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umělé plicní ventilace. Za aktivní pomoc při práci na této studii děkuji celému týmu 

Neonatologického oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky, vedoucím lékařům:  MUDr. 

Pavlu Kopeckému, MUDr. Václavu Sebroňovi, MUDr. Miloši Zapadlovi, MUDr. Blance 

Zlatohlávkové a lékařům Jednotky intenzivní neonatologické péče: MUDr. Mileně 

Dokoupilové, MUDr. Libuši Pazderové, MUDr. Josefu Rufferovi a MUDr.Petru Švihovcovi. 

Za velkou pomoc při statistickém zpracování výsledků děkuji RNDr.Vlastislavu Janušovi. Za 

dokonalou korekturu celé práce děkuji Mgr.Olze Štajnrtové. Dále děkuji svým rodičům a 

manželovi za podporu a pomoc.  

 

 

V Praze 25.6.2008                                                         M.Zimová-Herknerová 



 4 

 

OBSAH: 

 
 
I Současný pohled na etiologii, patofyziologii a 
terapii   bronchopulmonální dysplázie a možnosti její 
prevence  6 
1 Úvod 7 
2 Vývoj definice BPD 7 
 2.1 Incidence BPD a dlouhodobá respirační patologie 9 
3 Evoluce BPD 10 
 3.1  Evoluce histopatologie 11 
 3.2  Evoluce patofyziologie 13 
4 Teorie mnohočetných úderů 14 
5 Hypotéza vzniku BPD 14 
6 Umělá plicní ventilace 15 
 6.1 Animální studie VILI 15 
 6.2 Humánní studie optimální ventilační strategie 16 
7 Hyperoxie 18 
 7.1 Animální experimenty hyperoxického poškození plic 18 
 7.2 Humánní studie hyperoxického poškození plic 18 
8 Perinatální zánět 20 
 8.1 Animální experimenty 21 
 8.2 Humánní experimenty 21 
9 Současné možnosti prevence a terapie 22 
 9.1 Vitamin A a BPD 22 
 9.2. Optimalizace strategie mechanické ventilace metodou HFOV 23 
10 Závěr 26 
11 Použité zkratky 27 
12 Literatura 28 



 5 

II Experimentální a klinicko výzkumná část 31 

Hypotézy a cíle 32 

IIA Srovnání vlivu 40% a 80% hyperoxie na rozvoj plicního 
poškození. Vliv aplikace kyseliny retinové na zmírnění tohoto 
poškození.  33 

1 Úvod 34 
2 Patogeneze hyperoxického plicního poškození 35 
3 Vliv aplikace kyseliny retinové na hyperoxické plicního poškození 37 

3.1.Úvod 37 
3.2 Materiál a metodika 38 
3.3 Výsledky 41 
3.4 Diskuse 47 
3.5 Závěry 50 

4 Vliv hyperoxie na expresi proinflamačních markerů 51 
4.1 Úvod 51 
4.2 Materiál a metodika  52 
4.3 Výsledky 55 
4.4 Diskuse 58 
4.5 Závěry 61 

5 Použité zkratky  62 
  
IIB Anemometrické měření dechových objemů během 
vysokofrekvenční oscilační ventilace a jeho význam pro 
klinickou praxi (klinická studie). 
 63 
1 Úvod 64 
2 Pacienti a metodika 66 
3 Výsledky 70 
4 Diskuse 77 
5 Závěry 81 
6 Použité zkratky 82 
7 Literatura (kapitola II) 83 
  
III Seznam publikací a grantů  86 

 
IV Přílohy-publikace 88 
1 Seznam příloh 89 



 6 

I 
 

Současný pohled na etiologii, patofyziologii a 
terapii bronchopulmonální dysplázie a možnosti 

její prevence (literární přehled). 
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I Současný pohled na etiologii, patofyziologii a terapii 
bronchopulmonální dyslázie a možnosti její prevence). 

 
1 ÚVOD 

Chronické plicní onemocnění (CLD, chronic lung disease) novorozenců bylo 

poprvé popsáno v roce 1967 Northwayem a spol. a nazvané jako 

bronchopulmonální dysplázie (BPD, bronchopulmonary dysplasia) [1]. Ačkoliv 

má dnes toto onemocnění již zcela jiný patologický, radiologický a klinický obraz, 

zůstává BPD i v 21. století jedním z nejvýznamnějších onemocnění především 

extrémně nezralých novorozenců. BPD se zakládá perinatálně, vyvíjí se dále 

v novorozeneckém a kojeneckém věku a negativně ovlivňuje dlouhodobý vývoj 

předčasně narozených novorozenců [2].  

Se zlepšováním kvality péče v 90. letech v České republice, kdy velmi rychle 

klesala mortalita novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti (NVNPH, porodní 

hmotnost < 1500g) a s narůstající natalitou v posledních 6 letech, se počty NVNPH 

propuštěných do domácí péče zvyšují. Rychlý pokles mortality především 

novorozenců s extrémně nízkou porodní hmotností (NENPH, p. h.<1000g) byl 

v 90. letech 20. století způsoben především snížením úmrtí na akutní respirační 

selhání. Antenatální aplikace steroidů, podávání surfaktantu v kombinaci s novými 

ventilačními technikami zvýšily na přežívání těchto dětí avšak zároveň narostl 

počet dětí s dlouhodobou respirační morbiditou [2].  

 

2 VÝVOJ DEFINICE BPD 

Northwayova definice BPD z roku 1967 vycházela především z rentgenologického 

(RTG) popisu plic [1]. Tuto definici inovoval Bancalari a spol. zařazením 

následujících klinických kriterií: 1) UPV (umělá plicní ventilace) do 14. dne 

života, minimálně 3 dny, 2) Známky respirační nedostatečnosti po 28. dnu života, 

3) Potřeba inhalace kyslíku po 28. dnu života k udržení arteriální tenze kyslíku 

(PaO2) více než 50 mm Hg. 4) Charakteristické rentgenologické nálezy [3]. 

Toceová a spol. zavedla klinický skorovací systém, který kombinuje rentgenové 

změny s přítomností klinických známek pro hodnocení závažnosti BPD [4]. 

V rámci Newborn Lung Project vytvořila Weinsteinová a spol. rozčlenění RTG 

změn bronchopulmonální dysplázie [5].  
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Pro terminologické sjednocení byla v roce 2000 na mezinárodním pracovním setkání 

(BPD Workshop) vytvořena klinická klasifikace BPD, která se používá dosud [6]. 

Používá se jednoduché kritérium závislosti na léčbě kyslíkem či na jiné ventilační 

podpoře v definovaných časových obdobích jako je 28. den života a 

36. postmenstruační týden. Podle toho se BPD rozděluje na mírnou, střední a těžkou 

formu. Tato klinická klasifikace je v současné době nadřazena rentgenologickému 

„gradingu“. 

Tab. 1: Definice diagnostických kriterií bronchopulmonální dysplázie 

 Léčba kyslíkem >21 % po 28 a více dní 

Gestační stáří při 

narození 
<32. gestační týden >32. gestační týden 

Doba hodnocení 

 

36. postmenstruační týden nebo  
propuštění do domácí péče 
 

>28.den, ale < 56.den života 
nebo propuštění do domácí 
péče 
 

Mírná forma BPD 
 
Střední forma BPD 
 
Těžká forma BPD 

 
 

Na vzduchu  
 
Potřeba inhalace <30 % kyslíku 
 
Potřeba inhalace >30 % kyslíku 
a/nebo nutnost umělé plicní 
ventilace nebo nCPAP  

Na vzduchu 
 
Potřeba inhalace <30 % 
kyslíku 
 
Potřeba inhalace >30 % 
kyslíku a/nebo nutnost 
umělé plicní ventilace nebo 
nCPAP 

Převzato z: Jobe A. H., Bancalari E.: Bronchopulmonary dysplasia. Workshop 
Summary. Am J Respir Crit Care Med 2001; 163: 1723–1729. 

 

Před stanovením závěrečné diagnózy lze plně doporučit provedení Kyslíkového 

redukčního testu (ORT, Oxygen Reduction Test) [2]. Tento test se provádí na začátku 

36. postmenstruačního týdne u pacientů na kyslíkové léčbě, aby na konci tohoto týdne 

mohla být provedena klasifikace BPD (dle BPD Workshop 2000). Principem ORT je 

dýchání vzduchu za snímání saturace kyslíku v klidovém stavu dítěte a posouzení 

stavu oxygenace organismu v průběhu relativně krátkého časového intervalu. Test 

slouží především k snížení rizika zbytečné léčby kyslíkem pacientů v hraničních stavu 

závislosti na kyslíkové léčbě, a tak zvyšuje validitu klasifikace a umožňuje přesnější 

srovnání mezi pracovišti.  
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2.1 INCIDENCE BPD A DLOUHODOBÁ RESPIRAČNÍ PATOLOGIE  

Incidence BPD má celosvětově poměrně velkou variabilitu, která je způsobena 

rozdílnými populacemi pacientů, rozdílnými léčebnými postupy a rozdíly v kriteriích 

BPD. Obecně platí nepřímá úměrnost mezi gestačním stářím při narození a incidencí 

BPD.  

Jobe udával incidenci BPD36 , t.j. bronchopulmonální dysplázie v 36. gestačním týdnu, 

ve skupině dětí porodní hmotnosti 501–750g 52 % a ve skupině 751–1000g 34 % 

(NICHD- National Institute of Child Health and Development, Neonatal Research 

Network, 1995–1996) [7]. Fanaroff a spol. publikoval v roce 2002 data porovnávající 

neonatální mortalitu a morbiditu ve 2 obdobích, v období 1995 až 1996 a 1997–2002, 

u NVNPH. V jeho kohortě nedošlo k poklesu BPD36 (23 % versus 22 %) [8].  

V České republice výskyt BPD36 spolu s poklesem mortality u NENPH kulminoval 

v roce 2001 (39 %) a posléze začal klesat (2002–2003, 31 %; 2005 až 2006, 22 %), jak 

dokumentuje obrázek 1  

Walshová a spol. v roce 2006 udává incidenci BPD36 přibližně 30 % ve skupině 

novorozenců s porodní hmotností <1000g. Zároveň uvádí, že 97 % pacientů 

s diagnózou BPD tvoří novorozenci s porodní hmotností <1250g [9]. 
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Obr.1: Počet NENPH zemřelých na ARS a výskyt BPD36 v České republice 
Klesající mortalita NENPH zvláště na akutní respirační selhání s sebou přinesla 
v druhé polovině 90. let nárůst BPD36. Tento nárůst se zastavil v roce 2001 a v dalších 
dvou letech klesal. Šipky upozorňují na časové souvislosti mezi mortalitou, výskytem 
BPD36 a zavedením významných léčebných opatření do klinické praxe v České 
republice [2]. 



 10 

Z pohledu respiračních problémů lze u dětí s BPD z dlouhodobého hlediska očekávat 

celou řadu více či méně vyjádřených patologií, které bývají v literatuře označovány 

také jako „astmatu-podobné“ („astma-like“) symptomy. Nejčastěji se začnou 

respirační obtíže projevovat v průběhu prvních měsíců kojeneckého věku. V prvních 

dvou letech života jsou děti s BPD častěji hospitalizovány pro opakované infekty 

dýchacích cest doprovázeny zvýšenou bronchoreaktivitou. Pneumologické sledování 

dětí s BPD prokazuje, že funkční změny jejich respiračního systému mohou přetrvávat 

dlouhodobě a mít vliv na klinické potíže dětí i v pozdějším věku.  Z výsledků řady 

studií funkčních charakteristik dětí s BPD lze vybrat některé důležité závěry: až 30 % 

dětí s BPD má spastické fenomény v 7–8 letech, 28 % dětí s BPD má v 10 letech 

významné hyposaturace a 25 % mladých dospělých má respirační potíže [10].  

 

3 EVOLUCE BPD 

Když byla bronchopulmonální dysplázie poprvé popsána v roce 1967, jednalo se o 

onemocnění zralejších novorozenců (30.-37. postmenstruační týden). BPD této éry 

vznikala kombinací agresivní plicní ventilace a vystavení vysoké koncentraci 

vdechovaného kyslíku. V průběhu následujících 35 let se obraz tohoto onemocnění 

změnil v důsledku rozvoje nových léčebných postupů. Shrnutí dokumentuje tabulka 2.  

Tab. 2: Evoluce BPD 
 
 70. léta 80. léta 90. léta–DNES 

GESTACE (t)  >32 <28 23-26 

PH (g)  >1 500 <1 500 <800-1000 

SURFAKTANT NE NE ANO 

FiO2 vysoké přiměřené přiměřené 

CPAP/HFOV NE NE ANO 

Prenatální steroidy NE NE ANO 
Vysvětlivky: PH, porodní hmotnost; FiO2 (fraction of inspired oxygen), frakce 
vdechovaného kyslíku; CPAP (continual positive airway pressure), kontinuální 
positivní přetlak; HFOV(high frequency oscillatory ventilation), vysokofrekvenční 
oscilační ventilace. 
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3.1 EVOLUCE HISTOPATOLOGIE 

Bronchopulmonální dysplázie byla v 70. letech popisována jako porušená inflace plíce, 

epiteliální léze dýchacích cest, peribronchiální fibroproliferace, těžký plicní edém, 

bronchiální a vaskulární hypertrofie hladké svaloviny [3]. Popis BPD 80. let se změnil: 

simplifikace terminálních bronchiolů, variabilní intersticiální fibroproliferace, relativní 

epiteliální léze dýchacích cest [4, 5]. Byla nově popsána simplifikace terminálních 

respiračních jednotek a ostatní nálezy se zmírnily. Od 90. let do současnosti je toto 

onemocnění popisováno jako rozšířené a simplifikované sakuly respektive alveoly, 

snížené množství kapilár, variabilní hyperplazie hladké svaloviny a zmnožení 

mimobuněčné hmoty [7].  

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2: Histopatologický obraz „nové“ bronchopulmonální dysplázie 
Snímek nalevo dokumentuje poruchu alveolarizace v 30 dnech života a snímek 
napravo v 6 měsících života u novorozence narozeného v 24. gestačním týdnu. 
Převzato: Coalson J. J. a spol. 2004, 7th European Conference on Pediatric and 
Neonatal Ventilation. 
 
 

Hussain a spol. charakterizoval BPD tzv. „předsurfaktantové éry“ jako poškození 

především dýchacích cest, zánět a parenchymovou fibrózu. Plíce BPD 

„postsurfaktantové éry“ jsou charakteristické hlavně poruchou alveolarizace tj. 

menším počtem alveolů, což ukazuje na interferenci negativních faktorů s vývojem 

terminálních dýchacích jednotek [11].  Simplifikace alveolarizace pak vede k snížení  

počtu alveolů a tím i celkové plochy pro výměnu plynů (Obr. 2 a 3). 
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Obr. 3: Porušený vývoj alveolarizace plic u „nové“ BPD 
Graf srovnává normální vývoj alveolarizace (plná čára) a sníženou alveolarizaci 
pacienta s BPD (čerchovaně). Modifikováno podle Abman S., 2002. 
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3.2 EVOLUCE PATOFYZIOLOGIE BPD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4: Znázornění časových vztahů mezi působením negativních faktorů a 
vývojovými stádii plic [2]. 
Modifikováno podle  Jobe A. Lung Growth and Development after Very Preterm 
Birth. Am J Respir Crit Care Med 2002;166:1529–1536 [12]. 

 

 

Bronchopulmonální dysplázie je výsledkem dynamického procesu zahrnujícího 

různě časované interakce negativních faktorů s postnatálně se vyvíjející nezralou 

plící na rozhraní kanalikulárního a sakulárního stadia (obr. 4). BPD většinou 

v časném stadiu vykazuje klinické i radiologické známky edému. Zvýšená 

permeabilita alveolo-kapilární bariéry způsobuje únik proteinů, tvorbu 

proinflamačních mediátorů, což se klinicky projevuje zhoršením plicní 

kompliance, nutností nastavit vyšší ventilační režim, který vede k dalšímu 

poškození plíce, a tak se ustaví začarovaný kruh. Hlavní patofyziologické rysy 

procesu vzniku BPD shrnuje tabulka 3. 

 

Tab.3: Hlavní patofyziologické rysy BPD 

Hlavní patofyziologické rysy BPD 

○ Zvýšení plicní vaskulární rezistence 
○ Plicní edém 
○ Snížená/zvýšená plicní kompliance 
○ Zvýšený odpor dýchacích cest 
○ Migrace zánětlivých buněk  
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Z patogeneze BPD je patrné, že jde o multifaktoriální onemocnění. Nejdůležitější 

příčiny vzniku BPD jsou: nezralost, zánětlivý proces, kyslík a umělá plicní ventilace 

(UPV). Určitý podíl na vzniku BPD hraje i genetická dispozice [13].  

 

4 TEORIE MNOHOČETNÝCH ÚDERŮ 

Zastřešující tzv. teorie „mnohočetných úderů“ (multiple hits theory) říká, že jednotlivé 

„údery“ (negativní faktory), které působí izolovaně, ještě nemusí vyvolat dlouhodobé 

poškození orgánů, avšak synergismus více faktorů působících po určitou dobu 

vyvolává změny, které programují chybný vývoj orgánů a jejich dlouhodobé 

poškození. Teorie mnohočetných úderů je dokumentována v tabulce 4. Van Marterová 

a spol. v této tabulce ukázala, že kombinace chorioamnionitis a více než 7 dní 

mechanické ventilace nebo kombinace chorioamnionitis a postnatální sepse významně 

zvyšuje riziko vzniku BPD [14].  

