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Doporučení ERC
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Intoxikace a KPR

 Relativně vzácná příčina srdeční zástavy

 Častá u mladých osob pod 40 let

 Příčina srdeční zástavy
 Obstrukce horních cest dýchacích 

 Aspirace

 Hypotenze

 Kardiotoxicita
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Modifikace BLS/ALS

 Bezpečnost zachránce

 ABCD

 Poziční trauma (hyperkalémie)

 Hypo/hypertermie

 Hypoglykémie

 Prolongovaná KPR – jak dlouho?

 Zjištění typu toxické látky (konzultace toxikologického 
centra)

 Dekontaminace, zvýšená eliminace, antidota – 2. linie?
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Specifické toxiny/abusus

 Tricyklická antidepresiva
 Anticholinergní efekt, blokáda Na kanálů

 Širokokomplexová KT

 pH! – alkalizace

 Kokain
 Stimulace sympatiku

 Tachykardie, hypertenze, hypertermie

 Lokální anestetika (lipidová emulze)
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Intoxikace a KPR

 Kyanidy 
 Inaktivace cytochromoxidázy (cytochrom a3)

 Přerušení oxidativní fosforylace a respiračního řetězce v 
mitochondriích přes dostatek kyslíku!!!
 Hypoxické poškození mozku

 Dnes – industriální inhalační otravy 

 Antidota
• Iv. Hydroxocobalamin nebo nitrát

• Iv. Sodium nitrit 

• Inhalačně amylnitrite

• Iv. Sodiumthiosulphat

Praha 2012 



Intoxikace a KPR

 Oxid uhelnatý
 Karbonylhemoglobin – silná vazba na Hb

 Oxygenoterapie

 Hyperbarická komora – ČAS!!!
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Specifické toxiny/abusus

 Betablokátory
 Glukagon (50-150 u/kg)

 Glukoza, inzulín

 Inhibitory fosfodiesterázy

 Kalciové sole

 Extrakorporální podpora, IABK

 Blokátory kalciových kanálů
 Glukoza, inzulín

 Inhibitory fosfodiesterázy

 Glukagon 

 Digoxin (digoxin-specifické protilátky)
 Léky, rostliny, čínská rostlinná medicína
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 “Prolongovaná resuscitace”
 Jako u podchlazených nemocných

 Přežití s dobrým neurologickým výsledkem

 Lépe “mladí zdraví” (i několik hodin KPR!)

(Southall 1974, Orr 1981, Braque 2008)

 Kontinuální srdeční masáž do doby eliminace či 
redistribuce toxinu, vysoký krevní průtok





Antidota a inotropika

Atropin

 Lék volby u intoxikace organofosfáty

 Intoxikace betablokátory, blokátory Ca kanálů
 Malá pravděpodobnost zvratu asystolie a bradykardie
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Antidota a inotropika

Kalcium

 Intoxikace betablokátory, blokátory Ca kanálů
 Indikace bradykardie a hypotenze

 Dávka bolus 20 ml 10% kalcia iv. každých 2-5min dle efektu
 Ca chloratum 10% (10 ml  obsahuje 4,56 mmol Ca)

 Ca gluconicum 10% (10 ml obsahuje 2,26 mmol Ca)
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Antidota a inotropika

Glucagon

 Pozitivně inotropní efekt zvl. u intoxikace 
betablokátory a blokátory Ca kanálů

 Nízké použití pro nedostupnost (nedostatečné zásoby)
 1 amp obsahuje 1 mg glukagonu

 Dávka 5-10 mg iv, dále stejná dávka kontinuálně za hodinu k 
udržení hladiny

 Pozitivně inotropní efekt, neovlivňuje bradykardii
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Antidota a inotropika

Inzulín

 Intoxikace betablokátory a blokátory Ca kanálů

 “High-dose insuline-euglycemia”

 Inotropní efekt inzulínu separátní cestou adrenergní 
stimulace
 Zvýšení transportu glukozy a laktátu do myokardiálních bb.

