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ABSTRAKT 

Autorka:  Damaris Férová 

Název práce: Intenzivní medicína III - farmakologická léčba nemocných 

s ARDS 

Forma: Diplomová práce 

Název školy: Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci 

Králové 

Studijní obor: Farmacie 

 

Cíl a zadání: Práce je zaměřena na sběr a analýzu současných informací 

o možnostech farmakologické terapie nemocných s ARDS a formulaci 

doporučení pro léčbu ARDS. 

Hlavní poznatky: V současné době jsou možnosti terapie pro pacienty 

s ARDS omezené. Zásadní v terapeutickém managementu pacienta je užití 

protektivní ventilační strategie, pečlivého tekutinového programu a vhodné 

podpory výživy. Specifická farmakoterapie zatím není k dispozici. Pokusili jsme 

se shromáždit všechny dostupné studie, které se zabývají různými typy 

farmakoterapie (např. využití surfaktantu, svalových relaxancií, derivátů 

tetracyklinu, N-acetylcysteinu, oxidu dusnatého, mezenchymálních kmenových 

buněk, genové terapie, prostaglandinů, glukokortikoidů, inhibitorů HMG-CoA 

reduktázy, spironolaktonu a dalších). Ačkoli je spektrum výzkumu velmi široké, 

žádný typ farmakoterapie nelze jednoznačně pro léčbu ARDS doporučit. 

V současné praxi se využívá oxid dusnatý, diuretika, glukokortikoidy, inhibitory 

HMG-CoA reduktázy a svalová relaxancia.  

Závěr: Dosavadní terapie není dostačující a je i nadále nutné hledat nové 

způsoby léčby. Zdá se, že u některých testovaných typů terapie je do budoucna 

velký potenciál na úspěch (mezenchymální kmenové buňky a genová terapie). 

Vzhledem k různým příčinám syndromu a heterogenitě populace je 

pravděpodobné, že se nepodaří najít jeden univerzální typ terapie pro všechny 

nemocné s ARDS. 

Klíčová slova: ARDS, terapie, farmakoterapie, genová terapie, ventilace, 

anatomie, patofyziologie. 

 



 
 

ABSTRACT 

Author: Damaris Férová 

Title: Intensive Care Medicine III - Pharmalogical treatment of 

ARDS  

Form: Diploma Thesis 

Name of University: Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in 

Hradec Králové  

Degree: Pharmacy     

 

 

Aim and Task: The aim of diploma thesis is to gather the data and 

analyse the current information dealing with possible ways of pharmacological 

therapy of those who suffer from ARDS. The thesis also deals with formulation 

of recommendations for ARDS treatment.  

Principal information: Nowadays there are restricted possibilities of 

therapy for those who suffer from ARDS. It is essential to use protective 

ventilation strategy in therapeutic program of the patients as well as 

conservative fluid management and appropriate nutritional supplementation 

therapy. Specific pharmacotherapy is not available yet. We make an attempt to 

gather all the available treatises which are dealing with various types of 

pharmacotherapy, for example: the use of surfactant, neuromuscular blocking 

agents, tetracycline-related compounds, N-acetylcysteine, nitrogen oxide, 

mesenchymal stem cells, gene therapy, prostaglandins, glucocorticoids, 

inhibitors of HMG-CoA reductase, spironolactone etc. Although the spectrum of 

the research is extremely extensive, there is no type of pharmacotherapy which 

could be recommended for the treatment as the best one. Today is used 

nitrogen oxide, diuretics, glucocorticoids, inhibitors of HMG-CoA reductase and 

neuromuscular blocking agents.  

Conclusion: Existing therapy is not sufficient and it is essential to try to 

find new methods of treatment. Some of the tested types of therapy seem to 

have a great potential to be successful (mesenchymal stem cells and gene 

therapy). Considering the various causes of the syndrome and heterogeneity of 

the population it is probable that it will be nearly impossible to find just one type 

of therapy which will be suitable for all patients with ARDS.  



 
 

Keywords: ARDS, therapy, pharmacotherapy, gene therapy, ventilation, 
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1 Úvod 
 

ARDS je nejzávažnější forma akutního postižení plic. Jedná se o zánětlivé 

onemocnění, které je charakterizováno plicním edémem, tuhými plícemi a 

hypoxemií. 

Onemocnění postihuje respirační funkce plic, kdy se mění hodnoty 

krevních plynů. Vliv může mít i na nerespirační funkce. To se projeví 

poškozením funkce plicního nízkotlakého řečiště, postižením plicních krevních 

kapilár a lymfatických cév. Při postižení alveolární membrány je narušena plicní 

perfúze a difúze (Dolenský, 1989). V plicích je přítomen masivní plicní otok, 

jehož příčinnou je zvýšená mikrovaskulární permeabilita. Nejčastější příčinou 

smrti bývá nezvládnutí primární příčiny (např. sepse) nebo následná 

multiorgánová dysfunkce – MODS (např. renální selhávání). 

Práce shromážďuje údaje nejen z oblasti terapie, ale zahrnuje i rizikové 

faktory vedoucí ke vzniku syndromu, rovněž popisuje patofyziologické a klinické 

projevy. 
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2 Zadání a cíl práce 
 

Práce je zaměřena na sběr a analýzu současných informací o možnostech 

farmakologické terapie nemocných s ARDS a formulaci doporučení pro léčbu 

ARDS. 
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3 Hlavní část 
 

3.1 Anatomie a fyziologie plic 
 

Základním úkolem respiračního systému je zabezpečit výměnu plynů pro 

organismus - přívod kyslíku a odstraňování oxidu uhličitého. Děje se tak 

výměnou plynů mezi atmosférickým vzduchem a krví. To je umožněno čtyřmi 

základními procesy: 

o ventilací plic – cyklickým přívodem vzduchu ze zevního prostředí 

do plic a opačně 

o intrapulmonální distribucí – míšením vdechovaného vzduchu 

v různých oblastech plic 

o perfúzí – přívodem a odvodem krve z plicních sklípků 

o vlastní respirací – výměnou krevních plynů mezi alveolárním 

vzduchem a krví v plicních kapilárách difúzí. 

 

V organizmu je nezbytný stálý přísun kyslíku do tkání, ten umožňuje 

biologickou oxidaci, která dává organizmu energii.  Základní spotřeba kyslíku u 

dospělého člověka činí cca 250 ml kyslíku/min. Minutová produkce oxidu 

uhličitého se pohybuje kolem 200 ml/min.  

Vdechovaná směs je za normálních okolností při průchodu dýchacími 

cestami zvlhčena a do plic se dostává vzduch o relativní vlhkosti 95%. To 

odpovídá parciálnímu tlaku vodních par v alveolech 6,27 kPa. 

Mimo výměnu plynů má respirační systém také další tzv. nerespirační 

funkce. Uplatňuje se při fonaci, vyjadřování emocí, přispívá k ochraně a obraně 

organismu (kašel, kýchání, reflexní zástava dechu), slouží jako pomocný 

mechanismus při termoregulaci, defekaci a mikci. Respirační systém je pro 

život nezbytný a jeho funkci lze částečně ovládat vůlí (West, 2008), (Rokyta, 

2000). 
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3.1.1 Anatomie  

 

3.1.1.1 Plíce, dýchací svaly 

 

Plíce mají dvě křídla a každé je tvořeno deseti segmenty. Nádech je 

dějem aktivním a výdech dějem pasivním. Při námaze nebo při patologické 

obstrukci je i expirium dějem aktivním. Mezi hlavní inspirační svaly patří 

bránice, jejíž kontrakce vede ke zvětšení nitrohrudního prostoru. Při normálním 

dýchání se na inspíriu podílejí také interkostální svaly. Při usilovném dýchání 

jsou do inspíria zapojeny také m. sternocleidomastoideus, mm. scaleni a mm. 

pectorales. Usilovné expírium je usnadněno břišními svaly a vnitřními 

interkostálními svaly. Svaly faryngu udržují průchodnost dýchacích cest (West, 

2008).  

 

3.1.1.2 Inervace 

 

Bránice je inervována frénickými nervy s kořenovou inervací C3-C5. 

Interkostální svaly jsou zásobeny interkostálními nervy. Nervus vagus zajišťuje 

inervaci tracheobronchiálního stromu. Je přítomna sympatická i parasympatická 

inervace bronchiální hladké svaloviny a žláz. Vagová aktivita vede k 

bronchokonstrikci a zvýšení bronchiální sekrece. Sympatická aktivita vede k 

bronchodilataci a ke snížení sekrece (β2 receptory) a α1receptory snižují 

sekreci, ale způsobují bronchokonstrikci. V plicním cévním řečišti způsobuje 

aktivace β2 receptoru vazodilataci, aktivace α1 vazokonstrikci a 

parasympatomimetická aktivita vazodilataci způsobenou uvolněním NO (West, 

2008).  

 

3.1.1.3 Tracheobronchiální strom 

 

Horní dýchací cesty (nos, ústa, hltan) zajišťují ohřátí a filtraci 

vdechovaného vzduchu. Tracheobronchiální strom vede vzduch až do 

terminálních bronchiol, které ústí do plicních lalůčků, které jsou tvořeny alveoly. 

Začátek tracheobronchiálního stromu je chrupavčitý. Postupně se chrupavka 
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ztrácí. Průsvit malých dýchacích cest je závislý na plicním objemu, na elasticitě 

a tonu buněk hladké svaloviny stěny bronchů. Buňky v nižší oblasti 

tracheobronchiálního stromu jsou vybaveny řasinkami. Řasinky spolu s hlenem, 

který je tvořen sekrečními žlázami, zajišťují transport směrem k hlasovým 

vazům (West, 2008). 

 

3.1.1.4 Plicní sklípky 

 

Velikost plicního sklípku je určena plicním objemem a gravitačními silami. 

Největší plicní sklípky jsou v plicních apexech a nejmenší na bázi plic ve 

vzpřímené poloze. Velikost plicního sklípku je 0,05-0,33 mm a jeho stavba je 

asymetrická. Tenká strana je tvořena pouze alveolárním epitelem a kapilárním 

endotelem, které jsou odděleny pouze jejich bazálními membránami. Na silnější 

straně plicního sklípku je alveolární epitel a endotel oddělen intersticiálním 

prostorem, tvořeným elastinem, kolagenem nebo místy nervovými vlákny. 

Sklípky jsou vystlány alveolocyty. Alveolocyty typu I jsou ploché buňky 

navzájem spojené těsným spojením (tight junctions) a mají hlavně funkci 

bariéry. Alveolocytů typu II je více, vytvářejí surfaktant, jsou schopny dělení a 

diferenciace v alveolocyty I. typu a jsou odolnější vůči toxicitě kyslíku (West, 

2008). 

 

3.1.1.5 Alveolokapilární membrána 

 

Bariéra mezi vzduchem a krví musí být pro výměnu plynů velmi tenká, ale 

zároveň musí být velmi silná, aby se vyrovnala s vysokým napětím, které 

v kapilární stěně vyvolá zvýšení kapilárního tlaku. Plocha alveolokapilární 

membrány je 70 – 100 m2, na této ploše je rozprostřeno 70 ml krve. Doba 

difuze je 0,75 s a tloušťka 0,2–0,4 μm je nezbytná pro účinnou pasivní difuzi 

kyslíku a oxidu uhličitého. Selhání této bariéry by vedlo k alveolárnímu otoku 

nebo ke krvácení. Membránu mezi vzduchem a krví tvoří jen vrstva 

endotelových a epitelových buněk s malým množstvím kolagenu a elastinu. Má 

malou mechanickou odolnost (Riedel, 2000). 
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3.1.1.6 Plicní cirkulace 

 

Do plic proudí okysličená i odkysličená krev. Odkysličená krev přichází 

plicní tepnou a okysličená krev bronchiálním oběhem, který zajišťuje výživu 

dýchacích cest. Plicní cévy vykazují ve srovnání se systémovými cévami 

morfologické odlišnosti. Plicní kapiláry mají průměr kolem 10 µm. Objem krve 

v plicních kapilárách je téměř tak velký jako kapilární objem celého 

systémového oběhu. Celková plocha plicního kapilárního řečiště činí v klidu asi 

70 m2 a při námaze se může zvýšit až na 90 m2.  

Krevní průtok v kapilárách je ovlivněn gravitací a velikostí okolních 

alveolů. Gravitace zvyšuje průtok ve spodní části plic. Větší objem alveolů 

zmenší průsvit kapiláry a zvýší její rezistenci, která je obvykle nízká.  

Lymfatická drenáž začíná v intersticiálním prostoru větších sept a kolem 

tracheobronchiálního stromu postupuje do hrudního mízovodu (z levé plíce) 

nebo do lymfatického duktu (z pravé plíce) (West, 2008). 

 

3.1.2 Fyziologie 
 

3.1.2.1 Dechové centrum 

 

Dýchání je řízeno dechovým centrem, chemickými detekčními, reflexními 

mechanizmy a suprapontinními mechanizmy. Dechové centrum je neuronální 

síť v prodloužené míše a v pontu. Toto centrum zajišťuje automatické dýchání a 

je ovlivňováno chemoreceptory a reflexními a suprapontinními vlivy. Základní 

části dechového centra tvoří dorsální a ventrální skupina neuronů. Dorsální 

respirační skupina je tvořena výhradně inspiračními neurony. Ventrální 

respirační skupina obsahuje inspirační i expirační neurony. Tato centra 

zpracovávají impulzy z periferie a z vyšších center CNS. Inspirační neurony 

jsou ovlivňovány změnami CO2, teplotou a dalšími vlivy. Přizpůsobují tak 

ventilaci momentálním požadavkům organizmu (West, 2008), (Dostál, a spol., 

2005), (Rokyta, 2000).  
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Každý člověk má udavatele rytmu (pacemaker dýchání), který má 

spontánní rytmickou aktivitu, základní klidový typ frekvence dýchání a dechový 

vzor. Při normálním klidovém dýchání, kdy dechový objem u muže činí 400 – 

500 ml vzduchu, je dechová frekvence asi 15 – 16 cyklů za minutu (nádech, 

výdech), při čemž výdech je třikrát delší než nádech. 

Chemické detekční mechanizmy zahrnují periferní a centrální 

chemoreceptory. Periferní chemoreceptory se nacházejí v karotických a 

aortálních tělíscích. Informují dechové centrum především o hypoxii. Tyto 

receptory detekují parciální tlak (snížení pO2 a a částečně I zvýšení pCO2). 

Dochází k aktivaci dechových center. Centrální chemoreceptory jsou pod 

povrchem prodloužené míchy. Zajišťují regulaci dýchání podle tenze CO2 a pH 

mozkomíšního moku (Riedel, 2000), (West, 2008), (Rokyta, 2000). 

 Reflexní mechanizmy umožňují přizpůsobení se měnícím se 

metabolickým požadavkům a vlivům zevního prostředí. Tyto vlivy většinou 

modulují činnost vypínače inspíria (např. Hering-Breuerův inflační reflex). 

Reflexní mechanizmy jsou důležité pro určení dechového vzoru. Dle informací z 

reflexních mechanizmů je ovlivněn poměr mezi inspiriem a expiriem, dechová 

frekvence a velikost dechového objemu tak, aby dechová práce byla co 

nejnižší. 

 Vliv emocí a reakce na vizuální, čichové a akustické podněty jsou 

zprostředkovány limbickým systémem a volní kontrola dýchání je zajištěna 

kortikospinálními drahami (West, 2008), (Dostál, a spol., 2005), (Rokyta, 2000). 

 

3.1.2.2 Mechanizmus dýchání  

 

Na konci klidného výdechu, kdy je alveolární tlak roven tlaku 

atmosferickému, neproudí v dýchacích cestách plyn. V této chvíli jsou smrštivé 

síly plic a rozpínavé síly hrudníku v rovnováze. Výsledkem je negativní tlak 

v pohrudničním prostoru - 5cm H2O (průměrná hodnota). Ve stoje je na bázi plic 

hodnota - 0,5 cm H2O a v oblasti apexu - 7,5 cm H2O. Tento rozdíl se nazývá 

vertikální gradient intrapleurálního tlaku.  

Při klidném nádechu se zapojí inspirační svaly, to vede ke zvětšení 

objemu hrudníku, průměrný interpleurální tlak klesá na -8 cm H2O. Návazně 
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vzniká negativní alveolární tlak. Vzniká tlakový gradient mezi alveolárním a 

atmosférickým tlakem, vzduch začíná proudit dýchacími cestami do plic a 

zvětšuje se i objem plic. Podrážděním plicních baroreceptorů na konci nádechu 

se tlumí nádech. Dojde k relaxaci inspiračních svalů, převládne smrštivost plic a 

alveolární tlak se stane pozitivní vzhledem k atmosférickému a plyn z plic 

proudí ven. Nastává výdech (převaha expiračních neuronů). Reflexní aktivita 

inspiračních svalů je na začátku výdechu poměrně vysoká a brzdí tak rychlost 

výdechu, aby nedošlo k rychlé ztrátě plicního objemu a kolapsu dýchacích cest 

(Rokyta, 2000). 

 

3.1.2.3 Ventilace 

 

Ventilace umožňuje výměnu vzduchu mezi zevním prostředím a 

alveolárním vzduchem. Zdravý muž při klidovém dýchávání vdechne při 

každém inspiriu a exspiriu 500 ml vzduchu. Je to dechový objem značený VT. 

Část plynu zůstává v dýchacích cestách, kde nejsou alveoly. Tento prostor se 

nazývá anatomický mrtvý prostor VD. Další část plynu se nevyužije v alveolech, 

které jsou ventilovány, ale nejsou zásobeny krví. Tento prostor přičtený k 

anatomickému postoru se nazývá fyziologický mrtvý prostor. V neventilovaných 

oblastech nedochází k výměně plynů a odtékající krev má charakter smíšené 

žilní krve. Ventilace je ovlivňována mechanizmy na gravitaci závislými i 

nezávislými. V apikálních oblastech převažuje ventilace nad perfúzí a 

v bazálních perfúze nad ventilací (špatně okysličná krev) (Rokyta, 2000), (West, 

2008), (Dostál, a spol., 2005).  

 

3.1.2.4 Perfuze 

 

 Normální průtok krve plícemi je asi 5 l/min, normální objem krve v plicním 

kapilárním řečišti je asi 70-100 ml a celkový plicní krevní objem je udáván 

v rozmezí 500-1000 ml (Dostál, a spol., 2005). 

Plicní oběh je systém s vysokým průtokem a nízkým odporem, který může 

pojmout i velké zvýšení srdečního výdeje např. při tělesné zátěži. Tato kapacita 

je způsobena poddajností velkých tepen, rozšířením otevřených cév a 



19 
 

otevřením neperfundovaných cév.  Proto se při zvýšení průtoku odpor pasivně 

snižuje. Při zátěži se také zrychluje průtok krve kapilárním řečištěm a více 

erytrocytů se saturuje kyslíkem (Riedel, 2000). 

Perfuze není stejná ve všech oblastech plic. Záleží na hydrostatickém 

tlaku, hmotnosti plic a poloze těla. Regulační mechanismy plicního oběhu slouží 

k optimální výměně plynů a k co nejvyššímu možnému nasycení krve kyslíkem.  

Dle velikosti a limitace průtoku jsou gravitační mechanizmy rozlišeny na 3-4 

Westovy zóny. Na gravitaci nezávislé mechanizmy jsou např. srdeční výdej, 

hyperkapnie, acidóza a velikost plicního objemu. Lokální mechanizmus, který 

aktivně ovlivňuje perfuzi je hypoxie. Snížení tenze pO2 v alveolárním vzduchu 

vede k vasokonstrikci. Tím dochází k odklonění krevního proudu 

z nedostatečně ventilovaných oblastí (Rokyta, 2000), (West, 2008), (Dostál, a 

spol., 2005).   

S věkem se krevní tlak v plicním řečišti a cévní odpor zvyšuje. 

Pravděpodobně je to dáno sníženou poddajností plicního cévního řečiště 

následkem fibrózy a ztluštěním stěn plicních tepen a sníženou poddajností levé 

komory se zvýšením plicního žilního tlaku (Rokyta, 2000). 

 

 

3.1.2.5 Difuze  

 

Velikost difuze je přímo úměrná difuzní ploše, koncentračnímu gradientu, 

difuzní konstantě (pro CO2 je 25x větší než pro O2) a nepřímo úměrná tloušťce 

membrány. Alveolokapilární membrána je tvořena kapilárním endotelem, 

mezibuněčným prostorem a alveolárním epitelem (Rokyta, 2000).  

 

3.1.2.6 Inflace plic 

 

Při nepodporovaném dýchání je tlak nutný k inflaci tvořen dýchacími svaly. 

U ventilovaných nemocných bez dechové aktivity je inflační tlak generován 

přístrojem. Velikost tlaku potřebná k dostatečnému inspiračnímu průtoku plynu 

je ovlivňována: složkou nutnou k překonání rezistence dýchacího systému, 

složkou, která překonává elastanci a udržuje dýchací cesty v rozepnutém stavu 
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a složkou nutnou k překonání endexpiračního alveolárního tlaku (West, 2008), 

(Dostál, a spol., 2005), (Rokyta, 2000). 

 

3.1.2.7 Elastance 

 

Elastance (E) je poměr změny tlaku v plicích (tlakový gradient mezi 

inspiračním tlakem a endexpiračním tlakem, které jsou měřeny za statických 

podmínek) a změny objemu v respiračním systému. Je to převrácená hodnota 

compliance plic. 

Elastance respiračního systému je tvořena součtem elastancí plic a hrudní 

stěny. Během nádechu tuto sílu překonají inspirační svaly. V průběhu výdechu 

tato síla vrátí systém hrudník – plíce do klidové polohy. Při klidovém výdechu je 

retrakční síla plic a opačně působící tendence hrudní stěny v rovnováze.  

Elastické síly jsou dány elastickými vlákny v plicní struktuře a silami 

povrchového napětí v plicních sklípcích. To je síla, která vytváří tlak uvnitř 

alveolu, čímž snižuje povrch alveolu na minimum. Vysoké povrchové napětí je 

snižováno účinkem surfaktantu, který je secrenován alveolárními epiteliálními 

buňkami typu II. Surfaktant zabraňuje kolapsu malých plicních sklípků. Snižuje 

povrchové napětí při poklesu objemu sklípku. Plicní sklípek tedy zůstává 

vzdušný i při malém objemu a nízkém intraalveolárním tlaku (Rokyta, 2000), 

(West, 2008), (Dostál, a spol., 2005).   

 

3.1.2.8 Compliance 

 

V intenzivní péči se často využívá převrácená hodnota elastance – 

compliance (poddajnost). Čím je compliance vyšší tím jsou plíce poddajnější 

(např. při plicním emfyzémue) a čím je nižší tím jsou tužší (např. při plicní 

fibróze). Při stárnutí plic nebo při patologických stavech se redukuje počet 

elastických vláken, zmenšuje se plicní tuhost a roste poddajnost. Plicní objem 

se zvětšuje, roste i reziduální objem a zvětšuje se dechová práce. 

