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Senioři - úzká skupina na okraji zájmu?

• Trauma protokoly jsou vytvořeny pro populaci
mladých aktivních lidí
• Stárnutím populace + zvyšující se zdravotní péče =
↑aktivita pacientů seniorů (>65 let)
nárůst těžkých úrazů v této věkové skupině

• Relativně malé procento, ale s podstatně vyšší
konsumpcí péče a výrazně vyšší ekonomickou
náročností.

Senioři - úzká skupina na okraji zájmu?

ISS>16
Nad 65 let bylo 14%
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Mortalita ve vztahu k Injury Severity Score - ISS

• ISS = A2 + B2 + C2
• Rozmezí 0-75 bodů (6= automaticky 75 bodů)
– <9 – lehké
– 9-15 – středně těžké
– 16-25 – těžké
– >25 - velmi závažné
• Úmrtnost dosahuje 50 %
– 15 do 44 let - ISS = 40
– 45-64 let - ISS = 29
– >65 let - ISS = 20
Nejčastější příčina úmrtí do 40 let věku

Mortalita ve vztahu k Injury Severity Score - ISS

Triage – transport do traumacentra

Pravděpodobnost přežití

• Závažnost a typ poranění
• Správné ošetření na místě úrazu a krátce po příjmu „ zlatá hodina “
• Výskyt závažných onemocnění v předchorobí
• Věk

VĚK - Pravděpodobnost přežití
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• Snížení fyziologických rezerv
a adaptace
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– Hypotermie

• Přidružená medikace
– Koagulační/agregační status
– Omezující dále fyziologickou
odpověď
– Iontová dysbalance

ISS srovnatelné v
obou skupinách

Differences in Mortality between
Elderly and Younger Adult Trauma
Patients: Geriatric Status Increases
Risk of Delayed Death.
Perdue, Philip; MD, MPH; Watts,
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Journal of Trauma-Injury Infection &
Critical Care. 45(4):805-810, October
1998.
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European guideline 2016
Tkáňová oxygenace

• Je doporučeno držet cílový TKS 80-90 mmHg, dokud není
zastaveno hlavní krvácení u traumat bez TBI. (Grade 1C)
• >65 let TKS<90 mmHg mortalita 82-100%
• Tlakový trigger TKS 130 mmHg >65let??
• Kombinace klinického a laboratorního vyšetření ke kontrole efektivity
objemové resuscitace – klinické známky hypoperfůze, ↓CI, BE, laktát
(Grade 1B)
• Clearence laktátu a BE přímo koreluje s mortalitou a úspěšností objemové
resuscitace

• Okultní hypoperfúze – i přes zdánlivou oběhovou stabilitu při BE -6 a
laktátu >2,4 mmol/l je nutno zahájit podrobnější klinické vyšetření a
objemovou resuscitaci
• SG katetr k řízení terapie?

European guideline 2016
Tkáňová oxygenace

• Je doporučen restriktivní přístup hrazení objemu k dosažení
cílového krevního tlaku do kontroly krvácení (Grade 1B)
• Doporučený bolus tekutin 1000-2000 ml (ATLS)
• U seniorů se jeví rozumnější volit objem 250-500 ml a to za neustálého
hodnocení klinického stavu

European guideline 2016
Volumoterapie

• Diluční koagulopatie byla zaznamenána u >40% pacientů s
>2000 ml, u >50% s >3000 ml a u >70% s >4000 ml podaných
tekutin (Německý traumaregistr, 2007)
– ISS> 16 a TKS ≥ 60 mmHg ukázal vyšší přežití u pacientů, kteří v
přednemocniční péči obdrželi méně tekutin (0 - 1500 ml), než pacienti
s větší tekutinovou náloží (≥1501 ml).

• Brown et al. [2013]. ISS >15, 51 % pacientů TKS<90 mmHg.
68 % pacientů obdrželo objem >500 ml krystaloidů. Objem
>500 ml byl spojený s horším outcome u pacientů bez
hypotenze ve srovnání s pacienty s přednemocniční
hypotenzí. Objem >500 ml byl spojen s korekcí hypotenze

European guideline 2016
Tkáňová oxygenace

• V případě život ohrožující hypotenze jsou doporučeny
katecholaminy v kombinaci s tekutinami (Grade 1C)
• I v situaci kdy není korigována hypovolémie
• Lékem volby noradrenalin
• CAVE přílišná elevace afterloadu – nutno vyšetřit funkčnost myokardu

• Je doporučena infúze inotropik v případě přítomnosti
myokardiální dysfce (Grade 1C)
• Lék volby dobutamin
• Vyšetření důležité zejména při poranění hrudníku, komorbidity
• Kardiální dysfce musí být vyloučena v případě slabé odpovědi na
tekutiny a vasopresory

European guideline 2016
Teplotní management

• Je doporučeno časně aplikovat postupy vedoucí k zamezení
tepelných ztrát a k ohřevu hypotermních pacientů k zajištění
dosažení a udržení normotermie (Grade 1C)
• Senioři – snížená produkce tepla, omezení termogeneze jak
fyziologicky tak i díky chronické medikaci
• Teplota jádra <35°C je spojeno s:
•
•
•
•
•

Acidózou
Poruchou fce trombocytů
Inhibicí enzymů
Fibrinolýzou
Pokles teploty o 1°C je spojen s poklesem aktivity faktorů krevního srážení o 10%

– Koagulační testy provádět korigované na teplotu pacienta
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• Přidružená medikace
– Antikoagulační
– Antiagregační

European guideline 2016
Monitorace koagulace

• Je doporučeno rutině časně a opakovaně monitorovat
koagulaci užitím buď tradičních testů (PT,APTT, počet destiček,
fibrinogen) a/nebo viskoelastické metody (Grade 1C)
• Je doporučeno zahájit monitoraci a postupy vedoucí k
podpoře koagulace ihned po přijetí do nemocnice (Grade 1B)