Tab.4: Ventilace a postnatální sepse zvyšují riziko vzniku BPD u NENPH 
s chorioamnionitidou (CHAN) 
 

Převzato z Van Marter L. J., Dammann O., Allred E. N., Leviton A., Pagano M., 
Moore M., Martin C.: Developmental Epidemiology Network Investigators. 
Chorioamnionitis, mechanical ventilation, and postnatal infection as modulators of 
chronic lung disease in preterm infants. J Pediatr 2002; 140:171–176. 

 

 

5 HYPOTÉZA VZNIKU BPD 

V současné době se přijímají dvě hypotézy vzniku BPD, hypotéza poškození 

plicního epitelu přímo mechanickými vlivy umělé plicní ventilace (UPV) 

a vysokými koncentracemi kyslíku i hypotéza vaskulární, kde negativní faktory 

působí na endotel plicních cév a zasahují do vývoje vaskularizace a tím 

i sakularizace a alveolarizace plic [2]. Alveolarizace plic je poškozena spolu 

s poškozením vaskularizace, protože vývoj epiteliálního pólu je propojen 

s ontogenetickým vývojem plicní vaskularizace a je rovněž pod vlivem 

endoteliálních regulátorů. 

 OR 95 % CI 
Chorioamnionitis 
(CHAN) 

0,2 

Ventilace > 7d a CHAN 3,2 

0–0,5 
 
 
0,9–11 

Postnatalní sepse a 
CHAN 2,9 1,1–7,4 
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6 UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE 

V současné době každý dostupný ventilační mód umělé plicní ventilace (UPV) 

vyvolává různý stupeň ventilátorem indukovaného plicního poškození (VILI, 

ventilator induce lung injury).  

Důležitou roli v poškození plíce hraje tzv. volutrauma, neboli poškození plicní tkáně 

nadměrným dechovým objemem mechanické ventilace. Volutrauma je hlavní příčinou 

VILI, nadměrné dechové objemy a nadměrný konečný inspirační objem způsobují 

poškození plíce [15].  

Na druhé straně umělá plicní ventilace pod úrovní funkční reziduální kapacity plic, 

vyvolává tzv. atelektotrauma a nerovnoměrnou inflaci plic. Opakované cyklické 

střídání kolapsu s následným přepětím terminálních respiračních jednotek výrazně 

poškozují plícní tkáň (RECOREX, REpeated COllapse and ReEXpansion) [16]. 

VILI vyvolává zvýšenou permeabilitu alveolo-kapilární membrány s následným 

únikem proteinů do alveolárního prostoru a inaktivací surfaktantu, rozvíjí se edém, 

uvolňují se proinflamační mediátory a rozvíjí se tzv. difúzní alveolární poškození 

(DAD, difuse alveolar damage) [17]. Tyto procesy vedou ke snížení poddajnosti 

a zvýšení rezistence respiračního traktu, což vyžaduje zvýšení ventilačních parametrů, 

a tak dochází k dalšímu poškozování plic a vzniká začarovaný kruh.  

 
6.1 ANIMÁLNÍ STUDIE VENTILÁTOREM INDUKOVANÉHO POŠKOZENÍ 
PLIC (VILI) 

Studie zkoumající vliv iniciální ventilační podpory na rozvoj plicního poškození 

u nezralých organismů prokazují, že několik málo artificiálních vdechů po porodu 

vede k nerovnoměrné distribuci exogenního surfaktantu, k omezenému efektu 

surfaktantu a k morfologickému poškození nezralých plic. Míra závažnosti tohoto 

poškození pozitivně koreluje s velikostí artificiálních dechů. [18, 19, 20]. 

Coalsonová a spol. demonstrovala, že 7 dní mechanické ventilace 100% kyslíkem 

vedlo k snížení počtu alveolů u předčasně narozených 140 denních paviánů (délka 

těhotenství – 185 dní). Skupina Coalsonové a spol. dále pracovala i s modelem více 

nezralých paviánů (125 dní těhotenství), kteří byli léčeni surfaktantem a mechanickou 

plicní ventilací, ale bez hyperoxie vyvolané 100% kyslíkem a nalezla výrazné snížení 

septace sakulů [21]. Dle závěrů z těchto animálních experimentů vede mechanická 

ventilace sama o sobě k patologickým změnám ve smyslu BPD. 
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Vysokofrekvenční oscilační ventilace (HFOV, high frequency oscillatory ventilation) 

dle studií provedených na nezralých paviánech rovněž Coalsonovou a spol., vede 

k lepší výměně plynů, lepší plicní mechanice a nižším hodnotám proinflamačních 

cytokinů než konvenční mechanické ventilace (CMV, conventional mechanical 

ventilation) [22]. Na druhé straně výsledky některých animálních experimentů, kde byl 

použit koncept „otevřené plíce“ (open lung concept) jsou srovnatelné s výsledky 

dosaženými na HFOV [23]. U obou typů ventilace ale dochází k určité interferenci se 

septací a k plicnímu poškození. 

 

6.2 HUMÁNNÍ STUDIE OPTIMÁLNÍ VENTILAČNÍ STRATEGIE 

I přes snahu neonatologů vyhnout se umělé plicní ventilaci 50–75 % extrémně 

nezralých novorozenců narozených mezi 23.–27. gestačním týdnem musí být 

ventilováno buď pro selhání aplikace kontinuálního pozitivního přetlaku (CPAP, 

continual positive airway pressure) nebo již po narození [24]. 

V průběhu 90. let bylo provedena celá řada klinických studií srovnávajících užití 

HFOV a CMV. Metaanalýza Bhuta a Hendersona-Smarta srovnávající elektivní užití 

HFOV a CMV prokazuje výhody HFOV vzhledem k riziku vzniku BPD, ale zároveň 

varuje před rizikem nežádoucích účinků HFOV, především před vznikem závažného 

intraventrikulárního krvácení do centrálního nervového systému (CNS) [25]. Výskyt 

těchto nežádoucích účinků během HFOV byl způsoben při tzv. HiFi studii použitím 

nesprávné nízkoobjemové strategie [26]. Podskupina metaanalýzy Bhuta 

a Hendersona-Smarta, která použila vysokoobjemovou strategii HFOV, již prokázala 

výraznější redukci incidence BPD bez současného nárůstu CNS morbidity. V roce 

1999 byla publikována studie provedená na našem pracovišti, která prokázala 

statisticky významné zlepšení oxygenace a snížení incidence BPD ve skupině 

novorozenců léčených HFOV metodou umělé plicní ventilace [27]. Současně nebyl 

nalezen statisticky významný rozdíl mezi CNS morbiditou. Bollen a spol. rozdělil 

srovnávací studie podle použitých strategií umělé plicní ventilace. Se zavedením „plíci 

šetřící strategie“ na konvenční ventilaci (tzv. vyšší hodnoty PEEP a nížší dechové 

objemy) se výhody HFOV oslabily (obr. 5) [28].  

I přes velké množství laboratorních i klinických studií zůstává použití HFOV 

v klinické praxi kontroverzní. Optimální vedení HFOV v klinické praxi je obtížnější 

a hůře monitorované, jak je detailně vysvětleno v kapitole IIB. Tento fakt může 
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kompromitovat metodu HFOV v klinické praxi, přestože má v animálních 

experimentech prokazatelně lepší výsledky. 

Zjevný benefit použití malých dechových objemů a vyššího pozitivního tlaku na konci 

exspiria (PEEP, positive end expiratory pressure) vedl ke konvergenci strategií CMV 

a HFOV v klinické praxi. Tyto nové varianty konvenční ventilace jsou 

synchronizované s dechovými aktivitami pacienta, objemově řízené a šetrné k plíci 

pacienta při použití konceptu otevřené plíce. Výsledky studií užití tohoto způsobu 

konvenční ventilace jsou srovnatelné s pozitivními výsledky HFOV [2]. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5: Souhrnný graf výsledků klinických studií srovnávajících HFOV a CMV 
Vysvětlivky: 
HFV-HLVS (high frequency ventilation-high lung volume strategy), vysokofrekvenční 
ventilace-vysokoobjemová strategie; CMV-LPVS (conventional mechanical 
ventilation-lung protective volume strategy), konvenční mechanická ventilace-plíci 
šetřící strategie; RR (relative risk), relativní riziko; 95 % CI, 95 % (confidence 
interval), konfidenční interval.  
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7 HYPEROXIE 

Plicní poškození zvýšenou koncentrací kyslíku je komplexní děj, ve kterém klíčová 

role přísluší reaktivním kyslíkovým radikálům (ROS, reactive oxygen species). 

Mechanismy hyperoxického poškození plíce a jejich časová posloupnost jsou detailně 

popsány v kapitole IIA.  

7.1 ANIMÁLNÍ MODELY HYPEROXICKÉHO POŠKOZENÍ PLÍCE 

Experimentální vliv hyperoxie byl zkoumán na mnoha animálních modelech (pavián, 

králík, sele, jehně). Nejvýznamnější role však přísluší hlodavcům, zvláště myši 

a kryse. U těchto zvířat alveolarizace plíce probíhá postnatálně, vývoj alveolů začíná 

3. den po narození a dělení sakulů je dokončeno okolo 14. postnatálního dne [29]. 

Expozice novorozených myší či krys hyperoxii při současně probíhající postnatální 

alveolarizaci vede k difúznímu alveolárnímu poškození až k zástavě alveolarizace 

a může tak vzniknout obraz plicní tkáně podobný bronchopulmonální dysplázii 

novorozenců. Manipulace s myším genomem navíc umožňuje výzkum role 

specifických faktorů ve vývoji a prevenci plicního poškození. 

Mnoho dřívějších prací o hyperoxickém poškození plíce sledovalo hlavně změny 

v aktivitě antioxidačních enzymů a jejich význam v ochraně před toxicitou kyslíku. 

Předmětem zájmu hyperoxických experimentů posledního desetiletí jsou další 

celulární změny, které jsou klíčové v patogenezi kyslíkové toxicity, a to změny 

v produkci cytokinů, změny v apoptotické aktivitě a v expresi genů pro proteiny 

buněčného cyklu [30].  

Většina animálních experimentů zkoumá změny vyvolané 100% hyperoxií, méně prací 

se zabývá hyperoxickým poškozením vyvolaným mírnější hyperoxií [31, 32, 33, 34]. 

V kapitole IIA srovnáváme vliv 40% a 80% hyperoxie na plíci novorozené myši 

kmene BALB/c. 

7.2 HUMÁNNÍ STUDIE HYPEROXICKÉHO POŠKOZENÍ PLIC 

Klinické studie ukázaly, že 100% kyslík je v resuscitaci asfyktických donošených 

novorozenců stejně efektivní jako vzduch. Do těchto studií byl zahrnut relativně malý 

počet nezralých novorozenců, a proto je obtížné vztáhnout tyto výsledky zcela i na 

skupinu nezralých a extrémně nezralých novorozenců. Vzhledem k tomu, že aktivita 

antioxidačních mechanismů plodu stoupá až v posledních stadiích těhotenství, mají 
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nezralí novorozenci velice pravděpodobně nižší práh tolerance kyslíku než donošení 

novorozenci.  

Rozsáhlé studie, které zkoumaly potenciální efekt vyšších saturací PaO2 na zlepšení 

retinopatie nedonošených (ROP, retinopathy of prematurity), neprokázaly žádný 

oftalmologický pozitivní efekt, ale u zkoumaných dětí bylo zaznamenáno více 

respiračních komplikací a zvýšená incidence chronické závislosti na kyslíku [35].  

Banks a spol stanovovali plazmatickou hladinu 3-nitrotyrosinu, což je hlavní produkt 

reakce peroxynitritu s proteiny. 3-nitrotyrosin byl stanovován jako index tvorby 

peroxynitritu a oxidativního stresu in vivo. Tato práce demonstrovala, že plazmatická 

koncentrace 3-nitrotyrosinu je zvýšena během prvního měsíce života dětí, u kterých se 

rozvíjí BPD a že plazmatická koncentrace 3-nitrotyrosinu je přímo úměrná frakci 

vdechovaného kyslíku (obr.6) [36].  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6: Korelace mezi plazmatickou koncentrací 3-nitrotyrosinu a frakcí 
vdechovaného kyslíku (FiO2) u nezralých 28 denních novorozenců 
Výsledky jsou od 13 dětí bez BPD (○) a 7 dětí s BPD (●). Korelační koeficient celé 
skupiny je 0,7; P<0,001 (přímka grafu). Převzato z Banks B. A., Ischiropoulos H., 
McClelland M., Ballard P. L., Ballard R. A.: Plasma 3-Nitrotyrosine Is Elevated in 
Premature Infants Who Develop Bronchopulmonary Dysplasia. Pediatrics 1998; 
101 (5): 870–874. 
 

V roce 2006 publikoval Saugstad souborný referát o oxidativním stresu novorozence. 

Autor zdůrazňuje, že oxidativní stres a zánět jsou dvě strany téže mince a oba tyto 

rizikové faktory přispívají k poškození nezralého novorozence částečně společnými 

mechanismy [37]. 
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8 PERINATÁLNÍ ZÁNĚT 

Perinatální zánět je nejčastější příčinou předčasného porodu a vede k aktivaci 

obranných reakcí u některých nezralých novorozenců již před porodem. Incidence 

u těhotenství, která končí předčasným porodem v období extrémní a těžké nezralosti 

(porod v 24.–28. gestačním týdnu), se pohybuje okolo 50 % avšak jeho klinická 

detekce je ale často obtížná. Z výsledků klinických studií vyplývá, že klinická 

diagnóza chorioamnionitis je až o polovinu méně častá než histologický průkaz zánětu 

placenty [14]. Možné důsledky působení zánětu v druhém trimestru gravidity jsou 

vyjmenovány v tabulce 5.  

Syndrom fetální zánětlivé odpovědi (FIRS, fetal inflammmatory response syndrom) 

a jeho vztah k předčasnému porodu shrnuje tabulka 6. V podstatě se jedná o stresovou 

a imunitní aktivaci plodu in utero, která při nástupu předčasného porodu přetrvává 

i během porodu a do poporodního období. 

Prenatální zánět působí jako silný „induktor plicní zralosti“. Tento tzv. paradox 

prenatálního zánětu se klinicky projevuje mírnějšími známkami RDS v časné adaptaci 

jedinců prenatálně exponovaných zánětu, ale častějším následným rozvojem BPD. 

Tento vliv perinatálního zánětu má delší trvání než podání steroidů a má také 

významný potenciál negativně ovlivnit další vývoj plic ve smyslu předčasné zástavy 

alveolarizace s následnou poruchou architektury plic [38].  

 

Tab. 5: Výsledek působení zánětu v těhotenství 

 
 

Výsledek působení zánětu v těhotenství 

○ Syndrom fetální zánětlivé odpovědi (30–50 %) 

○ Předčasný porod bez zřetelných známek fetální zánětlivé odpovědi 

○ Předčasný porod s adnátní sepsí (2–5 %) 

○ Intrauterinní smrt plodu-frekvence neznáma 

○ Těhotenství pokračuje 
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Tab. 6: Syndrom fetální zánětlivé odpovědi 

 
 
 

8.1 ANIMÁLNÍ EXPERIMENTY 

Animální experimenty perinatální inflamace většinou užívají aplikaci endotoxinu 

k navození fetální zánětlivé reakce. Jobe A. a spol. studoval vztah mezi dávkou intra-

amniálního endotoxinu a fetální zánětlivou odpovědí předčasně porozeného jehněte. 

Prokázal, že určitý stupeň zánětu může probíhat bez současné indukce plicní zralosti 

při nejnižších dávkách endotoxinu [39]. Je pravděpodobně potřeba dosáhnout určitého 

„prahu“ zánětlivé odpovědi, aby došlo současně k maturaci plicní tkáně.  

8.2 HUMÁNNÍ EXPERIMENTY 

Watterbergová a spol. publikovala v roce 1996 klinickou studii, kde prokázala tzv. 

paradox prenatálního zánětu [38]. Novorozenci, kteří byli prenatálně exponováni 

zánětem měli mírnější známky RDS, avšak častější rozvoj BPD. Na našem pracovišti 

byla provedena studie na 163 nezralých novorozencích, která hledala souvislosti mezi 

histologickou chorioamnionitidou, pupečníkovými hladinami proinflamačního 

interleukinu-8 (IL-8) a respiračním stavem nezralých novorozenců. Tato studie 

prokázala negativní vliv prenatálního zánětu jak na průběh RDS, tak na výskyt BPD 

[40].  

Speer publikoval souborný referát, ve kterém zdůrazňuje, že BPD je pravděpodobně 

výsledkem nerovnováhy mezi pro-inflamačními a anti-inflamačními mechanismy. 

Jazýček vah je posunut ve prospěch pro-inflamačních faktorů. Zánětlivá odpověď je 

charakterizována akumulací neutrofilů, makrofágů a především arsenálem pro-

Syndrom fetální zánětlivé odpovědi 

○ Předčasný odtok plodové vody  

○ Zvýšení některých enzymů v plodové vodě (např. matrix-metaloproteáza 8 a 9 

○ Zvýšení hledin cytokinů v pupečníkovém séru (nejčastěji interleukin 6)  

○ Zánětlivé změny v plicích, CNS, uropoetickém traktu 

○ Myokardiální dysfunkce 

○ Adrenální aktivace 
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inflamačních mediátorů, které poškozují alveolo-kapilární jednotku a integritu plicní 

tkáně [41]. 

 

9 SOUČASNÉ MOŽNOSTI PREVENCE A LÉČBY 

Bronchopulmonální dysplázie je dynamicky se vyvíjející proces plicního poškození, 

a proto se optimální terapeutické strategie liší v různých stadiích tohoto onemocnění. 

V roce 2006 rozdělila pracovní skupina bronchopulmonální dysplázie (BPD 

Workshop) toto onemocnění do 3 stadií právě s ohledem na terapeutickou strategii 

v daném období vývoje onemocnění. Tabulka 7 uvádí výčet více či méně prokázaných 

terapeutickým možností, které mohou příznivě zasahovat do patofyziologického děje 

rozvoje bronchopulmonální dysplázie. [42].  

