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Témata

▪ Fenotypy COVID-19 pneumonie

▪ Recruitabilita, dechový objem, PEEP, DP a MP

▪ Specifické/typické situace při  iUPV

▪ Klinické výsledky 

▪ Závěry



Klinické fenotypy



Klinické fenotypy

▪ Ukazatele zánětu

▪ Hyperinflammatorní vs hypoinflammatorní

▪ Ukazatele aktivace koagulace

▪ LUS

▪ Intesticiální sy vs konsolidace

▪ Morfologické typy (CT) 

▪ Crs, rekruitabilita





Typ L

▪ Nízká elastance, tj. normální 
(vysoká) compliance

▪ Nízká recruitabilita
▪ Normální vzdušnost tkáně

▪ Hypoxémie v důsledku poruchy 
regulace perfuze a hypoxické plicní 
vazokonstrikce

▪ GGO (mléčné sklo) pouze 
subpleurálně

▪ Zvýšení spont. minutové ventilace, 
dušnost, hypokapnie

▪ Riziko rozvoje P-SILI



Typ L

▪ Je možné bezpečné použití větších dechových 

objemů

▪ Pronační poloha pouze jako rescue manévr

▪ PEEP 8-10 cm H2O

▪ HFNO, CPAP (NIV rizikové  - P-SILI)

▪ NIV pouze v kombinaci s vysokými PEEP (snížení 

rizika P-SILI), ale riziko oběhové alterace



Typ H

▪ Vysoká elastance, tj. 
nízká compliance

▪ Vysoký plicní zkrat, 

▪ Vysoká hmotnost plíce

▪ Vysoká recruitabilita

▪ 20-30% nemocných s 
COVID pneumonii 
(italská data), splňují 
kritéria těžkého ARDS

▪ Léčba jako u ARDS





Kritika koncepce

▪ Fenotypy vs fáze

▪ Význam P-SILI v progresi plicní dysfunkce

▪ Bezpečnost větších dechových objemů

▪ Crs nekoreluje s morfologickým nálezem

▪ Recruitabilila a přínos vyšších hodnot PEEP

▪ Počet fenotypů

▪ Cílem je nepoužívání tabulek FIO2/PEEP









10%







Vliv času na podíl aDAD



Vliv věku na nález do 8.dne



Dechový objem



Dechový objem/driving pressure

▪ Protektivní plicní ventilace s dechovým objemem 

4-8 ml/kg

▪ Ppl ≤ 30 cm H2O
▪ Oxygenation and Ventilation | COVID-19 Treatment Guidelines 

(nih.gov)

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/management/critical-care/oxygenation-and-ventilation/


Zátěž vs „vulnerabilita“ 
Strain (rozepnutí, deformace)
Globální strain safe limit do 1,5?

Dynamický strain, limit do 0,5 nebo 1?

Nízký dynamický strian protektivní při 
statickémglobálním strainu do 2-
2,5?

U ARDS/při nehomogenitě může
být lokální stress/strain až dvojnásobný

– Protti A, Votta E, Gattinoni L. Which is the
most important strain in the pathogenesis of
ventilator-induced lung injury: dynamic or
static? Curr Opin Crit Care. 2014;20:33–8. 57. 

– Protti A, Andreis DT, Monti M, Santini A, 
Sparacino CC, Langer T, et al. Lung stress 
and strain during mechanical ventilation: any
difference between statics and dynamics? Crit
Care Med. 2013;41:1046–55.

Dechový 

Objem

FRC

= compliance

Nehomogenita

V/C = P

x počet cyklů (RR)









https://mechpower.goodbarber.app/calculate



PEEP, recruitabilita



Dechový objem/driving pressure

▪ Protektivní plicní ventilace s dechovým objemem 

4-8 ml/kg

▪ Ppl ≤ 30 cm H2O
▪ Oxygenation and Ventilation | COVID-19 Treatment Guidelines 

(nih.gov)

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/management/critical-care/oxygenation-and-ventilation/




Individuální posouzení recruitability

▪ CT

▪ Impedanční tomografie

▪ Crs + ELR

▪ LUS

▪ PV křivka, ….

