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Těžké virové pneumonie/primární ARDS na
KARIM VFN - od roku 2007……

www.karim-vfn.cz

ECMO 399 PATIENTS 2007-23.5.2020
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ICM 2018

Covid19 ve VFN k 20.5. …..55 pacientů v A6
„Covid19 House“
KARIM RES UP + Pneumologie JIP + IV.int JIP
55 pacientů v intermediární a intenzivní péči
15 z nich na RES UP, 2 x VV-ECMO, 1 x VAV
ECMO
LOS 8 (4-21) dní
5 zemřelých, 8 propuštěných z nemocnice,
2 dosud hospitalizováni,1 z nich již překládán
(26.5.)
Hospital mortality 33%
Věk 54 (44-77), živí 53 (43-60) let
zemřelí: 77 (75-79) let:
všichni významné komorbidity
www.karim-vfn.cz
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Covid19 na ICU je těžká virová pneumonitida s
přechodem do ARDS – jako chřipka
7. února 2020: single centre 138 pts….

www.karim-vfn.cz

7

Covid19 diagnostika na ICU – jako u chřipky
-

Pro umístění pacienta je rozhodující klinika

-

+ PCR pozitivita

-

30-33% negativit z nasopharyngu při
pozitivitě z BAL

-

Chřipka, H1N1: 27% negativit z nasofaryngu
při pozitivitě z BAL

-

Kontrolní odběr po pozitivním nejdéle za 14
dní a před propuštěním 2x

Kvantitativní vyšetření u chřipky:
….1.5 mil kopií H1N1 na 1 ml BAL
www.karim-vfn.cz

Covid19 a zobrazovací metody – jako u chřipky
-

Klinika a ultrazvuk
předchází RTG a CT
o cca 48h

-

Koncept LUS + TTE

+24h

www.karim-vfn.cz
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Plicní postižení odpovídá stupni V/Q nepoměru
– kapilárního poškození plic

Typ 1 („L“): Kompliantní plíce, Cdyn 40-50 ml/mbar, dominuje
perfuzní problém – nutná šetrná ventilace s kontrolou
hemodynamiky (TTE), optimalizace V/Q v (semi) pronační poloze…
Typ 2 („H“): U déle trvajících prodromů/superinfekce/iatrogenního
přístupu - distress se ztrátou FRC a VC, Cdyn klesá, zvýšení
EWLV a hmotnosti plic – nutná agresivnější UPV s rizikem
overinflace zachovaných plicních okrsků…..
www.karim-vfn.cz
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Stupeň endotheliálního poškození Covid19
-

určuje ztrátu pulmonální vazoregulace a hypoxické plicní
vazokonstrikce
- promítá se do ventilačně perfuzního nepoměru (V/Q)

- stupně hypoxie
- potencuje trombogenezu (nejen) v plicnicovém řečišti
-

endotheliálním poškozením se Covid19 vymezuje vůči
myxovirovým pneumonitidám, které postihují primárně více
alveoli a plicní parenchym – než cévní stěnu a endothel

Chřipka H1N1 před intubací a na VV-ECMO
www.karim-vfn.cz
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Riziko ventilátorem indukovaného poškození
plic a oběhu (především PK a plicní cirkulace)

IPPV = mechanická
energie

….mechanické
poškození plic
Velikost plic (menší s
nižším prahem..)

Vt (exponential2)
ΔPaw (Pplat-PEEP)
(exponential2)

Edém, zánět

PEEP (exponential1.4)

Nehomogenita postižení
(hl. faktor VILI !)

RR (linear)

Perfuze

Průtok (exponential2)

www.karim-vfn.cz

pH, pCO2, pO2
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501 LRM vs 509 kontrol
Ppl 25-6, driving P 13.5, PEEP 12.5

15.6% LRM přerušeno pro hypotenzi nebo
desaturaci
3 resuscitace během LRM

www.karim-vfn.cz
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Bedside ultrazvuk u respiračního selhání:
Koncept echokardiografie a hrudní sonografie
- LV funkce a LVEDP/LAP, mitrální chlopeň
- Diferenciace ARDS a kardiogenní plicní edém

- PK dysfunkce a vyšetření plicní hypertenze
- Preload
- Pleurální patologie a plicní parenchym
- Ventilační strategie
- Polohování, pronace, semipronace
- Indikace k bronchoskopii

Publ. Feb.-Mar. 2020

- Indikace a kontraindikace LRM
- Detekce intrakardiálních zkratů

- ECMO: rozhodnutí o VV nebo
VA kanylaci
www.karim-vfn.cz
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Covid 19 a postižení myokardu – podobné jako
u chřipkového postižení
-

Možný větší podíl postižení
endothelu věnčitých tepen

-

Chřipková myokarditida,
perikarditida – virová replikace v
srdečním svalu (Greaves K, et
al: Arch Intern Med 2004), vztah
k „náhlým srdečním selháním“ u
H1N1

-

Stressová kardiomyopatie
(…hypoxie, katecholaminy)

-

Septická kardiomyopatie u
superinfekcí

www.karim-vfn.cz
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Srdeční selhání a
Covid19
-

19.7% ze 417 pts mělo elevaci
hsTnI – vztah k mortalitě

-

ST elevace cca v 2/3 pozit
SKG, vždy D-dimer X 64%
pozitivita D-dimer u
kontrolních STEMI

-

Arytmie (SV) u 18.5-44% na
ICU

-

Vazopressory 95% na IPPV

Propafenone vs Amiodarone in Septic Shock,
ClinicalTrials.gov ID: NCT03029169
www.karim-vfn.cz

