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DEFINICE A NÁZVOSLOVÍ
• ZJEVNÉ KRVÁCENÍ
hematemeza, krev nebo „kávová sedlina“ v NG aspirátu, enteroragie, meléna
• KLINICKÝ VÝZNAMNÉ KRVÁCENÍ zjevné krvácení + 1 z následujících (Krag et al., 2015)
1. pokles syst. TK > 20 torr (zvýšení SF > 20 a pokles TKs > 10 torr)
2. nasazení nebo zvýšení dávky vasopresoru > 20%
3. pokles hemoglobinu > 20 g/l
4. transfuze 2 a více jednotek erytrocytů
• STRESOVÝ VŘED (stress ulceration) – defekt sliznice horního GIT spojený s extrémním
fyziologickým stresem, STRESS RELATED MUCOSAL DAMAGE (SRMD)

PATOFYZIOLOGIE
• Hypoperfuze splanchniku
• Porucha mikrocirkulace
• Ischemicko-reperfuzní
poškození
• Snížená motilita žaludku s
opožděným
vyprazdňováním
• Poškození kyselým
žaludečním obsahem

SRMD - ZÁVAŽNÝ PROBLÉM DNEŠNÍ ICU?
• Nízká incidence klinicky významného GI krvácení - 2,6% (Krag et al., 2015),
1,5% (Cook et al., 1994), 2,5% (Cook et al. 1991), 80. léta až 15%
• Prakticky se nevyskytuje u nerizikových pacientů
• Přesto 73% pacientů na ICU dostane profylaxi (Krag et al., 2015) – většina
PPI (cca 3/4)
• Spojeno s vyšší mortalitou (OR 1,7)
• Pozitivní korelace s tíží onemocnění a komorbiditami
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POTŘEBUJEME PROFYLAXI?
• Nízká incidence (2-3 %)
• Při absenci rizikových faktorů incidence ještě o řád nižší
• Vysoká mortalita u krvácejících – krvácejí ti nejvíce nemocní
• Kvalitní obecná intenzivní péče a enterální výživa jsou
nejúčinnější profylaxí!

RIZIKOVÉ FAKTORY
• Cook, 1994a – nezávislé rizikové faktory: UPV > 48h, koagulopatie*
• Krag, 2015b – koagulopatie, akutní poškození ledvin s RRT, koexistující
jaterní onemocnění, (oběhová podpora), více než 3 komorbidity
• U pacientů bez rizikových faktorů prakticky se krvácení prakticky
nevyskytuje

* (PLT < 50 000 mm3, INR > 1,5)
a48,5% kardiovaskulárních chir. pacientů, 1,6% sepse, mortalita 9,7%
b 93% mixed ICU, všichni emergentně přijatí, 26% mortalita

FARMAKOLOGIE
• Antacida
• Sukralfát – ochranný film na sliznici
• Léky snižující aciditu žaludečního obsahu – H2RA, PPI
• Snížení produkce HCl parietálními buňkami, H-K ATPáza
• H2RA – tachyfylaxe, hepatotoxicita
• PPI – účinnější zvýšení pH, lékové interakce (CYP450 clopidogrel x omeprazol,
nejméně pantoprazol)

JE PROFYLAXE ÚČINNÁ?
• H2RA jsou účinnější než sukralfát redukci klinicky významného GI
krvácení (Cook et al., 1998), tendence k vyššímu výskytu VAP u H2RA
• NNT u nerizikových v řádu 1000, v řádu 10 u rizikových
• TSA 7 studií (Jadad 5) neprokázala 30% RR GI krvácení (Krag, 2013)
• PPI mohou být účinější nez H2RA (Lin et al., 2010)
• Bez rozdílu v mortalitě, délce hospitalizace
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VÍCE ŠKODY NEŽ UŽITKU?
• Kyselý žaludeční obsah brání mikrobiální kolonizaci a infekci
• Snížení acidity žaludku může vést k vyššímu výskytu VAP a
klostridiové enteritidy – závažné problémy dnešní ICU
• U enterální živených významně vyšší výskyt VAP a vyšší
mortalita při podávání H2RA (Marik et al., 2010)
• V populaci pacientů mimo intenzivní péči prokázán vyšší výskyt
klostridiové enteritidy (Leonard et al.)
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VÝHLED DO BUDOUCNA
• Profitují pacienti na JIP z profylaxe stresového vředu pomocí H2RA
nebo PPI?
• Pokud ano, je některý ze dvou výše uvedených léků lepší?
• Čas vyřadit SUP z běžné praxe (FAST HUGS...)?

CO ŘÍKAJÍ AUTORITY?

Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of severe sepsis
and septic shock: 2012.
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ASHP, Therapeutic Guidelines

SUP – VĚTŠINĚ NE, KOMU ANO?
1. Krvácení ze stresového vředu není častou a smrtící komplikací
dnešních kriticky nemocných
2. Profylaxi jen pacientům s vysokým rizikem (koagulopatie, AKI, jaterní
onemocnění, ?UPV>48h?)
3. U enterálně živených pacientů: profylaxe může být škodlivá
4. Denně přehodnocovat indikaci, včas vysadit, vážit riziko vs benefit u
konkrétního pacienta
5. Pokud profylaxi, pak raději PPI (pantoprazol)
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