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ISCHEMICKO-REPERFUZNÍ POŠKOZENÍ
PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ A PROTEKTIVNÍ
ÚČINKY HYPOTERMIE
P. Ošťádal

Souhrn
Časné obnovení krevního oběhu při úspěšné kardiopulmonální resuscitaci pro srdeční zástavu znamená
zásadní krok k záchraně života. Během minuty až desítek minut trvající globální ischemii se však spouští
řada dějů, které probíhají i po obnovení cirkulace (v reperfuzi) a jež mohou vést k dalšímu poškození dosud
viabilních buněk (ischemicko-reperfuzní (IR) poškození). Je proto žádoucí se kromě všeobecné resuscitační péče a léčby příčiny srdeční zástavy pokusit také o omezení negativních dějů provázejících reperfuzi. Na poškození buněk v reperfuzi se zřejmě podílejí volné kyslíkové radikály, iontová dysbalance, aktivace proteáz, indukce apoptózy a významnou roli hraje jistě také aktivace zánětlivých mechanizmů. Většina
těchto procesů není tkáňově speciﬁcká a může probíhat v různých orgánech. V mozku, k ischemii velmi citlivé tkáni, se na IR poškození podílí i akumulace škodlivých neurotransmiterů, změny propustnosti hematoencefalické bariéry či edém. Spolu s prohlubující se znalostí patogenetických mechanizmů odpovědných
za vznik IR poškození se opakovaně objevovaly snahy o protektivní ovlivnění reperfundované tkáně. Byla
popsána řada intervencí zaměřených na „klíčové“ faktory IR poškození, které v experimentu často vedly až
k zázračným výsledkům, v klinických studiích však většinou zcela selhaly. Jeden terapeutický postup se
však z této neúspěšné řady vymyká – řízená hypotermie; v experimentech bylo prokázáno, že hypotermie
pravděpodobně pozitivně ovlivňuje většinu z výše popsaných patogenetických faktorů; detailní mechanizmy
tohoto účinku však dosud známy nejsou. První klinické studie ukázaly, že tento postup přináší jednoznačný
prospěch, především v protekci proti poškození mozku; řízená hypotermie je proto dnes jedním ze zásadních pilířů léčby nemocných po resuscitaci pro srdeční zástavu.
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Abstract
Ischemia-reperfusion injury following cardiac arrest and protective effects of hypothermia. Early
restoration of spontaneous circulation after successful cardiopulmonary resuscitation is an essential
lifesaving step. However, within minutes of global ischemia, several pathways are triggered that progress
even after reperfusion and may cause further damage to ischemic but viable cells (ischemia-reperfusion (IR)
injury). It is desirable, therefore, besides general resuscitation care and treatment of the cause of cardiac
arrest to prevent also the harmful effects of IR injury. Several pathogenic mechanisms participate in IR injury:
reactive oxygen species, ion imbalance, proteases activation, induction of apoptosis, and activation of inﬂammation. The majority of these processes are not tissue speciﬁc and may be detectable in different organs. In
ischemia very sensitive brain tissue, IR injury is enhanced by accumulation and excitotoxicity of some neurotransmiters, disruptions of bloodbrain barrier, or oedema. Together with increasing knowledge of IR mechanism, substantial efforts have been made to develop protective methods against IR injury. Many therapeutic
interventions targeted against “key” mechanisms of IR injury showed very promising results in experimental
studies but failed completely in clinical settings. Recently, however, one therapeutic approach has been
proved to be very effective also in clinical trials: mild hypothermia. Experimental studies have shown that hypothermia exerts beneﬁcial effects simultaneously on various parallel pathways participating in IR injury and
leads to signiﬁcant neuroprotection. Therapeutic hypothermia, therefore, became one of the crucial methods
in the current management of patients after cardiac arrest.
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Úvod
Úspěšná kardiopulmonální resuscitace a obnovení spontánní cirkulace po srdeční zástavě
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je zcela nezbytným krokem k záchraně života;
povšechná ischemie během oběhové zástavy
však vede k aktivaci celé řady patofyziologic-

kých procesů, postihujících celý organizmus,
které mohou způsobit další, často fatální poškození. Tento stav bývá označován jako „postresuscitační nemoc“ [1] nebo nověji jako „post-cardiac arrest syndrome (PCAS)“ [2–3].

