
Ventilace 



Umělá plicní ventilace 

podpora či nahrazení činnosti některých 
složek respiračního systému funkčně 
spojených s výměnou plynů v plicích 

 

plíce  

hrudní stěna  

dýchací svalstvo 

nervosvalová ploténka 

nervové zásobení 
CNS 

 



Klinické cíle UPV 

 zvládnutí hypoxémie 

 zvládnutí akutní respirační acidózy 

 zvládnutí dechové tísně 

 prevence vzniku a event. odstranění atelektáz 

  snížení únavy dýchacího svalstva 

  snížení spotřeby kyslíku 

 snížení nitrolebního tlaku – alkalóza 

 stabilizace hrudní stěny 

 



Indikace UPV 

Porucha oxygenace 

 Pa O2 < 70 torr při FiO2 0,4                 
při ventilaci s obličejovou maskou 

alveoloarteriální diference O 2 více 
než 350 torr  

HI pod 200 u nemocných bez 
chronického plicního onemocnění 

 



Porucha ventilace 

Apnoe 

PaCO 2 více než 55 torr 

Poměr mrtvého prostoru a dech. 
objemu 

( Vd/Vt) více než  60% 



   Poruchy plicní mechaniky 

Dechová frekvence nad 25 
dechů/min 

Vitální kapacita méně než 15 
ml/kg 

Maximální inspirační podtlak,který 
je nemocný schopen vyvinout 
méně než – 25 torr  



Dechovou tíseň často provází pestrý a výrazný klinický 

obraz 



Cíle ventilační terapie 

UPV je podpora pacienta, ne kauzální th 

 

 

dosažení přijatelných parametrů ventilace a 
oxygenace 

 

 omezení nežádoucích účinků UPV 

 



Druhy UPV 

ventilace pozitivním přetlakem 

 

ventilace negativním tlakem 

 

trysková ventilace 

 

oscilační ventilace 



Ventilace pozitivním 
přetlakem 

invazivní neinvazivní 



Ventilace negativním 
přetlakem 



Ventilace trysková 



Ventilace oscilační 



Komplikace UPV 

Komplikace vzniklé zajištěním DC 

Komplikace vzniklé z nedostatečného 
nebo nadměrného zvlhčení či ohřátí 
vdechované směsi 

Nežádoucí účinky vysokých frakcí 
kyslíku 

Infekční komplikace 

Vlastní plicní nežádoucí účinky PPV 

Mimoplicní nežádoucí účinky PPV 





 
 
 
 



CT se 3D projekcí 







Ventilátorová pneumonie 

VAP 

Vznik za více než 48 – 72 hod od 
přijetí 

90% u ventilovaných nemocných 





Komplikace PPV 

Mechanizmus poškození plicní tkáně 

Nadměrné rozepnutí ( overdistesion) 

Střižné síly 

Dysfunkce surfaktantu 

Biotrauma – zánětlivá reakce 

 

VILI – barotrauma – mimoalveolární –PNO 

                              alveolární – edém plic    

                               



VILI - BIOTRAUMA 

Zánětlivá reakce 

Poškození epitelu a endotelu 

Aktivita zánětlivých mediátorů a 
buněčných populací  





Mimoplicní  účinky NPP 

Kardiovaskulární 

Snížení žilního návratu 

Ovlivnění funkce pravé komory 

Ovlivnění funkce levé komory 

 



Plicní inflace 

Změny vegetativního tonu 

 

Změny plicní vaskulární rezistence 

 

Mechanické interakce mezi srdcem a 
plícemi 



Hemodynamické důsledky 
změn nitrohrudního tlaku 

Přenos tlaku z DC na nitrohrudní tlak 

( největší u vysoké Cp a sníženou Cw) 

• Snížení žilního návratu 

• Snížení preloadu levé komory 

• Vliv na CO je komplexní a obtížně 
predikovatelný 



Renální funkce 

Snížení výdeje moče a GF až o 30% 

Snížení CO 

Redistribuce průtoke krve ledvinami 

Zvýšení tlaku ve venozní části 
krevního oběhu 

Změna tonu autonomního nervstva 

Hormonální změny - adiuretin 



Renálních funkce, metabolizmus 
vody a iontů 

GIT 



GIT 

Snížení CO – snížení perfuze jatera 
splanchnické oblasti 

Zvýšení vaskulární hepatální 
rezistrence 

Zvýšení venózního tlaku 

Zvýšení nitrobřišního tlaku 

Zvýšení tlaku v biliárním traktu 





VILI - barotrauma 

Je následkem overdistenze 



VILI - barotrauma 

Klinicky monitorujeme tlak v 
dýchacích cestách (p aw) 

Relevantní je tlak transpulmonální 

 (Ptp = Palv – Pip) 

Stupeň regionální plicní distenze je 
přesnějším znakem poškození než 
maximální hodnota peakového tlaku 

 



Není jasné, co je markerem 
barotraumatu 

 

P plato, mean, inspirační, driving ? 

