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Monitorování při UPV 

 Klinické 

 Komfort, synchronie, pohyb hrudníku, fyzikální vyšetření 
atd. 

 Sledování interakcí oběh-plíce 

 Hemodynamické monitorování, fluid responsivness, atd. 

 Sledování výměny plynů 

 Oximetrie, kapnometrie, KP, .. 

 Sledování interakce ventilátor/pacient 

 Sledování mechanických vlastností respiračního 
systému 

 



Témata 

 Úvod 

 Cíle, základní pojmy - compliance, rezistance, 

dynamická hyperinflace 

 

 Časová konstanta a její význam 

 

 Optimalizace TV a PEEP u restriktivních poruch 

 

 



Definice 

 

Sledování a hodnocení mechanických vlastností  

respiračního systému nebo jeho komponent 

založené na sledování 

 

 tlaků, 

 objemů, 

 průtoků.  

 



Klinické cíle 

 

 Zhodnocení charakteru, vývoje plicního onemocnění  
 restriktivní porucha 

 obstruktivní porucha  

 Objektivizace efektu intervencí  

 Optimalizace nastavení ventilátoru 

 Optimalizace terapie PEEP a nastavení velikosti dechového 
objemu 

 Optimalizace nastavení režimu z hlediska poměru doby I:E 

 Detekce dynamické hyperinflace  a sledování jejího stupně 

 Detekce neúčinných pokusů a nádech nemocného a jiných 
forem interference  

 Hodnocení připravenosti nemocného k odpojování 

 



Zhodnocení charakteru plicního onemocnění 

 posouzení compliance, rezistance a přítomnosti 

dynamické hyperinflace/intrinsického PEEP 

 

  vs klinické vyšetření 

 auskultace 

 RTG, UZ 

 anamnéza 



Zhodnocení charakteru plicního onemocnění 

Compliance (poddajnost)  = 
V/ P 
 

 Statická poddajnost (inspirační a 
exspirační pausa) 
 U intubovaných 50-90 ml/cm H2O 

 

 Dynamická poddajnost (PIP – 
PEEP) – zahrnuje i rezistanci 
 U intubovaných 30-40 ml/cm H2O 

 

 Compliance okruhu  (2-4 ml/cm 
H2O) 

 Pokles svědčí pro restriktivní 
poruchu  
 edém, PNO, zvýšení IAP, zvýšený 

svalový tonus 

 
 

 

Rittner F, Döring M. Loops and curves in 

mechanical ventilation 



Zhodnocení charakteru plicního onemocnění 

Rezistance = P/průtok (ev. 
střední průtok) 

 Inspirační   

 U intubovaných 6-15 cm 
H2O/L/sec 

 

 Exspirační  
 Velmi variabilní, lépe odráží 

vlastnosti resp. systému 

 Ovlivnění plicním objemem 

 

 Nárůst svědčí pro spasmus, 
obstrukci sekretem, dislokaci 
rourky, skousnutí apod.  

 

 

 

Rittner F, Döring M. Loops and curves in 

mechanical ventilation 



Detekce dynamické hyperinflace  

 a sledování jejího stupně 

 Detekce - přítomnost 

endexpiračního průtoku 

 

 Přímé měření  

 velikost retinovaného 

objemu nad objem FRC  

 technika změny DF  

 

 Nepřímé měření - měření 

PEEPi 

 

 

 



Časová konstanta 

 Určuje dynamiku dýchání, intrapulmonální distribuci 
plynů a rychlost inflace a deflace plic  
 

  = R × C 
 

 Inspirační časová konstanta (TCi, norm. cca 0,3s) 
 

 Exspirační časová konstanta (TCe, norm. cca 0,6s)– 
charakterizuje lépe vlastnosti respiračního systému (plíce, 
rourka, ..) 
 

 Suma regionálních časových konstant v různých částech 
plic 



Časová konstanta a deflace systému 

 

 Za dobu 3 časových 
konstant dochází 
k změně objemu 
v systému o 95% 
celkové změny, za 
dobu 4 časových 
konstant o 98%.  

 

 



Manuální stanovení exspirační časové 

konstanty 

 Za čas  

4xTCe dojde 

k výdechu 

98% 

dechového 

objemu 



Manuální stanovení exspirační časové 

konstanty 

 Čas exspíria 

k min. 

flow/4 

Te = 47.74 – 45.94 = 1.76     TCe = Te/4= 0.66 



 



Využití časové konstanty 

 Zjištění typu plicní patologie 

 Sledování trendu v čase 

 Správné nastavení délky inspíria, exspíria a 

dechové frekvence 

 

 

 Komplexní hodnocení vlastností respiračního 

systému (odhad alveolárního tlaku , ..) 

