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Co je to ARDS ?

▪ klinický syndrom

▪ akutní postižení plicní tkáně zánětlivým 
procesem

▪ difúzní poškození alveolokapilární membrány 
rychlý rozvoj hypoxémie a snížení plicní 
compliance 

▪ výskyt 1,5-13 případů na 100000 obyvatel/rok

▪ mortalita 40 (20) - 60 %

- Brochard L., Brun-Buisson Ch.: Clinical trials in acute 
respiratory distress syndrome. What is ARDS? Crit 
Care Med, 1999, 27, 1657-1658



Diagnostická kritéria (AECC)

▪ Akutně vzniklá porucha plicních funkcí

▪ PaO2/FIO2  200 mmHg bez ohledu na použitou 

hodnotu PEEP

▪ bilaterální plicní infiltráty na předozadním snímku 

plic

▪ plicnicový tlak v zaklínění PCWP  18 mmHg  

nebo vyloučení levostranného srdečního 

selhávání



RTG, CT

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigleabvMHZAhVRbFAKHU20DtMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcursoenarm.net%2FUPTODATE%2Fcontents%2Fmobipreview.htm%3F4%2F56%2F4994&psig=AOvVaw1bGiKUZ5POwIeDqqR7nCty&ust=1519661992355285


ARDS  - příčiny

▪ přímé mechanismy - aspirace, plicní 

infekce, kontuze atd.

▪ nepřímé mechanismy - sepse, šok, 

popáleniny, pankreatida atd.

▪ idiopatické ARDS - akutní intersticiální 

pneumonie







Klasifikace, diagnostická kritéria

27% 32% 45%

Smrtnost ve validační databázi





Charakteristika funkčních změn při 

ARDS

▪ základní změny

▪ zvýšená permeabilita kapilár, poškození alveolocytů

▪ dysfunkce surfaktantu

▪ kolaps nebo edém alveolů, konsolidace

▪ syntéza kolagenu, fibrotizace

▪ bronchokostrikce

▪ snížení FRC (baby lung), pokles compliance

▪ plicní parenchym reaguje na poškození stereotypní 
odpovědí 



Mechanismus poškození plic

aktivace makrofágů a alveolocytů

produkce cytokinů, eicosanoidů

změny vlastností endotelu 
(adhezivní molekuly)

adheze, aktivace a migrace 
granulocytů, uvolnění lytických 
enzymů

aktivace koagulačního a 
fibrinolytického enzymu

zvýšení kapilární permeability , 
zvýšení EVLW

únik proteinů a poškození 
alveolocytů, dysfunkce surfaktantu

kolaps, zaplavení, konsolidace

aktivace fibroproliferativních
pochodů



Diferenciální diagnostika

▪ Mimoplicní insult vs plicní insult vs

exacerbace chronického základního plicního 

onemocnění

▪ Anamnéza

▪ RTG a CT vyšetření plic

▪ lokalizace a charakter infiltrátů

▪ BAL

▪ cytologie, subpopulace lymfocytů

▪ mikroskopie, kultivace, PCR CMV a další virové antigeny 

atd.

▪ Sérologie a další 



Klinický průběh

▪ ovlivněn vyvolávající příčinou

▪ obvykle se rozvíjí do 48 h od inzultu (až do 5 

dní)

▪ iniciálním symptomem tachypnoe 

následovaná hypoxémii

▪ RTG obraz bilaterálního plicního postižení



Fáze

▪ Konvenční dělení

▪ časná – exsudativní

▪ subakutní –
proliferativní

▪ pozdní – fibrotická  
nebo fáze reparace

▪ procesy ve skutečnosti 
probíhají paralelně



Léčebné postupy u ARDS

▪ řešení příčiny syndromu

▪ žádný univerzálně doporučený léčebný postup s 

prokázaným efektem neexistuje

▪ vysoký standard podpůrné terapie

▪ umělá plicní ventilace

▪ prevence komplikací v IP



Univerzální postupy

▪ Terapie příčiny stavu

▪ Poloha v polosedě ev. cílená poloha

▪ Aktivní zvlhčování  (ke snížení mrtvého prostoru 
při UPV)

