně 
pod reziduální objem, za těchto podmínek může dojít k poškození plicní tkáně a k usnadnění přestupu 
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tekutiny do intersticia a k rozvoji edému plic. Vzhledem k tomu, že mezi základní tréninkové metody 
pro hloubkové potápění na nádech patří potápění po maximálním výdechu (FRC ponory, kdy je maxi-
málním výdechem simulován nízký objem plic), může dojít k rozvoji tohoto stavu i v relativně malých 
hloubkách (např. 6 m). Je zřejmé, že elastické vlastnosti plic lze soustavným tréninkem zlepšovat a do 
jisté míry lze předcházet rozvoji těchto patologických změn. Na druhé straně však je potřeba připo-
menout, že rozvoj všech patologických stavů za těchto podmínek může mít fatální následky. Některé 
studie sledovaly hormonální změny a změny kardiomarkerů, avšak nepřinesly jednoznačné výsledky 
(Pons, 1995).

Diagnostika, terapie a prevence

     Diagnóza SIPE vychází ze vcelku typického klinického obrazu edému plic (dušnost, netolerance 
horizontály, kašel, hemoptýza), výsledku zobrazovacích metod (redistribuce plicní cévní kresby na rtg 
plic), jako vhodné se ukazuje i CT vyšetření provedené při pochybnostech či v rámci diferenciální dia-
gnostiky. Elektrokardiogram je velmi často pouze abnormální a nemusí ukazovat jasnou patologii. Při 
vyšetření laboratorních markerů poruchy funkce myokardu (natriuretické peptidy) je potřeba mít na 
paměti velmi rychlý vznik edému plic, pro který nedošlo ještě k syntéze takového množství těchto 
markerů, které by jasně ukazovaly na etiologii srdečního selhání. V terapii má zásadní roli oxygenote-
rapie a podání diuretik (furosemidu), v některých případech je nutná většinou krátkodobá ventilace s 
upřednostněním neinvazívního postupu. Po odléčení stavu je nutné pátrat po možné (mnohdy velmi 
pravděpodobné) preexistující patologii kardiovaskulárního systému.

     Prevence stavu je velmi nejasná. Podle dosavadních poznatků nebyl prokázán příznivý efekt korti-
koidů pro ovlivnění permeability plicního cévního řečiště. Jako nadějné se jeví některé nové preparáty, 
které by mohly ovlivnit tlakové poměry plicního řečiště. Nadějným se jeví použití sildenafilu (Moon, 
2016). Jasná data však zatím nejsou k dispozici. Proto se považuje za velmi účelné vyšetření zdravotního 
stavu této skupiny populace se zaměřením na včasné odhalení a terapii případných komorbidit, které 
mohou ke vzniku SIPE predisponovat.

Závěr

     Edém plic vzniklý v souvislosti s fyzickou aktivitou ve vodním prostředí (výkonnostní plavání, potá-
pění s přístrojem i bez) nepatří mezi příliš častá onemocnění, avšak je velmi nebezpečný (rychlý vznik, 
bouřlivá symptomatologie, významná limitace fyzické výkonnosti v době, kdy je třeba). Patří mezi stavy, 
které mohou ohrozit postiženého na životě. Medikamentózní prevence vzniku není doposud možná, 
avšak ukazuje se nutnost kvalitně povedených zdravotních prohlídek s cílem nalézt stavy, které by 
mohly ke vzniku onemocnění predisponovat.
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MIKROBUBLINY V CIRKULACI PŘI POTÁPĚNÍ S PŘÍSTROJEM

Pudil R.
1. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové, Česká republika

Abstrakt

     Tvorba mikrobublin a jejich přítomnost v cirkulaci je důsledkem uvolňování plynů z nasycených tkání 
při výstupu z hloubky. Jejich přítomnost a množství jsou úzce spojeny s rizikem vzniku dekompresní 
nehody. Proto stoupají na významu možnosti jejich detekce. Mezi základní metody patří ultrazvuko-
vé vyšetření a jeho modality: transkraniální dopplerovské vyšetření je vhodné pro skríningový průkaz 
zkratové cirkulace, echokardiografické vyšetření (2D, 3D, dopplerovské techniky) spolehlivě posoudí 
přítomnost i malého množství mikrobublin v pravostranných oddílech, transesofageální vyšetření je 
zlatým standardem pro průkaz a kvantifikaci intrakardiálních zkratů.

Klíčová slova: mikrobubliny, echokardiografie, transkraniální doppler, kontrastní vyšetření

CIRCULATING MICROBUBBLES IN SCUBA DIVERS

Pudil R.
1st Dept. of Internal Medicine - Cardioangiology, Charles University, Faculty of Medicine and University Hospital, Hradec Kralove, Czech Republic

Abstract

     Microbubble formation and its presence in circulation is a result of the gas release from the saturated 
tissues during the ascent. The presence and amount of the microbubbles is associated with the risk of 
decompression accident. Therefore, the detection of microbubbles has increased clinical significance. 
Microbubbles are detected using sonographic techniques: transcranial Doppler technique is useful 
method for screening of the shunt circulation, echocardiography (2D, 3D and Doppler modalities) can 
precisely evaluate the presence and clinical significance of even small shunts, and transesophageal 
echocardiography represents gold standard for confirmation and hemodynamic evaluation of the in-
tracardiac shunts.

Keywords: microbubbles, echocardiography, transcranial Doppler, contrast examination.

Úvod

     Jedním z významných limitů, které určují bezpečnost potápění, je riziko vzniku dekompresní choro-
by (DCS). Jedním z prvních kroků v patofyziologii DCS je vznik mikrobublin. Ačkoliv jejich vznik nebyl 
beze zbytku objasněn, předpokládá se, že významný podíl na jejich vzniku má uvolňování plynu (pře-
devším dusíku), kterým byly předtím (během sestupu a pobytu v hloubce) nasyceny tkáně těla potá-
pěče (Gardette, 1979). Tento proces je ovlivněn i řadou ostatních faktorů a mechanismů. Výsledkem 
všech těchto faktorů je tvorba a uvolňování mikrobublin do cirkulace během výstupu a následné riziko 
vzniku DCS. Toto riziko vzniku dekompresních příhod se zvyšuje v přítomnosti zkratové cirkulace, která 
umožňuje přechod mikrobublin z pravostranných oddílů do systémové cirkulace. Tyto zkraty mohou 
být přítomny na několika úrovních: mezi intrakardiální zkraty patří patologie na úrovni septa síní (od 
minimální komunikace typu perzistentní foramen ovale nebo větší zkrat při defektu septa síní 1. nebo 
2. typu a další), extrakardiálně jde o perzistující Botallovu dučej, nebo vzdálené extrakardiální zkraty 
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(intrapulmonální, zkratová cirkulace při jaterní cirhóze a další).

     Proto, aby se riziko vzniku DCS minimalizovalo, byly vyvinuty a do praxe zavedeny dekompresní 
postupy (pomalá rychlost výstupu, dekompresní zastávky, dýchání speciálních směsí, ve kterých je na-
hrazen atmosférický dusík jinými plyny), které potlačují toto riziko. Pro běžnou potápěčskou veřejnost 
platí doporučení potápět se v tzv. bezdekompresním režimu. V případě vzniku dekompresní nehody 
(zejména při tzv. neočekávané dekompresní příhodě) je doporučeno vyšetření pro přítomnost zkra-
tové cirkulace. Zde mají zásadní roli ultrazvukové techniky, které umožňují detekovat mikrobubliny v 
jednotlivých srdečních oddílech či systémové cirkulaci (Spencer, 1974; Eftedal, 1998; Boussuges, 1999). 
Tyto techniky jsou využívány v potápěčské medicíně z řady důvodů: 1. diagnosticko-léčebných postu-
pů (průkaz a lokalizace zkratu v cirkulaci, který vedl k dekompresní příhodě, případně uzávěr zkratu pod 
UZ kontrolou), 2. zvýšení bezpečnosti potápění (posuzování bezpečnosti profilů ponorů, plánování 
opakovaných ponorů a podobně).

Metody detekce mikrobublin a výsledky

     Přítomnost mikrobublin vzniklých v důsledku potápění lze prokázat v srdečních oddílech echokar-
diografickým vyšetřením. Při transtorakální echokardiografii se při absenci zkratu objevují mikrobubliny 
pouze v pravostranných oddílech. Tyto mikrobubliny se vyskytují velmi často i při nenáročných pono-
rech v relativně malém množství, a mohou přetrvávat v cirkulaci až několik hodin. V souboru 10 po-
tápěčů, kteří absolvovali bezdekompresní ponor ve sladké vodě (hloubka 20m, čas na dně 20 minut), 
jsme prokázali u 7 z nich mikrobubliny v pravostranných oddílech, ve dvou případech byly mikrobubli-
ny detekovatelné ještě 3 hodiny po ukončení ponoru (Pudil, 2016).  Tyto mikrobubliny jsou zachyceny 
v plicích, kde jsou eliminovány a nepřestupují do systémové cirkulace. Při 2D echokardiografickém 
transtorakálním vyšetření lze tyto mikrobubliny vizuálně detekovat (obr. 1), při použití kontinuálního 
či pulzního dopplerovského vyšetření vytváří průchod mikrobubliny linií dopplerovského paprsku tzv. 
„spike“, který vzniká odrazem signálu od mikrobubliny a je doprovázen charakteristickým zvukovým 
fenoménem (obr. 2). Nález mikrobublin svědčí pro zkratovou cirkulaci. V tomto případě nelze zjistit úro-
veň zkratu. Barevné dopplerovské mapování nelze z technických důvodů provést (signál se rozkládá z 
důvodu velkého množství mikrobublin a je nehodnotitelný).

Obrázek 1 Apikální čtyřdutinová projekce. Uvnitř pravé komory (PK) a pravé síně (PS) jsou přítomny drobné mikrobubliny. Vyšetření bylo provedeno 
bezprostředně po ponoru.
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Obrázek 2 Při dopplerovském vyšetření (paprsek jde přes trikuspidální chlopeň napříč pravostrannými oddíly) vytváří odraz ultrazvukového signálu od 
mikrobublin tzv. „spikes“ (označeny šipkou). Vyšetření bylo provedeno bezprostředně po ponoru.

 
     Pro kvantifikaci se používají některé škály, které vycházejí ze stanovení množství/počtu mikrobublin 
v čase nebo během srdečního cyklu. Pro průkaz zkratové cirkulace (při vzniku dekompresní příhody) je 
doporučeno UZ kontrastní vyšetření. Jako velmi efektivní skríningovou metodu lze využít transkraniální 
dopplerovské vyšetření (TCD), při kterém se po intravenózním podání echokontrastní látky (natřepaný 
fyziologický roztok, gelofusin a další) vyšetřuje dopplerovský tok v arteria cerebri media, která je relativ-
ně dostupná při vyšetření z temporální krajiny. Zde se hodnotí přítomnost kontrastu v čase od podání 
(časný záchyt kontrastu po podání echokontrastu svědčí pro defekt na úrovni srdce, pozdější objevení 
se kontrastu může být přítomno při extrakardiálních zkratech či po průchodu kontrastu plicním ře-
čištěm). Vyšetření umožňuje také velmi přibližnou kvantifikaci zkratu. Je velmi vhodné jej doplnit o 
Valsalvův manévr, při kterém se může preexistující foramen ovale otevřít.

     Zlatým standardem pro průkaz intrakardiálního zkratu, jeho přesnou lokalizaci a morfologii, je tran-
sesofageální echokardiografické vyšetření, doplněné podáním kontrastu. Toto vyšetření s využitím 
dvoj a trojrozměrných technik, barevného mapování, kontrastního vyšetření a provokace Valsalvovým 
manévrem umožňuje přinést dostatek informací i o eventuální možnosti uzávěru defektu. Obrázek č. 
3 ukazuje nálezy u pacienta, který v lednu t. r. prodělal kožní formu dekompresní nemoci po běžném 
nenáročném ponoru. Na obrázku č. 4 je vidět průnik echokontrastu do levostranných oddílů při Val-
salvově manévru.

Obrázek 3 Hypermobilní septum s kanálem komunikace mezi síněmi vcelku typické lokalizace. Transesofageální vyšetření potápěče, který prodělal 
kožní formu dekompresní nemoci po běžném nekomplikovaném ponoru. 
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Obrázek 4: Valsalvův manévr vedl u pacienta k poměrně masívnímu průniku echokontrastu do levostranných oddílů. Transesofageální vyšetření 
potápěče, který prodělal kožní formu dekompresní nemoci po běžném nekomplikovaném ponoru.

Diskuze a závěr

     Detekce mikrobublin vzniklých v souvislosti s potápěním je možná s využitím ultrazvukových mo-
dalit. Tyto technologie jsou všeobecně dostupné a umožňují detekovat mikrobubliny intra- i extrakar-
diálně, podrobnější echokardiografické vyšetření pak umožní zhodnotit hemodynamický význam a 
přinese údaje vhodné pro volbu optimální terapie případného defektu. Navíc, některé z těchto technik 
umožňují velmi kvalitní provedení skríningových vyšetření rizikové populace.
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NOVÉ ZPŮSOBY ODŠKODŇOVÁNÍ NEMATERIÁLNÍ ÚJMY NA ZDRAVÍ
VZNIKLÉ PŘI POTÁPĚNÍ

Hrnčíř E., Kneidlová M.
Klinika pracovního a cestovního lékařství Univerzity Karlovy v Praze,

3. lékařské fakulty Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Abstrakt

     Situace, která vznikla po zrušení vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společen-
ského uplatnění, v platném znění, byla řešena jednak vydáním Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě 
nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského záko-
níku), podle které se stanovuje náhrada za škodu na zdraví způsobená obecnými úrazy, a dále vydáním 
nařízení vlády č. 276/2015 Sb., podle které se stanovuje náhrada za škodu na zdraví způsobená pracov-
ními úrazy a nemocemi z povolání. Oba tyto předpisy významně navyšují dosud poskytované odškod-
nění za bolest a za ztížení společenského uplatnění, avšak každý z nich stanovuje za určité postižení 
zdraví jinou finanční částku.  Částečně se mění i principy stanovení odškodnění.  Posuzovací proces se 
oproti dřívějšku poněkud zkomplikoval a patrně bude potřebné prosadit jeho změny. Problém je i v 
tom, že stanovení nemateriální újmy na zdraví při obecných úrazech mohou provádět jenom vybraní 
lékaři se speciální kvalifikací.
     Sdělení ukazuje, jaké odškodnění náleží podle uvedených dvou postupů osobám, které utrpěly 
postižení zdraví při potápění. Bohužel, Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na 
zdraví neumožňuje stanovit výši odškodnění za ztížení společenského uplatnění jednotným způso-
bem, neboť stupeň omezení různých životních aktivit navozeného přesně definovanými zdravotními 
poruchami je z lékařského hlediska nejasný. Bude se tedy stávat, že různí lékaři stanoví při stejných 
zdravotních poruchách jinou výši finanční kompenzace. 

Klíčová slova: potápění, odškodňování, zdravotní poruchy

NEW METHODS OF COMPENSATION
FOR NON-MATERIAL DAMAGE TO HEALTH CAUSED BY DIVING

Hrnčíř E., Kneidlová M.
Department of Occupational and Travel Medicine, Charles University

and  3rd Faculty of Medicine University Hospital Královské Vinohrady, Prague, Czech Republic

Abstract

     The situation that arose after the dissolution decree no. 440/2001 Coll., On compensation for pain 
and social impairment, as amended, was dealt with on the one hand the release of the Methodology 
of the Supreme Court for compensation for non-pecuniary damage to health (pain and social impair-
ment in accordance with § 2958 of the Civil Code), according to which sets out compensation for 
damage to health caused by general injuries, and issuance of Government Regulation no. 276/2015 
Coll., by which establishes compensation for damage to health caused by work-related accidents and 
occupational diseases. Both of these provisions significantly inflate yet provided compensation for 
pain and social impairment, but each of them determined for certain health disabilities other financial 
amount. Partly also changing the principles of determining compensation. The referral process is a bit 
more complicated than before and will probably be necessary to enforce the changes. The problem 
lies in the fact that the determination of the non-material harm to the health of the general injuries can 
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perform only selected doctors with special qualifications.  
     The paper shows what the compensation payable under these two procedures for persons who have 
suffered impaired health while diving. Unfortunately, the methodology of the Supreme Court for com-
pensation for non-pecuniary damage to health does not allow you to set the amount of compensation 
for loss of amenity in a uniform manner, since the degree of restriction of various life activities induced 
by precisely defined medical disorders is medically unclear. It may therefore happen that different doc-
tors determined for the same health disorders different amount of financial compensation.

Keywords: diving, compensation, health disorders

     Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, byla s účinností ode dne 1. 1. 2014 zrušena vyhláš-
ka č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, v platném znění, vydaná 
Ministerstvem zdravotnictví po dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí, podle které se až do 
té doby postupovalo při stanovení odškodnění za bolest a za ztížení společenského uplatnění odpoví-
dající zdravotním následkům jakéhokoliv úrazu nebo nemoci z povolání.  Důvodem pro její zrušení byl 
právní názor, podle kterého nemůže výkonná moc, jejímž produktem je zmíněná vyhláška, zasahovat 
do moci soudní. Celý propracovaný systém postupů, kterými se lékaři až do uvedeného data pokoušeli 
podle zmiňovaného zrušeného předpisu řešit exaktními metodami čistě odbornou otázku kvantifika-
ce všemožných zdravotních postižení, byl nahrazen ustanovením § 2958 občanského zákoníku, které 
deklaruje: „Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně 
vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti 
poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, 
stanoví se podle zásad slušnosti.“ Problematika kvantifikace nemateriální újmy vznikající následkem 
profesionálních postižení zdraví byla jednoznačně vyřešena až vydáním nařízení vlády č. 276/2015 Sb., 
o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemo-
cí z povolání, která nabyla účinnosti dne 26. 10. 2015.

     Zrušená vyhláška č. 440/2001 Sb., ve znění pozdějších úprav, umožňovala vyřešit otázku výše od-
škodnění za škody na zdraví způsobené obecnými úrazy (kterých bylo nejvíce při dopravních neho-
dách) v největším procentu případů mimosoudní cestou. Po jejím zrušení vznikla odůvodněná obava, 
že nebude-li se moci stanovení výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění řídit závěry 
lékařských posudků, které musí vycházet z odborné argumentace a jsou přezkoumatelné, a bude-li 
možné stanovovat výši finančních kompenzací podle naprosto vágních „zásad slušnosti“, skončí řada 
případů, které by v minulosti byly vyřešeny mimosoudně, soudními jednáními. Soudci by pak svými 
svobodnými a na ničem nezávislými rozhodnutími mohli navodit stav odporující zákonnému principu 
legitimního očekávání a právní jistoty (podle kterého lze důvodně očekávat, že každý právní případ 
bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s nově řešeným 
právním případem shoduje v podstatných znacích). 

      Nejvyšší soud České republiky na zrušení zmíněné vyhlášky reagoval vypracováním a vydáním 
„Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví podle § 2958 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku“. Tato metodika byla zveřejněna dne 14. 4. 2014. Pokud jde o stanovení bo-
dového ohodnocení za bolest, vyšla z přílohy č. 1 k vyhlášce č. 440/2001 Sb., ve znění pozdějších úprav, 
přičemž princip stanovení výše náhrady za bolest se nezměnil. Ke změně došlo zejména v navyšování 
základního bodového ohodnocení bolesti (nikoliv však zásadním způsobem) a v tom, že finanční hod-
nota jednoho bodu není stanovena fixní částkou, nýbrž je odvozena z průměrných výdělků dosaho-
vaných v určitém roce v zaměstnanecké sféře. Podle zmiňované metodiky se hodnota bodu odvozuje 
od jednoho procenta hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním 
hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikl nárok/vznikla bolest. 
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      „Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví podle § 2958 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku“ ale přináší úplně nový princip stanovení výše finančního odškodnění za 
ztížení společenského uplatnění navozené úrazem. Tento nový princip je poměrně komplikovaný a 
používá „vlastní jazyk“, tedy termíny, které jsou definovány takovým způsobem, že jejich význam neod-
povídá jejich obvyklému sémantickému obsahu, takže těm čtenářům, kteří nemají speciální vyškolení v 
této problematice, je téměř nesrozumitelný. (Takovými termíny jsou například: doména, komponenta, 
aktivita, výkon, kapacita, participace, facilitátor, bariéra či participace.) Výše odškodnění se stanovuje 
podle toho, k jakému procentnímu poklesu schopnosti vykonávat stanovené životní aktivity (kterých 
je vymezeno 74) vedou dlouhodobé nebo trvalé zdravotní následky určitého úrazu. 

     Tento nový princip stanovení výše odškodnění za ztížení společenského uplatnění za dlouhodobé 
nebo trvalé zdravotní následky obecných úrazů má celou řadu závažných úskalí, která jsou podle ně-
kterých názorů tak zásadní, že by bylo vhodné jej zcela odmítnout, zrušit.

      Nedostatkem tohoto systému je zejména neexistence jakýchkoliv kritérií, podle nichž by měl lékař 
stanovovat procentní míru poklesu schopnosti jedince vykonávat nějakou činnost Lékař jistě dokáže 
velmi přesně specifikovat, jakou měrou je omezen pohyb nebo svalová síla končetiny, avšak neexistuje 
žádný všeobecně přijatý a nezpochybnitelný způsob, na základě kterého by bylo možné odvodit, o 
kolik procent se v důsledku takové jasně definované zdravotní poruchy sníží schopnost postiženého 
jedince vykonávat takové aktivity, jakými jsou oblékání, příprava jídla, rodinné vztahy, intimní vztahy, 
život v komunitě, rekreace a volný čas, náboženský a duchovní život, politický život a občanství atd. 
Úskalí při praktické aplikaci tohoto systému je ale více. 
 
Patří mezi ně zejména: 
 
• Není zcela zřejmé, co se jednotlivými aktivitami a participacemi myslí. I když ke každé aktivitě a parti-
cipaci existuje upřesňující výklad vycházející z Mezinárodní klasifikace funkčních poruch (kterou použí-
vají především rehabilitační lékaři), přesná interpretace některých pojmů zůstává nejasná. 

• Omezení mnohých aktivit a participací zpravidla není možné zjistit lékařským vyšetřením (provádě-
ným v ordinaci, ve zdravotnickém zařízení).

• Nelze vždy zaručit optimální spolupráci pacienta při hodnocení jeho různých životních omezení. 
Nelze zcela vyloučit, že pacienti motivovaní k dosažení co největšího finanční ho prospěchu budou 
uvádět i demonstrovat větší životní omezení, než kterými v souvislosti s určitým úrazem reálně trpí.

• Není zřejmé, zda je lékař z titulu své kvalifikace schopen některé aktivity posuzovat (kupř. oblékání, 
přípravu jídla, náboženský a duchovní život, politický život a občanství a řadu dalších).

• Většinou nelze odlišit, jaká část omezení aktivity odpovídá různým nemocem, resp. jaká část omezení 
připadá na hodnocenou poruchu zdraví a jaká na obecné zdravotní poruchy pacienta. To se týká ze-
jména stanovení výše finanční kompenzace u lidí vyššího věku nebo polymorbidních.

• Neexistuje pojistka proti zneužití tohoto principu. Při neexistenci jednoznačných posudkových kri-
térií a při odvozování závěrů ze subjektivních tvrzení pacientů výrazně finančně zainteresovaných na 
výsledku učiněného posouzení a při možné zainteresovanosti posuzujících lékařů může docházet ke 
vzniku velmi extrémních posudkových závěrů.

• U některých nemocí je tento princip zjevně nevhodný. (Závažné nemoci mohou v době odškodnění 
způsobovat jen minimální omezení aktivit.).
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• Zaváděný systém zásadním způsobem mění dosud zavedené relace při odškodňování zdravotních 
poruch postihujících různé tělesné soustavy. Velmi vysoké odškodnění odpovídá poruchám duševním, 
nervovým nebo postižení pohybového aparátu, neboť tyto odchylky od normálního zdravotního sta-
vu mohou významně ovlivňovat téměř každou ze zohledňovaných aktivit a participací. Naopak velmi 
nízké odškodění odpovídá závažným postižením vylučovacího, zažívacího nebo oběhového ústrojí. 
(Skutečnost, že je pacient léčen hemodialýzou nebo že je po splenektomii naprostou většinu hodno-
cených aktivit a participací neovlivní.).

       Obáváme se, že výše charakterizovaná metodika Nejvyššího soudu České republiky není optimál-
ním základem pro stanovování přiměřené a spravedlivé výše náhrad za ztížení společenského uplatně-
ní a jsme zastánci názoru, že by měla být zásadním způsobem pozměněna nebo zrušena.

     Jenom pro ilustraci uvádíme, jaké odškodnění by odpovídalo určitým patologickým stavům způ-
sobeným potápěním, a to dříve (podle vyhlášky č. 440/2001 Sb., ve znění pozdějších úprav) a nyní, a 
to jednak podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., které je nutné použít pro profesionální postižení zdraví, 
jednak podle metodiky Nejvyššího soudu České republiky, kterou je nutné použít pro obecná zdra-
votní postižení. Finanční částky odpovídající obecným postižením zdraví jsou jen hrubě odhadovány, 
protože metodika Nejvyššího soudu České republiky neumožňuje stanovit je jednotným a nezpochyb-
nitelným způsobem.

Dřívější odškodnění (do 31. 12. 2013):

Encefalopatie a organický psychosyndrom: 24 000,- až 348 000,- Kč

Potápěčská obrna:
          - paraparéza: 72 000,- Kč
          - paraplegie: 336 000,- Kč
          - kvadruplegie: 360 000,- Kč

Dysbarická osteonekróza:
          - vedoucí k postižení ramenního kloubu: 18 000 až 48 000,- Kč
          - vedoucí k postižení kyčelního kloubu: 48 000 až 96 000,- Kč  

Nedoslýchavost převodního typu po barotraumatu středního ucha: 12 000 až 48 000,- Kč

Ztráta zubu po barotraumatu: 1 800,- Kč

Porucha funkce plíce po barotraumatu: 60 000,- Kč
 
Nynější odškodnění (od 1. 1. 2014): 

Encefalopatie a organický psychosyndrom: 

          - profesionální postižení: 300 000 až 1 500 000,- Kč
          - obecné postižení: cca 500 000 až 5 000 000,- Kč 

Potápěčská obrna:
          - paraparéza: profesionální postižení 300 000,- Kč, obecné postižení cca 1 000 000,- Kč
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          - paraplegie: profesionální postižení 1 400 000,- Kč, obecné postižení cca 3 000 000,- Kč
          - kvadruplegie: profesionální postižení 1 500 000,- Kč, obecné postižení cca 8 000 000,- Kč 

Dysbarická osteonekróza:
          - vedoucí k postižení ramenního kloubu: profesionální postižení 75 000 až 200 000,- Kč,
             obecné postižení cca 1  000 000,- Kč
          - vedoucí k postižení kyčelního kloubu: profesionální postižení 200 000 až 500 000,- Kč
            obecné postižení cca 1  500 000,- Kč

Nedoslýchavost převodního typu po barotraumatu středního ucha: 
          - profesionální postižení 50 000 až 400 000,- Kč, obecné postižení cca 800 000,- Kč

Ztráta zubu po barotraumatu:  
          - profesionální postižení 10 000,- Kč, obecné postižení cca 50 000,- Kč

Porucha funkce plic po barotraumatu: 
          - profesionální postižení 150 000 až 750 000,- Kč, obecné postižení cca 3 000 000,- Kč

Referenční seznam

metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění) po-
dle § 2958 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

nařízení vády č. 276/2025 Sb.

vyhláška č. 440/2001 Sb., ve znění pozdějších úprav
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MANAŽMENT NOVOVYBUDOVANÉHO CENTRA HYPERBARICKEJ OXYGENOTERAPIE
Z POHĽADU ČASOVEJ A KAPACITNEJ OPTIMALIZÁCIE

1 Krajčovičová Z., 1  Matišáková I., 2,1 Herman O., 1  Bielik J., 
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Abstrakt

     Využitie hyperbarickej oxygenoterapie vyžaduje okrem erudovaného personálu aj nemalé technic-
ké nároky dané samotným princípom terapie. Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Trenčín vybudovala Centrum pre hyperba-
rickú oxygenoterapiu s využitím štrukturálnych fondov EU pod názvom „Dobudovanie technickej in-
fraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom 
hyperbarickej oxygenoterapie“ (Grantová agentúra: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU); Operačný program: Výskum a vývoj; Prioritná os: 2 Podpo-
ra výskumu a vývoja; ITMS kód projektu: 26210120019). 
     Cieľom projektu je využiť jedinečné možnosti hyperbarickej oxygenoterapie v komplexnej liečebno-
-preventívnej starostlivosti s dôrazom na multidisciplinárny personalizovaný prístup ako aj výskum v 
uvedenej oblasti.
     Za obdobie existencie Centra pre hyperbarickú oxygenoterapiu (HBOT) bolo od januára 2015 do 
marca 2016 exponovaných 3679 probantov s variabilným spektrom ochorení a komorbidít, predovšet-
kým chronickými ranami, mozgovo-cievnymi príhodami a poruchami sluchu. Po počiatočnom náraste 
počtu exponovaných jedincov v jednozmennej prevádzke bola od júna 2015 zavedená dvojzmenná 
prevádzka. Priemerná hodnota expozícii sa v súčasnosti stabilizovala na 18,05 probantov/deň, čo pred-
stavuje takmer 82% kapacitného využitia komory. 
Doteraz získané výsledky a numerické dáta vyhodnotené zo súboru probantov naznačujú, že dopl-
nenie HBOT v terapii vybraných ochorení predstavuje výrazný pozitívny benefit. Úlohou do budúc-
na ostáva zabezpečiť udržateľnosť prevádzky zariadenia, ktorá umožní efektívnu terapiu konkrétnych 
ochorení, ako aj získanie a spracovanie dostatočne objemného množstva dát, ktoré dovolia ich hodno-
verné štatistické spracovanie a interpretáciu výsledkov.

