
• Retrospektivní multicentrická observační studie pitevních nálezů
zemřelých pacientů po náhlé srdeční zástavě s prováděnou resuscitací

• Pacienti s primárně traumatickou etiologií zástavy byli vyřazeni
• Pacienti byli rozděleni do dvou skupin na podkladě dokumentů ZZS: 

Manuální KPR  x  Mechanická KPR 
• Objektivizace závažnosti poranění pomocí

skórovacího systému Abbreviated Injury Scale
• Stanovení podílu těchto poranění na

bezprostřední příčině smrti pomocí
New Injury Severity Score
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Náhlá srdeční zástava patří mezi nejčastější příčiny smrti v rozvinutých zemích, kde způsobuje okolo 20% všech přirozených úmrtí.1 Nepřímá srdeční masáž v rámci kardiopulmonální
resuscitace by měla zajistit dostatečnou perfuzi životně důležitých orgánů a její kvalita závisí na kontinuitě kompresí, jejich hloubce, frekvenci a dostatečném uvolnění hrudníku mezi
kompresemi.2 Při manuální srdeční masáži jsme schopni dosáhnout pouze 30-40 % fyziologického průtoku krve mozkem a 10-20 % průtoku krve myokardem. Podle některých
experimentálních dat může být kvalita srdeční masáže zlepšena použitím mechanických resuscitačních přístrojů (LUCAS, Autopulse, Corpuls), nicméně výsledky několika randomizovaných
studií nepotvrdily signifikantní vliv na přežití resuscitovaných pacientů.3,5 Jedním z možných vysvětlení je častý výskyt poranění hrudní stěny a orgánů hrudníku a břicha v souvislosti s
mechanickou KPR.4 V naší práci analyzujeme pitevní protokoly zemřelých v terénu i ve zdravotnických zařízeních, mapujeme četnost těchto poranění a porovnáváme závažnost těchto
poranění vzniklých při manuální a mechanické resuscitaci s cílem stanovit možný podíl těchto poranění na bezprostřední příčině smrti bez ohledu na primární etiologii srdeční zástavy. Pro

objektivizaci závažnosti poranění a jejich podílu na bezprostřední příčině smrti jsme použili Abbreviated Injury Scale (AIS) a New Injury Severity Score (NISS). 6,7

Metodika

• Do naší studie bylo zařazeno 704 pacientů zemřelých v letech 2017-2018. Po vyřazení
primárně traumatické etiologie srdeční zástavy bylo analyzováno 630, ze kterých 559 bylo
resuscitováno manuálně a dalších 64 za použití mechanických přístrojů (z toho 45
přístrojem LUCAS, 21 jinými přístroji). Tab. č. 1.

KPR Manuální Mechanická Hodnota p LUCAS Hodnota p

celkem 559 64 44

muži, n (%) 405( 72,5) 44 (68,8) 0,56 32 (72,7) 0,99

TANR, n(%) 354 (63,3) 33 (51,6) 0,08 23 (52,3) 0,15

KPR medián 

(IQR) 30 (20-33) 31 (18,8-56,3) 0,0005 47 (+-23,4) 0,0001

Kardiální 
etiologie   
zástavy, n (%) 438 (78,4) 52 (81,3) 0,75 34 (77,3) 0,85

• V pitevních nálezech pacientů jsme analyzovali poranění hrudní stěny, srdce,
plic, perikardu, jater a sleziny. Přehled poranění je uveden v tabulce č. 2.

Poraněné 

struktury:

Manuální 

KPR 

Mechanická 

KPR 

Hodnota p 

Man. x mech. LUCAS

Hodnota p

Man. X LUCAS

srdce 25 (4,5%) 3 (4,7%) 0,99 2 (4,5%) 0,99

plíce 45 (8,1%) 8 (12,5%) 0,24 6 (13,6%) 0,25

perikard 25 (4,5%) 6 (9,4%) 0,12 4 (9,1%) 0,02

pleura 53 (5,9%) 5 (7,8%) 0,82 5 (11,4%) 0,6

skelet 478 (85,5%) 56 (87,5%) 0,85 40 (91%) 0,5

játra 15 (2,7%) 1 ( 1,6%) 0,99 1 (2,3%) 0,99

slezina 9 (1,6%) 2 (3,1%) 0,31 2 (4,6%) 0,19

NISS (medián) 13 (9-13) 13 (9-13) 0,28 13 (9-17) 0,19

AIS (medián) 3 (3-3) 3 (3-3) 0,7 3 (3-3) 0,77

bez poranění 112 (20%) 8 (12,5%) 0,18 5 (11,4%) 0,23
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Tabulka č. 2

