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Souhrn

Pacienti s plicní embolií vedoucí k zástavě oběhu mají obvykle špatnou prognózu. Adekvátně zvolená léčba 
je klíčová. Vedle antikoagulační a trombolytické terapie máme k dispozici oběhovou a ventilační podporu, 
mechanickou podporu oběhu ve formě venoarteriální extrakorporální membránové oxygenace (V-A ECMo) 
a chirurgickou či katétrovou embolektomii. Využití těchto léčebných modalit může být spojeno se specific-
kými komplikacemi. Prezentujeme případ 17letého mladého muže s mimonemocniční zástavou oběhu, kde 
konvenční resuscitační postupy nevedly k obnově účinného oběhu, a proto byl za pokračující kardiopulmo-
nální resuscitace (KPr) transportován do regionálního ECMo centra. nález při bed-side echokardiografickém 
vyšetření byl velmi suspektní z plicní embolie. Byl podán nefrakcionovaný heparin a pacient byl napojen 
na V-A ECMo. Vyšetřením výpočetní tomografií (CT) byla potvrzena rozsáhlá oboustranná plicní embolie 
s dilatací pravé komory srdeční (PKS). Pro progredující oběhovou nestabilitu byla podána trombolytická 
léčba. nastalé závažné komplikace si vyžádaly opakované chirurgické intervence. Tato kazuistika je zároveň 
příkladem nezbytnosti multidisciplinární spolupráce.
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ABSTrACT

Patients with pulmonary embolism leading to cardiac arrest usually have poor prognosis. Adequate treat- 
ment is essential. Besides anticoagulant and thrombolytic therapy we can employ circulatory and ventilatory 
support, mechanical circulatory support like venoarterial extracorporeal membrane oxygenation (V-A ECMo) 
and surgical or catheter embolectomy. The use of these therapeutic modalities could be connected with spe-
cific complications. We present a 17-year-old young man with out-of-hospital cardiac arrest where conventi-
onal resuscitation methods were not successful so patient was transported during ongoing cardiopulmonary 
resuscitation (CPr) to a regional ECMo centre. Bed-side echocardiography was very suspicious of pulmonary 
embolism. unfractioned heparin was applied and the ECMo support was initiated. Computed tomography 
verified extensive bilateral pulmonary embolism with right ventricle dilatation. Patient’s hemodynamic sta-
tus was getting worse so thrombolysis was administered. Severe complications have occurred and led to 
repeated surgical interventions. This case also demonstrates the necessity of multidisciplinary cooperation. 
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tachykardií 140/min na EKG (obr. 1 http://www.cksonline.
cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=154&-
pid=1669&file=1136). Během transportu došlo k rozvoji 
bradykardie (podaný atropin bez efektu) s následným pře-
chodem do asystolie. Byla bezprostředně zahájena rozší-
řená KPr, v rámci níž byl pacient zaintubován a napojen 
na umělou plicní ventilaci. Příčina zástavy oběhu nebyla 
v daný okamžik zřejmá, pro zvažovaný tenzní pneumoto-
rax byla lékařem ZZS provedena punkce pravé pleurální 
dutiny. Přes maximální resuscitační úsilí se nepodařilo ob-
novit účinný oběh a pacient byl za pokračující KPr s po-
užitím mechanizované srdeční masáže transportován do 
Fn Plzeň. V průběhu resuscitace docházelo intermitentně 
k obnovování oběhu. 

Po příjezdu pacienta KPr pro trvající zástavu pokračo-
vala. Bylo provedeno bed-side echokardiografické vyšetře-
ní s obrazem přetížení pravé komory srdeční (PKS) (obr. 2 
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.ph-
p?p=detail&id=154&pid=1669&file=1135). Pro podezření 

Úvod

u hemodynamicky nestabilních pacientů s vysoce rizikovou 
plicní embolií je obvykle indikována okamžitá reperfuz-
ní léčba směřující k co nejrychlejšímu zprůchodnění plic-
nicového řečiště. nutnost poměrně agresivního přístupu 
vyplývá z faktu, že u dvou třetin pacientů, kteří zemřou 
v důsledku plicní embolie, smrt nastává do dvou až tří ho-
din.1 Skupina pacientů s nejzávažnější manifestací, kterou 
je oběhová zástava, může profitovat z iniciální mechanické 
podpory oběhu ve formě venoarteriální extrakorporální 
membránové oxygenace (V-A ECMo), kterou můžeme zís-
kat čas potřebný k nástupu efektu antitrombotické léčby, 
eventuálně k rozhodnutí o další léčebné strategii. 

