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POHLED ZASTŘEŠUJÍCÍ TZV. OBECNÉ INTENZIVNÍ
MEDICÍNY NA TÉMA : „LEDVINY“   ↑↑↑   !!!!

 Výukové  sekce a přednášky na velkých kongresech … 
Brusel + Annual Update

 SCHNELL, D, VINCENT, F, DARMON, M: Lung-kidney
interactions: From experimental evidence to clinical
uncertainty . 2015: 529 – 540;  75 citací

 CAIRON, P, LANGER, T, FERRARI M: Urinary electrolyte
monitoring in the critically ill: revisiting renal physiology :
2015: 351-363;   46 citací

 RICCI, Z, VILLA, G, RONCO, C: Management of AKI: The role 
of biomarkers. 2015: 365 – 377;    38 citací  



HISTORICKÝ ZÁKLAD JIŽ DÁVNO

 Diagnostika + systemizace + snaha o standardizaci a 
logistiku … stále nejistota

 2004: ADQI : Acute Dialysis Quality Initiation
 RIFLE: akronym : Risk-Injury-Failure-Lost of

Function – End Stage Kidney Disease
o 2007: modifikace klasifikace – AKIN:  Acute Kidney
o Injury Network
o 2012: KDIGO: Kidney Disease Improving Global
o Outcomes
o založeno : kreat, eGFR, MAP, ztráty



Polykompartmentový
lidský organismus

Holistický pohled na člověka

Bio-psycho-sociální   
jednotka

Jedinečnost

Interorgánová komunikace -
syndromy

ICU Management 2010



Propojenost
Vegetativní význam
Kategorie kompartmentu

Ztráta interorgánové komunikace
Zhroucení integrovaného mtb
Převaha sympatiku
Hyper- katabolismus =
glykemie ↑, laktátemie↑, SpO2 ↓
myoglobin↑, K, albumin↓, DO2/VO2

Hb, cholesterol 
+ etiologicky specifické markery:
troponin …..

ICU Management 2010 - logistika



JAK SE TO UČÍ A JAK TO VIDÍ INTENZIVISTÉ:
Renální funkce: základní pro mtb a homeostázu
Tvorba  a eliminace : „waste“
Základ akutní renální syndrom: klinické a subklinické AKI ( renální 
angina)
AKI = stressor „kidney attack“
Markery asi 24  - 48 hodin před klinickou manifestací !!!  
Potencionální varovné a prediktivní markery:
NGAL, Cystatin-C , KIM-1 IL – 18; L-FABP; IG FBP-7; TIMP- 2; NAG 

Cystatin ….GFR    vs.   NGAL+ KIM-1 … tubulární funkce
NGAL pro srdeční selhávání … oddálená smrt, readmise ?

Problémy s klasickými markery – urea, kreat, ztráty :
koloidy ? kontrast ? T °C :  ↓ ……↑ , infuze ? UPV s PEEP a IP ? 
ICU myopatie ? noradrenalin ? 
různá kinetika různých medikací ?  RRT ?
Tx ledvin i plic ?



ALE PROBLÉMY V IM   
I V DALŠÍCH ÚSECÍCH A V BUDOUCNOSTI

 Sofistikované metody … nákladné  :  
 labor. ST2 = 1 000 Kč, myoglobin ---- ….melatonin vůbec ne  

 Basics opomíjeno
 Návrat v USA : psychologicky NADA, „leg raising“, tepelný 

komfort – bedra, končetiny – ruce, nohy….
 Disrupce biorytmicity … barvy, světlo, environment
 AKI – výsledky se nelepší vzdor CRRT a MEM
 Lung… kidney vztah  asi nejdůležitější
 Ale i kardiorenální sy …. spolúčast ?
 Triggery : agresivní UPV, přetížení , GIPS, 

mobilizace  mikrobiomu v GIT, v plicích (?)
Tx, polytrauma, popálení,Ca, hepatální selhávání,
ARDS, TRF…..



20. století  - Gerstenbrand – Vídeň

Předvádějící
Poznámky prezentace
20. století  - Gerstenbrand –  Vídeň



Basics + neuropsychiku jsme podcenili 
v nadšení nad technickými možnostmi

Předvádějící
Poznámky prezentace
20. Století 



UWS- PVS PO KPR   ……

HKE v akutní neurochirurgii
bez zaklopení – neřešitelné stavy



Přenos myšlenek 
beze slov – z HD EEG

Budoucí monitorace
v telemedicíně

SCOTTO, A: Brain-To-
Brain Communication :  
Ars Electronica; CC by 2.0

Ultrathin electronic tattoo
can temporary monitor  muscles

Předvádějící
Poznámky prezentace
 Ultrathin electronic tattoo can temporary monitor  muscles



Elektrostimulace
2010 – fMRI - trauma

Předvádějící
Poznámky prezentace
Elektrostimulace…..



Cystatin C -
for higher sensitivity and 

more reliability in GFR determination 



ENDOGENNÍ RYTMICITA
- PATOLOGICKÁ
DISRUPCE
CIRKADIANNÍ RYTMY

Melatonin
derivát hydroxyindolu

Chronobiotiku
m
Somnogen
Neurohormon, 
neuromodulátor



Základní ochrana endotelu 
a její kritické poškození = 
základ syndromu GIPS

„Global Increase
Permeability“

Syndrome
dlouhého trvání, možná trvalého:
periferní dysautonomie, 
toxické megakolon,
snadné infekční exacerbace 
vaskulární paralýza – arterioly, venuly, 
trvalá dekondice a nutnost intenzivní 
péče bez QOL

Buněčná a mitochondriální 
dysoxie



Automated insulin patch

Sniff
insulin

Glykémie ze slz

HospiMedica International
Archives of Emergency
Medicine

Předvádějící
Poznámky prezentace
 Archives of Emergency Medicine



Iris skenery a 
pupilometry …….. 
replace fingerprints

in  prisoners
Texas, Missouri, 
California

Google brýle
eyephone

Mikrobiomy

Nanoroboti

Předvádějící
Poznámky prezentace
 Nanoroboti



Hand-held, ready-to use

Předvádějící
Poznámky prezentace
Hand-held, ready-to use

http://www.medgadget.com/2014/07/johns-hopkins-undergrads-develop-injector-to-treat-deep-battlefield-wounds-at-junctional-body-sites-video.html
http://www.medgadget.com/2014/04/xstat-gunshot-wound-system-approved-by-fda-for-use-on-battlefield.html


Drony a 
AED

Segway pro 
resuscitační

vybavení

Laser s analgetickým 
účinkem

Bezpečný 
taser i pro 
metamfetami
n

Předvádějící
Poznámky prezentace
 Bezpečný taser i pro metamfetamin





HACKEŘI NEJSOU JEN V POLITICE
SNAHA „VÝPALNÉHO“ – DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
ELEKTRONICKÝCH PŘÍSTROJŮ -
VÝHRŮŽKY ZEJMÉNA PRO VIP JEDNOTLIVCE

Nová rizika organizovaného zločinu



Vysoká C-léze – UPV +  PEG – tč. doma – kompletní DEN + 
DUPV

Hodnocení při propuštění : „friendly“ !

Souhlas 
s foto  



Roger Highfield

Mozek je mistr iluzí v čase a prostoru
Tvůrce mozkové reality
Nejsložitější věc ve vesmíru
Hlávka zelí mezi našima ušima

Daniel Levitin



jarmila.drabkova@fnmotol.cz
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