V experimentální  práci jsme se věnovali problematice hyperoxie  a vlivu vitaminu A 

na oslabení postnatálního poškození plic a dále v klinické části možnostem zlepšení 

diagnostiky míry alveolární ventilace v průběhu HFOV u nezralých novorozenců. 

Proto se v této části omezujeme pouze na některá důležitá fakta, která vedla 

k stanovení cílů naší práce. 

  

9.1 BPD A VITAMIN A 

Kyselina retinová (RA, retinoic acid) je produkt oxidace vitaminu A, retinolu. 

Kyselina retinová a její syntetická analoga jsou účinné regulátory mnoha biologických 

procesů, mezi které patří růst, diferenciace a proliferace buněk a morfogeneze. RA 

hraje klíčovou roli v indukci tvorby sekundárních sept v průběhu alveolarizace [43]. 

Veness-Meehan popsala, že léčba kyselinou retinovou během hyperoxie má pozitivní 

účinky na alveolarizaci, ale mechanismy tohoto účinku jsou dosud poznány velmi 

málo [44].  

Biologický efekt RA je zprostředkován jejími receptory (RAR a RXR). RAR a RXR 

jsou induktibilní regulační proteiny transkripce, které regulují expresi genů cestou 

specifických cis-aktivních DNA sekvencí (retinoic acid response elements) 

lokalizovaných na promotorech cílových genů [45]. Vitamin A řídí transkripci více než 

tříset tzv. RA-senzitivních genů, jejichž produkty se zúčastní v morfogenezi plíce 

a syntéze extracelulární matrix. Mezi tyto geny patří i geny rodiny vaskulárního 

endoteliálního růstového faktoru (VEGF, vascular endothelial growth factor). 

Experimentálně navozená BPD svým poklesem VEGF syntézy negativně zasahuje do 
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angiogeneze a snižuje tak alveolarizaci. Podpora exprese VEGF proteinu by tak mohla 

zlepšením angiogeneze a tím i alveolarizace potlačovat rozvoj plicního poškození [46]. 

Animální experiment v kapitole IIA popisuje vliv aplikace kyseliny retinové na rozvoj 

hyperoxického plicního poškození a na expresi genu VEGF-A. 

Vitamin A v klinické praxi:  

Většina nezralých dětí se rodí s nízkými zásobami vitaminu A a nízkou plazmatickou 

koncentrací tohoto vitaminu [47]. Spearsová a spol. testovala hypotézu, že nízká 

koncentrace retinolu během prvního měsíce života je spojena s BPD a dlouhodobou 

respirační morbiditou v 6 měsících gestačně korigovaného věku. Bylo testováno 

350 dětí s porodní hmotností nižší než 1250g. Nízká plazmatická koncentrace retinolu 

trojnásobně zvyšuje riziko bronchopulmonální dysplázie a dlouhodobou respirační 

morbiditu dětí s velmi nízkou porodní hmotností [47]. 

Intravenozní podání vitaminu A má nízkou biologickou dostupnost, dochází k 75-80% 

ztrátě vitaminu A fotodegradací a adhezí vitaminu A ke stěně aplikačních stříkaček 

a jehel. Perorální příjem vitaminu A je možný, až po úspěšné iniciaci enterální výživy 

po stabilizaci nezralého novorozence. Invazivita opakovaných intramuskulárních 

aplikací limituje širší akceptaci této cesty aplikace vitaminu A. 

Největší randomizovaná kontrolovaná studie Tysona a spol. nalezla mírný, ale 

statisticky významný pokles výskytu BPD36 při aplikaci vitaminu A intramuskulárně 

3x týdně po dobu 4 týdnů dávkou 5000 IU [48]. Ambalavanan a spol. porovnával tři 

různá dávkovací schémata vitaminu A ve snaze vyhnout se dvanácti intramuskulárním 

injekcím, ale nenalezl žádný statisticky významný rozdíl v incidenci BPD36 mezi 

skupinami s různými dávkovacími schématy [49]. 

   

9.2 OPTIMALIZACE STRATEGIE MECHANICKÉ VENTILACE METODOU 

HFOV 
 

Účelem umělé plicní ventilace je zajistit přijatelnou hodnotu krevních plynů pacienta a 

současně minimalizovat riziko ventilátorem indukovaného plicního poškození a riziko 

adverzních účinků ventilace na krevní oběh. Porucha hemodynamiky a fluktuace 

hodnot kapnie pacienta jsou příkladem adverzních účinků mechanické ventilace, které 

zvyšují morbiditu CNS pacienta (vznik periventrikulární leukomalacie) a incidenci 

BPD. Výhody vysokofrekvenční ventilace podporované animálními studiemi z 90.let 

minulého století nebyly přesvědčivě potvrzeny v humánních randomizovaných 
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kontrolovaných studiích, ve kterých byla použita „plíci šetřící strategie“ při 

konvenčních způsobech ventilace [28]. Klíčem ke snížení VILI v průběhu UPV je 

především správně vedená strategie optimálního plicního objemu. Avšak správná 

volba ventilačního módu může v některých případech usnadňovat lepší vedení této 

strategie. Vysokofrekvenční ventilace je tak stále atraktivní pro použití v klinické praxi 

a její použití by mělo být zváženo v následujících indikacích: 1. nutnost použití 

vysokých vrcholových tlaků (>25 cm H2O) či dechových objemů (>6 ml/kg); 2. 

selhání konvenčních způsobů ventilace; 3. inhalace oxidu dusnatého; 4. umělá plicní 

ventilace extrémně nezralého novorozence, kde je nezralá plicní tkáň zvláště vnímavá 

pro rozvoj VILI.  

Jedním ze tří modalit vysokofrekvenční ventilace je vysokofrekvenční oscilační 

ventilace (HFOV). Kontinuální monitorování ventilace v průběhu HFOV má celou 

řadu úskalí. Metodou, která by mohla napomáhat v kontinuálním monitorování míry 

ventilace je monitorace dechových objemů. Jednou z možností je využití anemometru, 

který může poskytovat kontinuální numerickou informaci o dechovém objemu a tak 

nepřímou informaci o aktuální míře ventilace [50]. V literatuře však chybí dostatek 

informací o použití této metody v klinické praxi, tak aby mohla být metoda spolehlivě 

používána. Proto jsme se v našem klinickém výzkumu (viz kapitola IIB) zabývali 

některými otázkami, jejichž zodpovězení by mohlo usnadnit klinické využití této 

metody a interpretaci získávaných hodnot dechového objemu v průběhu HFOV.  
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Tab. 7: Rozdělení BPD do 3 stadií a preventivní a léčebné strategie 
v odpovídajícím stadiu vývoje onemocnění BPD 

Stadium 
BPD 

Odpovídající časové 
období 

Preventivní a léčebné strategie BPD 

Stadium 1 
Perinatálně a časně 
postnatálně do7 dnů 
věku 

○ Transport in utero do perinatologického 
centra (A). 
○ Antenatální kortikoidy (A) 
○ Postnatální profylaktické podání surfaktantu 
(A) 
○ Snaha vyhnout se intubaci na porodním sále 
(B) 
○ Spontánní ventilace pomocí nCPAP, 
minimum O2 (C ) 
○ Inhalační kortikoidy-ovlivnění alveolárního 
pólu (C) 
○ Inhalace NO – ovlivnění vaskulárního pólu 
vývoje plic (B) 
○ Aplikace vitaminu A (B) 

Stdiuam 2 7–21dní věku 

○ Strategie optimálního plicního objemu při 
nutnosti mechanické ventilace na HFOV či na 
CV (B ). 
○ Důrazné odpojování od mechanické ventilace 
(B) 
○ Permisivní hyperkapnie (C ). 
○ Inhalační kortikoidy(C) . 
○ Systémové kortikoidy (A). 
○ Inhalace NO (B). 
○ Diuretika k restrikci tekutiny v plicích (C ). 
○ Systémové podání caffeine  citrátu k prevenci 
apnoe(B ). 
○ Aplikace vitaminu A (C). 
○ Kvalitní výživa s ohledem na respirační 

kvocient (C ) . 

Stadium 3 28dní± 7dní 

○ Ventilační podpora HFJV nebo nové varianty 
CV (C ) 
○ Inhalační kortikoidy (C). 
○ Systémové kortikoidy (B). 
○ Inhalační bronchodilatancia (C ). 
○ Diuretika k restrikci tekutiny v plicích (C ). 
○ Kvalitní výživa s ohledem na respirační 
kvocient (C ). 

Vysvětlivky: A – potvrzeno v randomizovaných kontrolních studiích (RCT) a 
metaanalýzách (MA); B – potvrzeno v jedné RCT; C – patofyziologicky logické, 
slibné. Rozdělení do stadií převzato z Walsh M. C., Szefler S., Davis J., Allen M., Van 
Marter L., Axman S., Blackmon L., Jobe A. H.: Summary Proceedings From the 
Bronchopulmonary Dysplasia Group. Pediatrics 117; 2006 (3): 52–56. 
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10 ZÁVĚR 

„Nová“ BPD je způsobena „mnohočetnými údery“, které zasahují do vývoje plic 

a vedou k jejich trvalému poškození. V současné době neumíme předpovídat, které 

dítě onemocní, ani jak bude onemocnění závažné. Prozatím nemáme specifickou 

prevenci BPD. Na druhé straně víme, že naše léčebné strategie a postupy mají vliv na 

rozvoj BPD a rozsah plicního poškození. Minimalizace hlavních rizikových faktorů tj. 

mechanické ventilace, infekce a kyslíku může předcházet těžkým formám BPD. 

Současný farmakoterapeutický výzkum pracuje na optimalizaci výběru farmak a jejich 

lékových forem v léčbě BPD.  
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11 POUŽITÉ ZKRATKY:  

 

ARS– akutní respirační selhání 
BPD– bronchopulmonální dysplázie 
BPD36– bronchopulmonální dysplázie v 36. gestačním týdnu 
CLD– chronické plicní onemocnění 
CMV– konvenční mechanická ventilace 
CMV-LPVS– strategie plíci šetřícího objemu při konvenční mechanické ventilaci 
CNS– centrální nervový systém 
CPAP– kontinuální pozitivní přetlak v dýchacích cestách 
DAD– difúzní poškození alveolů 
FiO2– inspirační frakce kyslíku 
FIRS– syndrom fetální zánětlivé odpovědi 
HFOV– vysokofrekvenční oscilační ventilace 
HFV– vysokofrekvenční ventilace 
HFV-HLVS– vysokoobjemová strategie při vysokofrekvenční ventilaci   
CHAN– chorioamnionitis 
IL-8– interleukin-8 
nCPAP-nazální kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách 
NENPH– novorozenec extrémně nízké porodní hmotnosti 
NICHD– National Institute of Child Health and Development 
NVNPH– novorozenec nízké porodní hmotnosti 
ORT– kyslíkový redukční test 
PaO2– parciální tlak kyslíku 
PEEP– pozitivní tlak na konci exspiria 
RA– kyselina retinová 
RAR– RXR– nukleární receptory kyseliny retinové 
RDS– syndrom respirační tísně 
RECOREX– cyklické střídání kolapsu a nadměrného rozepětí terminálních respiračních jednotek 
ROP– retinopatie nedonošených 
ROS-reaktivní radikály kyslíku 
RR– relativní riziko 
RTG– rentgenový obraz 
UPV– umělá plicní ventilace 
VEGF– vaskulární endoteliální růstový faktor 
VEGF-A-vaskulární endoteliální růstový faktor A. 
VILI– ventilátorem indukované poškození plíce 
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II 

Experimentální a klinicko výzkumná část 
 

A Srovnání vlivu 40% a 80% hyperoxie na rozvoj 
plicního poškození. Vliv aplikace kyseliny 
retinové na zmírnění tohoto poškození (animální 

experiment).  

 

 
 

B Anemometrické měření dechových objemů během 
vysokofrekvenční oscilační ventilace a jeho 
význam pro klinickou praxi (klinická studie). 
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HYPOTÉZY A CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE: 

 

Hypotéza A. Poškození plic novorozené myši je přímo závislé na stupni 
hyperoxie. Aplikace kyseliny retinové (RA) může zmírňovat rozsah plicního 
poškození vyvolaného hyperoxií.  

○ Srovnat vliv 40% a 80% sedmidenní hyperoxie na míru plicního poškození a 
možnost zmírnění tohoto poškození aplikací kyseliny retinové. 

○ Analyzovat expresi RA-senzitivního genu VEGF-A v hyperoxických 
a kontrolních podmínkách. 

○ Srovnat vliv 40% a 80% hyperoxie působící po dobu 72 hodin na míru plicního 
poškození.   

○ Analyzovat expresi genů proinflamačních mediátorů IL-1α, TNF-α, MIP-1α  
v podmínkách 40% nebo 80% hyperoxie působící po dobu 72 hodin.  

 

Hypotéza B Anemometricky měřené exspirační dechové objemy (VTE) během 
vysokofrekvenční oscilační ventilace (HFOV) poskytují objektivní validní 
numerické hodnoty, které mohou usnadnit optimalizaci ventilační strategie 
na tomto typu umělé plicní ventilace. 

○ Anemometrické stanovení normokapnických, hypokapnických 
a hyperkapnických VTE během HFOV. 

○ Zjistit, ve kterých siuacích hodnoty VTE překračují hodnotu mrtvého dýchacího 
prostoru.  

○ Stanovení vztahů mezi VTE a dalšími repiračními parametry při HFOV. 

○ Určení koeficientů významných proměnných (nastavené ventilační parametry) ke 
stanovení rovnice predikce kapnie pacienta ventilovaného metodou HFOV. 
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IIA 

 
Srovnání vlivu 40% a 80% hyperoxie na rozvoj 
plicního  poškození. Vliv aplikace kyseliny retinové 
na zmírnění tohoto poškození (animální 

experiment). 
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IIA Srovnání vlivu  40% a 80% hyperoxie na rozvoj plicního  
poškození. Vliv aplikace kyseliny retinové na zmírnění tohoto 
poškození  
 
1 ÚVOD 

Neonatální expozice vysokým koncentracím kyslíku poškozuje vývoj plíce 

novorozených savců [1, 2]. Méně je známo o vlivu mírnější hyperoxie, tj. do 60% 

koncentrace inhalovaného plynu na rozvoj poškození plic. Přitom experimentální data 

získaná z takovýchto pokusů by mohla být velice zajímavá a přínosná. Ačkoliv nelze 

výsledky z animálních experimentů absolutně přenášet do klinické praxe, mohly by 

jejich závěry být užitečným teoretickým podkladem pro respirační péči o novorozence. 

Tyto experimenty by mohly přinést odpověďi na otázky: 1)Existuje prahová hodnota 

koncentrace kyslíku, při které dochází k poškození plic? 2) Liší se toto plicní 

poškození mírnou hyperoxií od poškození vysokou hyperoxií pouze kvantitativně nebo 

i svým charakterem? Jestliže se liší svým charakterem tak jak? 

Existuje jen několik animálních studií, které zkoumaly vliv koncentrací O2 blízkých 

těm, které se užívají v klinické praxi péče o novorozence. Bucher a spol. zkoumal vliv 

expozice 40%, 80% nebo více než 95% hyperoxii na plíci novorozené krysy po dobu 

prvních dvanácti postnatálních dnů. Tento autor nalezl závislost na dávce ve vývoji 

mikroskopického poškození a zpomalení alveolarizace, ale neprokázal závislost na 

dávce ve zpomalení růstu plíce, změně obsahu DNA a změnách antioxidačních 

enzymů [3]. Hayatdavoudi a spol. provedl experiment sedmidenní expozice 

novorozených krys 60% hyperoxii. Tento autor popsal jako hlavní rys plicního 

poškození poškození plicního kapilárního endotelu: snížení objemu a tloušťky 

kapilárního endotelu a perikapilární edém [4].  

Kapitola 3 popisuje vliv aplikace vitaminu A na rozvoj hyperoxického poškození plíce 

v podmínkách sedmidenní expozice 40% nebo 80% hyperoxie. Zajímalo nás, zda se 

potenciálně protektivní vliv tohoto vitaminu může projevit i v těchto experimentálních 

podmínkách [7]. Dále jsme stanovili expresi vitamin-A senzitivního genu VEGF-A 

v jednotlivých experimentálních skupinách [8]. 

V kapitole 4 srovnáváme vliv 40% nebo 80% akutní (72hod) hyperoxie na rozvoj 

plicního poškození a na expresi genů tří proinflamačních markerů. Roli prozánětlivých 

markerů v patogenezi hyperoxického poškození i v rozvoji BPD je v posledním 

desetiletí v literatuře věnována značná pozornost [7, 8 ]. Názory na charakter této role 
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procházejí velmi dynamickým vývojem s rozvojem nových detailních poznatků o 

funkci jednotlivých mediátorů. 

2 PATOGENEZE HYPEROXICKÉHO POŠKOZENÍ PLÍCE 

2.1 MECHANISMUS TOXICITY KYSLÍKU 

Volné kyslíkové radikály vznikají při normálních oxidoredukčních pochodech v buňce, 

avšak v podmínkách hyperoxie jejich produkce značně stoupá [8, 9]. ROS způsobují 

buněčné změny časné fáze hyperoxie, jak ukazuje tabulka 1. Vzníká tak ve zvýšeném 

množství peroxid vodíku při redukci pomocí dvou elektronů:  

O2 + 2H+ + 2e- → H2O2 , 

nebo radikál superoxidu při redukci pomocí jednoho elektronu: 

O2 + e- → O2
- .  