Popis případu

Prezentujeme případ dosud zdravého 17letého mladé-
ho muže věnujícího se aktivně lednímu hokeji, který byl 
v únoru 2019 transportován do Fn Plzeň pro refrakterní 
zástavu oběhu nejasné příčiny. Pacient udával zhruba tři 
týdny nazpět symptomy infektu dolních cest dýchacích 
(produktivní kašel, zimnice, pocení), v posledních dnech 
spojené s progredující dušností, pro kterou byl vyšetřen na 
plicní ambulanci. Spirometricky byla zjištěna středně těžká 
obstrukční ventilační porucha, nález byl uzavřen jako spas-
tická bronchitida, byla doporučena léčba bronchodilatancii 
(ipratropium-bromid + fenoterol) a antileukotrienem. Po 
návratu z vyšetření došlo doma u pacienta k prudkému 
zhoršení dušnosti a přechodné poruše vědomí, proto rodi-
na zavolala zdravotnickou záchrannou službu (ZZS). Při je-
jím příjezdu byl pacient při plném vědomí (Glasgow Coma 
Scale [GCS] 4-5-6), bez zjevného neurologického deficitu, 
cyanotický s tachypnoí 25/min, s hraniční saturací krevního 
hemoglobinu kyslíkem (Spo

2
) 92 % na vzduchu, hyperten-

zí s krevním tlakem (TK) 170/120 mm hg a se sinusovou 

Obr. 1 – EKG se sinusovou tachykardií a vertikálním sklonem srdeční osy 

Obr. 2 – Přetížení PKS (modifikovaná SX projekce)
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na plicní embolii byl podán nefrakcionovaný heparin v dáv-
ce 10 000 Iu i.v. Vzhledem k přetrvávající neúčinnosti spon-
tánního oběhu a riziku fatálního krvácení po punkci pleury 
nebyla indikována trombolytická léčba, ale u pacienta jsme 
indikovali napojení na extrakorporální oběhovou podporu 

ve formě V-A ECMo. Punkční metodou byla zavedena žilní 
kanyla (23 Fr) do v. femoralis l. sin. a arteriální kanyla (15 Fr) 
do a. femoralis l. dx., ECMo bylo spuštěno 12 min od příjez-
du do fakultní nemocnice, celkově 84 min od zahájení KPr. 
Ve vstupní laboratoři byla zjištěna laktátemie > 15 mmol/l, 
ph 6,8, vysoce senzitivní srdeční troponin T (hs-TnT) 90 ng/l,  
n-terminální fragment natriuretického propeptidu 
typu B (nT-proBnP) 8 299 ng/l, C-reaktivní protein (CrP)  
20 mg/l, hemoglobin (hb) 128 g/l, D-dimery > 5 mg/l. 

CT vyšetřením byla potvrzena oboustranná plicní em-
bolizace s dilatací PKS (obr. 3 a 4, http://www.cksonline.cz/
coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=154&pi-
d=1669&file=1137 a http://www.cksonline.cz/coretvasa-
-case-reports/clanky.php?p=detail&id=154&pid=1669&-
file=1138). Dále byl popsán pravostranný pneumotorax 
(obr. 5 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/
clanky.php?p=detail&id=154&pid=1669&file=1139), kte-
rý byl následně nekomplikovaně zadrenován chirurgem. 
Ke komplexní poresuscitační péči byl pacient přijat na 
kardiologickou jednotku intenzivní péče, kde však dále 
postupně progredovala oběhová nestabilita. K udrže-
ní průtoku ECMo byla nutná významná volumexpanze 
a dávku vazopresorické podpory noradrenalinem bylo 
nutné navyšovat k 1 µg/kg/min. Echokardiograficky byla 
patrná dilatace a těžká dysfunkce PKS s ejekční frakcí 
(EF) 25 %. Při absenci zjevného závažnějšího krvácení 
bylo přistoupeno k systémovému podání trombolytika 
alteplázy v redukované dávce 50 mg na 15 min, což ved-
lo k částečné stabilizaci oběhu, nicméně při echokardio-
grafické kontrole přetrvával neměnný nález těžkého cor 
pulmonale. hrudní drenáž odváděla pouze minimální 
množství hemoragické tekutiny, rovněž třísla byla bez 
patrného krvácení. Pro opětovnou progresi oběhové ne-
stability byla podána další redukovaná dávka alteplázy 
50 mg na 30 min s dobrou hemodynamickou odpovědí. 
následně se však stav zkomplikoval výraznými hemora-
gickými odvody z hrudního drénu s nutností navyšování 
dávky noradrenalinu až na 3 µg/kg/min a masivní substi-
tuce krevními deriváty a koagulačními faktory (erytro-
cyty, mražená plazma, koncentráty protrombinového 
komplexu, fibrinogen, rVIIa). odváděná krev z drénu 
byla ihned rekuperována. Pacient byl transportován na 
chirurgický sál, kde byla provedena revize pravé hrudní 
dutiny s ošetřením zdroje krvácení. na základě zlepšení 
systolické funkce PKS (EF 40 %) při perioperačním echo-
kardiografickém vyšetření byla po 25,5 hodinách ukon-
čena podpora ECMo.