Ischemicko-reperfuzní poškození
po srdeční zástavě
Ačkoli patofyziologické pochody, podílející se
na PCAS, spouštěné ischemií a reperfuzí, jsou
do značné míry podobné v různých tkáních,
z hlediska klinické manifestace je můžeme rozdělit na: (i) poškození mozku, (ii) dysfunkce
myokardu, (iii) systémová ischemicko-reperfuzní reakce a (iv) perzistující základní onemocnění [2–3]. Klinická závažnost těchto projevů
závisí na celé řadě faktorů, především na stavu
organizmu před oběhovou zástavou, přítomných komorbiditách a délce trvání povšechné
ischemie. Pro další prognózu pacienta je zcela
zásadní ovlivnění základního onemocnění, se
snahou zabránit opakování oběhové zástavy,
hemodynamická stabilizace, zajištění dostatečné oxygenace, normalizace vnitřního prostředí a jak se v poslední době stále více ukazuje – neuroprotekce. Podle některých údajů
je totiž poškození mozku zodpovědné až za
68 % úmrtí nemocných přijatých na jednotku
intenzivní péče po resuscitaci pro srdeční zástavu mimo nemocnici [4].
Příznivé ovlivnění ischemicko-reperfuzního
poškození po srdeční zástavě je jedním z klíčových postupů, které mohou významným způsobem ovlivnit jak samotné přežití, tak i kvalitu života nemocného. Je proto pochopitelné,
že mechanizmy PCAS a možnosti jejich ovlivnění jsou v současné době předmětem intenzivního zájmu řady experimentálních i klinických
laboratoří.
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Poškození mozku
Mechanizmus mozkového poškození po srdeční zástavě zahrnuje celou řadu patogenetických pochodů, od excitotoxického působení
některých neuromediátorů přes porušenou homeostázu iontů, především vápníku, uvolnění
volných radikálů, patologickou aktivaci proteáz
až k aktivaci apoptózy (obr. 1).
V průběhu PCAS byl popsán zánik mozkových buněk jak nekrózou, tak apoptózou; relativní podíl obou procesů se podle různých
autorů liší a závisí zřejmě na řadě dalších faktorů
[5]. Na poškození mozku se účastní mikrovaskulární postižení tzv. „no-reﬂow“ fenoménem;
mechanizmem, který není doposud zcela vysvětlen [6]. Podílí se na něm pravděpodobně intravaskulární trombóza, která vede k poruchám
perfuze a k pokračování regionální ischemie
i po obnovení krevního průtoku mozkem [7].
U nemocných po srdeční zástavě bývá také popisován edém mozku, jen zřídka provázený zvýšením nitrolebního tlaku; není však jasné, zda
edém může přispívat ke zhoršení perfuze nebo
zda se jedná pouze o následek předchozího ischemického poškození [8]. Dalším nepříznivým
patogenetickým faktorem je relativně často pozorovaná hypertermie. Vzestup tělesné teploty
nad 37 °C je spojen s horší prognózou včetně
zvýšené mortality [9–10].
V průběhu mozkové ischemie dochází také
k synaptickému hromadění glutamátu – aminokyseliny, která působí jako neurotransmiter,
a to především kvůli selhání energeticky náročného zpětného vstřebávání tohoto mediátoru do glií. Glutamát ve vysoké koncentraci aktivuje glutamátové receptory (především
N-methyl-D-aspartát (NMDA) receptory), což
způsobuje protrahovanou depolarizaci nervových buněk, vedoucí k inﬂuxu iontů vápníku intracelulárně s následnou iontovou nerovnováhou a stimulací dalších, buňku poškozujících
procesů, jako je aktivace proteáz [11].
V průběhu ischemie a reperfuze se z poškozených mitochondrií uvolňují ve zvýšeném
množství reaktivní formy kyslíku, které spolu
s ischemickým poškozením antioxidačních
obranných systémů způsobují oxidativní stres
[12]. Nadbytek reaktivních forem kyslíku vede
k poškození buňky na nejrůznějších úrovních –
dochází např. k peroxidaci lipidů, přímému poškození DNA či k aktivaci apoptózy [11].
V ischemickém mozku byl opakovaně prokázán zánik buněk mechanizmem apoptózy,
která je spouštěna buď vnitřní, na mitochondriích závislou cestou, nebo aktivací speciﬁckých
receptorů. Vnitřní cesta aktivace apoptózy je
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Obr. 1. Vybrané mechanizmy ischemicko-reperfuzního poškození na úrovni nervové buňky.
NMDA – N-methyl-D-aspartát receptor, depol. – depolarizace, X – výměník, sym. – symporter,
MMP – matrixová metaloproteináza, ROS – reaktivní formy kyslíku

