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Úvod
Náhlá srdeční zástava vzniklá mimo nemoc-

nici (out-of-hospital cardiac arrest, OHCA) je kri-

tický stav s extrémní úmrtností. Vysoká mortalita 

a riziko trvalého neurologického postižení přetr-

vává i u nemocných po úspěšné kardiopulmo-

nální resuscitaci přijímaných na jednotky inten-

zivní péče. Úspěšnost léčby těchto pacientů je 

i přes zřejmý pokrok v přednemocniční a inten-

zivní péči nadále neuspokojivá. Součástí této 

péče je již po deset let i léčba mírnou hypotermií 

(mild induced hypothermia), kdy jsou nemocní 

po srdeční zástavě zchlazeni na 12–24 hodin 

na teplotu 32–34 °C. Příznivý efekt mírné hypo-

termie v léčbě nemocných po mimonemocniční 

srdeční zástavě s předpokládanou kardiální pří-

činou a defibrilovatelným vstupním rytmem byl 

popsán ve dvou studiích publikovaných v roce 

2002 (3, 4). Závěry těchto prací byly rychle při-

jaty do platných doporučení (5, 6), zobecněny 

i pro ostatních formy srdečních zástav a mírná 

hypotermie tak aplikována do denní klinické pra-

xe. Podrobnější analýzy však později poukázaly 

na nízkou spolehlivost obou prací vyplývající jak 

z nedostatků v metodice, tak i z nízkého počtu 

zařazených pacientů (7). A také na skutečnost, 

že tělesná teplota v kontrolních skupinách obou 

studií nebyla korigována a většina standardně 

léčených pacientů mělo v časném stadiu horeč-

ky. Není tedy jasné, zda popsaný příznivý efekt 

způsobila léčebná hypotermie, nebo prostá pre-

vence horečky, která je obecně spojena s horší 

prognózou (8). Z těchto závěrů logicky vyplynula 

potřeba statisticky silné klinické studie, která 

by potvrdila či upřesnila přínos mírné léčebné 

hypotermie a porovnala jej s alternativní léčbou 

spočívající v prevenci časné hypertermie pro co 

nejširší spektrum pacientů se srdeční zástavou.

Studie TTM
Pacienti a metodika

Projekt Targeted Temperature Management 

at 33 ºC versus 36 ºC after Cardiac Arrest (dále 

jen TTM trial) byl koncipován jako prospektivní, 

multicentrická, randomizovaná, klinická studie. 

Protokol studie byl schválen národními i lokál-

ními etickými komisemi v každém z celkem 

36 center v Evropě a Austrálii a její průběh byl 

průběžně kontrolován nezávislou bezpečnost-

ní komisí. Projekt nebyl sponzorován žádnou 

farmaceutickou ani jinou ziskovou organizací (1).

Do studie byli konsekutivně zařazováni pa-

cienti starší 18 let, po mimonemocniční srdeční 

zástavě s předpokládanou kardiální příčinou, 

s přetrvávajícím bezvědomím (Glasgow Coma 

Scale < 8) a návratem setrvalé spontánní cir-

kulace (sustained ROSC – return of spontane-

ous circulation) trvajícím minimálně 20 minut. 

Mezi nejdůležitější vylučovací kritéria patřila 

vstupní teplota pod 30 ºC, podezření na akutní 

mozkovou příhodu, srdeční zástava s asystolií 

vzniklá beze svědků, refrakterní šok a nemožnost 

zařazení do 4 hodin od obnovy cirkulace.

Pacienti splňující výše uvedená kritéria byli 

po příjmu do studijních center randomizováni 

v poměru 1 :1 do dvou paralelních větví s odliš-

nou cílovou tělesnou teplotou 33 ºC, nebo 36 ºC. 

Korekce teploty byla v obou skupinách zahájena 

ihned po randomizaci s cílem co nejrychlejšího 

dosažení cílových hodnot. Tělesná teplota byla 

měřena centrálně v močovém měchýři či jícnu. 

Způsob chlazení a kontroly teploty byl ponechán 

na zvyklostech jednotlivých center, použitá forma 

(povrchové vs. intravaskulární chlazení) však byla 

závazně určena ještě před určením cílové tep-

loty. Po 28 hodinách kontroly teploty (4 hodiny 

k dosažení cílové teploty + 24 hodiny udržovací 

fáze) bylo v obou skupinách pozvolným ohřívá-

ním (0,5 ºC/hod) dosaženo fyziologické teploty 

37 ºC, která byla dále aktivně udržována (± 0,5 ºC) 

po dobu dalších 36 hodin. Sedativní léčba by-

la ukončena po 36 hodinách od randomizace. 