European guideline 2016
Strategie s využitím koncentrátů faktorů
• V případě přítomnosti krvácení a hladiny fibrinogenu 1,5-2,0 g/l, nebo
deficitem funkčního fibrinogenu měřené viscoeleastickými metodami
(TEG). (Grade 1C) je doporučena úvodní dávka 3 - 4 g koncentrátu
fibrinogenu
• Je doporučeno časné užití PCC k emergentnímu zvrácení účinku vit. K
antagonistů (Grade 1A)
• Je doporučeno použít PCC ke zmírnění účinků NOAC (Grade 2C)
• Je doporučeno podat PCC u krvácejících pacientů s normalizovaným
fibrinogenem a prodlouženou inicializací koagulace při monitoraci
viskoelastickými metodami (Grade 2C)

Koncentrát protrombinového komplexu
OCPLEX
– F II, VII, IX, X
– Iniciální dávka 20-25 UI/kg
(1500 UI)
– Vyvážený poměr
– Protein C a S (K dependentní
inhibitory koagulace) – nízké
riziko trombogenicity
– dá podat velmi rychlou infúzí
– Inaktivace infekčních agens
bez použití vysokých teplot
– Menší množství f II s dlouhým
poločasem a tedy i rizikem
kumulace
– Minimální množství silně
protrombofilního F1.2
aktivujícího se f II

Nová p.o. antikoagulans - NOAC

Monitorování účinku nových orálních antikoagulancií
Mgr. Adriana Ruzsiková, MUDr. Aleš Tomek, MUDr. Marta Zvarová, doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
Neurol. praxi 2014; 15(3): 131-135

European guideline 2016
Nová p.o. antikoagulans - NOAC

• Přímý inhibitor trombinu (Dabigatran)
• V případě život ohrožujícího krvácení je doporučeno podání přímého antidota
idarucizumab v dávce 5g i.v. (PRAXBIND) (Grade 1B), v případě jeho
nedostupnosti je doporučena léčba podáním kys. tranexamové 1g a vysokce
dávkovaného PCC (25-50 U/kg) nebo aPCC (Grade 2C)

• Přímé inhibitory faktoru Xa (Rivaroxaban, Apixaban)
• V případě život ohrožujícího krvácení je doporučena léčba podáním kys.
tranexamové 1g a vysokce dávkovaného PCC (25-50 U/kg) nebo aPCC (Grade
2C)
• Antidotum na trhu bude dostupné 2017/2018

Trauma + Dabigatran
•

muž 87 let sražený tramvají

•

RSAS 1 TK 115/80 P 75/min
SpO2 92%

•

Dg.: DAP, mnohočetné
fr. obličejového skeletu
seriové fr. Žeber bilat.
mnohočetné fr. Pánve
kontuze plic bilat.
kontuze pravé ledviny

•

Th.: Dicynone 2 amp.i.v.,
RF 1000ml
Gelaspan 4% 500ml,
CaCl2 10ml
EBR 2xTU, FFP 2xTU
Ocplex 1000+1500 IU
Heamocompletan 2+2g

Doplněna FA: Pradaxa 1-0-1
Idarucizumab 5g

Ocplex 1000IU
Fg 2g

Ocplex 1500IU Praxbind 5g
Fg 2g

Antiagregační terapie

European guideline 2016
Antiagregační terapie
•

Je doporučeno podání destiček u pacientů s podstatným krvácením nebo
nitrolebním krvácením, kteří byli léčeni destičkovými blokátory. (Grade 2C)

•

Pokud byli pacienti léčeni pouze samotnou ASA, tak je doporučeno podání
desmopresinu (0.3 μg/kg). (Grade 2C)

•

Je doporučeno měřit funkci destiček při léčbě nebo podezření na léčbu
destičkovými blokátory. (Grade 2C)

•

Pokud je dokumentována dysfunkce destiček a je přítomnost mikrovaskulárního
krvácení, je doporučeno podat koncentráty destiček. (Grade 2C)
– Kombinace ASA + clopidogrel u zdravých dobrovolníků si vyžádala aplikaci 10-15 TU k
normalizaci fce destiček

European guideline 2016
Iniciální resuscitace a prevence dalšího krvácení

• Je doporučeno, aby čas mezi vznikem poranění a operačním
výkonem k zástavě krvácení byl minimalizován u pacientů s
potřebou urgentní zástavy krvácení. (Grade 1A)
Maximální komprese časové osy:
– Přizpůsobit nejen pracovní postupy ale i dispozice urgentního příjmu
– Žádné převážení pacienta mimo UP
– POCT (ABR vč BE, biochemie vč. laktátu, Hb, koagulační status –
ROTEM), výsledek max. do 2 minut od odběru krve, kapilára
– Okamžitý přístup k zobrazovací diagnostice a snímkům z ní (CT, Sono,
přímá digitální skiagrafie)
– Maximum život zachraňujících přístrojů, přípravků mít opravdu po
ruce
– Maximum vyšetření dělat přímo na UP

„Krevní banka“ na OUP

• Každá minuta při ŽOK je drahá
• Velká krevní banka cca 1 minuta
chůze od OUP
• Ale někdo tam musí dojít,
žádanky, protokoly…
• Co nejblíž k pacientovi umístit
život zachraňující přípravky:
–
–
–
–

ED 0FFP, OCTAPLAS
Haemocompletan
OCPLEX

ED - deleukotizované erytrocyty
- o 3 řády méně leukocytů než u EBR
- ED standardně max 14 dní staré
- krevní přípravky jsou do podání majetkem TTO

Děkuji za pozornost