zahájena uvolněním cytochromu-c z mitochondrií s následnou aktivací kaspázy 9, která aktivuje kaspázu 3, a ta štěpí jadernou DNA.
Vnější, receptorová cesta, začíná navázáním
pro-apoptotického ligandu na specifický receptor (například Fas/FasL), čímž se aktivuje
kaspáza 8 a následně kaspáza 3 [11].
V průběhu protrahované mozkové ischemie dochází také ke spuštění zánětlivých mechanizmů – aktivují se mikroglie, zvyšuje se
exprese endoteliálních adhezivních molekul
a dochází k infiltraci poškozené tkáně periferními leukocyty [13]. Imunitní buňky potom
uvolňují celou řadu faktorů vedoucích k ampliﬁkaci zánětu a k dalšímu poškození tkáně (např.
oxid dusnatý, prozánětlivé cytokiny, superoxid
a pro teázy) [11].
Ischemie také poškozuje hematoencefalickou bariéru, vede k disrupci endoteliálních
„tight juntions“ a ke zvýšení cévní permeability
[14–15]. Tyto změny přispívají k prostupu tekutiny do intersticiálního prostoru, a tím ke vzniku
edému mozku.

Dysfunkce myokardu
S poruchou systolické funkce myokardu po srdeční zástavě se setkáváme často a lze předpokládat, že snížený minutový srdeční výdej jako
její důsledek přispívá ke špatné prognóze nemocných po úspěšné resuscitaci [4]. Příčinou
globální dysfunkce myokardu, přetrvávající po
obnovení krevního oběhu, je pravděpodobně

omráčení (stunning) myokardu, a není proto
překvapivé, že porucha kontraktility je zpravidla
pouze přechodná a přetrvává pouze hodiny až
dny, výjimečně i měsíce [16–17]. Bylo opakovaně popsáno, že omráčený myokard po srdeční zástavě reaguje velmi dobře na inotropní
podporu [12,18].

Systémová
ischemicko-reperfuzní reakce
Srdeční zástava představuje nejtěžší formu
šokového stavu, během které je zastavena
dodávka kyslíku a metabolických substrátů
tkáním. Úspěšná resuscitace zlepšuje tento
stav jen částečně: dochází sice k obnově krevního oběhu, ale minutový srdeční výdej je výrazně nižší než za normálních okolností. V důsledku dysfunkce myokardu, hemodynamické
nestability a případného selhání mikrocirkulace tak pokračuje neadekvátní zásobení tkání
kyslíkem [2]. Protrahovaný kyslíkový dluh vede
k aktivaci endotelu a spuštění systémové zánětlivé reakce, zvyšuje se riziko multiorgánového
selhání a infekce [19]. Vzestup sérových koncentrací solubilní intercelulární adhezivní molekuly 1 (sICAM-1), vaskulární buněčné adhezivní molekuly 1 (VCAM-1) a selektinu E a P,
které bývají nacházeny po úspěšné resuscitaci,
nepřímo ukazuje na aktivaci leukocytů a poškození endotelu [20–21].
Po resuscitaci navíc dochází k narušení rovnováhy koagulačního systému. Aktivace pro-
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koagulačních mechanizmů, která není provázena dostatečnou aktivací ﬁbrinolýzy, se může
podílet na selhání mikrocirkulace intravaskulární tvorbou ﬁbrinu a vznikem mikrotrombů
[22]. Bývá též pozorována relativní adrenální
dysfunkce – nedostatečná odpověď nadledvin
na stimulaci kortikotropním hormonem, přestože hladina kortizolu je po resuscitaci často
zvýšená [23].

