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Definice

• dušnost: subjektivní pocit- nepříjemně vnímané
dýchání spojené s pocitem nedostatku vzduchu

• pouze při vědomí
• stupeň dušnosti je základní informací o 

naléhavosti situace 
• jeden z nejčastějších důvodů aktivace tísňové

linky



Vlastnosti plynů

• Parciální tlak……..P = nRT/V
• 1 ATM…..760 mmHg
• O2...21%...160mmHg…140 při nasyc.H20
• CO2…0,04%…resp. 0,3mmHg
• Difúze plynu mezi dvěma prostředími závisí

na jeho koncentraci a povaze překážky! 



Mechanika dýchání

• IP prostor:-2,5mmHg…. -6 až -30 mmHg
• Inspirium- aktivní děj- kontrakce i. Svalů

(inflace)
• Dýchací cesty- ohřátí a zvlhčení
• Alveoly až 300mil, plocha 70-200m2
• A-K membrána cca 0,5 um
• Respirační svaly, glotis



Plicní objemy (cca dospělý v l)

• Dechový objem…….0,5
• Inspirační rezervní……3,5- 6
• Expirační rezervní…….1,0
• Reziduální objem……1,2
• MVV…..125- 170
• FEV1…..85%



Compliance, mrtvý prostor

• V/P…..0,1 litru/ 1cmH2O
• Povrchové napětí (surfaktant)- granulární

pneumocyty
• S.hyalinních membrán- atelektáza (FiO2 

1,0, okluze plicní artérie….)
• MP- 2x t.hm. (cca 150ml) anatomický vs. 

Fyziologický
• Alveolární ventilace, 02 kaskáda



Plicní cirkulace (V cca 1 litr)

• Plicní arterie cca 30% tloušťky stěny aorty
• Arterioly- endoteliální trubice
• Kapiláry- četné anast.(100ml, 10mmHg)
• PAP 25/10mmHg, MALP 15mmHg, PLS 

7mmHg 
• Fyziologický zkrat, horizontalizace



Transport plynů: plíce- tkáně

• Hemoglobin (1g/1,34ml O2), nasycení 97%
• Desaturace 4,6ml/100ml
• Disociační křivka- posun: pH, TT, 2,3DPG
• Myoglobin



Nárazníky, transport CO2

• pH: krev 7,4, buňky 7,2, moč 4,5- 8,0
• Krevní nárazníky: proteiny, Hb, H2CO3, 

H3PO4
• Buňky: proteiny, fosfáty
• Transport CO2: rozpuštěný, HCO3-, 

karbamino-Hb
• Chloridový posun



Regulace dýchání

• Rytmická vzruchová aktivita resp.centra
• Inspirační c.- inhibováno pneumotaxické
• Vagové inflační a deflační receptory, 

(chemoreceptory CO2, H+), karotická a 
aortální tělíska (O2, H+)



Stupně dušnosti

• 0    - fyziologická
• I     - námahová
• IIa  - klidová
• IIb  - ortopnoe
• III   - asfyxie



Základní pojmy I.

• respirační insuficience: neschopnost dýchacího 
systému udržet parciální tlak O2 a CO2 v arteriální
krvi nad a pod 8kPa

• akutní respirační insuficience: náhle vzniklý 
stav, který může být život ohrožující hypoxickým 
poškozením životně důležitých orgánů



Základní pojmy II.

• chronická respirační insuficience: vleklý stav 
spojený s hypoxémií a hyperkapnií, s emfyzémem 
plicním, zbytněním pravé srdeční komory a 
renální kompenzací respirační acidózy při 
normálním pH

• asfyxie: život ohrožující hypoxie a hyperkapnie 
bez možnosti kompenzace



Základní pojmy III.

• dýchání- respirace: komplexní činnost organizmu 
zajišťující tkáňovou dodávku O2 a odvětrání
vyprodukovaného CO2

• respiraci zajišťují: ventilace, perfúze, difúze, 
transport krevních plynů (KP) a buněčné dýchání



Patologické typy dýchání- příklady

• pravidelná hyperventilace (Kussmaulovo)
• pravidelná hypoventilace (extrémní otylost)
• přechody mezi hypo- a hyperventilací (Cheyenne-

Stokes)
• dlouhé endinspirační pauzy (pontinní léze)
• chaotické dýchání (Biotovo)



Aspirace
patofyziologie

• vdechnutí pevného tělesa (sousto, hračka) nebo 
tekutiny (krev, žaludeční obsah) do dýchacích cest 
může způsobit úplný nebo částečný uzávěr 
v horních nebo dolních dýchacích cestách 

• porucha vědomí z jakékoliv příčiny 
• hraniční věkové kategorie- nejmenší děti, staří
• rychlý rozvoj dušnosti, panický strach, bezvědomí

z hypoxie, cyanóza, neslyšné dýchací šelesty, 
jugula a mezižebří vpadávají



Aspirace- léčba

• manuální vyjmutí cizího tělesa
• údery mezi lopatky 
• polohování u malých dětí
• Heimlichův manévr
• šetrné odsátí
• přímá laryngoskopie 
• poslední volba- koniopunkce 



Astmatický záchvat
patofyziologie

• bronchospazmus, edém sliznice, stáza hlenu 

• obstrukce- hyperinflace- prodloužení doby 
výdechu- snížení výdechové rychlosti

• zvýšení RV- VKP normální nebo  zvýšená

• kritickým je snížení FEV1 pod 25%



Těžké akutní astma

• nemožnost říci větu na jedno nadechnutí
• dechová frekvence nad 25/min
• ortopnoe
• prodloužené expirium s pískoty a vrzoty, často 

distančními
• pulzová frekvence nad 110/min
• vrcholová výdechová rychlost (PEF) méně než

50% normy



Život ohrožující astma

• tichý hrudník, cyanóza, snížené dechové úsilí

• bradykardie, hypotenze

• vyčerpání, alterace vědomí

• PEF méně než 33% normy



Léčba astmatického záchvatu I.

