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ÚVOD 

 soubor postupů umožňujících podpořit 

nebo do určité míry nahradit funkce 

některých komponent respiračního 

systému  (plic, hrudní stěny a dýchacího 

svalstva), funkčně spojených s  výměnou 

plynů v plicích.  

 postup orgánové podpory kriticky 

nemocných s potenciálními riziky a 

komplikacemi 



Definice UPV 

 UPV představuje způsob dýchání, při němž 

mechanický přístroj plně nebo částečně zajišťuje 

průtok plynů respiračním systémem 

 



Positive pressure ventilation 



Negative pressure ventilation 



Výměna plynů, ventilační a oxygenační 

selhání  

 Výměna plynů v plicích 

– Ventilace  

– Zevní respirace 

 tzv. ventilační selhání - selhání pumpy 

 tzv. oxygenační selhání - selhání plíce 

 

 

  x respirační insuficience 



Formy umělé plicní ventilace  

 Ventilace pozitivním přetlakem (konvenční 

UPV  

• při použití dechových frekvencí blízkých hodnotám 

fyziologickým), je nejrozšířenějším typem UPV 

 Ventilace negativním tlakem  

• příkladem jsou tzv. železné plíce  vyvíjející  podtlak 

na na hrudní a břišní stěnu  

 Trysková ventilace 

 Oscilační ventilace 

 



Fyziologické důsledky ventilace pozitivním 

přetlakem  

 Vliv na oxygenaci  

 Vliv na eliminace CO2 a distribuci dechového 

objemu - zvýšení mrtvého prostoru, 

negravitační distribuce dechového objemu 

 Změny srdečního výdeje, snížení venózního 

návratu 

 Změny perfuze splanchnickými orgány  - 

ledvin, gastrointestinálního traktu 

 Změny v metabolismu iontů a vody 

 



Vztah oxygenace a ventilace pozitivním 

přetlakem 

 UPV koriguje hypoxémii způsobenou alveolární 

hypoventilací  

 Je-li příčinou hypoxémie existence plicního zkratu nebo 

závažného stupně nerovnováhy mezi ventilací a perfuzí, 

nemusí vést zahájení ventilace pozitivním přetlakem k 

odstranění hypoxemie.  

 Odstranění hypoxemie je dosaženo použitím kyslíkové 

terapie a/nebo zařazením distenzních ventilačních 

režimů (např. CPAP - continuous positive airway 

pressure, PEEP - positive end-expiratory pressure) 



Hlavní determinanty oxygenace při UPV  

 Hodnota středního tlaku v dýchacích cestách  

– dána dosaženými hodnotami inspiračních tlaků,  

– poměrem trváni inspiria a exspiria,  

– použitou hodnotou PEEP. 

 Inspirační frakce kyslíku ve vdechované směsi - 

FiO2  



Princip ventilace pozitivním přetlakem (PPV) 

 Velikost tlaku nutného k zajištění dostatečného 
inspiračního průtoku  plynu (tj. dosažení 
požadovaného dechového objemu za dobu inspiria) je 
dána: 

1. Složkou nutnou k překonání resistence inspirační části 
okruhu, rourky a dýchacích cest 

2. Složkou nutnou k rozepnutí plic a hrudní stěny - tj. 
elastance hrudníku a plic 

3. Složkou nutnou k překonání endexpiračního 
alveolárního tlaku  

Papl = Přes + Pel + Palveex 

 



CÍLE UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE  

 American College of Chest Physicians’ 

Consensus Conference (1993) 

 

 cíle patofyziologické  

 

 cíle klinické 

 



1. Fyziologické cíle UPV  

(1) Podpora nebo jiná manipulace s výměnou 

plynů v plicích: 

• Podpora alveolární ventilace   

• Podpora arteriální oxygenace 

(2) Ovlivnění  plicního objemu  

• End-inspirační inflace plíce 

• Funkční reziduální kapacity (FRC)  

(3) Snížení nebo jiná manipulace s dechovou 

prácí  



2. Klinické cíle  

 

 Dosažení vzhledem k aktuálnímu stavu 

nemocného akceptovatelných (nikoliv nutně 

normálních) parametrů oxygenace a ventilace. 