Pacienti s přetrvávajícím bezvědomím i po uply-

nutí dalších 72 hodin byli podrobeni plně zasle-
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penému neuroprognostickému vyšetření, jehož 

výsledkem bylo buď doporučení pokračovat, 

nebo ukončit léčbu v případě splnění protokolem 

přesně stanovených kritérií marné léčby.

Všichni přeživší pacienti byli sledování 

po celou dobu studie tj. do 180. dne od zařa-

zení posledního pacienta. Vedle pravidelných 

kontrol během hospitalizace byli pacienti pláno-

vaně vyšetřeni ještě 90. a 180. den od zařazení. 

Primárním endpointem studie TTM byla celková 

mortalita během celého sledování. Hlavními 

sekundárními cíly pak 6měsíční mortalita, těžké 

neurologické postižení po 180 dnech a sdruže-

ný výsledek těchto dvou parametrů. Za těžké 

neurologické postižení bylo považováno skóre 

3–5 dle CPC klasifikace (Cerebral Performance 

Category Score), nebo skóre 4–6 dle modifikova-

né Rankinovy škály (9, 10). Dalšími sekundárními 

cíly bylo CPC skóre při propuštění z intenzivní 

péče a z nemocnice, nejlepší dosažené CPC skó-

re během sledování a četnost sledovaných ne-

žádoucích příhod do 7. dne od zástavy. Všechna 

konečná hodnocení byla prováděna nezávisle 

a přísně zaslepeně k cílové teplotě pacienta.

Podrobná statistická analýza včetně předem 

stanoveného způsobu statistického zpracování vý-

sledků byla specifikována a publikována ještě před 

zahájením studie (11). V průběhu studie nebyly 

do protokolu zahrnovány žádné změny či dodatky.

Výsledky
Celkem bylo od listopadu 2010 do ledna 

2013 do studie TTM zařazeno 950 pacientů, 

z toho 939 mohlo být zahrnuto do konečného 

vyhodnocení. Obě studijní větve se nijak neli-

šily v charakteristice demografie, předchorobí, 

okolnostech srdeční zástavy ani klinickém stavu 

při příjmu (viz tabulka 1). Současně tato data od-

povídají charakteristice cílové populace tak, jak 

ji známe z ostatních studií a registrů v zahraničí 

i u nás (13, 14). Průměrný věk 64 let, 81 % mužů, 

anamnéza arteriální hypertenze či ICHS v 40 

resp. 28 %. Celkem 53 % zástav nastalo v domá-

cím prostředí, 90 % v přítomnosti svědků, u 73 % 

byla zahájena laická resuscitace, nejčastějším 

vstupním rytmem byla fibrilace komor (v 76 %). 

Základní neodkladná resuscitace byla u většiny 

pacientů zahájena velmi časně (medián 1 minu-

ta), rozšířená resuscitační péče pak v mediánu 10 

minut a spontánní cirkulaci se podařilo obnovit 

v mediánu 25 minut. Průměrná vstupní hodno-

ta pH séra byla 7,2, hladina laktátu 6,7 mmol/l, 

vstupní kritéria STE infarktu myokardu a šoku 

splnilo 41 resp. 14 % nemocných.

Vstupní tělesná teplota v obou větvích byla 

obdobná 35,2 resp. 35,3 ºC. Korekce teploty byla 

zahájena u 99 % pacientů, předčasně ukončena 

byla u 16 pacientů zařazených do skupiny 33 ºC. 

Ke kontrole teploty bylo u většiny pacientů 

(v 76 %) využito jen povrchové chlazení, u 24 % 

případů současně i chlazení intravaskulární, 

shodně v obou skupinách. V udržovací fázi kon-

troly teploty bylo dosaženo předem stanove-

né úrovně odlišení teplot v obou větvích, a to 

na vysoké hladině statistické významnosti (p < 

0,001). V obou skupinách se také podařilo zabránit 

horečkám (nad 38 ºC) v prvních 36 hodinách.

Ke konsensuálnímu odnětí péče pro infaust-

ní prognózu bylo přistoupeno u celkem 247 

pacientů (132 ve skupině 33 ºC a 115 ve sku-

pině 36 ºC), vždy na podkladě zaslepeného 

doporučení stanoveného protokolem studie. 

Nejčastějším důvodem pro ukončení léčby byla 

smrt mozku a refrakterní multiorgánové selhání. 

Průměrná doba sledování nemocných byla 256 

dní, data pro finální vyhodnocení se podařilo 

zajistit takřka optimálně (ze 100 % pro primární 

a 99 % pro sekundární endpointy).