 Kľúčové slová: hyperbarická oxygenoterapia, manažment, udržateľnosť prevádzky
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Abstract

     The usage of the hyperbaric oxygen therapy requires knowledgeable personnel in addition to the 
considerable technical demands that are given by the principle of this therapy. Faculty of Healthcare 
of Alexander Dubček University of Trenčín, in cooperation with the Faculty Hospital Trenčín has built 
Center for Hyperbaric Oxygen Therapy using EU structural funds, entitled „Completion of the technical 
infrastructure for the development of science and research at Alexander Dubček University through 
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Hyperbaric Oxygen Therapy“ (Grant Agency: Agency of the Ministry Education, science, research and 
sport for EU structural funds (ASFEU); Operational Programme: Research and Development; Priority: 2 
Support for research and development; ITMS project code: 26210120019).
     The goal of the project is using the unique capabilities of Hyperbaric Oxygen Therapy in complex 
curative and preventive care, with an emphasis on a multidisciplinary personalized approach and re-
search in that area.
     During the period of the existence of the Center for Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) was in the 
period from January 2015 to March 2016 exposed 3679 probants with variable range of diseases and 
co-morbidities, particularly chronic wounds, cerebral vascular accident and hearing impairments. After 
an initial increase in the number of exposed individuals in single-shift operation was introduced in 
June 2015 two-shift operational regime. The average value of exposure is currently stabilized at 18.05 
probants per day, representing almost 82% of capacity utilization of the chamber.
Up to day, the results obtained and evaluated numerical data from a file of probants suggest that the 
addition of HBOT in the treatment of selected diseases represents a significant positive benefit. The 
task for the future remains to ensure the sustainability of the HBOT, allowing effective treatment of 
specific diseases and also the acquisition and processing of sufficiently voluminous amounts of data, 
which allows us to realized credible statistical analysis and interpretation of results.

Keywords: Hyperbaric oxygen therapy, management, operational sustainability

Úvod

     Vybudovanie nového zariadenia určeného pre liečebno-preventívnu starostlivosť býva vždy náročná 
výzva, ktorá kladie na realizátorov náročné úlohy nielen z pohľadu dizajnovania budúceho pracoviska a 
jeho vybudovania, ale aj jeho prevádzky, udržateľného rozvoja a finančného zabezpečenia. V tejto po-
zícii bola Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v roku 2012, kedy 
bol schválený projekt vybudovania pracoviska, ktoré by bolo špecializované na využitie hyperbarickej 
oxygenoterapie s dôrazom na komplexný multidisciplinárny prístup lekárskych i nelekárskych odborov 
s dôrazom na vedecko-výskumný aspekt projektu.
     Vedecko-výskumné pracovisko Centrum pre hyperbarickú oxygenoterapiu (ďalej ako „Centrum pre 
HBO“) bolo vybudované v rámci vedecko-výskumného projektu „Dobudovanie technickej infraštruktú-
ry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom hyperbarickej 
oxygenoterapie“ (Grantová agentúra: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre 
štrukturálne fondy EÚ (ASFEU); Operačný program: Výskum a vývoj; Prioritná os: 2 Podpora výskumu a 
vývoja; ITMS kód projektu: 26210120019) (European Commision: Research and Innovation). Centrum 
pre HBO je vedeckým pracoviskom Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v 
Trenčíne, ktoré vzniklo v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Trenčín, kde je priamo súvisiace prístrojo-
vé vybavenie nainštalované (Centrum pre hyperbarickú oxygenoterapiu).
     Východiskovou situáciou pri podávaní projektu boli niekoľkoročné skúsenosti z oblasti hyperbarickej 
oxygenoterapie vo Fakultnej nemocnici Trenčín, kde pod vedením prim. MUDr. Ota Hermana v roku 
2001 začala pracovať pred pavilónom Interného oddelenia mobilná hyperbarická komora a v roku 
2002 vzniklo Pracovisko hyperbarickej oxygenoterapie Interného oddelenia Nemocnice s poliklinikou 
Trenčín, od roku 2007 Fakultnej nemocnice Trenčín. Súčasťou pracoviska sú jednomiestna hyperbaric-
ká komora BLKS-303 MK (pracovný tlak 1,8bar) a 2 miestna hyperbarická komora Aquacentrum Praha 
(pracovný tlak 10bar). V priebehu rokov 2002-2010 bolo exponovaných 923 pacientov, ktorí sumárne 
absolvovali 11 297 expozícií, pričom počet pacientov i expozícií s každým rokom narastal. Zámerom 
pôvodného návrhu projektu bolo o.i. zakúpenie 12 miestnej hyperbarickej komory s predpokladom 
zvýšenia kapacity počtu expozícií pri spustení 1 zmeny denne 2,5-násobne a pri 2 zmenách približne    
4,25-násobne.
     Cieľom realizovaného projektu bola modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry vedy a 
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výskumu v oblasti hyperbarickej oxygenoterapie, ktorá pozostávala nielen zo zakúpenia 12 miestnej 
hyperbarickej komory HAUX STARMED 2200 s monitorovacím systémom, ale aj ďalších 11 prístrojov. Sú 
nimi najmä viackanálový laser-dopplerovský systém na výskum zmien v mikrocirkulácii, systém na zob-
razovanie mikrocirkulácie v reálnom čase, ultrazvukový prístroj s farebným dopplerom, konfokálny en-
domikroskopický systém i prístrojové vybavenie pre vedecko-výskumné laboratórium lokalizované na 
Fakulte zdravotníctva (HRM analyzátor, fluorescenčný mikroskop, ELISA analyzátor s príslušenstvom). 
Celková výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku bola 3 053 596,36 €. Realizácia sa-
motného projektu trvala 18 mesiacov, t.j. od 10/2012 do 3/2014 .

Obrázok 1 Inštalácia hyperbarickej komory

     Centrum pre HBO bolo následne na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníc-
tva so sídlom v Trenčíne dňa 7. januára 2015 uvedené do prevádzky. 

Obrázok 2 Hyperbarická komora Centra pre HBO

Metodika

     Za obdobie činnosti Centra pre HBO Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne po 
sprevádzkovaní novej hyperbarickej komory HAUX STARMED 2200 od januára 2015 do marca 2016 
udávame prehľadné mesačné počty expozícií pri jednotlivých aplikovaných tlakových parametroch, 
ako aj priemerné počty expozícií probantov/deň za sledované obdobie.
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Výsledky a diskusia

     Z výsledkov v tabuľke 1 vyplýva, že časová dynamika využitia kapacity hyperbarickej komory HAUX 
STARMED 2200 má vzrastajúci trend, na ktorom sa však prirodzene prejavuje pomerne výrazná sezo-
nalita (letné prázdniny a dovolenky, zimné sviatky) ako aj prevádzkovo-technické a personálne zmeny, 
vynútené potrebami prevádzky a prejavujúcimi sa na početnosti exponovaných probantov (graf1).

Tabuľka 1 Prehľad dynamiky využitia kapacity Centra pre HBO v sledovanom časovom období

rok mesiac

celkový počet expozícií 
počet dní 
prevádzky

priemerný počet expozícií / deň

1. zmena 
(2,5 ATA)

2. zmena
(2 ATA)

spolu
1. zmena 
(2,5 ATA)

2. zmena
(2 ATA)

spolu

2015

január 106 0 106 15 7,07 0,00 7,07

február 111 0 111 20 5,55 0,00 5,55

marec 30 148 178 22 1,36 6,73 8,09

apríl 71 132 203 22 3,23 6,00 9,23

máj 177 9 186 20 8,85 0,45 9,30

jún 212 50 262 22 9,64 2,27 11,91

júl 185 137 322 23 8,04 5,96 14,00

august 93 47 140 16 5,81 2,94 8,75

september 149 136 285 19 7,84 7,16 15,00

október 188 207 395 22 8,55 9,41 17,95

november 199 162 361 19 10,47 8,53 19,00

december 96 55 151 9 10,67 6,11 16,78

2016

január 124 138 262 15 8,27 9,20 17,47

február 169 168 337 21 8,05 8,00 16,05

marec 186 193 379 21 8,86 9,19 18,05

spolu 2096 1582 3679 priemer 7,48 5,46 12,95
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Graf 1 Celkové počty exponovaných probantov v Centre pre HBO v sledovanom období
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Graf 2 Priemerný počet probantov exponovaných v Centre pre HBO v sledovanom časovom období v prepočte na 1 deň
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     Na základe numerických údajov v tabuľke 1 možno skonštatovať, že zavedenie druhej zmeny prispelo 
k zvýšeniu využívania hyperbarickej komory (graf 2) v zmysle priemerného počtu exponovaných pro-
bantov. V prvom štvrťroku 2016 (január – marec) došlo k stabilizovaniu počtov exponovaných jedincov, 
kde súčet probantov oboch zmien predstavuje približne 82% celkovej kapacity komory (11+11=22 
miest k dispozícii počas dvojzmennej prevádzky). Tieto údaje však môžeme interpretovať aj z opač-
ného uhla pohľadu, t.j. ako existujúcej kapacitnej rezervy voľných miest vo výške necelej pätiny (18%). 

Diskusia a závery

     Činnosť Centra pre HBO bola po ukončení skúšobnej prevádzky spojenej s preklenutím obdobia 
riešenia technických, personálnych a administratívno-legislatívnych vzťahov zahájená v mesiaci január 
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2015. Do mesiaca jún 2015 bola v centre spustená jedna zmena/deň pri maximálnom počte 11 ex-
ponovaných jedincov. Aplikovaný liečený tlak bol volený podľa požiadaviek indikujúceho lekára na 
2,5 ATA (+150kPa), resp. 2 ATA (+100kPa). Následne od mesiaca jún 2015 bola zahájená dvojzmenná 
prevádzka, kde u prvej zmeny bol aplikovaný liečebný tlak 2,5ATA a u druhej 2ATA, čím bola rozšírená 
možnosť expozície na 22 jedincov denne. Z počtu expozícií ako aj z prepočítanej hodnoty počtu ex-
pozícii/deň (graf. 1, graf.2) je, so vzatím do súvislosti aj sezónnych faktorov, zrejmá stabilizácia indikácie 
probantov do výskumu od mesiaca október 2015 s evidentným nárastom v závislosti od dĺžky trvania 
prevádzky Centra pre HBO. Ku dňu 31. marec 2016 bolo v hyperbarickej komore centra uskutočnených 
3679 expozícií, čo v spolupráci s Pracoviskom HBO Fakultnej nemocnice Trenčín významne zvýšilo jeho 
kapacitné možnosti. 
     Cieľom výskumu pracoviska je vývoj nových postupov v komplexnom liečebnom prístupe k vy-
braným ochoreniam, ktoré využívajú, okrem súčasnej štandardnej liečby, najmä  prínos hyperbarickej 
oxygenoterapie, a reprezentujú tak progresívnu formu personalizovanej zdravotnej starostlivosti. S 
úspechom boli iniciované liečebno-preventívne úkony u probantov s nehojacimi sa ranami predo-
všetkým dolných končatín, s mozgovo-cievnymi príhodami, ako aj s náhlou stratou sluchu a tinnitom. 
Získaná databáza výsledkov bude jedinečným a cenným zdrojom informácií pre štatistické spracovanie 
sledovaných parametrov, ich benefitov pre vyšetrených jedincov ako aj pre komparáciu s výsledkami 
zahraničných erudovaných pracovísk v danej oblasti v rámci EÚ.
     Z aspektu manažmentu zariadenia a dlhodobej udržateľnosti prevádzky bude potrebné minimali-
zovať súčasnú kapacitnú rezervu zariadenia intenzívnejšou spoluprácou a koordináciou jednotlivých 
lekárskych i nelekárskych odborov s cieľom maximalizácie kapacitného naplnenia zariadenia. 
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AKTUÁLNÍ SITUACE HYPERBARICKÉ MEDICÍNY V  ČESKÉ REPUBLICE
- RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA 2010-2015
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Abstrakt

     Užití hyperbarické oxygenoterapie má význam v moderní medicíně, neboť přináší lepší funkční 
výsledky, snižuje morbiditu, mortalitu a zmírňuje neurologické následky mnoha patologických sta-
vů zejména úrazové a infekční etiologie při současné finanční efektivitě vynaložených prostředků v 
zdravotním systému. Autoři provedli retrospektivní analýzu, umožňující zjistit celkové počty pacientů 
a léčebných expozic v období 2010-2015, indikační spektrum v jednotlivých regionech a léčebných 
centrech, zastoupení indikací jak akutních, tak i chronických, počty kriticky nemocných pacientů na-
pojených na umělou plicní ventilaci, ale  i komplikací v souvislosti s hyperbarickou léčbou. Jsou disku-
továny otázky dostupnosti této terapie, zejména obtíže se systematickým zajištěním léčby u pacientů 
v režimu intenzivní péče.
 
Klíčová slova: hyperbarická oxygenoterapie, akutní indikace, chronická indikace

THE CURRENT SITUATION OF THE HYPERBARIC MEDICINE IN THE CZECH REPUBLIC
- RETROSPECTIVE ANALYSIS 2010-2015

1 Zub D., 1 Svoboda J., 1 Vitoušková A., 1 Svobodová K., 2,3 Hájek M.
1 Rehabilitation Institute Hostinné, Czech Republic

2 Centre of Hyperbaric Medicine, Municipal Hospital of Ostrava, Czech Republic
3 Chair of Biomedical Sciences, Faculty of Medicine, University of Ostrava, Czech Republic

Abstract

     The use of hyperbaric oxygen therapy has a role in modern medicine, it brings better functional out-
comes, reduce morbidity, mortality and alleviate neurological sequelae of many pathological conditi-
ons, especially accident and infectious etiology in the current financial cost-effectiveness in the health 
system. The authors conducted a retrospective analysis, enabling to determine the total number of 
patients and medical exposures in the period 2010-2015, spectrum of medical conditions in different 
regions and treatment centers, share of  acute and chronic indications, the number of critically ill pa-
tients connected to mechanical ventilation, but also complications of treatment. They also discussed 
issues of availability of this therapy, especially difficulties in ensuring systematic treatment of intensive 
care patients.

Keywords: hyperbaric oxygen therapy, acute indications, chronic indications
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Úvod

     Hlavním cílem práce bylo zjistit současný stav a vývoj v oboru hyperbarická medicína během po-
sledních let. Jednalo se o retrospektivní analýzu, umožňující zjistit celkové počty pacientů a léčebných 
expozic, indikační spektrum v jednotlivých regionech a léčebných centrech, zastoupení indikací jak 
akutních, tak i chronických, počty kriticky nemocných pacientů napojených na umělou plicní ventilaci, 
ale i komplikací v souvislosti s hyperbarickou léčbou. Dále bylo záměrem zmínit aktuální problémy, se 
kterými se v současné době potýká obor hyperbarická medicína.

Dostupnost HBO v jednotlivých regionech, síť pracovišť

     V ČR je nerovnoměrně rozmístěno 12 pracovišť- zatímco v Čechách je v provozu 11 zařízení, na 
Moravě funguje pouze jedno pracoviště v Ostravě. Ve srovnání s minulým obdobím došlo před něko-
lika měsíci k uzavření jednoho ze dvou pracovišť v Plzni, které mělo tradici trvající 45 let a zkušenosti s 
léčbou HBO zhruba u 5 000 nemocných. Důvodem byly neutěšené poměry v přístrojovém vybavení, 
prostorových dispozicích i personální obsazení pracoviště, organizačně řazeného pod I. interní kliniku 
FN Plzeň – Lochotín. Nově bylo zprovozněno pracoviště s jednomístnou komorou na oddělení ARO 
v Nemocnici Liberec. Dlouhodobě je z technických důvodů mimo provoz jednomístné zařízení na 
oddělení ARO Nemocnice na Homolce. Nerovnoměrnost rozmístění jednotlivých zařízení je příčinou 
nevyrovnané dostupnosti péče (obrázek 1).
     Zatímco v několika málo oblastech odpovídá dostupnost zařízení evropskému průměru, ve většině 
krajů tomu tak není, pacienti jsou odesíláni k léčbě do mnoha desítek až stovek kilometrů vzdálených 
zařízení za zvýšených finančních nákladů jak pro pacienty, tak pro plátce zdravotní péče. Jakékoli hy-
perbarické zařízení chybí v Karlovarském, Libereckém, Olomouckém, Jihomoravském, Zlínském kraji a 
na Vysočině. Vícemístná (mimo 1 až 2-místných) zařízení pak nejsou dostupná v  Karlovarském, Libe-
reckém, Olomouckém, Jihomoravském, Zlínském, Plzeňském, Královehradeckém, Pardubickém, Jiho-
českém kraji a na Vysočině. Místní a časová dostupnost léčby u chronických onemocnění je částečně 
zajištěna pouze v některých krajích, v dalších vůbec ne. (Hájek & Pudil, 2015). Co se týče adekvátního 
přístrojového vybavení, jedná se především o plicní ventilátor, monitor životních funkcí, minimálně 
jeden lineární dávkovač, odsávací zařízení apod. Snadnou dostupností následné péče pro kriticky ne-
mocného pacienta se rozumí umístění pracoviště HBO přímo v areálu nemocničního zařízení nebo 
jeho těsné blízkosti, v blízkosti jednotky intenzívní péče či anesteziologického oddělení, optimálně v 
jedné budově.

Obrázek 1 Mapa současné sítě pracovišť HBO v ČR 
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     Podobným vybavením (plně pouze pro jednoho, částečně pro dva pacienty) disponuje v ČR pouze 
soukromé zařízení v Kladně, zařízení v Ostravě, a částečně zařízení v Ústí n. Labem, které je umístěno 
mimo krajskou Masarykovu nemocnici. Moderní jednomístné komory mohou být vybavené ventiláto-
rem a monitorem vitálních funkcí. Např. v pražské nemocnici Na Homolce je na oddělení ARO umístě-
na takto vybavená jednomístná komora, která je však nyní, jak již bylo zmíněno, dočasně z technických 
důvodů mimo provoz. Pacienty z Prahy a okolí tak v těchto urgentních stavech ošetřuje nestátní za-
řízení v Kladně. Tato situace je velmi neobvyklá a nemá v jiných oborech obdoby. Z výše uvedeného 
vyplývá obtížně řešitelná situace, která si vyžaduje ošetření mnoha osob současně. Tato situace není 
vzácná, v našich podmínkách jde nejčastěji o hromadnou intoxikaci oxidem uhelnatým s možností 
postižení i více než deseti osob současně (Hájek et al, 2015).

Metodika

    Byl vytvořen dotazník, který byl následně rozeslán do všech léčebných center v ČR. Dotazník se sklá-
dal z pěti 5 základních částí. První část se týkala celkového počtu pacientů a léčebných expozic v letech 
2010-2015, druhá část akutních indikací (intoxikace oxidem uhelnatým, dekompresní choroba, plyno-
vá embolie, nekrotizující infekce měkkých tkání, akutní traumatická ischemie), třetí část chronických 
indikací (chronické defekty různé etiologie, traumatické a postanoxické poškození mozku, percepční 
nedoslýchavost, tinitus, refrakterní osteomyelitida aj.). Následná část zahrnovala kategorii „ostatní“ indi-
kace a poslední část se týkala počtu, povahy a závažnosti komplikací.

Výsledky

    Byly získány kompletní výsledky dotazníkového šetření z deseti léčebných center, což představuje 
úspěšnost 83% z oslovených pracovišť. Celkově bylo v uvedeném období v ČR léčeno 11 946 pa-
cientů a provedeno více než 194 000 léčebných expozic, z toho v zařízeních na území Čech 9 338 
pacientů, resp. 162 747 expozic, a na jediném moravském pracovišti v Ostravě 2 608 pacientů, resp. 
31 296 expozic (obr. 2).

Obrázek 2 Celkový počet pacientů a léčebných expozic v ČR 2010-2015

 

9 338 2608 11 946

162 747

31296

194 043

Čechy Morava Celkem

Počet pacientů Počet expozic

     Podíl indikací akutních a chronických na celkovém počtu pacientů i expozic je předmětem obrázku 
3. Celkový počet 962 pacientů s akutními indikacemi představuje pouze 8% všech nemocných a
5 044 provedených léčebných expozic představuje pouze 2,6% všech provedených expozic v rámci 
ČR.
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Obrázek 3 Podíl indikací akutních a chronických na celkovém počtu pacientů a expozic

 

962 10 9845044

188 999

0

50000

100000

150000

200000

Akutní indikace chronické indikace

počet pacientů počet expozic

     Průměrný počet léčebných expozic u jednoho pacienta a počet pacientů napojených na umělou 
plicní ventilaci je zobrazen na obrázku 4. Celkový průměrný počet léčebných expozic (aplikací) u jed-
noho pacienta dosáhl v celé ČR hodnoty 14. V Čechách se jednalo o 19, na Moravě to bylo pouze 
12 expozic. Počet 56 pacientů napojených na umělou plicní ventilaci představoval cca 0,5% všech 
nemocných. Celkový počet ventilovaných pacientů v uvedeném období v Čechách představuje méně 
než 10% počtu nemocných na Moravě.

Obrázek 4 Průměrný počet léčebných expozic u jednoho pacienta a počet pacientů napojených na umělou plicní ventilaci
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Obrázky 5 a 6 zobrazují počty pacientů a expozic u jednotlivých akutních indikací. V uvedeném ča-
sovém období bylo léčeno celkově 465 pacientů (2 247 léčebných expozic, 45%) v centrech na 
území Čech, což představuje 48% všech nemocných v rámci ČR. Na ostravském pracovišti bylo léčeno 
celkově 497 pacientů (52%), kteří obdrželi 2 797 expozic (55%). Nejvýznamnější rozdíl v počtu paci-
entů představovalo 70 pacientů z ostravského centra léčených pro těžké nekrotizující infekce měkkých 
tkání, což představovalo 64% všech nemocných. Naopak 31 pacientů s dekompresní chorobou léče-
ných v Čechách představovalo 86% všech nemocných na území ČR ošetřených v uvedeném období. 
Pacienti s tímto poraněním byli v drtivé většině ošetřeni v léčebném centru v Kladně.
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Obrázek 5  Počet pacientů u akutních indikací
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Obrázek 6  Počet provedených léčebných expozic u akutních indikací
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     Co se týče výsledků, zahrnujících počty pacientů a expozic u jednotlivých chronických indikací (ob-
rázek 7 a obrázek 8), 2 111 pacientů ošetřených na ostravském pracovišti představuje pouze 19% z 
celkového počtu 10 984 ošetřených v celé ČR. Ještě markantnější rozdíl představuje počet léčebných 
expozic, kdy 28 499 expozic představuje pouze 15% z celkového počtu 188 999 expozic. Největší roz-
díl v počtu pacientů zahrnoval indikaci sluchové šelesty (tinitus), kde 149 pacientů v Ostravě předsta-
vovalo necelých 6% z 2 504 pacientů v celé ČR. Stejný poměr se týkal i celkového počtu provedených 
ošetření - 1 937 expozic z 31 915 (6%).

Obrázek 7  Počet pacientů u chronických indikací
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Obrázek 8  Počet provedených léčebných expozic u chronických indikací

Diskuze a závěry

     V posledních letech publikovali plzeňští kolegové výsledky dotazníkových průzkumů provedených 
na pracovištích hyperbarické medicíny v ČR v letech 2000-2005, resp. 2008 (Růžička, Emmerová, & 
Krátký, 2009). V roce 2005 bylo v ČR ošetřeno celkově 1 729 pacientů. V roce 2008 to bylo přesně 2 000 
pacientů, kterým bylo aplikováno 32 000 léčebných expozic. V našem souboru z let 2010-2015 bylo 
celkově ošetřeno 11 946 pacientů, tedy necelých 2 000 pacientů za rok. Průměrný počet léčebných 
expozic v ČR v našem souboru v letech 2010-2015 představoval hodnotu 14, v roce 2008 to bylo 16 
expozic. Na některých pracovištích v Čechách je počet aplikací výrazně vyšší, např. na pracovišti v Hos-
tinném, kde každý pacient absolvoval v posledních deseti letech průměrně 37 expozic (Zub, Svoboda, 
Vitoušková, Svobodová & Hájek, 2015). Naopak v ostravském centru je průměrný počet aplikovaných 
expozic tradičně nižší, v roce 2005 to bylo 12, stejně jako v současném přehledu, v roce 2008 to bylo 
dokonce pouze 11,3. (Růžička, Emmerová, & Krátký, 2009). Je to způsobeno nepochybně velkým tla-
kem na léčebnou kapacitu. Situace je zde velmi složitá, protože jediné pracoviště umístěné v Městské 
nemocnici Ostrava jednoznačně není a ani nemůže být logicky schopné pokrýt reálné požadavky na 
tuto léčbu z regionů se spádovou oblastí přes čtyři milióny obyvatel. (Hájek & Pudil, 2015). 

     Ještě závažnější jsou situace, týkající se ošetření akutních pacientů v ohrožení života, se selhávají-
cími životními funkcemi, bezvědomím, na umělé plicní ventilaci apod. V těchto případech je nutné, 
aby zařízení, která tyto pacienty přijímají k léčbě, disponovala adekvátním přístrojovým vybavením, 
vyškoleným personálem pro doprovod a ošetření těchto pacientů uvnitř komory, optimálně se speci-
alizovanou způsobilostí z anesteziologie a intenzivní medicíny, a snadnou dostupností následné péče 
pro kriticky nemocného pacienta. Jedno z největších a nejlépe vybavených pracovišť na světě bylo 
nedávno instalováno na klinice intenzivní a resuscitační péče v Univerzitní nemocnici v Lille, umožňu-
jící současnou léčbu až 24 sedících pacientů a pěti ležících pacientů v režimu intenzivní péče, nebo 
dvanácti sedících pacientů a pěti ležících pacientů v režimu intenzivní péče (Hájek et al, 2015). 

      V ČR je celkově podíl pacientů s akutními indikacemi velmi nízký. Celkový počet 962 pacientů s 
akutními indikacemi představuje pouze 8% všech nemocných a 5 044 provedených léčebných expo-
zic představuje pouze 2,6% všech provedených expozic v rámci celé ČR. V regionech Čech je tento 
počet ještě výrazně nižší - 4,9% (465 pacientů z  9338). Při porovnání počtu expozic je rozdíl ještě mar-
kantnější, jedná se o 1,4% (2247 z 162 747 expozic). V Ostravě představuje počet pacientů s akutními 
indikacemi 19% (497 z  2608 pacientů), počet léčebných expozic u akutních nemocných představuje 
8,9% (2797 z 31 296 expozic). 
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     Cílem aktivit výboru České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP je vybudovat rov-
noměrnou funkční síť pracovišť v ČR, schopných pokrýt potřebu HBO nejen u chronických, ale také u 
akutních indikací a především kriticky nemocných po dobu 24 hodin. Jsme si vědomi toho, že kvalitní 
fungování HBO center jde ruku v ruce s vůlí odborníků jednotlivých specializací indikovat své pacienty 
k léčbě HBO. Přestože existuje dostatečná evidence klinické a nákladové efektivity u celého spektra 
akutních i chronických indikací, včetně metaanalýz, a přestože je umístění těchto zařízení v rámci pří-
strojového vybavení traumacenter 2. stupně doporučováno příslušnou odbornou společností, existuje 
mnoho míst po celé ČR, kde pacienti vzhledem k absenci hyperbarických zařízení nemají přístup k této 
léčbě. Základní podmínkou splnění tohoto cíle je výchova nových odborníků schopných poskytovat 
tuto péči na nejvyšší úrovni. Zde vidíme jako nezbytnou nutnost podporu vzdělávání v oboru ze strany 
odpovědných orgánů, jako racionální považujeme využití prostředků z některých rozvojových projektů 
řady zdrojů. Pro realizaci výše uvedených cílů považujeme za nezbytné zvýšit úroveň vzdělávání již v 
pregraduálním stupni, tedy zařazením výuky některých témat do stávajícího schématu výuky nebo 
zavedení samostatných předmětů.
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POZITÍVNY VPLYV HYPERBARICKEJ OXYGENOTERAPIE
V LIEČBE NÁHLEJ SENZORINEURÁLNEJ STRATY SLUCHU

1 Zigo R., 2  Krajčovičová Z., 2  Meluš V. 
1 ORL klinika, Fakultná nemocnica Trenčín, Trenčín, Slovenská republika

2 Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Abstrakt

     Hyperbarická oxygenoterapia (HBOT) má výrazný terapeutický potenciál pre široké spektrum ocho-
rení. V našej preliminárnej štúdii sme sa zamerali na jej využitie v terapii náhlej senzorineurálnej straty 
sluchu. Našim cieľom bolo overiť mieru vplyvu HBOT na výsledný efekt liečby, ktorá využíva predovšet-
kým kortikoidnú a hemoreologickú farmakoterapiu.
     Spracovali sme dáta 36 jedincov, 22 probantov bolo exponovaných HBOT v rámci primárnej liečby, 
14 jedincov tvorilo kontrolný súbor jedincov liečených farmakoterapeuticky (Solumedrol, Agapurin, 
Prednisol) avšak bez expozície HBOT. Všetkým jedincom bolo vykonané audiometrické vyšetrenie pri-
emerného sluchového prahu pred a po uskutočnení série 10 expozícií HBOT na frekvenciách 250, 500, 
1000, 2000, 4000, 6000 a 8000 Hz.  Z výsledkov vyplýva, že doplnenie terapie u náhlej senzorineurálnej 
straty sluchu o HBOT výrazne zvýšilo mieru zlepšenia priemerného sluchového prahu vo všetkých sied-
mich sledovaných frekvenciách (p < 0,001; párový t-test). V kontrolnom súbore miera zlepšenia nebola 
štatisticky signifikantne vyššia na frekvenciách 250 Hz (p = 0,11), 4000 Hz (p = 0,08), 6000 Hz (p = 0,28) 
a 8000 Hz (p = 0,36). Štatisticky významný rozdiel zlepšenia sluchového prahu v kontrolnom súbore 
sme zistili iba na frekvenciách 500 Hz (p = 0,05), 1000 Hz (p = 0,01) a 2000 Hz (p = 0,01). Probanti expo-
novaní HBOT vykazovali v porovnaní s kontrolnou skupinou štatisticky signifikantne vyššie priemerné 
zlepšenia sluchového prahu v pásme vyšších frekvencií (4000 – 8000 Hz; p = 0,04; dvojvýberový t-test s 
Welchovou korekciou). Miera zlepšenia sluchového prahu o 10 dB a viac je u HBOT probantov takmer 
dvojnásobná v porovnaní s kontrolnou skupinou (63,6% vs. 35,7%).
     Z našich výsledkov vyplýva, že HBOT významne pozitívne ovplyvňuje účinok liečby. Vzhľadom k fak-
tu, že efekt liečby náhlej straty sluchu závisí do veľkej miery od začiatku liečby, rozšírenie liečby o  HBOT 
môže pozitívne ovplyvniť jej výsledný efekt.