Perzistující základní onemocnění
Patofyziologii PCAS také komplikuje základní
onemocnění, které je přímo odpovědné za srdeční zástavu nebo se na jejím vzniku podílí.
Stanovení di agnózy, průběh a léčba akutního onemocnění, jako jso u akutní koronární syndrom (AKS), plicní onemocnění,
sepse, krvácení či různé intoxikace, mohou
dále komplikovat PCAS a být jeho rozvojem
komplikovány.
AKS je příčinou srdeční zástavy mimo nemocnici u přibližně 40–50 % dospělých nemocných. Akutní uzávěr koronární tepny byl nalezen u 48 % nemocných po srdeční zástavě
bez zřejmé nekardiální příčiny [24]. Už během
resuscitace bývá u 40 % nemocných zvýšená
hladina troponinu, ukazující na předcházející
akutní infarkt myokardu [25]. Poškození myokardu při protrahované globální ischemii však
snižuje speciﬁtu srdečních biomarkerů pro stanovení diagnózy AKS u nemocných po resuscitaci. Za 12 hodin po obnovení krevního oběhu
klesá speciﬁta troponinu pro diagnózu infarktu
myokardu na 80 % [26]. U dospělých nemocných se srdeční zástavou v nemocnici byl AKS
diagnostikován jako příčina pouze u 11 % [27].
Plicní embolie je odpovědná za 2–10 % náhlých úmrtí [27]. Také primární plicní onemocnění jako chronická obstruktivní plicní nemoc,
astma nebo pneumonie mohou vést k respiračnímu selhání s následnou srdeční zástavou. Zdá
se, že poškození mozku způsobené srdeční zástavou při ventilačním selhání je těžší než při
primárně cirkulačním selhání. Je možné, že
zásadní škodlivý vliv zde má perfuze hypoxemickou krví během asfyxie [2]. Možnou příčinou srdeční zástavy je také sepse, poškození
plic (Acute Respiratory Distress Syndrome –
ARDS) a multiorgánové selhání. Sepse se
proto může zásadně podílet na zhoršení průběhu PCAS [4].

Protektivní účinky hypotermie
V posledních letech bylo vynaloženo značné
úsilí na výzkum ischemicko-reperfuzního poškození a možností jeho ovlivnění. Je však
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Tab. 1. Vybrané protektivní účinky hypotermie na ischemicko-reperfuzní poškození
po srdeční zástavě.
Iontová dysbalance
redukuje Ca2+ inﬂux
zlepšuje home ostázu K+
Oxidativní stres
inhibuje uvolnění ROS
zmenšuje peroxidaci lipidů, poškození DNA
Metabolizmus
pokles teploty o 1 °C snižuje metabolizmus o 5–7 %
zlepšuje poměr perfuze/ úroveň metabolizmu
Zánět
snižuje počet ne utroﬁlů ve tkáni
potlačuje aktivaci makrofágů, mikrogli í
snižuje endoteli ální expresi ICAM-1
snižuje produkci prozánětlivých cytokinů (IL-6)
Apoptóza
inhibuje apoptózu
Hematoencefalická bari éra, cévní preme abilita, edém
zmenšuje poškození hematoencefalické bari éry
tlumí edém, zmenšuje intrakrani ální tlak

ROS – re aktivní formy kyslíku, ICAM-1 – intercelulární adhezivní molekula 1, IL-6 – interle ukin 6

třeba zmínit, že většina postupů, které se v experimentu zdály být slibné až zázračné, v klinice
zcela selhala. Sem patří např. antioxidanty, inhibitory Na-Ca výměníku nebo protilátky proti
neutrofilům a složkám komplementu [12].
Jedním z možných vysvětlení neúspěchu těchto
intervencí je, že ovlivňují vždy pouze úzké spektrum patogenetických mechanizmů. Jak bylo
popsáno výše, na patogenezi ischemicko-reperfuzního poškození se však podílí celá řada
navzájem souvisejících pochodů [12].
Ze zmíněných neúspěšných pokusů o ovlivnění ischemicko-reperfuzního poškození se
vymyká jeden postup, který se ukázal být
úspěšný nejenom v experimentálních, ale i v klinických studiích – tímto postupem je navození
mírné hypotermie [28]. Dvě randomizované klinické studie a jejich meta-analýza ukázaly, že
řízená mírná hypotermie vedla ke zlepšení výsledků u dospělých, kteří zůstávali v bezvědomí
po resuscitaci pro srdeční zástavu mimo nemocnici [29–31]. Zdá se, že výjimečností hypotermie v ovlivnění ischemicko-reperfuzního
poškození je její příznivé působení na celou
řadu souběžně probíhajících procesů (tab. 1).

Hypotermie a metabolizmus
Hypotermie snižuje buněčný metabolizmus,
zmenšuje spotřebu energie a zvyšuje postischemickou utilizaci glukózy [32]. Pokles teploty o 1 °C snižuje úroveň metabolizmu v mozku
o 5–7 % [33]. Hypotermie redukuje přestup

iontů vápníku z extracelulárního prostoru intracelulárně a zlepšuje také homeostázu draslíku
[11].