Hodnota elastance/compliance se mění s objemem respiračního systému. 

Normální hodnota compliance je 100 ml/cm H2O, u intubovaných bez patologie 

50-70 ml/cm H2O a za patologických okolností klesá až na 10-20 ml/cm H2O. 



21 
 

Využívá se také dynamická a efektivní elastance/compliance. Sledování 

elastance/compliance je důležité pro rozlišení obstruktivní a restriktivní poruchy 

a pro sledování vývoje restriktivního onemocnění a pro optimalizaci umělé plicní 

ventilace (Rokyta, 2000), (West, 2008), (Dostál, a spol., 2005).  

 

3.1.2.9 Rezistance  

 

Rezistance respirančího systému vyjadřuje odpor vůči změně objemu 

daný odporem vůči proudění plynu a třecím odporem tkání respirančího 

systému. Rezistance dýchacího systému je tvořena rezistancí hrudníku a 

rezistancí plic jako celku (rezistance dýchacích cest a rezistance plicní tkáně). 

Rezistance respiračního systému se mění s plicním objemem, tonem svaloviny 

a průtokem plynů v dýchacích cestách. Čím nižší plicní objem tím stoupá 

proudový odpor. Při nádechu se bronchy rozšiřují a odpor klesá. Tonus 

svaloviny je ovlivněn faktory humorálními a nervovými. Normální hodnota 

celkové rezistance dýchacích cest je udávána v rozmezí 0,5-2 cm H2O/l/s. Měří 

se rezistance inspirační a expirační (Rokyta, 2000), (West, 2008), (Dostál, a 

spol., 2005). 

 

3.1.2.10  Dechová práce 

 

Práce nutná k překonání elastických a proudových odporů dýchání se 

nazývá dechová práce. Je vykonávaná dýchacími svaly. Při nádechu se 

překonává elastická síla plic i proudový odpor dýchacích cest. Při výdechu jen 

plicní a proudové odpory. Dechová práce u dospělého nepřekračuje 6-7 J/min. 

Zvýšení inspirační nebo expirační rezistence je překonáváno vyšší aktivitou 

dýchacích svalů (Rokyta, 2000), (West, 2008), (Dostál, a spol., 2005). 

Při nízké dechové frekvenci a zvětšeném objemu se alveolární ventilace 

zvyšuje, dechová práce roste a stoupá energetická výtěžnost dýchání. Dechová 

frekvence a dechový objem jsou regulovány, tak aby výsledná dechová práce 

byla kompromisem mezi energetikou náročností dýchání a alveolární ventilací 

(Riedel, 2000). 
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3.1.2.11  Intrinsický pozitivní přetlak na konci výdechu 

 

 Pokud je na konci exspiria tlak v dýchacích cestách vyšší než tlak 

atmosferický, pak je tato situace označována jako pozitivní přetlak na konci 

výdechu - positive end-expiratory pressure (PEEP). Ten zvyšuje endexspirační 

plicní objem rozepnutím plicních oblastí, které byly vzdušné, a zamezuje ztrátě 

vzdušnosti oblastí, které byly provzdušněny v průběhu inspiria. PEEP má 

pozitivní efekt na vzdušnost v oblastech plic, ve kterých byly přítomny 

kompresivní atelektázy.  

Při retenci části vydechovaného vzduchu může při dalších dechových 

cyklech dojít k nadměrnému rozepnutí plic – hyperinflaci. Retence je způsobena 

omezením - limitací průtoku v době expíria nebo zkrácením doby expíria. 

S nárustem dynamické hyperinfalce stoupá i endexpirační alveolární tlak a 

dochází ke vzniku tzv. intrisického PEEP, který je definovan jako tlakový 

gradient mezi tlakem v plicním sklípku a tlakem na vstupu do dýchacích cest na 

konci výdechu. 

 Měření PEEP umožňuje zhodnotit přítomnost a rozsah dynamické 

hyperinflace. Z hodnot PEEP je možné hodnotit efektivitu terapeutických 

intervencí a vývoj plicního onemocnění. Pro optimalizaci nastavení ventilátoru u 

nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí, astmatem a akutním plicním 

selháním je znalost hodnot PEEP důležitá.  Měření intrisického PEEP je odlišné 

podle toho, zda má nemocný aktivivtu dýchacího svalstva nebo ne. 

Zařazením PEEP u pacientů, kteří měli hypoxickou plicní vazokonstrikci, 

došlo ke zvýšení průtoku krve a ke snížení plicní rezistence. V poloze na 

zádech vede k redistribuci průtoku krve do dependentních oblastí. V pronační 

poloze už k tomuto jevu tolik nedochází. U nemocných s chronickou obstrukční 

plicní nemocí vede zařazení PEEP ke snížení dechové práce, ale u nemocných 

s obstrukcí dýchacích cest bez limitace expiračního průtoku může vést ke 

zvýšení dechové práce. 

Zařazení PEEP u pacientů se selháváním levé komory dochází ke 

zlepšení oxygenace a k modulaci preloadu a afterloadu, dochází ke snížení 

spotřeby kyslíku v myokardu. U nemocných bez levostranného srdečního 

selhávání vede PEEP ke snížení žilního návratu a u hypovolemických 

nemocných ke snížení srdečního výdeje. PEEP působí na funkci pravé komory 
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snížením preloadu a ovlivněním afterloadu. Po zařazení PEEP obvykle stoupá 

břišní tlak. Excesivní hodnoty PEEP u pacientů se sníženou compliance mohou 

vést až k omezení perfuze nitrobřišních orgánů (West, 2008) (Dostál, a spol., 

2005). 

 

 

3.1.2.12  Jiné funkce plic 

 

V plicích probíhá řada metabolických funkcí nutných k homeostáze. 

Modulují koncentraci cirkulujících hormonů. Hlavní roli zde plní endotel, který 

nemá jen funkci bariéry, ale má také metabolické a endokrinní funkce: syntézu, 

vychytávání, skladování, uvolňování, matabolismus vazoaktivních látek, 

modulaci koagulace a fibrinolýzy, regulaci buněčného růstu, účastní se 

zánětlivých (vychytání prostaglandinů a leukotrienů) a imunitních reakcí (Riedel, 

2000). 

 Plicní endotel také reguluje nukleotidy AMP, cAMP, ADP, ATP, které 

mění plicní tonus, cévní permeabilitu, aktivitu destiček a zánětlivé reakce. Plicní 

oběh je i součástí udržení krevního tlaku a regulace vodní bilance (tvorba 

angiotensinu II). Významná je i úloha v metabolismu tuků. Na endotelu je 

vázána lipoproteinová lipáza. V plicním cévním řečišti je vyvinut antioxidační 

systém, který minimalizuje množství volných kyslíkových radikálů. To hraje 

důležitou roli v patogenezi některých onemocnění, např. i ARDS (Riedel, 2000). 
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3.1.3 Definice syndromu akutní respirační tísně 

 

Syndrom akutní respirační tísně poprvé popsal Ashbaugh v roce 1967 a 

později Dr. Thomas a L. Petty a jejich spolupracovníci (Matthay, a spol., 2011). 

Dnes je tento syndrom pojmenován „acute respiratory distress syndrome“ 

neboli ARDS - syndrom akutní respirační tísně (Ševčík, a spol., 2004). Starší 

terminologe používala název „adult respiratory distress syndrome“. K tomuto 

onemocnění ale dochází i u dětí, což vedlo k přejmenování syndromu. Ještě 

starší název je např. šoková plíce. (Riedel, 2000) nebo vlhká plíce. Širším 

pojmem je akutní plicní poškození neboli ALI „acute lung injury“.  Zahrnuje 

mnoho klinických situací s různou mírou závažnosti. (Dolenský, 1989) 

 V roce 1994 AECC (American-European Consensus Conference) 

definoval ALI jako: akutní hypoxemické respirační selhání, které je vyvoláno 

plicním edémem. Je zde přítomnost bilaterálních plicních infiltrátů a pokles 

oxygenačního neboli Horowitzova indexu (PaO2/FiO2) a nepřítomnost 

levostranného kardiálního selhávání.  ARDS je pak nejtěžší formou ALI a je 

charakterizováno velmi těžkou hypoxemií, kterou nelze zvrátit jen podáváním 

kyslíku (Viktor Kašák, 2008). Dalším charakteristickým projevem je rychlé a 

namáhavé dýchání, snížená poddajnsot plic a zvýšená práce při dýchání. U 

některých pacientů je třeba přidat endotracheální intubaci a ventilaci pozitivním 

tlakem (Matthay, a spol., 2011), (Riedel, 2000). 

 Kriteria syndromu akutní respirační tísně (ARDS) 

o Časová souvislost: akutní vznik dechové tísně 

o Hypoxemický index: poměr PaO2/FiO2  menší nebo rovný 200 

Torr, rozdíl nižší než 300 Torr pro diagnozu ALI 

o Rentgen plic: bilaterální infiltráty 

o Plicní tlak v zaklínění je menší nebo roven 18 Torr nebo 

nepřítomnost levostranného srdečního selhání (Ševčík, a spol., 2004) u 29% je 

tlak v zaklínění větší než 18 mmHg. Výdej srdce je u většiny nemocných 

s ARDS normální (Matthay, a spol., 2011). 
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Definice má určitá úskalí. Klade velký důraz na hypoxemický index, ale 

nezohledňuje střední tlak v dýchacích cestách, který má také velký vliv na 

oxygenaci. Charakteristika bilaterálních infiltrátů není upřesněna. Při existenci 

levostranného srdečního selhávání současně s ARDS lze definovat jen 

omezeně. Některá onemocnění mohou ARDS imitovat. Jsou to: alergická 

alveolitida, difúzní alveolární hemoragie a některé typy pneumonií. 

ARDS je nehomogenní syndrom, nemocní mají různé primární patologie, 

odpověď na léčbu a prognózu (Phua, a spol., 2008). Podle klasifikace ARDS 

dle AECC, patří do jedné skupiny pacienti s různým poškozením plic. 

Pro nedostatečnost původní definice vědci na Berlínském kongresu 

v roce 2011 navrhli novou klasifikaci ARDS podle tří závažnostních stupňů – 

mírný (mild), střední (moderate) a závažný (severe). Termín mírný ARDS 

označuje pacienty, kteří by podle AECC byli považováni za pacienty s 

diagnózou ALI (300≥PaO2/FiO2>200mmHg). Termín střední byl použit pro 

pacienty s PaO2/FiO2>100mmHg ale <200 a termín závažný ARDS byl použit 

pro ty, kteří mají PaO2/FiO2≤100mmHg.  

Na základě analýzy řady klinických studíí zahrnujících více než 4000 

pacientů byla definice doplněna o požadavek hodnocení kritérii ARDS pouze při 

umělé plicní ventilace a hodnotě PEEP≥5cmH2O. Bylo zjištěno, že smrtnost 

stoupá s každým stupněm závažnosti. Mírný ARDS – 27%, střední ARDS – 

32% a závažný ARDS 45%. V malých studiích byly výsledky odlišné, ale taky 

se zhoršovaly se stupněm závažnosti ARDS. Mírný ARDS – 20%, střední 

ARDS – 41% a závažný 52% (Villar, a spol., 2012). 

 Rozumné využívání PEEP, FiO2 a dechového objemu u kriticky 

nemocných pacientů v posledních deseti letech učinilo z ARDS na JIP méně 

častý syndrom (Villar, a spol., 2012). 
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3.1.4 Etiologie syndromu akutní respirační tísně 

 

Etiologie ALI/ARDS je široká. Podle primárního inzultu se schematicky 

rozděluje na přímé, tj. primární a nepřímé, tj. sekundární. Toto rozdělení 

ukazuje na rozdílnou patofyziologii a na závažné klinické konsekvence (Ware, a 

spol., 2000). 

Přímé (primární) postižení plic způsobuje: pneumonie- bakteriální i 

virová, inhalace některých toxických látek (kouř, iritační páry a plyny, kyslík), 

aspirace žaludečního obsahu, která vede k denaturaci bílkovin a buněčné 

nekróze, plicní kontuze, tuková embolizace, tonutí, popálení, inhalační trauma, 

postpneumonektomický syndrom, reperfuzní trauma po transplantaci plic nebo 

embolektomii z plicnice.  

Nepřímé poškození (sekundární) způsobuje vzdálená noxa: sepse, 

trauma se šokem a transfúzemi, kardiopulmonární bypass, akutní pankreatitida, 

transfúze krve, diseminovaná intravaskulární koagulopatie, lékové intoxikace 

(heroin, salicyláty, barbituráty). 

Mezi nejzákladnější příčiny vzniku patří těžká sepse, trauma, aspirace, 

akutní pankreatitida, mnohočetné krevní transfúze a inhalační trauma (Ware, a 

spol., 2000). 

 Pokud se u pacienta vyskytuje více faktorů nebo se opakují, je větší 

pravděpodobnost výskytu ARDS (Kašák, a spol., 2008).  
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3.1.5 Epidemiologie a rizikové faktory syndromu akutní respirační   tísně 

 

Stanovit incidenci ARDS je vzhledem k různým příčinám a koexistenci 

dalších diagnóz velmi obtížné. V současné době je dle zahraničních údajů roční 

incidence ALI/ARDS 78,9/1 000 000 (Ware, a spol., 2000). Pokud bychom to 

převedli na Českou republiku, znamenalo by to, že se u nás objeví za rok 

přibližně 800 případů ARDS. Incidence v r. 2005 v USA je u ALI a ARDS u 

dospělých přibližně 200 000 pacientů ročně se smrtností 40%-60%, 

v některých souborech je uváděna smrtnost pouze 25%. Smrtnost ARDS je 

různá dle vyvolávající příčiny. (Brun-Buisson, a spol., 2004), (Matthay, a spol., 

2011). 

S ARDS se nejčastěji setkáváme na odděleních intenzivní péče. Postihuje 

2 – 6,9% nemocných hospitalizovaných na JIP a 32% ventilovaných pro 

hypoxemické respirační selhávání. Smrtnost je 25-50%. Čísla se ve zdrojích 

plně neshodují, je to způsobeno různými kritérii pro ARDS, které autoři 

používají. V České republice validní epidemiologická data chybí. 

Počty nemocných s ARDS se zvyšují. Je to způsobeno stárnutím 

populace a častější sepsí. ARDS se může vyskytnout i u dětí. Podle Matthayho 

a Zemans je zjištěno, že vyšší riziko úmrtí na ARDS mají Afričané, Američané a 

jižní Evropané. Vliv genetiky, životního prostředí a rasových a etnických rozdílů 

není zatím dostatečně prozkoumán (Matthay, a spol., 2011).  

 Hlavní rizikový faktor, který ARDS způsobuje ze 40%, je sepse. Z těchto 

nemocných 40% zemře. Sepse může být spojena s pneumonií nebo mimoplicní 

infekcí např. peritonitis. Mezi další rizikové faktory patří další infekce 

(bakteriální, virové a houbové), aspirace žaludečního obsahu (30%), inhalace, 

tuková embolizace, masivní traumata, krvácení a šok, kontuze hrudníku, krevní 

převody, transfuze, akutní pankreatitida, lékové reakce, chronické onemocnění 

jater, závažnost multiorgánového selhání a vyšší věk. Pokud se u jednoho 

nemocného vyskytuje rizikových faktorů více, pak je i výrazně vyšší riziko 

vzniku ARDS. Kromě rizikových faktorů existují také predispoziční faktory 

(chronické užívání alkoholu, chronické postižení plic, chronické jaterní 

onemocnění) (Matthay, a spol., 2011), (Kašák, a spol., 2008), (Ševčík, a spol., 

2004), (Wakabayashi, a spol., 2006). 
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 Ukazuje se, že důležitou roli v rozvoji ARDS, mají genetické faktory, ale 

přesný mechanizmus se zatím nezná. Pomocí molekulárně-genetických metod 

je hodnocen genom pacientů, u kterých došlo k rozvoji ARDS. Určitá spojitost 

mezi rozvojem ARDS a geny se nalezla v regulačních oblastech genů pro TNF, 

cévní endoteliální růstový faktor - vascular endothelial growth factor, 

surfaktantový protein D, angiopietin-2 a dalších. 

 Pro průběh ARDS, je-li vyvoláno infekčním onemocněním, je vždy 

zásadní virulence vyvolávajícího agens (Matthay, a spol., 2011). 
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3.1.6 Patofyziologie a patologie syndromu akutní respirační tísně 

 

3.1.6.1 Histopatologie 

 

Patologické změny v plicích při ARDS byly poprvé popsány v r. 1977 

(Bachofen Weibel) a byly popsány velmi podrobně s uvedením rozdílů 

v průběhu času od počátečního akutního stádia až po chronické stádium. To 

mělo značný význam pro další klinické studie, které se zaměřovaly na 

epidemiologii, patogenezi a také na terapii (Matthay, a spol., 2011).  

Při pitvě jsou plíce tmavě rudé, těžké, houbovité konzistence, bez vzduchu 

a velmi obtížně roztažitelné. Při řezu vypadají podobně jako játra a je vidět 

krvácení, městnání a otok, mikrotromby a mikroemboly následované zánětlivou 

buněčnou infiltrací a intersticiálním otokem (Riedel, 2000).  

Patologické změny nejsou v plicní tkáni rozloženy rovnoměrně. Podle 

gravitace jsou určité části plic stlačeny, konsolidovány nebo kolabovány a tím 

špatně provzdušněny, je snížena plicní compliance (poddajnost), více 

v gravitačně dependentních oblastech (vleže na zádech). Jiné části plic mají 

normální ventilaci i poddajnost. V počátečních stádiích ARDS nejsou tyto oblasti 

stálé a otočením nemocného se jejich lokalizace mění. Při progresi onemocnění 

se kolabované a tuhé oblasti plic nemění. Vzdušné části jsou malé, zvětšuje se 

fyziologický mrtvý prostor a při dýchání stoupá dechová práce. To vede k únavě 

dýchacích svalů, k poklesu dechového objemu a ke zhoršení výměny plynu. 

Distribuce ventilace v poměru k perfuzi je narušena. Sklípky jsou dobře 

perfundované, ale zcela nevzdušné (Riedel, 2000).  

Krev, která prochází neventilovanými alveoly se po smíšení s plně 

saturovanou žilní krví, opouštějící plně ventilované alveoly, podílí na 

nedostatečném okysličení krve. Výsledkem je arteriální hypoxemie a zvětšení 

mrtvého prostoru (Dolenský, 1989). Tento stav nelze korigovat inhalací 

vysokých koncentrací kyslíku (Riedel, 2000). Dochází k hypoxemii, která vede k 

hyperventilaci, nedochází tedy obvykle k hyperkapnii (pCO2). ARDS se často 

vyskytuje jako součást tzv. multiorgánového selhání (Riedel, 2000). 
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 Klasicky se ARDS rozděluje na tři stádia. Prvním stádiem je akutní 

exsudativní fáze (1-6 dní). Během této fáze dochází k difuznímu 

alveolárnímu poškození, poškození alveolokapilární membrány oddělením 

endotelových a epitelových buněk od bazální membrány, úniku proteinové 

tekutiny do alveolů, ztluštění alveolárních sept, plicnímu edému, akumulaci 

neutrofilů, makrofágů, červených krvinek a tvorbě hyalinních membrán. 

 Po 3-5 dnech se exsudát vstřebá nebo může nemoc progredovat do 

proliferační fáze (7-14dní). Histologický nález potvrzuje přítomnost 

chronického zánětu s celulizací. Ubývají pneumocyty I. typu, jsou nahrazovány 

pneumocyty II. typu (pokusy o opravu tkáně), ale netvoří dostatečné množství 

surfaktantu. Fibroblasty pronikají do intersticiálního a alveolárního prostoru 

(infiltrace fibroblastů). Začíná se tvořit kolagenová vrstva a tím je zhoršen 

transport O2. Ještě u této fáze je možné úplné vyléčení. 

 Často ale nemoc pokračuje do další fáze – chronické fibrotické fáze 

(po 14 dnech). Místo neutrofilů je v alveolech víc mononukleárů a makrofágů. 

Objevují se fibrotické změny stejně jako u plicní fibrózy a zcela se deformuje 

architektura plic.  Jsou patrné zvětšeniny mikrocyst a tvorba cyst. Dochází 

k fibróze vzdušných prostor a dilataci periferních bronchů. V malých svalových 

arteriích, žílách a lymfatických cévách dochází k fibrocelulární proliferaci intimy, 

k remodelaci  plicního kapilárního řečiště a k muskarinizaci acinárních krevních 

cév. Progrese je bez další fibrotizace, s postupnou tvorbou edému a akutního 

zánětu (Riedel, 2000), (Kašák, a spol., 2008), (Krofta, 2005), (Matthay, a spol., 

2011). 

 

3.1.6.2 Patofyziologie 

 

Patofyziologie ARDS je velmi komplexní a liší se podle vyvolávající 

příčiny. Pokud je primární inzult systémový (např. sepse), pak proces začíná 

poškozením endotelu mikrocirkulace. Pokud jde o přímo způsobený ARDS 

(např. pneumonie), pak proces začíná poškozením pneumocytů.  

K poškození endotelu mohou vést různé cesty. Nejčastější je poškození 

vzniklé nadměrnou, neregulovanou a přehnanou sekvestrací a aktivací 

zánětlivých buněk (proteinů a neutrofilů) nahromaděných v plicním intersticiu a 

ve vzdušných prostorech plic (syndrom systémové zánětlivé odpovědi - SIRS) a 
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sekrecí jejich histotoxických produktů. Jinou cestou, která také způsobí 

poškození endotelu a epitelu je nefunkčnost mechanismu, který by měl 

odstraňovat edém a zánětlivé buňky z plic (Zvoníček, 2001), (Matthay, a spol., 

2011). (Ševčík, a spol., 2004) 

Patofyziologie ARDS zahrnuje hlavně postižení epitelu, endotelu, aktivace 

zánětlivé a koagulační cesty. To se děje díky trombocytům a neutrofilům, které 

jsou nahromaděné v mikrocirkulaci a také v plicním intersticiu a edémové 

tekutině. Hlavními chemoatraktanty jsou interleukin 8 (IL-8), interleukin 1 (IL-1), 

které jsou uvolňovány z makrofágů. Dalšími chemoatraktanty neutrofilů jsou 

produkty alternativní aktivace komplementu C3a a C5a. Neutrofily adherují 

k endotelu a migrují jím a pronikají do plicní tkáně.  

Po aktivaci neutrofilů dochází k jejich degranulaci a uvolnění toxických 

mediátorů – prozánětlivé cytokiny, proteázy, kyslíkové radikály a prokoagulační 

faktory. Tento process vede ke zvyšení permeability alvoolokaplirní bariery a 

k dlouhodobému zhoršení funkce endotelu. 