 

 Omezení nežádoucích účinků UPV – 

mimoplicních i plicních  



Konsenzuální klinické cíle UPV  

 Zvrat hypoxemie  

 Zvrat akutní respirační acidózy  

 Zvrat dechové tísně  

 Prevence a zvrat atelektáz  

 Zvrat únavy dýchacího svalstva  

 Umožnění sedace a/nebo nervosvalové blokády  

 Snížení systémové nebo myokardiální kyslíkové spotřeby  

 Snížení nitrolebního tlaku  

 Stabilizace hrudní stěny  



INDIKACE UPV - KLINICKÁ KRITÉRIA  

Plicní mechanika: 

– Dechová frekvence -  nad 35 d/min 

– Vitální kapacita  - méně než 15 ml/kg 

– Maximální inspirační podtlak, který je nemocný schopen vyvinout - 
méně než 25 cm H2O 

Oxygenace: 

– PaO2 méně než 70 torrů při FiO2 0,4 maskou 

– Alveolo-arteriální diference O2 - AaDO2 více než 350 při inspirační 
frakci kyslíku - FiO2 1,0  nebo velikost    plicního zkratu QS/QT více 
než 20 % (Horowitzův index PaO2/FiO2 méně než 200) u 
nemocných bez chronického plicního onemocnění 

Ventilace: 

– Apnoe 

PaCO2 více než 55 mmHg, kromě pacientů s chronickou hyperkapnii. 

Poměr mrtvého prostoru a dechového objemu VD/VT více než 0,60 



Ventilační režimy 

 Jako ventilační režim označujeme konkrétní 

způsob realizace ventilace pozitivním 

přetlakem přístrojem.  

 Je definován algoritmem řízení činnosti 

přístroje na základě zpracování informací o 

tlaku a/nebo průtoku plynů  okruhem 

ventilátoru.  



Fáze dechového cyklu 

 Inspirační fáze  

– Iniciace 

– Limitace 

– Cyklování 

 Inspirační pauza  

 Exspirační fáze 

 Exspirační pauza. 

 



Klasifikace ventilačních režimů  

Dle stupně ventilační podpory: 

  

 Plná ventilační podpora. 

– Ventilační režim pokrývá nebo je schopen pokrýt 
veškerou dechovou prácí nutnou k zajištění CO2 
adekvátní eliminace CO2. 

  

 Částečná ventilační podpora. 

– Ventilační režim, při němž je k zajištění adekvátní 
eliminace CO2 nemocný nucen poskytnout část 
dechové práce. 

 



Klasifikace ventilačních režimů 

Dle synchronie s dechovým úsilím nemocného: 

 Synchronní ventilační režimy 

Triggerování: 

a. Změnou tlaku  - pressure trigger 

b. Změnou průtoku - flow trigger.  

 Asynchronní ventilační režimy   

– dechový cyklus ventilátoru je zahájen bez 

ohledu na fázi dechového cyklu nemocného.  



Typy dechů  

Zástupové dechy 

– Řízený zástupový (mandatorní) dech 

– Asistovaný zástupový (mandatorní) dech 

– Intermitentní zástupové dechy 

Spontánní dechy 

– Spontánní podporovaný dech 

– Spontánní nepodporovaný dech 



Ventilační režimy dle použitých typů dechů 

 Řízené - Control mandatory ventilation (CMV) 

 Assist/control mandatory ventilation (A/CMV) 

 IMV – intermitentnt mandatory ventilation 

 SIMV – synchronized IMV 

 PSV – pressure support  

 

