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Úvod 

Manažment náhodného podchladenia v posledných dvoch desaťročiach značne pokročil a šance 
podchladených pacientov s náhlym zastavením obehu (NZO), ktorí často neprežili s tradičnými 
metódami ohrievania (napríklad dialýza, laváž hrudníka) sa výrazne zvyšujú pomocou ECMO. Nové 
odporúčania týkajúce sa oddialenej, alebo prerušovanej KPR môže uľahčiť transport pacienta.  
Aj keď sú niektoré patofyziologické mechanizmy  podobné nemalo by sa náhodné podchladenie 
porovnávať s indukovanou hypotermiou (kardiochirurgia), ani s terapeutickou hypotermiou 
(postresuscitačná hypotermia), k náhodnému podchladeniu dochádza nečakane a je nekontrolované;  
to je často spájané s expozíciou v chladnom prostredí, alebo je poškodená termoregulácia napr. užitím 
alkoholu, drog , trauma, extrémy veku, alebo komorbidita. Starí ľudia sú vystavení zvýšenému riziku v 
dôsledku zníženej fyziologickej rezervy, chronické choroby a lieky znižujú kompenzačné reakcie. 
Súčasné najnižšie teploty, z ktorých bola dosiahnutá úspešná resuscitácia a zahriatie sú 13,7 ° C  pre 
náhodné podchladenie a 9 ° C indukovaná hypotermia. Algoritmus je uvedený v obr. 1.. 
 
Ochladzovanie: dôsledky pre topenie a lavínovú záchranu 
 
Rýchlosť ochladzovania pri hypotermii závisí od mnohých faktorov, vrátane schopnosti prispôsobiť sa 
chladu, veľkosti tela, veku, izolácie (oblečenie a podkožný tuk), schopnosti triašky, telesného pohybu, 
teplotného gradientu, studeného média obklápajúceho telo (vzduch, sneh alebo voda) a miestnych  
podmienok, ktoré zvyšujú chladenie napr. rýchlosť vetra, rozbúrená voda. Rozhodujúcim faktorom v 
každom prípade podchladenia je, či ku kritickej hypoxii mozgu dôjde pred cerebro-protektívnym 
ochladením mozgu, alebo po ňom. 
Manažment incidentov vo vode je podobný ako na súši vrátane opatrnosti pri pohybovaní s pacientom, 
kvôli prevencii život ohrozujúcich arytmií, zároveň je rovnako dôležité obeť po vytiahnutí z vody 
vodorovne polohovať ako prevencia možnosti vzniku kolapsu so záchrany. Tieto otázky sú podrobnejšie 
rozobraté neskôr v tomto prehľade.  
Čas ponorenia (hlava pod vodou) je priamym meradlom trvania hypoxického poškodenia, doba 2,5 až 
5 min predpovedá dobrý výsledok, > 10 min je spojená so zlou prognózou a pri > 25-30 min nie je 
takmer žiadna šanca na prežitie. Rýchle (včasné) podchladenie je dôležitým dôvodom, prečo je možné 
prežitie bez neurologického poškodenia. K prípadom zázračného prežitia po potopení bez 
neurologického deficitu došlo najmä u malých detí po ponorení do ľadovej vody, kde došlo 
k rapídnemu podchladeniu pred rozvinutím mozgovej hypoxie. Sú zaznamenané prípady aj 
u dospelých. Existuje niekoľko dôvodov pre lepšie prežívanie u detí po topení. V súvislosti 
s podchladením sa ochladzujú oveľa rýchlejšie ako dospelí po topení v studenej vode. Najmä malé deti, 
ktoré nemajú vyvinutý mechanizmus svalovej triašky, deti všeobecne majú menej podkožného tuku čo 
v každom veku vedie k rýchlejšiemu chladnutiu, zároveň majú väčšiu plochu telesného povrchu tela 
v pomere k hmotnosti tela. Pri aspirácia veľmi studenej vody do malého detského tela sa predpokladá 
okamžité ochladenie srdca a krvi v karotídach a tým aj mozgu.  A v konečnom dôsledku hlava detských 
- malých rozmerov chladne skôr ako hlava rozmerov dospelého človeka. Hlásenia o prípadoch však 
opakovane ukazujú zlý výsledok po topení aj napriek manažmentu zohrievania pomocou ECMO.  