 
Kľúčové slová: náhla senzorineurálna strata sluchu, hyperbarická oxygenoterapia, audiometrické vy-
šetrenie, priemerný sluchový prah

THE POSITIVE EFFECT OF HYPERBARIC OXYGEN THERAPY
IN THE TREATMENT OF SUDDEN SENSORINEURAL HEARING LOSS

1 Zigo R., 2  Krajčovičová Z., 2  Meluš V. 
1 Department of ENT, Faculty Hospital Trenčín, Trenčín, Slovak Republic

2 Faculty of Medicine, Alexandr Dubček University in Trenčín, Trenčín, Slovak Republic

Abstract

     Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) has significant therapeutic potential for a wide range of diseases. 
In our preliminary study, we focused on its use in the treatment of sudden sensorineural hearing loss. 
Our goal was to verify the degree of its influence on the resulting effect of HBOT treatment that uses 
primarily corticosteroids and hemorheologic pharmacotherapy.
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     We processed data of 36 subjects, of which 22 were probants exposed to HBOT in primary treatment, 
14 individuals belonged to the control group treated pharmacotherapeutically (Solumedrol, Agapurin, 
Prednisolone) but without exposure to HBOT. In all subjects there have been done audiometric testing 
of the average hearing threshold before and after a series of 10 exposures to HBOT at frequencies of 
250, 500, 1000, 2000, 4000, 6000 and 8000 Hz.
     The results show that the addition of the HBOT to the treatment of sudden sensorineural hearing 
loss significantly increased the level of improvement in the average hearing threshold in all seven fre-
quencies (p < 0.001, paired t-test). In the control group the level of improvement was not statistically 
significantly at the frequencies 250 Hz (p = 0.11), 4000 Hz (p = 0.08), 6000 Hz (p = 0.28) and 8000 Hz (p 
= 0.36). Statistically significant improvements in hearing threshold in the control group, we found only 
in the frequencies 500 Hz (p = 0.05), 1000 Hz (p = 0.01) and 2000 Hz (p = 0.01). Probants exposed to 
HBOT exhibited in contrast to the control group statistically significantly higher mean improvements 
in hearing threshold in the higher frequencies (4000 - 8000 Hz, p = 0.04; two-sample t-test  with Welch 
correction). The rate of improvement in hearing threshold of 10 dB or more in the HBOT group is al-
most double compared to the control group (63.6% vs. 35.7%). 
     Our results show that HBOT significantly positively affect the treatment results. Due to the fact that 
the effect of treatment of sudden hearing loss depends largely on early treatment extension treatment 
for HBOT can positively influence the final effect.

Keywords: sudden sensorineural hearing loss, hyperbaric oxygen therapy, audiometric testing,  
average hearing threshold

Úvod

     Náhla senzorineurálna strata sluchu (z angl. idiophatic sudden sensorineural hearing loss) je naj-
častejšia akútna príhoda sluchového aparátu. Obvykle býva definovaná ako strata sluchu o viac ako 30 
dB na troch a viac frekvenciách, vznikajúca do 3 dní. Väčšinou ide o jednostranné postihnutie, ktoré 
môže byť sprevádzané tinnitom, pocitom plnosti v uchu a vertigom. Možnosti terapie závisia od da-
ného etiologického faktora, ktorý môže byť vírusového, resp. cievneho charakteru, ale v 80% prípadov 
je jej príčina neznáma. Vzhľadom k multifaktoriálnej etiopatológii ochorenia sa používa široká paleta 
farmák zahrňujúca vazodilatanciá, kortikosteroidy, antikoagulanciá, histamín, batroxobin, antivirotiká a 
pod. Najlepšie terapeutické výsledky bývajú zaznamenané u pacientov, u ktorých začala liečba do 48 
hodín (Lamm et al., 2016; Conlin et al., 2007; Eisenman, Arts,2000; Krajčovičová et al., 2015). 
     Predmetom našej štúdie bolo využitie hyperbarickej oxygenoterapie (HBOT) ako terapeutickej me-
tódy u probantov Centra pre hyperbarickú oxygenoterapiu TnUAD. HBOT ovplyvňuje perilymfatickú 
oxygenáciu, preto je jej využitie v liečbe náhlej straty sluchu opodstatnené ako doplnok štandardných 
liečebných metód (Sevil et al., 2015; Jain, 2009; Sahni et al., 2003)

Metodika

     Výber jedincov do štúdie bol uskutočnený na ORL klinike Fakultnej nemocnice Trenčín v období 
mesiacov júl 2015 až marec 2016. Spolu bolo exponovaných 51 probantov s náhlou stratou sluchu, 
z ktorých u 33 bola HBOT indikovaná ako súčasť primárnej liečby a u 18 ako sekundárna liečba. Pre 
účely preliminárnej štúdie boli použité dáta 22 probantov, u ktorých bola HBOT aplikovaná ako súčasť 
primárnej liečby a k danému termínu boli dostupné všetky relevantné dáta. Kontrolnú skupinu tvoril 
súbor 14 jedincov liečených zhodnou farmakoterapiou bez aplikácie HBOT. Počet jedincov v tomto 
súbore bol nižší, nakoľko pacientom ORL kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín je primárne poskytnutá 
možnosť HBOT. Výberový súbor preto tvorilo 36 jedincov. Pre účely štúdie boli dáta jedincov deiden-
tifikované.
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     Probanti absolvovali okrem farmakoterapie (Solumedrol, Agapurin, Prednisol) sériu 10 expozícií v 
hyperbarickej komore Haux Starmed 2200 Centra pre hyperbarickú oxygenoterapiu Fakulty zdravot-
níctva TnUAD pri  tlaku  2 ATA a dĺžke  expozície 90 minút.
     Všetkým probantom bolo vykonané audiometrické vyšetrenie priemerného sluchového prahu pred 
a po uskutočnení série 10 expozícií HBOT na frekvenciách 250, 500, 1000, 2000, 4000, 6000 a 8000 Hz.  
Štatistická analýza dát bola vykonaná s pomocou softvéru InStat 3.1 (GraphPad Software, Inc., USA). 
Numerické dáta boli testované na prítomnosť normality distribúcie dát, príp. homoskedasticity. Na-
priek nižšiemu počtu štatistických jednotiek bol použitý párový t-test pre overovanie účinnosti terapie 
u jedincov, resp. dvojvýberový t-test pre porovnanie rozdielov medzi dvomi súbormi. V prípade, ak 
p-hodnota testovacieho kritéria použitého testu bola p < 0,05, považovali sme rozdiely medzi testova-
nými súbormi za nenáhodné.

Výsledky a diskusia

     Základné štatistické parametre oboch súborov sú uvedené v tabuľke 1. Z výsledkov vyplýva, že 
hoci v oboch súboroch možno pozorovať zníženie straty priemerného sluchového prahu na všetkých 
frekvenciách, u HBOT skupiny bolo pozorované zlepšenia a štatisticky významnej úrovni (p < 0,001).
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Frekvencia (Hz) Súbor Vyšetrenie n x sd x
m

min. max. p

250

HBOT
pred terapiou 22 34,32 17,75 35 5 71

<0,001 ***
 po terapii 22 17,05 14,61 10 0 60

Kontroly
pred terapiou 14 30,36 26,13 22,5 0 75

0,11
 po terapii 14 19,29 12,07 17,5 5 45

500

HBOT
pred terapiou 22 41,14 24,64 37,5 5 90

<0,001 ***
 po terapii 22 20,00 16,76 15 5 70

Kontroly
pred terapiou 14 36,07 29,82 32,5 5 85

0,05 *
 po terapii 14 22,86 13,83 20 5 50

1000

HBOT
pred terapiou 22 39,09 26,44 32,5 5 90

<0,001 ***
 po terapii 22 19,09 18,04 17,5 0 80

Kontroly
pred terapiou 14 36,43 26,42 35 0 85

0,01 **
 po terapii 14 22,86 15,65 20 0 55

2000

HBOT
pred terapiou 22 38,05 22,79 30 10 82

<0,001 ***
 po terapii 22 18,00 19,31 15 0 75

Kontroly
pred terapiou 14 42,86 27,44 40 0 80

0,01 **
 po terapii 14 24,29 12,84 25 0 55

4000

HBOT
pred terapiou 22 36,82 21,13 35 0 80

<0,001 ***
 po terapii 22 21,36 17,47 15 0 65

Kontroly
pred terapiou 14 48,21 24,62 55 10 80

0,08
 po terapii 14 38,57 22,57 37,5 5 80

6000

HBOT
pred terapiou 22 43,41 22,59 42,5 5 90

<0,001 ***
 po terapii 22 28,18 20,03 22,5 5 90

Kontroly
pred terapiou 14 28,21 22,67 45 10 85

0,28
 po terapii 14 42,14 23,67 42,5 10 90

8000

HBOT
pred terapiou 22 37,96 19,00 37,5 5 75

<0,001 ***
 po terapii 22 26,36 19,77 17,5 5 80

Kontroly
pred terapiou 13 45,39 23,32 40 10 80

0,36
 po terapii 13 40,77 22,90 35 10 85

Legenda: n – počet jedincov, x– aritmetický priemer, sd – smerodajná odchýlka, xm – medián, min. – minimálna hodnota, max. – maximálna hodnota, p – 
hodnota významnosti párového t-testu, * štatisticky významné rozdiely medzi HBO a kontrolným súborom (p < 0,05; dvojvýberový t-test)

Tabuľka 1 Štatistické parametre oboch súborov – rozšírené porovnanie
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     Následne sme dáta audiometrických vyšetrení rozdelili do troch skupín v závislosti od vyšetrovanej 
frekvencie nasledovne: a) nízke frekvencie (250, 500 Hz), b) hovorová reč (1000, 2000 Hz), c) vysoké 
frekvencie (2000, 6000 a 8000 Hz) (Sevil et al., 2015). Výsledky uvedené v tabuľke 2 ukazujú u HBOT pro-
bantov štatisticky významné zlepšenie sluchového prahu vo všetkých troch frekvenčných skupinách 
(p < 0,001). 

Tabuľka 2 Testovanie miery rozdielov výsledkov probantov HBOT u troch frekvenčných skupín

Frekvencia (Hz) Obdobie n x sd x
m

min. max. p

250-500 Hz
pred HBOT 22 38,00 20,41 39 5 80

<0,001
po HBOT 22 18,77 15,44 13 3 65

1000-2000 Hz
pred HBOT 22 38,91 23,65 30 13 86

<0,001
po HBOT 22 18,73 16,97 19 0 78

4000-8000 Hz
pred HBOT 22 39,36 19,98 38 7 80

<0,001
po HBOT 22 25,32 18,20 19 7 78

Legenda: n – počet pacientov, x – aritmetický priemer, sd – smerodajná odchýlka, xm – medián, min. – minimálna hodnota, max. – maximálna hodnota, p - 
hodnota testovacieho kritéria párového t-testu

     Porovnanie oboch skupín probantov je graficky znázornené v grafe č. 1, z ktorého je zrejmá miera 
zisku, vyjadrená na jednotlivých frekvenčných skupinách. Hoci priemerný sluchový zisk je u vysokých 
frekvencií (14 dB) v porovnaní s nízkymi frekvenciami (19 dB) a hovorovou rečou (20 dB) najnižší, práve 
u tejto skupiny predstavuje v porovnaní s kontrolnou skupinou probantov štatisticky významný rozdiel 
(p < 0,05), nakoľko u štandardne aplikovanej farmakoterapie predstavovala táto hodnota iba 7 dB (Tab. 
3).

Graf 1 Priemerný sluchový prah probantov pred a po terapii (A - HBOT skupina, B - kontrolná skupina)
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Tabuľka 3 Testovanie rozdielov medzi probantmi a kontrolnou skupinou v jednotlivých frekvenciách

Frekvencia (Hz) Súbor n x sd x
m

min. max. p

pred terapiou

250-500 Hz
kontroly 14 33,43 27,22 29 3 80

0,60
HBOT 22 38,00 20,41 39 5 80

1000-2000 Hz
kontroly 14 39,86 25,47 32,5 0 83

0,91
HBOT 22 38,91 23,65 30 13 86

4000-8000 Hz
kontroly 14 46,71 22,59 46,5 13 78

0,33
HBOT 22 39,36 19,98 38 7 80

po terapii

250-500 Hz
kontroly 14 21,29 12,34 19 5 43

0,59
HBOT 22 18,77 15,44 13 3 65

1000-2000 Hz
kontroly 14 23,86 12,78 24 3 55

0,31
HBOT 22 18,73 16,97 19 0 78

4000-8000 Hz
kontroly 14 39,93 21,75 39 12 80

0,04
HBOT 22 25,32 18,20 19 7 78

Legenda: n – počet pacientov, x – aritmetický priemer, sd – smerodajná odchýlka, xm – medián, min. – minimálna hodnota, max. – maximálna hodnota, p - 
hodnota testovacieho kritéria dvojvýberového t-testu s Welchovou korekciou

     Následne sme sa zamerali na porovnanie miery zisku u oboch súborov v závislosti od hodnoty slu-
chového prahu. Dáta sme u oboch skupín kategorizovali: a) zlepšenie 0-10 dB, b) zlepšenie o 10 a viac 
dB. Grafické znázornenie porovnania oboch skupín je uvedené v grafe 2. Miera zlepšenia sluchového 
prahu o 10 dB a viac je u HBOT probantov takmer dvojnásobná v porovnaní s kontrolnou skupinou. 

Graf 2 Miera zlepšenia sluchového prahu
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     Graf 3 znázorňuje podiel probantov, u ktorých bol sluchový prah po aplikácii terapie navrátený do 
„normálnych“ hodnôt, t.j. pacientom sa navrátil sluch v plnej miere. U kontrolnej skupiny bolo pozoro-
vané zlepšenie do normy iba u frekvenčných skupín: nízke frekvencie a hovorová reč (21%; 7%), kým u 
HBOT súboru bolo pozorované zlepšenie vo všetkých frekvenčných skupinách (36,4%; 31,8%; 4,6%) ako 
aj v celofrekvenčnom rozsahu (13,6%).

Graf 3 Podiel probantov so zlepšením sluchového prahu do oblasti normy
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Diskusia a závery

     Efektivita terapie náhlej senzorineurálnej straty sluchu závisí do veľkej miery od skorého začiat-
ku liečby, pričom najlepšie výsledky sú dosiahnuteľné po jej začatí do 24 – 48 hodín. Výsledky našej 
preliminárnej štúdie naznačujú, že využitie hyperbarickej oxygenoterapie môže vo významnej miere 
pozitívne ovplyvniť jej výsledok a potenciovať celkový efekt terapie. Vzhľadom k obmedzenému po-
čtu sledovaných jedincov sme vlastnosti oboch súborov porovnávali en bloc bez možnosti rozdelenia 
podľa ostatných faktorov (vek, pohlavie, atď.). Úlohou ďalšieho výskumu bude na rozšírenom súbore 
jedincov overiť s pomocou viacrozmerných štatistických metód vplyv jednotlivých faktorov a vzťah 
medzi nimi ako aj otestovať účinnosť HBOT vzhľadom k rôznemu časovému intervalu začiatku terapie.
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MANAGEMENT SEPTICKÉHO PACIENTA
V JEDNOMÍSTNÉ HYPERBARICKÉ KOMOŘE HAUX OXYSTAR 800

Hyánek T.,  Fabian R.
Nemocnice na Homolce, Praha 5; ARO, Česká republika

Abstrakt

     Sepse zůstává problémem diagnostickým i terapeutickým. Snaha o řešení tohoto problému vedla 
k vytvoření iniciativy „Surviving Sepsis Campaign“ (SSC) a k vydání doporučení pro diagnostiku a léčbu 
sepse, známé jako „septické balíčky“. Tato doporučení byla recentně revidována. Jednomístná hyperba-
rická komora vnáší do péče o kriticky nemocného pacienta jistá omezení. Pokud je ovšem zdroj sep-
tického stavu indikací k léčbě v HBO komoře, pacienti z této léčby profitují. Management septického 
pacienta v jednomístné hyperbarické komoře je předmětem tohoto sdělení.
 
Klíčová slova: sepse, septický pacient, jednomístná hyperbarická komora

MANAGEMENT OF SEPTIC PATIENT
IN MONOPLACE HYPERBARIC CHAMBER HAUX OXYSTAR 800

Hyánek T.,  Fabian R.
Na Homolce Hospital, Department of Anesthesiology and Resuscitation, Prague, Czech Republic

Abstract

     Sepsis remains a diagnostic and therapeutic problem. The effort to solve this problem led to the 
creation of the initiative ,,Surviving Sepsis Campaign’’ (SSC) and to the publication of recommendati-
ons for the diagnosis and treatment sepsis know as ,,septic packages’’. These recommendations were 
recently revised. Monoplace Hyperbaric Chamber brings some limitations to the care of critically ill 
patients. However, if the source of sepsis is the indication for treatment in HBO chamber, the patients 
benefit from this treatment. Management of septic patients in a Monoplace Hyperbaric Chamber is 
the subject of this message.

Keywords: Sepsis, Septic Patient, Monoplace Hyperbaric Chamber

Sepse - úvod do problematiky, incidence, mortalita

     Sepse je komplexní syndrom, který je těžké definovat, diagnostikovat a léčit. Jde o celkovou reakci 
organizmu na infekci, a to na úrovni subcelulární, celulární i orgánové. Incidence sepse na naší planetě 
je asi 18 milionů případů/rok. V USA je sepse hlavní příčinou úmrtí na jednotkách intenzivní péče (JIP) a 
v důsledku těžké sepse umírá ročně 215 000 Američanů (9,3 % všech úmrtí). Mortalita pacientů v těžké 
sepsi se pohybuje mezi 30–50 % a při septickém šoku dosahuje 50–60 % (Angus, 2001). Obtíže spojené 
s diagnostikou a léčbou septických stavů vedly k vytvoření iniciativy „Surviving Sepsis Campaign“ (SSC), 
jejímž hlavním cílem je dosažení postupného snížení mortality pacientů s nejtěžšími formami sepse. 
Roku 2004 byl SSC publikován soubor více než 50 doporučených postupů pro adekvátní diagnostiku a 
léčbu pacientů v těžké sepsi/septickém šoku (Dellinger, 2004).
     Nejdůležitější z nich pak byly shrnuty do „septických balíčků“ (Poulton, 2006). Po více než deseti 
letech některé z těchto postupů byly odmítnuty, nicméně včasná diagnostika, identifikace a eradikace 
zdroje sepse, časná ATB terapie, volumoterapie a vasopresorická podpora oběhu zůstávají v popředí 
terapeutických cílů (BMJ, 2016).  Lokalizace a eradikace zdroje infekce je prvním důležitým krokem v 
řešení septického stavu. V případě nekrotizující fasciitidy či plynaté sněti jsou zdrojem sepse anaerobní 
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či potencionálně anaerobní mikroorganizmy (Angoules, 2007). U těchto závažných stavů se jako adju-
vantní terapie uplatňuje léčba v hyperbarické komoře (Bakker, 2006).  

Přístrojové vybavení k monitoraci hemodynamiky

     K monitoraci hemodynamického profilu pacienta v septickém stavu disponujeme jak zlatým stan-
dardem, Swan-Ganzovým katétrem a termodiluční technikou, tak i méně invazivními metodami kalku-
lovaného srdečního výdeje z arteriální křivky (Černý, 2000). Hemodynamické monitorování je pro nás 
vodítkem pro objemovou terapii a katecholaminovou podporu. 

Hyperbarická komora a její vybavení

     Anesteziologickoresuscitační oddělení Nemocnice na Homolce provozuje jednomístnou hyperba-
rickou komorou Oxystar 800 německého výrobce Haux. Komora je plněná vzduchem, pro resuscitač-
ní pacienty je doplněna ventilátorem Siaretron 1000, monitorem vitálních funkcí a dvěma lineárními 
dávkovači. Ventilátor Siaretron 1000, italské firmy Siare Engineering International Group, je schopen 
provozu v podmínkách hyperbarické komory, je vybaven ventilačními režimy, jež umožňují protektivní 
ventilaci.
     Monitorace vitálních funkcí během HBO expozice je dostupná v tomto spektru parametrů: iBP či 
NiBP, SpO2, 12-ti svodové EKG, teplota. Dva lineární dávkovače umožňují podávat buď kombinaci dvou 
vasoaktivních látek nebo sedace a inotropní podpory. Ventilátor, monitor i lineární dávkovače jsou 
ovládány mimo hyperbarickou komoru. Je tedy možné v průběhu HBO expozice reagovat na změny 
stavu pacienta uvnitř komory. HBO komora je instalována přímo na oddělení ARO

Závěr 

     Kriticky nemocní pacienti, dependentní na přístrojové podpoře a agresivní léčbě, profitují z HBO 
léčby, je-li indikována. Jednomístná HBO komora přináší do péče o kriticky nemocného jistá omezení. 
Po dobu expozice je pacient mimo přímý dosah personálu, nejsou možné ošetřovatelské procedury, 
jsou omezeny možnosti monitorace, není možná infuzní terapie. Tyto nedostatky řešíme intenzivní 
přípravou pacienta k HBO expozici s důrazem na hemodynamickou stabilizaci pacienta. Doba HBO 
expozice (1 x či 2x 90 minut) je v rámci 24 hodin péče o pacienta natolik krátká, aby tato omezení oproti 
přínosu HBO terapie pozbyla významu. 
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HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE JAKO DOPLŇKOVÁ METODA
PŘI LÉČBĚ NEKROTIZUJÍCÍ FASCIITÍDY – KAZUISTIKA

1 Fabian R., 1 Hyánek T., 2 Poch T.
1 Oddělení ARO, Nemocnice Na Homolce, Praha

2 Centrum vaskulárních intervencí, Oblastní nemocnice Kolín
Abstrakt

    Nekrotizující fasciitida je rychle progredující zánětlivé onemocnění fascie, se sekundární nekrózou 
podkožních tkání. Rychlost šíření je přímo úměrná tloušťce podkožní vrstvy. Nekrotizující fasciitida se 
pohybuje podél fasciální roviny. Nekrotizující fasciitis se může objevit jako komplikace různých chi-
rurgických výkonů nebo zdravotních stavů, včetně srdeční katetrizace, sklerotizaci žil i diagnostické 
laparoskopie. Může být také idiopatická, jako je tomu v případě nekrotizující fasciitidy šourku a penisu. 
Fournierova gangréna je forma nekrotizující fasciitidy, která je lokalizována na šourku a perineální ob-
lasti. Hyperbarická oxygenoterapie (HBOT), je-li k dispozici, je jednou z dalších možností doplňkové 
terapie, za předpokladu chirurgického ošetření a ATB terapie. Prezentujeme případ pacienta s nekroti-
zující fasciitídou, který byl po iniciální chirurgické intervenci, ATB terapii a stabilizaci stavu přijat na naše 
oddělení k provedení HBOT. Pacient absolvoval celkem 10 expozic HBOT v režimu dvakrát denně. Po 
skončení HBOT byl v celkově dobrém stavu a s uspokojivým lokálním nálezem předán k další, přede-
vším chirurgické péči na chirurgickou kliniku fakultní nemocnice k definitivnímu řešení raných ploch. 

Klíčová slova: nekrotizující fasciitída, Fournierova gangréna, hyperbarická oxygenoterapie

HYPERBARIC OXYGEN THERAPY AS AN ADJUNCTIVE METHOD
IN THE TREATMENT OF NECROTIZING FASCIITIS – CASE REPORT 

1 Fabian R., 1 Hyánek T., 2 Poch T.
1 Na Homolce Hospital, Department of Anesthesiology and Resuscitation, Prague, Czech Republic

2 Vascular Intervention Centre, Regional Hospital Kolín
Abstract

     Necrotizing fasciitis is a rapidly progressive inflammatory infection of the fascia, with secondary 
necrosis of the subcutaneous tissues. The speed of spread is directly proportional to the thickness of 
the subcutaneous layer. Necrotizing fasciitis moves along the fascial plane. Necrotizing fasciitis may 
occur as a complication of a variety of surgical procedures or medical conditions, including cardiac 
catheterization, vein sclerotherapy and diagnostic laparoscopy. It may also be idiopathic, as in scrotal 
or penile necrotizing fasciitis. Fournier gangrene is a form of necrotizing fasciitis that is localized to 
the scrotum and perineal area. Once other modalities, including surgical debridement and antibiotic 
administration, have been used, hyperbaric oxygen therapy (HBOT) may be considered, if available. 
We present a case of a patient with necrotizing fasciitis, which was after the initial surgical intervention 
and antibiotic therapy and stabilization of state admitted to our department to perform HBOT. Patient 
completed a total of 10 exposures of HBOT twice daily. After the end of HBOT, patient was in generally 
good condition and with satisfactory local findings passed on to others, especially surgical care at the 
University Hospital surgery clinic for a final solution to the wound surfaces. 

Keywords: necrotizing fasciitis, Fournier gangrene, hyperbaric oxygen therapy
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Úvod

    Nekrotizující fasciitida je rychle progredující zánětlivé onemocnění fascie, se sekundární nekrózou 
podkožních tkání. Fournierova gangréna je forma nekrotizující fasciitidy, která je lokalizována na šour-
ku a perineální oblasti. Z původců se na ní mohou podílet bakterie aerobní, anaerobní nebo smíšené 
flóry. Nejdůležitější jsou následující: typ I- polymikrobiální, typ II- způsobený streptokokem skupiny A, 
typ III - s gangrénou, nebo klostridiovou myonekrózou. V literatuře se diskutuje, že HBOT může snížit 
úmrtnost při použití jako součást agresivní léčby nekrotizující fasciitídy. Dobře kontrolované, randomi-
zované klinické studie, které by prokázaly statisticky významný přínos HBOT chybí, tudíž její použití jako 
doplňkové léčby nekrotizující fasciitidy zůstává kontroverzní (Edlich, R.F., 2015). Transport do nemocni-
ce vybavené HBOT by neměl v žádném případě zpozdit urgentní chirurgický zákrok. Toto onemocnění 
může být obtížně rozpoznatelné v jeho počátečních fázích, ale rychle postupuje. Vyžaduje agresivní 
léčbu, protože je spojené s vysokou morbiditou a mortalitou.

