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Cele

•

Uniwersalny Algorytm ALS

•

Potencjalnie odwracalne przyczyny NZK

•

Zastosowanie ultrasonografii w NZK

Uniwersalny Algorytm ALS
•
•

Nagłe zatrzymanie krążenie (NZK) – nagłą utrata mechanicznej
czynności mięśnia sercowego
750-800 tyś./ rok/ Europa,
(Kraków, ludność: 704 532, GUS 2014)

•
•
•
•

Pozaszpitalne NZK: 40 osób/100 tyś. w ciągu roku1
Choroby sercowo-naczyniowe – 60% przypadków
Przeżywalność ok. 10%1
Wewnątrzszpitalne NZK: 1-5 razy/1000 przyjęć
(przeżywalności ok. 17,6%)2

1. Murray CJ, Lopez AD. Mortality by cause for eight regions of the world: global burden of disease study. Lancet 1997;349:1269–76.
2 Sandroni C, Nolan J, Cavallaro F, Antonelli M. In-hospital cardiac arrest: incidence, prognosis and possible measures to improve
survival. Intensive Care Med 2007;33:237–45.

Kluczowe elementy 3-5
•
•
•
•

ABCDE - prewencja NZK
RKO - dobrej jakości uciskanie klatki piersiowej, MINIMALIZACJA przerw
w czasie RKO
Wentylacja 100% tlenem
Defibrylacja (szybkie, umiejętne rozpoznanie elektrycznego
mechanizmu NZK)
____________________

•

intubacja, leki, usg - brak przekonywujących dowodów
cel czy środek?

3. Deakin CD, Nolan JP. European Resuscita9on Council guidelines for resuscita9on 2005. Sec9on 3. Electrical therapies: automated external deﬁbrillators, deﬁbrilla9on, cardioversion and
pacing. Resuscita9on 2005;67(Suppl. 1):S25–37.
4. Proceedings of the 2005 Interna9onal Consensus on Cardiopulmonary Resuscita9on and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommenda9ons. Resuscita9on
2005;67:157–341.
5. Valenzuela TD, Roe DJ, Cre9n S, Spaite DW, Larsen MP. Es9ma9ng eﬀec9veness of cardiac arrest interven9ons: a logis9c regression survival model. Circula9on1997;96:3308–13.

Potencjalnie odwracalne przyczyny
4H/4T
• Hipoksja
• Hipowolemia
• Hiper/hipokaliemia
• Hipotermia
• Zatorowość
• Odma prężna
• Tamponada serca
• Zatrucia
Źródło: Advanced Life Support Provider Course

Ultrasonografia
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Żródło: Wytyczne ERC 2015

FEEL
Focused Echocardiographic Evaluation
in Life Support (dawny FEER)
Projekcie wykorzystywane w resuscytacji:
•

Podmostkowa w osi długiej

•

Podmostkowa w osi krótkiej

•

Koniuszkowa 4 jamowa (4CH)

•

Przymostkowa w osi długiej (PLAX)

•

Przymostkowa w osi krótkiej (PSAX)

•

Górne BLUE POINTS
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Projekcie wykorzystywane w resuscytacji:
•
•
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Podmostkowa w osi długiej
Podmostkowa w osi krótkiej
Koniuszkowa 4 jamowa (4CH)

FAZA 1 - przygotowanie
•
•
•
•

osoba wykonująca USG przygotowuje aparat do działania
Nakłada żel na miejsce projekcji
informuje resztę zespołu o gotowości do wykonania badania
ratownik uciskający klatkę piersiową odlicza ostatnich 10 uciśnięć by osoba wykonująca USG
mogła bezzwłocznie przystąpić do badania

FAZA 2 - badanie - 10 sekund
•

przyłożenie głowicy w miejsce badania i uzyskanie projekcji
nagranie badania / ocena uzyskanego obrazu
jednoczasowo jeden z ratowników odlicza czas do ukończenia oceny

•

Przymostkowa w osi długiej (PLAX)

•

•

Przymostkowa w osi krótkiej (PSAX)

FAZA 2 - kontynuacja resuscytacji

•

Górne BLUE POINTS

•

minimalizacja przerw w uciskaniu klatki piersiowej jest nadrzędna w stosunku do
wykonania badania usg

FAZA 4 - przekazanie wniosków szefowi zespołu
resuscytacyjnego

USG - cel czy narzędzie?

Cel czy środek?

2 pytania

Pytanie 1
Czy serca się kurczy?
- prawdziwe a rzekome PEA Utrata przytomności na cmentarzu..
Badanie

Breitkreutz R.

Crit Care Med 2007 Vol. 35, No. 5 , 150-161

Przeżywalność PEA prawdziwe
(do przyjęcia do szpitala)

Przeżywalność PEA rzekome
(do przyjęcia do szpitala)

0%

68%
(13/19 pacjentów)

Salen P.

American Journal of Emergency Medicine (2005)
23, 459–462

Aichinger G.

Prehospital emergency Care J. 2012, Vol. 16

0%

73%
(8/11 pacjentów)

3,1%

40%
(4/10 pacjentów)

„Żaden pacjent z „prawdziwym PEA” nie przeżył do przyjęcia do szpitala, 13/19 (68%)
z „rzekomym” PEA przeżyło do przyjęcia do szpitala”
(Breitkreutz R. Crit. Care Med. 2007)

Pytanie 2
Czy są odwracalne
przyczyny NZK?