V súčasnosti neexistujú žiadne metódy, ktoré by mohli spoľahlivo predvídať kto prežije, alebo možný 
následný neurologický status. Takže v neprítomnosti zjavných známok smrti (napr. rigor mortis) dané 
usmernenie navádza na agresívnu prednemocničnú liečbu vo všetkých prípadoch a to najmä pri 
mladých podchladených obetiach. Okamžitá KPR (aj s dýchaním) po topení a skorý príchod ZZS. (<9 
min) sa spája so zvýšeným prežívaním do prijatia v nemocnici a prežívaním do jedného mesiaca. 
Napriek tomu sú však výsledky veľmi zlé ak ALS trvá do dosiahnutia ROSC viac  ako 30 min, a to aj pri 
podchladení. Pochopenie dôsledkov trvania potopenia je dôležité tam, kde sa jedná o možné riziko pre 
záchranárov počas záchrany. To môže prispieť k rozhodnutiu o zmene zo záchrannej akcie na pátraciu, 
vyhladávanie – vyprostenie telesných pozostatkov. A napokon, aj keď teplota vody sama nemá vplyv 
na dlhodobé výsledky, aktuálne usmernenia pre záchranné zložky odporúčajú, že pre obete, ktoré sú 
neustále ponorené (teda nie vo vozidle, v ktorom by mohla byť vzduchová kapsa), ak je teplota vody 
teplejšia ako 6 ° C, prežitie po  resuscitácii je extrémne nepravdepodobné, ak potopenie trvá > 30 min; 
ak teplota vody je ≤6 ° C, prežitie po resuscitácii je extrémne nepravdepodobné, ak ponorenie trvá> 90 
min. 
Intenzita chladnutia v snehu u lavínových obetí  výrazne varíruje. Hoci najrýchlejšie zaznamenané 
chladnutie u lavínovej obeti je 9,4 ° C / h , bola spochybnená presnosť tejto hodnoty, pretože 
k následnému ochladeniu mohlo dôjsť po vyslobodení . Avšak, ďalší prípad 9 ° C / h naznačuje, že 
niektorí pacienti sa môžu veľmi rýchlo ochladiť. Pri zasypaní v lavíne prežitie dramaticky klesá po 35 
minútach . Za týmto bodom je  prežitie je možné iba v prípade, že dýchacie cesty sú voľné a prístup ku 
kyslíku z okolitého snehu, alebo okolia je dostačujúci. Sú známe niektoré raritné extrémne príklady 
prežitia v lavíne. Avšak, ak u obeti lavíny je prítomná NZO, výsledok je zlý, a to aj po manažmente so 
zohrievaním s použitím ECMO. Pre záchranu (KPR) v lavíne je k dispozícii algoritmus ERC. Súčasné 
usmernenie hovorí, že je nepravdepodobné prežitie v lavíne ak je  obeť zasypaná > 60 min (alebo 
počiatočná teplota jadra je <30 ° C) a je prítomná NZO s obštrukciou dýchacích ciest pri vypros tení, 
alebo zasypaný má NZO pri vyprostení s počiatočnou hodnotou sérového draslíka> 8 mmol L-1. 
V každom prípade bezpečnosť záchranárov je prvoradá. 
 
Stupne 
 
Náhodné podchladenie je odstupňované na základe nameranej teploty telesného jadra a klinických 
príznakov. Klasifikácia založená na tzv. Švajčiarskom systéme (HT I-IV) poskytuje užitočný návod pre 
určenie závažnosti podchladenia v prednemocničnej starostlivosti (tabuľka 1) s určením úrovne 
vedomia, vitálnych funkcií  a teploty jadra (ak je k dispozícii). Piaty stupeň (H - V) môže byť použitý na 
označenie úmrtí v dôsledku nezvratného podchladenia. Veľké množstvo faktorov pacienta (napr. vek, 
pohlavie, telesná konštitúcia, fyzická zdatnosť, fyzická aktivita, komorbidita, intoxikácie, polytrauma a 
poranenia hlavy znamenajú, že klinické príznaky nie vždy korelujú s teplotou telesného jadra. V 
dôsledku toho môže dôjsť NZO už tesne pod ≈ 32 ° C, alebo vitálne funkcie môžu byť prítomné blízko 
hodnôt pod 20 °C. Stupnicový systém je cenným klinickým nástrojom na uľahčenie triedenia 
a prednemocničnej neodkladnej starostlivosti. Avšak definitívne posúdenie - určenie závažnosti 
podchladenia vyžaduje presné meranie teploty telesného jadra. (Tab. 1) 
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Tabuľka č. 1  Stupnica náhodného podchladenia (Švajčiarska stupnica) 

Stupeň Klinické príznaky 
Teplota telesného jadra(°C) (ak 

je k možnosť merať) 

Hypothermia I 

(ľahký) 
Pri vedomí, triaška 35–32 °C 

Hypothermia II 

(stredný) 

Porucha vedomia; triaška 

môže, nemusí byť 
<32–28 °C 

Hypothermia III 

(ťažký) 

Bezvedomie; prítomné 

známky života 
<28 °C 

Hypothermia IV 

(ťažký) 

Zdanlivo mŕtvy; známky 

života neprítomné 
Variabilná 

 
Svalová triaška a vedomie môžu byť narušené komorbiditou ( trauma, CNS patológie, intoxikácie, atď.), 
alebo liekmi (tj. sedatíva, svalové relaxanciá, narkotiká atď.) nezávisle od teploty telesného jadra.  
Najnižšia telesná teplota, po ktorej bol pacient úspešne zresuscitovaný a zohriaty je aktuálne 13,7 °C 
v prípade náhodného podchladenia a v prípade indukovanej hypotermie 9 ° C. To naznačuje  potrebu 
pokusov o resuscitáciu aj pri nižších teplotách, kde prežitie nie je vylúčené. 
Riziko NZO sa zvyšuje pri teplote pod 32 ° C, ale pretože je nepravdepodobné, že by len z dôvodu 
podchladenie, ako pri teplote <28 ° C, je potrebné zvážiť alternatívne príčiny. Niektorí pacienti majú 
prítomné vitálne funkcie pri <24 ° C a najnižšia zadokumentovaná teplota pacienta s vitálnymi 
funkciami je 17 ° C. 
 
