
Souhrn 

Hlavním cílem naší prospektivní experimentální studie bylo vytvoření klinicky relevantního 

modelu UPV zdravých a poškozených plic ventilovaných po dobu 12 hodin dnes široce 

doporučovaným Vt =6ml/kg a srovnání této ventilační strategie s prakticky běžně užívaným 

dechovým objemem Vt=10ml/kg. Do studie bylo zahrnuto celkem 52 selat prasete domácího 

(Sus scrofa f. domestica, plemeno černobílé strakaté Přeštice) stáří 5-9 týdnů. Selata byla 

rozdělena do 3 skupin: skupina B s Vt=6ml/kg (11 selat, 8 uhynulo), skupina C s Vt = 10ml/kg 

(21 selat, 5 uhynulo) a skupina D s Vt= 10ml/kg + aplikace 50ml fyziologického roztoku do 

dolních dýchacích cest (6 selat, 1 uhynulo). 

V námi předkládané studii jsme sledovali vliv UPV na několik orgánových systémů a 

eventuelní rozvoj systémové zánětlivé reakce. Použítím vyššího dechového objemu jsme 

sledovali navození možných biotraumatických změn. Nastavení ventilátoru jsme v průběhu studie 

úmyslně neměnili, jedinou změnou byla změna Fi02 dle monitorovaných hodnot Sp02. 

Prvním cílem bylo zhodnocení vlivu 2 odlišných strategií UPV a plicního poškození na respirační 

funkci a plicní mechaniku. U selat ventilovaných Vt=6ml/kg se při fixním nastavení ventilátoru 

podařilo udržet oxémii ve fyziologickém rozmezí, v čase však stoupala hodnota kapnie s 

adekvátním vlivem na acidobazickou rovnováhu. Nejvyšší smrtnost v této skupině si vyvětlujeme 

relativním snížením hodnot minutové ventilace a rozvojem respirační acidózy. Ve skupině B 

nedošlo ke změnám ventilačních indexů (AaDO2, OI, PaO2/FiO2), tedy změně funkce 

alveolokapilární membrány a difuze kyslíku. Pro skupinu C bylo charakteristické udržení 

obligatorně sledovaných parametrů kvality ventilace (oxémie a kapnie) ve fyziologickém 

rozmezí. Zhoršení ventilačních indexů v průběhu experimentu (AaDO2, OI, PaO2/FiO2) 

dokumentuje poruchu difuze plynů na alveolokapilární membráně, současně došlo ke vzrůstu 

dynamické compliance respiračního systému. Fyziologické hodnoty oxémie a ventilačních indexů 

měly jasně zhoršující se trend v průběhu ventilace u neprotektivně ventilovaných zvířat s plicním 

poškozením (skupina D). Protektivní nastavení dechového objemu bez dalších úprav na 

přechodnou dobu zajistí optimální kvalitu plicní mechaniky a není zárukou optimální eliminace 

CO2. Neprotektivní dechové objemy kvalitu plicní mechaniky negativně ovlivňují se současně 

rezultující poruchou difuze kyslíku. Kombinace plicního postižení a neprotektivní ventilace tyto 

negativní změny dále potencuje. 



Druhým cílem bylo zhodnocení vlivu UPV na funkci mimoplicních orgánů a systémů, funkci 

jater, ledvin a složení vnitřního prostředí. Ve všech skupinách zvířat byly patrny známky aktivace 

renin-angiotensin-aldosteronového systému, pokles hodinové diurézy a vzestup osmolality moče 

v závislosti na době trvání UPV. Převaha vlivu aldosteronu se projevila obráceným poměrem 

iontů v moči. Pokles diurézy byl výrazný především u neprotektivně ventilovaných zvířat s 

plicním postižením, současně došlo v této skupině k významné elevaci hodnot urey a kreatininu v 

séru. 

Třetím cílem bylo zhodnocení vlivu UPV na oběh a na možný rozvoj systémové zánětlivé 

reakce. V průběhu ventilace nedošlo ani u jedné skupiny ke změnám invazivně měřeného 

krevního tlaku a nebyly pozorovány změny v srdeční funkci hodnocené pomocí 

transthorakálního sonografického vyšetření. Námi zvolená ventilační strategie tedy významně 

neovlivnila výkon srdce jako pumpy a neměla vliv na hodnoty krevního tlaku. Rozvoj 

systémové zánětlivé reakce byl hodnocen měřením hladin prozánětlivých cytokinů a adhezních 

molekul. U všech skupin zvířat došlo k vzestupu prozánětlivého cytokinu IL-6, nejvýznamnější 

elevace byla pozorována u zvířat s plicním postižením vystavených neprotektivní ventilaci. 

Překvapivě však ani u jedné skupiny zvířat nedošlo ke vzestupu hodnot TNF-a, naopak ve 

všech studovaných skupinách došlo v průběhu studie k poklesu tohoto prozánětlivého 

cytokinu. Současně nebyly v průběhu studie zaznamenány významné rozdíly intercelulárních a 

vaskulárních adhezních molekul (p-ICAM a p-VCAM). 

Čtvrtým cílem bylo histologické zhodnocení vlivu UPV na plicní tkáň a mimoplicní orgány. 

Již makroskopické hodnocení plicní tkáně dokumentovalo ložiskové známky hyperinflace 

střídajícími se s ložisky cévné kongesce u plicní tkáně vystavené ventilaci s Vt=10ml/kg po 

dobu 12 hodin, tyto změny byly lokalizovány především v dependentních oblastech plic. Plicní 

tkáň vystavená protektivně vedené ventilaci po dobu experimentu nejevila z makroskopického 

pohledu žádné výraznější patologické změny. Histologické světelně mikroskopické vyšetření 

plicní tkáně prokázalo narušenou strukturu plicní tkáně zánětlivou infiltrací v oblasti 

alveolárních sept, bronchiolů a cévních struktur. Histologický obraz protektivně ventilované 

plíce dokumentuje mnohem méně významnou, přesto ale přítomnou buněčnou infiltraci 

alveolárních sept. Při histologickém vyšetření myokardu levé komory, jater a ledvin obou 

skupin nebyly shledány žádné patologické změny ani v jedné skupině studovaných zvířat. 



Závěrem lze říci, že přechod ze spontánního dýchaní na invazivní UPV znamená v každém 

případě zásah do homeopatie organismu. Protektivní režimy UPV nejsou zárukou zachování 

fyziologických procesů v plicní tkáni, ale garantují nezměněnou funkci a morfologii 

mimoplicních orgánů a systémů. UPV Vt=10ml/kg nesplňuje kritéria pro označení protektivní 

ventilace. 

 