4z8
•

Hipowolemia

•

Odma prężna

•

Zatorowość

•

Tamponada

Źródło: Advanced Life Support Provider Course

Tamponada osierdzia
Tamponada serca to obecność płynu lub wysięku
w worku osierdziowym upośledzająca
hemodynamiczną czynność serca poprzez wzrost
ciśnienia wewnątrzosierdziowego.
PRZYCZYNY:
•

Uraz klatki piersiowej (tępe i penetrujące) – 10% urazowych NZK

•

Pęknięcie tętniaka aorty wstępującej,

•

Zapalenie osierdzia,

•

Jatrogenne.

Triada Becka??
Kryteria rozpoznania
•
•
•

płyn w jamie osierdziowej
zapadająca się w rozkurczu prawa komora (objaw siodełka)
paradoksalne ruchy przegrody międzykomorowej

Zatorowość płucna

W przypadku braku dostępności Angio CT i innych badań Polskie Towarzystwo
Kardiologiczne zaleca wdrożenie celowanego leczenia trombolitycznego tylko na podstawie
rozpoznania ultrasonograficznego.
„…wyraźne cechy przeciążenia i dysfunkcji RV u niewydolnego hemodynamicznie chorego z podejrzeniem PE są bardzo sugestywne i mogą usprawiedliwić
wdrożenie intensywnej terapii, zwłaszcza gdy ze względu na krytyczny stan pacjenta musza wystarczyć przyłóżkowe badania diagnostyczne”

•

Ponad 317 000 zgonów rocznie w przebiegu ostrej zatorowości
płucnej w populacji 454 mln ludzi ( 6 krajów UE)

•

59% zgonów w przebiegu zatorowości płucnej, nierozpoznanej za życia
Kryteria rozpoznania:

•

powiększenie RV ( fizjologicznie RV<LV )

•

paradoksalny ruch przegrody międzykomorowej

•

D-sing (PSAX, spłaszczenie przegrody międzykomorowej, LV - litera D

•

objaw McConnella (normo/hipokineza segmentu koniuszkowego RV
przy zachowaniu hipo/akinezy wolnej ściany RV

Odma opłucnowa
•
•
•

Samoistna
Urazy tępe/penetrujące klatki piersiowej
Jatrogenne

Kryteria rozpoznania
• Czy jest widoczny objaw ślizgania?
• obraz stratosfery (kod kreskowy) - brak ruchomości
opłucnej płucnej (M-mode)
• Dominujące linie A (mogą występować w
„zdrowym płucu”
• Nieobecne linie B ( widoczne linie B - wykluczają
odmę)
• „Lung point”
Żródło: https://www.youtube.com/watch?v=Xxdedx1HtHo

Hipowolemia
Badanie echokardiograficzne umożliwia:
• rozpoznanie ciężkiej hipowolemii,
• kontrolę efektywności płynoterapii.

Kryteria rozpoznania
•

•

szerokość oraz zmienność (zapadalność)
oddechowa żyły głównej dolnej (IVC) – jest
czułym wskaźnikiem nawodnienia pacjenta
(podmostkowa w osi krótkiej)
- 0 -14 mm - norma spoczynkowa
- 15 -21mm - norma spoczynkowa na wydechu
- zapadalność >50%
hipowolemia: max. śr IVC <10mm, wskaźnik
zapadalności bliski 100%
hiperwolemia: max.śr ICV <21mm, wskaźnik
zapadalności bliski 0%
wypełnienie lewej komory (PSAX na poziomie
mięśni brodawkowatych, 4CH)

Ponadto..

Intubacja dotchawicza

•

•
•

Jedenaście badań w USA obejmujących
969 intubacji; detekcja prawidłowego
umieszczenia ETT:
Czułość: 98%
Specyficzność: 98%

Żródło: Wytyczne ERC 2015
Źródło:
Das SK, Choupoo NS, Haldar R, Lahkar A. Transtracheal ultrasound for veriﬁcaDon of endotracheal tube
placement: a systemaDc review and meta-analysis. Can J Anaesth. 2014. doi:10.1007/s12630-014-0301-z. PMID: 25537734.

Ponadto..

Uciskanie klatki piersiowej

Żródło: Hwang SO, Zhao PG, Choi HJ, et al. Compression of the left ventricular outflow tract during cardiopulmonary
resuscitation. Acad Emerg Med 2009;16:928–33.

Podsumowanie..
•

Ultrasonografia wydaje się być niezbędnym elementem współczesnej diagnostyki w RKO

•

Umożliwia identyfikacje odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia i podjęcie
krytycznie ważnych czynności na miejscu zdarzenia

•

Powtarzalność badania umożliwia ciągłą kontrolę podejmowanych czynności

•

USG jest narzędziem do osiągnięcia celu, a nie celem samym w sobie

•

KONIECZNE JEST OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU SZKOLENIA
UMOŻLIWIAJĄCEGO NABYCIE KONIECZNYCH UMIEJĘTNOŚCI I POTWIERDZENIE
POZIOMU KOMPETENCJI