Meranie teploty 
 
Meranie teploty telesného jadra je nevyhnutné pre diagnostiku podchladenia a hodnotenie závažnosti. 
Praktické princípy sú zhodné pre prednemocničnú ako aj nemocničnú starostlivosť. Miesta na meranie 
teploty v poradí klesajúcej invazivity zahŕňajú pľúcnu tepnu, pažerák, močový mechúr, konečník, 
bubienok, ústna dutina a koža. Teplota pľúcnice odráža centrálnu teplotu krvi a je zlatý štandard , ale 
je príliš invazívna pre rutinné použitie, a môže vyvolať arytmiu, v prednemocničnej starostlivosti nemá 
miesto. Teplota pažeráka úzko koreluje s teplotou pľúcnej tepny  v prípade, že sonda je umiestnená v 
dolnej tretine pažeráka , a je štandardom pre pacientov so zabezpečenými dýchacími cestami. V 
prednemocničnej starostlivosti je meranie teploty v močovom mechúre a rektálne nepraktické. 
Pacient musí byť čiastočne vyzlečený, rektálne má byť sonda zasunutá do hĺbky ≥ 15 cm, hodnoty môžu 
byť nepresné, kvôli oneskoreniu v porovnaní s centrálnou teplotou v dolnej tretine pažeráka v prípade 
následného poklesu teploty, alebo v priebehu zohrievania. A môžu byť falošne pozitívne počas 
zahrievania pri peritoneálnom výplachu. Pre meranie teploty telesného jadra v nemocnici je meranie 
v močovom mechúry pomocou močového katétra s teplotným snímačom praktická metóda 
u spontánne dýchajúceho pacienta pričom sa zároveň sleduje aj množstvo moču. 
Epitympanická teplota je spoľahlivá u pacientov so spontánnym obehom, ale môže dať falošne nízke 
hodnoty pri nestabilnom obehu, alebo NZO. V chladnom prostredí sú epitympanálne sondy stabilné 
po dobu len niekoľko minút v prípade, že zvukovod je bez prekážok a izolovaný od chladného vzduchu. 
Epitympanálne meranie by malo byť vykonávané termistorovými, alebo termočlánkovými snímačmi 
umiestnenými v blízkosti bubienka. V súčasnej dobe však takéto teplomery na prednemocničné 
použitie nie sú k dispozícii. Infračervené epitympanálne teplomery sú nepresné v chladnom prostredí 
v prípade podchladenia, ak je studená hlava a ak je nástup hypotermie rýchly. Orálna teplota je presná 
pri normotermii, ale nie v chladnom prostredí a je ovplyvnená ďalšími faktormi, napr. teplotou hlavy a 



tváre, čo robí túto metódu nespoľahlivou. Koža a exponované lokality presne neodrážajú teplotu jadra 
v dôsledku zlého periférneho obehu a nemala by byť využívaná. Sú vyvinuté rôzne neinvazívne 
prietokové zariadenia, na ich validáciu sú však ešte potrebné ďalšie štúdie podchladených pacientov 
vystavených chladnému prostrediu. 
 