Kazuistika

     53 letý muž, bez závažné anamnézy, pracující ve stavebnictví, zemní práce. Po dvoudenní epizodě fe-
brílií a bolestí v pravé hýždi se dostavil k PL. Zde již známky počínajícího septického stavu, schvácenost, 
tachypnoe, tachykardie, otok na pravém boku až pod koleno, mramorovaná, napjatá kůže. Odeslán 
k hospitalizaci. Vstupní CT: zánětlivá infiltrace ve fossa ischiorectalis vpravo, šíření do měkkých tkání, 
známky plynotvorby. Přijat na ARO odd., volumoterapie, ATB terapie PNC, gentamycin, metronidazol. 
Urgentní chirurgický výkon: periproktální incize, fasciotomie, nekrektomie. Již během výkonu progre-
duje oběhová nestabilita, nutná katecholaminová podpora, další volumoterapie, hluboká sedace a 
analgézie, ponechán na UPV. S dg. nekrotizující fasciitis, septický šok, referován na ARO NNH k další 
terapii včetně HBO. Mikrobiologické nálezy z materiálu primárního chirurgického ošetření: E. coli, Bac-
teroides fragilis, Clostridium Ramosum. Pacient přijat na ARO NNH 13. 6. 2014 v 9.30 hodin. Septický 
šok, volumodependence, katecholaminová podpora noradrenalin 1,1 mU/min/kg. Parametry hemo-
dynamiky CO 8,3 L, SV 65 ml, SVR 697. Metabolická acidóza. Stabilizace stavu, příprava pacienta k HBO: 
volumoterapie k SV 75 ml, paracentéza, balancování katecholaminové podpory, TK 100/60 mmHg. 
Kontrola chirurgem, rána z předchozího pracoviště adekvátně ošetřena a drénována, bez retence, po 
konzultaci s mikrobiologickým centrem přidán ke stávající ATB terapii cefotaxim. 11:30 zahájena první 
HBO expozice při parametrech: přetlak 1,5 ATA, isokomprese 60 min., UPV FiO2 1,0, pSIMV, df 12/min, 
dechový objem 450 ml, PEEP 5. Při těchto parametrech pokračujeme v HBO terapii s expozicí dvakrát 
denně. Po 48 hodinách a 4 HBO expozicích dochází k oběhové stabilizaci, lze snižovat katecholamino-
vou podporu, periferní vaskulární rezistence se normalizuje. Kontrola rány chirurgem denně, vzhledem 
k frekventním HBO expozicím lokálně jen H2O2 a 0,25 prom. Persteril. 5. den hospitalizace, po 10 HBO 
expozicích léčbu v komoře ukončujeme, pacient hemodynamicky stabilní, katecholaminová podpora 
ukončena, pro velkou ranou plochu nadále analgosedace a UPV. 7 den hospitalizace pak překlad na 
ARO FNHK. Zde postupně převeden na spontánní ventilaci, opakovaně debridement ranných ploch. 
Stabilizovaný, spontánně ventilující pak přeložen na chirurgickou kliniku FNHK k definitivnímu řešení 
ranných ploch, kdy nutná i autotransplantace kožního štěpu. Postupně zhojen, dimitován. Ambulantní 
kontrola s odstupem půl roku, celkově v dobrém stavu, transplantované plochy zhojeny, jizvy po inci-
zích též. 



50

Diskuze a závěr 

     Koncept léčby nekrotizující fasciitidy v HBO komoře není obecně přijímán a není pro něj ani opora v 
odborné literatuře. Na druhé straně v případě našeho pacienta se podařilo i v souvislosti s HBO terapií 
do 48 hodin zvládnout septický šok. Léčba pacienta byla jistě dobře nastartována již na předchozím 
pracovišti. Management HBO expozic se podařilo dobře zvládnout, především proto, že HBO komora 
je součástí resuscitační stanice ARO Nemocnice Na Homolce.
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Abstrakt

    Obtížně se hojící ulcerace u diabetu a kritické končetinové ischémie jsou zdrojem velkých problémů 
a finančních nákladů jak pro nemocné, tak pro zdravotní systémy. Příčiny ulcerací jsou mnočetné a 
zahrnují neuropatii a angiopatii vedoucí k funkčním poruchám makrocirkulace i kožní mikrocirkulace. K 
amputaci dochází asi ve 20 % případů SDN. Incidence amputací u této populace pacientů je 15 x vyšší 
a tvoří 50-70% všech netraumatických amputací. Hlavním cílem pacientů, zdravotníků i plátců péče by 
měla být redukce míry vysokých amputací. Hyperbarická oxygenoterapie (HBO) je metoda spočívající 
v dýchání 100% kyslíku za podmínek vyššího tlaku, než je tlak atmosférický, a má příznivý vliv na hojení 
ran, boj proti infekci, snížení otoku a stimulaci fibroblastů. Navzdory pokrokům ve zlepšení péče o dia-
betiky jsou stále hledány rezervy ve formě nových léčebných strategií a metod. Mezi ně nepochybně 
patří také systémové podání hyperbarického kyslíku. Adekvátní dodávka kyslíku je základním faktorem 
pro kontrolu infekce a hojení rány.
     HBO je cennou doplňkovou metodou léčby vybraných diabetických ulcerací. Urychluje hojení, sni-
žuje množství amputací a zvyšuje množství kompletně zhojených ulcerací v dlouhodobém horizontu.

Klíčová slova: hyperbarická oxygenoterapie, hyperoxie, diabetická noha, ischemie, neuropatie, infekce
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Abstract

     Necrotizing fasciitis is a rapidly progressive inflammatory infection of the fascia, with secondary 
necrosis of the subcutaneous tissues. The speed of spread is directly proportional to the thickness of 
the subcutaneous layer. Necrotizing fasciitis moves along the fascial plane. Necrotizing fasciitis may 
occur as a complication of a variety of surgical procedures or medical conditions, including cardiac 
catheterization, vein sclerotherapy and diagnostic laparoscopy. It may also be idiopathic, as in scrotal 
or penile necrotizing fasciitis. Fournier gangrene is a form of necrotizing fasciitis that is localized to 
the scrotum and perineal area. Once other modalities, including surgical debridement and antibiotic 
administration, have been used, hyperbaric oxygen therapy (HBOT) may be considered, if available.      
     We present a case of a patient with necrotizing fasciitis, which was after the initial surgical interven-
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tion and antibiotic therapy and stabilization of state admitted to our department to perform HBOT. 
Patient completed a total of 10 exposures of HBOT twice daily. After the end of HBOT, patient was in 
generally good condition and with satisfactory local findings passed on to others, especially surgical 
care at the University Hospital surgery clinic for a final solution to the wound surfaces. 

Keywords: hyperbaric oxygen therapy, hyperoxia, diabetic foot ulcer, ischaemia, neuropathy, infection

Úvod

    Kritická ischemie končetiny (CLI) se projevuje ischemickou klidovou bolestí, nehojícími se vředy 
nebo gangrénou. Výskyt CLI je odhadován na cca 500-1000 nových případů na milión obyvatel za rok a 
očekává se další nárůst ve vyspělých zemích v souvislosti se stárnutím populace a rostoucím výskytem 
diabetu. Pacienti s diagnózou CLI jsou ve velmi vysokém riziku vysoké amputace, kardiovaskulární mor-
bidity, mortality, s předpokládanou nízkou kvalitou života. (Mangiafico & Mangiafico, 2011). 
           Defekty v rámci syndromu diabetické nohy (DN, SDN) jsou jedny z nejčastějších a nejvíce devastu-
jících komplikací diabetu a jsou spojené s vysokou morbiditou, mortalitou a finančními náklady. Ačkoli 
je patogeneze velmi dobře známá, terapie je velmi obtížná a vyžaduje multidisciplinární přístup včetně 
prevence, edukace a agresívní léčby. K amputaci dochází asi ve 20 % případů SDN. Incidence amputací 
u této populace pacientů je 15 x vyšší a tvoří 50-70% všech netraumatických amputací, současně je 
zde významné riziko reamputace a ke kontralaterální amputaci dochází asi v deseti procetech případů 
ročně. V roce 2010 došlo v ČR dle údajů ÚZIS k 2680 vysokých amputací.  Hlavním cílem pacientů, 
zdravotníků i plátců péče by měla být redukce míry vysokých amputací. Je totiž známo, že po vysoké 
amputaci přežívá méně než 40% pacientů během tří let, a že vysoká ampuatce je na třetí příčce žebříč-
ku relativního počtu pětileté mortality za Ca pankreatu a malobuněčným Ca plic. Navzdory pokrokům 
ve zlepšení péče o diabetiky jsou stále hledány rezervy ve formě nových léčebných strategií a metod. 
Mezi ně nepochybně patří také systémové podání hyperbarického kyslíku.

Fyziologické efekty a mechanismy HBO 

Obecné mechanismy a efekty HBO

     HBO disponuje velkým množstvím efektů a vyvolává velké množství interakcí na nejrůznějších 
buněčných, tkáňových a orgánových úrovních. Během HBO dochází k hyperoxygenaci- mnohonásob-
nému zvýšení parciálního tlaku kyslíku v krvi i ve tkáních. Podstatně je zvýšena nabídka a dostupnost 
kyslíku ve tkáních. Na podkladě Henryho zákona dochází k zvýšení množství fyzikálně rozpuštěného 
kyslíku v krvi, prodloužení jeho difúzní vzdálenosti z kapiláry do tkání na dvou až čtyřnásobek a až 
desetinásobně se zvyšuje množství difundovaného objemu kyslíku ve srovnání s dýcháním vzduchu v 
běžném prostředí. V průběhu HBO dochází k vasokonstrikci ve zdravé tkáni s nasměrováním krevního 
toku do hypoxické tkáně. Celkově se snižuje krevní průtok ve tkáních až o 20 procent se snížením 
tkáňového otoku. Existuje celá řada účinků na kardiovaskulární, respirační, nervový systém, metaboli-
smus a enzymatickou výbavu. Podání kyslíku za podmínek vyššího atmosférického tlaku ve srovnání s 
tlakem běžným neznamená pouze aplikaci většího množství kyslíku k likvidaci celkové či lokání isché-
mie a hypoxie, jak je často nesprávně chápáno. HBO má efekt farmakologický- má mnoho jedinečných 
a jinou medikací či lékařskou metodou nenahraditelných efektů včetně signálního efektu vůči DNA 
(transkripce) s ovlivněním mnoha buněčných procesů (exprese hormonů, enzymů, faktorů, upregu-
lace receptorů).  Bylo zjištěno, že během 24 hodin po aplikaci HBO dochází k významnému ovlivnění 
více než 8100 genů. Upregulovány jsou antioxidační, protektivní (hemoxygenáza- 1, proteiny tepel-
ného šoku-HSP), protizánětlivé geny a geny pro růstové a reparační faktory a hormony, zatímco geny 
prozánětlivé a proapoptotické jsou downregulovány. Kyslík a jeho reaktivní formy chrání buňky proti 
oxidačnímu stresu, ustanovují redoxní homeostázu, spolu s oxidem dusnatým se podílí na regulaci 
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buněčného růstu a zrání, udržování vaskulárního tonu, řízení ventilace, modulaci imunitních funkcí, 
stresové odpovědi, adhezívních vlastnostech buněk, apoptóze a produkci erytropoetinu. 

Efekty HBO u obtížně se hojících defektů

     Na příznivém průběhu hojení rány se podílí kombinace mnoha efektů HBO.  Racionálním podkla-
dem hyperbarické oxygenoterapie v léčbě nehojících se defektů je: 

• korekce tkáňové hypoxie zvýšeným obsahem kyslíku v krvi 
• redistribuce toku do hypoxické oblasti 
• zlepšení mikrocirkulace zvýšením deformability erytrocytů  
• redukce otoku rány
• posílení zabíječské funkce baktérií leukocyty
• letální efekt pro některé anaerobní mikroorganismy zabráněním tvorby bakteriotoxinů
• zesílení angiogeneze, aktivace fibroblastů, produkce kolagenu a epitelizace 

     Chronická nehojící se rána je obvykle spojená s hypoxií, nedostatečnou perfuzí a nízkou spotřebou 
kyslíku. Je kolonizována mikroorganismy, dochází k infekci, prohloubení hypoxie a dochází k uzávěru 
bludného kruhu. Rány hypoxické se buď nehojí vůbec, nebo pomalu. Hypoxie je na jedné straně silný 
stimul pro iniciální kroky hojení- např. sekreci angiogenetických faktorů, migraci fibroblastů, indukci 
syntézy kolagenu. Na druhé straně je však normální hladina kyslíku potřebná k vytvoření kapilární sítě, 
proliferaci fibroblastů a vytvoření kolagenu. Existují experimentální i klinické studie vztahu mezi do-
stupným kyslíkem a procesem hojení. Hojení ran lze hodnotit jako kyslík-dependentní proces. Násle-
dující složky tkáňové reparace jsou kyslík dependentní:  

• hydroxylace prokolagenu (aktivita enzymu roste lineárně s pO2 do 200 torr) 
• deposice fibroblastů 
• zabíječská funkce makrofágů 
• epitelizace 
• angiogeneze- je proces proliferace, migrace a remodelace již přítomných residentních
                  endoteliálních buněk při novoutváření cév
• vaskulogeneze- je proces de novo, kdy dochází k uvolnění a usazení progenitorových
                  vaskulogenních (kmenových) buněk v místě rány a diferenciace ve vaskulární buňky 

     Dále bylo prokázáno, že HBO zvyšuje až osminásobně hladinu autologních vaskulogenních kme-
nových buněk zvýšením hladiny NO v kostní dřeni. HBO dále stimuluje růst a diferenciaci kmenových 
progenitorových buněk, což je efekt zprostředkovaný expresí hypoxií indukovaného faktoru 1 a 2. Spo-
lečným důsledkem výše uvedených efektů je snížení zánětlivé reakce, urychlení demarkace a odlouče-
ní nekrózy, zklidnění a vyčištění rány, snížení bolestivosti, nastartování živých granulací, zahájení epite-
lizace, což vede k postupnému zmenšování velikosti až úplnému zhojení rány. Samozřejmě je známo, 
že mnohé z těchto efektů mají i jiné moderní léčebné metody, jako je např. vlhké hojení ran, aplikace 
podtlakové terapie, moderní metody debridementu, larvární terapie apod.
  
      HBO však má ze všech metod jednoznačně nejkomplexnější efekt - antiischemickým, anti-
bakteriálním a protizánětlivým efektem se podílí na urychleném hojení problematických ran 
a defektů.
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Vědecké důkazy prospěšnosti HBO

Klinické nerandomizované a randomizované kontrolované studie (RCT)

  První publikovanou dvojitě zaslepenou RCT byla studie (Abidia et al, 2003), která prokázala efekt HBO 
u defektů ve stádiu Wagner 1 a 2. Zde bylo zařazeno 16 pacientů – 8 ve skupině léčených HBO, v kon-
trolní skupině taktéž 8 pacientů. Došlo k statisticky významnému kompletnímu zhojení, které trvalo i 
po roce ve srovnání s kontrolní skupinou (5/8 vs. 0/8, p = 0,026). Taktéž došlo k významnému zmenšení 
velikosti ulcerací (100 % vs. 52 %, p= 0,027) a významné úspoře nákladů na léčbu průměrně o 2960 liber 
na pacienta. Velmi významnou je studie provedená ve Švédsku (Londahl, Katzman, Nilsson & Hammar-
lund, 2010).  Jedná se o  multicentrickou, dvojitě zaslepenou studii která prokázala statisticky význam-
ně větší šanci na kompletní zhojení DN ve stadiu Wagner II-IV, pokud pacient absolvoval léčbu HBO. 
Zhojení bylo dosaženo u 25/48 pacientů (52 %) ve srovnání s 12/42 (29 %) v placebo skupině (p=0,03). 
U pacientů, kteří absolvovali více než 35 HBO expozic, se šance ještě zvýšila – 23/38 (61 %) zhojených 
ve skupině HBO versus 10/37 (27 %) v kontrolní skupině (p = 0,009). Podobné výsledky HBO na zhojení 
defektů přinesly i předcházející studie. Redukce míry amputací ve srovnání s běžnou komplexní léč-
bou bylo dosaženo v dalších studiích. Na obrázku 1 a 2 je znázorněna míra zhojených ulcerací a míra 
vysokých amputací u pacientů léčených HBO ve srovnání s kontrolou v klinických nerandomizovaných 
a randomizovaných kontrolovaných studiích u pacientů s SDN.

Obrázek 1 Míra zhojených ulcerací u pacientů léčených HBO ve srovnání s kontrolou
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Obrázek 2 Míra vysokých amputací u pacientů léčených HBO ve srovnání s kontrolou

    V  práci na téma hodnocení současného stavu a výhledů do budoucnosti léčby CLI (Mangiafico & 
Mangiafico, 2011) je konstatováno, že u pacientů s nerevaskularizovatelným nálezem, se stabilní bolestí 
a ztrátou tkáně, mohou prostanoidy, některé způsoby ošetřování ran a některé mechanické metody, 
jako je míšní stimulace, intermitentní pneumatická komprese a HBO, vést k zmírnění ischemických 
symptomů a záchraně končetiny. Současné léčebné metody při léčbě ischemické rány zahrnují i lokální 
podtlakovou léčbu ran (NPWT). Léčebné neovaskularizace, včetně metod genových a buněčných po-
stupů, jsou novými a slibnými nástroji v léčbě CLI, nicméně v rámci probíhajícího výzkumu.

Klinické a farmakoekonomické systematické přehledy 

     Na pomyslném vrcholu pyramidy významu studií v rámci systému EBM stojí systematické přehledy 
a metaanalýzy RCT.  Je nutné uvést současný stav systematických přehledů a metaanalýz lékařských 
postupů a farmakoterapie v oblasti hojení defektů u SDN v rámci mezinárodní pracovní skupiny syn-
dromu diabetické nohy IWGDF 2011:

a) neexistuje žádná nebo minimální evidence efektu následujících metod:

1) mechanický debridement(chirurgický, hydroterapie), biologický debridement 
2) antiseptika, antibiotika
3) převazové materiály- vlhká krytí (jedinou výjimkou jsou hydrogely k autolytickému debridementu)  
4) elektromagnety, lasery, ultrazvuk apod.
5) růstové faktory, biologické faktory
6) kožní štěpy, syntetická kůže
7) rostlinné extrakty

b) existuje určitý stupeň evidence efektu následujících metod:

1) podtlaková terapie-NPWT  k podpoře hojení pooperačních ran
2) HBO



56

     Metaanalýza studií diabetického vředu léčených HBO publikovaná v roce 2013 (Liu, Li,  Yang, Boden 
& Yang, 2013) prokázala statisticky významné zvýšení počtu zhojených defektů a snížení rizika vysoké 
amputace u pacientů s HBO ve srovnání s kontrolou. V jiné práci publikované ve stejném roce bylo 
sledováno 4998 odkazů včetně 38 randomizovaných kontrolovaných studií a 26 systematických pře-
hledů, které měly posloužit jako základ pro vytvoření guidline společnosti German Society for Wound 
Healing and Wound Treatment (Ruttermann, Maier-Hasselmann, Nink-Grebe & Burckhardt, 2013). Do-
poručení založená na důkazech byla zjištěna ve prospěch hydrogelu, HBO, integrované péče, naopak v 
neprospěch používání léčivého medu a růstových faktorů. Závěrem bylo konstatováno, že je dispozici 
nedostatek důkazů odpovídající na mnohé z příslušných otázek týkajících se chronických ran. K dis-
pozici jsou validní údaje na podporu HBO a integrované péče. V jiné metaanalýze (O‘Reilly et al, 2013), 
která zahrnovala jak výsledky RCT, tak observačních studií,  HBO snížila riziko vysoké amputace u RCT o 
60 % (p = 0.29), ev. o 61 % (p = 0.003) u observačních studií, ve srovnání se standardní léčbou. Relativní 
riziko nezhojených ran bylo u HBO 0,54 (p = 0.10) u RCT a 0,24 (p < 0.0001) u observačních studií. V 
další metaanalýze (Stoekenbroek  et al, 2014) ve dvou studiích u pacientů s ischemickými defekty byla 
zjištěna zvýšená míra úplného zhojení po roce (počet potřebný k léčbě -NNT 1,8 (95% CI: 1/1-6/4) a 4,1 
(95% CI: 2,3 - 19)), ale nebyl nalezen rozdíl v míře amputací. Třetí studie u ischemických vředů přinesla 
výrazně nižší míru amputací u pacientů s HBO (NNT 4,2, 95% CI: 2,4 - 17).  Žádná z RCT u neische-
mických vředů nepřinesla rozdíl v hojení ran či míře amputací. Dvě RCT s defekty neznámé etiologie 
přinesly příznivý výsledek v redukci míry amputací. Současné poznatky prokazují účinnost HBO při ho-
jení diabetický vředů u pacientů se souběžnou ischemií. Další rozsáhlá práce zahrnovala metaanalýzu 
všech systematických přehledů v rámci systému Cochrane na téma systémového hojení ran (Ubbink, 
Santema & Stoekenbroek, 2014). U akutních ran může HBO zlepšit hojení u drtivých poranění a kožních 
štěpů. U diabetických vředů může zvýšit míru hojení ran. Konečně v  Cochranově metaanalýze z roku 
2015 (Kranke et al, 2015) závěry ukazují, že u pacientů s SDN může HBO výrazně zlepšit hojení vředů 
v krátkodobém horizontu, ale ne dlouhodobě v horizontu 12 měsíců. Nebyl nalezen žádný statistic-
ky významný rozdíl v četnosti vysokých amputací. Jedním ze závěrů mezinárodní pracovní skupiny 
syndromu diabetické nohy IWGDF 2015 je doporučení zvážit systémovou aplikaci HBO u obtížně se 
hojících ran, jelikož tato léčba může hojení ran urychlit. 
     Některé  metaanalýzy i nedávná studie Londahlova jsou kritizovány pro nedostatek kvalitních dat 
nákladové efektivity. Náklady na léčbu pacientů s SDN jsou astronomické- 26.700,- USD u pacientů s 
ischémií, 16,100,- USD bez ischémie, 43.100,- USD s nízkou amputací a 63. 000,- USD s vysokou am-
putací. Náklady na hospitalizaci diabetika za účelem amputace v Nizozemí jsou odhadovány na 18. 
000,- Eur s průměrnou dobou hospitalizace 42 dnů. V několika kvalitních randomizovaných kontrolo-
vaných studiích u pacientů s SDN, kterým byla aplikována HBO, bylo ve srovnání s kontrolní skupinou 
prokázáno zvýšené množství zhojených defektů, snížení rizika velkých amputací a snížení nákladů na 
léčbu a na péči o invalidizované pacienty po amputaci. V jedné ze studií (Chuck, Hailey, Jacobs & Perry, 
2008) byly sledovány náklady na léčbu během dvanácti let u pacientů, kteří absolvovali, nebo neabsol-
vovali HBO. Úspora nákladů u pacientů s HBO činila v průměru téměř 10 000 CAN dolarů (40 695 vs 49 
786 CAND) a současně byl významně zlepšen léčebný výsledek – parametr QALY (quality-adjusted life 
years). Mimochodem, v podmínkách ČR bude úspora ještě vyšší, a to z důvodu mnohonásobně nižší 
ceny za provedení léčebné kůry HBO. Ve srovnání se zahraničím, 40 expozic v ČR stojí cca 2700,- EUR ve 
srovnání např. s Nizozemím- 6900,- EUR, Švédskem- 9400- 21 000,- EUR nebo USA- 50-200 000,- USD.

Závěr

  HBO se podílí na urychleném hojení problematických ran a defektů. Mezi současnými moderními 
léčebnými metodami v hojení ran má velmi komplexní efekt. Bylo publikováno dostatečné množství 
kvalitních klinických i ekonomických studií prokazujících efekt HBO v léčbě DN a taktéž úsporu ne-
malých finančních prostředků ze zdravotního pojištění i sociálního systému. Přes tyto výsledky dosud 
HBO nebyla akademickou obcí odborníků přijata v takové míře, jakou by si zasluhovala. Pokud se tak 
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nestane, bude metoda HBO komunitou lékařů stále bagatelizována, opomíjena a nebude rozvíjena a 
rozšiřována tak, jak si na základě evidence zaslouží.
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Abstrakt

    Oxid uhelnatý (CO) vzniká jako vedlejší produkt oxidace uhlíku během nedokonalého spalování látek, 
které ve své molekule obsahují výše uvedený prvek. Nejčastější příčinou intoxikace je inhalace vzduchu 
obsahujícího toxickou koncentraci CO v nedostatečně větraných prostorech. Zdrojem CO je obvykle 
provoz různých zařízení k ohřevu vody či vytápění.  Celosvětově jsou každoročně ošetřeny z důvodu 
intoxikace CO řádově stovky tisíc pacientů, desítky tisíc pacientů zmírá nebo utrpí trvalé neurologické 
postižení. Otázky, týkající se patofyziologie působení oxidu uhelnatého zejména na centrální nervovou 
soustavu, nejsou doposud jednoznačně zodpovězeny. Kromě tkáňové hypoxie se ve vývoji konečné-
ho rozsahu neurologického poškození uplatňují imunitní mechanismy, nepochybnou roli hraje také 
genetická predispozice. Přes veškeré pokroky moderní medicíny není také dosud jednoznačně sta-
noven definitivní způsob léčby u některých vybraných skupin nemocných. Hlavním cílem autora bylo 
prostřednictvím retrospektivní deskriptivní analýzy souboru 56 případů intoxikace oxidem uhelnatým, 
spolu s analýzou 48 dotazníků vyplněných pacienty po ukončení léčby, v kombinaci se systematic-
kým přehledem příslušné literatury komplexně identifikovat specifika nehod, při kterých dochází k 
intoxikaci oxidem uhelnatým, s akcentací problematiky závažných nehod s fatálními následky včetně 
preventivních aspektů a prostředků.

Klíčová slova: otrava oxidem uhelnatým, karbonylhemoglobin, hyperbarická oxygenoterapie, klinický 
výsledek léčby, prevence
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Abstract

     Carbon monoxide (CO) is a by-product of the oxidation of carbon during the incomplete combus-
tion of substances containing the amount of that element in the molecule. The most common cause 
of intoxication is inhalation of air containing toxic CO concentrations in poorly ventilated areas. The 
source is usually the operation of various devices such as  water heaters or space heating systems. 
Worldwide, there are hundreds of thousands of patients treated annually, tens of thousands of pa-
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tients die or suffer of permanent neurological sequelae. However, some unanswered questions still 
remain concerning the physiopathology of CO exposure especially to the central nervous system. In 
addition to tissue hypoxia in the development of the final extent of neurological damage,  immunity 
mechanisms are involved and the undoubted role also played a genetic predisposition of the subject. 
Despite of all advances of modern medicine, the question of definitive method of treatment for certain 
selected groups of patients has not yet been clearly answered.  The main aim of the author was - by the 
retrospective descriptive analysis of 56 cases of carbon monoxide poisoning, together with an analysis 
of 48 questionnaires completed by patients after treatment, combined with a systematic review of the 
literature - to identify comprehensively the specifics of accidents in which carbon monoxide poiso-
ning occurs, while stressing on the threat of serious accidents with fatal consequences. The preventive 
aspects and preventive measures of CO intoxication were also taken into account. 

Keywords: Carbon monoxide poisoning, Carbonylhemoglobin, Hyperbaric oxygen therapy,   Clinical  
final outcome, Prevention

Úvod

     Oxid uhelnatý (CO) je plyn, který vzniká jako vedlejší produkt spalování organických materiálů 
či fosilních paliv. Intoxikace CO je tedy i v současnosti významným zdravotním problémem mnoha 
zemí. Nejčastější příčinou intoxikace CO je inhalace vzduchu obsahujícího toxickou koncentraci CO 
v nedostatečně větraných prostorech, ve kterých během provozu různých zařízení k ohřevu nebo při 
činnosti spalovacích motorů dochází k nedokonalému spalování uhlíku a k produkci CO. Tato intoxi-
kace je významným zdravotním a socioekonomickým problémem v řadě zemí a zaujímá první místo 
mezi náhodnými otravami v Evropě i Severní Americe. Celosvětově jsou každoročně pro toto onemoc-
nění ošetřeny řádově stovky tisíc pacientů, desítky tisíc pacientů zmírá nebo utrpí trvalé neurologické 
postižení. V České republice je celkový počet případů odhadován na 1000-1500 za rok (Hájek, 2014). 
CO se váže na tzv. hemoproteiny - hemoglobin v červených krvinkách, na myoglobin ve svalech a na 
cytochromy mitochondriálních a dalších intracelulárních enzymů, čímž brání transportu kyslíku a jeho 
další utilizaci v organizmu. Kromě hypoxie tkání jsou do vývoje konečného rozsahu neurologického 
poškození zapojeny imunitní mechanismy a nepochybnou roli hraje také genetická predispozice into-
xikovaného subjektu. Závažné intoxikace, zejména intoxikace s dlouhou expozicí CO, nebo intoxikace 
vedoucí k zástavě oběhu, jsou spojené s vysokými hodnotami laktátu, pyruvátu a těžkou metabolickou 
acidózou. (Mathieu et al, 2006; Thom, 2008).
     Velmi závažný důsledek může mít působení oxidu uhelnatého v těhotenství s ohledem na po-
škození plodu. Na rozdíl od jiných druhů otrav má prevence v této oblasti neobyčejně velký význam. 
Společným cílem snažení všech zúčastněných stran by mělo být jednoznačné snížení počtu těžkých 
intoxikací CO se smrtelnými či  trvale invalidizujícími následky pro postižené.