▪ „Péče“ o nitrobřišní tlak

▪ Snaha o restriktivní tekutinovou terapii

▪ Snaha o eliminaci aktivního expíria, zajištění 
synchronie s ventilátorem

▪ Pronační poloha



Souhrn ventilačních doporučení

▪ vždy použití omezeného TV - cca 6 ml/kg

▪ vysoký PEEP (+/- RM)

▪ do Ppl do 28-30 (27) cm H2O

▪ bezpečný, ve všech studiích trend k nižší 

smrtnosti

▪ snižuje nutnost použití „rescue postupů“

▪ snižuje smrtnost ARDS

▪ význam otevíracích manévrů nejistý

▪ Riziko zvýšení smrtnosti /ART trial/



Stupeň oxygenační plicní dysfunkce

▪ PaO2/FiO2  300 mmHg
▪ Protektivní ventilace (např. dle ARDSNet protokolu)

▪ PaO2/FiO2  200 mmHg
▪ Protektivní ventilace s vysokou hodnotou PEEP

▪ (u nemocných s vysokou rekruitabilitou)

▪ PaO2/FiO2  150 mmHg
▪ Zvaž použití svalové relaxace

▪ PaO2/FiO2  100 mmHg
▪ Zvaž pronační polohu

▪ PaO2/FiO2  80 mmHg
▪ Zvaž iLA apod

▪ PaO2/FiO2  50 mmHg
▪ Zvaž ECMO





Těžká hypoxémie/oxygenační plicní dysfunkce

▪ PaO2/FiO2  300 mmHg
▪ Protektivní ventilace (dle ARDSNet protokolu)

▪ PaO2/FiO2  200 mmHg
▪ Protektivní ventilace s vysokou hodnotou PEEP

▪ (u nemocných s vysokou recruitabilitou)

▪ PaO2/FiO2  150 mmHg
▪ Zvaž použití svalové relaxace

▪ PaO2/FiO2  100 mmHg
▪ Zvaž pronační polohu

▪ PaO2/FiO2  80 mmHg
▪ Zvaž iLA nebo ECMO

▪ PaO2/FiO2  50 mmHg
▪ Zvaž ECMO





- 10%

















Simvastatin 80 mg/d do 48 h od dg. ARDS, 

max 28 dní





Další zvažované postupy



Nitric oxide



HFOV





Moderate to severe ARDS

20 mg of dexamethason per day (1st to 5th day)

10 mg of dexamethrasion per day (6th to 10th day)





▪ 25 g albuminu á 8h u nemocných s CB pod 50g/l



CB  60g/l



Mimotělní metody



Těžká hypoxémie/oxygenační plicní dysfunkce

▪ PaO2/FiO2  300 mmHg
▪ Protektivní ventilace (dle ARDSNet protokolu)

▪ PaO2/FiO2  200 mmHg
▪ Protektivní ventilace s vysokou hodnotou PEEP

▪ (u nemocných s vysokou recruitabilitou)

▪ PaO2/FiO2  150 mmHg
▪ Zvaž použití svalové relaxace

▪ PaO2/FiO2  100 mmHg
▪ Zvaž pronační polohu

▪ PaO2/FiO2  80 mmHg
▪ iLA apod, jiné techniky ECCO2R

▪ PaO2/FiO2  50 mmHg
▪ Zvaž ECMO



ECCO2R



Příklady přístrojů





vvECMO





Indikace vvECMO

Oxygenační selhání (primární nebo sekundární)

▪ PaO2/FiO2 < 80mmHg v trvání 6 a více hodin ( při FiO2 ≥ 0,8, PEEP 

≥10,  TV 6ml/kg predikované tělesné hmotnosti, zvážení 

optimalizace dle transpulm. tlaků)

Ventilační selhání :                                                                                                         

▪ PaCO2 ≥ 60 mmHg a pH< 7,25 v trvání 6 a více hodin (při selhání 

redukce velikosti instrumentálního mrtvého prostoru, optimalizace 

ventilace včetně optimalizace DF (limit 35d/min, k udržení Pplat ≤ 

30 cm H2O je doporučena redukce PEEP až na 8 cm H2O a poté 

ev. snižování dechového objemu o 1 ml/kg až na 4 ml/kg, poté 

redukce PEEP až na 8 cm H2O ) 

Závažný „air leak“ syndrom



Kontraindikace (ELSO guidelines)

There are no absolute contraindications to ECLS, as each patient is considered
individually with respect to risks and benefits. There are conditions, however, that are
known to be associated with a poor outcome despite ECLS, and can be considered
relative contraindications.