Během sledování zemřelo 235 z 473 (50 %) 

nemocných ve skupině s cílovou teplotou 33 ºC 

oproti 225 z 466 (48 %) nemocných ve skupině 

s cílovou teplotou 36 ºC (tabulka 2). Výsledky 

obou skupin se významně nelišily ani z pohle-

du sekundárních endpointů, tj. 6měsíční mor-

tality či konečného neurologického postižení. 

Podobných výsledků bylo dosaženo i při analýze 

předem stanovených podskupin – úspěšnost 

léčby byla tedy shodná nezávisle na věku, pohla-

ví, délce resuscitace, způsobu chlazení, vstupním 

rytmu či hemodynamice. Závažných nežádou-

cích událostí bylo nevýznamně více u pacientů 

ve 33 ºC větvi (93 vs. 90 %, p = 0,09). Výsledky 

studie TTM byly publikovány v odborném tisku 

v září 2013 (1), přesné znění protokolu a podrob-

né výsledky možno nalézt na NEJM.com

Studie TTM probíhala aktivně i v České 

republice. V Komplexním kardiocentru VFN 

a 1. LF UK v Praze bylo do studie zařazeno 30 

nemocných, jejichž charakteristiky a výsledky 

zobrazuje tabulka 3.

Diskuze
Ihned po svém zveřejnění na konci loňského 

roku vzbudila studie TTM velký ohlas a bouřlivé 

Tabulka 1. Vstupní charakteristika souboru

33 ºC

n = 473

36 ºC

n = 466

stat

Demografie

Věk (roky) 64 ± 12 64 ± 13 NS

Muži (počet / %) 393 (83) 368 (79) NS

Komorbidity (počet / %)

Ischemická choroba srdeční 145 (31) 115 (25) NS

Předchozí infarkt myokardu 107 (23) 86 (18) NS

Arteriální hypertenze 193 (41) 181 (39) NS

Diabetes mellitus 61 (13) 80 (17) NS

Astma či CHOPN 48 (10) 49 (11) NS

CMP 35 (7) 38 (8) NS

Okolnosti srd. zástavy

Zástava doma (počet / %) 245 (52) 255 (55) NS

Přítomnost svědků (počet / %) 420 (89) 418 (90) NS

Laická resuscitace (počet / %) 344 (73) 339 (73) NS

Defibrilovatelné vstupní rytmy (počet / %) 375 (79) 377 (81) NS

Čas do zahájení rozšířené resuscitace (min, median) 10 9 NS

Čas do obnovení spontánní cirkulace (min, median) 25 25 NS

Stav při příjmu

Vstupní teplota (ºC) 35,2 ± 1,3 35,2 ± 1,1 NS

Glasgow Coma Scale skóre (median) 3 3 NS

pH séra 7,2 ± 0,2 7,2 ± 0,2 NS

Hladina laktátu (mmol/l) 6,7 ± 4,5 6,7 ± 4,5 NS

Akutní STE infarkt myokardu (počet / %) 190 (40) 194 (42) NS

Šok (počet / %) 70 (15) 67 (14) NS

CMP – cévní mozková příhoda; CHOPN – chronická obstrukční plicní nemoc, STE – elevace úseku ST; NS – 

non-significant; upraveno dle a se souhlasem Nielsen N, NEJM 2013
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diskuze. Výsledky studie totiž není jednoduché 

interpretovat, natož bezprostředně aplikovat 

do klinické praxe; jak ostatně vyplývá z velmi roz-

poruplných reakcí odborné veřejnosti nabádající 

ke zrušení mírné hypotermie na straně jedné, 

či ke zcela nezměněnému přístupu na straně 

druhé. Jaká jsou tedy fakta:

Studie TTM neprokázala přínos mírné hy-

potermie tak, jak je dnes definována a doporu-

čována v porovnání s kontrolou cílové teploty 

na striktně „normotermické“ úrovni 36 °C a to 

v žádném z měřených parametrů ani v žádné 

z vybraných podskupin. Klíčovým faktorem 

se zdá být kontrola cílové teploty, protože 

na rozdíl od předchozích studií, zde byla kon-

trolována teplota v obou větvích a účinně za-

bráněno febriliím až do třetího dne od zástavy. 

Výsledky v obou větvích studie TTM jsou velmi 

podobné a napovídají, že příznivý terapeutický 

mechanizmus je společný a pravděpodobně 

spočívá právě v prevenci hypertermie. Z tohoto 

pohledu se tedy zdá, že mírná hypotermie nemá 

pro pacienty po srdeční zástavě v porovnání 

s kontrolou normotermie žádný aditivní přínos. 