V poslední době se ukazuje, že destičky spolu s neutrofily hrají 

významnou roli v poškození plic. Destičky mají doplňkovou nebo dokonce 

podpůrnou funkci pro neutrofily a společně způsobují poškození plic. Destičky 

přímo reagují s neutrofily a monocyty a i samy jsou zdrojem proinfekčních 

cytokinů a prokoagulačních faktorů. Cytokiny, které jsou destičkami 

produkovány (systémově i lokálně) přímo působí na plicní endotelie, které pak 

více uvolňují chemokiny a povrchové receptory, které jsou důležité pro adhezi a 

migraci neutrofilů do plicní tkáně.  

Kromě uvolňování cytokinů spolu destičky také agregují a dochází 

k aktivaci krevní srážlivosti a vznikají mikrotrombózy, které také přispívají 

k poškození cév,   

V experimentu na myších úbytek destiček snížil poškození plic. Jsou také 

důkazy, že destičky se podílejí na trombotických komplikacích, které se vyvinou 

až v mirkoanigopatickou anémii. Cesty, kterými destičky a neutrofily způsobují 

plicní poškození, nejsou zatím kompletně známy (Matthay, a spol., 2011), 

(Looney, a spol., 2009), (Riedel, 2000), (Ware, a spol., 2000). 

Krevní destičky mohou tvořit sfingosin-1-fosfát, který naopak podporuje 

funkci endoteliální bariéry. (Matthay, a spol., 2011) 
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Poškození endotelu a alveolo-kapilární bariéry vede ke vzniku ARDS, ale 

samotné poškození endotelu bez poškození epitelu (pneumocytů) většinou 

k rozvoji ARDS nevede. V experimentu na ovci byl poškozen jen endotel a 

k rozvoji edému nedošlo, protože epitel byl funkčně morfologicky v pořádku. 

Podle tohoto experimentu je pro vznik ARDS nutné i určité epiteliální poškození 

(Matthay, a spol., 2011).  

Přesný mechanismus, kterým je při rozoji ARDS poškozen epitel 

(pneumocyty), není zatím znám, ale podle Matthay a dalších mají hlavní roli 

opět neutrofily. Migrace neutrofilů skrze epitelie má tři základní fáze: adheze, 

migrace a postmigrace. 

Neutrofily adherují k basolaterální epiteliální straně díky β2-integrinům. Po 

navázání dochází k migraci paracelulární cestou. Heparin sulfát byl objeven v 

gastrointestinálním epitelu vázán na povrchové antigeny CD11b/CD18 a byo 

prokázáno, že usnadňuje migraci.  Na povrchu endotelu a neutrofilů se 

exprimuje membránový protein CD 47 pitelu a na povrchu neutrofilů a tím se 

započne migrace. Za fyziologického stavu by došlo k uzavření tight-junction, 

kterými došlo k transepiteliální migraci, ale za patologického stavu zůstávají 

otevřené a usnadňují průnik edémové tekutiny do alveolu. Neutrofily při tomto 

přechodu působí toxicky na epitelie. Uvolňují toxické mediátory (kationické 

proteiny – defenziny, různé proteázy – elastázy, matrixmetalloproteinázy a 

kyslíkové radikály). Následně dochází k apoptóze a nekróze pneumocytů I a II 

(Matthay, a spol., 2011). 

Výsledkem výše popsaných procesů je únik tekutiny bohaté na bílkoviny a 

neutrofily do intersticia a později i do alveolů. Dochází tedy ke tvorbě 

intersticiálního edému a vzniku alveolárního exudátu. Zaplavení intersticia 

tekutinou bohatou na bílkoviny znemožňuje následující osmotickou resorpci a 

přemůže plasminogenový systém, tím dojde k deposici fibrinové sítě a později k 

rozvoji fibrózy (Riedel, 2000). 

Pro další vývoj ARDS je důležitá reparace akutního poškození. Důležité je 

odstranit edémovou tekutinu, utlumit zánět, odstranit inflamatorní buňky a 

reparace struktur alveolů pomocí proliferace pneumocytů typu II.  

Edémová tekutina se musí dostat z alveolů do plicního intersticia, kde jsou 

lymfatické cesty a mikrocirkulace nebo přímo do pleurálního prostoru. 

Odstranění edému ze vzdušných částí alveolů vyžaduje transport sodíku a 
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chloridu přes apikalní a basolaterální membránu alveolárních epiteliálních 

buněk typu I a II, to vytvoří miniosmotický gradient a voda se reabsorbuje. 

Sodík je transportován díky Na+/K+-ATPázové pumpě pneumocytů obou typů. 

Chlorid je transportován transcelulární a možná i paracelulární cestou. U 

kardiogenního edému se může absorbovat i přes alveolární epitel. Tato cesta je 

ale u ARDS značně omezena, protože epitel je poškozen (Matthay, a spol., 

2011).   

Součástí reparační fáze je fibroproliferace. Její intenzita se u pacientů liší, 

podle délky zánětu. Protrahovaný zánět může vést k těžké fibróze a 

k remodelaci plicního parenchymu.   

Zánět tlumí cytokiny (např. IL-10), ale také lipidové mediátory – lipoxiny a 

resolviny, které mohou tlumit zánět na lokální úrovni, snižují aktivaci neutrofilů a 

potencují reparaci u ARDS. V reparační fázi je důležitá apoptóza zánětlivých 

buněk a následná fagocytóza (Matthay, a spol., 2011), (Ware, a spol., 2000).  
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3.1.7 Klinické projevy syndromu akutní respirační tísně 

 

Symptomy u ARDS vznikají akutně, i když někdy se mohou objevovat 

pomaleji. ARDS se většinou vyvine do 5 dnů od působení vyvolávajícího faktoru 

a u více než poloviny již v prvních 24 hodinách. Po té co vyvolávající stav spustí 

systémovou zánětlivou reakci, akutní poškození plic se může vyvinout i během 

90 minut.  V době iniciálního poškození a několik hodin po té, nemá pacient 

respirační příznaky nebo projevy (Krofta, 2005), (Matthay, a spol., 2011), 

(Ware, a spol., 2000). 

Prvními příznaky ARDS je akutně vzniklá dušnost, neklid pacienta, kašel 

(zejména suchý nebo s příměsí krve), cyanóza a známky celkového distresu a 

dyskomfortu pacienta. Dušnost je i při minimální námaze s tachypnoí a 

cyanózou. Nereaguje na substituční podání kyslíku. Podáním kyslíku stoupne 

PaO2. Vyvíjí se plicní městnání, snižuje se plicní poddajnost a výměna plynů 

neprobíhá, jak by měla. Hypoxemii v pozdějších stádiích již nelze korigovat 

oxygenoterapií, ale je třeba zahájit mechanickou ventilaci. (Způsobuje to 

pravolevý zkrat průtoku krve kolabovanými alveoly). Pozitivní tlak na konci 

expiria (PEEP) zvyšuje plicní objemy a otvírá tak kolabované alveoly. (Riedel, 

2000), (Kašák, a spol., 2008). 

Na rozdíl od kardiogenního plicního otoku je periferie nemocného teplá a 

vazodilatovaná (Riedel, 2000). 

Při auskultaci může být nález poměrně chudý proti nálezu těžkého 

postižení parenchymu na zobrazovacích metodách. Nálezy jsou od zostřeného 

dýchání a jemných krepitací, drsné přízvučné chrůpky a u pacientů s primární 

etiologií ARDS bronchiální fenomény charakteru vrzotů (Matthay, a spol., 2011).  

ARDS je často komplikován i selháním jiných orgánů (ledvinové, jaterní, 

gastrointestinální krvácení, střevní ischemie, ileus, encefalopatie). To proto, že 

nedochází k dostatečné oxygenaci těchto orgánů, nebo že ARDS je pouze 

jedním aspektem generalizovaného poškození kapilárních endotelových buněk. 

Endotelová bariéra je poškozena a způsobí unikání zánětlivých cytokinů do 

cévního systému a tím zahájí nebo zesílí zánětlivou systémovou reakci, která 

způsobí globální poškození endotelu s následným intersticiálním otokem, který 

prodlužuje difúzní dráhu pro kyslík z kapiláry do buňky. Přítomnost či 
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nepřítomnost globální tkáňové hypoxie u ARDS často rozhoduje o přežití či 

úmrtí (Riedel, 2000). 
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3.1.8 Diagnostika syndromu akutního respiračního selhání 

 

Diagnostika je založena na klinických známkách. Důležitá je anamnéza 

zaměřená na rizikové situace, rentgenový snímek hrudníku, analýza arteriálních 

krevních plynů a znalost inspirační frakce kyslíku a identifikace příčiny vzniku. 

Zjištění příčiny a její řešení je důležité pro úspěšnou léčbu. Proto je vhodné 

provést rentgenový snímek hrudníku, biochemické vyšetření séra včetně 

albuminu, CRP, jaterních testů, krevní obraz, koagulace a případně 

revmatologický screening. Zatím neexistuje test nebo vyšetření, které by 

specificky sloužilo k diagnostice ARDS. 

Pokud je příčinou pneumonie, je třeba pátrat po její infekční příčině (např. 

kultivace sputa). Pokud by šlo o sepsi, musí se pátrat po dalších zdrojích 

infekce (např. vyšetření moči, stěry z kožních defektů). Je důležité, aby byly 

odlišeny alternativní infekce (např. cytomegalovirová infekce) nebo kardiální 

onemocnění s obdobným klinickým obrazem. To se provádí za pomoci 

bronchnoskopie nebo vyšetření srdce k vyloučení kariogenního selhávání (např. 

EKG, sonografie srdce).  U pacientů s ALI je možné funkční vyšetření plic. 

Nacházíme plicní hypertenzi, snížení plicní difuze a compliance. Pacienti 

s ARDS tohoto vyšetření většinou nejsou schopni. 

Většina nemocných s ALI diagnostice uniká, proto nedochází k časné 

terapii v reverzibilních fázích nemoci a nemoc progreduje až do ARDS (Kašák, 

a spol., 2008). 

Tekutina, kterou získáme při bronchoalveolární laváži (BAL) obsahuje 

velký počet polymorfonukleárních leukocytů (až 80% normálně do 5%), bílkovin, 

IL-8, další zánětlivé cytokiny. Díky BAL lze identifikovat nozokomiální nebo 

oportunistická infekce, která se jeví jako ARDS (Riedel, 2000).   

Hemodynamické vyšetření prokáže mírnou plicní hypertenzi (PH) 

s normálním tlakem v zaklínění. Na rozdíl od kardiogenního otoku, který má 

v zaklínění vyšší tlak. Proto je toto vyšetření důležité při počátečním hodnocení 

ARDS (Riedel, 2000).  

Při laboratorním vyšetření pacientů s počátečním ARDS se typicky 

nachází hypoxemie a hypokapnie, která vzniká v důsledku respirační 

kompenzace laktátové acidózy, která bývá často přítomna anebo kvůli 
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tachypnoe. Parciální tlak kyslíku v tepenné krvi (PaO2) se snižuje. Vdechovaná 

frakce kyslíku (FiO2) je 40-60 %. Alveolo-arteriální gradient kyslíku je vysoký a 

používá se pro stanovení plicního postižení a prognózy nemocného (Broccard, 

a spol., 2001), (Riedel, 2000).  

Vždy je nutné provést RTG plic a na snímku hledat bilaterální infiltráty. Na 

snímcích časného onemocnění lze pozorovat skvrnitý intersticiální edém, který 

během 2-3 dnů splývá do alveolárního edému. Radiologické známky ARDS se 

mění pomalu, zatímco u levostranného srdečního selhání při podání vhodných 

diuretik rychle ustupují. Velikost srdce je normální.  

Počítačová tomografie - computed tomography (CT) prokáže, zda je 

postižení plic nehomogenní. Infiltráty jsou nerovnoměrně rozloženy mezi 

normálně vypadající plicní tkání. Nemocní s primárně přímým poškozením plic 

vykazují na CT asymetrické oblasti konsolidace, způsobené přímým 

poškozením alveolů. U nemocných s nepřímým poškozením plic se konsolidace 

nachází jen v dolních oblastech plic. Stupeň plicního postižení na CT koreluje 

s účinností výměny plynů a poddajností plic (Riedel, 2000).  

CT snímky významně pomohly k objasnění patofyziologie ARDS a 

k aplikaci léčebných postupů, především mechanické ventilace. V počátečních 

stádiích ARDS jsou v plicích tři různé kompartmenty: tkáň normálně 

provzdušněná, edematozní nebo atelektatická plíce a konsolidovaná plíce. 

Normální plíce je při mechanické ventilaci lehce roztažitelná a náchylná 

k traumatu. Tkáň s kombinací otoku, atelektázy a tvorby hyalinní membrány (na 

snímcích vypadá jako mléčné zastínění) lze provzdušnit pozitivním tlakem a 

může tak významně zlepšit plynovou výměnu. Konsolidovaná plíce na 

mechanickou ventilaci reaguje jen minimálně.  

Nevýhodami CT je, že pro vyšetření je nutný transport, pacient je vystaven 

radiační zátěži a další nevýhodou je doba vyšetření (Riedel, 2000). 

 Ultrazvukové vyšetření je neinvazivní, nezatěžující a dá se provést u 

lůžka pacienta. Při ultrazvuku hrudníku se hodnotí přítomnost, množství a 

lokalizace výpotků, případně přítomnost pneumothoraxu, dál se hodnotí stav 

plicního parenchymu. U ARDS není poškozen jen plicní parenchym, ale také 

plicní cirkulace. Ultrazvuk se využívá ke zhodnocení funkce pravé komory 

(Matthay, a spol., 2011). 



38 
 

Elektronická impedanční tomografie (EIT) je nová diagnostická metoda. 

Umožní zhodnotit jednotlivé plicní regiony a umožní sledovat okamžitý efekt 

změny nastavení UPV. Využití v rutinní praxi musí být ještě zhodnoceno 

(Matthay, a spol., 2011).  

 Intenzivní klinický výzkum probíhá v oblasti využití biomarkerů k časné 

diagnostice ARDS. Biologický marker (biomarker), který by jednoznačně určil 

vznik ARDS se zatím hledá. Existují některé biologické markery, které 

signalizují rozvoj ARDS. Jsou přítomny přímo v plicích a získají se při 

bronchoalveolární laváži (BAL) (pro a protizánětlivé cytokiny, surfaktant, 

elastáza), v krvi (exprese adhezivních molekul na neutrofilech, 

hypoproteinémie, cytokiny - IL-8), ve vzdálených orgánech (mikroalbuminurie) 

(Ševčík, a spol., 2004). V posledních letech byly nalezeny biomarkery v plazmě 

nebo v BAL, které umožňují získat nové informace o mechanismu 

patofyziologie ALI, identifikovat buňky a mediátory zapojené do ALI. Žádný 

biomarker se zatím v klinické praxi nepoužívá (Bhargava, a spol., 2012).  

Hladina plicních proteinů by mohla být užitečná při hodnocení poškození 

plic u kriticky nemocných pacientů, kteří jsou na umělé ventilaci. Množství 

surfaktantového proteinu D (SP-D) a Krebs von den Lungen-6 (KL-6) je spojeno 

s vyšší smrtnosí, dobou ventilace a délkou hospitalizace. (Determann, a spol., 

2010), (Determann, a spol., 2009). Měření KL-6 je rozšířeno. Využívá se 

k diagnostice poškození plic a jako marker závažnosti onemocnění (Shigemura, 

a spol., 2012). Slibných výsledků bylo dosaženo při kombinaci několika markerů 

(např. SP-D, IL-6, IL-8, protein C, plasminogen activator inhibitor-1. 

Biomarkery pro předvídání vzniku ARDS pro rutinní použití zatím nejsou 

k dispozici. Nástroje bioinformatiky jsou stále dostupnější, a proto se doufá 

v objevení genů, proteinů nebo malých molekul, které by sloužily jako 

biomarkery pro odhad a diagnostiku ARDS. Tato zjištění by mohla přinést nové 

informace o onemocnění a určit nové cíle pro terapeutickou intervenci 

(Bhargava, a spol., 2012). 
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3.1.9 Prognóza ARDS 

 

V 80. letech minulého století dosahovala smrtnost při ARDS 53-68 %. 

S rozvojem tzv. protektivní ventilační strategie má smrtnost klesající trend a dle 

různých studií je udávána mezi 32-45 %, někteří autoři uvadějí 40-60% a jiní 

dokonce 10-90% (Ware, a spol., 2000), (Bernard, a spol., 1994). Smrtnost 

záleží na závažnosti postižení, základní příčině a komorbiditě. Šedesát dní 

přežívá 70% nemocných s ARDS, který komplikuje velké trauma. ARDS, který 

komplikuje mimobřišní sepsi, pneumonii vyvolanou standardními kmeny a 

aspiraci, má smrtnost 50%, 60% pokud je zdrojem břišní sepse. Smrtnost vyšší 

než 80% je u ARDS, který vyvolá pneumonie způsobená oportunními kmeny a 

u imunosuprimovaných nemocných.  Muži mají smrtnost vyšší než ženy a 

dalším faktorem, který zhorší prognózu je věk nad 65 let (Krofta, 2005), (Riedel, 

2000), (Ševčík, a spol., 2004). 

Během 2-7 dní má ARDS maximální stupeň závažnosti a neléčený 

syndrom je fatální. V dalších 3 týdnech je běžné náhlé zhoršení už se 

zlepšujícího onemocnění. Obvykle je to způsobeno plicní infekcí, 

pneumothoraxem, septikémií nebo diseminovaným intravaskulárním srážením. 

(Riedel, 2000) 

Nejčastější příčinou smrti bývá nezvládnutí primární příčiny (např. sepse) 

nebo úmrtí na následnou multiorgánovou dysfunkci – MODS (např. renální 

selhávání). Pokud se včas a razantně zakročí a léčí se primární příčiny, nemusí 

dojít k fatálnímu konci (Kašák, a spol., 2008). 

Osoby, které přežily ALI nebo ARDS mají několik měsíců respirační 

symptomy (kašel, dušnost, pískoty), zhoršenou kvalitu života, depresi a 

zhoršené plicní funkce. Data ukazují, že během jednoho roku se funkční 

omezení výrazně zlepšuje a po jednom roce je více jak polovina nemocných 

zpět v pracovním procesu. Mohou se ale objevit problémy jako únavnost a 

svalová slabost spolu s psychickými problémy ve smyslu posttraumatické 

stresové poruchy. Jsou-li však fibrotická rezidua v plicích rozsáhlá, je úplné 

zotavení nepravděpodobné a kvalita života je trvale zhoršena (Krofta, 2005), 

(Kašák, a spol., 2008), (Ware, a spol., 2000).  
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3.2 Terapie a prevence syndromu akutní respirační tísně 

 

Terapie ARDS je založena na odstranění vyvolávající příčiny, podpůrné 

terapii - tekutinové terapie, umělé plicní ventilaci, nutriční podpoře (enterální 

výživa je preferována před parenterální), použití pronační polohy, mimotělní 

plicní podpory, využití specifických léčebných terapií a využití tzv. rescue 

postupů u pacientů s refrakterním ARDS. Zdokonalení podpůrné komplexní 

léčby vede zřejmě ke snížení smrtnosti (Zvoníček, 2001). Lepší pochopení 

patogeneze ALI a ARDS umožňuje nalézat nové léčebné strategie (Ware, a 

spol., 2000). 

Pro vznik ARDS je rozhodující přítomnost vyvolávající příčiny a její 

závažnost. Septický šok nebo aspirace žaludečního obsahu ohrožují 

nemocného více než stabilizované trauma.  (Riedel, 2000). K rozvoji a míře 

závažnosti ARDS pravděpodobně přispívají i faktory životního prostředí, které 

zahrnují expozici cigaretovému kouři (Matthay, a spol., 2011). S vyšším věkem 

se očekává i vyšší nárust ARDS (Bhargava, a spol., 2012). 

Včasná prevence je důležitá. U ARDS spočívá v identifikaci rizikových 

skupin a v preventivních opatřeních (Ševčík, a spol., 2004). Důležitá je rychlá a 

účinná léčba vyvolávajícího onemocnění (odstranění septického ložiska, 

komplexní léčba sepse), časná resuscitace, úprava objemu tekutin. Jiná 

opatření jsou např. protektivní plicní ventilace, preventivní polohávání 

nemocného na břicho a prevence gastrointestinálního krvácení a 

tromboembolie (Ševčík, a spol., 2004), (Ware, a spol., 2000).  

U pacientů s vysokým rizikem vzniku ARDS se může profylaktickou léčbou 

 předejít rozvoji ARDS. Každá terapie, která začíná ještě před diagnostikováním 

nemoci, musí mít vysoký poměr prospěchu k riziku a nákladovou efektivitu. 

Měla by splňovat také určitá kriteria:   

o nízké riziko vedlejších nežádoucích účinků 

o snadná cesta podání 

o co nejnižší cena. 
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K prevenci ARDS se studují: imidazoly (ketokonazol), ACE inhibitory, 

thiazolidindiony (rosiglitazon), deriváty tetracyklinů, antioxidanty, kortikosteroidy 

a imunomodulační látky (Bosma, a spol., 2010). 

 

 

3.2.1 Ventilační léčba 

 

ARDS je asociováno s hypoxickým respiračním selháním, proto je nutná 

ventilační a oxygenační podpora (Krofta, 2005). Průtok plynů respiračním 

systémem při umělé plicní ventilaci (UPV) zajišťuje přístroj. Používá se u 

pacientů, kteří mají riziko nebo mají už vzniklou poruchu ventilace nebo 

oxygenace. Těžší formy ALI a všichni s ARDS jsou indikováni pro umělou plicní 

ventilaci, která umožní snížit dechovou práci a snížit spotřebu O2 (Viktor Kašák, 

2008), (Meade, a spol., 2008). 

  UPV se používá jako částečná náhrada poškozených plic, aby měly čas 

se přirozeně uzdravit. Ve studiích je ale prokázáno, že UPV s vysokým tlakem, 

průtokem nebo vyšším dechovým objemem může zhoršit nebo dokonce sama 

způsobit plicní poškození (Broccard, a spol., 1998), (Hotchkiss, a spol., 2001), 

(López-Aguilar, a spol., 2006), (Sakr, a spol., 2005).   

Hlavním problémem při ventilaci je kolabs velké části plic, které jsou proto 

nepřístupné ventilaci (Riedel, 2000).   

PEEP zlepšuje oxygenaci zvýšením středního alveolárního tlaku, příspívá 

k provzdušnění atelektatických alveolů a brání předčasnému uzávěru dýchacích 

cest a alveolů na konci exspiria. Správně indikovaný PEEP zvětšuje objem 

ventilované části plic a snižuje riziko plicního poškození při umělé ventilaci. 

Použití PEEP ale může ve zdravých alveolech vyvolat jejich nadměrné 

rozepnutí. 

 Ve studiích se zkoumalo použití vysokého PEEP při ventilaci pacientů 

s ALI/ARDS. Bylo pozorováno zlepšení plicních funkcí, zkrácení doby umělé 

plicní ventilace a nižší frekvence použití tzv. rescue postupů, byl pozorován i 

příznivý efekt na klinické výsledky. Optimální nastavení PEEP zatím není 

zjištěno, ale podle dostupných informací je nutné dodržovat limit 

endexspiračního tlaku 30 cm H2O. 



