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KPR PŘIDRUŽENÉ TRAUMA VE VZTAHU K ZEMŘELÝM A PŘEŽIVŠÍM PACIENTŮM 
PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ MIMO ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Tabulka 2. Trauma PŘEŽIVŠÍ vs ZEMŘELÍ

Do studie bylo zahrnuto 859 pacientů s OHCA (mimonemocniční zástava oběhu),
ze kterých 628 zemřelo v průběhu KPR (ZEMŘELÍ) na místě a zbylých 231 bylo po ROSC   
(spontánním obnovení oběhu) přijato na JIP k další léčbě (PŘEŽIVŠÍ). Základní
charakteristiky jsou popsány v Tabulce 1. Zemřelí pacienti jsou zpravidla starší, s nižším    
   iniciálním de�brilovatelným rytmem, s nižším výskytem laické KPR, s delším průběhem
  samotné KPR, s méně častou přítomností svědka u zástavy a s častější srdeční
  etiologií zástavy v porovnání s přeživšími (JIP). Multivariantní analýzou jsme
  identi�kovali jako nezávislé faktory 30-denní úmrtnosti (Tabulka 4.) zástavu beze  
  svědka, srdeční etiologii zástavy, nede�brilovatelný iniciální rytmus a KPR    
  přidružené  trauma. KPR přidružené trauma bylo pozorováno u 30 (13%)    
  přeživších (JIP) a 547 (87%) zemřelých (p <0.0001). V multivariantní analýze bylo  
  trauma nezávisle asociované (Tabulka 5.) s vyšším věkem, laickým KPR, srdeční  
    etiologií zástavy, délkou KPR  a nede�brilovatelným rytmem. Porovnali jsme  
     přeživší pacienty s KPR přidruženým poraněním a zemřelé s pitevním   
      nálezem po KPR,  základní charakteristiky jsou znázorněny
      v Tabulce 2., nebyly nalezeny žádné rozdíly, kromě srdeční etiologie  
      zástavy. Porovnání jednotlivých poranění (Tabulka 3.) ukazuje, že   
      přeživší pacienti mají méně poranění hrudníku, zlomenin žeber,
      zlomenin sterna a více jaterních poranění v porovnání se zemřelými.  
      Nebyl nalezen žádný rozdíl v závažnosti daných poranění měřených  
      pomocí AIS a NISS v rámci obou skupin.

VÝSLEDKY

Pacienti, kteří zemřeli v průběhu KPR na místě jsou starší, méně s iniciálním
de�brilovatelným rytmem, s nižším výskytem laické KPR, s delším časem KPR a 
nižším výskytem zástavy přede svědky oproti přeživším. KPR přidružené trauma bylo 
pozorováno významně častěji u zemřelých v porovnání s přeživšími a jedná se tak o 
nezávislý faktor 30-denní úmrtnosti. Zemřelí pacienti mají více poranění hrudníku, 
zlomenin žeber a sterna, ale méně poranění jater oproti přeživším. Rozdíly
v závažnosti jednotlivých poranění měřených pomocí AIS a NISS se v obou
skupinách neliší.

ZÁVĚR

Retrospektivní observační studie porovnávající dva soubory: pitevní nálezy
pacientů zemřelých po resuscitaci a traumata pacientů přijatých do nemocnice
po úspěšné KPR. U zemřelých se četnost a rozsah poranění stanoví pomocí 
pitevního nálezu a u živých zejména pomocí zobrazovacích technik (CT,
RTG) a klinickém průběhu. K objektivizaci byly použity skórovací systémy
Abbraviated injury scale (AIS) a New injury severity score (NISS).
Traumatická etiologie zástavy byla z analýzy vyloučena.

METODIKA

Porovnat četnost výskytu a závažnost poranění v souvislosti s kardiopulmonální resus-
citací u pacientů zemřelých při KPR a traumata pacientů po obnově oběhu přijatých do 
nemocnice a pokusit se posoudit vliv poranění na vlastní úmrtí bez ohledu na příčinu 
zástavy.