1. Mechanical ventilation at high settings (FiO2 > .9, P-plat > 30) for 7 days or more

2. Major pharmacologic immunosuppression (absolute neutrophil count <400/ml3

3. CNS hemorrhage that is recent or expanding

Specific patient considerations

1. Age: no specific age contraindication but consider increasing risk with increasing age

2. Weight: over 125 kg can be associated with technical difficulty in cannulation, and the 
risk of not being able to achieve an adequate blood flow based on patient size.

3. Non fatal co-morbidities may be a relative indication based on the individual case (i.e. 
diabetes and renal transplant and retinopathy and PVOD complicated by severe 
pneumonia)

4. Bridging to lung transplant: generally bridging to lung transplant is impractical because 
of limited donors. Using an implanted membrane lung ( in a paracorporeal position) 
with extubation and ambulation is beingevaluated in some transplant centers.





Soubor

▪ ARDS,  7 dní invazivní UPV + 1 kritérium

1. PaO2/FIO2 < 50 mmHg >3 h přes optimalizaci (FiO2>80%, 

VT 6 ml/kg PBW, PEEP >10 cm H2O) a potenciální

použití dalších postupů (iNO, RM, pronační poloha, 

HFOV, almitrin) (5%)

2. PaO2/FiO2 < 80 mmHg > 6 h přes optimalizaci (cca 75%)

3. pH < 7.25 s PaCO2 > 60 mmHg > 6 h (přes zvýšení DF do 

35/min, při Pplat ≤ 32 cm H2O bylo nejprve snížen 

dechový objem o 1 ml/kg na 4 ml/kg, poté redukce PEEP

až na 8 cm H2O (20%)

▪



Smrtnost dle vstupního 

kritéria

▪ NNT

NNT 11.1

NNT 3.2

ECMO Kontroly



Analýza podskupin
ECMO Controls



Kdy nelze očekávat 

potenciální přínos 

vvECMO???

Skupiny s HR ≥ 0,91

▪ Multiorgánové selhání s SOFA ≥ 11 b

▪ Driving pressure  16 cm H2O

▪ PaO2/FiO2  66 mmHg

▪ PaCO2  55 mmHg

▪ Laktát ≥ 2 mmol/l



Exclusion criteria

▪ věk <18 years; UPV >7 dní; těhotenství;

▪ Hmotnost >1 kg/cm (výšky) nebo BMI > 45 kg/m2; 

▪ DDOT nebo domácí NIV

▪ Indikace k vaECMO

▪ Anamnéza HIT

▪ Malignita s předpokladem života <5 let

▪ Moribundní pacient, SAPS II >90; 

▪ Nefarmakologické navozené koma po zástavě oběhu

▪ Ireverzibilní neurologické poškození

▪ Rozhodnutí o omezené terapii

▪ Očekávaná obtížnost zajistit žilní přístup

▪ Nedostupnost ECMO



UPV v průběhu ECMO

Objemová A/CMV

▪ FiO2: 30-50%; PEEP min. 10 cm H2O

▪ VT snížen k dosažení Pplat 24 cm H2O

▪ Dechová frekvence 10–30 d/min

APRV

▪ Phigh max 24 cm H2O, PEEP min. 10 cm H2O

▪ FiO2: 30-50%

▪ Dechová frekvence 10–30 d/min



Skupina „konvenční“ 

ventilace

▪ Express study „increased recruitment arm“

▪ Objemová A/CMV

▪ VT 6 ml/kg PBW, Ppl 28-30 cm H2O, PEEP 

produktem dechového objemu a compliance

▪ FiO2 s cílem 88-95%

▪ Svalová relaxace a pronační poloha doporučena, 

ostatní postupy možné



Skupina „konveční“ ventilace

▪ DF až 35 d/min s cílem pH 7,3 až 7,4, při selhání  

infuze NaHCO3.