▪ měření EELV

▪ Single breath method (Recruitment to Inflation

Ratio)

▪ https://crec.coemv.ca/

https://crec.coemv.ca/


Nad 0,5?







Brání ztrátě vzdušnosti v 

čase

riziko derecruitmentu

Umožňuje udržet Paw

bez nutnosti použít velké 

objemy 

oxygenace, vzdušnost, 

PVR

Eliminuje „stress raisers“

homogenita, snižuje 

hysterezi



Vztah PEEP a „mechanical

power“

Healthy pigs

4 a 7 cm odpovídá  

8 a 14 cm u člověka











Typické situace

▪ Vysoké dechové úsilí

▪ Barotrauma i při nepodporované spontánní 

ventilaci (P-SILI)

▪ Dyssynchronie

▪ Reverzní a dvojité triggerování

▪ Nastavení exspirační sensitivity při PSV

▪ Intolerance zvýšené polohy horní poloviny trupu



Typické situace

▪ Vysoké dechové úsilí

▪ Barotrauma i při nepodporované spontánní 

ventilaci (P-SILI)

▪ Dyssynchronie

▪ Reverzní a dvojité triggerování

▪ Nastavení exspirační sensitivity při PSV

▪ Intolerance zvýšené polohy horní poloviny 

trupu











Faktory ovlivňující smrtnost 

u ventilovaných pacientů

▪ ICU vs 28. den vs nemocniční, vs 90.den

▪ Komorbidity

▪ Selekce pacientů indikovaných  k iUPV

▪ Preselektování prognosticky příznivých pacientů v 

centrech vs konsekutivní pacienti

▪ Zatížení pracoviště, ….

▪ Časná vs pozdní tracheální intubace

▪ Věková struktura



Kraj

podíl těžký 
stav

podíl 
nemocných 
s UPV

podíl 
nemocných s 
HFNO

podíl 
nemocných s 
ECMO

podíl 
nemocných s 
UPV+ECMO

Praha 24,8% 10,8% 14,8% 1,1% 11,9%
STC 18,8% 7,9% 12,4% 0,0% 7,9%
KHK 29,9% 12,1% 20,2% 0,1% 12,2%
JHC 22,9% 6,5% 11,5% 0,0% 6,5%
PLZ 18,9% 7,8% 12,7% 0,4% 8,2%
KVK 19,9% 9,9% 10,9% 0,0% 9,9%
Ustecky 21,1% 8,2% 14,1% 0,2% 8,4%
LBK 23,6% 10,4% 19,1% 0,1% 10,5%
Pardubický 21,0% 9,4% 10,9% 0,0% 9,4%
Vysočina 17,5% 7,6% 5,6% 0,0% 7,7%
JMK 22,4% 10,3% 10,0% 0,4% 10,6%
Olomoucký 23,0% 10,9% 13,9% 0,5% 11,4%
ZLK 23,2% 10,5% 8,7% 0,1% 10,6%
MSK 21,2% 8,2% 9,3% 0,4% 8,6%
průměr ČR 22,0% 9,3% 12,4% 0,24 % 9,6%



Nemocniční smrtnost nemocných s iUPV

KARIM FNHK



Výstupy

▪ Individualizovaná protektivní ventilace (Ppl, DP, MP)

▪ PEEP dle morfologie/recruitability

▪ V pozdní fázi nerecruitabilní

▪ Vysoký resp. drive a dyssynchronie (parc. relaxace?, 
PEEP)

▪ Myslet na vaskulární příčiny 

▪ Postcovid - nižší PEEP, vysoké FiO2

▪ Netolerance zvýšené polohy - chest wall
compression? Snížení PEEP?

▪ Indikace ECMO (spádové centrum – věk, délka UPV)



Děkuji za pozornost.

pavel.dostal@fnhk.cz