KARIM VFN: 5 pac z 15
Covid19 (33%) zařazeno
do studie SV arytmií v
sept. šoku
16

Covid19 a ECMO – když
standardní postupy
nefungují…..Náhrada plic
nebo srdce a plic ?
Incidence ECMO 0.3-0.5% všech případů (National Coordination & Experience in
Italy, https://www.esicm.org/resources/coronavirus-public-health-emergency/)
W. Guan, Z. Ni, Yu Hu, W. Liang, et al: Clinical Characteristics of Coronavirus
Disease 2019 in China, NEJM 2020, DOI: 10.1056/NEJMoa2002032

www.karim-vfn.cz

Covid 19 a specifické postižení endothelu

-

Endothelitis - kapiláry parenchymových orgánů (plíce, srdce,
mozek, ledviny, játra….), akra, Kawasaki-like, doprovázená
prokoagulačním stavem

-

150 pts, PE in 11.2%, elevace D-dimer, fib, vWf_Ag, fVIII, IIa, PAI-1,
lupus coagulans in 88% (membránové fosfolipidy…)

-

Absence DIC….

-

Potenciace hypoxií…..alveolární mikrotrombotizace„vicious circle“

-

DVT u 14.8%-22%,
asociace se subsegm PE

www.karim-vfn.cz
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Covid 19 jako generalizovaný trombofilní stav
7.2.2020: single centre 138 pts
-

D-dimery, trombofilie…..

-

LDH implik. mikroangiopatii

-

KARIM VFN – všichni terap.
i.v. antikoagulace (APTT 4555s, resp. 55-70s)

5.2020, JACC: Antikoagulovaní na UPV: LOS 9 dní, přežití 63% vs LOS 21 dní a
www.karim-vfn.cz
19
přežití 29%, HR 0.86 per day, p<0.001

Covid 19 a afinita k ACE2 receptorům v GIT a
ledvinách – jako AKI asociované s chřipkou,
zvl. H1N1
7.2.2020: Single centre 138 pts
AKI 8.3% …..

Italská databáze: 25% AKI
Hirsch JS, Kidney Int 2020: 36% AKI, z nich 13.6% RRT
ACE2 + mikrotrombotizace + anamnéza + crit. illness
www.karim-vfn.cz
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Nové možnosti ovlivnění ACE2 a AT receptorů
v intenzivní péči ?
ACE1 a plicní zánět…redukce ATII
Koronavirus a ACE2…možnost
ovlivnění exogenním ATII ?

AT II (Giapreza)
registrace FDA
21.12.2017 jako
rescue terapie pro
refrakterní septický
nebo distribuční šok

www.karim-vfn.cz
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Neexistuje souvislost mezi používáním ACE inh
a ATII blokátorů a epidemiol či závažností
onemocnění Covid19
- Lékové skupiny jsou stejně rizikové jako protektivní

www.karim-vfn.cz
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Covid19 NENÍ cytokinová bouře (…definice ?)
-

endothelitida, vaskulární dysfunkce, trombóza…..a imunitní
dysregulace s lymfopenií….riziko iatrogenní imunosuprese

-

HLH (sekundární haemophagocytická lymphohistiocytoza) jako
vzácná indikace k supresi makrofágů (MAS)

-

kortikoidy potencují šíření viru a asociují s mortalitou – s výjimkou
prim indikací (MP<0.2 mg/kg.den) a reparativní fáze ARDS
(fibrotizace…)

-

ferritin typicky ve stovkových hodnotách, elevace IL6, IL8 a IL1β
málo signifikantní X jiné ARDS, CRS

Covid19 mean IL6: 7-125 pg/mL (Qin C, Clin Infect Dis. 2020)
ARDS mean IL6: 282 (111–600) pg/mL u “hypoinflammatory” ARDS a 1618 (517–
3205) pg/mL in hyperinflammatory ARDS (Sinha P, Lancet 2020)
CRS – IL6 i CAR-Tcell 10.000 pg/mL (Maude SL N Engl J Med 2014)

www.karim-vfn.cz
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Covid19 je velmi infekční
-

virulence podobná chřipce, ale cca dvojnásobná kontagiozita

-

vývoj českých ochranných pomůcek (Compotech Sušice, FZÚ AV)

www.karim-vfn.cz
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Závěr
-

Kvantita: Covid19 jako test systému intenzivní péče v ČR:
rezerva 45-55% (!), EU okolo 35-30%

-

Kvalita péče a follow up pacientů ?

-

Intenzivní medicína jako nejdražší medicínský obor

-

Příležitost k zavádění rapid response systems, advanced care
planning, critical care outreach v nemocnicích…..a efektivního
ICU servisu při menším počtu lůžek

-

Investice do postgraduálního systému vzdělávání lékařů a
sester v IM žádoucí – standardizace dle EU diplomů (….EDIC)

-

Překotný nákup přístrojové techniky nežádoucí a
nehospodárný - povede ke zhoršení kvality
zdravotní péče v ČR – viz improvizované
ICUs v Itálii a USA

-

Podpora domácích výrobců ochranných
pomůcek…….a exportních snah domácích
www.karim-vfn.cz
výrobců ventilátorů
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Děkuji za pozornost !
Komplexní kardiovaskulární centrum
1. LF UK a VFN
U nemocnice 2; 128 08 Praha 2
T: +420 224 963 366
F: +420 224 962 118
E: martin.balik@vfn.cz
www.karim-vfn.cz
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