V dalším průběhu se stav pacienta komplikoval en-
teroragií a progredující ischemií pravé dolní končetiny. 
na CT byla popsána pneumatóza stěny tenkého střeva 
a nitkovité zúžení a. femoralis dx., které bylo způsobeno 
spíše edémem tkání stehna nežli lokálním hematomem. 
následně byly při explorativní laparotomii zjištěny pokro-
čilé ischemické změny tenkých kliček s nutností resekce 
větší části tenkého střeva (ponecháno 120 cm orálního 
jejuna) a založení terminální jejunostomie. Současně byla 
provedena fasciotomie pravého stehna a bérce. nadále 
trval těžký šok kombinované etiologie s multiorgáno-
vým selháním s anurií a potřebou kontinuální náhrady 
funkce ledvin (obr. 6 http://www.cksonline.cz/coretvasa-
-case-reports/clanky.php?p=detail&id=154&pid=1669&fi-
le=1140). Vzhledem k vývoji stavu byl pacient po revizi 

Obr. 3 – Emboly ve větvení plicních tepen. CT dokumentace zveřej-
něna s laskavostí KZM.

Obr. 4 – Dilatace PKS. CT dokumentace zveřejněna s laskavostí KZM. 

Obr. 5 – Pravostranný pneumotorax. CT dokumentace zveřejněna 
s laskavostí KZM. 
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prosakující nekrektomie čtvrtý hospitalizační den přelo-
žen na lůžka KArIM. 

na kontrolním CT byla popsána vitalita střeva, tepny 
dolních končetin se zachovaným tokem a velké žíly bez 
známek trombózy, ale také edém a bublinky plynu ve 
svalstvu pravé dolní končetiny. Přes opakované fascioto-
mie a nekrektomie si sedmý hospitalizační den progrese 
myonekrózy vyžádala provedení amputace PDK ve steh-
ně. V dalším průběhu se celkový stav pacienta postupně 
zlepšoval, přetrvávala však potřeba náhrady funkce led-
vin. navzdory protrahované KPr a kritickému stonání se 
pacient probral k dobrému vědomí a 17. hospitalizační 
den byl nekomplikovaně extubován. nejevil známky post- 
hypoxické encefalopatie, funkce ledvin se zcela zreparo-
vala, velikost a funkce PKS se znormalizovala a známky 
plicní hypertenze nebyly přítomny. Duplexní sonografie 
žil ozřejmila starší trombotické hmoty v oblasti levého 
bérce. Vyšetřením nebyla prokázána trombofilní dispozi-
ce. Pacient byl antikoagulován nízkomolekulárním hepa-
rinem (LMWh) za kontrol antiXa a později byl převeden 
na warfarin (přímé perorální antikoagulancium [DoAC] 
nebylo schváleno vzhledem k nezletilosti). Během hospi-
talizace na KArIM a následně Chirurgické a Dětské klinice 
Fn Plzeň byly řešeny další komplikace jako neprůchodnost 
gastrointestinálního traktu, fantomové bolesti (přechod-
ně epidurální analgezie), dehiscence laparotomie, ranné 
infekce, 47. den hospitalizace byla obnovena kontinuita 
GIT jejunoascendentoanastomózou. S odstupem pak byla 
provedena sekundární sutura laparotomie a amputační-
ho pahýlu. K doléčení byl pacient přeložen na neurore-
habilitační oddělení Fn Plzeň, kde probíhala komplexní 
rehabilitace se zhotovenou protézou. Po 113 dnech hos-
pitalizace byl pacient propuštěn do domácí péče. Ve Fn 
Plzeň je nadále dispenzarizován v hematologické a gas-
troenterologické (syndrom krátkého střeva) ambulanci.