Výše tlaků ?   

 

Driving pressure 

( PIP-PEEP)         





Ventilace pozitivním 
přetlakem 

ventilátor generuje průtok plynů 

  

 

vzestup tlaku v místě vstupu do DC 

 

 

zvýšení tlaku na vstupu do DC nad úroveň 

alveolárního tlaku 

 

 

proudění plynů do DC  

 









Princip ventilace pozitivním 
přetlakem 



Princip ventilace pozitivním 
přetlakem 

Tlak nutný k dosažení dostatečného průtoku 
plynů /dostat. DV za Ti/  

 

 

 rezistence inspirační části okruhu 

 

 compliance plic a hrudní stěny 

 

end-exspirační alveolární tlak 
 

 



Hypoxemický index 

Horowitzův index 

Oxygenační funkce plic 

 

PaO2/ FiO 2     mm Hg ( Torr ) 

Normální hodnota nad 500 

Závažné plicní postižení pod 200 



Determinanty oxygenace 
(faktory určující účinnost) 
 

Hodnota středního tlaku v dýchacích 
cestách 

 

Inspirační frakce kyslíku – nad 60% 
nežádoucí účinky 



Mean Airway Pressure 

Paw= (PIP-PEEP).(TI/TT)+PEEP.(TE/TT) 



Pojmy 

Tlak 

 

Objem 

 

Průtok 



PEEP 

 

negativní důsledky  

 

nebezpečí barotraumatu 

Kardiální účinky - snížení preload, CO, DO2 

 snížení inspirační svalové síly 

 



PEEP  
– endexpirační přetlak v dýchacích 

cestách 

Ovlivnění  funkční rezid. kapacity– u 
analgosedovaných či relaxovaných 
pacientů se FRC snižuje - atelektázy – 
zhoršení oxygenace  

prevence derecruitmentu (kolapsu 
alveolů) – střižné síly 

ovlivnění homogenity distribuce ventilace 
– např. u nemocných s COPD 

Snížení dechové práce u pacientů s 
omezením průtoku v dýchacích cestách v 
průběhu exspiria /PEEPi/ 

 

 



Rezistance 

Vyjadřuje dynamické vlastnosti 
respiračního systému 

R rs =R plic ( DC + plicní tkáň) + R 
hrudní stěny 

Prs = R rs x inspirační průtok 



Elastance  a compliance 

popisuje statické vlastnosti 
respiračního systému 

    E = ( P pl – P ee)/ ∆V 

 

Compliance je převrácenou hodnotou 
elastance 

    C = ∆V/ ( P pl – P ee ) 



Časová konstanta 

Faktor ovlivňující dynamiku dýchání, 
distribuci plynů a rychlost inflace a 
deflace plic 

 

   τ = R x C 

Rozdílné časové konstanty jsou 
důvodem nehomogenity ventilace u 
plicních patologií 



Rychlost plnění plic vdechnutým objemem závisí na: 

transtorakálním tlakovém gradientu 

odporu proudění plynů v dýchacích cestách (tzv. plicní rezistence) 

plicní poddajnosti (compliance) 

pokud jsou (a v praxi je tomu tak zpravidla) časové konstanty 
v jednotlivých plicních partiích odlišné, potom:distribuce 
vdechnutého plynu závisí na rychlosti inspiračního proudu, trvání 
inspiria a dechové  frekvenci 

při vzrůstající dechové frekvenci bude klesat dynamická 
poddajnost (budou přednostně ventilovány oblasti plic se stále 
kratší časovou konstantou) 

při zadržení dechu na vrcholu inspiria či při uzávěru dýchacích 
cest na vrcholu inspiria dojde k redistribuci vdechnutého plynu 
v plicích. 