Prednemocničné zateplenie, zahrievanie, kolaps so záchrany a afterdrop 
 
Svalová triaška a aktívny pohyb sú veľmi účinné mechanizmy na vytváranie tepla pre pacientov, ktorí 
sú plne pri vedomí a schopní sa pohybovať. V pokoji, triaška zvyšuje produkciu tepla až päťkrát, ale tiež 
zvyšuje spotrebu kyslíka. Tras ustáva, keď sú zásoby energie vyčerpané (v priebehu niekoľkých hodín), 
teplota telesného jadra klesá pod prahovú hodnotu jedinca (tabuľka 1), dochádza k poruche vedomia, 
alebo niekedy aj v priebehu exogénneho zahrievania kože. Polytrauma, ďalšie komorbidity, intoxikácie, 
analgézia, alebo sedácia môžu urýchliť chladnutie narušením centrálnej a periférnej termoregulácie (tj. 
triaška a vazokonstrikcia). Keď prestane tras (HT II-IV), dochádza k minimálnemu zahrievaniu a v 
neprítomnosti aktívneho zahrievania, sa chladnutie urýchľuje. 
Teplé, sladké, nealkoholické nápoje neposkytujú dostatok tepla, aby zahriali pacienta s HT I, ale 
nahrádzajú sacharidy ako pohonné hmoty pre ďalší tras. Redistribúcia tepla v tele môže spôsobiť 
pokračujúci pokles teploty jadra po vyprostení z chladného prostredia – média. Tento fenomén sa 
nazýva afterdrop (následný pokles), môžu sa ale objaviť aj v priebehu zahrievania. Experimentálne 
štúdie preukázali pokles teploty o 0,5 až 1 ° C počas minimálne invazívneho zahrievania a mierne vyšší 
počas zahrievania asistovaným cvičením. Avšak, pacienti sa častejšie zahrejú v skupine cvičiacich 
pričom neboli pozorované žiadne nepriaznivé výsledky. Niektorí odborníci tvrdia, že podchladení 
pacienti by nemali stáť ani chodiť po dobu 30 minút po záchranných úkonoch kvôli obavám, že cvičenie 
môže zhoršiť afterdrop a spôsobiť ujmu. V praxi by sa nemalo zabrániť v pohybe pacientom, ktorí sú 
čulí ak to napomáha záchrane. 
Zdravotnícke záchranné zložky by mali disponovať protokolmi a vybavením pre manažment 
podchladených pacientov. Optimálny prednemocničný transport a optimálne zahrievacie stratégie nie 
sú známe, ale niektoré humánne štúdie porovnávali zateplovacie metódy. Nedostatočné zateplenie 
a nedostatok tepla počas transportu umožňujú kontinuálne chladnutie, čím sa zvyšuje riziko zástavy 
srdca. Zateplenie – izolácia pred chladom, vlhkom a vetrom čo najskôr je základným úkonom, je 
neodmysliteľným najmä pri vyprostení obeti z lavíny keďže chladnutie po vyprostení je intenzívnejšie 
ako v samotnej lavíne. Experimentálne dôkazy a skúsenosti ukazujú, že u pacientov so spontánnym 
obehom by malo prednemocničné zateplenie zahŕňať tesnú nepriepustnú parozábranu – bariéru (v 
prípade, že pacient je vlhký) vynímajúc tvár , externý zdroj tepla , suché zábaly (hrubšie je lepšie), 
a vetruvzdornú bariéru, ktorá tiež udržiava teplo. Bublinková fólia je ľahká a odolná proti vode, takže 
môže tvoriť časť izolačného systému. Avšak, tá je k dispozícii v rôznych hrúbkach s rôznymi izolačnými 
vlastnosťami a jej použitie môže byť obmedzené. Odstránenie mokrého oblečenia zlepšuje komfort 
pacienta, ale v chladnom a veternom prostredí vyúsťuje do rýchleho chladnutia a nie je nutné v prípade 
použitia parotesnej zábrany. Zdroj externého tepla (napríklad chemické ohrievače, fľaše s teplou 
vodou, alebo deky s ohrievaným vzduchom), by mali  byť použité na hlavu, trup a v oblasti šije počas 
transportu. Teplo nesmie byť nikdy aplikované priamo na kožu kvôli rizikám z popálenia. V ideálnom 
prípade vonkajšia vrstva má byť vetruvzdorná s vlastnosťami tepelného reflektora, aby sa 
minimalizovali straty tepla vedením a radiáciou. Počas krátkych transportov (napr. <60 min), aktívne 
zahrievanie je užitočné minimálne a drahé. Pre dlhšie cesty (napr. > 60 min), aktívny ohrev by mal byť 
aplikovaný u pacientov HT I-III. Pacienti so zástavou obehu  (HT IV) transportovaný do ECMO centra na 
zahrievanie majú mať v ideálnom prípade monitorovanú teplotu telesného jadra a dodávka tepla sa 
má titrovať na udržovanie telesnej teploty. Pri HT IV je potrebné sa vyhnúť prednemocničnému 
zahrievaniu, alebo chladeniu počas transportu.  
Šetrné zaobchádzanie a zamedzenie prudkých pohybov sú povinnosťou, a to najmä u pacientov, 
u ktorých nie je prítomná NZO. Pacienti by mali byť v ideálnom prípade prepravovaní horizontálne na 
nosidlách na minimalizovanie možných zmien vznikajúcich v súvislosti s venóznym návratom pri zmene 



polohy, tie môžu zvýšiť riziko vzniku NZO počas záchrany ( kolaps so záchrany), a to najmä v prípade 
vyprostenia zo studenej vody. 
 
Triedenie a prognóza podchladených pacientov so zástavou srdca. 
 
 
Spotreba kyslíka mozgom klesá o 6 % pri poklese teploty telesného jadra o 1 °C a dosahuje 16% oproti 
pôvodnej spotrebe (pri normotermii) pri 15 ° C  teploty telesného jadra. To zlepšuje toleranciu mozgu 
pri nízkom, alebo žiadnom prietoku krvi mozgom. Pri 18 ° C mozog toleruje NZO až 10 krát dlhšie ako 
pri 37 ° C. 
Mnoho faktorov ovplyvňuje výsledok zástavy srdca pri hypotermii: (1) hypoxia (najdôležitejší 
samostatný faktor) ; (2) z hľadiska pacienta (napr. vek, komorbidity, trauma); (3) rýchlosť chladnutia; 
(4) životné prostredie (vzduch, voda, sneh); (5) okolnosti pri zástave srdca (telesná teplota, či hypoxia 
mozgu predchádzala zástavu srdca; oddialenie začatia KPR a kvalita CPR); (6) hľadiská záchrany (napr. 
adekvátny tréning manažmentu stavu s nízkym, alebo žiadnym prietokom krvi; rýchlosť transportu 
nemocnice); (7) blízkosť vhodných nemocničných zariadení; (8), či si personál nemocnice uvedomuje 
špeciálne požiadavky v takýchto prípadoch. Najlepšie šance na úplné uzdravenie podchladeného 
pacienta s NZO sú u pacientov, predtým zdravých, pričom vznik NZO bol zaznamenaný svedkom a KPR 
bola zahájená okamžite, včasné zahájenie ECMO a náležitá intenzívna starostlivosti po návrate 
spontánnej cirkulácie (ROSC) má byť k dispozícii.  Snaha odhadnúť dobu prežiteľnosti NZO bez KPR je 
plná neistoty, ale znalosť maximálneho času odporúčaného v kardiochirurgii, za optimálnych 
podmienok ( ~ 25 min. pre dospelých> 60 rokov alebo ~ 40 min. pre novorodencov podstupujúcich 
DHCA (zastavenie obehu v hlbokej hypotermii) pri ~ 18 ° C ) môže poslúžiť ako východiskový bod. 
 