 

 



Časová konstanta a typ plicní patologie 

A: Normalní plicní jednotka 
 

 

 

 

 

 

B: Jednotka s nízkou 

poddajností  - rychle se plní 

malým objemem 
 

 

C: Jednotka se zvýšenou 

rezistancí dýchacích cest 

 Plní se pomalu, zkrácení času 

plnění vede ke snížení objemu 



Časová konstanta, Cdyn a typ plicní patologie 

Stav Cdyn TCe 

Normální stav Norm (30-40 ml/cm 

H2O) 

Norm (0,5-0,6s)  

Obstruktivní porucha Snížená, norm. nebo 

zvýšená 

Prodloužená (0,7 a více) 

Restriktivní porucha Snížená Zkrácená  

Je-li třeba Te  2,5s  k 

eliminaci 

endexspiračního flow, 

je vždy prodloužena 

TCe 



Časová konstanta a sledování vývoje 

onemocnění v čase 

 TCe je ovlivněna řadou faktoru 

 Rezistance a compliance 

 Aktuální plicní objem 

 Aktuální dechový objem a exsp. flow 

 Fáze exspíria (vývoj v průběhu výdechu u nemocných s 

limitací exspiračního průtoku) 

 

 Korekce restrikce ... Prodloužení časové konstanty 

 Korekce obstrukce ...Zkrácení časové konstanty 



Dhand, Respir Care 2005; 50:246 

Efekt bronchodilatační terapie 

 



Časová konstanta a správné nastavení Ti a Te 

 Norm. inspirační časová konstanta 

 TCi = 0,05 l/cm H2O x 6(8) cm H2O/l/s = 0,3 (0,4)s 

 Ti  ...4xTCi ... 1,2 až 1,6 s 

 Výrazné zkrácení u restriktivních poruchu 

 0,02 x 8 = 0,16  

 Ti ... 4xTCi ...0,74 s 



Příliš krátká doba Te neumožní 

dosáhnout max. Vt  při 

použitém insp. tlaku 

 

• vede k dyn. hyperinflaci 

• intrinsic. PEEP  

• riziko oběhové nestability 

 

Příliš krátká Ti povede ke 

snížení dechového objemu 

(při tlak. limitaci) 

 

• zbytečné použití vysokých 

insp. tlaků k dosažení 

cílového Vt 

Rimensberger, P.C. Basic respiratory mechanics 

relevant for mechanical ventilation 



Optimální inspirační čas 

Rimensberger, P.C. Basic respiratory mechanics 

relevant for mechanical ventilation 



Optimální inspirační a exspirační čas 



Kontrola optimalizace kontrolou MV a VCO2 

 



Metody optimalizace VT a PEEP u 

restriktivních onemocnění sledováním 

mechanických vlastností resp. systému 

 

 Statická a dynamická PV křivka  

 Stabilita compliance v průběhu dechového cyklu – 

stress index, spirodynamika 

 Inkrementální a dekrementální compliance 

 Změny EELV 

 ELR 

Měření – FRC tracer dilution technique  

 

 



Statická křivka tlak/objem 

 

Rittner F, Döring M. Loops and curves in 

mechanical ventilation 



Koncept ventilace mezi 

dolním a horním inflekčním 

bodem 

Rittner F, Döring M. Loops and curves in 

mechanical ventilation 



 

Normální 

stav 

ARDS 

Harris RS, 2005 



Matematický model křivky tlak/objem 

Vliv prahového otevíracího tlaku TOP 

Hickling, 1998 



Kdy nastává recruitment a derecruitment? 

Crotti et al, AJRCCM, 2001, 164, 131-140 



Postup dle Pflex 

 Není detekovatelný u všech 

 Recruitment probíhá kontinuálně i nad LIF i nad 

UIP 

 Může odrážet vlastnosti hrudní stěny 

 Nutnost absence dechové/svalové aktivity 

 Nerespektuje vliv času na plicní objem (čas 

nezbytný pro recruitment) 

 



PV tool 

 



Statická vs dynamická vs quasistatická křivka 

 

Rittner F, Döring M. Loops and curves in 

mechanical ventilation 



Dynamická P-V křivka 

 



Změny dynamické P-V křivky při VCV 

Změny Crs Změny Rrs Přítomnost 

hyperinflace 



Overdistension index  Cdyn/C20 při VCV 

 











 



Postup dle  Cdyn  

 Cdyn stoupá s: 

 počtem alveolů 

 zlepšením compliance alveolů 

 dechovým recruitmentem 

 Cdyn klesá s: 

 Snížením compliance alveolů 

 Snížením počtu alveolů 

 Vliv Raw 

 

 Vzestupná vs sestupná titrace 
PEEP 

 

 Hickling K, 2001. 



Decrementální titrace PEEP a Cdyn 

 Maximální Cdyn systematicky podhodnocuje 

optimální hodnotu PEEP o cca 2-3 cm H2O 

 

 Nejnižší PEEP s maximální hodnotou Cdyn je 

spojen s rizikem přítomnosti dechového 

recruitmentu 



Děkuji za pozornost 

 