▪ Při pH pod 7,15 možnost zvyšování dechového 

objemu až na 8 ml/kg při Ppl pod 32 cm H2O

▪ Při Ppl nad 32 cm H2O 

1. možnost redukce PEEP až na 5 cm H2O

2. při pH nad 7,15 a Ppl nad 32 cm H2O možnost 

redukce VT až na 4 ml/kg



Komentář k nastavení 

ventilátoru

▪ „francouzský přístup“

▪ Ppl považuje za důležitější než „mechanical 

power“, sporný limit Ppl (28-30-32 cm H2O)

▪ Primárně redukuje PEEP a až poté VT

▪ Nezohledňuje transpulmonální tlak

▪ Obezita

▪ Vyšší IAP

▪ Vyšší pravděpodobnost selhání postupu



Komentář k nastavení 

ventilátoru

▪ V určitých situacích (hyperkapnie) zvyšuje VT

▪ Volí vyšší PEEP u nemocných se „zdravější“ plící 

(vyšší Crs)

▪ Vysokým tlakům v DC jsou vystavení i PEEP 

nonrespondeři

▪ Vysoký tlak v DC i u nemocných s dysfunkcí PK



Ukončování UPV

▪ Při PaO2/FiO2  200 mmHg a FiO2  0,6

▪ Snížení PEEP během 20-30 min na 5 cm H2O, 

zastaveno při poklesu SpO2 pod 88%

▪ Byl-li při uvedeném nastavení PaO2/FiO2  200 

mmHg , byl proveden SBT v průběhu 24h

▪ Denní test SBT, T kus nebo PSV 7 cm H2O



Crossover

▪ Při  SpO2 pod 80% déle než 6h přes zvážení RM, 

iNO/PGI, test pronační polohy

▪ Bez „ireverzibilního MOF“

▪ Ošetřující lékaře „věřil, že ECMO změní klinický 

výsledek“



Ukončení studie

▪ Studie ukončena předčasně pro splnění kritérií pro 

marnost po 4. mezianalýze

▪ ITT analýza HR 0,76 (0.47 až 1.04), P = 0.09

▪ Korekce na crossover HR 0,51 (0,24 až 1.02), P = 

0.055







?

ECMO Controls



PEEP

Ppl

DP



Crs

PaO2

SaO2



60ti denní smrtnost 

▪ ITT analýza ECMO 44/124 (35%) vs C 57/125 (46%), 
P = 0.09, NNT 9.1

▪ Nemocní napojení na ECMO (včetně nemocných 
napojených v režimu crossover)
▪ 62/156 (40%)

▪ Nemocní pouze ventilovaní
▪ 39/93 (42%), 3 randomizováni do ECMO

▪ Nemocní  z kontrolní skupiny s crossover
▪ 20/35 (57%) 

▪ Nemocní z kontrolní skupiny pouze ventilovaní
▪ 37/90 (41%)



Komentáře ke studii

▪ „..the routine use of ECMO in patients with severe 

ARDS is not superior to the use of ECMO as a 

rescue maneuver in patients whose condition has 

deteriorated further.“ 

▪ „..clinicians may feel secure with an approach to

▪ severe ARDS that combines ….evidence based

interventions while reserving ECMO for patients

whose life-threatening hypoxemia persists despite 

these efforts.“



Komentáře ke studii

▪ „…ECMO probably has some benefit in this 

context, despite the trial not being traditionally 

positive. In addition, most of the other secondary 

outcomes favored ECMO.“



Komentáře ke studii

▪ „Over the past 3 years, the rate of survival to

discharge from the intensive care unit among the

last 700 consecutive patients who received ECMO

support is 81%, which is substantially higher than

the survival rate in the ECMO to Rescue Lung

Injury in Severe ARDS (EOLIA) trial“.
▪ Patel BJ et al, NEJM 2018



Komentáře ke studii

▪ „We therefore continue to advocate for a 

consensus-based approach to severe ARDS that 

consists of careful lung-protective ventilation

including low tidal volumes, prone positioning, and 

paralysis with the use of ECMO as a rescue 

therapy if these interventions do not stabilize the 

patient’s condition.“



Komentáře ke studii

▪ We believe that the more rigorous, per-protocol or

as-treated analysis provides necessary balance to

the secondary analysis: mortality at 60 days was

40% among patients who received ECMO and 

42% among those who did not receive ECMO.“ 
– Brower R. et al, NEJM 2018



Závěry I

▪ Benefit metody menší než očekáván (smrtnost 

46% vs 60-80% literárně v konvenční skupině), 

NNT 9,1 nemocných

▪ Způsob ventilace v kontrolní skupině 

suboptimální 

▪ Není nadále jasné, zda pacienti mají být na 

ECMO napojování  a priori nebo pouze při 

„selhání terapie“



Závěry II

▪ Překvapivé podskupiny „bez trendu k benefitu 

ECMO“ (PaO2/FiO2  66 mmHg, laktát ≥ 2 mmol/l)