Materiál a metody

     Retrospektivní studie zahrnovala analýzu dat získaných ze zdravotnické dokumentace všech paci-
entů léčených v Centru hyperbarické medicíny (CHM) Městské nemocnice Ostrava s  akutní intoxikací 
oxidem uhelnatým ve sledovaném období od 1. 1. 2014 - 31. 1. 2015 (13 měsíců) a analýzu výsledků 
dotazníkového půzkumu. Záměrem bylo shromáždit dostatečné množství relevantních údajů, na zá-
kladě kterých by bylo možné hodnověrně a co nejobjektivněji definovat, resp. prokázat: demografická 
data (věk, pohlaví), zdroj intoxikace, místo primárního zásahu záchranných složek, časový údaj intoxi-
kace z hlediska ročního období, způsob a místo hospitalizace, interval do zahájení léčby HBO, vybrané 
laboratorní výsledky - COHb, laktát, vyšetření acidobazické rovnováhy, markery myokardiálního poško-
zení (TnI) a změny v EKG, zaznamenané obtíže a komplikace v průběhu léčby a hodnocení konečné-
ho výsledku léčby. Ve spolupráci s pacienty byl také proveden dotazníkový průzkum. Záměrem bylo 
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shromáždit dostatečné množství relevantních údajů, prostřednictvím kterých by se dalo určit četnost 
opakované intoxikace CO, četnost nehod postihující více osob současně, okolnosti nehody, subjektivní 
příznaky v iniciální fázi a v průběhu léčby a rozsah preventivních opatření, používaných v domácnos-
tech včetně instalace autonomních hlásičů CO apod.

Výsledky

     Ve sledovaném období 13 měsíců bylo v CHM léčeno celkově 56 pacientů s  akutní intoxikací oxi-
dem uhelnatým. Rozdělení souboru podle pohlaví bylo vyrovnané, jednalo se o 30 mužů (53,6%) a 26 
žen (46,4%). Průměrný věk pacientů byl 32,8 roku (medián 26, rozmezí 4-91), nejmladšímu pacientovi 
byly 4 roky, nejstarší pacientce 91 let.
     Obrázek 1 znázorňuje věkovou strukturu pacientů. Nejvíce pacientů bylo z věkové kategorie 21-40 
let (19 případů; 34%) a do 20 let (18 případů; 32%). V rámci této věkové kategorie představovalo 14 
pacientů ve věku do 15 let 25% všech pacientů a jejich průměrný věk činil 10,5 roku a medián 12 
let.  Z hlediska motivace jednotlivých případů intoxikace se ve všech 56 případech (100%) jednalo o 
náhodnou (neúmyslnou) intoxikaci. Jednotlivé zdroje oxidu uhelnatého, keré vedly v tomto souboru 
k nehodám, jsou znázorněy na obrázku 2. Nejčastěji byl příčinou intoxikace oxidu uhelnatého jedno-
značně plynový ohřívač vody typu „karma“ v koupelně, celkově v 27 případech (48%). Druhou nejčas-
tější příčinou byl plynový kotel (7 případů; 12,5%) společně s krbovými kamny (7 případů; 12,5%). 
Největší počet pacientů (31; 55%) se rekrutoval z oblasti Moravskoslezského kraje. Z regionu Olo-
mouckého kraje bylo k léčbě indikováno a přivezeno 11 pacientů (necelých 20%) a ze Zlínského 
kraje 4 pacienti (7%). Nejméně pacientů v našem souboru figurovalo z Brna a Jihomoravského kraje 
(3; 5,5%). K nejvyššímu počtu nehod spojených s intoxikací CO došlo tradičně v zimních měsících. 
Absolutně nejvyšší počet ošetřených byl zaznamenán v lednu 2014 (12; 21,5%), v listopadu 2014 se 
jednalo o 10 nemocných (necelých 18%), stejně jako v prosinci 2014. Na místě nehody byla porucha 
vědomí zaznamenána u 46 pacientů (82%). Bezvědomí (komatozní stav) bylo popisováno u 28 osob 
(61%), synkopální stav s krátkodobou ztrátou vědomí u 9 osob (19,5%), ve 3 případech se jednalo 
o somnolenci a v jednom případě byl pacient v soporu. 5 osob (11%) mělo kvalitativní poruchu 
vědomí ve smyslu desorientace. Po přijetí do nemocnice trvala porucha vědomí u 8 pacientů (17%). 
Stav vědomí hodnocený na škále GCS lékařem emergency nebo lékařem hyperbarického centra před 
zahájením HBO byl v průměru 13,3 (medián 15; rozmezí 3-15). 

Obrázek 1 Věková struktura postižených ve sledovaném období
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Po ukončení 1. expozice, resp. před zahájením 2. expozice HBO přetrvávala porucha vědomí u 3 paci-
entů (5,4%), z toho u dvou pacientů se jednalo o kvantitativní poruchu vědomí a u jednoho pacienta 
o kvalitativní poruchu vědomí. Hodnota COHb před HBO byla v průměru 24,5% (medián 24,3%; 
rozmezí 6,6 - 40). Po ukončení 1. expozice HBO byly hodnoty COHb v mezích normy (pod 5%) ve 
všech hodnocených případech. Průměrná hladina laktátu v krvi byla 3,5 mmol/l (medián 2,3 mmol/l; 
rozmezí 0,6 - 13,6). Průměrná hodnota excesu bází (BE) ve vyšetření acidobazické rovnováhy byla - 3,3 
mmol/l (medián - 2,7 mmol/l, rozmezí  - 21,0 – (+) 2,4 mmol/l). Interval od inzultu do zahájení defini-
tivního ošetření v hyperbarické komoře činil v průměru 3 hodiny (medián 2h 30 min; rozmezí 1h 30 
min – 7h 25 min). 48 pacientů (86%) bylo spontánně ventilujících a kyslík byl podáván prostřednictvím 
těsnící obličejové polomasky. U 8 pacientů (14%) bylo z důvodu přetrvávající závažné poruchy vědomí 
provedeno zajištění dýchacích cest tzv. orotracheální (endotracheální) intubací a umělou plicní ven-
tilací. Obtíže a komplikace zaznamenané v průběhu léčby v hyperbarické komoře v jakékoli fázi, které 
vyžadovaly ošetřovatelskou nebo léčebnou intervenci, jsou uvedené na obrázku 3. V souboru bylo 
zaznamenáno celkově 24 epizod těchto událostí. To představuje míru 42,9% vzhledem k absolutnímu 
počtu pacientů, resp. míru 25,2% ve vztahu k celkovému počtu 95 provedených léčebných expozic. 
Nejčastěji se jednalo o potíže s vyrovnáním tlaku ve středouší spojené s bolestí ucha. Vyskytly se v 
12 případech (míra 12,6% z celkového počtu expozic). Ve 3 případech byla zaznamenána arteriál-
ní hypertenze,  dále byly zaznamenány 2 případy nevolnosti se zvracením, a po jednom případu 
bradykardie, netolerance těsnící obličejové masky, příznaky klaustrofobie, interference s  plicním 
ventilátorem.

Obrázek 2 Zdroje intoxikace CO

V 1 případě došlo k iniciálním příznakům toxicity kyslíku (záškuby v obličeji). Vážné zdravotní a život 
ohrožující komplikace nebo vedlejší účinky léčby nebyly zaznamenané ani v jednom případě. Poškoze-
ní kardiomyocytů patří mezi akutní komplikace a mezi nejvýznamnější skríningové metody patří EKG 
a vyšetření srdečního troponinu. Troponin I byl vyšetřen celkově v 36 případech (64%). Hodnota tro-
poninu I nad horní hranicí fyziologických hodnot, která v laboratoři klinické biochemie MNO v daném 
období činila 0,012 mikrog/l, byla zjištěna celkově u 19 pacientů (53%). Průměrná hodnota tropo-
ninu I byla 0,101 mikrog/l (medián 0,013; rozmezí 0,000-2,045). U všech pacientů bylo provedeno a 
zhodnoceno vyšetření EKG. V 49 případech (87,5%) byl záznam hodnocen v mezích normy (sinusový 
rytmus, bez převodní poruchy či známek ischémie). U 7 pacientů (12,5%) byly zaznamenány patolo-
gické změny. Celkově pacienti absolvovali 95 léčebných expozic HBO. Průměrný počet expozic, které 
absolvovali pacienti, byl 1,7 (medián 2, rozmezí 1-4). Konečný léčebný efekt HBO byl hodnocen jako 
příznivý v 54 případech (96,4%). Pacienti byli po léčbě plně při vědomí, bez patologického neuro-
logického nálezu a bez známek vývoje pozdních neurologických následků. V 1 případě (1,8%) došlo 
přes veškerou snahu zdravotníků k závažným trvalým neurologickým následkům a v 1 případě 
došlo k úmrtí pacienta několik dnů po akutní intoxikaci. Mortalita představovala 1,8%. 
     Dotazníkový průzkum - z 54 zaslaných dotazníků jsme obdrželi vyplněné dotazníky 48 pacientů 
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(89% dotázaných). Pohlaví respondentů bylo vyrovnané (24 žen, 24 mužů). Výskyt intoxikace v průbě-
hu denní doby byl nejvyšší ve večerních hodinách od 18.00-24.00, kdy došlo k postižení 18 pacientů 
(37,5%), a dále pak v nočních hodinách od půlnoci do 6.00, kdy bylo intoxikováno 15 osob (31%).

Obrázek 3 Obtíže a komplikace v průběhu HBO

     Co se týče vzdálenosti mezi místem nehody a zdravotnickým zařízením, kde bylo provedeno léčeb-
né ošetření hyperbarbarickým kyslíkem, ve 22 případech (46%) se jednalo o vzdálenost do 20 km, ve 
12 případech (25%) o vzdálenost 21- 50 km, 11 pacientů (23%) bylo převezeno k léčbě na vzdálenost 
do 100 km a pouze 3 pacienti (6%) na vzdálenost delší než 100 km. Z výsledků vyplynulo, že pouze 
12 pacientů (25%) nemělo před nehodou ponětí o tomto nebepečí. 22 (46%) respondentů uvedlo, 
že o nebezpečí bylo informováno ze školy, médií, resp. z preventivních programů. 28 respondentů 
(61%) o této možnosti slyšelo či mělo informace, 20 (39%) nikoli. 23 responedentů (48%) odpovědělo, 
že pravidelně nechává provádět profesionální servis prostředků a spotřebičů, jako je plynový kotel, 
ohřívač vody apod. Dalších 18 respondentů (37,5%) uvedlo, že nechává pravidelně provádět profe-
sionální servis kominíkem (čištění kamen, komínu a údržba průchodnosti spalinových cest). 14 osob 
(29%) uvedlo, že má v domácnosti instalovaný autonomní hlásič (detektor) oxidu uhelnatého. V době 
bezprostředně před nehodou mělo hlásič CO instalováno pouze 8 osob (16,5%).

Diskuze a závěr

     K redukci počtu závažných nehod s trvalými neurologickými nebo smrtelnými následky může vést 
jen koordinovaný multidisciplinární přístup kompetentních složek, podílejících se na likvidaci násled-
ků těchto nehod, zejména záchranných hasičských sborů, zdravotnické záchranné služby, hygienické 
služby apod. Stejně tak je nezbytné zapojení kompetentních zástupců technických oborů, jako jsou 
plynárenská služba, kominická služba, servisní služba, zástupci médií apod. Velmi potřebné jsou ce-
lostátní statistické výstupy, které bohužel v tomto okamžiku nejsou dostačující, protože stále chybí 
statistický nástroj, který by byl schopen zhodnotit celkový počet nehod, ke kterým v ČR ročně dochází. 
Je nevyhnutelné zdůraznit požadavek na kontinuální mezioborovou spolupráci mezi některými lékař-
skými odbornostmi (urgentní medicína, pediatrie, neurologie, intenzivní medicína, hyperbarická me-
dicína, interna, gynekologie apod.), v jejichž kompetenci je ošetřování těchto nemocných. Zde máme 
na mysli zejména tvorbu mezioborových doporučených diagnostických a terapeutických postupů při 
ošetřování stavů spojených s intoxikací CO, ale i specifických stavů, jako jsou problematika těhotných, 
dětí, transportu pacientů k definitivnímu ošetření HBO přímo ze scény. Dále pak u závažné intoxikace 
spojené se zástavou oběhu na scéně po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci. Neexistují důkazy, že 
by HBO u těchto stavů byla efektivní z hlediska ovlivnění závažné prognózy (Hampson, 2014; 
Hampson  &  Zmaeff, 2001).
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Abstrakt

    Využití hyperbaroxie ( HBO) u pacientů s drtivým poraněním končetin je v dnešní době významnou 
součásti léčby. Autoři provedli zhodnocení vlastního souboru pacientů s drtivým poraněním končetin 
a četnost použití hyperbaroxie v léčbě. Byly hodnoceny celkové výsledky léčby, včetně nutnosti ampu-
tací a reamputací končetin. V souladu se zahraničními zkušenostmi byla v tomto souboru hyperbaroxie 
použitá v léčbě většiny pacientů u otevřených zlomenin a traumatických amputací. 

     Tato léčba v rámci komplexního přístupu spolu s chirurgickou a ATB léčbou přispěla k urychlení 
léčby, snížila počty reoperací, amputací u těchto těžkých poranění a snížila počet závažných infekcí u 
těchto stavů.
 
Klíčová slova: drtivé poranění končetin, hyperbaroxie

THE USE OF  HYPERBARIC OXYGEN THERAPY
IN THE TREATMENT OF CRUSH INJURY OF THE LIMBS
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Abstract

     Use of hyperbaric oxygen therapy ( HBOT) in patients with crush injury of the limbs is an important 
part of the treatment nowadays. The authors conducted their own evaluation of patients with crush 
injury of the limbs and frequency of use HBO in the treatment. Final outcomes of treatment have been 
evaluated, including the need of limb amputations and reamputations. In accordance with internati-
onal experiences HBOT has been used in the treatment of most patients suffering open fractures and 
traumatic amputations of the limbs.

     This treatment within a comprehensive approach along with surgery and antibiotic treatment have 
contributed to accelerate the treatment, reduced the number of reoperations, amputations in these 
difficult injuries and reduced the number of serious infections in these conditions.

Keywords: crash injury of the limbs, hyperbaric oxygen therapy 
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Úvod

     Péče o pacienty se závažnými traumaty je komplexní, multidisciplinární a jejím cílem je minimalizo-
vat následky těchto závažných poranění. Jedny z nejzávažnějších poranění jsou drtivá poranění kon-
četin. Tato poranění vznikají působením velké síly na tkáně, čehož důsledkem jsou tříštivé zlomeniny 
skeletu, poranění cév, nervů a těžké zhmoždění měkkých tkání včetně svalů. Již řadu let je využívána 
hyperbaroxie (HBO) u závažných stavů jako léčba lokální tkáňové ischemie u těžkých a zejména otevře-
ných poranění, dále pak zlepšení celkového stavu u polytraumatizovaného pacienta.
     O působení hyperbaroxie v těchto případech je mnoho klinických studií, které potvrzují příznivé 
působení  hyperbaroxie  u traumatizovaných pacientů. V posledních letech probíhá multicentrická 
prospektivní randomizovaná studie na výzkum působení hyperbaroxie na otevřené zlomeniny bérce – 
studie HOLLT. Cílem studie je prokázat pozitivní vliv hyperbaroxie na léčbu otevřených zlomenin bérce, 
především na redukci komplikací, rozsah nekrózy měkkých tkání, raných infekcí, počet a typ nutných 
operací, amputací, délku pobytu v nemocnici, funkční výsledky atd. 

Metoda

     V letech 2008- 2012 byli sledování pacienti s poraněním končetin. Pacienti byli zařazení dle typu 
zlomeniny a poranění měkkých tkání do skupin podle Gustilo a Tscherneho klasifikace, do studie byly 
vybrány skupiny O III, O IV a C II, C III (Tscherne, H., & Oestern, H. J., 1982). Byla sledována doba hojení, 
komplikace, nutnost amputace a reamputace. Byla zaznamenána léčba  hyperbaroxii a její komplikace 
ve smyslu předčasného přerušení léčby HBO.

Výsledky

    Do studie bylo zařazeno celkem 283 pacientů, kteří byli rozdělení do skupin dle Tscherneho klasifika-
ce zlomenin. Výsledky v jednotlivých skupinách jsou shrnuty v tabulce 1.

Tabulka 1

C II C III O III O IV

Počet pacientů 115 38 98 32

Doba léčby 96 145 156 87

Amputace 12 25 27 -

Reamputace 0 2 2 6

HBO léčba 5 8 75 28

% podíl HBO 4 21 76 87

Přerušení HBO 0 2 7 3

     Jelikož indikace k hyperbaroxii v traumatologii je mnohdy relativní, závisí na celkovém stavu pacien-
ta, závažnosti poranění a na dalších faktorech, byl celkový počet pacientů, kteří absolvovali léčbu HBO 
nižší, než celkové počty pacientů v jednotlivých skupinách. Četnost použití HBO byla vyšší u otevře-
ných zlomenin O III a traumatických amputací O IV. 

HBO se využívá méně u zavřených zlomenin C II, C III.
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Diskuze a závěry

    Ve světové literatuře jsou popsány obdobné postupy v léčbě drtivých poranění končetin. Léčba 
HBO je ve většině vyspělých států standardní součásti léčby těchto poranění (Bouachour, G., Cronier, 
P., Gouello, J. P., Toulemonde, J. L., Talha, A., & Alquier, P., 1996;, Buettner, M. F., & Wolkenhauer, D., 2007; 
Greensmith, E. J., 2004).  V našem souboru pacientů jsme potvrdili vysokou četnost použití hyperba-
roxie v léčbě drtivých poranění končetin zejména u otevřených zlomenin a traumatických amputací.
     Tato léčba v rámci komplexního přístupu spolu s chirurgickou a ATB léčbou přispěla k urychlení 
léčby, snížila počty reoperací, amputací u těchto těžkých poranění a snížila počet závažných infekcí u 
těchto stavů.
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Abstrakt

    Anaeróbne infekcie mäkkých tkanív predstavujú relatívne komplikovaný medicínsky problém, či 
už z hľadiska terapie, možných komplikácií ale aj socio-ekonomických a psychologických dopadov. 
Jednou z progresívnych možností adjuvantnej terapie je aj liečba pomocou hyperbarickej oxygenote-
rapie (HBOT). V súčasnosti, aj napriek relatívne dostatočným empirickým znalostiam o benefitoch vyu-
žitia HBOT pri liečbe anaeróbnych infekcií mäkkých tkanív, neexistuje vhodný model, ktorý by umožnil 
štúdium mechanizmov účinku, ako aj optimalizáciu liečebných postupov. Cieľom projektu je vytvore-
nie in vitro modelu pre štúdium antimikrobiálnych vlastností HBOT. Vytvorený model bude slúžiť na 
stanovenie samotných antimikrobiálnych vlastností HBOT, ako aj na štúdium interakcií bunka mäkkého 
tkaniva - patogén počas HBOT.
 
Kľúčové slová: HBOT, in-vitro model, zuby

Tento výskum je podporený Lekárskou fakultou Ostravskej univerzity č. SGS20/LF/2016.

DEVELOPMENT OF IN VITRO MODEL
TO ASSESS ANTI-MICROBIAL EFFECT OF HBOT

Knížová S., Kiseľová L., Chmelář D., Hájek M., Rozložník M.
Chair of Biomedical Sciences, Faculty of Medicine, University of Ostrava, Czech Republic

Abstract

    Anaerobic infections of soft tissue represent a significant medical issue. The main challenges are 
represented by long lasting and problematic treatment, possible complication, as well as socio-eco-
nomic consequences. In addition, psychological consequences should be also considered. Nowadays, 
Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) is a quite frequently used as an adjuvant therapy option in wound 
healing. Clinical evidence of HBOT is also showing a potential in treatment of soft tissue infections, 
mostly anaerobic. Despite that a generally accepted in vitro model to study soft tissue infections has 
not been established yet. The aim of this project is to develop universal and robust model to study 
HBOT antimicrobial effects. The model should also provide opportunity to study soft tissue cells and 
pathogen interactions.

Keywords: HBOT, in-vitro model, teeth

Úvod

    Anaeróbne infekcie mäkkých tkanív predstavujú relatívne komplikovaný medicínsky problém, či už 
z hľadiska terapie, možných komplikácií ale aj socio-ekonomických a psychologických dopadov na 
kvalitu života pacienta. Medzi takéto infekcie môžeme zaradiť aj paradentózu, teda chronické zápalové 
ochorenie periodontu, veľmi často vedúce k strate zubu, resp. zubov. Dostupné štatistiky poukazujú na 
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30-80% výskyt tohto ochorenia v českej populácii vo veku 35-40 rokov. Toto ochorenie, okrem straty 
zubov, môže byť podporným faktorom vzniku kardiovaskulárnych ochorení (Ao et al., 2015; Hokamura 
a Umemura, 2010).  Podľa súčasných poznatkov je deštrukcia periodontu spôsobená indukciou zápalu, 
ako aj špecifických imunitných interakcií medzi hostiteľom a špecifickými baktériami zubného plaku 
(Obr.1).

Obr. 1. Zjednodušený model  komplexných interakcií medzi chronckou infekciou periodontu a vznikom kardiovaskulárnych ochorení (Bartold a Na-
rayanan, 2006).

     Práve zubný plak zohráva kľúčovú úlohu v etiológii gingivitídy, resp. paradontitídy. Nahromadenie 
zubného plaku, spôsobené napríklad nedostatočnou ústnou hygienou, vedie k vytvoreniu kyslíkového 
a  pH gradientu ako aj k zmene dostupnosti živín. To spolu vytvára nové environmentálne podmienky a 
napomáha rastu marginalizovaných kmeňov mikroorganizmov. Ako naznačujú experimentálne štúdie, 
v zubnom plaku dochádza k zmene mikrobiálneho zastúpenia z gram pozitívnych fakultatívnych anae-
róbov v prospech gram negatívnych anaeróbnych kmeňov. Dochádza k pomnoženiu Actinomyces 
sp., ktoré okrem toho, že patria medzi prvých kolonizátorov povrchu zubov, sa  podieľajú aj na pri-
márnej akumulácii zubného plaku. Zubný plak následne spúšťa zápalovú reakciu najprv v priľahlom 
gingiválnom epitely, neskôr v hlbších vrstvách so súčasným nárastom zastúpenia anaeróbov, najmä 
Spirochaetes a Bacteriodes. 

     Z mikrobiologického hľadiska je gingivitída spájaná najmä s prítomnosťou Actinomyces sp. Acti-
nomyces israelis spájaný s nekrvácavou formou gingivitídy, pričom Actinomyces viscous a Actinomyces 
naeslundii sú spájané s prítomnosťou krvácavej formy gingivitídy. Pri paradontitíde ide najmä o gram 
negatívne anaeróbne baktérie rodu Porphyromonas sp., najmä P. gingivalis (Graves et al., 2000, Yang et 
al., 2004).  P. gingivalis, spolu s Treponema denticola a Tannerella forsythia tvoria tzv. „červený komplex“, 
zodpovedný za deštrukciu tkaniva svojou matrix-metaloproteinázovou aktivitou. Okrem toho P. gingi-
valis úzko interaguje s epiteliálnymi bunkami, modifikuje imunitnú reakciu hostiteľa, a tým umožňuje 
vznik chronických foriem tohto ochorenia.  
     Súčasné možnosti liečby infekcií periodontu sa zameriavajú  najmä na použitie komplexnej terapie 
s použitím širokospektrálnych antibiotík, mechanickej a antiseptickej terapie, schopných účinne elimi-
novať vyššie uvedené patogény (Signoretto et al., 2007).
     Jednou z progresívnych možností adjuvantnej terapie infekcie mäkkých tkanív je aj liečba  pomocou 
hyperbarickej oxygenoterapie (HBOT). Zvýšený parciálny tlak kyslíka, okrem svojho priameho pôsobe-
nia na anaeróbne kmene, zlepšením gingiválnej mikrocirkulácie môže napomôcť aj pri následnej re-
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generácii poškodeného tkaniva, najmä prostredníctvom zvýšenej proliferácie fibroblastov so súčasnou 
zvýšenou produkciou kolagénu. V súčasnosti, aj napriek relatívne dostatočným empirickým znalostiam 
o benefitoch využitia HBOT pri liečbe anaeróbnych infekcií tkanív periodontu, neexistuje vhodný in 
vitro model, ktorý by umožnil štúdium mechanizmov účinku, ako aj optimalizáciu  používaných liečeb-
ných postupov (Chen et al., 2002; Signoretto et al., 2007).

Metódy

      Vývoj in vitro modelu na štúdium antimikrobiálnych vlastností účinnosti HBOT na anaeróbne bak-
térie bude zahŕňať viacero  krokov:

1) vytypovanie vhodných anaeróbnych antimikrobiálnych kmeňov pre tvorbu modelu
2) selekcia vhodných bunkových kultúr pre HBOT experimenty
3) stanovanie antimikrobiálnych účinkov HBOT na vybraných anaeróbnych baktériách
4) stanovenie efektu HBOT na bunkové kultúry
5) stanovanie antimikrobiálnych účinkov HBOT na bunkových kultúrach infikovaných anaeróbnymi 
mikroorganizmami

Cieľ 

      Cieľom projektu je vytvorenie in vitro modelu pre štúdium antimikrobiálnych vlastností HBOT na 
anaeróbne mikroorganizmy. Vytvorený model bude slúžiť na stanovenie antimikrobiálnych vlastností 
HBOT. Súčasne bude tvoriť základ pre štúdium interakcií bunka mäkkého tkaniva - patogén počas 
HBOT.
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Abstrakt

    Normobarická a hyperbarická oxygenoterapie je běžně používaná léčebná metoda, její pozitivní či 
negativní účinky nejsou podloženy dostatečným poznáním dějů na buněčné úrovni, není tedy jasné, 
jak buňky reagují na nefyziologickou úroveň rozpuštěného kyslíku v krvi. Na LF v Plzni byly provedeny 
pilotní experimenty s cílem vybrat vhodné nástroje a metody, které by nám v pochopení těchto dějů 
byly nápomocné. Bylo nutné zaměřit se na výběr vhodných nástrojů pro hodnocení buněčných změn, 
sestavit protokoly pro standardizaci kultivace a získat představu o podobě zázemí, ve kterém by bylo 
možné provádět kontinuální základní výzkum.
     Experimenty byly zaměřeny na studium vlivu prostředí s odlišným pO2 na kultivační média s cílem 
nalézt podmínky, za kterých nebude docházet ke změnám pH média, dále na porovnání růstových 
křivek buněčné linie (HFL1) ovlivňované v průběhu kultivace zvýšenou pO2 (95kPa pO2 + 5kPa pCO2) 
a na optimalizaci kultivace dostatečného množství buněk pro účely měření mitochondriální respirace 
na přístroji Oroboros (metoda HRR) a současně sestavení a optimalizaci vhodného protokolu.
     Mezi významné výstupy první části řadíme zjištění nezbytné přítomnosti pCO2 v atmosféře (5kPa). 
Bez jeho přítomnosti dochází k signifikantní změně pH média a snížení antioxidační kapacity média 
(např. DMEM). Při zvýšené koncentraci O2 a 5 kPa CO2 nedochází k významnému rozdílu růstu ovliv-
něných a kontrolních buněk. Optimální množství buněk stanovené pro spolehlivé měření spotřeby 
kyslíku metodou HRR je minimálně 400 000/ml.  Mitochondriální respiraci vybraných buněk je vhodné 
studovat po chemické permeabilizaci digitoninem, kdy se lze zaměřit na podíl jednotlivých mitochon-
driálních respiračních komplexů na celkové spotřebě kyslíku. Předběžné výsledky naznačují, že buňky 
vystavené vyšším koncentracím O2 mají až dvojnásobnou spotřebu O2 oproti kontrolám. Nedostatek 
publikací a výsledky provedených pilotních experimentů nás vedou k závěru, že je tato oblast základní-
ho výzkumu vědecky zajímavá a má smysl v ní pokračovat. V současné době připravujeme standardizo-
vaný pokus s dostatečným množstvím buněk HFL1 pro účely HRR, který může prokázat, jak významný 
vliv má normobarická oxygenoterapie na buněčné úrovni.
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Abstract

     Normobaric and hyperbaric oxygen therapy is commonly used treatment method, a positive or 
negative effects and events at the cellular level are not sufficiently described, it is not clear how the 
cells and systems respond to nonphysiological levels of dissolved oxygen in the blood. At the Faculty 
of Medicine in Plzen have been carried out pilot experiments in order to get an idea of the areas and 
extent of the methods to understand these processes, select appropriate evaluation tools, to build 
protocols for standardization of cultivation and get an idea of the form of laboratory facilities, which 
could be conducted on a continuous base research.The experiments were focused to investigate the 
effect of the environment with different pO2 on cultivation media in order to find conditions under 
which there will be no changes in pH of the medium, to compare the growth curves of cell lines 
(HFL1) grown in atmosphere with  increased pO2 (95kPa pO2 pCO2 + 5 kPa), and optimization of the 
cultivation to achieve  sufficient amount of cells for mitochondrial respiration measurement at the 
Oroboros device (method HRR) and simultaneously build and optimize a suitable protocol. Among 
the significant outputs of the first part of experiments belong finding the necessary presence of pCO2 
in the atmosphere (5 kPa), otherwise there is a significant change in pH of the medium and decrease 
the antioxidant capacity (e.g. DMEM), at increased concentrations of of O2 and 5 kPa CO2, there is no 
significant difference in the growth of influenced and control cells, and a sufficient quantity of cells to 
reliable measurement of oxygen consumption by HRR is at least 400,000 / ml. It is possible to determi-
ne the mitochondrial respiration of intact cells even after chemical permeabilization by digitonin and 
focus on the contribution of individual mitochondrial respiratory complexes on total consumption of 
oxygen. Preliminary results indicate that cells exposed to higher concentrations of O2 have up to twice 
the consumption of O2 versus controls.Lack of publications and the results of the pilot experiments 
lead us to the conclusion that this area of basic research is scientifically interesting and it makes sense 
to continue. We are currently preparing a standardized test with a sufficient amount of cells HFL1 for 
HRR, which can prove the significant impact of normobaric oxygen at the cellular level.