 

 



Auto-PEEP 

 Vnitřní , intrinsický PEEP – vzniká při obstrukci 
dýchacích cest  např. u nemocných s CHOPN, kteří 
nestačí vydechnout celý objem vdechnuté směsi 



Tlaky v DC 



Transpulmonální tlak 

V praxi měřený jako rozdíl tlaku v 
dýchacích cestách a ezofageálního 
tlaku  - transpulmonální tlak je rozdíl 
tlaku alveolárního a pleurálního  







 DRIVING PRESSURE 

Δ P = Pplat-PEEP 

Crs = TV 

ΔP = Crs 

ΔP = TV 

Driving pressure  
je odrazem 
compliance 
respiračního 
systému 



 



Volotrauma+ 

barotrauma způsobené 

overdistenzí 

Protektivní ventilace s 

nízkými tlaky a 

objemy 

Recruitment manévr + 

PEEP k redukci 

derecruitmentu  

B
io

tr
a

u
m

a
 

 

Atelectrauma způsobené 

střižnými silam 

(recruitment + i 

derecruitment) 







Ventilační režimy – 
konvenční mechanická 

ventilace 







Fáze dechového cyklu 

 

 inspirační fáze 

 inspirační pauza 

 exspirační fáze 

 exspirační pauza 

 



Druhy dechů 

Řízené dechy 

Podporované dechy 

Spontánní tlakově podporované 
dechy 

Spontánní tlakově nepodporované 
dechy 



Dělení podle stupně 
ventilační podpory 

 

 

  Plná ventilační podpora 

Částečná ventilační podpora 

          

 

 





Dělení podle synchronie  
s inspiriem nemocného 

Synchronní ventilační režimy 

     iniciace tlakem     

     iniciace průtokem 

Asynchronní ventilační režimy 

     iniciace časem 



Tlakové křivky 



Dělení podle způsobu řízení 
inspirační fáze 

S nastavenou velikostí dechového 
objemu 

 

Iniciace časem 

Limitace objemem 

Cyklování časem nebo objemem 

 

 



Ventilační režimy 
nastavená velikost dechového objemu 

 

 zaručují velikost DV 

mění-li se rezistence či poddajnost dýchacího 
systému mění se inspirační tlaky 

 optimální při nutnosti kontroly pCO2 /asthma, KCP/ 



Nastavení ventilátoru 

VD 7 – 8 ml/kg  - pro nemocné bez 
závažné plicní patologie 

DF  12 – 16/min 

Doba inspiria   1,2 – 1,5 s 

nebo poměr I/E   1: 2, 33% 

Pauza 10%nebo 0,2 – 0,4 s 

FiO2  0,4 u nemocných bez plicní patologie 

PEEP 3 - 5 cmH20 ( bez plicní patologie) 



Tlakově řízená ventilace 

s nastavenou hodnotou špičkového 
inspiračního tlaku ( dechy plně řízené 
ventilátorem) 

  PCV, PC A/CMV 

PC SIMV 

  tlakově řízená sychronizovaná zástupová  
ventilace 

• Iniciace časem 

• Limitace tlakem 

• Cyklování časem nebo tlakem 

 



Ventilační režimy 

variabilní velikost dechového objemu 

 

 šetrnější k plicím 

 změny poddajnosti či rezistence – změny 
dechového objemu, systém alarmů 

 omezuje oběhové a plicní důsledky UPV u 
pacientů s rizikem rozvoje DHI 

 

 



Nastavení ventilátoru u PCV 

Špičkový inspirační tlak dle objemu – 
7-8ml/kg   

snaha do 30cm H20 P PEAK 



Tlakově podporovaná 
ventilace 

PPS , IA, ASB, CPAP, SPONT 

Režimy se spont. dech aktivitou 
pacienta 

Iniciace spont. dech úsilím – tlak, 
flow 

Limitace tlakem 

Cyklování průtokem 



Nastavení tlakové podpory 

6-8 cm H20 

Dle dechového objemu, frekvence a 
dechového úsilí 





Interakce mezi řízenými dechy a 
inspiračním úsilím pacienta 

CMV  -  plně řízená ventilace 

nepodporuje a neumožňuje spont. dechy 

A/C – pouze řízené dechy, 

nepodporuje, ale umožňuje spont. dechy 

 SIMV – řízené dechy + spont.     
podporované dechy 

Tlaková podpora – pouze spont. dechy    



Intermitentní synchronizovaná 
zástupová ventilace 

 

VC SIMV, A /CMV 



 Tlakově řízená SIMV 



Tlaková křivka při  SIMV 



Hybridní ventilační režimy 

PRVC 

Pressure regulated volume controled 

PAV – proportional pressure support 

ASV – adaptive support ventilation 

ATC – automatic tube compensation 



ASV 













Rescue postupy při selhání 
konvenční UPV 

pronační poloha 

iNO 

ECMO 

Mimotělní eliminace CO2 -
NOVALUNG 

HFOV 









NOVALUNG 



HFNC 



Flow 60l/min 

FiO 2 až 1,0  

Zvlhčený kyslík 

Snižuje mrtvý prostor –  

Při zavřených ústech může HFO mít PEEP 
efekt 

Snižuje dechovou práci 

Zlepšuje mukociliární transport 