Radikály kyslíku se účastní v řetězových reakcích, při nichž dochází k peroxidaci 

lipidů, depolymerizaci mukopolysacharidů a sulfhydrolových skupin bílkovin. To vede 

k inaktivaci enzymů a k poškození nukleových kyselin. Peroxid vodíku je v nízkých 

koncentracích v organismu tolerován. Při stoupajícím PaO2 stoupá koncentrace 

peroxidu vodíku a dochází k jeho rozložení za vzniku vysoce reaktivního 

hydroxylového radikálu (.OH) [9] . 

Tab. 1: Buněčné změny během iniciální fáze hyperoxie  

Převzato z: Perkowski S., Sun J., Singhal S.,Santiago J., Leikauf G. D., Albelda S. M.: 
Gene Expression Profilig of the Early Pulmonary Response to Hyperoxia in Mice. Am 
J Respir Cell Mol Biol 2003; 28: 682-696. 

Buněčné změny během iniciální fáze hyperoxie 

◦ Zvýšený intracelulární metabolismus kyslíku 
 

◦ Tvorba volných kyslíkových a dusíkových radikálů 
 

◦ Přesmyky membránových proteinů 
 

◦ Peroxidace lipidů buněčných membrán 
 

◦ Inhibice buněčných fosfatáz 
 

◦ Zvětšení a prodloužení mitochondrií, zmnožení mitochondriálních lamel 
 

◦ DNA fragmentace 
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2.2 PRŮBĚH HYPEROXICKÉHO POŠKOZENÍ PLÍCE 

Patofyziologický průběh kyslíkové toxicity lze rozdělit do následujících fází: 

I. Iniciální fáze 

Tato fáze probíhá během prvních 24-48hod po začátku expozice, kdy ještě není 

patrná žádná morfologická léze. Nicméně v této fázi dochází k mnoha významným 

změnám na buněčné úrovni (viz tabulka 1).  

II. Inflamatorní fáze 

Tato fáze je charakterizována influxem buněk zánětu, uvolněním proinflamačních 

mediátorů a aktivací alveolárních makrofágů s rychlou eskalací morfologických 

změn. Faktory, které určují míru zánětlivé odpovědi a úpravu po hyperoxickém 

poškození, nejsou zatím dokonale poznány [8]. 

 

Obraz morfologických změn můžeme rozdělit rovněž na dvě fáze: 

I. Akutní exsudativní fáze 

Během této fáze se tvoří intersticiální a alveolární edém, dochází k 

intraalveolárnímu krvácení, vznikají hyalinní membrány. Endoteliální buňky jsou 

poškozeny a destruovány. Plicní kapilární endotel je ke kyslíku značně citlivější 

než alveolární epitel. Jestliže je expozice hyperoxii krátkodobá, zhojení změn 

akutní exsudativní fáze probíhá většinou ad integrum [10]. 

II. Subakutní proliferativní fáze 

Tato fáze je charakterizována intersticiální fibrozou, hyperplazií pneumocytů II a 

alespoň částečným zhojením časných exsudativních změn. Při chronické expozice 

hyperoxii a při rozvinutí výrazných proliferativních změn, je reparace opožděná a 

nedokonalá a může zanechat permanentní obraz hyperoxického poškození plíce 

[10]. 
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3 VLIV APLIKACE KYSELINY RETINOVÉ NA ZMÍRNĚNÍ 
HYPEROXICKÉHO PLICNÍHO POŠKOZENÍ 

3.1 ÚVOD 

Kyselina retinová (RA, retinoic acid) je produkt oxidace vitaminu A, retinolu. 

Exogenní aplikace kyseliny retinové (retinoic acid, RA) indukuje tvorbu dalších 

alveolů u novorozené myši a zachovává schopnost tvorby nových alveolů 

v podmínkách, které zastavují alveolarizaci jako např. hyperoxie [5, 11, 12]. 

Mechanismus tohoto ochranného působení ale zatím není dokonale poznán. Další 

práce, které by identifikovaly specifické mechanismy této ochrany by mohly přispět 

k vytvoření nových racionálních strategií pro prevenci i léčbu BPD.  

Bylo prokázáno, že RA zachovává vývoj alveolů u myší, kterým byl aplikován 

inhibitor angiogeneze [13]. Geny superrodiny vaskulárních endoteliálních růstových 

faktorů (VEGF, vascular endotelial growth factors) patří mezi RA senzitivní geny [14]. 

VEGF superrodina růstových faktorů hraje esenciální úlohu jak ve fyziologické, tak 

v patologické angiogenezi [15]. VEGF-A vzniká v alveolárních epiteliálních buňkách. 

Tento růstový faktor je mitogenem pro endoteliální buňky a podporuje jejich migraci 

a diferenciaci [16]. 

Exprese genu pro VEGF-A protein je regulována oxemií. Hyperoxické plicní 

poškození snižuje expresi genu VEGF alveolárními epiteliálními buňkami [17]. 

Coroucli a spol. testoval protektivní vliv aplikace kyseliny retinové v hyperoxickém 

prostředí a stanovil expresi dalšího RA-senzitivního genu, genu pro cytochrom 

CYP1A1. Tento autor vyslovil hypotézu o spojení signalizace cytochromu CYP1A1 a 

VEGF signalizací [12]. Detaily této interakce a jejich potenciální pozitivní vliv na 

rozvoj hyperoxického poškození ale nejsou dosud známy.  

V této práci jsme srovnávali hyperoxické poškození plic u novorozených myší 

vystavených 40% nebo 80% hyperoxii po sedm dní. Polovině myší byl aplikován 

vitamin A. Publikované animální experimenty, zabývající se touto problematikou, 

zkoumají vliv vitaminu A při expozici vysoké hyperoxii. Ačkoliv experimentální data 

nelze absolutně převádět do humánní medicíny, prostředí mírné nebo kolísavé 

hyperoxie je bližší současné klinické neonatologické praxi.  
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3.2 MATERIÁL A METODIKA 

3.2.1 Zvířata 

Březí myši kmene BALB/c na konci gestace byly chovány za standartních podmínek 

přísunu potravy a vody ad libitum. Světelný režim byl nastaven v systému 12/12, tzn. 

osvětlení v místnosti bylo v intervalu 6:00-18:00h. V jednom boxu byla vždy buď 

jedna březí samice nebo skupina jedné dospělé samice s 9-13 mláďaty. 

3.2.2 Protokol expozice hyperoxii 

Novorozené myši BALB/c byly do 12ti hodin od narození náhodně rozdistribuovány 

k novým matkám. Mláďata byla rozdělena do 6 skupin: 1) Skupina mláďat na vzduchu 

bez aplikace vitaminu A (21); 2) Skupina mláďat na vzduchu s aplikací vitaminu A 

(21A); 3) Skupina mláďat vystavená 40% hyperoxii bez aplikace vitaminu A (40); 4) 

Skupina mláďat vystavená 40% hyperoxii s aplikací vitamínu A (40A); 5) Skupina 

mláďat vystavená 80% hyperoxii bez aplikace vitaminu A (80); 6) Skupina mláďat 

vystavená 80% hyperoxii s aplikací vitamínu A (80A).  

Expozice kontinuální 40% nebo 80% hyperoxii probíhala v boxech z Plexiskla 

o objemu 1m3, které obsahovaly nátronové vápno. Monitor koncentrace kyslíku 

(MiniOX  3000, MSA, USA) byl nastaven s tolerancí 5% výchylky požadovaného 

stupně hyperoxie tj. 40% nebo 80%.Medicinální kyslík byl získán od firmy Linde 

Technoplyn (Praha, Česká republika). Přiváděný kyslík byl ohřátý na teplotu 37-390C 

a zvlhčený na >70% relativní vlhkosti (zvlhčovač Pegasus, UniNEB, USA ). Při 

normobarické hyperoxii je lehce nižší kyslíková toxicita v podmínkách zvlhčeného 

prostředí (>60% relativní vlhkosti) v porovnání s expozicí „suchému“ plynu, jak je 

patrné z výsledků W/D [18]. Sedmý den experimentu byla mláďata zabita dekapitací. 

3.2.3 Aplikace kyseliny retinové 

Axetocal inj.  (Biotika, kyselina retinová) byla aplikována intraperitoneálně v dávce 

500mg/kg jedenkrát za 24h od třetího do sedmého dne mláďatům v následujících 

skupinách: 21A, 40A, 80A [24]. Aplikace Axetocalu probíhala po dobu kratší než 5 

min, aby byla zvířata exponovaná hyperoxii co nejkratší dobu na vzduchu. Veness-

Meehan ve svém experimentu s novorozenými krysami kmene Sprague-Dawley 

aplikovala tuto dávku kyseliny retinové. Tato autorka popsala zvýšenou tvorbu 

sakulárních sept po 4 týdnech regenerace následujících po hyperoxické expozici [11]. 

Tato dávka představuje pro mláďě hmotnosti 4g množství kyseliny retinové 
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2 mg=2940 IU intraperitoneálně denně. Dávka 500 mg/kg=735 kIU/kg je nejvyšší 

dávka používaná v animálních experimentech bronchopulmonální dysplázie, při které 

mláďata přežívají a nedochází k toxickým účinkům vitaminu A. Mezi známky toxicity 

vitaminu A patří letargie, zvracení, bledost, třes končetin, suchá, šupinatá kůže nebo 

neobvyklá pigmentace. Během tohoto experimentu jsme nepozorovali žádné toxické 

účinky vitaminu A. Zvířata byla vážena každý den. Mláďata v ostatních skupinách 

dostávala placebo (bavlníkový olej) ve stejném množství. 

3.2.4 Stanovení poměru hmotnosti nativních plic a plic po vysušení [Lung Wet 

Weight/Dry Weight Ratio ( W/D)] 

Plíce byly vyňaty, opláchnuty fyziologickým roztokem, osušeny a zváženy k určení 

nativní hmotnosti plic. Následně byly plíce sušeny v mikrovlnné troubě při 600C a 

každodenně váženy. Po 48 hodinách nedocházelo již ke změně hmotnosti u žádného 

vzorku. Tato hmotnost byla určena jako hmotnost vysušených plic. Hodnota nativní 

hmotnosti plic byla vydělena hodnotou hmotnosti vysušených plic, a tak byl stanoven 

poměr W/D [19]. 

3.2.5 Histologie plíce 

Obě plíce byly fixovány in situ 4% paraformaldehydem ve fyziologickém roztoku (pH 

7,4). Po kanylaci trachey byl instilován paraformaldehyd. Po pěti minutách byly plíce 

vyjmuty a fixovány přes noc v 4% paraformaldehydu. Následující den byly plíce 

propláchnuty ve fyziologikém roztoku a postupně dehydratovány ve zvyšující se 

koncentraci etanolu před zalitím do parafínu. Byly vytvořeny 5µm silné řezy plicní 

tkáně a obarveny hematoxylinem a eosinem.  

3.2.6 Semikvantitativní stanovení genové exprese VEGF-A pomocí reverzní transkripce 

a polymerázové řetězové reakce (reverse transcriptase- polymerase chain reaction, RT 

PCR)  

Exprese genu VEGF-A byla určena reverzní transkripcí na komplementární DNA 

(cDNA) a následnou semikvantitativní polymerazovou řetězovou reakcí. Reagencie 

pro RT PCR byly dodány firmou Top Bio s.r.o (Praha, ČR) . Primery pro RT PCR 

byly navrženy a dodány firmou Biogen (Praha, ČR). Plicní tkáň byla pro uchování 

RNA uskladněna při –70°C.  

RT PCR reakce se skládá ze 3 kroků: 1) Izolace RNA, 2) Syntéza cDNA, 3) PCR 

amplifikace. 
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1) Izolace RNA byla provedena tzv.AGPC metodou-tato metoda je nazvána podle 

denaturačních činidel obsažených v komerčně vyráběném činidle RNA blue, jsou to: 

acidum guanidium, phenol, chloroform-denaturační činidla, která inaktivují RNázy 

[20]. 100mg tkáně bylo homogenizováno v 1ml RNA blue. Po přidání 0,2ml 

chloroformu byl vzorek centrifugován při 12 000 rpm 15min při 4°C. Centrifugace 

rozdělila vzorek na 3 fáze, RNA byla odebrána z horní bezbarvé vodní fáze. Po 

odebrání RNA fáze do nové zkumavky byla RNA precipitována přidáním 

isopropylalkoholu (0,5ml na 1ml RNA blue) a cenrifugována rychlostí 12 000 rpm 

10min při 4°C. Sediment RNA byl promyt 75% ethanolem a RNA sedimentovala 

centrifugací 5min. Tento sediment byl sušen 15min ve vakuu. Poté byla RNA 

rozpuštěna ve vodě prosté RNáz. Čistota a koncentrace RNA se stanovily měřením 

absorbance při vlnové délce 260nm a 280nm. Jako vhodný pro další transkripci byl 

brán index A260/A280>1,7. 

2) Syntéza cDNA: Reverzní transkripce RNA na cDNA proběhla pomocí enzymu  

 M-MLV RT, rekombinantní reverzní transkriptázy Moloneyho viru myší leukémie 

(Top-Bio, Praha, ČR). Reakční mix pro reverzní transkripci o celkovém objemu 10 µl 

obsahoval 5x koncentrovaný pufr pro reverzní transkripci (50mM TrisHCl, 75mM 

KCl, 3mM MgCl2), 100mM DTT, 10mM dNTP mix, 25 µM 3'primeru, 4µl RNA 

o koncentraci 125µg/ml, M-MLV RT o koncentraci 25U/ µl a vodu prostou RNáz.  

3) Amplifikace cDNA: Reakční mix pro amplifikaci cDNA o celkovém objemu 50 µl 

obsahoval 10x koncentrovaný pufr pro Taq DNA polymerázu objemu4 µl (8mM Tris-

HCl pH 8.8, 40 mM KCl, 1.2 mM MgCl2), 10mM nukleotidů dNTP mix, dopředný i 

reverzní primer (0.25 µM každý), 0,25 µl Taq DNA polymerázy o koncentraci 5U/ µl 

a 10 µl reakční směsi po RT [21]. 

Byla stanovena exprese referenčního genu pro enzym glukoza-3-fosfát-

dehydrogenázu, G3PDH pro vyloučení falešné negativity vzorku např. v důsledku 

destrukce izolované RNA nebo nedostatečné účinnosti reverzní transkripce. Aktivita 

tohoto enzymu je esenciální pro zachování funkce buňky.  

Na provedení semikvantitativní RT-PCR se používal Thermocycler personal combi, 

Biometra (Hamburg, Německo). PCR amplifikace genu VEGF-A i referenčního genu 

G3PDH probíhala ve 30 cyklech po iniciální denaturaci při 94°C po dobu 1min. 

Hybridizační teplota a sekvence primerů jsou uvedeny v tabulce 2. Jednotlivý cyklus 

pro VEGF-A probíhal: denaturace při 94 °C po 60s , hybridizace primerů při 62 °C po 

90 s, extenze primerů při 72 °C po 60 s. Jednotlivý cyklus pro referenční gen G3PDH 
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probíhal: denaturace při 94 °C po 45 s, hybridizace primerů při 60 °C po 45 s, extenze 

primerů při 72 °C po 60 s. Amplifikace probíhala v lineárním rozmezí. Po posledním 

cyklu byla provedena finální extenze při 72°C po 7 minut. 

PCR produkty byly poté identifikovány elektroforézou v 1,5% agarozovém gelu 

barveném ethidium bromidem a fotografovány v UV světle. Velikost produktu pro gen 

VEGF-A a referenční gen byla určena porovnáním s DNA standardami o známé 

velikosti párů bazí. Pomocí softwaru BioDoc II digital (Biometra, Hamburg, 

Německo) byla provedena denzitometrická analýza PCR produktů. Exprese 

referenčního genu pro G3PDH byla konstantní ve všech prezentovaných vzorcích. 

Výsledky genové exprese VEGF-A byly stanoveny jako poměr VEGF-A/G3PDH.  

 

Tab. 2: Primery pro RT–PCR genu VEGF-A a referenčního genu G3PDH: 

Gen 

 

Sekvence primerů  

(sense/antisense) 

 

Hybridizační 

teplota 

 

Velikost 

produktu 

 PCR 

Počet 
cyklů 

VEGF-A 5´ ACA TCT TCA AGC CGT CCT 

GTG TGC 3´/ 5´ -AAA TGG CGA 

ATC CAG TCC CAC GAG- 3´ 

62°C 563bp 30 

G3PDH 5´-CCC ATC ACC ATC TTC CAG-3´/ 

5´-ATG ACC TTG CCC ACA GCC-3´ 

60°C 780bp 30 

 

3.2.7  Statistická analýza dat 

Data v textu, tabulkách i grafech jsou uvedena jako průměry se směrodatnými 

odchylkami. K porovnání průměrů šesti experimentálních skupin byla použita 

dvoufaktorová ANOVA. Modifikovaný t-test dle Bonferroniho byl použit při 

mnohonásobných porovnáních. 

 

3.3 VÝSLEDKY 

3.3.1 Hodnocení přežití,tělesné hmotnosti, nativní hmotnosti plic a poměru W/D  

Všechny novorozené myši přežily celou dobu experimentu, t.j. sedm dní. Jedna 

dospělá myš zemřela šestý den experimentu. Tělesná hmotnost mláďat všech skupin 

sedmý den života je uvedena v tabulce 3. Analýza ANOVA ukázala statisticky 

významný rozdíl mezi průměry tělesných hmotností experimentálních skupin (p<0,01). 
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Pobyt v 80% hyperoxickém prostředí negativně ovlivnil hmotnost mláďat. Skupina 80 

vážila na konci experimentu průměrně o 20% méně než skupina 21. Hmotnostní rozdíl 

u skupiny 80A činil 13 % proti skupině 21. Pomocí mnohonásobného porovnání dle 

Bonferroniho jsme nalezli statisticky signifikantní rozdíl skupin 80 a 80A v porovnání 

se skupinou 21. Skupiny 80 a 80A se dále statisticky významně liší mezi sebou. Obě 

skupiny vystavené 40% hyperoxii bez ohledu na aplikaci vitaminu A se v tělěsné 

hmotnosti neliší od skupiny 21.  