 Modulace Ca homeostázy, protekce reperfuzního poškození

 Zvýšení sekrece katecholaminů

 Dávka 1-2 UI/kg iv. Bolu, následně 1 UI/kg/hod kontinuálně

 Efekt do 30-60 min
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Antidota a inotropika

Bikarbonát

 Intoxikace léky blokující Na kanál 
 Indikace širokokomplexová tachyarytmie a/nebo hypotenze

 Tricyklická antidepresiva, karbamazepin, propranolol

 Mechanismy účinku 
 Substituce Na – kompetice na Na kanálu s blokátory Na kanálů

 Změna pH intracelulárně může ovlivnit vazbu toxinů na cílové receptory

 Změna pH systémově můře zvýšit vazbu toxinů na bílkoviny a snížit 
koncentraci volné, účinné složky

 Dávka 1-2 mmol/kg, lze opakovat dle efektu a kontroly pH (do 7,55?)

 Současně podávání koncentrovaného NaCl
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Antidota a inotropika

Lipidová emulze

 Intoxikace lokálními anestetiky

 Intoxikace liposolubilními toxiny (verapamil, 
propranolol, clomipramin, bupropion)
 Důkazy v literatuře, ale nedostatečné

 Podání při masivní intoxikaci při selhání ostatní léčby

 Mechanismus účinku
 Vyvázání liposolubilních látek a jejich odstranění

 Aktivace Ca kanálů v myokardu

 Zvýšení dostupnosti volných mastných kyselin pro tvorbu energie v 
mitochondricíh

 Dávka 1,5 ml/kg iv. bolus 20% lipidové emulze, 
následně 0,25-0,5 ml/kg/min kontinuálně
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Antidota a inotropika

Digoxin specifické Fab

 Intoxikace digoxinem a rostlinnými glykosidy (oleandr)

 Lyofilizovaný přípravek z ovčích digoxin-specifických 
Fab (antigen binding fragment) jednomocných 
fragment imunoglobulinů

 Dávka 2-10 amp. iv. během 30 min (1 amp obsahuje 38 
mg)
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Antidota a inotropika

Mechanická srdeční podpora

 Mechanická srdeční 
podpora

 ECMO

 IABK

 Stimulace myokardu –
zevní/vnitřní
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ECLS může zlepšit 

přežití u pacientů s 

absencí reakce na 

konvenční terapii 

ECLS u intoxikace 

betablokátory a 

srdeční zástavy 

největší efekt

Šok bez zástavy 

nesignifikantní





Kasuistika

tis červený

Tis červený (Taxus baccata, taxin)

Jedovaté vše mimo červené dužinaté plody            
(semeno ale jedovaté stejně jako jehličí)

Muž 40 let

Požití per os – odvar (tis nebo jalovec?) ve 23:00

Ráno 7:30 výzva – kolaps, TANR
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Kasuistika

tis červený

7:33 Asystolie, zahájena ACLS

8:15 OUM FN Hradec Králové
 PEA, VF, FIK, pokračování ACLS, AUTOPULS

 Zevní ani vnitřní stimulace neúčinná

 Antidotum Digi-Fab letecky z Prahy

 pH 7,0, BD -14 mmol/l

9:30 JIP KCH kliniky
 VA-ECMO – ukončeno po 24 hodinách

 Řízená hypotermie (krvácivé komplikace)

 Časný myoklonus – antiepileptika, barbiturátové koma
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Kasuistika

tis červený

Hypoxické poškození mozku

EEG – generalizovaná epileptogenní aktivita, 
suppression burst

Po 6 týdnech
 Otevírá oči, usmívá se, sleduje pohledem

 Spontánní ventilace přes tracheostomii

 Kvadruparéza

 Myoklonie
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Kasuistika

kyanovodík
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Výzva - 2 muži 
bezvědomí, 60 a 45 let

Susp. intoxikace 
kyanovodíkem při pracovní 
činnosti



Kasuistika

kyanovodík
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1. muž – bezvědomí, 
asystolie, KPR, obnovení 
oběhu

2. muž - bezvědomí, 
bradykardie, UPV

Antidota
 Inhalačně amyl nitrite

 Zajištění antidota letecky z 
toxikologického centra



Kasuistika

kyanovodík
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Řízená hypotermie, komplexní resuscitační péče

Antidota
 Natriumthiosulfát 10% - 10 g iv.

 Hydroxycobalamin – 5 g iv.

1. muž – zemřel MOF

2. muž – přežil bez neurologického deficitu, zachovány 
vzpomínky do období těsně před bezvědomím



Kasuistika

kyanovodík
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Doba expozice 



ČAS

KPR

ČAS

HELP