 CPAP continuous positive airway pressure  



Dle způsobu limitace použité v inspirační 

fázi 

Režimy s nastavenou velikost dechového objemu  

 Volume targeted 

– Kontrola CO2 

Režimy s variabilní velikostí dechového objemu  

 Pressure targeted, pressure   regulated 

– PCV - pressure control ventilation  

– SIMV-PC  

– PSV - pressure support ventilation - "tlaková podpora" 
(synonyma: PPS - positive pressure support, IA - inspiratory 
assistance, ASB - assisted spontaneous breathing  a jiné) 

 APRV  

 BIPAP 



Novější ventilační režimy   

 ventilátorem kontrolováno více řídících proměnných 

(tlak s průtokem nebo objemem) - tzv. hybridní 

ventilační režimy 

 PRVC - pressure regulated volume control   

 Volume Support   

Ostatní nové ventilační režimy 

 ASV – adaptive support ventilation 

 ATC – automatic tube compensation 

 PAV - proporcional assist ventilation 



Pozitivní end-exspirační přetlak (PEEP) 

 Ovlivnění velikosti funkční residuální kapacity -  
FRC 

– Ovlivnění oxygeance,plicní poddajností a plicního 
poškození 

 Ovlivnění homogenity distribuce ventilace 

– k homogenizaci distribuce plicní ventilace a ke 
zlepšení oxygenace těchto nemocných.  

  Snížení dechové práce u nemocných s limitací 
průtoku (kolapsem) dýchacích cest v průběhu 
dechového cyklu 

– U nemocných s exspiračním kolapsem dýchacích 
cest 



Komplikace UPV 

 Komplikace vzniklé ze zajištění dýchacích cest  

 Komplikace vzniklé z nedostatečného nebo 

nadměrného zvlhčení nebo ohřátí vdechované směsi 

 Nežádoucí účinky protrahované expozice respiračního 

traktu vysokým koncentracím kyslíku 

 Infekční komplikace  

 Vlastní plicní nežádoucí účinky  v důsledku ventilace 

pozitivním přetlakem. 

 Mimoplicní nežádoucí účinky ventilace pozitivním 

přetlakem 

 



Mimoplicní účinky UPV 

 Kardiovaskulární důsledky ventilace 

pozitivním přetlakem  

 Ovlivnění renálních funkcí a metabolismu vody 

a iontů ventilací pozitivním přetlakem  

 Ovlivnění funkce gastrointenstinálního systému 

ventilací pozitivním přetlakem  



Kardiovaskulární důsledky PPV 

 Změny nitrohrudního tlaku ovlivňují preload a 

afterload pravé i levé komory (stupeň přenosu) 

 

 U většiny nemocných dominuje snížení žilního 

návratu k pravé síni a pokles srdečního výdeje 

 

 U nemocných se selhávající (přetíženou) levou 

komorou může dojit k zlepšení srdeční funkce 



Renální funkce 

 Zahájení UPV obvykle vede ke snížení výdeje 

moče, glomerulární filtrace, průtoku krve 

ledvinami a snížení exkrece sodíku 

 



Jaterní a gastrointestinální funkce  

 Snížení srdečního výdeje s následným poklesem 

perfuze jater 

 Zvýšení hepatické vaskulární rezistence  

 Zvýšení venózního tlaku 

 Zvýšení nitrobřišního tlaku  

 Zvýšení tlaku v biliárním traktu (venózní 

městnání v oblasti ductus choledochus při 

ventilaci pozitivním přetlakem k zúžení ductu a 

vzestupu tlaku v biliárním systému) 

 



Plicní komplikace  

VILI – ventilator-induced lung injury 

VALI – ventilator-associated lung injury 

 

Současný pohled na mechanismy vzniku VILI  

 strukturální disrupce 

 dysfunkce surfaktantu 

 “Biotrauma”- poškození způsobené zánětlivými 

buňkami a mediátory 
                                                                         (Tremblay, Slutsky,1998) 