Mnohonásobné porovnání dle Bonferroniho nalezlo statisticky významný rozdíl 

v hodnotách W/D poměru mezi skupinou 40 a 40A. Skupina 40 se statisticky 

významně liší od skupiny 21. Hodnoty W/D se nelišily mezi skupinami 80 a 80A. Tyto 

skupiny se ale lišily od skupiny 21. 

Tab. 3: Tělesná hmotnost (TH), nativní hmotnost plic (HP), poměr hmotnosti 
nativních a desikovaných plic(W/D), optická densita (OD) genové exprese VEGF-
A a poměr VEGF-A/G3PDH.  

Skupina 21 21A 40 40A 80 80A 

Počet 

TH(g) 

HP(mg) 

W/D 

VEGF-A OD 

VEGF-
A/G3PDH 

10 

4.65±0.15  

61.72±1.8 

3.88±0.09 

244±58.4♣ 

0.48 

 

10 

4.57±0.2 

63.71±2.6 

3.93±0.11 

319±40 

0.64 

10 

4.7±0.18 

70.3±2.7 

4.12±0.1*♣ 

238±24♣ 

0.47 

10 

4.6±0.21 

65.6±1.78 

3.91±004 

349±32.4 

0.7 

10  

3.67±0.3*♣ 

93.6±1.45 

4.6±0.09* 

94±12.4* 

0.2 

10 

3.98±0.15* 

79.9±0.8 

4.37±0.2* 

138±22.7* 

0.3 

Data jsou uvedena jako průměry±směrodatná odchylka (SD); * p<0.0071 pomocí 
Bonferroniho porovnání se skupinou 21; ♣ p<0.0071 pomocí Bonferroniho porovnání 
se skupinou vystavenou stejně vysoké hyperoxii a léčenou vitaminem A. 
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W/D poměr v jednotlivých experimentálních skupinách

21
21A

40

40A

80
80A

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr 1: Průměry a směrodatné odchylky W/D poměru v jednotlivých 
experimentálních skupinách. 
 

Tab. 4: Dvoufaktorová analýza ANOVA 

Faktor 
Léčba vitaminem A 
versus placebo 

Koncentrace  
inhalovaného kyslíku 

Interakce 
těchto  
dvou faktorů 

TH 
HP 
W/D 
VEGF-A RNA 

0.31 
3.38E-14 
0.602 
5.42E-11 

8.23E-19 
5.33E-19 
5.16E-16 
1.46E-22 

0.007 
5.37E-16 
5.09E-05 
0.018 

Prezentovaná data jsou hodnoty p dvoufaktorové ANOVy. 
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3.3.2 Histologie plíce 

Obě normoxické skupiny spolu se skupinou 40A mají histologicky typickou strukturu 

plicní tkáně novorozené myši s přiměřenou sekundární septací sakulů a štíhlými 

interalveolárními septy. Patologickým nálezem ve skupině 40 je ztluštění 

interalveolárních sept a mírný edém. Obraz plíce vystavené 40% hyperoxii nevykazuje 

sníženou sekundární septaci bez ohledu na aplikaci vitaminu A.  

Histopatologický obraz plicní tkáně skupiny 80 vykazuje podle předpokladu nejvíce 

odchylek od kontrolní skupiny: rozšíření terminálních sakulů-alveolů, ztluštění jejich 

stěny, sníženou sekundární septaci, přítomnost buněk zánětu v alveolech, edém, tvorbu 

hyalinních membrán. Skupina 80A má na rozdíl od skupiny 80 úzké alveolární stěny a 

septa, přiměřenou formaci sekundárních sept. Vykazuje ale zánětlivou reakci 

v alveolech a intersticiální edém.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr 2: Skupina 21 
Typická struktura plicní tkáně novorozené myši s úzkými rovnými alveolárními 
stěnami a interalveolárními septy a přiměřenou sekundární septací. Není patrný žádný 
rozdíl mezi těmito skupinami.  

s
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Obr 3: Skupina 40 
Plicní tkáň se ztluštělými alveolárními stěnami a interalveolárními septy. Bez 
simplifikace alveolů, přiměřená sekundární septace. Mírný stupeň plicního edému. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obr. 4: Skupina 80 
Plicní tkáň s rozšířenými terminálními sakuly-alveoly, ztluštěné alveolární stěny 
a malý počet sekundárních sept. Přítomnost buněk zánetu v alveolech.Interstitiální 
plicní edém. Fokální přítomnost hyalinních membrán. Squamozní metaplázie epitelu 
v bronších. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5: Skupina 80A 
Plicní tkáň s úzkými alveolárními stěnami a septy, přiměřená formace sekundárních 
sept. Přítomnost buněk zánětu v alveolech. Intersticiální plicní edém. 
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3.3.3 Analýza exprese genu VEGF-A 

Denzitometrická analýza proužků RT PCR je zaznamenána v tabulce 2. Skupiny 21A a 

40A měly expresi genu VEGF-A o polovinu vyšší než skupiny 21 a 40. U skupiny 40 

nedošlo k žádnému poklesu genové exprese VEGF-A. Exprese genu VEGF-A skupiny 

80A tvořila 64% kontrolní skupiny 21. Předpokládaný pokles exprese genu VEGF-A u 

skupiny 80 činil 41% kontrolní skupiny. 

Analýza dat metodou ANOVA ukazuje význam kyseliny retinové v regulaci exprese 

genu VEGF-A(viz tab. 4). Na druhou stranu v rámci mnohonásobných porovnání jsme 

neprokázali statisticky výnamný rozdíl mezi skupinami 80 a 80A, ačkoliv se obě tyto 

skupiny liší od skupiny 21. Potvrdili jsme ale, že gen pro VEGF-A je vitamin A-

senzitivní gen. Nalezli jsme statisticky významný rozdíl mezi skupinami 21 a 21A;40 a 

40A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Exprese genu VEGF-A a referenčního genu G3PDH v jednotlivých 
vzorcích šesti experimentálních skupin. Velikost PCR produktu VEGF-A je 563bp, 
velikost PCR produktu referenčního genu G3PDH je 780bp. Nejvyšší OD byla 
zaznamenána u vzorků skupiny 40A. 
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Procenta exprese mRNA VEGF-A v 
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Obr. 7: Procenta exprese genu VEGF-A ve všech experimentálních skupinách. 
Poměr genové exprese VEGF-A u skupiny 21 k expresi referenčního genu G3PDH je 
definován jako 100 % a ostatní skupiny jsou prezetovány jako percentuální podíl 
skupiny 21. 

 

3.4 DISKUSE 

Tento pokus testoval, zda kyselina retinová může sloužit jako látka, která snižuje 

hyperoxické poškození vyvíjející se plicní tkáně. Novorozené myši BALB/c jsme 

vystavili 40% nebo 80% hyperoxii po sedm dní, abychom mohli popsat rozdíl mezi 

toxicitou mírné a vysoké hyperoxie a zároveň rozdíl mezi půsbením vitaminu 

A v podmínkách různě vysoké hyperoxie.  

3.4. 1 Hodnocení přežití a tělesné hmotnosti 

Letalita vysoké hyperoxie se nejvíce projevuje v prvním týdnu expozice. Dle 

Warnerové a spol. k úmrtí mláďat myši kmene FVB/N docházelo mezi 3.–7. dnem 

hyperoxie, tedy v akutním stadiu hyperoxického poškození [1]. Na druhou stranu 

Alejandre-Alcazar nezaznamenal žádné úmrtí novorozených myší C57BL/6J při stejně 

dlouhém experimentu (28dní) a stejné hyperoxii 85 % jako Warnerová a spol [2]. 

Podobně v průběhu našeho experimentu týdenní expozice hyperoxii také nedošlo 

k žádnému úmrtí novorozených myší kmene BALB/c. Vysvětlením je pravděpodobně 

mezikmenová variabilita senzitivity k hyperoxii.  
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Dlouhodobá hyperoxie negativně ovlivňuje růst. Rozdíl v hmotnosti hyperoxických 

a normoxických mláďat činil po prvním týdnu 8 % a na konci pokusu, tj. po 4 týdnech 

více než 26 % dle Warnerové a spol [1]. Tento trend potvrzují i výsledky Alejandra-

Alcazara a spol. (hyperoxické myši o 33 % menší váha než normoxické) [2]. 

Oxidativní stres je provázen aktivací signální cesty transformujícího růstového 

faktrou-β (TGF-β, transforming growth factor), jak popisuje například práce 

Alexandra-Alcazara [2]. TGF-β signální cesta inhibuje růst buněk v mnoha tkáních 

včetně plicní tkáně [31]. Chinoy a spol. předpokládá, že RA antagonizuje působení 

TGFβ redukcí exprese jejich receptorů na buňkách vystavených hyperoxii [22].  

Naše výsledky, že 40% hyperoxie neovlivnila růst bez ohledu na aplikaci vitaminu A 

jsou v souladu se závěry Daugera a spol, který rovněž při epozici 65% hyperoxii 

neprokázal žádné signifikantní změny růstu na rozdíl od výrazných funkčních a 

morfologických změn plicní tkáně [23]. Můžeme spekulovat o tom, že 40% hyperoxie 

není dostatečně silným prahovým podnětem k vyvolání aktivace TGF-β signální cesty.  

3.4.2 Hodnocení nativní hmotosti plic 

Naše výsledky nativní hmotnosti plic po sedmi dnech experimentu potvrdily nárůst ve 

všech hyperoxických skupinách. Nalezli jsme statisticky významný rozdíl mezi 

skupinami s aplikací vitaminu A a placeba. Veness-Meehan prezentuje výsledky 

nativní hmotnosti plic po čtyřech týdnech reparační fáze po expozici hyperoxii [11]. 

Popisuje 50% nárůst nativní hmotnosti plic a naopak malé zvětšení u hyperoxické 

skupiny léčené vitaminem A, které se statisticky významně nelišilo od kontrolní 

skupiny. Rozdíl v nativní hmotnosti plic mezi skupinou léčenou vitaminem A 

a placebem ihned po expozici hyperoxii, který jsme detekovali my, tak nemusí být 

způsoben účinkem vitaminu A. Pokud bychom ale tyto výsledky nalezli opakovaně, je 

možné uvažovat o určité míře terapeutického efektu kyseliny retinové už v průběhu 

expozice hyperoxii.  
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3.4.3 Hodnocení W/D poměru 

Naše výsledky zobrazují předpokládaný zvýšený W/D poměr u skupin vystavených 

80% hyperoxii. Skupiny 80 a 80A se ale mezi sebou statisticky významně neliší. 

Kyselina retinová nezabránila edematoznímu plicnímu poškození při týdenní expozici 

80% hyperoxii. Můžeme spekulovat o tom, zda by se protektivní působení vitaminu A 

projevilo porovnáním těchto dvou skupin po delším odstupu od hyperoxického 

poškození.  

Expozice 40% hyperoxie po sedm dní působí také určitý stupeň edématozního plicního 

poškození dle výsledků W/D poměru. Tyto výsledky jsou ve shodě s prací Buchera a 

spol., nalezl u 40% hyperoxie také mírné známky edému [3]. Byl nalezen statisticky 

významný rozdíl W/D poměru mezi skupinami 40 a 40A. Tento rozdíl je v souladu 

s histologickým rozdílem skupin 40 a 40A.   

3.4.4 Hodnocení histopatologických změn  

Histopatologický nález ve skupině 40 a 40A je v souladu s výsledky W/D poměru a 

prokazuje mírný edém ve skupině 40. Experimenty expozice mírné hyperoxii, které 

jsme nalezli v literatuře, trvaly 14 dní, není tedy možné absolutní srovnání. Nicméně i 

v těchto pracích je popisován mírný edém a ztluštění alveolo-kapilární membrány [3, 

4, 23]. 

Histopatologický obraz plicní tkáně skupiny skupiny 80 zahrnuje podle předpokladu 

nejvíce odchylek od kontrolních skupin a je v souladu s jinými histopatologickými 

nálezy vysoké hyperoxie v literatuře[1,2]. Porovnáním skupin 80 a 80A mezi sebou je 

možné vyslovit domněnku, že vitamin A mohl zabránit rozšíření a ztluštění 

terminálních sakulů a zároveň zachovat přiměřenou sekundární septaci.  

3.4.5 Hodnocení exprese genu VEGF-A 

Genová exprese VEGF-A se statitisticky významně lišila u obou skupin vystavených 

80% hyperoxii v porovnání s kontrolní skupinou. Skupina 80A měla expresi o 20 % 

vyšší než skupina 80, ale tento rozdíl nebyl statisticky významný. Naše výsledky 

nejsou dostatečné k potvrzení hypotézy, že kyselina retinová zabraňuje poklesu 

exprese genu VEGF-A v podmínkách 80% hyperoxie. Naše výsledky ve skupinách 

40A a 21A ale potvrzují, že VEGF-A gen je RA-senzitivní gen, což je v souladu se 

současnými publikacemi na toto téma .[13, 24-26]. 
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3.5 ZÁVĚRY 

 

1. 80% hyperoxie, na rozdíl od 40% hyperoxie, způsobuje růstovou 
retardaci, snižuje sekundární septaci sakulů a způsobuje pokles exprese 
genu VEGF-A.  

2. Dle výsledků W/D poměru a histologie působí 80% a pravděpodobně i 
40% hyperoxie jistou míru edématozního plicní poškození. 

3. Aplikace RA signifikantně omezuje růstovou retardaci v prostředí 80% 
hyperoxie.  

4. Kyselina retinová by mohla dle našich histologických výsledků přispívat 
k zachování přiměřené sekundární septace sakulů.  

5. Na základě výsledků W/D a histologie bychom mohli uvažovat 
o antiedématozním působení kyseliny retinové v podmínkách mírné 40% 
hyperoxie.  

6. Exprese RA-senzitivního genu VEGF-A byla signifikantně významně 
zvýšena v podmínkách normoxie a 40% hyperoxie. Aplikace kyseliny 
retinové moderuje pokles exprese genu pro VEGF-A při expozici 80% 
hyperoxii, tento rozdíl ale není signifikantní.  
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4 VLIV HYPEROXIE NA EXPRESI PROINFLAMAČNÍCH 
MARKERŮ V PLÍCI NOVOROZENÉ MYŠI 
 
4.1 ÚVOD 

Současně s přímým poškozením endoteliálních a epiteliálních buněk, které je 

způsobeno zvýšenou tvorbou ROS, patogeneze plicní kyslíkové toxicity zahrnuje 

uvolnění mediátorů z aktivovaných leukocytů i jiných buněk. Zvýšená exprese genů 

proinflamačních mediátorů časově předchází influxu neutrofilů a histopatologickým 

změnám, což svědčí o významu detekce těchto změn a jejich důležité roli v organizaci 

zánětlivé odpovědi [1].  

Prozánětlivé cytokiny jsou klíčové ve vývoji BPD. Cytokiny startují invazi leukocytů, 

uvolnění proteolytických enzymů a další tvorbu ROS a způsobují tak 

autoinflammatorní odpověď plicní tkáně, která vede k jejímu poškození. Cytokiny 

mění úkoly buňky a chemokiny, chemotaktické cytokiny, jsou cytokiny, které 

způsobují pohyb-migraci buněk. Cytokiny interferují se signálními cestami vývoje 

plíce, a tak zasahují do její fyziologické maturace [27]. 

Smysl zánětlivé odpovědi v patogenezi kyslíkové toxicity plic zůstává ale i nadále 

kontroverzní. Není totiž jasné, do jaké míry je inflamace adaptační nebo maladaptační 

reakcí [7]. Na rozdíl od dřívějších studií se ale dnes dle výsledků z animálních studií 

zdá, že zvýšená exprese některých cytokinů, chemokinů a růstových faktorů může 

působit i protektivně při hyperoxii, protože oslabuje hyperoxií aktivované apoptotické 

signální cesty buňky [28, 29].  

V tomto experimentu jsme stanovovali expresi genů těchto tří proinflamačních 

markerů: 

TNF-α  (tumor nekrotizující faktor- α, tumor necrosis factor-α) 

TNF-α je cytokin produkovaný primárně aktivovanými makrofágy. TNF-α zvyšuje 

permeabilitu endotelu, adherenci a migraci zánětlivých buněk k plicnímu interstitiu, 

zvyšuje produkci superoxidového anionu v polymorfonukleárech a účastní se 

v regulaci apoptotických signálních cest buňky. Na druhou stranu nízké dávky TNF-α 

snižují hyperoxickou pneumonitis, edém a letalitu buněk při následné expozici 100% 

hyperoxii. Tento protektivní efekt se připisuje indukci tvorby manganové 

superoxiddismutázy (MnSOD), která vychytává superoxidové radikály v mitochondrii 

[30]. 
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U dětí s BPD byl studován vliv genetického polymorfismu TNF-α-A308-Adenin na 

rozvoj BPD, protože přítomnost této alely zvyšuje produkci TNF-α. Výsledky těchto 

studií jsou kontroverzní. Kazzi a spol. prokázal protektivní působení této alely proti 

BPD [31]. Brocodi nenalezl žádný vztah mezi BPD a tímto polymorfismem [27].  

MIP-1α (zánětlivý protein makrofágů, macrophage inflammatory protein-1α) 

MIP-1 α je tvořen především polymorfonukléary a epiteliálními buňkami. Geny pro 

myší a lidský MIP-1α mají podobnou strukturu. Sekreci MIP-1α stimulují např. 

lipopolysacharid a IL-1β. Inhibici produkce MIP-1α způsobují protizánětlivé cytokiny 

IL-4, IL-10 a kortikoidy. MIP-1α indukuje syntézu prozánětlivých cytokinů jako IL-1, 

IL-6 a TNF-α. Zvýšená fibrotizace plicní tkáně může být pravděpodobně důsledkem 

zvýšené hladiny MIP1-α [32]. 