42 
 

Recruitment manévr (RM) neboli otevírací manévr je výraz používaný 

pro provzdušnění kolabované plicní tkáně, která se nepodílí na výměně plynů.  

Záměrně je zvýšen transpulmonární tlak tak, aby se otevřením atelektatických 

alveolů zvětšil objem ventilované plíce. K udržení efektu RM na plicní 

mechaniku a oxygenaci je nutné nastavit dostatečnou hodnotu PEEP, aby efekt 

nebyl jen přechodný. 

Bylo zjištěno, že smrtnost závisí na podílu provzdušněné plicní tkáně a na 

závažnosti základního onemocnění.  Na provzdušnění kolabované plicní tkáně 

má vliv také typ ALI/ARDS a poloha pacienta. Větší potenciál pro provzdušnění 

mají pacienti se sekundárním ALI/ARDS a pacienti v pronační poloze více než 

pacienti v supinní poloze (Ševčík, a spol., 2004). 

Použití RM má i několik nežádoucích účinků. Zvyšováním tlaku s 

recruitmentem stoupá procento normálně provzdušněné plíce, ale také stoupá 

procento okrsků plic s hyperinflací.  

Velký dechový objem, vysoký dechový tlak a proud a vysoká FiO2 mohou 

vyvolat nebo zhoršit poškození plic a poškodit alveolo-kapilární membránu. 

Následná migrace zánětlivých buněk vede k dalšímu úniku tekutiny z cév. 

Vysoká FiO2 může vyvolat poškození plíce tvorbou reaktivních kyslíkových 

radikálů (Riedel, 2000).  

Zvýšení nitrohrudního tlaku může mít vliv na oběh (zhoršení srdečního 

výdeje, hypotenze, selhání). Dalšími nežádoucími účinky jsou arytmie nebo 

translokace bakterií do krevního oběhu. 

 Použití RM nemá jasný benefit, má možné nežádoucí účinky a 

nedostatečné důkazy o vlivu na klinické výsledky a proto nemůže být 

doporučen k běžné terapii. Využívá se jako součást rescue postupů a k jeho 

provedení je nutná odpovídající monitorace.  

 Některé studie byly zaměřeny na použití malých objemů při ventilaci 

pacientů s ALI/ARDS. Prokázaly zmírnění zánětlivé odpovědi, kterou vyvolává 

umělá plicní ventilace a snížení smrtnosti. 

 Cílem UPV původně bylo dosažení normální výměny plynů. Prokázalo se 

ale, že použití neprotektivní ventilace může dokonce zhoršovat prognózu 

pacientů s ALI/ARDS. Použití malých objemů zvyšuje poměr ventilace mrtvého 

prostoru k alveolární ventilaci a tím může vést až k hyperkapnii a k respirační 

acidóze (může být upravena hydrogenkarbonátem) (Zvoníček, 2001), 
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(Broccard, a spol., 2001). Hyperkapnie a acidóza se pokládala za vedlejší 

nežádoucí účinek protektivní ventilace (Broccard, a spol., 2001). 

Dechová frekvence se nastavuje tak, aby se zabránilo hyperkapnii a 

respirační acidóze. Vzhledem ke zvýšenému fyziologickému mrtvému prostoru 

a malému plicnímu objemu, kterým se mohou nemocní s ARDS ventilovat, je 

potřebná dechová frekvence až 35 dechů za minutu, tak aby pH bylo nad 7,25 – 

7,30 (Riedel, 2000), (Krofta, 2005). 

 Podle dostupných dat neexistuje spojitost mezi oxygenací a smrtností u 

ALI/ARDS. Cílem UPV by mělo být dosažení adekvátní arteriální oxygenace 

(ještě nevede ke tkáňové hypoxii a je spojena s co nejnižším rizikem 

ventilačního poškození). Další strategie se zaměřuje na adekvátní tkáňovou 

oxygenaci. 

 Nastavení UPV je u pacientů s ALI/ARDS individuální. Je třeba 

upřednostnit zásady protektivní ventilace před dosažením normální výměny 

plynů. Protektivní ventilace má také přednost před prevencí kyslíkové toxicity. 

Toxicita kyslíku na plicní tkáň se diskutuje. 

U lehčích forem ALI/ARDS se doporučuje udržet spontánní dechovou 

aktivitu u ventilovaných nemocných. Naproti tomu je podle experimentálních 

důkazů u těžších forem ARDS potlačení spontánní dechové aktivity spojeno 

s menším poškozením, které vzniká v průběhu plicní ventilace (Ware, a spol., 

2000), (Meade, a spol., 2008). 

Podle dosavadních poznatků má největší podíl na pozorovanou redukci 

smrtnosti právě způsob provádění UPV (Krofta, 2005). 

 

 

3.2.2 Tekutinová terapie 
 

Většina nemocných s ARDS potřebuje tekutinovou resuscitaci. Poté se 

doporučuje zařadit tzv. restriktivní tekutinový režim, aby mohly být mobilizovány 

nastřádané tekutiny. Tekutiny zvyšují hydrostatický tlak a podporují tvorbu 

edému, zvláště ve stavech se zvýšenou mikrovaskulární permeabilitou jako je 

ARDS. Pacienti s ARDS zadržují až 1litr tekutiny denně při tradiční léčbě.  
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Pozitivní kumulativní bilance tekutin je spojena s vyšší smrtností a 

poškozuje orgány u kriticky nemocných pacientů. Při tekutinové terapii se 

omezuje příjem tekutin a podávají se diuretika tak, aby se navodila negativní 

bilance (Sakr, a spol., 2005). Racionální je udržovat intravaskulární volum co 

nejníž tak, aby zajistil adekvátní systémovovu perfuzi (Zvoníček, 2001). 

Navození nadměrné diurézy při současné aplikaci PEEP ale může snižovat 

srdeční výdej a perfuzi kritických orgánů.  

U ARDS probíhá mobilizace tekutin z plicního parenchymu pomaleji než u 

kardiálního edému (Ware, a spol., 2000), (Raoof, a spol., 2010).  

V randomizované studii, kterou provedl Widemann a další, byly 

porovnávány konzervativní a liberální strategie při podávání tekutin u pacientů 

s ALI. Při konzervativním přístupu byl příjem tekutin omezen a výdej tekutiny 

močí byl zvýšen ve snaze snížit plicní edém, zkrátit dobu mechanické ventilace 

a zlepšit přežití. Možným rizikem bylo snížení srdečního výdeje a zhoršení 

mimoplicních orgánových funkcí. Liberální tekutinový přístup v podstatě obrací 

tyto potenciální priority a rizika. 

Úmrtnost v šedesáti dnech byla 25,5% u konzervativního a 28,4% u 

liberálního přístupu. Ve srovnání s liberálním přístupem zlepšuje konzervativní 

strategie oxygenaci, stupeň plicního poškození vyjádřeného tzv. lung injury 

score (LIS) a zvyšuje počet dní bez ventilace a snižuje počet dní strávených na 

JIP během 28 dnů. Nezvyšuje incidenci ani prevalenci šoku nebo dialýzy 

během šedesáti dní (zhoršené renální funkce). 

Ačkoli mezi šedesátidenní smrtností není významný rozdíl mezi 

strategiemi, konzervativní strategie zlepšuje funkce plic a zkracuje dobu 

mechanické ventilace bez zvýšení mimoplicních selhání orgánů. Tyto výsledky 

podporují užití konzervativního přístupu tekutinové bilance u pacientů s ALI 

(Wiedemann, a spol., 2006). 

Jsou důkazy, že pro lepší odstranění tekutin a lepší oxygenaci, je vhodné 

podat s diuretiky i infuzi albuminu. Hypoproteinemie a zvyšování hmotnosti jsou 

často spojeny s rozvojem ALI nebo ARDS a následně se zhoršením stavu 

pacienta a dochází k vyšší smrtnosti. Byly provedeny studie, kde se podáním 

albuminu a furosemidu zabývali.  

Martin a jeho spolupracovníci se pokusili určit, zda diuréza a koloidní 

náhrada u pacientů s ALI, kteří mají hypoproteinémii, může zlepšit plicní 
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fyziologii. Studie byla randomizovaná, dvojitě zaslepená a s placebem 

kontrolovaná. Přijímáni byli pacienti s ALI na mechanické ventilaci a celkovým 

množstvím sérového proteinu pod 50 g/l. 

 Pět dní se podávalo 25 g lidského serového albuminu každých 8 hodin 

s kontinuální infuzí furosemidu nebo s placebem. 

 Diureza a snížení váhy byly větší v léčené skupině (o 5,3 kg), došlo ke 

zlepšení poměru PaO2/FiO2, ale pouze první dva dny terapie. Respirační 

mechanika zůstala stejná. Střední arteriální tlak se zvýšil z 80 na 88 mmHg, 

srdeční frekvence se snížila ze 110 na 95 tepů/min v léčené skupině. 

Ve smrtnosti nebyl nalezen žádný rozdíl. Terapie albuminem a furosemidem 

zlepšuje tekutinovou bilanci, oxygenaci a hemodynamiku u pacientů 

s hypoprotenemií a s ALI (Martin, a spol., 2002). 

Studie, kterou provedl opět Martin, byla randomizovaná, dvojitě 

zaslepená, multicentrická a s placebem kontrolovaná. Do studie byli příjímáni 

pacienti s ALI nebo ARDS, kteří měli množství celkových sérových proteinů 

nižší než 60g/l. Pacienti byli náhodně rozděleni do dvou skupin. Jedné skupině 

se podával furosemid s albuminem a druhé furosemid s placebem po dobu 72 

hodin. 

 Pacienti léčeni albuminem měli vyšší oxygenaci (+43 vs 24 mmHg za 24 

hod a +49 vs 13 mmHg za 3 dny), celkové množství proteinů v séru (15 g/l vs 5 

g/l ve 3. dnu) a ztrátu tekutin (-5480 vs -1490 ml ve 3. dnu měření). 

 Přidání albuminu k furosemidu u pacientů s hypoproteinemií a ALI/ARDS 

významně zvyšuje oxygenaci, zvyšuje negativní bilanci vody, zlepšuje 

hemodynamickou stabilitu (Martin, a spol., 2005). 

Ze studií vyplývá, že mobilizace tekutin je v terapii ARDS důležitá, ale vliv 

na smrtnost prokázán zatím není. Dodání albuminu hypoproteinickým 

pacientům zlepší oxygenaci a hemodynamický stav (Raoof, a spol., 2010).  

 

 

3.2.3 Nutriční podpora 

 

Pacienti s ARDS mají zvýšený bazální metabolismus a obrat proteinů. 

Časné zahájení enterální výživy s dostatečným energetickým obsahem a 
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aminokyselinami je důležité proto, aby se zabránilo kalorickým ztrátám, 

malnutrici, ztrátám svalové hmoty a snížení síly dýchacích svalů (Krzak, a spol., 

2011). Enterální výživa přináší pro kriticky nemocné profit a poměrně malé 

riziko (Ševčík, a spol., 2004). 

Imunonutrice je nutrice obohacená o nukleotidy, antioxidanty (vitamin C a 

E, selen), které snižují oxidační stres u ARDS (Bosma, a spol., 2010). Dále 

obsahuje arginin, glutamin a omega-3 mastné kyseliny (ω-3 MK) - kyselina 

eikosapentaenová (EPA), γ-linolenová (GLA), které jsou obsažené v rybím oleji. 

ω-3 MK snižují produkci zánětlivých mediátorů. Jejich deriváty jsou eikosanoidy 

– prostaglandin, tromboxan a leukotrien, které jsou mnohem méně prozánětlivé 

než deriváty od omega-6 mastné kyseliny (Bosma, a spol., 2010). 

Podle dostupných dat vede nutrice obohacená o ω-3 MK (EPA a GLA) a 

antioxidanty ke zkrácení doby umělé plicní ventilace a pobytu na JIP, ke 

zlepšení oxygenace a snížení množství nových selhání orgánů. V některých 

studiích došlo i ke snížení smrtnosti (Bosma, a spol., 2010), (Gadek, a spol., 

1999), (Pontes-Arruda, a spol., 2006), (Singer, a spol., 2006).  

Podle Rice a dalších bylo podávání minimální enterální výživy spojeno 

s lepší gastrointestinální snášenlivostí. Plná výživa způsobovala nežádoucí 

účinky jako zvracení a zácpu. Počet dní na umělé plicní ventilaci, infekční 

komplikace a smrtnost byly u obou skupin srovnatelné (Rice, a spol., 2012). 

Imunonutrice se využívá jako pomocná terapie u pacientů s rizikem vzniku 

nebo u pacientů s již vzniklým ARDS a u těch, kteří dobře tolerují enterální 

výživu a kteří jsou oběhově stabilní (Pontes-Arruda, a spol., 2006), (Gadek, a 

spol., 1999), (Singer, a spol., 2006), (Dostál, 2012).  

Vliv na klinický výsledek léčby pacientů s ARDS ale zatím u tohoto typu 

terapie prokázán nebyl (Bosma, a spol., 2010). Pro jeho potvrzení je třeba 

dalších srovnání (Raoof, a spol., 2010). 

 

3.2.4 Léčba základního onemocnění 

 

Pro úspěšnou terapii je nezbytné správně diagnostikovat a následně 

okamžitě léčit predisponující stavy. U pneumonií a infekcí pátrat po zdrojích a 

nasadit správnou antibiotickou léčbu a je-li to monžné, je třeba rychle drénovat 



47 
 

lokalizovaný zdroj sepse. I přes vysokou operační smrtnost vede nedrénovaný 

zdroj sepse k fatálnímu konci (Krofta, 2005).  

 

 

3.2.5 Pronační poloha 

 

Velký význam má polohování, otočení nemocného do polohy na břiše 

(pronační poloha), která zlepšuje oxygenaci plic u 50% hypoxemických  

nemocných. Oxygenace zlepšuje funkci alveolů, ventilaci dorsálních regionů a 

zmírní stlačení plic. Další výhodou této pozice je pokles zkratů (Raoof, a spol., 

2010). Toto zlepšení přetrvává i po otočení zpět na záda (Ševčík, a spol., 

2004). 

Nejméně postižené oblasti by měly být v tzv. dependentní poloze (poloha 

dole) tak dlouho, dokud se výměna plynů zlepšuje nebo aspoň nezhoršuje. 

Kolabované alveoly se dostanou non-dependentně a dojde k jejich otevření. 

Zlepšená výměna plynů umožní snížení FiO2 a tím omezí kyslíkovou toxicitu 

(Riedel, 2000).  

Abroug a jeho kolegové porovnávali účinek ventilace v poloze na břiše 

(pronační poloha) a v poloze na zádech (supinní poloha) u pacientů, kteří trpí 

akutním plicním poškozením nebo syndromem akutní respirační tísně. Byla 

provedena meta-analýza, která vycházela z RCT. 

Pronační poloha neovlivňuje smrtnost, ale významně zvyšuje poměr 

PaO2/FiO2, je bezpečná a má tendence ke snižování ventilací vyvolané 

pneumonie. K definitivnímu závěru je, podle Abrouga a dalších, třeba studie, 

kde by se zjistila optimální doba trvání polohy na břiše a ventilace (Abroug, a 

spol., 2008). 

Taccone a další zhodnotili, zda má pronační poloha pozitivní vliv na 

pacienty se střední a těžkou hypoxemií u pacientů s ARDS. Studie byla 

multicentrická, otevřená, randomizovaná a kontrolovaná. Pacienti byli rozděleni 

do dvou skupin. Jedna skupina pacientů byla v pronační poloze 20 hodin denně 

a druhá v supinní poloze 20 hodin denně. 



48 
 

Pacienti v obou skupinách měli podobnou smrtnost. V pronační skupině 

byl vyšší výskyt komplikací. Podle této studie nemá pronační poloha významný 

vliv na přežití pacientů s ARDS (Taccone, a spol., 2009). 

U pacientů v pronační poloze se zlepšila oxygenace a poměr PaO2/FiO2. 

Studie ale neposkytly důkazy o zlepšení výsledků u pacientů s ARDS a o 

snížení smrtnosti. (I když jiné studie ukazují, že pronační poloha může smrtnosti 

snížit.) Všechna data naznačují, že dlouhodobé využívání pronační polohy 

může vystavit pacienty s méně závažným ARDS zbytečným komplikacím (např. 

endotracheální obstrukce, neplánovaná extubace) (Gattinoni, a spol., 2010). 

Proto je doporučeno používat pozici na břiše u podskupiny pacientů s těžkou 

hypoxemií (Raoof, a spol., 2010). 

 

 

3.2.6 Mimotělní membránová oxygenace  
 

Mimotělní membánová oxygenace – extracorporeal membrane 

oxygenation (ECMO) se využívá pro terapii plicního nebo srdečního selhání. U 

ARDS se využívá, pokud ostatní způsoby léčby nejsou účinné nebo pokud se 

zdá, že by ECMO mohla být úspěšná. ECMO se využívá také u kojenců a 

v peditatrii jako respirační podpora. Jeho použití u nedonošených novorozenců 

je základ pro léčbu nedovyvinutých plic a při nedostatečném množství 

surfaktantu (Marasco, a spol., 2008), (Hemmila, a spol., 2004). 

Cílem ECMO je podpořit výměnu plynů. To umožní, aby ventilace mohla 

probíhat s nižšími objemy a snížit potenciální poškození plic vlivem umělé plicní 

ventilace. 

ECMO funguje na principu odstranění krve z pacienta a její cirkulace přes 

umělou membránu. Krev se zbaví oxidu uhličitého, zásobuje se kyslíkem a 

vrací se zpět do těla. Přístroj nechává plicím čas, aby se mohly zahojit.  

Léčba se využívá pouze u těžkého respiračního selhání, které je 

potenicálně reverzibilního, a pokud předchozí ventilace nepřesáhla 7 dní, 

nejsou významné komorbidity, věk je pod 65 let a není kontraindikace pro 

podání antikoagulancií (Raoof, a spol., 2010), (Marasco, a spol., 2008), 

(Hemmila, a spol., 2004), (Peek, a spol., 2010). 
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Ve studiích, které byly provedeny dříve se mezi ECMO a běžnou ventilací 

nenašel žádný rozdíl ve smrtnosti. Ve studii Zapola a dalších pacienti většinou 

trpěli bakteriální nebo virovou pneumonií. Zjistilo se, že ECMO může 

podporovat výměnu respiračních plynů, ale nezlepší dlouhodobé přežití 

pacientů s akutním respiračním selháním (Zapol, a spol., 1979). 

Ve studii Michaelse a dalších se sledovali dospělí pacienti, kteří měli plicní 

selhání po traumatu. Podle této studie je použití ECMO bezpečné u dospělých 

s traumatem a sleháním plic. Včasné podání ECMO zlepšuje přežití a může 

zabránit vzniku ARDS anebo alespoň zmírnit jeho závažnost. Zlepšuje 

oxygenaci, snižuje ventilační poškozní plic a zlepšuje přežití (Michaels, a spol., 

1999). 

Ve studii Hemmila a dalších se snažili určit smrtnost a nemocnost pacientů 

s těžkým ARDS. Sledováni byli pacienti s těžkým ARDS, kteří nereagovali na 

běžnou terapii. 52% pacientů přežilo. Nikdo z pacientů, kteří přežili, 

nepotřeboval permanentní mechanickou ventilaci nebo oxygenoterapii. Pro 

pacienty, kteří nereagují na mechanickou ventilaci je terapie ECMO úspěšná 

(Hemmila, a spol., 2004). 

Cílem prospektivní randomizované studie studie CESAR bylo porovnat 

konvenční ventilační terapii s ECMO u dospělých pacientů s respiračním 

selháním. Zjistili, že ECMO zvyšuje přežívání bez závažných následků (36,7% 

vs 52,9%). Podle studie je jeho podání ekonomicky výhodnější než jiné 

technologie zachraňující život (např. transplantace plic) (Peek, a spol., 2006), 

(Peek, a spol., 2010). 

Výsledky a vliv na přežití u respiračního selhání jsou nejlepší u kojenců 

(88%) a u dětí (70%) u dospělých to je 56%, u srdečního selhání je to jen 33% 

(Marasco, a spol., 2008).  

ECMO se využívá běžně v terapii kojenců a méně často i u malých dětí 

s respiračním nebo srdečním selháním. Přes výše uvedené výsledky je využití 

ECMO u dospělých nadále kontroverzní (Schuerer, a spol., 2008).  

Účinek na dospělé je různý. Záleží na příčině respiračního selhání. 

Nejlepšího účinku se dosahuje u virové nebo bakteriální pneumonie (Raoof, a 

spol., 2010).  

Prospěšný účinek ECMO byl prokázán nezávisle na věku, trvání ventilace 

vysokým tlakem, primární diagnoze a počtu orgánových selhání (Marasco, a 
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spol., 2008). Ale podle Hemmila a dalších jsou tyto faktory významné nezávislé 

prediktory přežití. Přiřazují k nim ještě: pohlaví a poměr PaO2/FiO2 (Hemmila, a 

spol., 2004). 

Některá centra prokázala, že ECMO má prospěšný účinek u dospělých 

pacientů s ARDS. U srdečního selhání se někdy používá jako rescue postup 

(Schuerer, a spol., 2008). Zatím se v praxi ECMO neprovádí běžně. Rezervuje 

se pro těžké případy hypoxemie, které nereagují na ventilační léčbu ani na 

neventilační zásahy. Provádí se pouze ve specializovaných centrech. Ze studie 

CESAR vyplývá, že pro větší využití tohoto přístupu, je v Anglii třeba zřídit další 

centra, která by prováděla ECMO. Na klinické studie, které by potvrdily nebo 

vyvrátily účinnost ECMO v terapii ARDS, se zatím čeká (Marasco, a spol., 

2008), (Raoof, a spol., 2010), (Peek, a spol., 2010). 

 

 

3.2.7 Farmakoterapie  
 

Probíhají různé studie, které se zaměřují na konkrétní léčivé látky a snaží 

se zjistit jejich účinnost. Ačkoli existují oddělené definice pro ALI a ARDS pro 

účely klinického zkoušení se jsou považovány za jeden subjekt (Bosma, a spol., 

2010). 

Farmakologické intervencie jsou zatím ve II. a III. fázi klinického zkoušení. 

Testovány byly např. glukokortikoidy, surfaktant, inhalový NO, antioxidanty, 

inhibitory proteáz a další protizánětlivé a jiné látky. Ve studiích se kromě 

účinnosti a bezpečnosti také hodnotí vhodné dávkování, cesta a čas podání, 

účinnost terapie v různých fázích onemocnění. Důležité je také správně 

diagnostikovat ARDS a pochopit patofyziologické procesy, které mohou pomoci 

v hledání správné farmakoterapie (Bosma, a spol., 2010). 