Naopak její aplikace může být spojena s větším 

počtem nežádoucích událostí (např. incidence 

bronchopneumonií a délky intubace).

Data ze studie TTM se jeví velmi robustní, 

s vysokou mírou spolehlivosti. TTM trial je ne-

pochybně studií velmi kvalitní a precizně pro-

vedenou, která svým rozsahem zdaleka pře-

konává všechny doposud provedené projekty 

na tomto poli (zařadila třikrát více nemocných 

než dvě výše zmíněné klíčové studie o hypo-

termii dohromady). Studie byla projektována 

samotnými investigátory, aktivními intenzivisty 

(investigator-driven trial) a tak dobře kopíruje 

denní klinickou praxi. Také hodnocení výsledků 

probíhalo velmi profesionálně a transparent-

ně. Například příprava manuskriptu probíhala 

do poslední chvíle zaslepeným způsobem, tedy 

byly připravovány dvě verze konečného textu. 

Teprve poté, co byly obě verze celou komisí 

odsouhlaseny, byla data odslepena a tyto verze 

již nemohly být změněny.

Na druhé straně, studie TTM také prokazuje, 

že aplikace mírné hypotermie nijak nezhoršuje 

prognózu ani míru neurologického postižení 

nemocných. Je zavedeným postupem podpo-

řeným řadou pozitivních zkušeností. Ostatně, 

sama studie TTM nám na příkladu současných 

guidelines odhalila, jak nebezpečné a zavádě-

jící může být zobecňování a překotná aplikace 

lákavých výsledků do klinické praxe, byť je tak 

činěno s dobrým úmyslem.

Jako každá studie má i TTM řadu limitací. 

V prvé řadě je důležité si uvědomit, že studie 

spolehlivě vypovídá jen o populaci nemocných, 

kteří byli do projektu zařazováni – tj. nemocných 

po mimonemocniční srdeční zástavě, s předpo-

kládanou kardiální příčinou, s obnovou spon-

tánní cirkulace a přetrvávajícím bezvědomím. 

Tito nemocní sice představují většinu nemoc-

ných přijímaných do nemocnic po srdeční zás-

tavě, ale stále se jedná jen o část celého spektra. 

Zobecňování závěrů pro ostatní formy srdečních 

zástav může být zavádějící a ospravedlnitelné jen 

kritickým nedostatkem validních dat o těchto 

pacientech a jejich léčbě. Poprvé však máme na-

příklad informace o nemocných se vstupními ne-

defibrilovatelnými rytmy, kteří mají obecně horší 

prognózu. Také u těchto nemocných je přínos 

hypotermického a normotermického přístupu 

obdobný a měli bychom je tedy léčit shodně.

Mezi další limitace studie patří fakt, že z prak-

tických důvodů nebylo možné plně zaslepit 

ošetřující personál ke znalosti cílové teploty. 

Protokol studie se snaží problém minimalizovat 

zaslepením na všech úrovních finálního hodno-

cení a zdůrazněním mortalitních dat. Současně 

jako první využívá podrobného protokolu k pro-

vedení neuroprognostifikace a možnosti zasle-

peného doporučení k ukončení marné léčby 

v případě splnění předem stanovených kritérií. 

To je jistě cesta správným směrem, podobný pří-

stup je možné očekávat a dokonce i požadovat 

u všech budoucích projektů podobného typu.

Také je třeba si uvědomit, že studie vlastně 

neprokazuje příznivý efekt žádné z obou větví, 

protože je porovnává mezi sebou. To by bylo 

možné pouze porovnáním s kontrolní skupinou 

bez regulace teploty, což pochopitelně není 

a nikdy nebude eticky možné. Na příznivý vliv 

kontroly tělesné teploty tak usuzujeme vlastně 

jen nepřímo porovnáním s poměrně konzistent-

ními výsledky předchozích prací.