IL-1α (interleukin-1α) 

Interleukin-1 je časný mediátor zánětu v průběhu kyslíkové toxicity. Cytokin IL-1α 

plní ale i jistou pozitivní roli, protože se váže na receptory v pneumocytech II a 

indukuje transkripční faktory potřebné k diferenciaci surfaktantového systému, 

nezávisle na efektu kortikoidů [33]. Polymorfismus dalších genů cytokinů IL-1α, IL-

1β, IL-6, IL-10, IL-12 nebyl dosud potvrzen ve vztahu k BPD [11]. 

4.2 MATERIÁL A METODIKA 

4.2.1 Zvířata 

V tomto experimentu jsme pracovali rovněž s novorozenými mláďaty myší kmene 

BALB/c, které byly chovány ve stejných podmínkách, jak je popsáno v předchozím 

experimentu v kapitole 3.2.1. 

4.2.2 Protokol expozice hyperoxii 

Novorozené myši BALB/c byly do 12hodin od narození náhodně rozděleny k novým 

matkám. Mláďata byla rozdělena do 4 skupin : 1) 40% O2 72 hod (skupina 40); 2) 80% 

O2 72hod (skupina 80); 3) 80% O2 72hod+ 24hod 21%O2 (skupina 80+24hod); 4) 

21%O2 72hod (kontrolní skupina). Expozice kontinuální 40% nebo 80% hyperoxii 

probíhala stejným způsobem jako je popsáno v předchozím experimentu v kapitole 

3.2.2. Třetí nebo čtvrtý den experimentu (u skupiny 80+24hod) byla mláďata zabita 

dekapitací. 
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4.2.3 Stanovení poměru hmotnosti nativních plic a plic po vysušení [Lung Wet 

Weight/Dry Weight Ratio ( W/D)] 

W/D poměr byl stanoven stejným způsobem jako je popsáno v předchozím 

experimentu v kapitole 3.2.4. 

4.2.4 Semikvantitativní stanovení exprese genů proinflamačních markerůí pomocí 

reverzní transkripce a polymerázové řetězové reakce (reverse transcriptase- 

polymerase chain reaction, RT PCR)  

Exprese genů proinflamačních cytokinů TNF-α, IL-1α a chemokinu MIP-1α byla 

určena stejnou metodou jako v předchozím experimentu (viz kapitola 3.2.6). 

Na provedení semikvantitativní RT-PCR se používal Thermocycler personal combi, 

Biometra (Hamburg, Německo). Po iniciální denaturaci cDNA (94 ºC, 1-3min) 

následovalo 25 nebo 30 amplifikačních cyklů dle typu genu (viz tab. 5). Jednotlivý 

cyklus pro TNF-α probíhal: denaturace při 94 °C po 45 s, hybridizace primerů při 66 

°C po 45 s a extenze primerů při 72 °C po 60 s. Jednotlivý cyklus pro IL-1α probíhal: 

denaturace při 94°C po 45 s, hybridizace primerů při 58°C po 45 s a extenze primerů 

při 72 °C po 60 s. Jednotlivý cyklus pro MIP-1α probíhal: denaturace při 94°C po 45s, 

hybridizace primerů při 55 °C po 45 s a extenze primerů při 72 °C po 60s. Jednotlivý 

cyklus pro referenční gen G3PDH probíhal: denaturace při 94 °C po 45s, hybridizace 

primerů při 60°C po 45s a extenze primerů při 72 °C po 60 s. Amplifikace probíhala 

v lineárním rozmezí. Po skončení posledního cyklu byla reakční směs inkubována při 

72 ºC po dobu 7 minut. 

PCR produkty byly poté identifikovány elektroforézou v 1,5% agarozovém gelu 

barveném ethidium bromidem a fotografovány v UV světle. Velikost produktu pro 

geny jednotlivých cytokinů byla určena porovnáním s DNA standardami o známé 

velikosti párů bazí. Pomocí softwaru BioDoc II digital (Biometra, Hamburg, 

Německo) byla provedena denzitometrická analýza PCR produktů. Výsledky genové 

exprese proinflamačních markerů byly vyjádřeny jako poměr denzity proužku genu 

cytokinu a proužku referenčního genu G3PDH konstantní denzity. 
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Tab. 5: Primery RT-PCR genů TNF-α, IL-1α a MIP-1α a referenčního genu 
G3PDH 
 

Gen 

 

Sekvence primerů (sense/antisense) 

 

Hybridizační 

teplota 

 
 

Velikost 

produktu 

PCR 

Počet 
cyklů 

TNF-α 5´-GCGACGTGGAACTGGCAGAAG-3´ / 

 5´- GGTACAACCCAT GGCTGGCA-3´. 

66 °C 277bp 25 

IL-1α 5´-CTCTAGAGCACCATGCTACAGAC-

´3/ 

5´ -TGGAATCCAGGGGAAACACTG-3´ 

58 °C 308bp 30 

MIP-1α 5´- ACTGCCCTTGCTGTT CTTCTCT-3´ / 

5´- 

AGGCATTCAGTTCCAGGTCAGTGA-3 

55 °C 261bp 25 

G3PDH 5´-CCC ATC ACC ATC TTC CAG-3´/ 

5´-ATG ACC TTG CCC ACA GCC-3´ 

60 °C 780bp 30 

 

4.2.5 Statistická analýza dat 

Data jsou zobrazena jako průměry a jejich směrodatné odchylky. K porovnání průměrů 

čtyř experimentálních skupin byla použita jednofaktorová ANOVA. Bonferroniho 

modifikace t-testu byla provedena k mnohonásobným porovnáním. 
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4.3 VÝSLEDKY 

4.3.1 Výsledky nativní hmotnosti plic a analýza W/D poměru 

Všechny novorozené i dospělé myši přežily celou dobu trvání experimentu. Tabulka 6 

ukazuje hodnoty nativní hmotnosti plic (HP) a W/D poměru novorozených myší všech 

skupin na konci experimentu. 

Jednofaktorová analýza ANOVA nativní hmotnosti plic ukázala, že experimentální 

skupiny se mezi sebou statisticky významně liší. Bonferroniho mnohonásobným 

porovnáním byl nalezen statisticky významný rozdíl skupin 80 a 80+24hod od 

kontrolní skupiny 21 (p<0,016). Skupina 40 není významně odlišná od kontrolní 

skupiny. 

Jednofaktorová analýza ANOVA poměru W/D nalezla rovněž statisticky významný 

rozdíl mezi průměry experimentálních skupin. Bonferroniho mnohonásobným 

porovnáním byl nalezen statisticky významný rozdíl mezi kontrolní normoxickou 

skupinou a skupinami 80 a 80+24hod (p<0,016). Skupina 40 se opět významně nelišila 

od skupiny 21.  

 
Tab. 6: Nativní hmotnost plic (HP), poměr hmotnosti nativních a vysušených plic 
(W/D) u všech skupin na konci experimentu.  

Data jsou uvedena jako průměry ± směrodatná odchylka; * p< 0.016 Bonferroniho 
porovnáním se skupinou 21. 

Skupina 21 40 80 80+24 hod 

Počet 

HP(mg) 

W/D 

8 

27.5±0.37 

3.58±0.13 

6 

29.8±0.36 

3.73±0.07 

7 

41.6±0.51* 

4.1±0.18* 

5 

51.6±0.3* 

4.11±0.08* 
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W/D poměr ve čtyřech experimentálních skupinách
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Obr. 8: Průměry a směrodatné odchylky W/D poměru čtyř experimentálních 
skupin. Skupiny 80 a 80+24 hod se statisticky významně liší od kontrolní normoxické 
skupiny 21.  
 

 

4.3.2 Analýza exprese genů proinflamačních markerů TNF-α, IL-1α, MIP-1α 

Denzitometrická analýza proužků RT PCR je zaznamenána v tabulce 7. Průměrné 

hodnoty denzitometrických jednotek exprese genu TNF-α čtyř experimentálních 

skupin se od sebe statisticky významně liší, F= 3,21; Fcrit=3,04; p=0,04;ν1=3; ν2=22. 

Průměrné hodnoty densitometrických jednotek RNA IL-1α a MIP-1α se od sebe dle 

ANOVA analýzy statisticky významně neliší. 

Skupiny 40 a 80 exprese genu cytokinu TNF-α jsou významně odlišné od kontrolní 

normoxické skupiny pomocí mnohonásobného porovnání dle Bonferroniho (p˂0.016). 
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Exprese genu cytokinu TNFalfa ve čtyřech 

experimentálních skupinách
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Tab. 7: Exprese genů proinflamačních markerů TNF-α, IL-1α a MIP-1α u čtyř 
experimentálních skupin.  

Data jsou průměry ± směrodatné odchylky (SD); 
p< 0.016 v rámci exprese genu cytokinu TNF-α se tyto skupiny liší od kontrolní 
skupiny 21 Bonferroniho mnohonásobným porovnáním  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Exprese genu cytokinu TNF-α 
Průměry a směrodatné odchylky optických denzit jednotlivých proužků čtyř 
experimentálních skupin. Bonferroniho mnohonásobným porovnáním se statisticky 
významně liší skupiny 40 a 80 od skupiny 21. 
 
 

Skupina 
21 40 80 80+24hod 

Počet 

TNF-α (OD) 

TNF- α/G3PDH 

IL-1α (OD) 

IL-1 α/G3PDH 

MIP-1α(OD) 
MIP-1 α/G3PDH 

8 

205.1±42.4 

0.41 

646±276 

1.39 

1357±803 

2.7 

6 

648±386* 

1.3 

498±390 

0.99 

1054±729 

2.11 

7 

569±315* 

1.14 

417±392 

0.83 

988±668 

1.98 

5 

380±245 

0.76 

422±297 

0.85 

2190±912 

4.38 
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Obr. 10: Exprese genu proinflamačních markerů MIP-1α, TNF-α, IL-1 α a 
referenčního genu G3PDH v jednotlivých vzorcích čtyř experimentálních skupin. 
Velikost PCR produktu MIP-1 α je 261bp, TNF-α 277bp, IL-1α 308bp a referenčního 
genu G3PDH 780bp. Statistický rozdíl mezi průměry experimentálních skupin byl 
nalezen u genu proinflamačního cytokinu TNF-α. 
  

4.4 DISKUSE 

4.4.1 Hodnocení přežití 

Dobu trvání tohoto experimentu přežila všechna novorozená i dospělá zvířata. 

Nezaznamenali jsme žádné známky hyperoxické toxicity, úroveň vigility 

a neurologický stav nebyly nijak ovlivněny expozicí hyperoxii. 

4.4.2 Hodnocení edému plíce-stanovením W/D poměru 

Zvýšení nativní hmotnosti plic během expozice hyperoxii se připisuje především 

extravaskulární, interstitiální akumulaci vody, sodíku a plazmatických proteinů, 

protože buněčná hmota plicního parenchymu se signifikantně nezvětšuje [10]. Ve 

skupině 40 jsme neprokázali signifikantní zvýšení nativní hmotnosti plic tak jako 

v obou skupinách vystavených vysoké hyperoxii, tj. ve skupinách 80 a 80+24hod.  

Stanovení W/D poměru se používá k určení edému plíce. Tato metoda je ale pouze 

orientační a doplňková. Podle našich výsledků 40% hyperoxie nevyvolává po 72 hod 

expozice zvýšení poměru W/D. Skupina 40 se statisticky významně nelišila od skupiny 
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21. Podle předpokladů skupiny 80 a 80+24 hod mají statisticky významně vyšší W/D 

poměr. Metoda stanovení W/D poměru spolu s malým počtem prezentovaných měření 

ale nestačí ke zobecnění těchto výsledků. Kdybychom měli kromě W/D poměru 

histologii z tohoto experimentu, mohli bychom prokázat edém i morfologicky 

a zároveň popsat rozdíl mezi skupinami 40 a 80. 

4.4.3 Hodnocení genové exprese proinflamačních mediátorů 

Data získaná touto metodou poskytují informace na úrovni změn exprese genů, 

nereflektují tedy aktuální hladinu proteinů, které vznikají expresí sledovaných genů. 

Studium změn genové exprese pod vlivem hyperoxie ale může přinést nové informace, 

které by se následně mohly uplatnit v terapeutické strategii chorob, na jejichž vzniku 

se podílí hyperoxie. 

Studie Johnstona a spol. testovala hypotézu, že ve stejné fázi hyperoxického poškození 

je exprese genů proinflamačních markerů u všech kmenů myší podobná, což by 

ukazovalo na společnou signální cestu. Všechny studované kmeny myší vykazovaly 

podobné změny v kinetice genové exprese interleukinu IL-6, Il-1α, IL-3 a TNFα [34]. 

Tyto výsledky ukazují, že přes existující rozdíly v akutní sensitivitě k hyperoxii mezi 

různými kmeny myší, následné hyperoxické poškození buněk epitelu a sdružené 

zánětlivé změny sledují stejný vzorec u všech kmenů myší. Naše výsledky jsme proto 

mohli porovnat s podobnými experimenty v literatuře. 

Ben-Ari a spol. popsal zvýšení produkce plicního TNF-α časně (3.den) v reakci na 

hyperoxii [35]. Podobně Perkowski a spol. studovala změny exprese genů během 

akutní fáze hyperoxie v prvních 72 hod u myší kmene C57BL/6 a nalezla zvýšenou 

expresi TNF-α, po 72 hod expozice[8]. Tyto závěry jsou v souladu s našimi výsledky 

a ptvrzují významnou roli TNF-α v hyperoxické inflamační reakci. 

Zaznamenali jsme statisticky významné zvýšení exprese genu proinflamačního 

cytokinu TNF-α i ve skupině vystavené 40% hyperoxii. Interpretaci nálezů 

z experimentů s mírnou hyperoxií do 50 % je ale potřeba brát s ohledem na možnost, 

že tyto výsledky mohly být způsobeny i jinak než chemickou kyslíkovou toxicitou, 

například přítomností kontaminace v hyperoxické komoře, kolísáním exponované 

hyperoxie či usmrcením zvířete [3,10]. Detekované změny na úrovni exprese genů 

také nemusí být funkčně signifikantní. Nicméně pokud by zvýšení exprese genu 
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TNF-α při expozici 40% hyperoxii bylo opakovaně prokázáno dostatečným počtem 

měření, je možné předpokládat zánětlivou odpověď plicní tkáně i při mírné hyperoxii. 

Vzhledem ke kontroverznímu významu zvýšení produkce TNF-α se může jednat 

i o obrannou či adaptační reakci organismu, jak by lépe prokázal experiment 

dlouhodobější expozice 40% hyperoxii. 

Warnerová a spol. popisuje nárůst genové exprese interleukinu 1α (IL-1α) 

a zánětlivého proteinu makrofágů-1α (MIP-1α) po 3 dnech expozice s kulminací 5. den 

a zvýšenými hodnotami do 14. dne trvání expozice hyperoxii. Nárůst exprese  

genu IL-1α proti normoxickým kontrolám tvořil cca 50–80 % [1]. V našem 

experimentu jsme nedetekovali statisticky významný nárůst exprese genu IL-1α 

u hyperoxických skupin, ale tento cytokin je pozdější marker hyperoxického poškození 

než např. interleukin-1β z rodiny interleukinů. Je proto možné, že trvání našeho 

experimentu nebylo dostatečné k záznamu statisticky významného zvýšení.  

Zvýšení genové exprese MIP-1α proti kontrole činilo ve výsledcích pokusu Warnerové 

a spol. 300 %–400 % [1]. Je pravděpodobné, že MIP-1 α, který dle Warnerové 

kulminuje 5.den, má významnou roli v inflammatorní fázi hyperoxické reakce. Je mu 

přikládána role v patogenezi plicní fibrozy a zvýšená hladina proteinu MIP-1α byla 

nalezena u dětí s vývojem chronického plicního onemocnění [32].  

Naše data exprese genu proinflamačního chemokinu MIP-1α ukazují maximum ve 

skupině 80+´24hod, současně ale mají i vysokou hodnotu exprese v kontrolní skupině 

21 a dle analýzy ANOVA se průměry experimentálních skupin neliší. Je proto 

možné,že došlo k metodické chybě.  

Nicméně nejvyšší exprese genu pro MIP-1α ve skupině 80+24hod naznačuje 

užitečnost nového experimentu, který by stanovil expresi genu pro MIP-1α s větším 

odstupem po expozici hyperoxii. Pokud by i tento experiment prokázal zvýšení 

exprese genu pro MIP-1α, bylo by možné spekulovat o patofyziologické úloze MIP-1α 

během reparace po hyperoxické expozici.  
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4.5 ZÁVĚRY 

1. Dle výsledků tohoto skromného experimentu expozice 80% hyperoxii, na 

rozdíl od expozice 40% hyperoxii,působící po dobu 72hod vyvolává 

edématozní poškození detekované zvýšením W/D poměru.  