Keywords: normobaric, hyperbaric, oxygenotherapy, biophysics, fibroblasts, mitochondria, HRR

Úvod

     Hyperbarická a zvlášť normobarická oxygenoterapie je běžně používaná podpůrná a terapeutická 
léčebná metoda. Její pozitivní či negativní účinky však nejsou podloženy dostatečným poznáním dějů 
na buněčné úrovni, není tedy jasné, jak buňky a systémy reagují na nefyziologickou úroveň rozpuště-
ného kyslíku v krvi. Navíc nejsou k dispozici vhodné nástroje k vytvoření podmínek pro studium těchto 
buněčných dějů in vitro.
     Díky spolupráci tří pracovišť LF v Plzni a díky unikátní technologii hyperbarických komůrek (Bolek 
et al. 2015) bylo možné provést pilotní experimenty, které měly za cíl získat představu o oblastech a 
rozsahu metod, na které je k pochopení těchto dějů nutné se zaměřit, vybrat vhodné nástroje pro 
hodnocení, sestavit protokoly pro standardizaci kultivace a také získat představu o podobě zázemí, ve 
kterém by bylo možné provádět kontinuální základní výzkum.

Metodika

     Pilotní experimenty probíhaly ve třech oblastech. První byl zaměřen na studium vlivu prostředí s 
odlišným parciálním tlakem kyslíku na kultivační média (Dejmek et al. 2015) s cílem nalézt podmínky, 
za kterých nebude docházet ke změnám pH média a zjistit, jak významný vliv má zvýšený pO2 na 
vlastnosti kultivačních médií a tím zajistit stabilní fyzikální a chemické vlastnosti médií (např. pH) v prů-
běhu in vitro NBO a HBO experimentů, případně, zda je nutné do médií přidávat další antioxidanty. Pro 
testování byla vybrána běžně využívaná kultivační média typu DMEM, FBS, DMEM+20%FBS.
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Média o objemu 1ml byla exponovaná v mikrohyperbarické komůrce uHBK2 po dobu 30 minut a při 
teplotě 37°C. Pro exponování byly zvoleny následné plyny: VZDUCH, KYSLÍK, CO2, CARBOGEN 5%. Tato 
média byla následně v mikrohyperbarické komoře vystavena různým tlakům a to: 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0 
MPa ATA.

     Po uplynutí doby expozice byl každý vzorek analyzován pomocí biochemických metod FRAP a TEAC. 
Z ovlivněného vzorku bylo odebráno 100 ul a byly přidány 2ml činidla. Tento roztok byl následně spek-
trofotometricky vyhodnocován při 593 a 734 nm, kdy byla po 10 minutách měřena absorbance vzorku, 
a výsledky byly zaznamenány. Zároveň bylo u vzorků měřeno jeho pH.

     Druhá část experimentů byla zaměřena na porovnání růstových křivek buněčné linie (HFL1) ovlivňo-
vané v průběhu kultivace zvýšenou koncentrací kyslíku (normobarické prostředí o složení 95kPa pO2 
a 5kPa pCO2). Cílem bylo zjistit, jak ovlivňuje zvýšený pO2 růst plicních fibroblastů HFL1 a zjistit trend 
růstu HFL mezi normální kultivací a ovlivněním pO2.

     Pro měření růstové křivky byla vybrána buněčná linie: HFL1 (ATCC® CCL153™), předně z důvodu 
dostupnosti a zkušenosti s kultivací této linie. Buňky byly rozděleny do dvou tripletových skupin, kdy 
první (označená OVL) byla exponována dle níže popsaného protokolu a druhá (kontrolní) kultivována 
ve stabilních podmínkách inkubátoru (37°C a 5kPa pCO2). OVL buňky byli po expozici přesunuty do 
inkubátoru do další expozice.

     Expozice v mikrohyperbarické komůrce probíhala vždy 2h po dobu 5 dní. Parametry složení atmo-
sféry a fyzikálních podmínek prostředí byli následující. Atmosféra byla složena ze směsi CARBOGEN 
5%(95kPa pO2 a 5kPa pCO2), teplota byla stabilně regulována na hodnotu 37°C a vnitřní tlak byl 1 ATA.
Každý den byla část buněk před expozicí sklizena (a to jak ovlivněných, tak kontrolních), jejich množství 
bylo spočítáno a výsledky zaznamenány. Tyto hodnoty indikovali trend jejich růstu za předešlých 24 
hodin kultivace. Po samotné dvouhodinové expozici bylo provedeno další sklizení (opět obou skupin, 
tedy OVL a K). Cílem bylo zjistit, zda nedochází k významnému umírání buněk následkem expozice. 
Vzorek sklízených buněk byl zároveň fotograficky zaznamenán a to z důvodu porovnání morfologie 
jejich růstu, tedy, zda či jak se charakter růstu ovlivněných buněk odlišuje od kontrol.
     Výsledkem druhé části experimentů je pak růstová křivka, zobrazující trend růstu ovlivněných HFL1 
a kontrol.

     Třetí experimentální část byla zaměřena na optimalizaci kultivace dostatečného množství buněk 
pro účely měření mitochondriální respirace na přístroji Oroboros (metoda HRR) a současně sestavení a 
optimalizaci vhodného protokolu. Zároveň bylo naším cílem zjistit, jak ovlivňuje zvýšený pO2 při kulti-
vaci metabolickou aktivitu HFL1 a zda jsou měřitelné rozdíly v mitochondriální aktivitě mezi buňkami 
ovlivněnými O2 a neovlivněnou kontrolou.

     Pro měření mitochondriální respirace byla opět vybrána buněčná linie: HFL1 (ATCC® CCL153™). 
Buňky byly rozděleny do dvou tripletových skupin, kdy první (označená OVL) byla exponována dle níže 
popsaného protokolu a druhá (kontrolní) kultivována ve stabilních podmínkách inkubátoru (37°C a 
5kPa pCO2). OVL buňky byli po expozici přesunuty do inkubátoru do další expozice.

     Expozice v mikrohyperbarické komůrce probíhala vždy 2h po dobu 6 dní. Parametry složení atmo-
sféry a fyzikálních podmínek prostředí byli stejné, jako v případě měření růstové křivky. Atmosféra byla 
složena ze směsi CARBOGEN 5% (95kPa pO2 a 5kPa pCO2), teplota byla stabilně regulována na hodno-
tu 37°C a vnitřní tlak byl 1 ATA. Buňky byly sklízeny po 6 dnech kultivace v mikrohyperbarické komůrce.
Na sklizených buňkách (OVL+K) byla provedena respirometrická analýza na mitochondriálních oxy-
grafech OROBOROS.  Mitochondriální funkce kontrolních plicních fibroblastů a fibroblastů vystave-
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ných hyperbarickým podmínkám byly analyzovány pomocí vysoce citlivé respirometrie (Marková et al. 
2016). Pro měření byl použit přístroj Oxygraph-2k (OROBOROS), který umožňuje ve 2 uzavřených 2ml 
komorách monitorovat při 37°C koncentraci kyslíku a zároveň množství kyslíku spotřebovaného bio-
logickým materiálem za jednotku času. S využitím vhodné kombinace substrátů, inhibitorů a dalších 
látek jsme byli schopni monitorovat aktivitu komplexů mitochondriálního systému oxidativní fosfory-
lace (OXPHOS) v kontrolních a ovlivňovaných fibroblastech (viz obrázek 1).

Obrázek 1 Schématické zobrazení působení zvolených substrátů (zeleně), inhibitorů (červeně) a dalších látek (černě) na funkci systému oxidativní 
fosforylace. KI – komplex I, KII – komplex II, KIII – komplex III, KIV – komplex IV, KV – komplex V (ATP syntáza).

 
 

     V pilotní studii bylo nejprve stanoveno minimální potřebné množství buněk pro optimální hod-
noty respirace (400 000buněk/ml) a následovalo vytvoření protokolu vhodné kombinace substrátů 
a inhibitorů umožňující studovat komplexy systému oxidativní fosforylace (OXPHOS), (viz Tab.1). Po 6 
denní kultivaci byly kontrolní i ovlivňované fibroblasty sklizeny a přeneseny do komor ekvilibrovaného 
přístroje. Po uzavření komor došlo nejprve k permeabilizaci buněčné membrány fibroblastů pomocí 
digitoninu, který interaguje s molekulami cholesterolu, což vede ke ztrátě membránové integrity a 
umožní prostup substrátů k mitochondriím. Buněčná membrána disponuje oproti vnější mitochondri-
ální membráně výrazně vyšším zastoupením cholesterolu, proto je možné při použití vhodného množ-
ství digitoninu selektivně permeabilizovat právě ji a to bez narušení vnější mitochondriální membrány. 
Mitochondriální respirace závisí na nepřetržitém přísunu elektronů, které jsou do systému dodávané 
specifickými substráty. Prvními substráty, které byly do uzavřených komor přístroje k buňkám apliková-
ny, byly glutamát a malát, které umožnili analyzovat aktivitu I. komplexu OXPHOS. Následně byl přidán 
ADP, substrát ATP syntázy. Poté byla přídavkem cytochromu c zkontrolována integrita vnější mitochon-
driální membrány. Pokud by došlo k jejímu narušení vlivem nadměrného množství digitoninu, přidání 
cytochromu c by vedlo k výraznému nárůstu respirace, což v tomto případě nebylo pozorováno. Dal-
ším krokem byla aplikace pyruvátu a sukcinátu, který je substrátem II. komplexu OXPHOS.    

     Tato aplikace byla následována přidáním oligomycinu, který je inhibitorem ATP syntázy. K tomu, aby 
bylo docíleno maximální mitochondriální respirace, byl k buňkám přidán rozpřahovač – Fccp, který 
způsobuje narušení elektrochemického gradientu na vnitřní mitochondriální membráně. Analýza mi-
tochondriální respirace pokračovala přidáním rotenonu, který je inhibitorem komplexu I a antimycinu 
A, který inhibuje komplex III. 
     Výsledné naměřené hodnoty byly zanalyzovány a statisticky zhodnoceny.
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Tabulka 1

Pořadí Název látky Zkratka Působení

1. Digitonin Dig Permeabilizace plazmatické membrány

2. Glutamát G Substrát pro KI

3. Malát M Substrát pro KI

4. Adenosindifosfát ADP Substrát KV (ATP syntázy)

5. Cytochrom c Cyt
Kontrola integrity vnější mitochondriální mem-

brány

6. Pyruvát P Substrát pro KI

7. Sukcinát S Substrát K II

8. Oligomycin Omy Inhibitor KV (ATP syntázy)

9.
Karbonylkyanid-p-trifluoromethoxy-feny-

lhydrazon
Fccp Rozpřahovač (protonofor)

10. Rotenon Rot Inhibitor KI

11. Antimycin A AmA Inhibitor KIII

Výsledky

     Mezi významné výstupy první skupiny experimentů řadíme zjištění nezbytné přítomnosti  pCO2 v at-
mosféře (5kPa), bez něj dochází nejen k signifikantní změně pH média, ale i ke snížení jeho antioxidační 
kapacity (např. DMEM), jak je vidět na obrázku 2. Stabilita pH média DMEM je zajištěna přítomností 5 
kPa CO2 v atmosféře plynu.

Obrázek 2 Trend poklesu antioxidační kapacity kultivačních médií vystavených zvýšené koncentraci a tlaku kyslíku
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     Výsledky dalších pokusů prokázaly, že při zvýšené koncentraci O2 a 5 kPa CO2 nedochází k význam-
nému rozdílu růstu ovlivněných a kontrolních buněk. Jak je patrné z růstových trendů na obrázku 3, 
ovlivněné buňky i jejich kontroly vykazovali téměř shodný růstový trend. Rozdíly jsou způsobené me-
todou počítání buněk (Bürkerova komůrka) a drobnou početní rozdílností vysazených buněk. Výsledky 
lze zpřesnit provedením statisticky významného počtu opakování stejně provedených kultivací, což ale 
nebylo cílem této části pilotního experimentu.

Obrázek 3 Růstová křivka kontrolních a ovlivněných HFL normobarickou hyperoxií

 
 

Na obrázku 4 jsou vybrané fotografie charakteru růstu fibroblastů. Při vizuálním porovnání ovlivněných 
buněk a kontrol nejsou zřetelné zásadní rozdíly v charakteru růstu a tvaru buněk.

Obrázek 4 Porovnání charakteru růstu HFL1 (kontroly, ovlivněné) v den vysazení a po sedmi dnech kultivace v hyperoxicném prostředí 95kPa pO2 a 
5kPa pCO2
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     Výsledky třetí části pilotních experimentů nám poskytly informaci o potřebném množství buněk pro 
HRR měření, kdy jsme dospěli k závěru, že dostatečné množství buněk pro spolehlivé měření spotřeby 
kyslíku metodou HRR je minimálně 400 000/ml.

Obrázek 5 Průměry dosud provedených měření s uspokojivým počtem buněk  

 
 

     Pomocí respirometrických měření je možné stanovit mitochondriální respiraci intaktních buněk 
(tj. s celistvou buněčnou membránou) i buněk po chemické permeabilizaci digitoninem, kdy se lze 
zaměřit na podíl jednotlivých mitochondriálních respiračních komplexů na celkové spotřebě kyslíku. 
Předběžné výsledky naznačují, že v obojím uspořádání mají buňky exponované vyšším koncentracím 
O2 až dvojnásobnou spotřebu O2 oproti kontrolám.

     Na obrázku 5 jsou vidět průměrové křivky buněčné respirace podle námi optimalizovaného pro-
tokolu. Křivky charakterizují spotřebu kyslíku v průběhu ovlivňování jednotlivých komplexů systému 
oxidativní fosforylace. Zelená křivka vyznačuje hodnoty respirace neovlivněných buněk, červená pak 
buněk ovlivněných.

     Na obrázku 6 je zobrazen protokol a výsledky z mitochondriálních oxygrafů OROBOROS, kde jsou 
patrné výrazné rozdíly ve spotřebě kyslíku v jednotlivých respiračních stavech, v některých případech 
je spotřeba kyslíku ovlivněných buněk až dvojnásobná.
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Obrázek 6 Záznam výsledků optimalizovaného  protokolu HRR (Modře: koncentrace O2 v komoře oxygrafu, Zeleně: spotřeba O2 kontroly, Červeně: 
spotřeba O2 ovlivněné (NBHO))

Je zde nutné zdůraznit, že tyto výsledky jsou pouze informativního charakteru a nelze je zatím interpre-
tovat, což ani nebylo cílem pilotních experimentů.

Diskuse a závěry

     Nedostatek publikací a výsledky provedených pilotních experimentů nás vedou k závěru, že je tato 
oblast základního výzkumu vědecky zajímavá a má smysl v ní pokračovat. V současné době připravuje-
me standardizovaný pokus s dostatečným množstvím HFL1 buněk pro účely HRR, který může prokázat, 
jak významný vliv má normobarická oxygenoterapie na buněčné úrovni.
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„O“ JAKO OTÁZKA; PROPEDEUTIKA TVORBY RŮZNÝCH TYPŮ KLINICKÝCH OTÁZEK
V OBLASTI HYPERBARICKÉ MEDICÍNY ZALOŽENÉ NA VĚDECKÝCH DŮKAZECH
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Abstrakt

    Současná zdravotnická praxe klade čím dál větší nároky na lékaře v rozhodovacím procesu ohledně 
pacientova zdraví. I sám pacient se častěji podílí na léčebných, diagnostických i ekonomických roz-
hodnutích týkajících se jeho zdraví. Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech je postaveno na 
rigorózních postupech a metodologiích, aby tento rozhodovací proces byl proveditelný, smysluplný, 
vhodný a účelný. Zdrojem přinášejícím nejlepší vědecký důkaz ve zdravotnictví jsou systematická re-
view. Prvním krokem k tvorbě systematického review je dobře položená klinická otázka. Protože po-
třeby a otázky vztahující se ke zdravotnické profesi se různí, také klinické otázky mohou být různě za-
měřeny. Cílem příspěvku je představit propedeutiku formulace různých typů klinických otázek pomocí 
vhodných akronymů. Akronymy představují pomůcku při tvorbě klinické otázky a pomáhají k formulaci 
klinické otázky přesně zaměřené na konkrétního pacienta nebo problém. Úkolem jednotlivých částí/
písmen v akronymu je provést výzkumníka tvorbou struktury klinické otázky. Detaily obsažené v jed-
notlivých částech akronymů se různí s ohledem na aspekty, které chce výzkumník zahrnout.  Donedáv-
na nejčastěji používaným akronymem bylo PICO (P – population/problem; I – intervention; C – com-
parison; O – outcome(s)). Avšak ne ve všech klinických otázkách je žádoucí I – Intervention/Intervence, 
což dalo podnět k dalšímu rozvoji zdravotnictví založeném na vědeckých důkazech (Evidence-Based 
Healthcare; EBHC), které zodpovídají širší okruh klinických otázek ve zdravotnictví.

Klíčová slova: klinická otázka, medicína založená na vědeckých důkazech, PICO, PIRD, metodologie
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Abstract

    Current healthcare practice puts more emphasis on physician in decision-making process related to 
the patient´s health. Also the patient more often participates on treatment, diagnostic and economic 
decisions related to his health. Evidence-based healthcare is built on rigorous methodologies to ensu-
re the feasibility, meaningfulness, appropriateness and effectiveness of this decision-making process. 
The source bringing the best available evidence in healthcare is systematic review. The first step for 
the systematic review development is good asked clinical question. Because the needs and questions 
related to the healthcare profession can differ the clinical questions can be focused differently as well. 
The aim of the paper is to present the propaedeutic of different types of clinical question formulation 
using suitable acronyms. The acronyms represent the tools used in the clinical question development 
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and help to the formulation of clinical question directly focused an on specific patient or problem. 
The aim of each part/letter in the acronym is to guide the researcher when developing the structure 
of the clinical question. The details contained in the certain part of the acronym can vary according to 
the aspects which the researcher wants to include. Until recently, the most used acronym was PICO 
(P – population/problem; I – intervention; C – comparison; O – outcome(s)). But the I – Intervention is 
not required in all clinical questions so it made a motion to the development of other methodologies 
in evidence-based healthcare (Evidence-Based Healthcare; EBHC) which answer more extent range of 
clinical questions in healthcare.

Keywords: clinical question, evidence-based healthcare, PICO, PIRD, methodology 

Introduction

    Current healthcare places demands on the doctor-patient relationship in a way of the best availa-
ble care of the patient. The physicians are overloaded by a lot of information occurring in scientific 
journals, databases, lectures, web pages or publication. But not all of the information are relevant and 
valid. It was shown that an individual is not capable to reflect all the information and use them in the 
practice. And not all the information cannot be blindly implemented to the practice as well (Guyatt et 
al., 1992; Sackett et al., 1996). 
     Evidence-based healthcare places an irreplaceable role in decision-making process of every heal-
thcare professional. Any activity of the healthcare professionals should be based on the best available 
evidence and their clinical experience. But it is not only these two aspect which influence the heal-
thcare profession. The concept cannot be complex without taking a patient´s preferences or wishes 
(Pearson et al., 2012).
     The care of the patient includes many aspects and operations and it is influenced by many factors. 
It can be focused on using of the most effective intervention, determining of diagnostic test accuracy, 
assessing the economic aspect of treatment or intervention, dealing with etiology and risk of expositi-
on or asking about experience of the patients with a disease. To keep the evidence-based approach in 
the decision-making process, we need to make the first step used in evidence-based approach which 
is to formulate a good and suitable clinical question. It presents a key stone of good healthcare practice 
and care of the patient. One of the world leader in evidence-based healthcare, Joanna Briggs Institute, 
Adelaide, Australia, has been working on the development and improvement of methodologies which 
can be used for any type of clinical question. For each methodology, there exists a tool/acronym that 
can be used for the formulation of the clinical question considering specific patient, problem, inter-
vention, or diagnosis. 
     This paper will be focused on the presentation of the five often used types of clinical questions and 
offer the guidance for the formulation of clinical questions of effectiveness, diagnostic test accuracy, 
etiology or risk, cost-effectiveness (or economic evaluation) and qualitative systematic reviews.

Methods

    To formulate a good clinical question is step one in conducting the systematic review. Outlining a 
clear clinical question which are specific and describe each element of planned systematic review is 
essential in ensuring a good quality systematic review (Stern, 2015). For the clinical question develo-
pment, we use variety of acronyms/mnemonics which structure the clinical question and help us to 
determine and stick to the inclusion/exclusion criteria.

1) Clinical question of the effectiveness

     This type of question seeks the most effective intervention for a patient according to his health 
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condition. The intervention can be stood by therapy, treatment, administered drug, rehabilitation etc.) 
Acronym for the clinical question of effectiveness is:

P – Patient/Problem we are interested in
I – Intervention (innovative therapy, treatment, administered drug, rehabilitation etc.) 
C – Comparison (comparing therapy, standard, commonly used therapy)
        – does not need to be applicable (N/A)
O – Outcome(s) we want to get
Example of the PICO of clinical question of effectiveness (Klugar, et al, 2014)

P Adult patients with craniotrauma

I Hyperbaric oxygen therapy

C Standard unit regime of intensive care

O Short-term mortality

After determining the PICO for systematic review of effectiveness we can formulate the clinical ques-
tion. In this case it states:

What is the effectiveness of hyperbaric oxygen therapy (HBOT) in comparison with 

the standard regime at the standard care unit on the short-term mortality

of adult patients with craniotrauma?

     PICO clinical question structure is the basic and it represents the basic instrument of evidence-based 
healthcare (Marečková et al., 2015).
     But not only clinical question of effectiveness are needed and developed in healthcare. The emer-
gency of new methodology requirements was reflected by JBI. Recently, we can present other types of 
clinical question formulation. For each clinical question, the most accurate and suitable acronym was 
created helping to developed specific and good quality clinical question.

INTERVENTION

COMPARISON OUTCOME

PATIENT
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2) Clinical question of the diagnostic test accuracy

     This type of question is structured in a way to consider the presence or absence of a condition in 
a patient for the purpose of developing an appropriate treatment plan. (Campbell et al, 2015). The 
purpose of this systematic review is to investigate which diagnostic test is more accurate for a certain 
diagnosis.  
Acronym for the clinical of diagnostic test accuracy question is:

P – Patient (who will undergo the diagnostic test)
I – Index test (the test whose accuracy we want to investigate)
R – Reference test (gold standard commonly used which will be compared with index test)
D – Diagnosis of interest (diagnosis, injury, condition, disability)
     An example of the PIRD of the diagnostic test accuracy systematic review:

P Adult divers (over 18 years of age) with suspicion of decompression sickness

I Identification of nitrogen bubbles in tissues and bloodstream using magnetic resonance imagining (MRI)

R Identification of nitrogen bubbles in tissues and bloodstream using computer tomography (CT scan)

D Decompression sickness

After determining the PIRD for systematic review of diagnostic test accuracy we can formulate the 
clinical question. In this case it states:

In adult divers with suspicion of decompression sickness, is the MRI more accurate test

than the CT in scanning the bubbles nitrogen in tissues and bloodstream in identification of the

decompression sickness?

3) Clinical question of the cost-effectiveness 

     This systematic review assesses the cost of intervention, process or procedure of interest. It is usable 
for healthcare policy makers and managers of the healthcare facilities in the decision-making process 
and reaching the equity of healthcare sources, technologies and also clinical guideline development.
Acronym for the cost-effectiveness clinical question is:

P – Population/Problem we are interested in
I – Intervention we plan to use and assess
C – Comparator to which we want to compare the intervention
O – Outcome(s) we want to assess (cost-effectiveness)
When developing the clinical question and inclusion/exclusion criteria in conducting the systematic 
review of cost-effectiveness, it is also important to consider the Context.

INDEX TEST

REFERENCE TEST

DIAGNOSIS OF INTEREST

PATIENTS
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Example of the PICO of clinical question of cost-effectiveness:

P Patient after surgery 

I Standard care combined with hyperbaric oxygen therapy

C Standard care

O Total treatment cost-effectiveness, healing of soft tissues, prevention of re-operation

     After determining the PICO for the cost-effectiveness systematic review of we can formulate the 
clinical question. In this case it states:

What is the total treatment cost-effectiveness in the terms of healing of soft tissues and 

prevention of re-operation in the patients after the surgery undergoing standard care

compared with standard care combined with hyperbaric oxygen therapy?

     Within the JBI, there are 4 main evaluation methods: cost minimization analysis (CMA), cost effecti-
veness analysis (CEA) - both for an economic evaluation, cost benefit analysis (CBA) – as a resource 
inputs/costs and effect measuring tool, and cost utility analysis (CUA) – as the effects/benefit utility 
units measuring tool (expressed as Quality Adjusted Life Years QALYs) (Gomersall et al, 2014).

4) Clinical question of etiology and risk  

     This type of systematic review identifies the probability between various variables (e.g. epidemiolo-
gical factors and the outcomes etc.) or probability of the disease development or complications when 
exposing a patient to some risk factors.

Acronym for the etiology and risk clinical question is:
P – Population/Problem we are interested in
A – Association investigated (factors associated with a disease/condition of interest)
       – independent variable
O – Outcome(s) we want to get – dependent variable 

Sometimes it is possible to use acronym PEO for etiology and risk clinical question. Then the letters 
state for:
P – Patient/Problem
E – Exposure(s)
O – Outcome(s) (Stern, 2015)

OUTCOME

POPULATION/PROBLEM COMPARISON

INTERVENTION
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P Breast-feeding women with multiple sclerosis

A/E Hyperbaric oxygen therapy

O Loss of breast milk supply

Example of the PAO/PEO of clinical question of etiology and risk:

     After determining the PAO for the etiology and risk systematic review of we can formulate the clini-
cal question (Munn, 2016). In this case it states:

Does hyperbaric oxygen therapy cause a loss of breast milk supply in

breast-feeding women with multiple sclerosis? 

5) Clinical question of qualitative research   

     This type of systematic review evaluates the meaningfulness, appropriateness or feasibility of resear-
ched phenomenon in an individual or a group. The importance is paid on exploring and explaining 
why the intervention are or are not effective from a person-centred perspective. It also provides the in-
formation about the patient´s experience, enabling the healthcare professionals to better understand 
and interact with the patients (Munn, 2016).

Acronym for the qualitative clinical question is:

P – Patient/Problem
I – Phenomena of Interest (disease, event, activity, experience, process)
Co – Context (cultural factors, geographic location, gender, race based on phenomena of interest, 
details about specific setting, e.g. acute care, primary healthcare, community etc. (JBI,2014).

OUTCOMEASSOCIATION IVESTIGATED

POPULATION

P Children under 18 years of age

I Experience of recovering from burns injuries 

Co Undergoing the hyperbaric oxygen therapy

Example of the PICo of the qualitative clinical question
     After determining the PICo for the qualitative systematic review of we can formulate the clinical 
question. In this case it states:
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What is the experience of recovering from burns injuries in children (under 18 years of age) 

after undergoing the hyperbaric oxygen therapy?

     Phenomenology, grounded theory ethnography, case studies, narrative research, thematic analysis, 
discourse analysis are used as a methods of qualitative methodology approach.

Discussion and conclusion

       A clinical question is the step one of Evidence-Based Healthcare (Evidence-Based Hyperbaric Medi-
cine). The clinical question needs to be clear, unambiguous and answerable. To reach that requirement, 
we can use different acronyms which help us in its development. Based on the type of healthcare 
problem and scientific evidence, we are interested in, we choose specific tool/acronym/mnemonic. 
The acronyms guide the researcher in the process of structuring the clinical question. Each part/letter 
of the acronym represents an inclusion (or exclusion) criteria in a process of searching for the best 
available evidence in the databases. That is why the details of individual parts/letters of acronym can 
differ. The development of the clinical question should not be only a task for a methodologist, but 
especially for clinicians who should seek to consult their practice with relevant evidence of high and 
robust quality.
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Abstrakt

    Ve zdravotnictví používáme několik designů studií v základním rozdělení primární a sekundární 
výzkum; kvantitativní a kvalitativní výzkum. Každý typ výzkumu má vzhledem ke svému cíli a povaze 
zkoumání odlišné vlastnosti a přináší různou sílu doporučení pro praxi podle rizika zkreslení výsledků. 
Riziko zkreslení výzkumu je podmíněno jednak designem studie, kterou zvolíme a pak také kvalitou 
zpracování dané studie. Kvalitu zpracování konkrétní studie můžeme výrazně zvýšit použitím tzv. pub-
likačních guidelines (doporučených postupů).
     Cílem tohoto sdělení je přinést základní přehled o designech a publikačních guidelines studií, které 
se používají v hyperbarické medicíně.
     Na základě výsledků našich i zahraničních prací je kvalita publikovaného výzkumu v hyperbarické 
medicíně spíše průměrná. I vzhledem k publikačním strategiím je nutné si uvědomit, že většina nástro-
jů, pomocí kterých recenzenti nezávisle hodnotí publikace svých kolegů, vychází ve většině případů 
právě z publikačních guidelines, případně tyto skupiny přímo vytváří standardizované nástroje pro 
kritické hodnocení jednotlivých studií. V současné době existuje celá řada publikačních guidelines i 
vzhledem k zaměření výzkumu. Tvorbu randomizovaných kontrolovaných studií podrobně popisuje 
například publikační guideline CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials), tvorbu analy-
tických observačních studií podrobně popisuje například publikační guideline STROBE (Strengthening 
the Reporting of Observational Studies in Epidemiology), tvorbu některých popisných observačních 
studií pak například guideline CARE (CAse REport). Skupina EQUATOR network (www.equator-network.
org) nabízí ucelený přehled těchto publikačních doporučení. 
     Léčebné účinky hyperbarické medicíny jsou často širší odbornou i laickou veřejností přehlíženy 
nebo opomíjeny. Jedním z důvodů může být i nedostatek opravdu kvalitních a chybou nezatížených 
primárních i sekundárních studií. Respektování publikačních doporučení má velký potenciál pozitivně 
ovlivnit kvalitu a robustnost výzkumu a následně i praxe ne jenom v hyperbarické medicíně.