 

 

3.2.7.1 Ketokonazol 

 

Ketokonazol je antifungální látka ze skupiny imidazolů se systémovým i 

lokálním účinkem. Tlumí přeměnu lanosterolu na ergosterol u mikroskopických 
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hub. V lidském organizmu selektivně blokuje syntézu tromboxanu (inhibicí 

tromboxan A2 syntázy) a inhibuje 5-lipoxygenázu, která je potřebná pro tvorbu 

leukotrienů. Tromboxany způsobují agregaci destiček a vazokonstrikci a 

leukotrieny broncho-konstrikci a působí jako chemokin pro neutrofily. 

Ketokonazol zabraňuje zánětlivé odpovědi a snižuje koagulační aktivitu a proto 

by se mohl používat k prevenci nebo léčbě ARDS. 

 Slotman a další zjišťovali, zda ketokonazol může působit preventivně a 

zabránit vzniku ARDS u kriticky nemocných pacientů. Pacienti byli rozděleni na 

dvě části. Jedna část dostávala ketokonazol a druhá placebo. Výskyt ARDS byl 

u pacientů léčených ketokonazolem (6%) a tedy nižší než ve skupině, která 

dostávala placebo (31%). Tato studie naznačuje, že ketokonazol je účinný 

v prevenci ARDS (Slotman, a spol., 1988). 

 Yu a Tomasa sledovali, zda ketokonazol může snížit incidenci ARDS u 

pacientů se sepsí. Studie byla prospektivní, randomizovaná, dvojitě zaslepená 

a s placebem kontrolovaná. Do studie bylo přijato 54 pacientů, kteří měli sepsi a 

byli na JIP. 

 Léčba ketokonazolem významně snížila incidenci ARDS (15%) ve 

srovnání se skupinou, která dostávala placebo (64%). Smrtnost byla také nižší 

ve skupině léčené ketokonazolem (15% a 39% ve skupině s placebem). Z této 

studie vyplývá, že ketokonazol podaný v počáteční fázi sepse, může zabránit 

rozvoji ARDS a snížit následnou smrtnost (Yu, a spol., 1993). 

 V randomizované, dvojitě zaslepené s placebem kontrolovné studii byl 

zkoušen efekt ketokonazolu na smrtnost a nemocnost u pacientů, kteří již mají 

ALI/ARDS. Jedné skupině se podával ketokonazol a druhé placebo. 

Ketokonazol se v této studii ukázal jako bezpečný, ale na smrtnost, dobu 

ventilace a plicní funkce vliv neměl. Tato data nepodporují užití ketokonazolu u 

pacientů, kteří již mají ALI/ARDS (2000). 

Ketokonazol má mnohé lékové interakce a k absorbci gastrointesinálním 

traktem vyžaduje kyselé prostředí. Podle studií by se mohl uplatňovat 

v prevenci vzniku ARDS, protože při preventivním podání došlo ke snížení 

smrtnosti. V terapii se jeho účinek nepotvrdil. Používá se jen při komplikacích 

pacientů na JIP (Bosma, a spol., 2010). 
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3.2.7.2 Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (captopril) a 

antagonisté angiotenzinu II 

 

Angiotenzin konvertující enzym (ACE) a ACE2 jsou homogenní, ale mají 

rozdílné funkce v systému renin-angiotenzin. ACE je tvořen v plicích a je 

zodpovědný za přeměnu angiotenzinu I (AT1) na angiotenzin II (AT2), který má 

vazokonstrikční aktivitu a zadržuje sodík v těle, čímž udržuje krevní tlak. ACE2 

inaktivuje angiotenzin II a je negativním regulátorem tohoto systému.  

Inhibitory angiotenzinu-konvertujícího enzymu (ACEI) a antagonisté 

blokující AT2 se běžně používají v léčbě hypertenze, ale zatím ne pro léčbu 

ALI/ARDS. ACEI také napomáhají udržet vaskulární strukturu a funkci. Mají 

protektivní efekt na endoteliální buňky, což se může využít v prevenci ARDS.  

Ve experimetnální studii, kterou publikoval Imai a jeho spolupracovníci 

ACE2 a receptor pro angiotenzin II typ 2 (AT2) ochraňují myši před těžkým 

akutním plicním poškozením, které je způsobeno aspirací nebo sepsí. Zatímco 

jiné komponenty systému renin-angiotenzin ACE, angiotenzin II, receptor pro 

angiotenzin II typ 1a (AT1a) připsívají k patogenezi (např. plicní edém, 

poškozené plicní funkce). Ve studii se ukázalo, že u myší bez ACE došlo ke 

zlepšení nemoci a rekombinantní ACE2 může chránit myši před ALI. Z těchto 

dat vyšlo najevo, že ACE2 by mohl mít významnou funkci v léčbě ALI/ARDS 

(Imai, a spol., 2005).  

Účinky ACEI (captopril) byly testovány na podkanech s těžkým plicním 

poškozením, které bylo vyvoláno kyselinou olejovou. Jedna skupina byla léčena 

captoprilem a druhá ne. Výsledky obou skupin se porovnaly. Captopril působil u 

podkanů preventivně a ochraňoval před vznikem těžkého plicního poškození. 

Byl změřen nižší obsah albuminu, nižší infiltrace buněk do alveolů a zlepšení 

v PaO2. Captopril také snižuje expresi adhezivních molekul což má následně 

protektivní vliv na endoteliální buňky. Léčba captoprilem také vede k blokádě 

NF-κB a následně k fibrinolýze. Z této studie vyplývá, že podání inhibitorů ACE 

může mít protektivní i léčebný vliv na ALI/ARDS (He, a spol., 2007).  

ACE má potenciální roli v patogenezi ARDS a to díky efektu na 

permeabilitu, epiteliální buňky a fibroblasty. Zjistilo se, že polymorfismus ACE 

může mít vliv na rozvoj ARDS.  Gen pro lidský ACE je na chromozomu 17q23 a 

obsahuje polymorfismus. Buď je přítomna (inzerce I) nebo není přítomna 
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(delece D) opakující se sekvence 287-bp alu.  Alela DD je spojována s vyšší 

aktivitou. Zkoumalo se, zda má také vliv na větší rozvoj ARDS. Pacienti byli 

genotypizováni. Frekvence alely D byla vyšší u pacientů s ARDS než u 

ostatních nemocí. A je také spojována se smrtností u ARDS. Tato data ukazují 

na důležitost systému renin-angiotenzin v patogenezi ARDS a zahrnují 

genetické faktory do vývoje a progrese syndromu (Marshall, a spol., 2002). 

Jerng a kolektiv se zabývali hypotézou, že polymorfismus genu pro 

angiotenzin-konvertující enzym může ovlivňovat riziko a výsledky ARDS.  

Pacienti byli genotypizováni a zjišťovalo se, zda mají inserci nebo deleci v místě 

polymorfismu. Zjistilo se, že smrtnost během 28 dní je 42% pro II, 65% pro ID a 

75% pro DD. 

Ze studie vyplývá, že I/D polymorfismus je významný prognostický faktor 

pro ARDS. Pacienti s II genotypem mají vyšší šanci přežití (Jerng, a spol., 

2006). 

V retrospektivní kohortové studii se ARDS objevil pouze u 5,5% kriticky 

nemocných pacientů, kteří před tím užívali ACEI nebo antagonisty AT2. U 

těchto pacientů je také snížené riziko respiračního selhání nebo přijetí na JIP. 

Pacientům, kterým se ARDS vyvinulo a užívali ACEI, se snížila smrtnost 

(Bosma, a spol., 2010). 

 

 

3.2.7.3 Thiazolidindiony (rosiglitazon) 

 

 Thiazolidindiony patří do skupiny perorálních antidiabetik, která působí 

na PPAR-γ (peroxisome proliferator activated receptor gamma). Tento receptor 

je zodpovědný za regulaci a diferenciaci adipocytů, senzitivitu inzulinu, ale má 

také protizánětlivý účinek. PPAR má tři izoformy: PPARγ, PPARα, PPARβ/δ. 

PPARγ má hlavní roli v glukózové hemostáze. Jeho aktivací se zvýší tvorba 

glukózových transportérů. Protizánětlivé vlastnosti jsou dány inhibicí transkripce 

prozánětlivých faktorů např. NF-κB, který má důležitou roli v zánětlivé odpovědi. 

Díky tomuto zásahu dojde ke snížení exprese zánětlivých cytokinů např. tumor 

nekrotizující faktor alfa (TNF-α).  
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 Nejúčinnější z thiazolidindionů je rosiglitazone. Ve studii Chena a dalších 

se zkoumal jeho efekt na akutní pankreatitis a s tím spojené poškození plic u 

podkanů, kterým byla pankreatitis vyvolána. Rosiglitazon byl podán preventivně 

30 min před podáním látky, která vyvolávala pankreatitidu. Poškození plic bylo 

hodnoceno podle aktivity myeloperoxidázy a rozsahu plicního edému. 

Profylaktické podání rosiglitazonu snižuje aktivitu myeloperoxidázy pankreatické 

a plicní tkáně, snižuje expresi TNF-α a zmírňuje poškození plic a pankreasu, 

snižuje se i infiltarce neutrofily na rozdíl od kontrolní skupiny. Podle této studie 

má rosiglitazon ochranný efekt proti pankreatickému a plicnímu poškození, 

které je vyvolané taurocholatem sodným (Chen, a spol., 2009).  

Nežádoucím účinkem rosiglitazonu je, že zadržuje sodík a vodu a u 

pacientů s diabetes může zvýšit incidenci městnavého srdečního selhání. Podle 

studie, kterou provedl Nissen a jeho kolegové, podání rosiglitazonu významně 

zvyšuje riziko vzniku infarktu myokardu i riziko úmrtí z jiné kardiovaskulární 

příčiny. Z těchto důvodů mají v České republice léčiva obsahující rosiglitazon 

pozastavenu registraci (Nissen a spol., 2007), (Bosma, a spol., 2010), 

(http://www.sukl.cz/otazky-a-odpovedi-k-pozastaveni-registraci-

leciv?highlightWords=rosiglitazon). 

 

 

3.2.7.4 Rekombinantní lidský destičky aktivující faktor acetylhydroláza   

 

 Destičky aktivující faktor - platelet-activating factor (PAF) je prozánětlivý 

mediátor, který je zapojený do patogeneze jak těžké sepse tak i ARDS. 

Degradován je enzymem PAF acetylhydrolázou (PAF-AH). U pacientů se 

sepsí byla nalezena nižší hladina  PAF-AH. Rekombinantní lidský PAF 

acetylhydroláza (rhPAF-AH) je studován pro prevenci ARDS u pacientů se 

sepsí.  

Ve studii se Schuster a další snažili prokázat, zda je terapie rhPAF-AH 

bezpečná, pokud se začne podávat až po začátku těžké sepse a zda snižuje 

prevalenci ARDS a smrtnost během 28 dní. Studie byla prospektivní, 

multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená a s placebem kontrolovaná. 
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Ve studii byli pacienti se sepsí, ale bez ARDS. Bylo podáváno 1,0 mg/kg 

rhPAF-AH jedné skupině, druhé 5,0 mg/kg rhPAF-AH a třetí placebo.  

Výsledky byly velice podobné ve všech skupinách, výskyt nežádoucích 

příhod byl u pacientů léčených rhPAF-AH a placebem velice podobný.  Rozdíl 

v prevalenci nemoci nebyl zjištěn, ale smrtnost se u pacientů s rhPAF-AH 

výrazně snížila. 28 denní smrtnost byla 21% u 1,0 mg/kg rhPAF-AH, 28% u 5,0 

mg/kg rhPAF-AH a 44% u skupiny, která dostávala placebo. Oproti placebu byl 

sledován i trend ke zmírnění mnohočetného orgánového selhání (Schuster, a 

spol., 2003).  

Nepotvrdil se významný efekt pro preventivní léčbu ARDS, ale rhPAF-AH 

by mohlo být účinné v terapii těžké sepse (Bosma, a spol., 2010). 

 

 

3.2.7.5 ß2 agonisté adrenergního receptoru – sympatomimetika (terbutalin, 

salbutamol, albuterol) 

 

ß2 agonisté se používají jako tokolytika při předčasných stazích dělohy a 

jako bronchodilatancia hlavně při terapii astmatu, ale i jiných plicních nemocí. 

Účinkem ß2 agonisty se aktivuje β2 receptor alveolárních buněk typu I a 

typu II. Tím se zvyšuje intracelulární cyklický adenosin monofosfát (cAMP), 

který vede ke zvýšení transportu sodíku, chloridu a vody přes plicní epitel a 

urychluje vstřebání edému (zvyšují aktivitu Na/K ATPázy a mění aktivitu 

apikálních Na kanálů, snižují extravaskulární plicní vodu). Vliv na tvorbu edému 

potvrdil i Palmieri ve své studii (Palmieri, a spol., 2006). Díky upregulaci 

transportu sodíku mohou zlepšit clearance alveolární tekutiny. Pacienti s ARDS, 

kteří jsou schopni lépe přečistit extravaskulární plicní kapalinu mají lepší šanci 

na přežití.  

β2 agonisté také způsobují plicní vazodilataci (Raghavendran, a spol., 

2009). Podle studií, které provedl Maris, mají protizánětlivé vlastnosti – snižují 

uvolňování mediátorů z žírných buněk, snižují aktivaci T lymfocytů a snižují 

influx a degranulaci neutrofilů (a mohu je aktivovat), a podle Matthayho a jeho 

spolupracovníků snižují i akumulaci TNF-α ve vzdušných prostorech u 

dobrovolníků vystavených endotoxinu. Inhibuje kontrakce endoteliálních buněk 
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a zvyšuje sílu mezi endotelilálními buněčnými tight junctions, zvyšují sekreci 

surfaktantu. Dále snižují plicní hypertenzi a zmírňují plicní poškození (Ševčík, a 

spol., 2004), (Kašák, a spol., 2008), (Perkins, a spol., 2006), (Matthay, a spol., 

2006), (Maris, a spol., 2005), (Smith, a spol., 2012). 

   ß2-sympatomimetika mohou být podávána ve formě aerosolu nebo 

celkově. Ve formě aerosolu mají méně nežádoucích účinků než podávané 

intravenózně (Bosma, a spol., 2010). 

Briot a další provedli studii, kde se zaměřují na účinky terbutalinu (ß2-

agonista) na poškození plic a mikrovaskulární permeabilitu u psů. Zjistilo se, že 

podávání má za následek zvýšení srdečního výdeje, zvýšení plicního 

arteriálního tlaku a zvyšuje transport proteinů z plazmy do plicních sklípků 

(Briot, a spol., 2009).  

Perkins a jeho spolupracovníci se snažili určit bezpečnost, snášenlivost a 

účinnost salbutamolu. Zkoumali, zda trvalá infuze intravenózního salbutamolu 

(albuterolu) by mohla urychlit resorpci alveolárního edému u pacientů trpících 

ALI nebo ARDS. 

 Studie byla dvojitě zaslepená, randomizovaná s placebem kontrolovaná. 

Pacienti byli rozděleni na dvě skupiny, jedné byl podáván salbutamol a druhé 

placebo po 7 dní. Primárním cílem bylo měření extravaskulární tekutiny 

v plicích. 

 Klinické studie ukazují, že mechanizmus clearance alveolární tekutiny je 

u pacientů s ALI nebo ARDS poškozen, na rozdíl od kardiogenního edému, kde 

je clearance v pořádku.  Perkins a jeho kolegové provedli před touto studií 

malou studii s 15 pacienty. Zjistili, že pacienti, kteří měli rychlejší clearance, 

měli díky tomu rychlejší obnovu poškozených plic, kratší dobu trvání plicní 

ventilace a lepší přežívání. 

Hlavním výsledkem studie bylo, že pacienti léčeni intravenózním 

salbutamolem měli méně extravaskulární vody v plicích v 7. dnu na rozdíl od 

skupiny léčené placebem. Pacienti v této studii měli vyšší smrtnost. Podle 

měření měli pacineti přijatí do této studie horší počáteční stav. Z dalších 

nalezených nežádoucích účinků měli pacienti se salbutamolem vyšší incidenci 

supraventrikulární arytmie. 

 Tato studie byla ve II. fázi klinických zkoušek a přinesla první důkazy, že 

léčba intravenozními ß-agonisty snižuje extravaskulární vodu v plicích. Je to 
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spojeno se snížením tlaku v dýchacích cestách a trendem k redukci plicního 

poškození. Tyto nálezy podporují provedení multicentrické klinické studie pro 

zhodnocení účinnosti a bezpečnosti salbutamolu pro zlepšení klinických 

výsledků pacientů s ALI/ARDS (Perkins, a spol., 2006).  

Vědci se domnívali, že léčba pacientů s ALI nebo ARDS ß2 agonisty by 

mohla urychlit vstřebání alveolárního edému a zlepšit klinické výsledky.  Cílem 

studie Matthay a dalších bylo testovat ß2-agonisty – albuterol (nebo také 

salbutamol). Soustředili se na počet dní bez ventilace, smrtnost a celkové 

výsledky pacientů s ALI. 

Studie byla multicentrická, randomizovaná s placebem kontrolovaná. 

Hodnoceni byli pacienti, kteří byli na mechanické ventilaci. Část z nich 

dostávala aerolizovaný albuterol a část placebo každé 4 hodiny po dobu 10 dní. 

Hladina albuterolu po ventilaci dostačovala v plicním edému k stimulaci 

alveolární clearance.   

Počet dní na ventilaci se mezi skupinami pacientů nelišily. Ti, kteří 

dostávali albuterol (14,4 dní) a placebo (16,6 dní). Nenalezly se ani rozdíly 

ve smrtnosti a selhávání orgánů. U pacientů, kteří měli šok před randomizací, 

byl počet dní bez ventilace nižší u pacientů s albuterolem, smrtnost byla bez 

rozdílu. Studie byla předčasně zastavena, protože primární cíl (počet dní bez 

ventilace) se po podání albuterolu nezlepšil. 

Pacienti byli monitorováni, kvůli vedlejším nežádoucím účinkům léčby 

albuterolem. Srdeční frekvence byla mírně zvýšena u pacientů, kteří dostávali 

albuterol. Výskyt fibrilace nebo jiné srdeční dysrytmie byl u obou skupin 

podobný. 

Nebulizované bronchodilatancia jsou někdy používány u akutního 

respiračního selhání bez známé etiologie. Tato terapie má potencální 

prospěšné účinky: zlepšuje plicní mechaniku a snižuje dechovou práci. I přes 

tyto pozitivní efekty ß-agonisté nezlepšili klinické výsledky pacientů trpících 

ALI/ARDS. Terapie ß-agonisty je drahá. Rutinní podání pacientům, kteří jsou na 

mechanické ventilaci, není doporučeno (Matthay, a spol., 2011). 

Smith a jeho kolegové se zabývali vlivem ß2 agonistů na smrtnost u 

pacientů s ARDS. Studie byla multicentrická, s placebem kontrolovaná a 

randomizovaná. Zapisováni byli pacienti, u kterých neuběhlo od počátku ARDS 
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víc než 72 hodin. Jedna skupina dostávala salbutamol a druhá placebo po dobu 

7 dní. Primárním cílem studie bylo sledovat úmrtí během 28 dní po randomizci. 

Podle zjištění Smitha a kolegů podání salbutamolu v počáteční fázi ARDS 

významně zvyšuje smrtnost během 28 dnů (34% zemřelo ve skupině léčené a 

23% ve skupině s placebem), snižuje počet dní bez ventilace a počet dní bez 

orgánového selhání ve srovnání s placebem. Oxygenace byla u obou skupin 

stejná. Léčba byla špatně tolerována a častěji se vyskytovala tachykardie, 

arytmie a laktátová acidoza. Po těchto zjištěních byl experiment předčasně 

zastaven.  

Smrtnost ve skupině léčené placebem byla nižší, než se očekávalo. Asi 

díky zlepšené podpůrné terapii. Studie měla malý počet účastníků, kvůli 

předčasnému zastavení, proto se mohly objevit horší výsledky, než se 

očekávalo. Optimální dávka, aby nevznikly nežádoucí účinky (tachykardie, atd.) 

je 15 μg/kg. V této dávce dochází ke zvýšení clearance ve studiích na 

zvířatech. Proč docházelo k vyšším úmrtím Smith a jeho kolegové nedokázali 

vysvětlit. 

 Léčba intravenózním salbutamolem v počátečních stádiích ARDS je 

špatně snášena. Léčba nemá prospěch a zhoršuje klinické výsledky pacientů. 

Rutinní použití ß2 agonistů v léčbě ventilovaných pacientů s ARDS, na základě 

této studie, nemůže být doporučeno (Smith, a spol., 2012). 

Podle studií ß2 agonisté nemají pozitivní vliv na léčbu ALI/ARDS a k léčbě 

se nedoporučují. Většina nemocných měla direktní ARDS, není jasné, zda by 

výsledky byly stejné i pro indirektní ALI/ARDS (Dostál, 2012).  

 

 

3.2.7.6 Surfaktant 

 

Endogenní surfaktant je lipoproteinový komplex, který je složen z 90% 

z lipidů (fosfatidylcholin, fosfatidylglycerol) a 10% z proteinů. Je tvořen a poté 

uvolňován z alveolárních buněk typu II. Hlavní funkcí surfaktantu je snižovat 

povrchové napětí v plicích a tím zabránit kolapsu alveolů a umožnit výměnu 

plynů. Surfaktant má protizánětlivé a antioxidační vlastnosti. Snižuje také 

dechovou práci, stabilizuje plíce a udržuje rovnováhu tekutin. Podání 
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surfaktantu vede k rovnoměrnějšímu rozdělení dechového objemu, zlepšení 

plicní poddajnosti a omezení nitroplicních zkratů (Riedel, 2000) (Bosma, a spol., 

2010) (Markart, a spol., 2007). 

Proteiny surfaktantu se dělí na 4 druhy. Podle přítomnosti 

surfaktantového proteinu (SP) A, B, C, D mají různé funkce. Hydrofobní SP-B 

nebo C má biofyzické funkce a hydrofilní SP-A nebo D má obranou roli 

(modulace leukocytů, zvýšení fagocytózy a regulace imunitního systému). 

K poškození endogenního surfaktantu vede mnoho mechanismů.  

Poškození alveolárních buněk typu II vede k abnormální syntéze a sekreci 

surfaktantu. Sérové bílkoviny, které vtékají do alveolárního prostoru, mohou 

poškodit funkci surfaktantu. Serin endopeptidáza, fosfolipáza A2, 

lysofosfatidylcholin a volné mastné kyseliny způsobují degradaci surfaktantu. 

Mechanická ventilace vysokých objemů způsobuje změnu agregace surfaktantu 

v neúčinnou formu. Velké agregáty mají největší povrchovou aktivitu. Všechny 

tyto cesty, které zhoršují funkci surfaktantu, se dají kompenzovat podáním 

aktivního surfaktantu, i když inhibiční látky jsou stále přítomny. 

Kvůli nefunkčnímu surfaktantu se zvýší povrchové napětí a může to vést 

až ke kolapsu alveolů. Vzhledem k důležitosti surfaktantu v organismu je 

pravděpodobné, že exogenní dodávání by mělo mít terapeutický efekt (Bosma, 

a spol., 2010), (Raghavendran, a spol., 2011). 