2. Aktivace zánětlivé odpovědi v podobě signifikantního zvýšení exprese 

genu proinflamačního cytokinu  TNF-α byla zaznamenána při expozici 

40% i 80% hyperoxii.  
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5 POUŽITÉ ZKRATKY 

 
AGPC metoda– metoda izolace RNA 
BPD – bronchopulmonální dysplázie 
cDNA – komplementární deoxyribonukleová kyselina 
G3PDH – glukoza-3- fosfát dehydrogenáza 
HP – hmotnost plic 
IL-10 – interleukin 10 
IL-1α – interleukin 1α 
IL-1β – interleukin 1β  
IL-6- interleukin 6 
MIP-1α – inflamační protein makrofágů 1α 
RA – kyselina retinová 
RNA – ribonukleová kyselina 
ROS – volné kyslíkové radikály 
RT PCR – reverzní transkripce a polymerázová řetězová reakce 
TGF-β – transformující růstový faktor β 
TH – tělesná hmotnost 
TNF-α – tumor nekrotizující faktor α 
VEGF – vaskulární endoteliální růstový faktor 
VEGF-A – vaskulární endoteliální růstový faktor A 
VEGFR-1 – receptor 1 vaskulárního endoteliálního růstového faktoru 
VEGFR-2 – receptor 2 vaskulárního endoteliálního růstového faktoru. 
W/D – poměr nativní hmotnosti plic a hmotnosti plic po vysušení 
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IIB Anemometrické měření dechových objemů během 
vysokofrekvenční oscilační ventilace  
 
1 ÚVOD 

1.1 VYSOKOFREKVENČNÍ OSCILAČNÍ VENTILACE (HFOV) 

Vysokofrekvenční oscilační ventilace byla uvedena do klinické praxe koncem 80. let 

minulého století. Tato metoda umělé plicní ventilace slibovala snížení poškození 

nezralé plicní tkáně předčasně narozených novorozenců.  

HFOV dosahuje účinné výměny plynů při hodnotách dechového objemu (VT) menších 

nebo blížících se hodnotě mrtvého dýchacího prostoru při suprafyziologických 

frekvencích (8–30Hz). Monitorování správně vedené strategie optimálního plicního 

objemu je během HFOV omezené zvláště u nezralých novorozenců v porovnání se 

současnými možnostmi monitorování dynamických plicních funkcí a kapnometrie 

v průběhu konvenční ventilace. Tento fakt tak může přispívat ke kompromitaci HFOV 

metody v klinické praxi a může být jedním z důvodů rozdílných výsledků dosažených 

v animálních experimentech [36, 37] a ve srovnávacích studiích na nezralých 

novorozencích [38]. 

1.2 VÝZNAM MONITORACE DECHOVÝCH OBJEMŮ 

Eliminace CO2 v průběhu HFOV probíhá míšením plynů při nepřímé ventilaci za 

využití mechanismů výměny plynů specifických pro vysokofrekvenční ventilaci jako 

jsou zesílená difúze, pendelluft fenomén a další [39]. Ve velkých a středních dýchacích 

cestách vzniká v důsledku vysokých frekvencí turbulence směsi plynů a směrem 

distálním se difúze molekul plynu urychluje. Tzv. pendelluft fenomén zlepšuje 

výměnu plynů v distálních plicních jednotkách. Jde o vyrovnávání koncentrace plynů 

přeléváním, které probíhá mezi sousedícími alveoly s rozdílnými časovými 

konstantami.  

Fredberg a spol. definoval ventilaci, t.j. eliminaci CO2 během HFOV následující 

rovnicí: VCO2=f 
x 

x VT 
y, kde f je frekvence, x=0,5–1, y=1,5–2,2 [40, 41]. Koeficient y 

je vyšší než x, a proto – jak je dokumentováno i na modelech in vitro – představuje VT 

výraznější determinantu ovlivňující ventilaci než frekvence (f). Již velmi malé změny 

v dechovém objemu, řádově desetiny mililitru mohou způsobit velké změny 

v hodnotách arteriální tenze oxidu uhličitého (kapnie, PaCO2). Kolísání kapnie 

a zvláště hypokapnie mohou způsobit poruchy perfúze v mozku, ischemické inzulty 
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a následné poškození bílé hmoty CNS zvláště u extrémně nezralých novorozenců [42]. 

Bez objektivní monitorace dechových objemů během HFOV se ošetřující lékař musí 

spolehnout na subjektivní pozorování pohybů hrudníku a časté arteriální odběry 

k určení hodnoty kapnie, aby mohl adekvátně měnit ventilační strategii.  

Objemový výkon HFOV ventilátoru je kromě jiného nepřímo závislý na odporu 

dýchacích cest a na poddajnosti plic pacienta [43]. Monitorace dechových objemů 

napomáhá optimalizaci ventilační strategie s ohledem na jinak těžko zachytitelné 

změny vlastností dýchacího systému pacienta, protože usnadňuje řídit tlakový výkon 

ventilátoru (amplituda, ∆P) tak, aby byl objemový výkon relativně konstantní. 

Dynamické změny VT v delších časových intervalech tak mohou zároveň poskytovat i 

orientační informaci o měnícím se charakteru plicního onemocnění. 

1.3 METODY MONITOROVÁNÍ DECHOVÝCH OBJEMŮ BĚHEM HFOV 

Ačkoliv se během konvenční ventilace dají měřit dechové objemy, přesné měření VT 

během HFOV naráželo na technické problémy. Tyto problémy byly dány nutností 

měřit tok při vysokých frekvencích (6–15Hz) se stupněm přesnosti dostatečným 

k monitoraci relativně malých změn VT [44] . 

Kontinuální monitorace VT během HFOV je možná pomocí sensorů, které detekují 

pohyby hrudníku (pletyzmografické a LASERové měření) nebo pomocí sensorů 

umístěných mezi endotracheální kanylou pacienta a ventilačním okruhem 

(pneumotachografické a anemometrické měření) [45]. Monitorace pomocí sensorů 

lokalizovaných poblíž hrudníku pacienta zachycuje většinou trendy pohybu hrudní 

stěny, nikoliv numerické hodnoty. Celotělovou pletyzmografii pro měření VT během 

HFOV využívají především experimenty s animálními modely. Dimitriou a spol. 

publikoval výsledky klinické studie pneumotachografického měření VT během HFOV 

[46]. Rutinní užití pneumotachografů v klinické praxi je ale obtížné především pro 

nutnost přesné kalibrace přístroje pro jednotlivé frekvence. 

1.4 ANEMOMETRICKÉ MĚŘENÍ DECHOVÝCH OBJEMŮ BĚHEM HFOV  

Neonatální respirační monitor SLE 2100 VPM pracuje pomocí sensoru- anemometru- 

se žhavým dvojitým vláknem. Scalfaro a spol. na modelu plíce prokázal, že 

anemometr je schopen měření dechových objemů během HFOV při frekvencích 8 až 

13 Hz, tedy v rozmezí, které je nutné pro využití v klinické praxi s požadovanou 

přesností [44].  
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Byla zaznamenána data kontinuálního anemometrického měření dechových objemů a 

jejich vzájemných ventilačních parametrů a kapnie během klinické praxe HFOV 

ventilace.  

Testovali jsme užitečnost komerčně dostupného anemometrického monitoru SLE 

2 100 VPM, který je schopen kontinuálně měřit malé změny dechových objemů při 

vysokých frekvencích. Tento přístroj obsahuje sensor se žhavým dvojitým vláknem, 

který zobrazuje exspirační dechové objemy (VTE) numericky i graficky.  

Hlavními cíly této studie bylo: definovat hodnoty normokapnických VTE, popsat 

situace, ve kterých anemometricky měřené VTE překračují hodnotu mrtvého dýchacího 

prostoru, určit korelace mezi VTE a kapnií a mezi VTE a dalšími respiračními 

parametry. Konečně jsme hodnotili přínos kontinuálního měření exspiračních 

dechových objemů touto metodou v klinické praxi a možnost využití měření 

dechových objemů k výpočtu aktuální hodnoty kapnie pacienta. 

 

2 PACIENTI A METODIKA 

2.1 VŠEOBECNÁ PÉČE O PACIENTY 

Všichni pacienti byli léčeni na jednotce intenzivní péče Perinatologického centra 

Gynekologicko-porodnické kliniky VFN. K získání arteriální tenze krevních plynů, 

zvláště kapnie, a k měření krevního tlaku během HFOV byla provedena kanylace 

umbilikální nebo periferní arterie. Opakovaně byly prováděny RTG snímky hrudníku 

k zhodnocení rozpětí a struktury plíce v průběhu měnícího se charakteru plicního 

onemocnění.  

Hodnoty anemometricky měřených dechových objemů během HFOV byli získány od 

pacientů ventilovaných metodou HFOV kdykoliv během jejich hospitalizace. HFOV 

metoda byla tedy použita jako elektivní nebo rescue mód léčby respiračního selhání. 

Data byla získána od pacientů s homogenním nebo s heterogenním plicním 

onemocněním. 
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2.2 STRATEGIE UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE 

 
Všichni pacienti byli ventilováni HFOV ventilátorem Sensormedics 3 100A. Ventilátor 

Sensormedics 3 100A umožňuje pouze vysokofrekvenční oscilační ventilaci. Oscilační 

kmity zde vznikají kmitáním membrány v prostoru ventilačního okruhu. Ovládání 

středního distenčního tlaku (continual distending pressure, CDP) je řešeno škrcením 

průtoku vystupujícího z okruhu tzv. balonkovým ventilem. Funkce primárně 

nastavitelné obsluhou ventilátoru jsou rozkmit membrány, kterým se generuje 

amplituda (0–100 cm H2O), dále CDP (3–45 cm H2O), frekvence (3–18 Hz) a poměr 

inspiria a exspiria, I:E 1:2-2:1. Exspirium je aktivní vzhledem k bifázické tlakové 

křivce. Průběh tlakové křivky se u ventilace novorozenců a modelu plic novorozence 

blíží k tvaru konstantního tlaku v inspiriu i exspiriu. Tvar průtokové křivky je pak 

hlavně v exspiriu téměř exponenciální. 

Hlavním principem terapie vysokofrekvenční oscilační ventilace byla vysokoobjemová 

strategie ( high volume strategy, HVS) s dosažením optimální inflace plíce. Frekvence 

byla nastavena mezi 10–15Hz a poměr inspiria a exspiria byl u všech pacientů 

konstantní 1:2. Amplituda byla iniciálně nastavena tak, aby bylo dosaženo 

odpovídající vibrace hrudníku pacienta a následně upravena na nejnižší možnou 

hodnotu při současné normokapnii. Hodnota frakce vdechovaného kyslíku (FiO2) byla 

po dosažení optimální inflace plíce a oxygenace snižována za udržení normoxémie 

(PaO2 55–80mmHg). Střední distenční tlak byl nastavován k dosažení optimální 

inflace plíce vzhledem ke změnám v její kompliance. Rentgenové snímky s pravou 

hemidiafragmou v medioklavikulární čáře ve výšce 9. žebra byly považovány za 

optimálně inflované. CDP byl rovněž upravován k dosažení optimálního rozpětí 

alveolů a k optimalizaci oxygenace co nejdříve.  

2.3 MĚŘENÍ DECHOVÝCH OBJEMŮ 

Dechové objemy byly měřeny neonatálním respiračním monitorem SLE 2100 VPM, 

který pracuje pomocí sensoru-anemometru se žhavým dvojitým vláknem. Koeficient 

tepla mezi zahřívaným vláknem a pohybujícím se plynem je proporcionální rychlosti 

plynu, proto může být ztráta tepla využita k měření toku v anemometru. Inspirační 

a exspirační tok plynu jsou přesně zaznamenány uvnitř sensoru a na displeji se 

zobrazují pouze exspirační dechové objemy. Interpretaci zobrazovaných hodnot VTE je 
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třeba provádět s ohledem na velikost paratracheálního úniku, který je rovněž na 

displeji kontinuálně zobrazován. 

Křivka závislosti dechového objemu na průtoku umožňuje kontinuální grafické 

zhodnocení stability měřeného VTE. Sensor je umístěn mezi ventilační okruh a konec 

endotracheální kanyly pacienta. Přesnost tohoto sensoru garantovaná výrobcem je 

±8%. Monitor SLE 2 100 VPM měří tok (max 30l/min), dechový objem (v rozmezí 

0,1–999ml, rozlišení až 0,1ml je-li VTE<100 ml) a tlak (od –10 do 120cmH2O) 

a zobrazuje křivku změn tlaku a objemu. Vysoká senzitivita monitoru SLE 2 100 VPM 

i ke změnám objemu velikosti 0,1 ml umožňuje měření dechových objemů během 

HFOV.  

Arteriální odběr ke stanovení PaCO2 byl prováděn po dvacetiminutové stabilizaci 

hodnot na displeji monitoruVTE: a) měřená dechová frekvence odpovídala cca ± 

30/min. frekvenci nastavené na ventilároru apnoického pacienta; b)hodnota VTE 

kolísala v rozmezí 5–10 % dominující hodnoty na displeji; c) hodnoty paratracheálního 

úniku („leak“) byly <10 %. 

2.4 STANOVENÍ MRTVÉHO DÝCHACÍHO PROSTORU 

Extratorakální mrtvý dýchací prostor u intubovaných pacientů závisí na délce 

a vnitřním průměru endotracheální kanyly, na objemu adaptéru a na připojení sensoru 

[47]. Intratorakální mrtvý prostor je relativně konstatní (okolo 1.0ml/kg), může se 

zvětšit natažením měkkých dýchacích cest nezralých novorozenců. 

Extratorakální mrtvý prostor byl stanoven jako součet vnitřního objemu tracheální 

kanyly s adaptérem a sensorem anemometru. Objem těchto prostor byl změřen po 

naplnění celého sytému vodou. Bylo naměřeno rozpětí extratorakálního mrtvého 

prostoru v rozmezí 2.8-3.2ml v závislosti na průměru endotracheální kanyly. 
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2.5 ZÁZNAM DAT A STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ 

Byla zaznamenána základní data o pacientech: gestační stáří při narození, porodní 

hmotnost, čas narození a průměr endotracheální kanyly. Diagnoza plicního 

onemocnění byla stanovena pomocí klinického, laboratorního a rentgenologického 

vyhodnocení. Syndrom respirační tísně (respiratory distress syndrome, RDS) 

eventuálně s přítomností plicní hypoplázie byl klasifikován jako homogenní plicní 

onemocnění a ostatní diagnozy byly klasifikovány jako heterogenní plicní 

onemocnění.  

Registrovali jsme čas, pH, arteriální tenzi krevních plynů (PaO2 a PaCO2 ) a ventilační 

režim včetně dechových objemů, na kterém byly tyto hodnoty vnitřního prostředí 

dosaženy, tj. VTE , CDP, amplitudu, frekvenci a FiO2. Záznam dat jsme prováděli po 

dosažení výše popsaných kriterií stabilizace hodnot pro registraci anemometricky 

měřených VTE. Interval mezi jednotlivým sběrem dat byl závislý na aktuální nutnosti 

analýzy arteriálních krevních plynů podle klinického stavu pacienta. Záznam dat byl 

prováděn po celou dobu ventilace pacienta metodou HFOV. 

Normokapnický interval arteriálních hodnot PaCO2 byl definován v rozmezí 35-

50mmHg. Byly určeny hodnoty normokapnických, hyperkapnických 

a hypokapnických VTE . Data VTE jsou prezentovány jako medián s 5% a 95% 

konfidenčním limitem.  

Naměřené VTE byly porovnány ve dvou FiO2 intervalech (0.21–0.35 vs. 0.36–1.0). Byl 

určen podíl normokapnických VTE v obou skupinách a jejich hodnoty vzhledem 

k hodnotě celkového mrtvého dýchacího prostoru. Vyšší potřeba FiO2 (více než 0.35) 

k udržení dobré oxygenace signalizuje heterogenní inflaci plíce s ventilačně perfúzním 

nepoměrem (V/Q) při strategii optimálního plicního objemu 

Statistické hodnocení bylo provedeno dvouvýběrovým t-testem, testem dle Wilcoxona 

a testem dle Kruskala a Wallise. Byla provedena lineární regrese mezi hodnotami 

PaCO2 jako závisle proměnnou a VTE jako nezávisle proměnnou a dále mezi VTE jako 

závisle proměnnou a CDP, FiO2 , frekvencí, amplitudou a alveolo-arteriálním indexem 

(A-aDO2) jako nezávisle proměnnými, aby bylo možné popsat předpokládané 

závislosti mezi těmito proměnnými. Koeficienty matematického vztahu k predikci 

kapnie byly vypočteny násobnou lineární regresí z lineárních regresí mezi VTE, PaCO2, 

CDP a FiO2. Naměřené a vypočtené hodnoty kapnie byly porovnány a byla stanovena 

pozitivní prediktivní hodnota (positive predictive value, PPV) v definovaných pásmech 
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kapnie. ANOVA a Mann-Whitney U test byly použity ke stanovní statistické 

významnosti. 

3 VÝSLEDKY 

3.1 CHARAKTERISTIKA SOUBORU PACIENTŮ 

Ve výzkumném období bylo zpracováno 214 měření VTE a vzájemných kapnií 

a ventilačních parametrů od 28 pacientů. Medián porodní hmotnosti pacientů byl 852 g 

(rozmezí: 435g–3450g) a medián gestačního stáří při narození byl 27.2 týdne (rozmezí: 

23.3–41.0). Všechna měření byla provedena v 3.–145.hodině života pacientů. Medián 

trvání HFOV ventilace byl 68 hodin (rozmezí: 12–288 hodin). K ventilaci pacienta 

byly použity endotracheální kanyly velikosti 2.5; 3.0; 3.5mm adekvátně podle 

hmotnosti pacienta. Tabulka 1 charakterizuje soubor pacientů, od kterých byla 

anemometrická měření dechových objemů získána. Nejčastější diagnózou byl syndrom 

respirační tísně (120/214, 56 %).  