Klíčová slova: publikační guidelines, metodologie, designy studií, equator, EBM
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Abstract

     In the healthcare, is used several study designs in the basic distribution of primary and secondary 
research; quantitative and qualitative research. Each type of research has given its task and the explo-
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ration of different properties and brings different strength and practice recommendations based on 
the risk of bias. The risk of results bias is conditioned on the one hand by the chosen study design, and 
then by the quality of the study development. The quality of the study development can be greatly 
increased by use of reporting guidelines.
     Aim of this paper is to provide a basic overview of study designs and reporting guidelines that are 
used in the Hyperbaric Medicine. 
     Based on the results of our and international studies is the quality of published research in hyper-
baric medicine rather average. Even with respect to publishing strategies should be realized that most 
of the tools which are used for peer review process or for critical appraisal, is based on the reporting 
guidelines or based on the guidance from groups who develop reporting guidelines. Currently there 
are a number of reporting guidelines, which are specifically developed for research fields. Develop-
ment of Randomized Control Trials is described for example in CONSORT (Consolidated Standards of 
Reporting Trials), development of analytical observational studies are described by reporting guideline 
STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology), and development of 
some descriptive observational studies are described in guideline CARE (CAse REport). The EQUATOR 
network (www.equator-network.org) provide extensive overview of the reporting guidelines. 
     Therapeutic effects of the Hyperbaric Medicine are often overlooked or neglected by wider profe-
ssional and general public. One reason may be the lack of a really high quality and unbiased primary 
and secondary studies. Respecting and following of the reporting guidelines has a great potential to 
positively affect the quality and robustness of research and subsequent the practice not only in the 
Hyperbaric Medicine.

Key words: Reporting guidelines, methodology, study design, equator, EBM

Úvod

    Ve zdravotnictví používáme několik designů studií v základním rozdělení primární a sekundární 
výzkum; kvantitativní a kvalitativní výzkum. Každý typ výzkumu má vzhledem ke svému cíli a povaze 
zkoumání odlišné vlastnosti a přináší různou sílu doporučení pro praxi podle rizika zkreslení výsledků. 
Riziko zkreslení výzkumu je podmíněno jednak designem studie, kterou zvolíme a pak také kvalitou 
zpracování dané studie. Kvalitu zpracování konkrétní studie můžeme výrazně zvýšit použitím tzv. pub-
likačních guidelines (doporučených postupů). Typickými představiteli sekundárního výzkumu jsou sys-
tematická review (někdy také nazývány meta-analýzy). Systematická review přináší praxi nekvalitnější 
vědecký důkaz v rámci syntézy studií primárního výzkumu. V hyperbarické medicíně je převážně pou-
žíváno primárních kvantitativních výzkumů, jejichž typickými představiteli jsou studie experimentální 
(např.: randomizované kontrolované studie) a observační (např. studie případů a kontrol). Kvalitativní 
výzkum v hyperbarické medicíně není často používán (Marečková et al., 2015). 
     Největším objevem medicíny za posledních dvacet let bývá často označována Medicína založená 
na vědeckých důkazech (Evidence-Based Medicine – EBM). Jedná se o klinické rozhodování, které je 
založeno na zkušenostech lékaře a preferencích pacienta, které je konzultováno s nejlepšími dostup-
nými vědeckými důkazy, převážně tedy odbornými studiemi (Sackett, 2000; Sackett, Rosenberg, Gray, 
Haynes, & Richardson, 2012). 
     Pro hyperbarickou medicínu, stejně jako pro všechny další obory ve zdravotnictví, je z tohoto po-
hledu naprosto zásadní přinést vědecký důkaz o účinnosti léčby u daného patofyziologického stavu, 
jinými slovy publikovat kvalitní primární či sekundární vědecké studie. Které rigorózně a robustně ukáží 
účinnost či neúčinnost konkrétního léčebného, preventivního či diagnostického postupu. Zkušenosti 
expertů z praxe, byť jsou velmi hodnotné a důležité, mají z hlediska rozhodovacího procesu v systému 
EBM nejmenší sílu v praxi cokoli plošně ovlivnit, či do praxe implementovat. Kvalitní vědecké důkazy – 
studie jsou z tohoto pohledu naprosto zásadní (Pearson, Loveday, & Holopainen, 2012). 
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Metodika

    Cílem tohoto sdělení je přinést základní přehled o designech a publikačních guidelines studií, které 
se používají v hyperbarické medicíně.
Nejrobustnější design z hlediska eliminace zkreslení a zavádějících faktorů a nejvyšší úroveň vědec-
kého důkazu mají v oblasti primárního výzkumu randomizované kontrolované studie (RCTs). Zcela 
logicky tedy nejvyšší úroveň vědeckého důkazu přinese systematické review, které v sobě obsahuje 
dvě a více RCTs. Obrázek 1 analogicky naznačuje kvalitu/úroveň vědeckého důkazu u dalších designů 
studií až po názory expertů (Marečková et al., 2015). 

Obrázek 1 Úroveň vědeckých důkazů – upraveno dle (Marečková et al., 2015)

 

KVANTITATIVNÍ DESIGNY STUDIÍ

Kvantitativní studie můžeme rozdělit na experimentální a observační (někdy také nazývané jako epi-
demiologické). Jak již vyplývá z názvů, experimentální studie jsou takové, u kterých přiřazujeme nějaké 
vnější intervence (léky, postupy, metody, atd.). Například podáváme pacientům, které máme rozdělené 
na dvě, optimálně stejné, skupiny; aktivní látku experimentální skupině a placebo kontrolní skupině. 
Naproti tomu u observačních studií expozici nepřiřazujeme, ale pozorujeme. V tomto ohledu je možné 
použít vývojový diagram viz obrázek 2 (Klugar, 2015).
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Randomizované kontrolované studie (RCT)

     Jsou studie, které používají robustní metody pro zjišťování kauzálního vztahu. Naprosto zásadní je 
zde randomizace (náhodný výběr), která eliminuje výběrová zkreslení výzkumu a zavádějící faktory 
dané například indikací. Existuje několik metod randomizace a ne všechny metody jsou vhodné pro 
všechny druhy/velikosti výzkumných souborů. Další důležitou vlastností RCT je takzvané zaslepování 
(blinding). V současné době se používá jednoduché, dvojité i trojité zaslepování. Kontrolní skupina 
je z hlediska zkreslení a zejména z hlediska zavádějících faktorů naprosto zásadní. Velice důležité je, 
aby kontrolní i experimentální skupina/skupiny měli optimálně stejné nebo hodně podobné výchozí 
charakteristiky a stejné výchozí podmínky (Glasziou, Del Mar, & Salisbury, 2009; Klugar, 2015)Tvorbu 
randomizovaných kontrolovaných studií podrobně popisuje například publikační guideline CONSORT 
(Consolidated Standards of Reporting Trials) (Schulz, Altman, & Moher, 2010).

Kohortové studie

     Kohortové studie jsou observační analytické studie, kohorta je skupina jedinců, kteří mají podobné 
vlastnosti. To mohou být jedinci narozeni ve stejný rok nebo můžeme identifikovat kohortu zdravot-
nických profesionálů, nebo kuřáků, atd. Kohortové studie jsou nejčastěji používané k detekci rizika, 
respektive rizikového chování, sledování expozice a její vliv na následný rozvoj onemocnění. Existují 
dva druhy kohortových studií, prospektivní a retrospektivní (Glasziou et al., 2009; Klugar, 2015). Tvorbu 
kohortových studií podrobně popisuje například publikační guideline STROBE (Strengthening the Re-
porting of Observational Studies in Epidemiology)  (von Elm et al., 2007).

Obrázek 2 Designy primárních studií upraveno dle (Grimes & Schulz, 2002; Klugar, 2015)
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Studie případů a kontrol

     Jsou studie, kde „případy“ jsou jedinci s určitým stavem nebo nemocí, ty jsou sjednoceny (spárovány) 
z hlediska pohlaví, věku, povolání nebo demografických ukazatelů, atd. s jejich „kontrolami“, toto spá-
rování je důležité z hlediska kontroly vzniku potenciálních zavádějících faktorů. Po spárování případů a 
kontrol, se případy a kontroly retrospektivně hodnotí. Zjišťuje se, zda existují nějaké rozdíly v expozici 
nebo chování, které by mohli zapříčinit přítomnost onemocnění. Tyto designy jsou často používány ke 
studiu rizikových faktorů vzniku onemocnění (Pearson et al., 2012). Tvorbu studií případů a kontrol také 
podrobně popisuje například publikační guideline STROBE (Strengthening the Reporting of Observa-
tional Studies in Epidemiology) (von Elm et al., 2007).

Průřezové analytické studie

     Jedná se o studie, které umožní sledovat výskyt nemocí a výskyt rizikových faktorů ve stejném 
časovém okamžiku. Tento design umožňuje odhadnout procento nemocných i procento jedinců s rizi-
kovým faktorem. Tvorbu průřezových analytických studií také podrobně popisuje například publikační 
guideline STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology) (von Elm 
et al., 2007).
     Jinou skupinou jsou potom průřezové studie diagnostické, cože v současné době jediný dopo-
ručený design diagnostických studií respektive studií diagnostické přesnosti. Tyto studie podrobně 
popisuje například publikační guideline STARD (Standards for Reporting Diagnostic Accuracy) (Bossuyt 
et al., 2015; Campbell et al., 2015).

Série případů a případové studie

     Případové studie a série případů jsou studie, které jsou jednoznačně zkresleny velkou výběrovou 
chybou, jsou však velmi důležité pro přinášení nových a neobvyklých stavů. To může být specifické pro 
každého pacienta nebo zkoumané téma. Často může dojít k situacím, kdy případová studie bude jedi-
ným dostupným důkazem. Je zřejmé, že zde chybí kontrola nebo srovnání (Pearson et al., 2012). Tyto 
studie podrobně popisuje například publikační guideline CARE (CAse REport) (Gagnier et al., 2013).

Systematická review

     Systematické review například v metodologii Joanna Briggs Institute vyvinula postupy, kterými 
dokáže syntetizovat všechny výše uvedené designy studií. Systematické review syntetizuje optimálně 
všechny dostupné vědecké důkazy, které splňují předem stanovená kritéria za účelem zodpovědět 
specifickou výzkumnou/review otázku. K tomu jsou používány explicitní, systematické metody, které 
jsou vybírány s ohledem na minimalizaci náhodné i systematické chyby (meta-bias, bias) a zavádějících 
faktorů (confounding), přičemž poskytují spolehlivá zjištění, na jejichž základě mohou být vytvořeny 
závěry a rozhodnutí pro praxi (JBI, 2014). Tyto studie podrobně popisuje například publikační guideline 
PRISMA a PRISMA-P (Preferred Reporting Items for Systematic Rreviews and Meta-Analyses – Protocols) 
(Shamseer et al., 2015).

Diskuse a závěry

    Během několika poslední let se začaly objevovat publikační guidelines. Jedná se o doporučení a 
kontrolní seznamy vytvořené expertními skupinami, které jsou složené z výzkumníků, metodologů a 
členů redakčních rad významných periodik. Cílem těchto doporučení je zvýšit transparentnost, úpl-
nost a kvalitu vědeckých prací. Po publikování těchto doporučení a vyžadování těchto doporučení 
prestižními periodiky se prokazatelně zvýšila kvalitu výzkumu v posledních letech (Meerpohl, Blumle, 
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Antes, & Elm, 2009; Turner, Shamseer, Altman, Schulz, & Moher, 2012). Avšak stále existuje velký počet 
širší odborné veřejnosti, která nemá o existenci publikačních guidelines povědomí, anebo je nerespek-
tuje. Na základě našich i dalších prací je kvalita publikovaného výzkumu v hyperbarické medicíně spíše 
průměrná (Bennett, Trytko, & Jonker, 2012; Klugarova, Klugar, Mareckova, & Hajek, 2015) . I vzhledem k 
publikačním strategiím je nutné si uvědomit, že většina nástrojů, pomocí kterých recenzenti nezávisle 
hodnotí publikace svých kolegů, vychází ve většině případů právě z publikačních guidelines, případně 
tyto skupiny přímo vytváří standardizované nástroje pro kritické hodnocení jednotlivých studií. V sou-
časné době existuje celá řada publikačních guidelines i vzhledem k zaměření výzkumu. Skupina EQUA-
TOR network (www.equator-network.org) nabízí ucelený přehled těchto publikačních doporučení. 

     Léčebné účinky hyperbarické medicíny jsou často širší odbornou i laickou veřejností přehlíženy 
nebo opomíjeny. Jedním z důvodů může být i nedostatek opravdu kvalitních a chybou nezatížených 
primárních i sekundárních studií. Respektování publikačních doporučení má velký potenciál pozitivně 
ovlivnit kvalitu a robustnost výzkumu a následně i praxe ne jenom v hyperbarické medicíně.
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PREVENTIVNÍ KAMPAŇ ČESKÉ ASOCIACE HASIČSKÝCH DŮSTOJNÍKŮ
SNIŽUJÍCÍ NÁSLEDKY INTOXIKACE OXIDEM UHELNATÝM

1  Pokorný J., 2  Vlček V.
1 VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra ochrany obyvatelstva,

Lumírova 13, 700 30 Ostrava, Czech Republic
2 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, Czech Republic

Abstrakt

     Příspěvek popisuje preventivní kampaň České asociace hasičských důstojníků a některých hasič-
ských záchranných sborů krajů, doplněnou informační podporou MV – generálního ředitelství Hasič-
ského záchranného sboru České republiky, jejímž cílem je zvýšení povědomí obyvatelstva o možnos-
tech ochrany před negativními účinky nebezpečných plynů a požárů v objektech určených k bydlení. 
Jedním z nejvýznamnějších nebezpečných plynů, kterému je věnována pozornost, je oxid uhelnatý. 
Podstatným výsledkem aktivity, je vytvoření preventivního portálu, který představuje ucelenou infor-
mační podporu pro odborníky i laickou veřejnost. Portál zahrnuje jak seznámení s riziky, tak možnosti 
ochrany v domácnostech. Zvláštní pozornost je věnována autonomním detektorům plynů a požárů. 
Jedná se o preventivní nástroj, využitelný při realizaci dalších preventivních činností, vedoucích ke zvý-
šení bezpečnosti obyvatelstva v domácnostech.  

Klíčová slova: prevence domácností, detektor, plyny, požár, kampaň

CZECH ASSOCIATION OF FIRE OFFICERS INTRODUCES THE NATIONAL CAMPAIGN
AGAINST INTOXICATION OF CARBON MONOXIDE

1  Pokorný J., 2  Vlček V.
1 VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Department of Civil Protection,

Lumírova 13, 700 30 Ostrava, Czech Republic
2 Fire Rescue Brigade of Moravian –Silesian Region, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, Czech Republic

Abstract

     The paper describes preventive campaign of the Czech Association of Fire Officers and some of the 
Regional Fire Rescue Brigades with the support of Ministry of Interior – General Directorate of Fire Re-
scue Service of the Czech Republic. The aim of that activity is to improve citizens’ information about the 
possibilities of protection before the negative effects of dangerous gases and fires in buildings used for 
living. One of the most dangerous gases is carbon monoxide. Fundamental outcome is introduce in 
the information portal, which should be a basic element for both group of people – for specialists and 
as well for the public. The portal includes the risk introduction and possibilities of safety in households. 
The specific attention is paid to autonomous smoke and gas detectors. It is a preventive tool, which 
can be used together with other preventive measures aiming to the improvement of public fire safety 
in households.

Keywords: prevention of households, detector, gases, fire, campaign
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Úvod

     Česká asociace hasičských důstojníků, ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravsko-
slezského kraje a Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, zahájila v roce 2013 „preventivní 
kampaň“, která je zaměřena na zvýšení připravenosti obyvatelstva na nebezpečí v objektech určených 
k bydlení (dále také jen „domácnosti“). Nebezpečím je myšleno negativní působení nebezpečných 
plynů (zejména zemního plynu a oxidu uhelnatého) a požárů v domácnostech. (Česká asociace hasič-
ských důstojníků, 2016) Události z posledních let, především způsobené následky, dokládají závažnost 
celé problematiky a nezbytnost hledání „nových efektivních cest řešení“. Výsledkem jsou aktivity růz-
ných organizací po celém světě. 

Metodika
Motivační podněty preventivní aktivity

     Prvotním podnětem k realizaci preventivní kampaně byly zahraniční aktivity, jejichž cílem je připravit 
obyvatelstvo na nebezpečí hrozící v domácnostech, vštěpit mu základní bezpečnostní pravidla chová-
ní při mimořádných událostech a motivovat občany k instalaci zařízení (detektorů), která mohou rizika 
v domácnostech významně omezit. Příkladem může být aktivita s názvem „Rauchmelder retten Leben“ v 
Německu (Rauchmelder retten Leben, 2016).

Obrázek 1 Ilustrační obrázek zahraniční aktivity Rauchmelder retten Leben (Pokorný a Mokrišová, 2014)

    Mezi další aktivity lze zařadit např. Fire prevention week v USA (Fire prevention week, National Fire 
Protection Association, 2016), kampaň k Instalaci detektorů ve Francii (Le détecteur de fumée, 2014).
Dalšími iniciačními faktory byly události z posledních let, které souvisí s únikem zemního plynu, a ke 
kterým došlo v České republice. Jedná se především o následující události:

• výbuch plynu ve Frenštátě pod Radhoštěm (2013),
• výbuch plynu domu v Praze (2013), 
• výbuch plynu v bytovém domě v Havířově (2013), 
• výbuch plynu v rodinném domě v Ostravě (2014), 
• výbuch zemního plynu na celnici v Paskově (2014). 

     Přestože se jedná o ojedinělé záležitosti, jsou důsledkem řady mrtvých, desítek zraněných a evaku-
ovaných osob. 
     Z pohledu následků je alarmující rovněž počet usmrcených a zraněných osob z důvodu intoxikace 
oxidem uhelnatým. Počet usmrcených osob z důvodu otrav oxidem uhelnatým v České republice se 
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pohybuje řádově v desítkách až stovkách, počet zraněných osob přibližně ve stovkách až tisících. (Há-
jek a kol., 2014).

     Následky mimořádných událostí jsou sledovány rovněž Hasičským záchranným sborem České re-
publiky (statistické sledování událostí). Jedná se o události, kde hasičské jednotky vyvíjely svou činnost. 
Počet usmrcených a zraněných osob z důvodu intoxikace oxidem uhelnatým v letech 2013 až 2015 
v České republice je uveden na obrázku 2. Je nezbytné doplnit, že skutečný počet usmrcených a zra-
něných osob v souvislosti s únikem oxidu uhelnatého, tedy také bez událostí řešených jednotkami 
požární ochrany, je vyšší. Databáze jednotlivých organizací je nutné vzájemně srovnávat a doplňovat.  
Pozornost si zaslouží rovněž následky požárů v domácnostech. Ačkoli počet požárů v domácnostech 
za období let 2008 až 2015 činí „jen“ přibližně 18 % z celku, jejich následky jsou alarmující. Počet usmr-
cených osob při požárech v domácnostech činí přibližně 40 % z celkového počtu mrtvých. Počet zra-
něných osob při požárech v domácnostech činí téměř 50 % z celkového počtu zraněných. (Vonásek, 
2016; Software, 2016; Pokorný a Kratochvílová, 2014).

Obrázek 2 Počet usmrcených a zraněných osob z důvodu intoxikace oxidem uhelnatým v letech 2013 až 2015 v České republice (Adamec, 2016)

Projektové řešení

Na základě motivačních podnětů byly realizovány následující kroky:

• vytvoření pracovní skupiny a zahájení přípravných prací na preventivním projektu,
• analýza statistických údajů souvisejících s řešenou problematikou, 
• stanovení hlavního a dílčích cílů projektu, 
• stanovení postupu řešení a příprava podkladů,
• realizace projektu, monitoring dosažných výsledků. (Pokorný a Kratochvílová, 2014)   

     Preventivní projekt byl realizován v souladu se zásadami obecného projektového řízení, kdy jsou po-
stupně realizovány fáze iniciace, plánování, sledování, řízení a ukončení. Projekt byl zahájen na počátku 
roku 2013. V současné době se projekt nachází ve fázích sledování a řízení.

Internetový portál

     Nejvýznamnějším výsledkem činnosti pracovního týmu je internetový portál lokalizovaný na strán-
kách České asociace hasičských důstojníků (Česká asociace hasičských důstojníků, 2016). Portál je zná-
zorněno na obrázku 3. 
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Obrázek 3 Preventivní internetový portál www.cahd.cz (Česká asociace hasičských důstojníků, 2016)

Internetový portál sestává ze čtyř základních oblastí:

• nebezpečné plyny,
• preventivní informace,
• detektory, 
• preventivní materiály.

    Oblast nebezpečných plynů popisuje vlastnosti plynů, se kterými se můžeme v domácnostech se-
tkat. Preventivní informace obsahují některé statistické údaje související s popisovanou problematikou 
a preventivní informace z oblasti plynových a elektrických zařízení. Rámcově je věnována pozornost 
také komínům. 
     V oblasti detektorů jsou prezentovány druhy detektorů, jejich základní parametry a uvedeny ilust-
rační příklady. Preventivní materiály představují soubor podpůrných prostředků vytvořených pro růz-
né alternativy akcí a organizujících subjektů. Jedná se o jednostránkové materiály s heslovitými texty, 
skládací letáky obsahující více informací a komplexní publikaci obsahující detailní informace o dané 
problematice.

Výsledek

    Internetový portál je jedním z hlavních výsledků činnosti pracovního týmu, který se zabýval hledá-
ním cest pro snížení dopadu rizik vyskytujících se v domácnostech, tedy rovněž intoxikace oxidem 
uhelnatým. Prezentace rizik, preventivních metod, detektorů a preventivních materiálů moderní ko-
munikační formou, tj. internetovým portálem a doplňujícími sociálními sítěmi (Facebook a Twitter), je 
možné považovat za efektivní cestu ke vzdělávání obyvatelstva. Portál je snadno přístupný, je určen pro 
odborníky i laiky a umožňuje volné využití produktů. 

Diskuze a závěr

     Internetový portál je „nástrojem“ pro navazující preventivní působení. Portál je dlouhodobě rozvíjen 
a aktualizován. Elektronická forma vzdělávání obyvatelstva odpovídá současným trendům, které jsou 
upřednostňovány před „klasickými“ tištěnými materiály a formami jejich šíření. 
     Preventivní portál byl v průběhu let 2013 až 2015 využíván jako podpora pro vzdělávací aktivity, např. 
šíření zpracovaných materiálů obcím a vybraným provozovatelům bytového fondu, realizaci seminá-
ře pro provozovatele bytového fondu a provozovatelé sociálních zařízení, prezentaci zpracovaných 
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preventivních materiálů na vybraných úřadech (stavební úřady, obecní úřady, katastrální úřady) a v 
dopravních prostředcích a realizaci konference „Tiché nebezpečí“. (Pokorný, 2014)
     Preventivní aktivita není ze strany MV – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky celorepublikově koordinována. Ústřední správní úřad na úseku požární ochrany spolupracuje 
formou poskytování statistických údajů o událostech za Českou republiku a při komunikaci s médií.  
V budoucnosti se jeví jako perspektivní koordinovaná spolupráce s dalšími orgány, které se podílí na 
zajišťování bezpečnosti obyvatelstva. Jde zejména o zdravotnickou záchrannou službu, orgány policie 
a orgány samosprávy.
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BODNÁ PORANĚNÍ SRDCE. 3 KAZUISTIKY S BODNÝM PORANĚNÍM SRDCE
V SIUCIDIÁLNÍM POKUSU S DOBRÝM KONCEM?

¹ Gaj J., ¹ Brát R., ¹ Bárta J., ¹ Dočekal B., 2 Madeja R., 2 Ječmínek V., 3 Škorpil J.
¹ Kardiochirurgické centrum FN Ostrava
² Traumatologické centrum FN Ostrava, 
³ Kardiochirurgické oddělení FN Plzeň

Abstrakt

     Ošetření nemocných s bodným poraněním srdce je v naší republice relativně výjimečné. Jednak pro 
malou frekvenci těchto poranění, jednak pro závažnost klinického průběhu velmi často vedoucí k exitu. 
Přibližně 50% nemocných umírá v terénu ještě před poskytnutím první pomoci z důvodu hypovole-
mického a posléze hemoragického šoku. Pokud je nemocný přivezen rychlou zdravotnickou pomocí 
(RZP) do nemocnice na oddělení urgentního přijmu (OUP) stabilní, provádí se rychlá diagnostika. Roz-
hodující je emergentní chirurgická revize, která se provádí v případě nutnosti bez předchozího vyšetřo-
vání. Spočívá v sutuře poraněného srdečního oddílu a revizí bodného kanálu s ošetřením poraněných 
orgánů a tkání. Ve 3 kazuistikách presentujeme úspěšné ošetření pacientů s bodným poraněním srdce, 
které si nemocní způsobili v sebevražedném pokusu. Jeden nemocný byl pro závažné přidružené po-
lytrauma operován společně s traumatology a chirurgy.

Klíčová slova: srdce, bodná rána, zašití, záchrana

STAB WOUNDS OF THE HEART. 3 CASE REPORTS OF PUNCTURED INJURIES
OF THE HEART IN SUICIDE ATTEMPTS WITH HAPPY END?

¹ Gaj J., ¹ Brát R., ¹ Bárta J., ¹ Dočekal B., 2 Madeja R., 2 Ječmínek V., 3 Škorpil J.
¹ Center of Cardiac Surgery, Faculty Hospital of Ostrava, Czech Republic
²  Center of Traumatology, Faculty Hospital of Ostrava, Czech Republic
³ Center of Cardiac Surgery, Faculty Hospital of Pilsen, Czech Republic

Abstract

     Treatment of patients with punctured cardiac injuries is comparatively exceptional in our country. 
This is due to the low frequency of these injuries and the severe clinical course leading frequently to 
early death. Approximately 50% of patiens dies on terrain, before providing first aid for hypovolemic 
and haemorrhagic shock. If patient rushed to emergency departement stable, diagnostics perform 
fast. Acute surgical revision is crucial, without performing diagnostic proces in case of need. Involves 
suturing cardiac injury, revision of stab channel and treatment of injured organs and tissues. We pre-
sent 3 case reports with successful treatment of punctured injuries of the heart in suicide attempts. 
For severe polytrauma was operated in cooperation with traumatologists and surgeons one patient. 

Keywords: heart, stab wound, suture, rescue

Úvod

     Až do konce 19. století téměř všechny vůdčí osobnosti medicíny odmítali možnost úspěšné chi-
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rurgické léčby penetrujícího poranění srdce. Ještě v roce 1883 prohlásil světoznámý rakouský chirurg 
Theodor Billroth: „Chirurg, který by se pokusil zašít ránu na srdci, ztratí respekt svých kolegů“ (Harman 
P., K. et al., 1991). V roce 1896 německý chirurg Ludwig Rehn ošetřil 1,5cm bodnou ránu pravé komory 
srdeční přímou suturou stěny, metodu nazval: „cardiorhaphia“ (Sugg W., L. et al., 1968). Počet ošetření 
penetrujících poranění srdce se zvyšoval a v následujících letech byly publikovány četné soubory s 
úspěšností léčby v rozmezí 30-50% (Crawford F., A. et al, 1991). Prokázalo se, že správně indikovaná 
agresivní terapie penetrujících poranění srdce, včetně sternotomie a přímé sutury myokardu je pro 
pacienta nejvýhodnější (Harman P., K. et al., 1991; Sugg W., L. et al., 1968; Ashaf I., et al., 1977). Aplikace 
tkáňových lepidel, použití nových hemostatických materiálů na podkladě aktivní polymerní glukózy 
a aktivního trombinu vedly ke zdokonalení klasické chirurgické techniky v posledních letech (Škorpil, 
J., et al., 2014). Při penetrujícím poranění srdce dochází k poranění srdce a srdečních struktur ostrým 
předmětem s dlouhou čepelí nebo projektilem střelné zbraně, přičemž bodná poranění bývají zpra-
vidla méně devastující než poranění střelná (Škorpil, J., et al., 2014). Přibližně 50% nemocných umírá v 
terénu před poskytnutím první pomoci z důvodu hypovolemického a posléze hemoragického šoku. 
Bodná poranění srdce bývají v 80-90% spojena se vznikem srdeční tamponády. V závislosti na velikosti 
předmětu způsobujícího zranění a jeho případné neodborné odstranění z rány může způsobit exsan-
guinaci s hypovolemickým a hemoragickým šokem ještě před poskytnutím první pomoci (O´Connor J., 
et al, 2009; Arreola-Risa C., et al, 1995). Pokud je čepel bodného nástroje ponechána v ráně, při příjmu 
nemocného na OUP zůstává in situ do provedení chirurgické revize (Škorpil, J., et al., 2014; Arreola-Risa 
C., et al, 1995). Anatomické poměry předurčují, že nejčastěji bývá postižena pravá komora v 43%, levá 
komora v 33%, pravá síň v 14%, levá síň v 5% a velké cévy (aorta, plícnice) v 5%. Poranění je označová-
no jako komplexní, dojde-li k vytvoření zkratové cirkulace, poranění chlopní, papilárního svalu nebo k 
laceraci koronární arterie (5%), (Wall, et al., 1997).