                                                                    

Plicní komplikace 



Jaké faktory vedou k VILI ? 

mechanický stres způsobený: 

 nadměrným rozepětím alveolu a kapilární stěny při 

• nadměrném rozepětí plíce (EILV) 

• pusobením střižných sil na hranici ventilovaných a 
neventilovaných oblastí (alveolů)  - (přítomnost atelektáz) 

 mechanickým bronchiálním traumatem 

• při opakovaném kolapsu a rozepětí malých dýchacích cest 
(přítomnost atelektáz) 

 vysokým transkapilárním tlakem 

• vysoký  intravaskulární tlak 

• normální intravaskulární tlak a tahové síly na hranici s 
atelektatickými alveoly 

Faktory vedoucí k VALI 



Jak dlouho trvá než vznikne VILI ? 

 5-10 min 

– disrupce alveolárního epitelu a endotelu, zvýšení 

permeability       West JB. et al1991 JAppl Physiol 70:1731-1742 

 desítky minut 

– plicní edem, hemorhagie 

– koncept únavy (Marini J.J, 1999)  

• tkáň je schopná odolat pouze určitému počtu cyklů, při 

vyšší intenzitě zátěže počet cyklů klesá 

 dny až týdny 

– konsolidace, dysplazie, pneumatokély 

Dynamika plicního poškození 



Jak VAILI vypadá morfologicky ? 

 “Barotrauma” 

– přítomnost plynu mimo alveolární prostor 

– pneuomohorax,pneumomediastinum, plicní 
intersiticální emfyzém, podkožní emfyzém 

– vzduchová embolie  Saada M et al. 1995 AJRCCM 152:812-815 

 plicní edém 

 alveolární destrukce  

– pseudocysta, pseudoemfyzém, pneumatokély (v 
konsolidovaných oblastech plíce) 

– s fibrózou bronchodysplázie 
                        Puybasset L et al., Yearbook of  

ICM,1998: 472-486 

Morfologický obraz VALI 



Buly - lokalizace, vliv fáze ARDS 

Gattinoni, L et al. JAMA, 1993, 269, 2122-2127  



Jaké jsou extrapulmonární důsledky VILI ? 

 

 Plíce jako motor MOF ? 

– vzestup hladiny prozánětlivých 

cytokinů v krvi při VILI                     

– adverzní ventilační režimy vedou k 

bakterémii po instilaci  E.coli do plic 





Vysoké 

zatížení 

Nízké 

zatížení 

Destrukce 

struktur 

(stress 

failure) 

Uvolnění preformovaných  

mediátorů 

Ztráta compartmentalizace,  

Poškození distálních orgánů 

Mechanotrasdukce,  

syntéza mediátorů de novo 

Adaptace ? 

Absence nekrózy Inflamatorní odpověď 

Volně dle Uhlig U. Mechanotransduction in the lung. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 282: L892–L896, 2002 

 

? 

? 



Riziko poškození plic a tzv. transpulmonální 

tlak (Paw – Ppl) 



Vliv poddajnosti hrudní stěny na 

transpulmonální tlak 



Indukující faktory Preventivní faktory 

Vysoký Vt Nízký Vt (6 ml/kg predikované hmotnosti) 

Vysoký Ppl respiračního systému (vysoký stress) Ppl respiračního systému < 28 cm H2O  

Vysoký Ppl plic Ppl plic < 24 cm H2O 

Vysoký Vt/EELV (vysoký strain) Pronační poloha, strain < 2 (1.5) 

Vzpřímená poloha dle hemodynamické tolerance 

Nehomogenní distribuce Ppl plic a alveolární 

ventilace 

Pronační poloha při PaO2/FiO2 < 150 mmHg a PEEP 

≥ 10 cm H2O 

Zachování spontánní dechové aktivity při PaO2/FiO2 

> 150 mmHg a PEEP ≤ 10 cm H2O 

PEEP (neadekvátně nízký nebo vysoký) PEEP nastavený dle individuální odpovědi (viz další 

kapitoly) 