Lavínové obete, ktorí prežili bez neurologického deficitu (CPC 1-2) boli nájdené s komorovou fibriláciou 
(KF), alebo s bezpulzovou elektrickou aktivitou (BEA). Šance na prežitie zasypaných obetí v lavíne sú 
veľmi nízke ak je pri vyprostení prítomná asystólia, ktorej vznik nie je zaznamenaný svedkom, pretože 
hypoxia všeobecne predchádza NZO, čo vedie k nevratnému poškodeniu mozgu a smrti v priebehu 
niekoľkých minút. 
Klinici hľadali laboratórne markery na rozhodovanie v manažmente pri ťažkých prípadoch, ale presné 
predpovedanie výsledku v prípadoch hypotermie je veľmi ťažké. V konečnom dôsledku platí princíp pri 
absencii príznakov nezlučiteľných so životom, "Nikto je mŕtvy pokiaľ nie je zohriaty  a mŕtvy." bez 
ohľadu na telesnú teplotu. Rozhodnutie neposkytnúť ECMO zahrievanie je zvyčajne najlepšie činiť 
v príjmajúcej nemocnici. Dôvody môžu zahŕňať smrť zadusením pred podchladení, K +> 12mmolL-1, a 
akýkoľvek stav, pri ktorom je nepravdepodobné prežitie napr. rozsiahla trauma, traumatické 
poškodenie mozgu, intracerebrálne krvácanie, alebo terminálne štádium  ochorenia. Hoci žiaden 
pacient s hyperkaliémiou> 12 mmol / l nebol nikdy úspešne zresuscitovaný, mnoho pacientov s 
normálnou hladinou draslíka tiež neprežije, takže užitočnosť hladiny draslíka v sére pre klinické 
rozhodovanie je obmedzené. Retrospektívny prehľad zasypaných, ktorí podstúpili CT vyšetrenie v 
nemocnici naznačuje, že hladina draslíka v sére pri prijatí bola vyššia u pacientov s CT-overenou 
anoxiou mozgu v porovnaní s pacientmi s normálnym CT nálezom. Aktuálne ERC usmernenia 
odporúčajú prah hladiny draslíka 8 mmol L-1 pre lavínové obete a 12 mmol L-1 pri ostatných príčinách  
náhodného podchladenia, pretože jedna dospelá obeť lavíny s draslíkom 6,4 mmol L-1 a dieťa 
podchladené vo vonkajšom prostredí (14,2 °) C s draslíkom 11,7 mmol L-1 prežili bez neurologického 
deficitu.  
 
Okysličenie, úvod do anestézie a zabezpečenie dýchacích ciest 
 
Indikácie na zabezpečenie dýchacích ciest sa nelíšia od odporúčaní ako pri normotermických 
pacientoch. Intubácia môže vyprovokovať komorovú fibriláciu (VF) v prípade hlbokej hypotermie , ale 
riziko je však malé.  Existuje len málo publikovaných údajov o anestézii takýchto pacientov,  
pravdepodobné účinky možno predpokladať zo štúdií na zvieratách a zo skúseností s pacientmi s 



indukovanou hypotermiou. Väčšina intravenóznych anestetík spôsobuje kardiovaskulárne depresie, 
takže dávky by mal byť malé. Ketamín môže byť bezpečný pri hypotermii ale jeho sympatomimetický 
efekt môže teoreticky spôsobovať problémy na ľahko podrážditeľnom podchladenom srdci. Použitie 
succinylcholínu pri intubácii je potrebné zvážiť pre možnosť zvýšenia hladiny draslíka v sére. 
Neuromuskulárny prenos sa spomaľuje počas hypotermie, a to aj v neprítomnosti myorelaxancií  
a štúdie na zvieratách a ľuďoch na mimotelovom obehu naznačujú, že pri hypotermii <32 ° C sa zvyšuje 
citlivosť na nedepolarizujúcimi svalové relaxanciá. Podchladenie znižuje klírens CYP450-ktoré 
metabolizuje lieky (vrátane propofolu a ketamínu) v rozsahu úmernom poklesu telesnej teploty, čím 
sa zvyšuje pravdepodobnosť neočakávanej toxicity. 
V priebehu úvodu do anestézie a intubácie sa odporúča nepretržité monitorovanie EKG, je potrebné 
byť pripravený na KPR a mať nachystané defibrilačné elektródy. Udržovanie správnej normokapnie je 
dôležité, pretože hyperkapnia aj hypokapnia môžu indukovať poruchy rytmu. Pri zabezpečených 
dýchacích cestách je potrebné udržovanie normokapnie pretože hyperkapnia a hypokapnia môžu 
vyvolať arytmie. Kyslík je potrebné titrovať v závislosti od saturácie   O2 (ak to periférny prietok 
umožňuje), keďže normoxia znižuje možnosť vzniku arytmií. Ventilácia počas KPR sa vykonáva rovnako 
ako u normotermických pacientov. 
 