Hypotermie a průtok krve mozkem
Za normálních okolností je průtok krve mozkem
přibližně 50 mL/100 g/min; s poklesem tělesné
teploty se tato hodnota snižuje. Podle experimentální studie Mori a spol. [34] na zvířecím modelu
klesá průtok krve mozkem z 48 mL/100 g/min
při normotermii na 21 mL/100 g/min při teplotě 33 °C a 11 mL/100 g/min při ochlazení
na 29 °C. Během ischemie a reperfuze je však
vztah mezi tělesnou teplotou a průtokem krve
mozkem mnohem méně jasný: po obnovení
krevního oběhu dochází zpravidla k přechodnému vzestupu průtoku, hyperemii; následně
se průtok mozkem postupně snižuje. Zdá se,
že hypotermie zabraňuje přechodné hyperemii,
a pomáhá naopak udržet průtok v následném
období [11].

Hypotermie a neurotransmitery
Neurotransmitery se během ischemie začínají
ve zvýšené míře vyplavovat za 10–20 min, jejich
hladina dosahuje vrcholu přibližně za 60 min
a k normálu se navrací po cca 90–120 min
[35]. Mírná hypotermi e v průběhu ischemie snižuje uvolňování mediátorů, při teplotě
30–33 °C je zcela inhibováno vyplavení glutamátu [36]. Zmenšení vzestupu hladiny glutamátu je spojeno s poklesem intracelulární
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koncentrace vápníku, se zmenšením spotřeby
adenosin trifosfátu (Adenosine Triphosphate –
ATP) a představuje pravděpodobně jeden z klíčových neuroprotektivních účinků hypotermie
[11,37].

Hypotermie, oxidativní stres
a apoptóza
Hypotermie inhibuje tvorbu volných radikálů,
snižuje peroxidaci lipidů a ochraňuje jadernou
DNA před přímým poškozením reaktivními formami kyslíku a fragmentací [38–39]. Bylo
navíc ukázáno, že hypotermie stimuluje produkci anti-apoptotického proteinu Bcl-2, inhibuje uvolnění cytochromu C a aktivaci kaspáz
[11,40].

Hypotermie a zánět
Hypotermie působí protizánětlivě, zmenšuje
počet neutroﬁlů v ischemií postižené tkáni a inhibuje aktivaci mikroglií. Hypotermie také snižuje expresi ICAM-1 a ovlivňuje tím interakce
mezi leukocyty a endotelem, snižuje produkci
různých prozánětlivých mediátorů, jako jsou
oxid dusnatý nebo interleukin-6, na čemž se
možná podílí inhibice transkripce nukleárního
faktoru kappa B (NFkB) [41–43]. Protizánětlivé účinky hypotermie jsou vyjádřeny nejen
v přítomnosti nekrózy, ale i tam, kde jsou buňky
sice ischemií poškozeny, ale přežívají [43].

Hypotermie a hematoencefalická
bariéra, cévní permeabilita
a vznik edému
Hypotermie omezuje vznik disrupcí hematoencefalické bariéry a snižuje cévní permeabilitu
po ischemicko-reperfuzním poškození, čímž
zmenšuje riziko vzniku edému [14–15]. Bylo
popsáno, že hypotermie snižuje tvorbu matrixových metaloproteináz, které se pravděpodobně
významně podílejí na poškození hematoencefalické bariéry během ischemie a reperfuze
[44].

Závěr
Ischemicko-reperfuzní poškození po srdeční zástavě je vážný klinický problém současné medicíny odpovědný za většinu úmrtí nemocných po
úspěšné resuscitaci mimo nemocnici. Po řadě
neúspěšných pokusů o ovlivnění tohoto ischemicko-reperfuzního poškození byl navržen nový
terapeutický postup, který prokazatelně významně zlepšuje prognózu nemocných po srdeční zástavě – řízená mírná hypotermie. Hypotermie příznivě ovlivňuje současně různé
paralelně probíhající procesy, které se na pa-
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togenezi ischemicko-reperfuzního poškození
podílejí.
Na základě současných znalostí je však
zcela zřejmé, že obnovením spontánního krevního oběhu po srdeční zástavě záchrana života
nemocného nekončí, ale začíná.
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