PEEP nastavený dle analýzy plicní morfologie (CT 

plic, UZ plic nebo elektrická impedanční tomografie) 

Vysoká dechová frekvence Nejnižší dechová frekvence k udržení arteriálního 

pH 7.25 - 7.30 

Minimalizace auto-PEEP  

Vysoký inspirační průtok Nejnižší inspirační průtok dle dechového objemu a 

času inspíria 

Inspirační frakce kyslíku Nejnižší inspirační frakce kyslíku k udržení SaO2 88-

92% 

Pronační poloha 

Hluboká sedace a svalová relaxace v prvních 24 h u 

nemocných s PaO2/FiO2 pod 100-150 mmHg  

Dyssynchronie pacienta s ventilátorem a přetížení 

tekutinami 

Optimalizace synchronie 

Restriktivní tekutinový režim 

Primární a sekundární infekce Včasná diagnostika a správní antimikrobní terapie 

Časná a pozdní fibrotická remodelace Nízká dávka kortikoidů 



Neinvazivní ventilace  

UPV bez zajištění dýchacích cest tracheální 

intubací nebo tracheostomickou kanylou  

režim tlakové podpory s využitím hodnot 

inspiračních tlaků do 15-20 cm H2O cm a  

PEEP do 10 cm H2O cm   

nižší výskyt infekčních komplikací umělé 

plicní ventilace a komplikací vzniklých 

z  invazivního zajištění dýchacích cest  



Indikace neinvazivní ventilace 

akutní exacerbace s CHOPN s hyperkapnií a/nebo 
hypoxémií 

kritické asthma 

plicní edém 

akutní plicní selhání v časné fázi 

časná poextubační fáze u nemocných po invazivní 
UPV s rizikem hypoventilace 

kontuze plic a sériové zlomeniny žeber především 

při izolovaném traumatu hrudníku  



Rizika a komplikace neinvazivní ventilace 

aspirace žaludečního obsahu 

kožní exkoriace způsobené maskou 

exacerbace ICHS 

retence sputa v dýchacích cestách 

selhání metody 

 



Dopad selhání NPPV na klinický výsledek 

procento selhání 10-60 %, 40% v rozsáhlé 

epidemiologické studii  

selhání NPPV vede k delší době umělé plicní 

ventilace a prodlužuje pobyt v intenzivní 

péči 
 

Carlucci, A., Richard, J.-Ch., Wysocki, M., et al.: 

Noninvasive versus conventional mechanical 

ventilation. An epidemiologic survey. Am J 

Respir Crit  Care Med, 2001, 163, s. 874-880.  



Specifické rizikové faktory – hyperkapnické 

selhání 

riziko selhání koreluje s výchozí hodnotou pH a PaCO2 a 
velikostí její změny za  1-4 hodiny 

 Ambrosino, N., Foglio, K., Rubini, F., et al.: Non-invasive mechanical 
ventilation in acute respiratory failure due to chronic obstructive pulmonary 
disease: correlates for success. Thorax, 1995, 50, s. 755–757. 

Meduri, G.U., Turner, R.E., Abou-Shala, N., et al.: Noninvasive positive 
pressure ventilation via face mask: first-line intervention in patients with 
acute hypercapnic and hypoxemic respiratory failure. Chest, 1996, 109, s. 
179–193. 

Plant, P.K., Owen, J.L., Eliott, M.W.: Non-invasive ventilation in acute 
exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: long term survival 
and predictors of in-hospital outcome. Thorax, 2001, 56, s. 708–712. 

komorbidita – skóre APACHE II, SAPS  

další faktory – stupeň encefalopatie, přítomnost 
netěsnosti,  schopnost expektorace a vybavením, 
příprava a zkušenost týmu 

Nava, S., Ceriana, P.: Causes of failure of noninvasive mechanical ventilation. 
Respir Care, 2004, 49, s. 295-303. 