 
Kardiopulmonálna resuscitácia 
 
 
Podchladení pacienti často vyžadujú predĺženú KPR. Vysoko kvalitná KPR je kľúčom k najlepšiemu 
výsledku. Počas technicky náročnej evakuácie z ťažkého terénu, môže byť manuálna KPR sťažená, 
alebo nemožná. Mechanické zariadenie na vykonávanie hrudných kompresií môže dodávať > 50% 
východiskovej hodnoty prietoku krvi mozgom u normotermických zvierat a preto je pravdepodobné, 
že poskytujú dostatočnú dodávku kyslíka do životne dôležitých orgánov v hlbokej hypotermii u 
pacientov. Keď mechanická KPR nie je k dispozícii a manuálna KPR nie je vykonávateľná, odporúča sa 
prerušovaná KPR(obr.2 ), odporúčanie vychádza z troch prípadov a z klinických dát  kardiochirurgických 
výkonov u pacientov v indukovanej hypotermii. 
 
 
 
 

 

                             

                                                                                          

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Prítomné mechanické resuscitačné zariadenie ? 
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Obr. 2 Oddialená a prerušovaná KPR u podchladených pacientov, kedy nie je možné vykonávať  
kontinuálnu KPR 
 
Na optimalizovanie prietoku krvi mozgom je žiadúce priebežné monitorovanie vykonávanej KPR. 
ETCO2 je obyčajne používané ako ukazovateľ kvality KPR, ale neodzrkadľuje okysličenie mozgu, a nie 
je jasné, ako interpretovať údaje pri  podchladení, kedy je redukovaná produkcia CO2. Blízka 
infračervená spektroskopia (NIRS) sa čoraz viac používa na sledovanie regionálnej cerebrálnej saturáciu 
kyslíkom (rSO2) počas KPR. NIRS sa môže využiť na predpovedanie ROSC a prípadne možný priaznivý 
neurologický výsledok , aj keď súčasná dôkaznosť je nedostačujúca. Na experimentálnom 
podchladenom modeli so zástavou obehu, hodnoty rSO2 úzko korelujú s invazívnymi parametrami 
mozgového okysličenia, ako aj cerebrálny perfúzny tlak a cerebrálna venózna saturácia kyslíka počas 
kompresií hrudníka. K dnešnému dňu, je však príliš málo klinických skúseností na to aby sa mohlo NIRS 
odporučiť na rutinné používanie v manažmente podchladenia. 
V prípade normotermickej NZO sú vazopresory podávané na zosilnenie koronárneho perfúzneho tlaku 
a prietoku krvi myokardom s cieľom zlepšiť dosiahnutie ROSC a prežitie pre neurologicky intaktné 
prepustenie z nemocnice. U podchladených (≤28 ° C) a normotermických zvierat a humánnych štúdií 
normotermických pacientov, bolo podávanie vazopresorov spojené so zlepšeným ROSC, ale nie so 
zvýšením prežívania po prepustení z nemocnice, alebo lepším neurologickým výsledkom. Väčšie dávky 
adrenalínu môžu byť spojené s nepriaznivým neurologickým výsledkom, a periférna vazokonstrikcia 
môže zhoršiť súčasné omrzliny. Vzhľadom na to že otázka adrenalínu nebola vyriešená, sa 
medzinárodné odporučenia líšia. Usmernenia ERC 2015 odporúčajú zdržať sa podávania adrenalínu 
u podchladených so zástavou obehu (HT IV) a obmedzenie na tri defibrilačné pokusy u podchladených 
s NZO (HT IV)  kým je teplota telesného jadra > 30 ° C. Naproti tomu odporučenia American Heart 
Association ( AHA ) dovoľujú ďalšie defibrilačné pokusy súčasne so zahrievacími technikami, a 
ustanovuje, že môže byť rozumné zváženie podávania adrenalínu počas NZO podľa štandardného 
algoritmu ALS. V HT III štádiu má adrenalín zníženú účinnosť a hromadí sa, či to vedie k predávkovaniu 
po zohriatí nie je jasné. V HT IV, by mali byť vazopresory obmedzené kvôli odstaveniu z ECMO. Hoci 
niekoľko kazuistík ukázalo predĺžené ROSC po defibrilácii pri <28 ° C, väčšina pokusov je neúspešná. 
Maximálne tri defibrilačné pokusy sa  javia rozumné pri <30 ° C a potom sa čaká na zahriatie na ≥ 30 ° 
C pred ďalším pokusom. Vzhľadom na pretrvávajúce kontroverzie, je možné použiť jeden aj druhý 
prístup, kým nebudú dostupné ďalšie dáta. 
Benefit antiarytmík pri podchladení s NZO je nejasný. Mnoho arytmií (napr. bradykardia, AV blok, 
fibrilácia predsiení, nodálny rytmus a predĺženie QRS s alebo bez Osbornovej - hypotermickej J-vlny) 
sú považované za neškodné pri hypotermii, zvyčajne ustúpia po zohriatí pacienta a nevyžadujú ďalšie 
ošetrenie za predpokladu, že perfúzia je dostatočná. Stimulácia môže byť neúčinná u týchto pacientov 
a bežne sa neodporúča. 
 