▪ Možný individuální benefit metody (nejnižší HR)

▪ Absence vasopresoru, maximálně střední SOFA

▪ Vysoký driving pressure

▪ Vysoké CO2

▪ Nemožnost pronační polohy

▪ Imunokompromitace

▪ Kortikosteroidy







PaO2/FiO2 a Driving pressure

https://criticalcarecanada.com/presentations/2017/lung_recruitment_in_ards_the_art_trial.pdf







1. 

Hyperventilac

e před RM s 

rizikem 

autoPEEP, 

sporný postup 

hemodynamic

ké 

optimalizace



2. Dlouhodobě 

vysoké tlaky a 

expozice 100% 

O2



3. 

Adams A, Monitoring 

FRC in ventilated patiens, 

Critical  Care Decisions

PEEP v pásmu 

overdistenze





5. 

https://criticalcarecanada.com/presentations/2017/lung_recruitment_in_ards_the_art_trial.pdf



Limity postupů optimalizace 

podle mechanických vlastností 

respiračního systému

▪ Crs (Cdyn) ma pouze volný vztah k FRC/EELV

▪ PEEP s maximální Crs závisí na velikosti 
dechového objemu

▪ Plný recruitment a plná eliminace dechového 
recruitmentu nejsou při konvenční ventilaci u 
ARDS možné

▪ V některých situacích může být jiná priorita než 
„minimalizace dodávky energie“
▪ Hemodynamika, oxygenace, eliminace CO2

▪ „Nejlepší volba“ musí být hodnocena z pohledu 
poměru přínosu a rizika



Vztah Crs, FRC a PaO2



Vztah Crs a velikosti 

dechového objemu

Vliv 

endinspiračního 

objemu



Vztah mezi provzdušněním a 

dechový recruitmentem



Riziko překročení TLC při 

zvýšení EELV po zařazení PEEP



Ventilace na vysokém plicním 

objemu

Měření TPP

▪ Univerzálně dostupné

▪ Znalosti limitů a cílů

▪ Nepřímé zjištění 

dynamického a 

statického strainu při 

znalosti specifické 

plicní elastance cca 13 

cm

Měření EELV/FRC

▪ Vyžaduje speciální 

technologie

▪ Znalosti limitů a cílů

▪ Přímé měření strainu



Zjištění „overdistenze“

▪ Zobrazovací metody (CT, EIT)

▪ Změny eliminace CO2 (volumetrická kapnometrie, 

VD/VT)

▪ Pokles Crs (na vyšší úrovni PEEP)

▪ Změna Crs v průběhu dechového cyklu

▪ Overdistension index C20/Cdyn  0.8



Sledování transpulmonálních tlaků 

pomocí měření jícnových tlaků



Doporučení pro nastavení 

ventilátoru dle transpulmonálního 

tlaku

PEEP

▪ Hodnota PEEP, při 

které je exspirační 

transpulmonální tlak 

alespoň pozitivní, 

optimálně 2 (až 4) cm 

H2O?

Ppl max

▪ Rozdíl mezi inspiračním a 
exspiračním 
transpulmonálním tlakem 
do 10 cm H2O

▪ Rozdíl 13 cm odpovídá 
zdvojnásobení plicního 
objemu

▪ Inspirační 
transpulmonální tlak 
maximálně 15 cm H2O?

▪ Při RM  25 cm H2O 





Závěry I

▪ „Plné otevření plic“ není reálně možné (u nemocných 

s ARDS), nebyla by možná konveční ventilace

▪ Plná eliminace dechového recruitmentu není 

reálně možná (u nemocných s ARDS)

▪ Ventilace „v blízkosti“ TLC je vždy vysoce riziková a 

zajištění bezpečnosti vyžaduje rozšířené monitorování 

stressu nebo strainu

▪ Konkrétní nastavení je vždy kompromis mezi cíly 

(otevření plíce atd), rizikem (stress a strain) a 

tolerancí nemocného



Děkuji za pozornost.
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