• O2 40- 60% předehřátý a zvlhčený

• beta2 mimetika inhalačně- salbutamol a fenoterol 
( max.j.d. 5 mg, resp. 1 mg)

• kortikosteroidy hydrokortizon min. 200 mg či 
methylprednizolon min. 60- 80 mg



Léčba astmatického záchvatu II.

• anticholinergikum (ipratropium 0,5 mg j.d.), 
s beta2 mimetikem - preparát Berodual)

• terbutalin i.v. kont.1,5- 5ug/min
• adrenalin i.v. 0,1- 0,5mg/30min
• teofylin- 5,6 mg/kg
• mukolytika (acetylcystein)
• hořčík (MgSO4), 



Léčba astmatického záchvatu III.

• UPV- indikace:
• trvající hypoxémie (paO2 a SaO2 méně než 8kPa, 

resp. 85%)
• narůstání hyperkapnie (paCO2 více než 6kPa)
• vyčerpání, alterace vědomí, zástava dýchání
• mluvíme o status asthmaticus



CHOPN
patofyziologie

• alergické astma
• plicní emfyzém 
• chronická bronchitida
• přetížení pravého srdce- cor pulmonale
• zúžení bronchů zánětem nebo sekretem
• zvýšení rezistence, FRC a PEEPi
• snížení poměru ventilace/perfúze
• hypoxémie, hyperkapnie, acidóza



Těžká exacerbace CHOPN

• 1.zvýšení klidové dušnosti
• 2.dechová frekvence nad 25/min
• 3.tepová frekvence nad 110/min
• 4.zhoršení cyanózy
• 5.zapojení pomocných dýchacích svalů
• 6.PEF pod 100 l/min
• 7.alterace vědomí



Život ohrožující CHOPN

• k výše uvedeným se řadí:
• 1.zástava dýchání
• 2.zmatenost nebo kóma
• KP: paO2 pod 6,0 kPa, paCO2 nad 10 kPa, pH pod 

7,3



Léčba CHOPN- taktika

• UPV ? - akutní stav versus chronické změny
• cíl: SaO2 na 90% a paO2 na 8 kPa, bez retence 

paCO2 

• O2  obličejová maska - FiO2 až 60%
• beta2-mimetika inhalačně
• kortikosteriody, teofylin, anticholinergika jako u 

astmatu



Edém plic
patofyziologie

• sekvestrace tekutiny mimo plicní cévní řečiště
intersticiálně či intraalveolárně

• levostranné srdeční selhání

• hydrostatický tlak vs. onkotický tlak- extravazace

• nekardiální plicní edémy (ARDS, šoková plíce, 
inhalační trauma)



Edém plicní- klinika

• úzkostný stav
• dušnost, tachypnoe, expektorace zpěněného sputa, 

ortopnoe
• bledost, při progresi cyanóza, studený pot
• tachykardie, srdeční cval, záplava vlhkých 

fenomenů
• proč v noci? - zvýšený žilní přítok a tonus vagu



Edém plicní- léčba I.

• ortopnoe zachováme!
• vydechovat proti odporu (PEEP ventil) za přívodu 

O2 

• nekrvavá venepunkce
• zajištění i.v.- diuretika (furosemid min. 60mg) 

morphin (10mg)
• hypertenze- isosorbitdinitrát 10mg



Edém plicní- léčba II

• vleže se zvýší prokrvení plic až o 400ml!

• při ETI nikdy nepokládat na záda- rapidní
zhoršení stavu,  možná i zástava oběhu! 

• pacienta ukládat postupně s možností okamžité
přímé laryngoskopie  již v šikmé poloze těla

• neprovádět úvod s apnoickou pauzou!



Embolizace do plicního oběhu

• asymptomatický průběh až sekundová smrt 
• dušnost, tachypnoe, zvýšená náplň krčních žil
• bolest (retrosternální, ale i jiná) 
• suchý dráždivý kašel, pleurální šelest 
• hypoxie, cyanóza, tachykardie, pokles SaO2, 

hypokapnie
• P pulmonale, Q ve III,S v I, poruchy srdečního 

rytmu



Embolizace do plicního oběhu - léčba

• omezená diagnostika- omezené možnosti léčby
• O2 léčba 
• ETI
• heparin 20000- 30000j i.v.
• streptokináza až 750 000j. i.v. 
• u NZO na podkladě embolizace- zásady KPCR 

dlouhodobé přežití je však u takových extrémních 
stavů nízké



Dušnost v přednemocniční neodkladné péči

Knor J. 
12.5.2005, 19.5.2008
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