 
Rozhodovanie o smerovaní a logistika transportu 
 
Pacienti s hemodynamickou instabilitou, alebo NZO by mali byť v ideálnom prípade rýchlo 
transportovaní priamo do zdravotníckeho zariadenia s ECMO, kde sú lepšie výsledky s mierou prežitia 
až 100% v porovnaní s ostatnými ohrievacími technikami. Centrum s ECMO je potrebné kontaktovať v 
dostatočnom predstihu aby bol čas organizovať tím a prevádzkové (operačné sály) zázemie, než sa 
pacient dostaví. Existuje mnoho príkladov, ktoré dokazujú, že pri podchladení s NZO je možné dobré 
neurologické zotavenie po mnohých hodinách KPR, a to aj pri zdĺhavom transporte. Ak nie je možné 
zohrievanie v ECMO centre,  malo by byť zahájené v najbližšej nemocnici ak je k dispozícii 
špecializovaný tím. Ak je k dispozícii núdzový tím s prenosným ECMO môže byť vyslaný do periférnej 
nemocnice.  
Rozhodovaniu o smerovaní napomáhajú už vytvorené protokoly a algoritmy pre manažment 
podchladenia viď. obr. 1, alebo algoritmus pre KPR a rozhodovacia karta pre obete v lavíne vydané 
medzinárodnou komisiou pre záchranu v horách ICAR-MEDCOM a ERC (obr. 3,4,). 



Do budúcna je potrebné ujednotenie vzájomnej spolupráce a jednotného postupu na všetkých 
úrovniach jednotlivých zložiek záchranného systému (IZS, KOS) a zdravotníckych zariadení schopných 
riešiť závažné stavy podchladenia, vytvorenie protokolov o spolupráci, na základe, ktorých sa bude 
aktivovať cieľové zdravotnícke zariadenie, ktoré následne potvrdzuje pripravenosť na príjem pacienta. 
 
Závery  
Intenzita chladnutia môže značne varírovať v závislosti na konkrétnej situácii. Zateplenie, určenie 
stupňa podchladenia a triedenie do správnej nemocnice sú kľúčom. Podchladených pacientov s 
rizikovými faktormi pre hroziace zastavenie srdca (teplota <28 ° C, komorové arytmie, systolický krvný 
tlak <90 mm Hg), a tých, u ktorých je prítomná NZO, treba priamo previesť do ECMO-centra. Pacienti 
s NZO majú byť počas transportu kontinuálne resuscitovaní (KPR). Oddialená, alebo prerušovaná KPR 
môže byť vhodná ak nie je možná kontinuálna KPR. V prípade zdĺhavého transportu, alebo v prípade 
technicky náročného terénu je nápomocná mechanická KPR. Najlepšie výsledky sú ak je vznik NZO  pri 
podchladení zaznamenaný svedkom, a do naštartovania ohrievania v ECMO centre je nepretržite 
vykonávaná vysoko kvalitná KPR. Ja potrebné ujednotenie postupov na všetkých úrovniach reťazca 
záchrany a vytvorenie uniformných postupových protokolov .  
 
Extrémne prípady hlásené v súvislosti s podchladením: 
 
Najdlhší čas so zastaveným obehom (no-flow time): 
42r. muž nájdený v ľadovcovej trhline bez známok života. KPR započatá po 70 min po príjme 
v nemocnici pričom pacient mal asystóliu, teplota jadra 19° C, ECMO zohrievanie – plné zotavenie  
 
Najdlhšia manuálna KPR: 
42r. muž nájdený vo vonkajšom prostredí. Vznik asystólie pri nájdení, teplota 23,2° C, KPR- 6h 30 min, 
zohrievanie do vzniku ROSC bez ECMO. Plné zotavenie  
 
Najdlhšia mechanická KPR: 
42r. žena nájdená v byte v bezvedomí, KF počas transportu do nemocnice, 24° C, 80 min mechanická 
KPR 
 
Najdlhšia KPR: 
65 r. žena, nájdená na zasneženom brehu rieky, 28° C úvodná teplota, následne pokles na 20,8° C, 
asystólia trvala 8h 40 min. (KPR 4h48min, ECMO 3h25min) 
 
Najnižšia prežitá teplota s plným zotavením: 
29r.žena, vplavená pod ľad, schopná chvíľu dýchať, bez známok života cca 45 min, KPR započatá hneď 
po vyprostení, teplota 13,7 ° C, K+ 4,3 mmol/l, po ECMO zohriatí plné zotavenie 
 