Exogenní surfaktant musí mít maximální povrchovou aktivitu a musí být 

resistentní k látkám, které jsou produkované z poškozených plic a které 

endogenní surfaktant ničí. Surfaktant, používaný pro léčbu, se dělí do tří skupin:  

1. surfaktant získaný laváží ze zvířecích plic, 2. surfaktant získaný ze zvířecích 

plic s možným přidáním syntetické látky, 3. synteticky získaný surfaktant, který 

nepochází ze zvířat.  

Zvířecí surfaktant je levnější a snáze se získává. Nevýhodou je, že existují 

obavy z přenosu prionových nemocí. Dnes se již nepoužívají.  

Synteticky připravovaný má více výhod. Produkují se vysoce aktivní 

syntetické surfaktanty, ve kterých je zabudována nejaktivnější aminokyselinová 

sekvence, která napodobuje aktivní lidský SP-B. Ten má největší efekt na 

snižování povrchového napětí a zabraňuje kolapsu alveolů.  Do synteticky 

vytvářeného surfaktantu se dají zapojit molekulární komponenty, které jsou 

rezistentní k degradaci fosfolipázy a jsou navrženy tak, aby měly dobré 
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biofyzické vlastnosti. Terapeutický efekt závisí na rezistenci k inhibitorům 

(Wang, a spol., 2007) (Raghavendran, a spol., 2011), (Notter, a spol., 2007).  

 Podání instilací do dýchacích cest je efektivnější než podání ve formě 

aerosolu a má pozitivní vliv na léčbu ARDS. Zlepšuje výměnu plynů u 

nemocných. (Raghavendran, a spol., 2009) (Markart, a spol., 2007). 

 V r. 2004 výzkum odhalil, že je důležité, jaký je na surfaktantu protein 

(SP-A, B, C, D). Hodnocen byl efekt rekombinantního surfaktantového proteinu 

(rSP-C). Surfaktant byl podáván intratracheálně pacientům, u kterých bylo 

ARDS diagnostikováno v posledních 24 hodinách.  Bylo zjištěno, že oxygenace 

u těchto pacientů byla lepší, ale nebyla zkrácena doba mechanické ventilace a 

ani se nesnížila smrtnost proti běžné terapii. Smrtnost se snížila pouze u ARDS 

vyvolaného přímo (pneumonie, aspirace žaludeční šťávy, atd.) (Spragg, a spol., 

2004). 

 Další surfaktant, který byl klinicky zkoušen, byl extrahován z narozených 

telat. Obsahoval fosfolipidy, neutrální lipidy, SP-B a SP-C. Byl nazván 

Calfactant a byl zkoušen na dětské populaci (od jednoho týdne života po 21 let). 

Ukázalo se, že výrazně zlepšuje oxygenaci a snižuje smrtnost. Podání nemělo 

vliv na dobu ventilace ani na délku pobytu v nemocnici. Větší efekt měl na 

ARDS způsobené přímo. Rozdíl této studie od ostatních je v tom, že byla 

zaměřena na děti. U dětí se ARDS většinou vyvine přímo a příčina smrti bývá 

respirační selhání. U dospělých je ARDS často způsobeno nepřímo (např. 

sepse) a příčina smrti bývá multiorgánové selhání (Willson, a spol., 2005).  

 V jiné studii se použil surfaktant s proteinem typu C – Venticute 

(Nycomed GmbH). Studie byla randomizovaná a kontrolovaná. Probíhala na 31 

pacientech. Pacienti byli rozděleni. Jedna část měla standardní terapii a druhá 

dostávala ke standardní terapii ještě 1mg rekombinantního SP-C a 50mg 

fosfolipidu. Zkoušel se efekt a bezpečnost podaného surfaktantu. 

Po podání surfaktantu se zlepšila výměna plynů a obsah fosfolipidů a 

proteinů se téměř normalizoval. Surfaktant způsobil zkrácení doby ventilace, 

dobu pobytu v nemocnici a snížil smrtnost u pacientů, kterým se ARDS vyvinulo 

přímo. Povrchové napětí se nezlepšilo a koncentrace IL-6 byla nižší než 

v kontrolní skupině, která byla léčena protizánětlivými látkami. (Spragg, a spol., 

2003). 
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Ve studii Markarta a dalších se zlepšila výměna plynů a množství 

surfaktantového fosfolipidu a proteinu se normalizovalo. Povrchová aktivita se 

jen částečně zlepšila. Analýza bronchoalveolární tekutiny odhalila dvakrát vyšší 

hladinu neutrálních lipidů u pacientů s ARDS v porovnání s výsledky u zdravých 

lidí. Tyto rozdíly se objevují pouze po podání velkého množství 

rekombinantního surfaktantu s proteinem typu C (Venticute). Možnou příčinou 

je, že se tvoří v alveolárních buňkách typu II nebo procházejí ze systémové 

cirkulace přes proděravěnou endoteliální a epiteliální bariéru. Zvýšená hladina 

neutrálních lipidů může přispět ke zhoršení povrchového napětí u ARDS.  

Neutrální lipidy snižují účinnost surfaktantu a nedochází k úplné normalizaci. Je 

třeba dalších studií. Například, jestli by bylo vhodnější pro léčbu ARDS podání 

exogenního surfaktantu, který neobsahuje žádné neutrální lipidy (Markart, a 

spol., 2007).  

Davidson a další provedli meta-analýzu, jejímž cílem bylo získat 

systematický přehled podávání exogenního surfaktantu a zhodnotit, jestli je 

terapie účinná u dospělých pacientů s ARDS.  

Léčba surfaktantem nesnížila smrtnost oproti kontrolní skupině, rozdíl 

v poměru PaO2/FiO2 mezi skupinami nebyl významný. Docházelo k mírnému 

zlepšení oxygenace ve skupině léčené surfaktantem. Pro určení dnů bez 

ventilace nebyla dostatečná data. Podle této studie je surfaktant považován za 

účinnou adjuvantní terapii u ARDS (Davidson, a spol., 2006). 

Tsangaris a spolupracovníci se zabývali efektem surfaktantu u pacientů 

s mnohočetným traumatem a s plicním postižením a ALI. Studie byla 

prospektivní randomizovaná. Pacienti byli rozděleni na dvě skupiny, jedna 

dostávala surfaktant a druhá standardní léčbu. 

Skupina léčená surfaktantem měla zlepšenou oxygenaci na rozdíl od 

kontrolní skupiny. Poměr PaO2/FiO2 se z asi 100mmHg zvýšil na 140 mmHg, 

compliance se také zvýšila. Ventilační podpora byla u skupiny na surfaktantu 

kratší než u druhé skupiny asi o 2 dny. Surfaktant je dobře tolerován u pacientů 

s poškozením plic a hypoxemií (Tsangaris, a spol., 2007). 

Ve studii Tauta a dalších byla jedné skupině podávána standardní léčba a 

druhé skupině standardní léčba s rekombinantnmí surfaktantem (rSP-C). Léčba 

tímto surfaktantem významně zlepšuje oxygenaci, ale nemá žádný vliv na 
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smrtnost. U závažného ARDS vzniklého z pneumonie nebo aspirace, surfaktant 

zlepšil oxygenaci a zlepšil i přežívání (Taut, a spol., 2008).   

Spragg a kolegové se snažili určit prospěšnost podávání rSP-C pacientům 

s těžkým poškozením plic, které způsobuje pneumonie nebo aspirace. Studie 

byla prospektivní, randomizovaná a zaslepená. Pacienti byli rozděleni do dvou 

skupin. Jedna byla léčena jen standradní léčbou a druhá standardní a rSP-C 

k tomu.  

Smrtnost do 28 dní po léčbě, počet orgánových selhání a nutnost 

mechanické ventilace se v jednotlivých skupinách nezměnil. Na rozdíl od 

předchozích studií nedošlo ke zlepšení oxygenace. Možnou příčinou neúčinku 

je podle Spragga a dalších nedostatečná povrchová aktivita k dosažení 

klinického prospěchu po podání suspenze. V této studii neměl surfaktant žádné 

prospěšné účinky na pacienty s těžkým poškozením plic (Spragg, a spol., 

2011). 

Meng a další vytvořili meta-analýzu z již publikovaných studií pro 

zhodnocení účinku exogenního surfaktantu pro pacienty s plicním poškozením. 

Analýza ukázala, že exogenní surfaktant nesnižuje smrtnost. Ze začátku (24 

hodin) měl významný vliv na poměr PaO2/FiO2, ale po 120 hodinách se úspěch 

vytratil. Doba mechanické ventilace je nižší u pacientů léčených surfaktantem, 

ale ne významně. Pacienti léčeni surfaktantem měli významně vyšší riziko 

nežádoucích účinků. 

Z těchto dat vyplývá, že exogenní surfaktant nelze považovat za efektivní 

pomocnou terapii u pacientů s ALI/ARDS (Meng, a spol., 2012). 

V léčbě ARDS je teoreticky možné využít kombinaci surfaktantu a další 

farmakologické léčby nebo nefarmakologického zásahu. Surfaktant by se 

kombinoval s léčbou, která působí jiným mechanizmem. Pro zlepšení účinků by 

se k terapii surfaktantem přidávál např. inhalovaný oxid dusnatý. NO rozšiřuje 

cévy ve ventilovaných oblastech plic a zlepšuje oxygenaci. Surfaktant zlepšuje 

ventilaci snížením povrchového napětí, stabilizuje alveoly. Teoreticky surfaktant 

zvětší ventilovanou část plic přístupnou pro inhalovaný NO. K surfaktantu se 

může také přidávat almitrin, prostacyklin, salbutamol, antikoagulační látky a 

trombolytika (protein C), protizánětlivé látky (anti-TNF α, interleukin-1, 

pentoxifyllin, kortikosteroidy) a antioxidanty (N-acetylcystein), nebo 

nefarmakologická léčba (mechanická ventilace nebo polohování). Studie 
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kombinací jsou složité, časově náročné a nákladné, ale pro terapii ARDS 

důležité (Raghavendran, a spol., 2011).  

U novorozenců s deficitem surfaktantu mělo jeho exogenní podání 

prospěšný účinek a je rutinně používáno. Účinek je prokázán hlavně u dětí, 

kterým se respirační tíseň vyvinula přímo. Většinou z aspirace mekonia nebo 

z nedovyvinutých pneumocytů typu II, které produkují nefunkční surfaktant. Ve 

studiích se ukázalo, že podání surfaktantu dětem snižuje smrtnost. Dobře 

účinný je v prevenci nebo terapii syndromu novorozenecké respirační tísně - 

neonatal respiratory distress syndrome (nRDS). 

Vzhledem k fyziologické a patologické podobnosti mezi nRDS a ARDS se 

zkoušelo terapeutické podání surfaktantu i u dospělých, ale výsledky 

nepotvrdily očekávání. Exogenní podání surfaktantu nevedlo u dospělých ke 

zlepšení smrtnosti ani ke zlepšení klinických výsledků. Ve studiích nebyly 

prokázány žádné významné nežádoucí účinky. Podávání surfaktantu u 

dospělých nemá takové výsledky jako u dětí, ale přesto způsobilo zlepšení 

respiračních funkcí (oxygence). Terapie surfaktantem u dospělých má největší 

efekt v akutní exudativní fázi.  

Léčba u dospělých není tak snadná, protože ARDS je způsobeno různými 

příčinami a má složitější patofyziologii na rozdíl od nRDS. Exogenní surfaktant 

zatím nemůže být běžně používán (Raghavendran, a spol., 2009), (Bosma, a 

spol., 2010), (Raghavendran, a spol., 2011), (Walmrath, a spol., 1996), 

(Anzueto, a spol., 1996), (Ware, a spol., 2000). 

 

 

3.2.7.7 Svalová relaxancia (Cisatracurium, Vekuronium, Pankuronium, 

Rokuronium) 

 

Při umělé plicní ventilaci ventilátor zajištuje proudění vzduchu do 

dýchacích cest pacienta, ale zároveň i pacient se může snažít samostatně 

dýchat. Za určitých okolností může dojít k tzv. interferenci mezi pacientem a 

ventilátorem, v důsledku které dochází ke zhrošení výměny plynů v plicích a 

případně i poškození plic a dýchacích cest. Zde se mohou uplatnit svalová 

relaxancia, která umožní, aby ventilace byla pouze ventilátorem a aby byla 
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kontrolována. Svalová relaxancia – neuromuscular blocking agents  (NMBA) 

omezí vlastní dýchání pacienta, které je při ventilaci kontraproduktivní. 

Kontrolovaná ventilace snižuje riziko vzniku traumat v plicích (Raoof, a spol., 

2010), (Slutsky, 2010), (Papazian, a spol., 2010). 

Nervosvalové blokátory mají přímý protizánětlivý efekt, snižují koncentraci 

plicních i systémových prozánětlivých cytokinů.  Paralýzou dýchacích svalů 

mohou neurvosvalové blokátory minimalizovat ventilací vyvolané poranění plic. 

Tím, že brání aktivnímu dýchaní, může se lépe kontrolovat end-expirační tlak. 

(Raoof, a spol., 2010), (Slutsky, 2010), (Papazian, a spol., 2010).  

Podáním nervosvalových blokátorů se sníží spotřeba kyslíku v dýchacích, 

ale i v ostatních svalech, a tím se také minimalizuje zvýšení minutové ventilace 

a srdeční výdej, zlepšují oxygenaci a compliance hrudní stěny. Ze studií zatím 

není jasné, který mechanismus má nejvyšší vliv na prospěšnost terapie (Raoof, 

a spol., 2010), (Slutsky, 2010). 

Podávání nervosvalových blokátorů má svá rizika.  Následkem 

dlouhodobé terapie je svalová slabost. Riziko vzniku závisí na typu NMBA. 

Steroidní sloučeniny (např. vekuronium, pankuronium, rokuronium) mají vyšší 

riziko vzniku myopatie. Svalová slabost byla hlášena i u cisatrakuria (Slutsky, 

2010). Pro kompletní odhalení všech rizik při dlouhodobém podávání je třeba 

dalších zkoušek (Papazian, a spol., 2010). 

Arroliga a kolegové provedli studii, kdy pacientům na umělé ventilaci 

podávali sedativa nebo NMBA po dobu 48 hodin. Na rozdíl od podání sedativ 

způsobovaly NMBA vyšší smrtnost a delší dobu pobytu na JIP (Arroliga, a spol., 

2005). 

Arroliga a kolegové provedl ještě další studii, kde podání sedativ způsobilo 

prodloužení doby ventilace (Arroliga, a spol., 2008). 

Další studii provedl Forel a kolegové. Do studie byli zapsáni pacienti, kteří 

měli poměr PaO2/FiO2 nižší než 150 mmHg. Byli na ventilaci nízkými objemy a 

bylo jim tlumeno vlastní dýchání sedativy. Po 48 hod podávání NMBA se 

zlepšila oxygenace a poměr PaO2/FiO2 se zvýšil o 25%-75%, po 5. dnu až o 

50%-140%. Časné podávání NMBA u pacientů s ARDS snížilo zánětlivou 

odpověď. Pacienti, kteří byli pouze pod sedativy, neměli takové výsledky, jako 

pacienti, kterým byly podávány NMBA (Raoof, a spol., 2010), (Forel, a spol., 

2006). 



65 
 

Ve studii Papaziana a jeho kolegů (Papazian, a spol., 2010) provedli studii 

s  cisatracuriem. Prováděla se na pacientech s těžkým ARDS a porovnávala se 

s placebem. V obou skupinách byla zahájena i léčba ventilací, která podle 

minulých studií snižuje smrtnost. Cisatrakurium bylo podáváno 48 hod. Ve 

skupině pacientů léčených cisatracuriem se zlepšilo 90ti denní přežívání, snížila 

se doba nutné ventilace, doba pobytu na JIP a snížilo se riziko barotraumatu. 

Výsledky byly získány pro cisatracurium besylát a není jisté, zda budou platit 

pro všechny nervosvalové blokátory. Cisatracurium bylo podáváno pouze 

v časných fázích ARDS. Nejlepší efekt na přežití měly NMBA na tu část 

pacientů, která měla poměr  PaO2/FiO2 nižší než 120 (Papazian, a spol., 2010), 

(Slutsky, 2010). 

Podobnou studii provedl i Needham a Brindley. Porovnávali účinnost 

cisatrakuria proti placebu u pacientů trpících ARDS. Výsledky byly velice 

podobné. Podávání NMBA po dobu 48 hodin mělo za následek nižší 90ti denní 

smrtnost, nižší nemocnost, kratší dobu ventilace a kratší pobyt na JIP 

(Needham, a spol., 2012). 

Podle studií se zdá, že NMBA zkracují dobu ventilace a dobu pobytu na 

JIP, snižují úmrtnost a to zvláště, pokud jsou podány v časné fázi ARDS. Není 

zatím přesně znám mechanismus účinku, ani doba, po kterou by se měla látka 

podávat a kdy by se mělo začít. Pokud se povede odstranit poškozování 

způsobené ventilací, mělo by to velký význam pro zdraví pacienta (Slutsky, 

2010). 

 

 

3.2.7.8 Látky antagonizující účinky cytokinů 

 

 Protilátky proti interleukinu 8 

 

Interleukin 8 (IL-8) je CXC chemoatraktant, který přitahuje a aktivuje 

neutrofily. CXC je typ chemické struktury chemokinů, kdy dva N-koncové 

cysteiny C jsou odděleny jednou aminokyselinou X. Gen pro expresi IL-8 je 

ovlivňován dalšími komponenty zánětlivého prostředí. LPS, IL-1beta, TNF-alfa 

podporují tvorbu IL-8. IL-10 je inhibitor IL-8. IL-8 se na neutrofily váže přes dva 
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typy chemokinových receptorů (CXCR1 a CXCR2), které jsou na jejich povrchu. 

Tyto receptory patří mezi G-proteiny. CXCR1 a CXCR2 jsou ze 78% identičtí. 

Díky rozdílu ve struktuře má CXCR2 nižší selektivitu (Addison, a spol., 2000), 

(Pease, a spol., 2002).  

Podle studie bylo u pacientů s ARDS přítomno větší množství IL-8 v 

plicích než ve srovnávací skupině zdravých lidí. Pacienti, kteří mají vyšší 

hladinu IL-8 v BAL tekutině mají vyšší smrtnost (Miller, a spol., 1992). 

V podobné studii se zjistilo, že pacientům, kteří měli vyšší hladinu IL-8 se 

vyvinulo ARDS a těm, kteří měli hladinu nižší ne. IL-8 by podle těchto studií 

mohl být prognostickým markerem pro vznik ARDS (Donnelly, a spol., 1993). 

 Ve studii Folkessona a dalších se králíkům vyvolalo aspirací kyseliny 

poškození plic, zvýšila se koncentrace IL-8 a množství neutrofilů ve vzdušných 

prostorech. Části králíků byla podána monoklonální protilátka, která IL-8 

neutralizovala. Byla podána 5 minut před nebo hodinu po instilaci kyseliny. U 

této části králíků došlo k prevenci změn v oxygenaci a extravaskulární 

akumulace proteinů byla nižší než u králíků, kterým se protilátka proti IL-8 

nepodala. Nižší byla i úmrtnost. Anti-IL-8 snižuje jak koncentraci IL-8, tak i 

množství neutrofilů ve vzdušných prostorech. Podle výsledků by se anti-IL-8 

mohl využít i v terapii (Folkesson, a spol., 1995). 

 V jiné studii vyvolali ARDS endotoxinem. Po podání anti-IL-8 se zlepšil 

plicní edém, destrukce plicní architektury, výměna plynů, množství neutrofilů 

v plicích se snížilo a letalita byla také nižší. Tato studie přináší důkazy o 

důležité roli IL-8 ve vyvolání ARDS způsobené endotoxinem a v aktivaci 

neutrofilů (Yokoi, a spol., 1997).  

 Ve studii Baoa a dalších se účinky potvrdily také. Králíkům se vyvolalo 

ARDS a jedné skupině se podávalo anti-IL-8 a druhé ne. Nedošlo k tak masivní 

infiltraci neutrofilů do plic a došlo i k celkovému zlepšení ALI. Podle této studie 

má anti-IL-8 velký potenciál pro budoucí využití v léčbě a prevenci (Bao, a spol., 

2010). 

Reparaxin je nekompetitivní allosterický inhibitor CXCR2. Redukuje 

endoteliální a epiteliální migraci, ale ne intravaskulární akumulaci neutrofilů 

v plicní mikrocirkulaci, zlepšuje výměnu plynů a vaskulární permeabilitu 

v případech, kdy ARDS vzniklo aspirací kyseliny. Preventivní podání zabraňuje 
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vzniku ARDS a terapeutické podání zmírňuje poškození vyvolané ARDS po 

aspiraci kyseliny (Zarbock, a spol., 2008). 

Podle studií má podání antagonistů IL-8 nebo blokátorů receptoru pro IL-8 

pozitivní vliv na ARDS vyvolané aspirací kyseliny. Zlepšuje výměnu plynů, 

snižuje edém, působí proti nahromaděným neutrofilům a snižuje úmrtnost. 

Studie byly zatím prváděny pouze na zvířatech. Další studie ukáží, zda se tyto 

látky budou moci využít v terapii ARDS. 

 

 

 Protilátky proti TNF- α 

 

TNF-α je prozánětlivý mediátor, který se začíná tvořit v exudativní fázi 

ARDS. Působí přímo na buňky, ale také podporuje uvolňování dalších 

prozánětlivých látek a ovlivňuje příliv neutrofilů do plic (Raghavendran, a spol., 

2009).  

TNF-α se podílí na mnoha zánětlivých poruchách, proto se začaly zkoušet 

látky, které by jeho produkci potlačily nebo blokovaly: (ihibitory mRNA 

transkripce TNF-α – pentoxyfilin a další inhibitory fosfodiesterázy; urychlovače 

degradace mRNA v TNF-α – thalidomid; inhibitory translace TNF-α; 

metalloproteinázy, které zabrání štěpení řetězce na aktivní formu a 

monoklonální protilátky proti TNF-α). 

Bhalla provedl experiment na myších. U skupiny, které bylo před expozicí 

O3 podáno anti-TNF-α se významně snížila hladina albuminu a 

polymorfonukleárů, které byly hodnoceny z tekutiny získané při BAL. Ve 

skupině, která pouze inhalovala O3 nebylo žádné snížení množství albuminu a 

zvýšení polymorfonukleárů.  

V této studii se inaktivací TNF-α nepodařilo zcela zabránit vstupu 

polymorfonuklárů do vzdušných prostorů. Patrně je to způsobeno existencí 

dalších chemoatraktantů, které na ně také působí. Bhalla zjistil, že po expozici 

O3 se sníží množství makrofágů. O3 snižuje adherenci makrofágů. Větší adheze 

způsobí nižší vstup do plic (Bhalla, 1996). 