CÍL

V roce 2015 byla v guidelines pro kardiopulmonální resuscitaci posílena úloha laické resuscitace a mechanická srdeční masáž není rutinně doporučována. Problematika poranění
v souvislosti s KPR nebyla od té doby podrobněji studována. Současná data nebyla objektivizována stran závažnosti poranění a porovnání rozsahu poranění mezi přeživšími a 
zemřelými. Nebyl posuzován možný podíl rozsahu poranění na vlastním úmrtí.
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Hrudník: n (%)

Kontuze plic: n (%)

Pneumotorax:
n (%)

Zlomenina žeber:
n (%)

Počet žeber: median
(IQR 25-75)

Sternum: n (%)

Játra: n (%)

Slezina: n (%)

AIS: median (IQR 25-75)

NISS: median (IGR 25-75)

PŘEŽIVŠÍ
Trauma

18 (60)

5 (16,7)

11 (36,7)

18 (60)

mean 9
SD 5,2

6 (20)

4 (13)

2 (6,7)

3 (2-4)

11,5 (7-19,3)

ZEMŘELÍ
Trauma

530 (97)

62 (11,3)

NS

522 (95,4)

10 (5-12)

382 (71,7)

16 (2,9)

11 (1,8)

3 (3-3)

13 (13-13)

p hodnota

˂0.0001

0.38

NS

˂0.0001

0.5

˂0.0001

0.016

0.14

>0,9999

0,87

Pohlaví: muž (%)

Věk:
median (IQR 25-75)

De�brilovatelný
počáteční rytmus:
n (%)

Laické KPR: n (%)

Laické KPR:
median (IQR 25-75) min

Délka KPR: median
(IQR 25-75) min

Zástava v přítomnosti
svědka: n (%)

Srdeční etiologie: n (%) 

ZEMŘELÍ

505 (80,4)

67 (56-75)

75 (11,9)

357 (56,8)

10 (6-12)

30 (20-35)

282 (45)

491 (78,2)

JIP

180 (77,9)

64 (54-61)

164 (71)

154 (66,7)

10 (5-10)

20 (10-27)

199 (86,1)

154 (66,7)

p hodnota

0.44

0.01

˂0.0001 

0.01

0.09

˂0.0001 

˂0.0001 

0.0007

Relativ. riziko
(95% CI)

  -

  -

6,35 (5-8,1)

1,35 (1,1-1,7)

  -

  -

4,9 (3,5-6,9)

0,66 (0,53-0,83)

Pohlaví: muž (%)

Věk:
median (IQR 25-75)

De�brilovatelný
počáteční rytmus:
n (%)

Laické KPR: n (%)

Laické KPR:
median (IQR 25-75) min

Délka KPR: median
(IQR 25-75) min

Srdeční etiologie: n (%) 

PŘEŽIVŠÍ
Trauma

23 (76,6)

mean 65
SD 13,1

17 (57)

22 (73,3)

mean 9,3
SD 4,4

25 (14,5-30)

11 (36,7)

ZEMŘELÍ
Trauma

393 (71,8)

67 (57-75)

365 (66,7)

324 (59,2)

10 (6,8-13)

30 (25-35)

445 (81,4)

p hodnota

0.68

0.68

0.32

0.18

0.55

0.11

˂0.0001

Relativ. riziko
(95% CI)

-

-

-

-

-

-

0,15 (0,08-0,3)

NEZÁVISLÁ PROMĚNNÁ

Zástava beze svědků

Nekardiální etiologie

De�bril. počáteční rytmus

Bez traumatu

ODS RATIO

5,5819

0,2493

0,0869

0,0725

95% CI

2,2551 až 13,8165

0,1118 až 0,5559

0,0394 až 0,1918

0,0309 až 0,1702

NEZÁVISLÁ PROMĚNNÁ

Věk

Zástava beze svědků

Nekardiální etiologie

Délka KPR (min)

De�bril. počáteční rytmus

ODS RATIO

1,0371

2,5902

0,3789

1,0347

0,161

95% CI

1,0212 až 1,0532

1,6025 až 4,1866

0,2243 až 0,6400

1,0178 až 1,0518

0,0987 až 0,2628

PORANĚNÍ

Tabulka 5. Nezávislé prediktivní faktory  traumatu při resuscitaci

Tabulka 4. Nezávislé prediktivní faktory 30-ti denní mortality

Tabulka 3. Traumata jednotlivých orgánů

Tabulka 1. Základní charakteristika