Najdlhšia perzistujúca KF:  
25r. žena zasypaná v lavíne vo Vysokých Tatrách v Poľsku, vznik KF zaznamenaný svedkom pri 
vyprostení, teplota 17° C, 3 neúspešné defibrilačné vyboje, KPR až do zahriatia na ECMO (6h 45 min) 
a úspešný 4. výboj pri teplote 24,8 ° C, plné zotavenie 
 
Najdlhšia prerušovaná KPR: 
57r. žena, vznik asystolie zaznamenaný svedkom Francúzke Alpy n.m. výška 2000m, snehová víchrica, 
transportná vzdialenosť k záchranárskemu vozidlu 1,1 km, výškový rozdiel 122m. Striedanie 1 min KPR 
1 min transport po 25 min, následne KPR 5 hod., ECMO zohrievanie, plné zotavenie 
 
Najdlhšie potopenie: 



2,5 r. dieťa, studená voda 66 min, teplota 19° C, ECMO zohrievanie, plné zotavenie,  
7r. dieťa potopenie ľadová voda na 83 min, KPR 64 min, teplota 13,8 ° C, K+ 11,3 mmol/l, ECMO 
zohrievanie, plné zotavenie 
 
Najdlhšie prežitie v lavíne: 
Žena, teplota jadra <32° C, pri nájdení, somnolencia, dezorientácia 1-2 st. omrzlínkončatín, bez zranení, 
43h 45min 
 
Najdlhšie prežitie zasypania lavínou v interiéry (budove): 
13 dní zakliesnený v zrútenej budove zasiahnutej lavínou, Heilingenblut, Rakúsko 50-te roky. 
 
Najnižšia teplota s prítomnými známkami života: 
3 r. chlapec, EKG nepravidelný rytmus 8-10/min, rektálna teplota meraná 20 min pri príchode do 
nemocnice 17° C. 
 
Najvyššia hladina K+ u preživšej obeti v lavíne: 
K+ 6,4mmol/l, teplota a neurologický status neboli uvedené. 
 
Najvyššia hladina K+ u preživšej dospelej podchladenej obeti: 
34 r. žena, 20° C, chladné prostredie, asystólia, K+ 7,9 mmol/l, ECMO zohrievanie, prežila. Neurologický 
status neuvedený. 
 
Najvyššia hladina K+ u preživšej obeti s náhodným podchladením: 
7r. dieťa v studenej topenie v studenej vode, K+ 11,3 mmol/l 
31 mesačné dieťa, topenie v studenej vode K+ 11,7 mmol/l. 
 
Najdlhšia doba prežitia v ľadovcovej trhline: 
27 r. muž, 8 dní, celkovo dobrý výsledný stav ani teplota ani iné parametre neudané. 
70 r. muž, stredne závažné zlomeniny lebky, chrbtice, panvy a stehennej kosti, 6 dní, teplota 33,5° C, 
chladové poškodenia prstov, inak celkovo dobrý výsledný stav. 
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Obr.3 Algorytmus resuscitácie obete po zasypaní v lavíne podľa ERC 2015. 
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RESUSCITÁCIA OBETÍ LAVÍNOVEJ NEHODY – CHECKLIST
©ICAR MEDCOM,oct 2015, Kottmann A, Blancher M, Spichiger T, Boyd J, Brugger H

Čas pádu lavíny ____ : ____

EKG
Asystólia

Dýchacie
cesty voľné

PRVÁ 
POMOC

Zranenie nezlučiteľné
so životom,

alebo celé telo
zmrznuté

BLS poskytovateľ
ALS poskytovateľ

Život.
funkcie

<30℃ Teplota tel. jadra
pri vyprostení

____ . __°C

Dýchacie
cesty 
voľné

≤60 min >60 minDoba zasypania

ANO NIE

NIEANO

≥30℃

PRVÁ 
POMOC

ANO NIE

NIE ANO

sérum K+

__._ 
mmolL-1 (d) 

≥ 8 mmolL-1

STOP

≥30℃ Teplota tel. jadra
pri vyprostení

____ . __°C

<30℃

Pacient ID

NIE

ANO

Odhrabanie tváre ____ : ____

Ak nie je známa použi
teplotu telesného jadra (b)

_____ min* (<30℃)(≥30℃)
Dýchacia dutina 

zapíš na druhej
strane

Zariadenie s dostupnosťou
ECLS (ECMO)

A
LS

KPR
(c)

A
LS

A
LS

Postupuj podľa štand. 
ALS protokolu 

STOP

STOP

≤ 8 mmolL-1

ALS
ALS poskytovateľ MENO:

ANONIE Dlhý transport 
alebo viac

zasypaných 

A
LS A

LS

A
LS

/ nevie sa

/ nevie sa

/ nevie sa

/ nevie sa

Život. 
funkcie

ANO NIE

K
P

R
(C

)

A
LS

A
LS

A
LS

A
LS

/ nevie sa

STOP    /  alebo choď  do
vhodného zdravotníckeho

zariadenia

A
LS

STOP
Postupuj podľa štandartného ALS protokolu

alebo choď do vhodného zdravotníckeho zariadenia

A
LS

 
Obr. 4 Rozhodovacia karta – chcecklist pri obetiach zasypaných lavínou. 
 
 
 
 
 
 