 

Tab. 1: Charakteristika jednotlivých pneumopatií-počet pacientů a počet měření  

Diagnozy pneumopatií Počet pacientů  
(A=28) 

Počet měření 
(A=214) 

RDS 15 (54 %) 76 (36 %) 
ARDS   2 (7 %)   2 (1 %) 
Pneumonie   2 (7 %) 31 (15 %) 
Pneumotorax,RDS   2 (7 %) 22 (10 %) 
Plicní hypoplázie,RDS   4 (14 %) 44 (21 %) 
Kongenitální fluidotorax   2 (7 %) 36 (17 %) 
MAS   1 (4 %)   3 (1 %) 

Vysvětlivky zkratek: RDS (respiratory distress syndrom), syndrom respirační tísně; 
ARDS (adult respiratory distress syndrom), syndrom respirační tísně s podílem plicní 
hypertenze; MAS (meconium aspiration syndrom), syndrom aspirace mekonia. 
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3.2 VÝSLEDKY ANEMOMETRICKÉHO STANOVENÍ NORMOKAPNICKÝCH, 
HYPOKAPNICKÝCH A HYPERKAPNICKÝCH EXSPIRAČNÍCH DECHOVÝCH 
OBJEMŮ (VTE) BĚHEM HFOV  
 
Z 214 anemometricky měřených VTE je 118 (55%) normokapnických, 42 (20%) 

hypokapnických a 54 (25%) hyperkapnických. Podíl normokapnických, 

hypokapnických a hyperkapnických dechových objemů ze všech měření zobrazuje 

obrázek 1; hodnoty naměřených VTE v těchto třech skupinách ukazuje tabulka 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1: Podíl normokapnických, hyperkapnických a hypokapnických VTE 
 
 
 
 
 
Tab. 2: Exspirační dechové objemy-charakteristika naměřených hodnot 

 
 

všechna 
měření 
normo 
kapnická 

hypo- 
kapnická 

hyper- 
kapnická 

Počet 214 118 42 54 
Medián 1.69 1.67 1.94 1.54 
(5%;95% interval 
spolehlivosti) 

(1.61; 
1.77) 

(1.55; 
1.79) 

(1.74; 
2.14) 

(1.42; 
1.66) 
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3.3 ANALÝZA NAMĚŘENÝCH HODNOT VTE VZHLEDEM K HODNOTĚ 
CELKOVÉHO MRTVÉHO DÝCHACÍHO PROSTORU  
 

Padesát čtyři (25%) ze všech naměřených hodnot VTE bylo větších než 2,0ml/kg (30 

z nich bylo normokapnických) a pouze 11 (5%) ze všech naměřených hodnot VTE bylo 

větších než 3,0ml/kg, z nichž 7 bylo normokapnických. 

Data byla rozdělena vzhledem k jejich vzájemnému FiO2 na skupinu s FiO2 ≤0.35 (155 

ze všech 214 měření) a na skupinu s FiO2 >0.35 (59 ze všech 214 měření). Hodnoty 

FiO2 >0.35 nutné k dosažení normoxémie pacienta spolu s vyššími hodnotami alveolo-

arteriálního indexu (A-aDO2>200) jsou nepřímými ukazateli heterogenní inflace plíce 

s kolapsem některých alveolů a ventilačně perfúzním nepoměrem.  

Počet normokapnických VTE ve skupině s FiO2 >0.35 je 23 (40.6 %), zatímco ve 

skupině s FiO2 ≤0.35 je 95 (61.3 %) normokapnických dechových objemů. Tabulka 3 

uvádí statisticky významně vyšší počet normokapnických VTE a jejich nižší medián ve 

skupině s FiO2 0.21–0.35 v porovnání se skupinou s FiO2 0.36–1.0.  

 

Tab. 3: Charakteristika exspiračních dechových objemů vzhledem k vzájemným 
FiO2 

 
 

FiO2 

0.21-0.35 
FiO2 

0.36-1.0 
VTE(ml/kg) 1.61(1.52;1.7) * 2.06(1.93;2.19) 
Počet normomokapnických VTE  
Počet normokapnických VTE>2,0ml/kg 

95/155 (61%) ♥ 
16/95 (17%)♣ 
 

23/59 (39%) 
14/23(60%) 

VTE jsou udávány v mediánu (5%;95% interval spolehlivosti); * p<0.002;♥ p<0.01; 
♣ p<0.02. 
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3.4 STANOVENÍ KORELACE MEZI DECHOVÝMI OBJEMY A DALŠÍMI 
RESPIRAČNÍMI PARAMETRY (PACO2, CDP, FIO2, F, AMPLITUDA) PŘI HFOV  
 

Lineární regresní analýza všech měření prokázala statisticky signifikantní (r=0.06, 

p<0.001) negativní korelaci mezi VTE a PaCO2. Vysoce statisticky signifikantní 

pozitivní korelace byla nalezena mezi normokapnickými i všemi hodnotami VTE jako 

závisle proměnnou a CDP, FiO2 a A-aDO2 jako nezávisle proměnnými (r=0.49, r=0.50 

a r=0.55; p<0.001). Frekvence a amplituda nekorelovaly s VTE ani s PaCCOO22..  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Lineární regresní analýza mezi  VTE jako nezávisle proměnnou a PaCO2 
jako závisle proměnnou 
Silné čáry zobrazují proložené regresní křivky, slabé čáry určují 95% intervaly 
spolehlivosti. Negativní korelace R2 =0.06, p<0.001.  
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Obr. 3: Lineární regresní analýza mezi CDP jako nezávisle proměnnou a VTE jako 
závisle proměnnou 
Silné čáry zobrazují proložené regresní křivky, slabé čáry určují 95% intervaly 
spolehlivosti. Pozitivní korelace R2= 0.28, p<0.001. 
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Obr. 4: Lineární regresní analýzy mezi FiO2 jako nezávisle proměnnou a VTE jako 
závisle proměnnou. Silné čáry zobrazují proložené regresní křivky, slabé čáry určují 
95% intervaly spolehlivosti. Pozitivní korelace R2= 0.28, p< 0.001. 
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Obr. 5: Lineární regresní analýza mezi A-aDO2 jako nezávisle proměnnou a VTE 
jako závisle proměnnou. Silné čáry zobrazují proložené regresní křivky, slabé čáry 
určují 95% intervaly spolehlivosti. Pozitivní korelace R2=0.33, p< 0.001.  
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3.5 URČENÍ KOEFICIENTŮ VÝZNAMNÝCH PROMĚNNÝCH (NASTAVENÉ 
VENTILAČNÍ PARAMETRY) KE STANOVENÍ ROVNICE PRO VÝPOČET 
KAPNIE PACIENTA  
 

Matematický vztah získaný násobnou lineární regresí pro predikci kapnie má 

následující tvar: 

PaCO2= ─5,6*VTE─0,2*CDP+6,2*FiO2+49,2.  

Porovnání mezi naměřenými a vypočtenými hodnotami PaCCOO22  s pozitivními 

prediktivními hodnotami je v tabulce 4. Vypočtené hodnoty kapnie v intervalu 35–47 

správně předikovaly kapnii v 60 % případů. Kalkulace hodnot kapnie >47 byla 

úspěšná v 81 % případů. Tato matematická rovnice má ale bohužel velmi malou 

pozitivní prediktivní hodnotu v pásmu hypokapnie. 

  

Tab. 4: Vztah mezi hypokapnickými, normokapnickými a hyperkapnickými 
naměřenými hodnotami PaCO2 a vypočtenými hodnotami kapnie pomocí výše 
uvedeného matematického vztahu 

Vypočtené PaCO2 mmHg 

Naměřené PaCO2, mmHg 

(n) 

<35 

(n=14) 

35–47 

(n=178) 

>47 

(n=21) 

<35 (n) 
35–50 (n) 

>50 (n) 

4 

10 

0 

37 

106* 

35 

1 

2 

18♣ 

*PPV normokapnie=60 % 
♣PPV hyperkapnie=81 %,  
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4 DISKUSE 

4.1 HODNOTY HYPOKAPNICKÝCH, NORMOKAPNICKÝCH A 
HYPERKAPNICKÝCH ANEMOMETRICKY MĚŘENÝCH DECHOVÝCH 
OBJEMŮ 
 

Anemometr, který měří exspirační dechové objemy, umožňuje kontinuální monitoraci 

dechových objemů v klinické praxi HFOV. Scalfaro a spol. na modelu plíce prokázal, 

že anemometr je schopen měření VTE během HFOV [44]. Publikace, která je 

přílohou této disertační práce, je zatím jedinou prací, která prezentuje klinická data 

anemometricky měřených dechových objemů během HFOV.  

Medián anemometricky naměřených exspiračních dechových objemů, prezentovaných 

v této práci, je v pásmu normokapnie 1.67ml/kg (rozptyl 1.11–5.72ml/kg). Široký 

rozptyl těchto normokapnických hodnot je pravděpodobně způsoben různou tíží a 

charakterem pneumopatií (homogenních i nehomogenních), neadekvátní plicní inflací 

a různým ventilačně-perfúzním poměrem během měření.  

Medián pneumotachograficky naměřených VT u předčasně narozených novorozenců 

s RDS pro pásmo normokapnie (PaCO2 35–50mmHg) byl dle Dimitrioua a spol. 

2,4ml/kg (rozptyl 1,0–3,6ml/kg) [46]. Pacienti, od kterých byla získána 

pneumotachografická měření Dimitrioua a spol., byli léčeni metodou HFOV jako 

rescue terapií po selhání konvenční ventilace, zatímco většina pacientů naší studie 

anemometricky měřených dechových objemů byla léčena elektivně HFOV ventilací. Je 

tedy možné předpokládat závažnější respirační selhání pacientů Dimitrioua a spol. 

s nutností použití vyšších hodnot dechových objemů během HFOV.  
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4.2 HODNOTY DECHOVÝCH OBJEMŮ BĚHEM HFOV VZHLEDEM 
K HODNOTĚ CELKOVÉHO MRTVÉHO DÝCHACÍHO PROSTORU  
 

Práce Dimitrioua i naše prezentuje většinu měření s hodnotou nižší než je arbitrážně 

stanovená hodnota celkového mrtvého dýchacího prostoru. Naše výsledky - na rozdíl 

od výsledků pneumotachografického měření dechových objemů ve studii Dimitrioua 

a spol. překračují hodnotu celkového mrtvého dýchacího prostoru v menším procentu 

případů (Dimitriou 71% VT> 2.0ml/kg vs. 25% v naší studii; počet VTE>3.0ml/kg byl 

v naší studii třikrát méně častý než popisuje Dimitriou a spol. 5 % vs. 16 %) [46]. 

Důvodem pro tuto diskrepanci může být použití různých metod měření dechových 

objemů i různě závažné plicní onemocnění pacientů léčených pomocí HFOV, 

u kterých byly dechové objemy měřeny. 

Data naměřených dechových objemů byla rozdělena podle vzájemné frakce 

inspirovaného kyslíku (FiO2), abychom mohli porovnat medián a rozptyl hodnot VTE 

při různě závažné pneumopatii. Hodnoty FiO2 > 0.35 nutné k dosažení normoxémie 

pacienta spolu s vyššími hodnotami alveoloarteriálního indexu (A-aDO2>200) jsou 

nepřímým ukazatelem heterogenní inflace plíce s kolapsem některých alveolů 

a ventilačně perfúzním (V/Q) nepoměrem. Takové situace vyžadují vyšší FiO2 

k dosažení normoxemie a vyšší CDP k rozepětí a udržení optimální inflace plíce 

s nízkou kompliance. Dlouhodobé použití vysokého kontinuálního distenzního tlaku 

zvětšuje objem intratorakálního mrtvého dýchacího prostoru v důsledku distenze 

měkkých dýchacích cest extrémně nezralých novorozenců, a proto dále akcentuje 

nutnost vyšších VTE. Zároveň se v takovýchto situacích zvyšuje pravděpodobnost 

adverzních účinků ventilace na perfúzi a zvýšení V/Q nepoměru.  

Vzájemné hodnoty VTE při současném FiO2>0.35 mají signifikantně vyšší medián 

a větší rozptyl hodnot VTE, které překračují arbitrážní hodnotu mrtvého dýchacího 

prostoru v porovnání se skupinou VTE s vzájemným FiO2≤0.35. Ve specifických 

situacích, kdy je nutné k dosažení normoxémie pacienta použít FiO2>0.35 a 

k normokapnické ventilaci hodnot VTE>3.0ml/kg, může být pravděpodobně část 

alveolů ventilována přímo způsobem obdobným konvenční ventilaci. 

Anemometricky měřené VTE tedy mohou v určitých fázích ventilace u závažných 

pneumopatií překračovat hodnotu celkového mrtvého dýchacího prostoru. Tyto 

specifické situace reflektuje pouze 5% z celkového počtu našich 214 měření, které 

dosahují hodnot větších než 3.0ml/kg.  
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4.3 KORELACE MEZI DECHOVÝMI OBJEMY A DALŠÍMI RESPIRAČNÍMI 

PARAMETRY 

 
Na 214 měřeních jsme potvrdili předpokládané statisticky významné korelace mezi 

dechovým objemem a kapnií, dechovým objemem a středním distenčním tlakem, 

frakcí inspirovaného kyslíku a alveolo-arteriálním indexem. 

Signifikantní negativní korelace mezi VTE a PaCO2 dokládá klíčový význam 

dechového objemu pro ventilaci pacienta v souladu s Fredbergovou rovnicí pro 

eliminaci CO2 během HFOV [40].  

Signifikantní pozitivní korelace mezi normokapnickými VTE a CDP, FiO2 a A-aDO2 

v naší studii je výsledkem kontinuálního ladění amplitudy k udržení nomokapnie při 

měnícím se rentgenovém obrazu plicního onemocnění a změnách oxygenace. Design 

naší studie a naše výsledky odrážejí obvyklou klinickou praxi, kdy změny ventilačních 

parametrů jdou paralelně se změnami biofyzikálních vlastností respiračního systému. 

Vyšší dechové objemy jsou nutné k dosažení normokapnických hodnot PaCO2 při 

vyšším CDP k rozpětí a udržení optimální inflace plíce s nízkou compliance.  

Výsledek signifikantní pozitivní korelace mezi normokapnickými VTE a CDP, FiO2 

a A-aDO2 v naší studii je v souladu se závěry experimentální práce Pillow a spol. Tato 

autorka zkoumala na animálním modelu jehněte vliv změn kompliance respiračního 

systému na velikost dechových objemů během HFOV a cyklické změny 

intrapulmonárního tlaku v heterogenních nebo homogenních podmínkách respiračního 

systému [48]. Dechové objemy během HFOV byly měřeny rovněž anemometricky, 

stejným přístrojem jaký jsme použili v naší klinické studii. Simulace heterogenního 

plicního onemocnění ukázala, že intrapulmonální tlaky, amplitudy a dechové objemy 

jsou větší u modelu s nižší časovou konstantou, tedy s nižší kompliance. 
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4.4 VYUŽITELNOST MATEMATICKÉHO VZTAHU PRO PREDIKCI KAPNIE 

Předpokládáme, že hodnoty VTE a jejich vzájemné CDP, FiO2 nás informují o 

závažnosti plicního onemocnění, a proto jsme stanovili koeficienty matematické 

rovnice s těmito třemi proměnnými k výpočtu kapnie. 

Matematický vztah pro výpočet aktuální kapnie pracuje s ventilačními parametry, 

které mají vliv na hodnotu VTE. Ačkoliv je pozitivní prediktivní hodnota pro 

normokapnické a hyperkapnické VTE relativně nízká (60 % a 81 %) a hypokapnické 

VTE jsou dokonce neprediktabilní, může být hodnota vypočteného PaCO2 užitečná 

v iniciálním nastavení ventilačních parametrů a následném ladění ventilačního režimu. 

Tato metoda může rovněž redukovat nutnost invazivní analýzy arteriálních krevních 

plynů.  

Náš přístup je nastavit VTE predikovatelné v pásmu normokapnie během iniciálního 

rozpětí plíce a časné stabilizace plicního objemu. Po dosažení stabilních ventilačních 

parametrů je predikce kapnie vypočtena pomocí prezentovaného matematického 

vztahu. Je-li vypočtená hodnota kapnie v rozmezí 35–47mmHg, iniciální amplituda 

k dosažení normokapnické hodnoty VTE měřené pomocí anemometru nemusí být 

upravována a není nutný okamžitý arteriální odběr k analýze krevních plynů. 

Je-li vypočtená hodnota kapnie v rozmezí 48-55mmHg, může být amplituda upravena 

k hornímu limitu normokapnické hodnoty VTE a opět není nutný okamžitý arteriální 

odběr k analýze krevních plynů. Při vypočtené hodnotě kapnie mimo tato dvě rozmezí 

(<35 nebo >55) je ale nutná promptní analýza arteriálních krevních plynů k určení 

vhodného nastavení amplitudy. 

Vzhledem k práci s čísly biologického materiálu zatím nemáme potřebné množství 

měření VTE a vzájemných ventilačních parametrů ke zpřesnění koeficientů 

matematického vztahu, aby bylo dosaženo predikce kapnie použitelné v klinické praxi. 
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5 ZÁVĚRY 
 
 

1. Anemometrické měření dechových objemů během HFOV poskytuje 

kontinuální objektivní neinvazivní kvantitativní informaci o ventilaci 

pacienta. 

 

2. Anemometricky měřené exspirační dechové objemy během HFOV mohou 

usnadnit vedení ventilační strategie a takto získaná informace je jedním ze 

základních stavebních kamenů klinického managementu HFOV. 
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6 POUŽITÉ ZKRATKY 

 
A-aDO2 – alveolo-arteriální kyslíková diference 
ANOVA – analýza variance 
CDP – kontinuální distenční tlak 
CNS – centrální nervový systém 
∆P – tlaková amplituda 
f – frekvence 
FiO2 – frakce inspirovaného kyslíku 
HFOV – vysokofrekvenční oscilační ventilace 
HVS – vysokoobjemová strategie 
PaCO2 – parciální tlak oxidu uhličitého 
PaO2-.– parciální tlak kyslíku 
PPV – pozitivní prediktivní hodnota 
RDS – syndrom respirační tísně 
RTG – rentgenový snímek 
V/Q – ventilačně perfúzní poměr 
VT – dechový objem; VCO2 - eliminace oxidu uhličitého 
VTE – exspirační dechový objem 
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