 



Specifické  rizikové factory – hypoxemické 

selhání 

příčina stavu 

procento selhání u  ALI/ARDS 50 % 

plicní kontuze – 18% 

plicní edém – 10% 
Antonelli, M., Conti, G., Moro, M.L., et al.: Predictors of failure of 

noninvasive positive pressure ventilation in patients with acute 
hypoxemic respiratory failure: a multi-center study.  Intensive Care 
Med, 2001, 27, s. 1718-1728. 

další faktory 

věk > 40 

SAPS II skóre (nad 34 bodů),  

PaO2/FiO2  146 mm Hg po  1 h  NPPV 
Nava, S., Ceriana, P.: Causes of failure of noninvasive mechanical 

ventilation. Respir Care, 2004, 49, s. 295-303  



Souhrn evidence v „nových“ indikacích 

Ano 

riziko extubačního selhání 

riziko pooperační respirační insuficience u pacientů s vysokým 
rizikem 

hrudní výkony 

abdominální aorta 

monstrózní obezita 

pooperační respirační insuficience 

riziko ALI/ARDS u definovaýnch rizikových skupin 

 

Ne 

extubační selhání (ne mimo nemocné s COPD) 



Faktory ovlivňující úspěšnost NPPV 

pacientské faktory 

 

technické faktory 

 

zkušenost a výcvik klinického týmu 



Technické faktory 

 

volba ventilatoru 

volba masky 

zvlhčování 

volba ventilačního režimu a jeho vlastní 

nastavení 

 



Ventilatory – Bi-level pro domácí použití 

„Leak tolerant“ 

Navržené pouze pro NPPV  

Domácí i nemocniční 

použití 

Jednocestný systém 

Obvykle jednocestný 

systém bez exspirační 

chlopně s exspiračním 

otvorem v masce 

Bez možnosti nastavení 

FiO2 

 



Masky 











Helma - limity 

Menší snížení práce dýchacích svalů 

Zpoždění 

Opožděné tlakování 

Hluk, nízká nebo vysoká vlhkost 

Riziko zpětného vdechování  CO2 

Vyšší riziko asynchronie 

 



Výcvik a zkušenost personálu 



Příprava personálu 

dlouhodobý program 

motivace 

„learning curve“ 

sestra/lékař vs 

respirační technici 

v některých situaci 

náročnější než invazivní 

ventilace 

 



Volba zvlhčování 

 

délka NIV 

Okruh vs jednocestný systém 

HME vs HH 

Sliznice, vazký sekret 

Dyskomfort 

Rezistence 

Mrtvý prostor 

 



Volba ventilačního režimu 

1. Volba - PSV + CPAP     

2. Volba – BIPAP (A/C  PCV)  (cyklování) 

Vs BiPAP 

 

Další dle přístrojového vybavení 

PAV, ASV, PPS, VS 

 

Vždy důležitá titrace tlaků dle 
odpovědi/tolerance/komfortu nemocného 



Způsob nastavení 

PEEP 2 cm H2O, podpora 2 cm H2O 

Postupná titrace dle cílů a etiologie 

Nadměrné hodnoty ztěžují cyklování ! 

Při netěsnosti, interferenci (cyklování) 

úprava kritérií cyklování („exp. trigger“) 

nebo cyklování časem 

Limitní inspirační tlaky 15-20 cm H2O, nad 10 

cm H2O tolerance klesá 



Příprava nemocného 

Vysvětlení techniky 

Motivace 

Zvážení sedace/anxiolýzy 

Cave: nemocní s hyperkapnií 

Volba masky – dát možnost nemocnému zvolit 

Aktivní účast nemocného při zahájení  

Domluvení komunikace 

Přestávky – strava, jídlo 

Spánek 

 

 