Několik otázek vyplývá i z podrobné ana-

lýzy výsledků a teplotních profilů obou větví 

studie. Například úspěšnost dosažení cílové tě-

lesné teploty je ve studii TTM obecně vysoká, 

ale doba k jejímu dosažení poměrně dlouhá 

(průměru téměř 2,5 hodiny k dosažení teploty 

pod 34 °C). Obdobně, protokolem doporučená 

rychlost ohřívání nemocných k fyziologické tep-

lotě byla vesměs dodržena, nicméně změna 

o 0,5 °C/hod je při horní hranici rychlosti dopo-

ručené v současných guidelines (5). Zdá se dosti 

nepravděpodobné, že by tyto odchylky mohly 

ovlivnit celkové výsledky, ale ještě důležitější je si 

uvědomit, že optimální rychlost chlazení či ohří-

vání dnes prostě neznáme. Snad nejdůležitějším 

signálem, který nám studie TTM dává, je tak 

informace, že mírná léčebná hypotermie, tak 

jak ji dnes známe, není jedinou správnou cestou 

a že existují i alternativní postupy, jak pacienty 

po srdeční zástavě léčit. Díky projektu TTM je ny-

ní možné bez narušení etického kodexu naplá-

novat a uskutečnit projekty, které nám na tyto 

a mnohé další klíčové otázky odpoví.

V současnosti tedy není možné dát jedno-

značné doporučení, jak nemocné po srdeční 

zástavě léčit, protože optimální způsob léčby ani 

kontroly teploty neznáme. Známe dva alterna-

tivní postupy, jejichž výsledky jsou srovnatelné 

a využití kteréhokoliv z nich je správné a možné. 

Mezinárodní Liaisonská komise pro resuscitaci 

(ILCOR) v reakci na zveřejnění výsledků studie 

TTM upravila svá doporučení, která nyní umož-

Tabulka 2. Výsledky primárních a sekundární endpointů

33 ºC

n = 473

36 ºC

n = 466

Risk ratio

(int. spolehlivosti)

p

Celková mortalita 235 (50 % ) 225 (48 %) 1,06 (0,89–1,28) 0,51

CPC skóre 3–5 po 180 dnech 251 (54 % ) 242 (52 % ) 1,02 (0,88–1,16) 0,78

Rankinova škála 4–6 po 180 dnech 245 (52 % ) 239 (52 % ) 1,01 (0,89–1,14) 0,87

Mortalita po 180 dnech 226 (48 % ) 220 (47 % ) 1,01 (0,87–1,15) 0,92

Závažné nežádoucí události 439 (93 % ) 417 (90 % ) 1,03 (1,00–1,08) 0,09

CPC – Cerebral Performance Category; upraveno dle a se souhlasem Nielsen N, NEJM 2013

Tabulka 3. Výsledky primárních a sekundárních endpointů, TTM Prague site

celkem 33 ºC 36 ºC stat

Zařazeno 30 17 13

Úmrtí 11 7 4

Celková mortalita 36 % 41 % 30 % NS

CPC skóre 1–2 16 (53 %) 9 (53 %) 7 (54 %) NS

CPC skóre 3–5 14 (47 %) 8 (47 %) 6 (46 %) NS

Follow-up 100 % 100 % 100 %

CPC – Cerebral Performance Category; NS – non-significant
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ňují léčbu s cílovou teplotou 36 °C, jakožto mož-

ný alternativní přístup. I nadále se však až do zís-

kání dalších informací přiklání ke konzervativní-

mu přístupu s aplikací mírné hypotermie (12). 

Podobně vyznívá i společné prohlášení ČSIM, 

České resuscitační rady, Pracovní skupiny Akutní 

kardiologie ČKS a dalších odborných společností 

v ČR. Volba léčby tak dnes zůstává zcela v rukou 

ošetřujícího lékaře, který se může rozhodnout 

pro libovolnou variantu individuálně dle klinic-

kého stavu a komorbidit pacienta. Zásadní ale 

je, že výsledky studie TTM neznamenají, že pa-

cienty po srdeční zástavě není nutné chladit. 

Naopak, potvrzují, že jedině velmi striktní cílená 

kontrola teploty na 33 nebo 36 °C v prvních 24 

hodinách, pokračující kontrola teploty v dalších 

36 hodinách a protokolarizovaná neuroprognos-

tifikace zajišťuje uspokojivé výsledky komplexní 

poresuscitační péče.

Závěr
Studie TTM ukázala, že kontrola tělesné tep-

loty na úrovni 36 °C je v léčbě pacientů po mi-

monemocniční srdeční zástavě s obnovou spon-

tánní cirkulace a přetrvávajícím bezvědomím 

stejně účinná jako dnes využívaná mírná hypo-

termie s cílovou teplotou 33 °C. V současnosti 

je možné si při léčbě těchto pacientů vybrat 

individuálně z obou možností, podmínkou však 

je nutnost zvolenou cílovou teplotu kontrolovat 

a zabránit febriliím v časném poresuscitačním 

období.

Publikováno a komentováno se souhlasem 

hlavního autora studie TTM.

Publikováno s podporou grantu České kar-

diologické společnosti.
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