Nahromaděné zánětlivé buňky jsou aktivovány a uvolňují zánětlivé 

cytokiny např. IL-1. Po expozici  O3 dochází k up-regulaci genu pro IL-1. IL-1 je 
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patrně regulován TNF-α, protože po podání anti-TNF-α se tvorba zánětlivého 

IL-1 utlumila. 

Dochází také k up-regulaci genu prozánětlivého IL-6 (aktivuje 

polymorfonukleáry) a protizánětlivého IL-10. Anti TNF-α blokoval oba tyto 

cytokiny. Inhibice IL-10 způsobuje nadměrnou tvorbu prozánětlivých cytokinů. 

Došlo se k závěru, že indukce tohoto protizánětlivého cytokinu slouží k regulaci 

zánětu.  

Podle této studie léčba anti-TNF-α snižuje hladinu polymorfonukleárů, 

albuminu, TNF-α, IL-6, IL-10. Snižuje zánět a poškození epitelu. Kvůli velkému 

množství buněčných a molekulárních interakcí, inhibice TNF-α nedokáže úplně 

zrušit změny navozené O3 (Bhalla, a spol., 2002). 

Terapie anti-TNF-α má v různých onemocněních různé výsledky. 

Genetický polymorfismus a heterogenita v genu pro receptor TNF-α patrně hrají 

důležitou roli v reakcích na terapii anti-TNF-α. V prevenci vzniku poškození plic, 

které vzniká plicní ventilací má, podle studií, dobré výsledky. Tento typ terapie 

má také svá rizika. Jsou to projevy hypersenzitivity (Mukhopadhyay, a spol., 

2006).  

Studie na zvířecích modelech ukazují, že anti-TNF-α snižuje hladinu 

albuminu a polymorfonukleárů a může zmírnit onemocnění ARDS, pozitivní vliv 

na přežívání nebyl dokázán. Studie na pacientech s ARDS zatím nebyly 

provedeny. 

 

 

 Látky antagonizující účinek CD40L 

 

 CD 40 je receptor, který je exprimován buňkami odvozenými z kostní 

dřeně. Vyskytuje se i na plicních fibroblastech.  CD40 reakcí s ligandem CD40L, 

který se nachází na T lymfocytech a na žírných buňkách, slouží jako aktivační 

struktura pro syntézu prozánětlivých cytokinů. Monoklonální protilátka anti-

CD40L (MR1) narušuje vazbu mezi CD40 a CD40L. 

Adawi a další provedli studii na myších, kterým podávali anti-CD40L. 

Podání této látky zlepšilo nebo dokonce zabránilo vzniku plicního poškození, 

které bylo způsobeno hyperoxií nebo radiací. Podle této studie je 
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pravděpodobné, že by anti-CD40L mohlo mít pozitivní vliv i na ARDS u lidí. 

Zatím, ale anti-CD40L nebyl v terapii ARDS u lidí klinicky zkoušen (Adawi, a 

spol., 1998), (Raghavendran, a spol., 2009).  

 

3.2.7.9 Inhibitory fosfodiesterázy – pentoxifyllin, lisofyllin 

 

 Pentoxifyllin je derivát xanthinu a je to inhibitory fosfodiesterázy. Má 

mnoho fyziologických funkcí: přímou vazodilatační aktivitu, ovlivňuje 

deformabilitu erytrocytů, snižuje množství volných radikálů, zvyšuje hladinu 

cyklického adenosin monofosfátu (cAMP) a je antagonistou TNF- α. Na 

zvířecích modelech zlepšuje ARDS a snižuje hladinu TNF-α. 

 Hoffmann a kolegové zkoušeli účinky petoxyfyllinu a dalších látek na 

morčatech, která trpěla akutním poškozením plic. Hladina albuminu ani 

leukocytů se po podání pentoxifyllinu nezměnila (Hoffmann, a spol., 1991). 

V pilotní studii byl šesti pacientům s ARDS podáván pentoxifyllin. 

Krátkodobé podávání velkých dávek pentoxifyllinu  způsobilo pouze malé 

změny v hemodynamice, ale tyto změny nezhoršily výměnu plynů. Z takto malé 

skupiny lidí je těžké určit bezpečnost a nežádoucí účinky. K zhodnocení terapie 

je třeba dalších klinických studií (Montravers, a spol., 1993). 

Cílem studie Lindsey a další bylo zjistit, zda pentoxifyllin zmírňuje plicní 

toxicitu kyslíku. Studie probíhala na podkanech. Byl jim podán pentoxifyllin a 

poté byly vystaveny 21% a 95% O2 po dobu 52 hodin. Ze studie vyplynulo, že 

pentoxyfyllin zmírňuje poškození plic způsobené O2 a možná by se dal využít 

jako prevence jeho vzniku (Lindsey, a spol., 1994).  

Lisofyllin je také derivát xantinu. Jeho účinky v terapii ARDS se zkoušely 

v prospektivní, randomizované, dvojitě zaslepené, s placebem kontrolované, 

multicentrické studii. Cílem bylo zjistit, zda by podání lisofyllinu mohlo snížit 

smrtnost u pacientů s ALI a ARDS. V této studii se ale žádný pozitivní vliv 

lisofyllinu na pacientech s ARDS neukázal (2002).  

Ve studiích bylo prokázáno, že deriváty xanthinu pouze mírně zlepšují 

ARDS, nemají zatím žádné využití v prevenci ani v terapii ALI/ARDS. 
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 Inhibitor fosfodiesterázy V (Sildenafil) 

 

Fosfodiesteráza V (PDE5) je důležitý enzym, který je zapojen do běžných 

fyziologických procesů. Reguluje signalizační cesty pro cGMP a má vliv na 

relaxaci hladké svaloviny.  Inhibice tohoto enzymu způsobí zvýšení hladiny 

cGMP ve tkáních. Např. selektivní inhibitory fosfodiesterázy V (sildenafil, 

tadalafil, vardenafil) se s úspěchem využívají při léčbě erektilní dysfunkce. Další 

využití tohoto enzymu bylo v proapoptických mechanizmech v terapii 

karcinomu. U některých karcinomů bývá zvýšena aktivita PDE5 a inhibitory 

PDE5 mají antikarcinogení aktivitu. Trvalá inhibice PDE5 může modifikovat 

proces apoptózy u karcinomů se zvýšenou produkcí PDE5. 

Plicní hypertenze je jedním z příznaků syndromu akutní respirační tísně, 

který může přispět k vyšší smrtnosti. Cílem studie Corneta a kolegů bylo určit, 

zda je sildenafil prospěšný pro pacienty s ARDS.  

Podání sildenafilu pacientům s ARDS zmírňuje plicní hypertenzi, díky 

snížení afterloadu pravé síně, ale nezlepší oxygenaci a systémový tlak krve. 

Ačkoli byly předchozí výzkumy úspěšné, podle studie Corneta a kolegů se 

sildenafil pro terapii ARDS nemůže doporučit.  

V kombinaci s NO by mohl potencovat jeho účinky na relaxaci hladké 

svaloviny a tím zlepšit účinek NO, potvrzení tohoto závěru ale není zatím k 

dispozici. (Zhu, a spol., 2007), (Cornet, a spol., 2010). 

 

 

3.2.7.10  Inhibitory metalloproteinázy 

 

Matrixová metalloproteináza (MMP) je proteolytický enzym, který má 

mnohé fyziologické funkce, např.: remodelace extracelulární matrix, usnadnění 

buněčné migrace, štěpení cytokinů a aktivace defenzinů. Zvýšená aktivita MMP 

může vést k poškození tkáně. U ARDS MMP způsobuje degradaci 

extracelulárního matrix.  

V počátečním stádiu ARDS lze v tekutině z BAL identifikovat zvýšenou 

hladinu matrixové metalloproteinázy 9 (MMP9). Důležitost aktivity MMP v ARDS 

byla sledována na zvířecích modelech s akutním poškozením plic. Zdá, že 
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MMP přispívá k poškození plic. Tyto látky by se daly považovat za časné 

biomarkery pro předpověď nemoci.  

Je možné, že inhibice MMP (tkáňový inhibitor metallopoteinázy TIMP) by 

mohla být důležitá v prevenci nebo terapii ARDS. Důležité je podat léčbu 

dostatečně včas, aby zastavila patologickou kaskádu aktivovanou proteázou. Je 

obtížné porovnat různé experimenty, protože se využívají rozdílné modely a 

rozdílné MMP (Elkington, a spol., 2006), (Kong, a spol., 2011), (Lanchou, a 

spol., 2003), (Torii, a spol., 1997). 

 

 Deriváty tetracyklinu 

 

 Byla provedena řada pokusů na zvířecích modelech, ve kterých jsou 

proteázy blokovány díky derivátům tetracyklinu. Tato léčba je založena na 

podávání neantibakteriálního tetracyklinu, který je nazván incyklinidin (COL-3). 

Experimenty se prováděly na prasatech se sepsí nebo se střevní ischemií. 

Sledovalo se, zda blokování proteáz - neutrofilní elastázy a matrixové 

metalloproteinázy, může významně zlepšit nemocnost na tomto modelu. Léčba 

COL-3 působí preventivně před vznikem septického šoku a poškození plic, 

snižuje hladinu cytokinů v plazmě a BALF, snižuje aktivitu neutrofilové elastázy 

a metalloproteinázy v BALF. COL-3 snižuje nemocnost na testovaných 

zvířatech. To vše naznačuje, že COL-3 by mohl být využitelný u pacientů pro 

snížení nemocnosti spojené se sepsí a při poškození z ischemie a následné 

reperfuze (Steinberg, a spol., 2005), (Carney, a spol., 2001), dosud ale nebyly 

provedeny humánní studie (Bosma, a spol., 2010). 

 

 

3.2.7.11  Antioxidanty  

 

Oxidační stres je součástí patogeneze ARDS. Volné kyslíkové radikály 

poškozují tkáně u tohoto syndromu. Proto jsou účinky antioxidantů zkoumány 

v terapii ARDS. 

 Stres může být zvýšen díky vyšší produkci reaktivních kyslíkových 

radikálů nebo díky nižší antioxidační aktivitě. Pro správnou funkci antioxidantů 



72 
 

je potřeba dostatečné množství vitamínu C a E a dostatečná syntéza 

antioxidačních enzymů (superoxid dismutáza). Snížená syntéza může být dána 

nedostatkem stopových prvků (Se, Mg, Cu, Zn). Dobrým zdrojem antioxidantů 

je ovoce a zelenina (Kelly, 1998). 

 

 

 N-acetylcystein 

 

N-acetylcystein (NAC) se běžně používá jako antioxidant. Je to prekurzor 

pro glutation, což je antioxidant, který je běžně přítomný v plicích, ale u 

pacientů s ARDS je jeho množství snížené. Glutation má v organismu i jiné 

biologické funkce, např. se účastní metabolických cest. Zvýšením intracelulární 

hladiny glutathionu se sníží produkce prozánětlivých cytokinů (TNF- α, IL-1). 

NAC má přímé antioxidační vlastnosti, vychytává reaktivní kyslík díky thiolové 

skupině. 

  Pacienti s ARDS mají málo antioxidantů, proto by suplementace NAC, 

která zvyšuje intracelulární glutathion, měla mít pozitivní efekt na léčbu 

syndromu. Zvýšení hladiny antioxidantů by mělo zvýšit počet pacientů, kteří 

přežijí ARDS (Soltan-Sharifi, a spol., 2007). 

 Účinky NAC v terapii poškození plic vlivem hyperoxie byly zkoušeny na 

předčasně narozených morčatech. Při BAL bylo nalezeno vyšší množství 

proteinů a neutrofilů.  Terapeutické podání NAC zabránilo zvýšení koncentrace 

proteinů a tím částečně zmírnilo plicní poškození. (Langley, a spol., 1993). 

 Davreux a další se snažili objasnit vliv NAC na poškozené plíce u 

hlodavců. Podle výsledků NAC zmírnil plicní permeabilitu a peroxidaci lipidů. 

Množství buněk při BAL ovlivněno nebylo. Přísun neutrofilů do plic ovlivněn 

nebyl, ale aktivita byla snížena. Díky NAC došlo ke zlepšení stavu poškozených 

plic na modelech hlodavců (Davreux, a spol., 1997). 

 V jiné studii byly testovány účinky NAC na malé skupině lidí nemocných 

ARDS a byly srovnány s účinky placeba. Smrtnost, potřeba ventilace a poměr 

PaO2/FiO2 se mezi skupinami významně nelišili (Domenighetti, a spol., 1997).  

 Další studii na lidech trpících ARDS provedl Ortolani a kolegové. NAC s 

rutinem byl podáván pacientům, kterým se ARDS vyvinulo před méně než 24 
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hodinami. Pacienti byli rozděleni na dvě skupiny. První skupině byl podáván 

NAC a druhé pro kontrolu placebo. Terapie NAC zvýšila extracelulární 

antioxidační aktivitu, množství thiolových molekul, také množství 

intracelulárního glutathionu bylo zvýšeno a zlepšily se výsledky pacientů 

(Ortolani, a spol., 2000).  

Stejně jako v předchozích studiích na zvířatech i ve studii Soltan-Sharifi a 

dalších NAC obnovil aktivitu sodno-draselné ATPázy a zlepšil architekturu plic. 

Tato studie potvrdila pozitivní vliv NAC a rutinu v prevenci nebo léčbě ARDS 

(Soltan-Sharifi, a spol., 2007). 

Dále bylo zjištěno, že různá reakce na NAC může být dána genetickou 

rozmanitostí. Existuje enzym glutathion-S-transferáza (GST), který má různé 

formy. Pacienti, kteří mají deleci genu, jsou více zranitelní kyslíkovými radikály 

a to přispívá k rozvoji ARDS a možná tedy lépe reagují na antioxidační léčbu 

(Raghavendran, a spol., 2009). 

Moradi a kolegové se ve své studii zaměřili na efekt léčby NAC u pacientů 

s ARDS, kteří byli na JIP. Studovali genetické variace GST. GST je důležitý 

enzym při oxidačním stresu. Obsahuje isoformy M1, T1 a P1 a každá je různě 

vnímavá k oxidačnímu stresu. V této studii se pokoušeli určit role GST 

polymorfismu a jejich odpověď na NAC. 

Stejně jako v minulých studiích i tady se prokázalo, že NAC může zlepšit 

oxygenaci, o čemž svědčí nárust poměru PaO2/FiO2 v porovnání s kontrolní 

skupinou. Zlepšuje výsledky ARDS a snižuje smrtnost, ale NAC nedokázal 

výrazně snížit dobu pobytu na JIP.  

Při hodnocení isoforem GST bylo zjištěno, že delece GST M1 a dvojitá 

delece M1 a T1 výrazně zvyšuje smrtnost. Ale jednoduchá delece pouze T1 

nebo P1 měla mnohem menší vliv na smrtnost. Pacienti s delecí M1 nebo M1 a 

T1 jsou více citliví na oxidační stres a terapie NAC u nich významně snižuje 

smrtnost. Role GST polymorfismu v patogenezi a prognóze se stále zkoumá. 

Tato studie prokázala významný účinek NAC v léčbě ARDS na zlepšení 

oxygenace, antioxidační aktivity a snížení smrtnosti. Výsledky se ale v různých 

studiích liší. To je patrně způsobeno různým dávkováním, počátkem podání 

NAC a studovanou populací. Na základě studie Moradi a dalších se dá 

předpokládat, že rozdíly mezi studiemi se dají vysvětlit i genetickou variací GST 

isoforem. Podle této studie je genotyp GST M1, P1 a T1 důležitý pro předpověď 
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odpovědi pacienta na léčbu NAC a pro budoucí výsledky této terapie (Moradi, a 

spol., 2009). 

Při použití NAC ve studiích na lidech se neprojevily žádné nežádoucí 

vedlejší účinky (Raghavendran, a spol., 2009). Než se navrhne NAC pro použití 

v terapii kriticky nemocných pacientů, je třeba dalších klinických studií, které 

budou probíhat delší čas a s větším počtem pacientů (Soltan-Sharifi, a spol., 

2007). 

 

 

 Peroxiredoxin 6 

 

Peroxiredoxin 6 (Prdx6) je protein, který má glutathion peroxidázovou i 

fosfolipázovou aktivitu. Vyskytuje se pouze u savců a je exprimován v mnoha 

orgánech, hlavně v plicích. Využívá glutathion jako donor elektronů pro snížení 

H2O2 a dalších hydroperoxidů (fosfolipidů). 

Manevich a další provedli experiment na myších. Produkci Prdx6 

zprostředkovali adenovirem. V myších plicích Prdx6 chrání před toxicitou z 

hyperoxémie. Myši bez peroxiredoxinu byly citlivější k hyperoxémii. 

Předpokládá se, že Prdx6 funguje v antioxidační obraně hlavně tím, že 

usnadňuje opravy poničených buněčných membrán a to díky redukci 

fosfolipidů. Fosfolipázová aktivita Prdx6 je Ca2+ nezávislá a maximální 

v kyselém pH. Inhibice aktivity fosfolipázy vede ke změnám plicního 

surfaktantu. Prdx6 je důležitý antioxidační enzym a má významnou roli v plicním 

metabolismu fosfolipidů (Manevich, a spol., 2005). 

V experimentu Wanga a kolegů se myším poškodily plíce nebo epiteliální 

buňky typu II. Pokud se myši vystavily 100% O2 po dobu 24 hodin, začal se 

významně tvořit peroxiredoxin a snížila se úmrtnost u myší. Pokud se vystavily 

100% O2 po dobu 72 hodin to způsobilo snížení exprese Prdx6. Cílem této 

studie bylo potvrdit ochranný antioxidační efekt peroxiredoxinu 6 v poškozených 

plicích myší. Prdx6 hraje významnou roli v boji proti akutnímu oxidativnímu 

poškození plic a brání buněčné apoptóze a lipidové peroxidaci buněčné 

membrány. A má unikátní ochranný efekt na buňky (Wang, a spol., 2008). 
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 Cílem experimentální prospektivní, randomizované, kontrolované studie, 

kterou provedl Yang a kolegové, bylo objasnit roli a signalizační cestu 

peroxiredoxinu 6 v lipopolysacharidem způsobeném akutním poškození plic. 

 U myší, kterým Prdx6 chyběl, se výrazně zvýšilo poškození plic po 

instilaci lipopolysacharidu na rozdíl od kontrolní skupiny.  Aktivita některých 

látek byla také výrazně zvýšena, např. TNF-α, IL-1, metalloproteináza 9 a H2O2. 

Zatímco antioxidační aktivita byla u myší bez Prdx6 snížena v porovnání 

s druhou skupinou. Delece Prdx6 zhorší poškození vyvolané 

lipopolysacharidem, zhorší zánětlivou odpověď a zvýší se oxidační stres (Yang, 

a spol., 2011).  

 Prdx6 by mohl mít vliv na poškození plic a zánět u zvířat a zmírňovat je. 

Humánní studie dosud nebyly provedeny. 

 

 Superoxid dismutáza 

 

Kyslíková toxicita je způsobena reaktivními kyslíkovými molekulami: 

anionem superoxidu ( O2
−), peroxidem vodíku (H2O2 ) a hydroxylovým radikálem 

(⋅OH). Tyto molekuly mohou způsobit peroxidaci lipidů, oxidaci proteinů a 

poškození DNA. To vše může způsobit poškození plicních buněk.  

Superoxid je látka, kterou produkují aktivované neutrofily během imunitní 

odpovědi. Je schopen plíce poškodit přímo nebo tvorbou jiných sloučenin, které 

způsobují větší poškození. 

Proti kyslíkovým radikálům je v organizmu vytvořena síť antioxidantů, 

která je inaktivuje. Mezi antioxidanty patří např. superoxid dismutáza (SOD), 

která bojuje v první řadě proti volným kyslíkovým radikálům. SOD je hlavní 

antioxidant v metabolismu kyslíkových radikálů. Katalyzuje dismutaci 

superoxidového volného radikálu na peroxid vodíku a kyslík (2O2
− + 2H+ → 

H2O2 + O2). H2O2 je stabilnější a může dále reagovat s NO. Superoxidový anion 

se může zapojit do Fentonovy reakce, kdy vzniká hydroxylový radikál.  

SOD je metalloenzym, který existuje ve třech isoformách (CuZn-SOD 

neboli SOD1 se nachází v cytoplazmě a v buněčném jádře, Mn-SOD neboli 

SOD2 v mitochondriích a  EC-SOD neboli SOD3 je glykoprotein a nachází se 

v extracelulární matrix a na povrchu buněk, produkce EC-SOD je vysoká hlavně 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Superoxid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voln%C3%BD_radik%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Peroxid_vod%C3%ADku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
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v plicích). Ve studiích se ukazuje, že snížení hladiny SOD má za následek 

zvýšení hladiny superoxidu. To vede k akutnímu poškození plic, k ARDS a 

k 85% úmrtnosti v modelech ARDS. Na rozdíl od toho vyšší exprese EC-SOD  

u myší snižuje akutní zánět a chrání plíce před hyperoxickým poškozením 

z ventilace. 

Pro terapii nebo prevenci ARDS je tedy teoreticky vhodné zvýšit aktivitu 

SOD. To můžeme více způsoby. První možností je exogenní podání. Jinou 

možností je genová terapie, která umožní vyšší expresi genu pro SOD a zvýší 

její hladinu na úroveň, jaká se nachází ve zdravých plicích (Raghavendran, a 

spol., 2009), (Yen, a spol., 2011), (Hassett, a spol., 2011).  

Hasset a další se snažili posoudit vliv uvolňování isoformy extracelulární 

superoxid dismutázy (EC-SOD) na zmírnění závažnosti endotoxinem 

způsobeného poškození plic.  

Dodání EC-SOD, po endotoxinem vytvořeném poškození plic, zvýšilo 

plicní hladinu EC-SOD a zlepšilo antioxidační kapacitu plic. Vetší množství EC-

SOD mělo za následek zmírnění závažnosti onemocnění, zlepšení oxygenace a 

plicní compliance, permeability a histologického poškození, dále snižení 

plicního zánětu, množství neutrofilů a IL-1 v plicích. Podání EC-SOD  snižuje 

poškození plic (Raghavendran, a spol., 2009), (Hassett, a spol., 2011). 

Podle Hassetta a kolegů se v preklinických studiích prokázal přímý účinek 

exogenně podávané SOD na zlepšení antioxidační aktivity. V klinických studiích 

ale zatím žádný výzkum neproběhl (Hassett, a spol., 2011). 

Jiným přístupem, jak zvýšit množství superoxid dismutázy, je zvýšit 

expresi genu pro superoxid v plicním epitelu. K ovlivnění genu byly použity 

virové vektory. Ve studii Hassetta a kolegů si dali za cíl zhodnotit hypotézu, zda 

overexprese EC-SOD může zmírnit průběh ALI vyvolané endotoxinem. 