Diskuse 

Z uvedené kazuistiky je patrná obtížnost volby op-
timální léčby. obecně platí, že v kritických situacích 
kontraindikace trombolýzy relativizujeme. Guidelines 

Evropské kardiologické společnosti (ESC) z roku 2019 
doporučují při nedosažení iniciální oběhové stability 
u pacientů s vysoce rizikovou plicní embolií zvážit zave-
dení V-A ECMo bez předchozí reperfuzní léčby.2 Pneu-
motorax u našeho pacienta vznikl jistě punkcí pleu- 
rální dutiny lékařem ZZS, nicméně s obdobnou situací 
se nezřídka setkáme v důsledku fraktury žeber nepří-
mou srdeční masáží. V případě relativní kontraindikace 
podání trombolytické terapie pacientům s vysokým ri-
zikem závažného krvácení je akceptovaným postupem 
podání redukované dávky trombolytika alteplázy 0,6 
mg/kg (v max. dávce 50 mg) na 15 min.1 V našem pří-
padě jsme opakovaně podali redukovanou dávku alte- 
plázy pro progredující oběhovou nestabilitu, pro kte-
rou nebyl jiný zjevný důvod. 

Dle dostupnosti a zkušeností pracoviště může být al-
ternativou chirurgická či katétrová embolektomie. Data 
z francouzské práce autorů Meneveau a spol. z roku 
2018 srovnávající výsledky  jednotlivých léčebných strate-
gií u pacientů s vysoce rizikovou plicní embolií (z celko-
vě 180 pacientů bylo 52 léčeno pomocí ECMo, z toho 13 
pro refrakterní kardiogenní šok a 39 pro srdeční zástavu, 
z nich 13 pro refrakterní srdeční zástavu) ukazují slibné 
výsledky kombinace ECMo s embolektomií.3

Přes použití menšího průměru tepenné kanyly (15 Fr) 
a relativně krátkou dobu trvání podpory ECMo vedlo 
těžké ischemicko-reperfuzní poškození ke compartment 
syndromu pravé dolní končetiny a ani opakované fascio- 
tomie a nekrektomie nezabránily nutnosti vysoké am-
putace končetiny. Preventivní zajištění distální perfuze 
dolní končetiny by mělo být zváženo u většiny pacientů. 
Dle doporučení Extracorporeal Life Support organization 
(ELSo) z roku 2021 není zavedení distální perfuze priori-
tou úvodní léčby, ale mělo by ideálně být provedeno do 
čtyř hodin.4,5 

Ischemii tenkého střeva, která vyústila v resekci jeho 
větší části, dáváme do souvislosti s těžkým šokovým sta-
vem. Podíl trombózy na ischemii střeva (eventuálně i dol-
ní končetiny) nelze vyloučit, nemáme však pro něj důkazy.

Příčinu vzniku tromboembolické příhody u mladého 
a jinak zdravého pacienta se nepodařilo uspokojivě objas-
nit. nebyla zjištěna anamnéza úrazu či imobilizace, užívá-
ní anabolik ani jiných rizikových látek, nebyla prokázána 
trombofilní dispozice. 

K prakticky intaktnímu neurologickému výstupu přes 
kritické stonání nepochybně přispěl nízký věk pacienta.

Závěr

osud pacientů s plicní embolií a oběhovou zástavou závisí 
na včasné diagnostice, optimálně zvolené strategii a do-
stupnosti léčby. Péče o tyto pacienty s sebou může přiná-
šet řadu potenciálně závažných komplikací, které je často 
nutné řešit multidisciplinárně. 

Prohlášení autorů o možném střetu zájmů
Žádný střet zájmů. 

Odkaz na článek online
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=154&pid=1669

Obr. 6 – Nemocný v intenzivní péči
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