• Medián nejzávažnějšího poranění byl u obou skupin 3 (AIS) = středně závažné poranění bez
statistického rozdílu mezi oběma, resp.třemi skupinami

• NISS bylo v obou, resp. všech třech souborech rovněž bez rozdílu - medián 13 = malá
pravděpodobnost podílu poranění způsobených při nepřímé srdeční masáži na bezprostřední
příčině smrti.

• Poranění hrudního skeletu po KPR je velmi časté, avšak život ohrožující poranění 
se vyskytují jen přibližně v 3,5 % případů (z toho pouze 2x bylo takové poranění 
způsobeno mechanizovanou KPR)

• Incidence ani závažnost postresuscitačních traumat se na základě pitevních 
nálezů pacientů významně neliší ve skupině s manuální a mechanickou KPR

• Jediný signifikantní rozdíl vidíme jednak v délce resuscitace při použití přístroje 
LUCAS a jednak v četnosti výskytu poranění perikardu při mechanizované KPR

Závěr

1. Hanno L Tan, Nikolaos Dagres, Bernd W Böttiger, Peter J Schwartz, European Sudden Cardiac Arrest network: towards Prevention, Education and New Effective Treatments (ESCAPE-NET): 
A major European Horizon 2020 project focused on cardiac arrest, European Heart Journal, Volume 39, Issue 2, 07 January 2018, Pages 86–88

2. Simone Cipani, Carlo Bartolozzi, Piercarlo Ballo, Armando Sarti, Blood flow maintenance by cardiac massage during cardiopulmonary resuscitation: Classical theories, newer hypotheses, 
and clinical utility of mechanical devices, Journal of the Intensive Care Society 2019, Vol. 20(1) 2–10

3. GATES S., Quinn T., Deakin CD., Blair L., Couper K., Perkins GD., 2015, Mechanical chest compression for out of hospital cardiac arrest: Systematic review and meta-analysis.
4. PERKINS GD., Lall R., Quinn T., Deakin CD., Cooke MW., Horton J., Lamb SE., Slowther AM., Woollard M., Carson A., Smyth M., Whitfield R., Williams A., Pocock H., Black JJ., Wright J., Han K., 

Gates S., 2015, Mechanical versus manual chest compression for out-of-hospital cardiac arrest (PARAMEDIC): a pragmatic, cluster randomised controlled trial.
5. RUBERTSSON S., Lindgren E., Smekal D., Östlund O., Silfverstolpe J., Lichtveld RA., Boomars R., Ahlstedt B., Skoog G., Kastberg R., Haljwell D., Box M., Herlitz J., Karlsten R., 2014, 

Mechanical chest compressions and simultaneous defibrillation vs conventionalcardiopulmonary resuscitation in out-of-hospital cardiac arrest: the LINC randomized trial.
6. Association for the Advancement of Automotive Medicine, AIS 2015, version 6 October 2016, dostupné z: https://www.aaam.org/abbreviated-injury-scale-ais/
7. Baker S.P., O'Neill B., Haddon W. Jr., Long W.B., 1974, The injury severity score: a method for describing patients with multiple injuries and evaluating emergency care.

Reference

Úvod

Výsledky

Trhlina přední stěny pravé komory 
srdce

Difúzní pohmoždění a povrchová 
trhlina pravé plíce

Povrchové trhliny jater Sériové zlomeniny žeber

• Dospěli jsme k závěru, že oba soubory se významněji nelišily ve věku, pohlaví, v provádění laické KPR ani primárně kardiální
etiologii zástavy. Délka mechanické KPR byla signifikantně delší v porovnání s manuální.

Trhlina mezikomorové přepážky srdce 

Tabulka č. 1

• Jako nejčastější jsme vyhodnotili poranění skeletu a to především zlomeniny žeber
(nejčastěji 2. - 7. žebro medioklavikulárně) a hrudní kosti (nejčastěji mezi úponem 3. a
4. páru žeber)

Tabulka č. 3

https://www.aaam.org/abbreviated-injury-scale-ais/