     Diagnostika na OUP u nemocného hemodynamicky stabilního, u kterého se bodné poranění srdce 
pouze předpokládá, provádíme kromě fyzikálního vyšetření, vstupních odběrů (včetně kardioselek-
tivních enzymů) a EKG také RTG snímek srdce a plic, echokardiografické vyšetření (ECHO) a compu-
terovou tomografii s angiografií (CT AG). ECHO je rychlá, neinvazivní diagnostická metoda s vysokou 
senzitivitou a specifitou vyšší než 90% při hodnocení výpotku v perikardu. Potvrzuje či vyvrací srdeč-
ní tamponádu. Popisuje stažlivost myokardu a odhalí případné zkraty, poranění chlopenního apará-
tu či přítomnost cizích těles. CT AG je na pracovištích vybavených tímto přístrojem nejdokonalejším 
diagnostickým nástrojem, schopným odhalit tekutinu v perikardu, přesně lokalizuje zdroje krvácení i 
rozsah přidružených poranění v dutině hrudní či břišní (Asensio, J. A. et al, 2001; McLaughlin J.,S.,   et 
al, 1997). Pokud je poranění srdce prokázáno, je pacient transportován k operační revizi nejlépe na 
kardiochirurgické pracoviště. Pokud je na OUP nemocný hemodynamicky nestabilní, je doporučováno 
provést emergentní thorakotomii přímo na OUP, pokud je OUP na tento typ zákroku vybaveno. Pokud 
ne, je indikován urgentní převoz k chirurgické revizi na operační sál. V těchto případech je nutností 
zajištění základních životních funkcí nemocného a hrazení krevních ztrát. Perikardiocentéza jehlou se 
širším průsvitem a drenáží 40-50 ml tekutého obsahu perikardu či provedením fenestrace perikardu 
dokáže zlepšit hemodynamický stav na dobu nezbytně nutnou k převozu na operační sál (Wall, M. J. et. 
al, 1997; Asensio, J. A. et al, 2001). Obr. č. 1 znázorňuje rozhodující algoritmus u bodných poranění srdce.
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Obrázek1 Rozhodující algoritmus u bodných poranění srdce (Škorpil, J., et al., 2014).

     Po převozu na operační sál je nemocný uveden do celkové anestezie, pokud již není, je intubován, 
zajišťují se potřebné centrální a periferní vstupy k podávání krevních náhrad, roztoků a invazivnímu 
měření arteriálního tlaku a centrálního žilního tlaku. Intravenózně se podávají širokospektrá antibiotika, 
probíhá dezinfekce operačního pole (McLaughlin, J.,S. et al, 1997).  

     Standardním kardiochirurgickým přístupem je mediální stereotomie, může se však provést také 
anterolaterální thorakotomie, dle zvážení zkušeností operatéra. V případě potřeby je možno thorako-
tomii doplnit o sternotomii v tzv. „open book torakotomii“. Po otevření dutiny perikardu se manuálně 
odstraňují koagula, odsává krev a pod zrakovou kontrolou a za ochrany srdce a plic se extrahuje bodný 
nástroj, pokud je přítomen. Pokud přítomen není, digitální kompresí se kontroluje krvácení. Poranění 
srdečních síní i komor se ošetřuje naložením matracového stehu polypropylenovým vláknem (velikost 
4-0) zauzleným přes plstěné či teflonové podložky nebo podložky vytvořené z autologního perikardu. 
Je-li poraněna věnčitá tepna, je pravidlem, že drobné větve v periferní části věnčitých tepen mohou 
být ošetřeny ligaturou. Pokud je poraněna proximální či střední část koronární arterie, je nutné provést 
chirurgickou revaskularizaci (bypass). V případě poranění koronární arterie s probíhající ischemií myo-
kardu a selháním srdce jako pumpy nebo v případě poranění intrakardiálních struktur, je nutné k pro-
vedení kardiochirurgického výkonu použít přístroj pro mimotělní oběh. Po ukončení ošetření poranění 
srdce je nutná pečlivá revize bodného kanálu a revize pleurálních dutin k vyloučení poranění plíce či 
jiných orgánů (Škorpil, 2014; Wall, M. J. et. al, 1997; Asensio, J. A. et al, 2001). 

Kazuistika 1:
46-letá nemocná léčící se pro depresivní syndrom si v sebevražedném pokusu zabodla 6cm dlouhou 
šicí jehlu do 7 mezižebří v levé medioklavikulární čáře a po té 30 minut trénovala na rotopedu. Bylo ji 
nevolno, vše řekla manželovi, který volal RZP. Ve spádové nemocnici bylo provedeno RTG S+P (obr. č. 
2) a CT AG s nálezem cizího tělesa penetrující stěnu levé komory srdeční s nálezem koagul a volné te-
kutiny v dutině perikardiální. Ve stabilizovaném stavu převezena RZP na kardiochirurgické centrum FN 
Ostrava k operační revizi. ECHO provedené na operačním sále vylučuje poranění chlopenního aparátu 
a potvrzuje koagula a volnou tekutinu v dutině perikardiální, bez útlaku srdečních struktur. Provedena 
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mediální stereotomie, v perikardu přítomno 50 ml koagul a 50ml starší krve. Jehla proniká u hrotu levé 
komory do dutiny levé komory. Provedena extrakce jehly, po té přítomno žilní krvácení, sutura místa 
vpichu, drenáž perikardiální dutiny. Bezproblémový pooperační průběh. Pacientka přeložena 6. poope-
rační den na psychiatrické oddělení ve spádu.

Kazuistika č. 2:
29-letý nemocný, paranoidní schizofrenik se v suicidiálním pokusu bodl kuchyňským nožem do levé 
strany hrudníku a protože nezemřel, vyskočil z 3 patra panelového domu. Skokem si způsobil frakturu 
sterna, otevřenou frakturu radia vlevo, otevřenou frakturu diafýzy femoru vpravo, frakturu zygomatiko-
maxilárního komplexu Le Fort II. bilaterálně a další četné tržné rány. Nalezen v bezvědomí, spontánně 
dýchající s nožem v hrudníku. RZP zaintubován, sedován, zajištěny vitální funkce, převezen na OUP 
FN Ostrava. Zde progrese hemoragicko-traumatického šoku, hypotenze, tachykardie, nutná podpora 
oběhu kombinovanými katecholaminy. V kritickém stavu emergentně převezen na operační sál (obr. č. 
3) bez provedení vstupního CT AG.  Proveden kombinovaný operační výkon za účasti kardiochirurga, 
traumatologa a chirurga. Provedena mediální stereotomie a za ochrany srdce a plic pod vizuální kon-
trolou opatrně extrahována čepel nože z těla. Čepel nože je 20cm dlouhá a 5cm široká a v důsledku 
pádu došlo k jejímu vyhnutí asi o 70° oproti rukojeti nože (obr. č. 4). Proniká 5 mezižebřím vlevo 5cm 
mediálně od bradavky do hrudníku, poraňuje dolní lalok levé plíce v délce 8cm, natíná perikard a pora-
ňuje epikard a myokard u hrotu levé komory srdeční v délce 4cm do hloubky 8-10mm, přítomno žilní 
krvácení. Z levé dutiny hrudní odsáto1000 ml krve. Dále čepel proniká přes bránici vlevo a poraňuje 
přední a zadní stěnu žaludku. Provedena sutura levé komory srdeční za pomoci plstěných podložek, 
sutura levé plíce, drenáž levé pleurální a perikardiální dutiny, uzávěr sternotomie. Následně provedena 
revize dutiny břišní, sutura bránice, přední a zadní stěny žaludku a repozice a stabilizace zlomenin 
chirurgy a traumatology. Aplikováno celkem 8x erytrocyty, 8x mražená plasma a jeden trombocytární 
koncentrát. Odloženě ve druhé době provedena stabilizace fraktur obličejových kostí. Pacient hospi-
talizován na ARO oddělení celkem 14 dní a poté přeložen na ARO oddělení spádové nemocnice. Po 
dalších 10 dnech hospitalizace přeložen na psychiatrické oddělení ve spádové nemocnici.

Obrázek2 RTG S+P se zabodnutou šicí jehlou do 7 mezižebří vlevo.
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Obrázek3 Pacient na operačním sále před provedením stereotomie

Obrázek4 Extrahovaný nůž s 20 cm čepelí šířky 5cm a deviací 70° po pádu z 3 patra.
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Kazuistika č. 3:
55-letý nemocný opakovaně léčen v psychiatrické léčebně pro chronický etylismus. V suicidiálním po-
kusu se nejprve popálil na bércích obou dolních končetin, když vstoupil do otevřeného ohně. Další 
den si dvakrát zabodl kuchyňský nůž do levého hrudníku. RZP přivezen na OUP FN Ostrava, spontánně 
dýchající, tlakově stabilní, bez nutnosti podpory katecholaminy. Provedeno CT AG prokazující hemo-
perikard, hemotorax vlevo a pneumotorax hrotu vlevo. V laboratoři pokles v krevním obraze. ECHO 
tekutinu v perikardu také prokazuje, bez známek tamponády srdeční. Převezen na operační sál k akutní 
revizi. Provedena levostranná thorakotomie v 5 mezižebří. Nalezeny dva bodné kanály. První prochází 
pod 4 žebrem ventrálně vlevo a poraňuje dolní lalok levé plíce v délce 1cm. Druhá rána procházející 
pod 4 žebrem je lokalizována mediálně, proniká přes přední a laterální perikard a protíná v rozsahu 
15mm srdeční sval do poloviny tlouštky myokardu. Lokalizací je incize myokardu umístěna mezi dvě 
marginální větve levé koronární tepny. Provedena sutura rány na srdci, sutura levé plíce, odsáto 600ml 
krve z levé pohrudniční dutiny, drenáž perikardiální a levé pleurální dutiny. Po 10 dnech pacient pře-
ložen z ARO odd. na popáleninové centrum FN k léčbě popálenin II-III stupně na bércích bilaterálně. 
Odtud byl nemocný přeložen po 14 dnech na psychiatrické oddělení spádové nemocnice.

Diskuze a závěr

      Přednemocniční mortalita nemocných s bodným poraněním srdce se udává v rozmezí          15-65%. 
Mortalita nemocných, kteří se dostanou do zdravotnického zařízení a kterým je provedena emergentní 
thorakotomie na OUP se udává 5-25%. Naopak u nemocných, kteří jsou operováni na operačním sále, 
se přežívání pohybuje v rozmezí 70-80%. Z uvedeného vyplývá, že nemocní, jež jsou emergentně ře-
šeni na OUP se v době přijetí do zdravotnického zařízení nacházejí v mnohem těžším klinickém stavu 
(Arreola-Risa C., et al, 1995; Asensio, J.,A., et al., 2001; McLaughlin, J.,S.,   et al., 1997; Tyburski, J. G. et al,  
2000). 

     Všechny tři kazuistiky mají společného jmenovatele v tom, že si poranění srdce nebo i dalších orgá-
nů způsobili nemocní sami v důsledku svého psychiatrického onemocnění. Všichni tři nemocní také 
zakončili pobyt ve zdravotnickém zařízení na psychiatrickém oddělení. Zpětně musíme konstatovat, 
že tito nemocní měli veliké štěstí, že mnohdy fatální poranění srdce přežili. Je otázkou, nakolik bude 
účinná jejích další ambulantní psychiatrická dispenzarizace a léčba a zda se jim někdy v budoucnu 
nepodaří dokonat sebevražedný pokus úspěšně?
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SOUČASNÉ ZAKOTVENÍ ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
V LEGISLATIVĚ ČESKÉ REPUBLIKY

1,2 Kaniok R., 1,2 Kanioková Veselá P., 3 Novomeský F.
1 Oddělení Anesteziologie a Resuscitace, Městská nemocnice Ostrava

2 Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice s poliklinikou Havířov
3 Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakt

     Hlavním právním předpisem upravujícím pravidla fungování zdravotnické záchranné služby na 
území České republiky je zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě (dále jen „zákon“). Pro-
váděcím předpisem je pak vyhláška č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné 
službě. Právně nevyhovující stav byl napraven právě přijetím zákona, neboť do té doby byla činnost 
zdravotnické záchranné služby upravována pouze podzákonnou právní normou, kterou byla vyhláška 
č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Rovněž příslušná ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách se ukázala být nedostatečná, a to právě z toho důvodu, že v této právní normě 
absentuje příslušná právní úprava.
     Dle zákona je zdravotnická záchranná služba složkou, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy po-
skytována zejména přednemocniční neodkladná péče osobám se závažným postižením zdraví, nebo 
v přímém ohrožení života, přičemž přednemocniční neodkladná péče je definována jako neodkladná 
péče poskytovaná pacientovi na místě vzniku závažného postižení zdraví nebo přímého ohrožení živo-
ta a během jeho přepravy k cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče. 
     Předmětem našeho krátkého sdělení bude rozbor některých základních pojmů, kterými se řídí 
činnost zdravotnické záchranné služby, a které ji takto zakotvují v právním řádu České republiky. Bude 
poukázáno na příslušné ustanovení zákona, kterým se řídí financování zdravotnické záchranné služby a 
nastíněna možná vize, jak se může ubírat situace zdravotnické záchranné služby v blízké budoucnosti.

Klíčová slova: zdravotnická záchranná služba, přednemocniční neodkladná péče, legislativa, financo-
vání

CURRENT STAY OF EMERGENCY MEDICAL SERVICES
IN RELATION TO LEGISLATION OF CZECH REPUBLIC

1,2 Kaniok R., 1,2 Kanioková Veselá P., 3 Novomeský F.
1 Department of Anesthesia and Intensive Care, City Hospital of Ostrava

2 Department of Anesthesia and Intensive Care, Hospital of Havířov
3 Institute of Forensic Medicine and Medical Expertises, Jessenius Faculty of Medicine, Comenius University, Martin, Slovak Republic

Abstract

     Act No. 374/2011 is a main law which controls rules of functioning of Emergency Medical Service in 
Czech Republic. Decree No 240/2012 is an implementary regulation of this law. Decree No 424/1992 
was a lower precept of law so that the insufficient juridical state was solved by assumption of this law. 
Specific provisions of the statute of Act No 372/2011 are also inadequate.
     According to law the Emergency Medical Service is a medical service which on the basis of emer-
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gency call provides prehospital care to patients which severe impairment of health or in direct life 
threatening situation in place of occurrence of severe impairment of health or direct life threatening 
events as well as in the course of his transport to target provider of hospital care.
     Analysis of some basic terms affecting the working of Emergency Medical Service will be the aim of 
our presentation. Specific implementary regulations will be pointed any more than abstraction how 
could be a situation in near future.

 Keywords: Emergency Medical Service, prehospital care, legislature, financing

Úvod

     Zákon o zdravotnické záchranné službě obsahuje obecně pravidla určující poskytování zdravotnické 
záchranné služby. Právně ošetřuje povinnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby, práva a 
povinnosti cílového poskytovatele zdravotních služeb, definuje podmínky pro řešení mimořádných a 
krizových situací.
     Zákonem o zdravotnické záchranné službě je definována a používána řada pojmů. Především ze zá-
kona je zdravotnická záchranná služba zdravotní služba, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy po-
skytována zejména přednemocniční neodkladná péče osobám se závažným postižením zdraví, nebo 
v přímém ohrožení života, přičemž přednemocniční neodkladná péče je definována jako neodkladná 
péče poskytovaná pacientovi na místě vzniku závažného postižení zdraví nebo přímého ohrožení živo-
ta a během jeho přepravy k cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče.
     Je evidentní, že v případě přežitých nehod potápěčů je to právě zdravotnická záchranná služba, která 
je zodpovědná nejen za urgentní transport postiženého potápěče k nejbližší vhodné hyperbarické 
komoře, ale odpovídá během převozu také za náležitý management a zdravotní péči, poskytovanou 
postiženému potápěči na základě seriózní diagnostiky a aktuálních „guidelines“ pro tento typ zcela 
specifických nehod. Zdravotnická záchranná služba se tak stává předmětem jakési „mutuální komuni-
kace“, kde zodpovědní potápěči musí s její intervencí v případě nehody počítat a vice versa, zdravotnic-
ká záchranná služba musí být na tento druh specifické intervence odborně připravena.

Materiál a metody

     Níže budou rozebrány některé pojmy používané příslušnou legislativou, kterou se řídí fungování 
zdravotnické záchranné služby.
     Závažné postižení zdraví je klíčový pojem, jehož definice je obsažena v ustanovení § 3 zákona. Závaž-
né postižení zdraví je náhle vzniklé onemocnění, úraz nebo jiné zhoršení zdravotního  stavu,  které  působí  
prohlubování  chorobných  změn,  jež  mohou  vést  bez  neprodleného poskytnutí zdravotnické záchranné 
služby ke vzniku dlouhodobých nebo trvalých následků, případně až  k  náhlé  smrti,  nebo  náhle  vzniklá  
intenzivní  bolest  nebo  náhle  vzniklé  změny  chování  a  jednání postiženého  ohrožující  zdraví  nebo  život  
jeho  samého  nebo  jiných  osob. 
Stejným paragrafem je pak definováno i přímé ohrožení života, a to jako náhle vzniklé onemocnění, úraz 
nebo jiné zhoršení zdravotního stavu, které vede nebo bez neprodleného poskytnutí zdravotnické záchranné 
služby by mohlo vést k náhlému selhání některé ze základních životních funkcí lidského organismu.
     Přednemocniční neodkladná péče je pak neodkladná péče poskytovaná pacientovi na  místě  vzniku  
závažného  postižení  zdraví  nebo  přímého  ohrožení  života  a  během  jeho 
přepravy k cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče.
Dojezdová doba je pak čas od převzetí pokynu k výjezdu výjezdovou skupinou od operátora zdravot-
nického operačního střediska nebo pomocného operačního střediska a musí být dodržena s výjimkou 
případů nenadálých nepříznivých dopravních nebo povětrnostních podmínek nebo jiných případů 
hodných zvláštního zřetele.
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     Financování zdravotnické záchranné služby je pak přímo odvislé od ustanovení zákona, které říká, 
že poskytovatelem zdravotnické záchranné služby může být pouze příspěvková organizace zřízená 
krajem. § 22 zákona stanoví, že:
     Činnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby při poskytování zdravotnické záchranné služ-
by a činnosti k připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných 
událostí a krizových situací jsou financovány

a) z veřejného zdravotního pojištění, jde-li o hrazené zdravotní služby,

b) ze státního rozpočtu, ze kterého se hradí náklady na

1. připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací; výši úhrady stanoví vláda nařízením 
v závislosti na počtu osob s trvalým nebo hlášeným pobytem na území příslušného kraje,

2. provoz letadel pro zdravotnickou záchrannou službu,

c) z rozpočtů krajů, ze kterých jsou hrazeny náklady nehrazené podle písmen a) a b), a to odděleně od 
jiných zdravotních služeb a dalších činností.

Diskuse

     V současné době tolik diskutované a orgány České lékařské komory podporované sloučení součas-
ných krajských zdravotnických záchranných služeb pod jednotné, státem řízené Generální ředitelství 
zdravotnické záchranné služby České republiky, a to po vzoru Generálního ředitelství hasičského zá-
chranného sboru České republiky a Policejního prezidia. Vytvoření jednotné zdravotnické záchranné 
služby by nepřineslo ani smysluplné změny v organizaci záchranné služby, ani vyřešení dlouhodobého 
nedostatku lékařů, ani prospěšné změny v technické vybavenosti, ani faktické finanční úspory (Slabý, 
2016).

Závěr

     Provázanost jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému České republiky je dostateč-
ně legislativně ošetřena a rovněž investice do této problematiky lze označit jako dostatečné. Naproti 
tomu stále nedořešenou otázkou je právní ochrana zdravotníků, která i po více než dvacet let trvajícím 
volání po nápravě se stále nachází v právním vakuu a zdravotníci se při své práci jsou nuceni opírat se 
v právním státě více o svou přirozenou intuici než o silné a „neprůstřelné“ zákony.

Referenční seznam

Slabý, M. (2016) Zdravotnické záchranné služby v České republice – fakta a čísla. Urgentní medicína, 14(1), 6-10.



108

Seznam autorů
List of authors

B

C-Č

D

F

G

H

CH

J

K

M

N

O

P

R

S-Š

T

V

Z

Bárta J. 98,  Bolek L. 70,  Babuška V. 70, Bielik L. 25, Brát R. 98

Capulič I., Černický M. 25

Dejmek J. 70, 71,77  Demel J. 64, Dočekal B. 98

Fabian R. 46, 48
 

Gaj J. 64, 98

Hájek M. 31, 32, 33, 36, 37, 51, 58, 59, 63, 64, 67, 95, 97, 104, Herman O. 25, 26, Hrnčíř E. 20, 37, Hyánek T. 46, 48

Chmelař D. 37, 51, 58

Janík M., Ječmínek V. 64, 98, Jurdíková K. 25

Kaniok R.105, Kanioková Veselá P. 105, Kiseľová L. 67, Klugarová J. 84, 86, 91, Klugar M. 37, 78, 84, 86, Knížová S. 67,
Krajčovičová Z. 25, 38, 39, 45, Kuncová J. 70, Kusinová P. 

Madeja R. 64, 98, Marečková J. 80, 84, 86, 87, 88, 91, Marková M. 70, 73, 77,  Matišáková I. 25, Meluš V. 25, 38, 45, Mišinová M. 25

Novomeský F. 37, 58, 105 

Opatovská Z. 25

Pleva L. 64, Poch T. 48, Pokorný J. 93, Procházka V., Pudil R.12, 16, 37

Rozložník M. 8, 37, 51, 58, 67, Růžička A.

Stránský J. 64, 20, Svoboda J. 31, 36, 37, Svobodová K. 31, 36, 37, Škorpil J. 98, 99, 100, 104

Tučková D. 78, 86

Vitoušková A. 31, 36, 37, Vlček V. 93

Zigo R. 25, 38, 45, Zub D. 31, 36, 37



109

Věcný rejstřík
Subject index

A

B

C

D

E

F

G

H

CH

I

J
K

L

M

N

O

P

R

S

T

U
V
Z

acute indications 31
akutní indikace 31
arctic circle 8
audiometric testing 39
audiometrické vyšetrenie 38, 40
average hearing threshold 39
biofyzika 70
biophysics 71
bodná rána 98
campaign 46, 93
carbon monoxide poisoning 59
carbonylhemoglobin 59
clinical  final outcome 59
clinical question 78 - 83
compensation 20, 21
contrast examination 16
crash injury of the limbs 64
designy studií 86, 88, 90
detector 19, 93
detektor 93, 94, 96
diabetic foot ulcer 52
diabetická noha 51
diving 8, 9, 11, 13, 20, 21
drtivé poranění končetin 64
EBM 55, 86, 87, 92
edém plic u plavců 12
echocardiography 16, 19
echokardiografie 16
emergency medical service 105, 106
evidence-based healthcare 78, 79, 80, 84, 91
equator 86, 87, 91
fibroblasts 70, 71
fibroblasty 70, 73
financing 106
financování 105, 107
fire 93, 94, 97
fournier gangrene 48, 51
fournierova gangréna 48, 49
freediving 12
gases 93
HBOT 25, 26, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 51, 52, 64, 
67, 68, 69
health disorders 21
heart 12, 98
HRR 70, 71, 76, 77
hyperbarická oxygenoterapia 25, 38
hyperbarická oxygenoterapie  31, 48, 51, 58, 70, 
hyperbaric 46, 47, 48
hyperbaric oxygen therapy 25, 26, 31, 38, 48, 51, 52, 
59, 64, 67, 71, 80, 82, 83, 84
hyperbarie 70
hyperbaroxie 64, 65
hyperoxia 52
hyperoxie 51
chronic indications 31
chronická indikace 31
in-vitro model 67
infection 48, 67
infekce 33, 34, 46, 51, 100
ischaemia 52
 ischemie 33, 51, 52
jednomístná hyperbarická komora 46
kampaň 93, 94, 97
karbonylhemoglobin 58
klinická otázka 78
klinický výsledek léčby 58
kontrastní vyšetření 16, 18

legislativa 105
legislature 106
medicína založená na vědeckých důkazech 78, 87
management 8, 46, 50, 106
manažment 8, 25, 30
metodologie 78, 86
methodology 20, 21, 77, 79, 80, 84, 86
microbubbles 16, 19
mikrobubliny 16, 17, 19
mitochondria 71
mitochondrie 70
monoplace hyperbaric chambre 46
náhla senzorineurálna strata sluchu 38, 39
necrotizing fasciitis 48, 50
nekrotizující fasciitída 48
neuropathy 52
neuropatie 51
normobaric 70, 71, 72
normobarie 70
odškodňování 20, 21, 23
operational sustainability 26
otrava oxidem uhelnatým 58
oxygenoterapie 14, 25, 26, 27, 30, 31, 38, 39, 44, 48, 51, 
53, 58, 67, 68, 70, 71, 77
oxygenotherapy 71
PICO 78, 79, 80, 82
PIRD 78, 79, 81
plavání 12, 13, 14
plyny 17, 72, 93, 96
polárny kruh 8
potápanie 8
potápění 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23
požár 93, 94, 95, 97
prehospital care 106
prevence 12, 14, 52, 58, 59 
prevence domácností 93
prevention 12, 59, 82,  94
prevention of households 93
priemerný sluchový prah 38, 42
přednemocniční neodkladná péče 105, 106
publikační guidelines 86, 90
re-breather 8, 9
reporting guidelines 87
rescue 8, 93, 98
research 8, 12, 25, 26, 71, 79, 83, 84, 86
sepse 46
sepsis 46
septic patient 46
septický pacient 46
srdce 13, 18, 98, 99, 100, 101, 103
stab wound 98, 103
study design 86, 87
sudden sensorineural hearing loss 38, 39, 45
suture 98
swimming induced pulmonary edema 12, 13
teeth 67
transcranial Doppler 16
transkraniální doppler 16, 18
udržateľnosť prevádzky 25
výskum 8, 25, 26, 27, 30, 44, 67
zašití 98
záchrana 98
zdravotní poruchy 20, 22
zdravotnická záchranná služba 105, 106
zuby 67



110

V. OSTRAVSKÉ DNY
HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

P
Mediální partner

Nakladatelství GEUM

Tisk

X-MEDIA s.r.o.

Grafická úprava

Jiří Gruner



111

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Poznámky



112

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................



113

HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2016
SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z KONFERENCE V. OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY
Editoři: Michal Hájek, Radek Pudil, Miloslav Klugar, Dittmar Chmelař
Sazba: Jiří Gruner 
Příspěvky ve sborníku neprošly jazykovou korekturou a bylo respektováno formální zpracování příspěvků od autora. 
Vydala: Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Syllabova 19, Ostrava, 702 00, Česká republika, 2016 
Vydání I. 
Náklad: 200 ks
Tisk: X-media s.r.o., Ostrava
ISBN: 978-80-7464-817-5

HYPERBARIC AND DIVING MEDICINE 2016
PROCEEDINGS OF V. CONGRESS OF OSTRAVA DAYS OF HYPERBARIC MEDICINE
Editors: Michal Hájek, Radek Pudil, Miloslav Klugar, Dittmar Chmelař
Design: Jiří Gruner
The contributions did not go through the language and grammar correction and the authors‘ 
formal rules were fully respected. 
Issued by: Medical Faculty, University of Ostrava, Syllabova 19, Ostrava, 702 00, Czech Republic, 2016 
Volume No. I. 
Number of copies: 200 pcs 
Print: X-media s.r.o., Ostrava
ISBN: 978-80-7464-817-5 



HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2016
SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z KONFERENCE V. OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY
Editoři: Michal Hájek, Radek Pudil, Miloslav Klugar, Dittmar Chmelař
Sazba: Jiří Gruner 
Příspěvky ve sborníku neprošly jazykovou korekturou a bylo respektováno formální zpracování příspěvků od autora. 
Vydala: Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Syllabova 19, Ostrava, 702 00, Česká republika, 2016 
Vydání I. 
Náklad: 200 ks
Tisk: X-media s.r.o., Ostrava
ISBN: 978-80-7464-817-5

HYPERBARIC AND DIVING MEDICINE 2016
PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE V. OSTRAVA DAYS OF HYPERBARIC MEDICINE
Editors: Michal Hájek, Radek Pudil, Miloslav Klugar, Dittmar Chmelař
Design: Jiří Gruner
The contributions did not go through the language and grammar correction and the authors‘ 
formal rules were fully respected. 
Issued by: Medical Faculty, University of Ostrava, Syllabova 19, Ostrava, 702 00, Czech Republic, 2016 
Volume No. I. 
Number of copies: 200 pcs 
Print: X-media s.r.o., Ostrava
ISBN: 978-80-7464-817-5 