Z výsledků studie je patrné, že intratracheální podání vektoru, který kóduje EC-

SOD vede k expresi EC-SOD a zlepšuje antioxidační kapacitu plic, redukuje 

zánět a zmírní poškození plic. Tento přístup významně snižuje závažnost 

endotoxinem vyvolaného poškození plic, snižuje množství neutrofilů, IL-6.  

V této studii byla SOD podávána před poškozením plic. Není jisté, jaký bude 

účinek podání až po vyvinutí ARDS. Podání transgenu následně po vývoji 

ARDS může být problematické tam, kde jsou kolabované plicní alveoly nebo 

tam, kde jsou plné exsudátu. Tím dochází ke snížení účinnosti intrapulmonárně 
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podané terapie. Intervence je považována za bezpečnou, klinicky účinnou a má 

malou toxicitu. 

 Pro klinické využití genové terapie je třeba dalších experimentů, které 

budou sledovány delší dobu. (Hassett, a spol., 2011). 

 Ve studii Yena a kolegů zkoušeli, zda EC-SOD má také ochranný vliv na 

plíce při hyperoxemii.  Podání lidské rekombinantní CuZn-SOD  a Mn-SOD ve 

formě aerosolu chrání plíce před hyperoxickým poškozením. Zjistilo se, že 

rekombinantní  EC-SOD tlumí poškození plic a zlepšuje přežívání při hyperoxii 

a snižuje zánět. Má dokonce větší efekt než hovězí CuZn-SOD. Antioxidační 

efekt EC-SOD se projevuje na povrchu alveolárních a endoteliálních buněk. 

Chrání buňky před absorbcí volných radikálů a před poškozením.  

Díky svým vlastnostem je SOD vhodná pro podání ve formě aerosolu, což 

má značné výhody: rychlejší účinek, menší dávka podání, lokální účinek 

s nižším množstvím systémových nežádoucích účinků. Ve  studii Yena a kolegů 

se prokázalo, že EC-SOD se po podání ve formě aerosolu absorbuje do alveolů 

a do plicního parenchymu. EC-SOD má lepší výsledky v přežívání než kontrolní 

skupiny (Yen, a spol., 2011). 

 

 

3.2.7.12  Vasodilatační látky 

 

Inhalační vasodilatancia mohou být prospěšná při terapii ARDS. Na rozdíl 

od systémových vasodilatancií, která mohou způsobit hypoxemii, je jejich efekt 

lokalizovaný pouze na plíce. Dilatují plicní cévy v dobře ventilovaných 

oblastech. Tím dochází ke snížení plicního tlaku, plicní rezistence a ke zlepšení 

oxygenace. Krev z málo ventilovaných oblastí plic se přesouvá do lépe 

ventilovaných.  

Inhalační vasodilatační látky mají krátký poločas a tím se minimalizuje 

vznik systémových nežádoucích účinků na rozdíl od jiných způsobů podání 

(intravenózní, orální, atd.) Nevýhodou inhalačních vasodilatátorů je, že jsou 

drahé a vliv na smrtnost zatím není znám.  

Mezi vasodilatátory, které jsou podávány inhalačně, patří: kyslík, NO, 

milrinon, nitroglycerin, prostacyklin, nitroprussid, inhibitory fosfodiesterázy, 
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antagonisté endotelového receptoru. Nejčastěji se používají oxid dusnatý a 

prostacyklin (Siobal, a spol., 2010). 

 

 Prostaglandin E1 

 

Prostaglandiny (PG) jsou lipidové mediátory, které jsou tvořeny 

z mastných kyselin. Mají významné fyziologické funkce v organismu. 

Prostaglandiny mají významný vliv na endotel, krevní destičky, dělohu, žírné 

buňky. Nalézt se dají téměř ve všech tkáních a orgánech. 

Prostaglandin E1 (alprostadil) je arteriální vasodilatátor, který se přirozeně 

vyskytuje v organismu, má prozánětlivé vlastnosti, má inhibiční efekt na 

agregaci destiček a adhezi neutrofilů a proto má potenciál být úspěšný v terapii 

ALI a ARDS (Raoof, a spol., 2010), (Afshari, a spol., 2010), (Bosma, a spol., 

2010). 

 Ve III. fázi klinického zkoušení byl prostaglandin podáván intravenózně 

v dávce, která byla postupně během 7 dní zvyšována. Proti placebu nebylo 

nalezeno žádné zlepšení v době trvání ventilace ani ve smrtnosti. Došlo pouze 

ke zvýšení oxygenace. Pacienti, kteří dostali jen 85% celkové dávky, byli kratší 

dobu na umělé plicní ventilaci, ale rozdíl nedosáhl statistické významnosti 

(Abraham, a spol., 1999). 

 Vincent a jeho kolegové se zabývali bezpečností a efektem PGE1 v léčbě 

ARDS.  Studie byla kontrolovaná placebem. Nebyl nalezen žádný rozdíl v počtu 

dní bez umělé plicní ventilace ani ve smrtnosti (Vincent, a spol., 2001). 

 Podání PGE1 ve formě aerosolu má obdobné účinky jako NO, má snazší 

podání a méně škodlivých metabolitů. Nevýhodou je, že je dražší a na lidech 

zatím není dokázáno, že zlepšuje přežívání pacientů (Putensen, a spol., 1998). 

 Mayer a kolegové zkoušeli PGE1 v léčbě ARDS. Po určité době podávání 

se zvýšil poměr PaO2/FiO2. Z toho vyplývá, že PGE1 by mohl být v terapii 

účinnou látkou pro zlepšení oxygenace. Jeho vliv na smrtnost zatím není zcela 

znám. Z této studie se nedá určit, zda bude mít PGE1 vliv na celkové výsledky 

v terapii ARDS (Meyer, a spol., 1998). 

 Camamo a kolegové provedli retrospektivní hodnocení, aby zjistili zda 

alprostadil (PGE1) a epoprostenol (PGI2) opravdu zlepšují oxygenaci u pacientů 
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s ARDS a zda existují nějaké rozdíly mezi těmito dvěma látkami, které se týkají 

oxygenace, doby trvaní umělé plicní ventilace, doby pobytu v nemocnici, 

vedlejších účinků a smrtnosti. Pacienti byli rozděleni na dvě skupiny. Jedna 

dostávala PGE1 a druhá PGI2.  Autoři dospěli k závěru, že podávání těchto 

prostaglandinů nemělo žádný významný vliv na oxygenaci, ani se nenalezly 

rozdíly v parametrech, které byly studovány při podávání PGE1 a PGI2. Ačkoli 

existují pozitivní výsledky z jiných studií, podle této nemůže být podávání 

prostaglandinů v terapii ARDS doporučeno (Camamo, a spol., 2005).  

Při exogenním podání PGE1 se objevují často nežádoucí účinky, např. 

systémová hypotenze, krvácení, bolest hlavy, zvracení, atd. PGE1 stimuluje 

střevní a děložní hladkou svalovinu. PGE1 se v současné době používá se v 

terapii sexuální dysfunkce. V terapii ARDS pouze zlepšuje oxygenaci. Vliv na 

smrtnost zatím prokázán nebyl (Raoof, a spol., 2010), (Afshari, a spol., 2010), 

(Bosma, a spol., 2010). 

 

 Prostaglandin I2 (prostacyklin) 

  

 Prostacyklin nebo prostaglandin I2 (PGI2) má generické jméno 

epoprostenol. Je ze skupiny eikosanoidů, v organismu se vyskytuje přirozeně 

jako produkt metabolismu arachidonové kyseliny. Relaxuje hladkou svalovinu a 

má prozánětlivý  a antikoagulační efekt (zbraňuje agregaci destiček a adhezi 

neutrofilů). Prostacyklin je potenciální vasodilatátor plicní i systémové cévní 

sítě.  

Do organismu může být podán různými způsoby. Při ARDS se 

upřednostňuje inhalační podání ve ventilovaných oblastech má podobné účinky 

jako NO, zlepšuje oxygenaci a plicní arteriální tlak. Velikou výhodou je, že na 

rozdíl od NO je aerolizovaný prostacyklin (epoprostenol) levnější. Jako nosič 

pro aerolizovaný prostacyklin se používá pneumatický a ultrazvukový nebulizér. 

Prostacyklin je podáván kontinuálně.  (Raoof, a spol., 2010), (Afshari, a spol., 

2010), (Raghavendran, a spol., 2009). 

Ilprost je první látka, kterou US Food and Drug Administration schválila 

pro léčbu plicní arteriální hypertenze. Ilprost je analog PGI2, má delší poločas 
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rozpadu a podobné vlastnosti jako PGI2. Lze ho podat intravenózně i inhalačně 

(Raoof, a spol., 2010), (Afshari, a spol., 2010). 

Treprostinil (látka odvozená od prostacyklinu) a ilprost způsobují 

srovnatelné snížení plicní vaskulární rezistence. Treprostinol na rozdíl od 

ilprostu zatím nebyl zkoušen na kriticky nemocných pacientech.  

Alprostadil výrazně zvyšuje poměr PaO2/FiO2 a zvyšuje oxygenaci u dětí 

s hypoxemickým respiračním selháním. Zatím ale chybí dostatečné informace o 

jejich použití a je třeba dalších výzkumů (Raoof, a spol., 2010). 

Walmrath a kolegové ve studii porovnávali účinnost prostacyklinu a oxidu 

dusnatého (NO) u pacientů se syndromem akutní respirační tísně. Pacienti byli 

náhodně rozděleni do skupin, kdy buď dostali první NO a pak PGI2 nebo 

naopak. Autoři zjistili, že NO i PGI2 mají velmi podobnou účinnost. Oba 

selektivně dilatují cévy v plicích a díky této aktivitě se krev z málo ventilovaných 

oblastí přesouvá do lépe ventilovaných a tím se zlepšuje poměr PaO2/FiO2 

(Walmrath, a spol., 1996). Ke stejným výsledkům došel i Zvissler (Zwissler, a 

spol., 1996). 

Studie van Heerdena a kolegů byla zaměřena na efekt inhalačního 

prostacyklinu v závislosti na dávce. Užití bylo zkoumáno u pacientů s těžkou 

hypoxemií způsobenou ARDS. V každé dávce byly hodnoceny kardiovaskulární 

parametry, oxygenace, agregace destiček, atd. Zlepšení oxygenace záleží na 

dávce, systémový tlak a agregace destiček je na dávce nezávislá (van 

Heerden, a spol., 2000). 

Voswinckel a kolegové se ve své studii zaměřili na hledání efektu 

treprostinilu na výměnu plynů při plicní hypertenzi. Ve studii bylo prokázáno, že 

treprostinil má vasodilatační aktivitu už při nízké dávce. Tyto výsledky přinesly 

důkaz, že inhalace treprostinilu by se jednou mohla využít k léčbě arteriální 

hypertenze (Voswinckel, a spol., 2006). 

 Cílem RCT studie Afshariho a kolegů bylo zhodnotit přínosy a nebezpečí 

terapie aerolizovaným prostacyklinem u dospělých a dětí nemocných s ARDS. 

Podle výsledků byla oxygenace po podání prostacyklinu lepší. Účinky na 

oxygenaci a plicní tlak byly podobné jako při užití inhalačního oxidu dusnatého. 

Účinek na smrtnost ale prokázán nebyl. Během klinické studie nedošlo 

k žádným nežádoucím příhodám jako je krvácení nebo selhání orgánů (Afshari, 

a spol., 2010).  
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Kvůli omezenému počtu RCT studií a nedostatečnému množství důkazů 

pro prospěšnost nebo naopak škodlivost nelze zatím zhodnotit bezpečnost a 

účinnost aerolisovaného prostacyklinu pro léčbu ARDS a ALI a jeho využití 

v běžné klinické praxi (Afshari, a spol., 2010). 

 

 

 Oxid dusnatý  

 

Oxid dusnatý (NO) je endogenní látka, která je zapojena do regulace 

cévního tonu. Je tvořen z L-argininu a je produkován endotelovými buňkami. 

NO prostupuje přímo alveolární membránou (je lipofilní) a do krve se dostává 

v plicních cévách.  Aktivuje enzym guanylátcyklázu, tím vzniká cyklický 

guanosin monofosfát (cGMP) a díky němu dochází k relaxaci cév. Přidáním 

inhibitorů fosfodiesterázy se zabrání degradaci cGMP a tím se zlepší účinnost 

NO (Riedel, 2000), (Raghavendran, a spol., 2009), (Hsu, a spol., 2008), (Akmal, 

a spol., 2008). 

NO je při pokojové teplotě ve formě plynu a do plic se dostává inhalací. 

Tím selektivně dilatuje pouze cévy, které jsou v segmentech plic, které jsou 

dobře ventilovány. Dochází ke zvýšení průtoku krve plícemi do oblastí, kde je 

dostatek kyslíku a tím se zvýší i hladina kyslíku v těle, zlepší se výměna plynů, 

zlepšuje se oxygenace a snižuje se plicní arteriální tlak (Akmal, a spol., 2008), 

(Hsu, a spol., 2008), (Raghavendran, a spol., 2009), (Raoof, a spol., 2010).  

NO má i další účinky: omezuje zvýšení plicního cévního odporu při 

hyperkapnii, inhibuje aktivaci neutrofilů a tvorbu zánětlivých mediátorů, inhibuje 

adhezi destiček, která může zabránit vývoji trombózy. (Riedel, 2000), (Raoof, a 

spol., 2010).  

Efekt NO se u pacientů může lišit. Může to být způsobeno různou primární 

příčinou ARDS nebo pokračující infůzí vasoaktivních látek, mimotělní podporou, 

dávkou. Trvání terapie může ovlivnit odpověď na NO (Akmal, a spol., 2008). 

NO se v organismu rychle inaktivuje. V oblasti plic je absorbován na 

hemoglobin, který přenáší kyslík z plic do tkání. Hemoglobin inaktivuje NO, 

proto nedochází k vasodilataci mimo plíce (Akmal, a spol., 2008). 
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NO je potenciálně toxický a proto nemůže být podán každému pacientovi 

(Troncy, a spol., 1997). Ve studiích byly popsány některé vedlejší účinky. 

Výrazně se zvýšilo riziko vzniku renálního poškození. Může se rozvinout 

methemoglobinemie, tvorba peroxonitritu, zhoršení plicního edému a znovu 

vzniknout plicní hypertenze. V dávce pod 80 ppm NO se tyto nežádoucí účinky 

většinou neprojeví.  

Podávání NO je používáno, protože zlepšuje oxygenaci, ačkoli další 

účinky nejsou potvrzeny. Pro pozitivní efekt na oxygenační funkci plic stačí 

obvykle méně než 20 ppm (Raoof, a spol., 2010), (Raghavendran, a spol., 

2009) 

NO se užívá hlavně u dětí k léčbě plicní hypertenze a ke snížení 

arteriálního plicního tlaku. V této indikaci zlepšuje klinické výsledky léčby 

pacientů. Účinky NO u dospělých s ARDS nejsou jasné (Nelin, a spol., 1998).  

Účinky NO byly testovány na prasatech, kterým se navodilo ALI. NO 

zabraňuje rozvoji plicního poškození a mírně snižuje krevní tlak (Shah, a spol., 

1994).  

V pozdějším výzkumu bylo zjištěno, že inhalace NO po podání olejové 

kyseliny, snižuje plicní hypertenzi, ale nemá vliv na výměnu plynů u těžkého 

poškození plic, kde je ztluštěná alveolokapilární bariéra. Podle této studie, má 

NO dobré výsledky pouze, pokud je podán v počátcích plicního poškození 

(Shah, a spol., 1997). 

Ve studii na dospělých pacientech s ARDS, kteří byli léčeni inhalovaným 

NO došlo k přechodnému zlepšení oxygenace, ale nebylo sledováno žádné 

zlepšení v přežívání nebo v počtu dnů bez plicní ventilace (Raghavendran, a 

spol., 2009), (Raoof, a spol., 2010). 

Chien-Wei Hsu a kolegové provedli studii s inhalační NO (iNO) na 

pacientech s ARDS, kteří byli na jednotce intenzivní péče. Cílem studie bylo 

posoudit efekt různých koncentrací iNO v terapii ARDS. INO byl podáván 

postupně v koncentraci 1, 5, 10, 20 a 40 ppm. Při měřeních bylo zjištěno, že se 

po podání zvýšil poměr PaO2/FiO2. Koncentrace 1-20 ppm měla pozitivní vliv na 

oxygenaci. Nad 20 ppm docházelo ke zhoršení poměru PaO2/FiO2. Maximální 

účinnost iNO byla při nižších koncentracích. Stupeň odpovědi na určitou dávku 

iNO byl u každého pacienta s ARDS jiný. Dávka se pro každého pacienta musí 

určit titrací (Hsu, a spol., 2008). 



83 
 

V této oblasti byly provedeny další studie. Busch zjistil, že iNO žádný 

pozitivní vliv na smrtnost nemá, ale mohl by najít využití v léčbě těžkého, na 

běžnou léčbu nereagujícího ARDS (Busch, a spol., 2008). 

Z kazuistik, které popsali Akmal a další vyplývá, že pozitivní vliv NO se 

obvykle vyskytuje v prvních několika dnech po začátku terapie, ale s časem se 

vytrácí. Bylo prokázáno, že zlepšuje oxygenaci, zvyšuje poměr PaO2/FiO2, 

snižuje plicní tlak a zlepšuje saturaci kyslíkem. FiO2 a plicní podpora mohou být 

následně také sníženy, ale vliv na smrtnost nebyl prokázán. Zjistilo se, že 

nezpůsobuje žádné závažné vedlejší nežádoucí účinky (Akmal, a spol., 2008). 

 

Jedním z cílů terapie ARDS je regenerovat plicní endotel. Qi a další se 

zaměřili na endotelové progenitorní buňky - endothelial progenitor cells 

(EPC), které po transportu z kostní dřeně do tkáně a přispívají k opravě 

poškozených plic. 

Zvýšená hladina cirkulujících EPC přispívá k opravě plic a k lepším 

výsledkům u ALI a ARDS. Mobilizace EPC zrychlí regeneraci a podporu 

reparačních procesů poškozených cév, zlepšuje celistvost plicního endotelu a 

zmírňuje poškození plic, podporuje angiogenezi a obnovu endotelu. Mobilizace 

EPC z kostní dřeně je zastavena při těžkém poškození plic. Chybění 

dostatečného množství EPC může vést ke zhoršeným procesům opravy. Ve 

studii se podle Qi ukázalo, že EPC jsou důležité ne jen pro regeneraci 

poškozené tkáně, ale také produkují i cytokiny např. IL-10. 

Ve výzkumech se ukázalo, že endoteliální syntáza NO (eNOS) a oxid 

dusnatý zvyšují mobilizaci EPC a nemají prozánětlivý efekt. 

Inhalační NO byl původně určen pro zlepšení oxygenace a zachování 

cévního růstu v plicích. V této studii byl iNO použit pro mobilizaci EPC z kostní 

dřeně a byl porovnáván s účinky faktoru stimulujícího kolonie granulocytů - 

granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF), který také umožňuje mobilizaci 

EPC z kostní dřeně. Ve výsledcích se ukázalo, že NO zvyšuje hladinu 

cirkulujících EPC v cirkulaci mnohem rychleji než G-CSF. Tím přispívá k opravě 

cév a zmírnění poškození plicní alveolokapilární membrány u ARDS.   

Mechanizmus mobilizace EPC, jeho navedení do poškozených plic a 

zapojení do oprav poškozených plic je komplikovaný proces, pro jehož 

objasnění je třeba dalších studií (Qi, a spol., 2012).  
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Vasodilatační látky nejsou určeny pro rutinní podávání pacientům s ARDS. 

Podání NO dokáže dočasně zlepšit oxygenaci, ale to není validní důkaz klinické 

účinnosti. Uvedené látky nepřinesly žádný jednoznačný klinický benefit. 

Potenciálně prospěšná by mohla být kombinace iNO a almitrinu, ale pro 

zavedení této kombinace do běžné praxe je potřeba dalších studií se 

zaměřením hlavně na bezpečnost (Siobal, a spol., 2010), (Akmal, a spol., 

2008). 

 

 

3.2.7.13  Vasokonstrikční látky 

 

Smyslem použití vazokonstrikčních látek je, že podporují hypoxickou plicní 

vazokonstrikci v těch oblastech plic, které jsou špatně ventilovány. Krev z těchto 

oblastí se přesouvá do oblastí, které jsou lépe ventilovány a dochází ke 

zlepšení oxygenace. Pokud dojde k vazokonstrikci v místech, kde je již 

zhoršena výměna plynů, dojde k dalšímu zhoršení nemoci. Pro vazkonstrikci se 

používá almitrin a fenylefrin (Raghavendran, a spol., 2009), (Papazian, a spol., 

1999), (Riedel, 2000). 

 

 

 Almitrin 

 

Almitrin je selektivní plicní vasokonstriktor, který se podává intravenózně. 

Umožňuje stimulaci dechového centra, zvyšuje hypoxickou plicní vasokonstrikci 

a vede ke zlepšení oxygenace u pacientů s ARDS.  

V kombinaci s NO je účinek aditivní, protože almitrin působí 

vasokonstrikčně na neventilované oblasti plic, zatímco NO působí 

vasodilatačně na ventilovanou část plic. Zvyšují poměr PaO2/FiO2, plicní 

arteriální tlak, zlepšují arteriální oxygenaci a mohou zkrátit dobu umělé plicní 

ventilace. V kombinaci měli mnohem lepší výsledky než jednotlivě.  



85 
 

Žádné významné vedlejší nežádoucí účinky nebyly zaznamenány, v 

literatuře je ale popisována reverzibilní periferní neuropatie. Nejnižší možná 

dávka, která má ještě vliv na oxygenaci není zatím známa. Přesvědčivá data o 

vlivu na smrtnost chybí (Papazian, a spol., 1999), (Riedel, 2000), (Ševčík, a 

spol., 2004), (Raghavendran, a spol., 2009), (Raoof, a spol., 2010). 

 

 

 Fenylefrin 

 

Fenylefrin je neselektivní agonista alfa-receptoru, který působí plicní i 

systémovou vazokonstrikci.  

Ve studii Doering a kolegové porovnávali účinek fenylefrinu, NO a jejich 

kombinace. Pacientům se v náhodném pořadí podávaly všechny tři terapie: 

fenylefrin, NO, fenyelfrin + NO. Do studie byli přijati pacienti, kteří měli poměr 

PaO2/FiO2 menší než 180 mmHg. 

Všechny tři typy terapie zlepšily PaO2. Část pacientů byla k fenylefrinu 

citlivá a část ne. U pacientů, kteří dobře reagují na fenylefrin (jejich cévy jsou 

schopny větší vasokostrikce) může být zlepšení PaO2 srovnatelné s účinkem 

NO.  Kombinace fenylefrinu a NO měla ještě lepší výsledek než jejich 

samostatné podávání. U pacientů, kteří nebyli k fenylefrinu citliví, samotný 

fenylefrin neměl na PaO2 žádný vliv a v kombinaci s NO byl účinek srovnatelný 

samotnému NO. 

Prokázalo se, že posílení vasokonstrikce v hypoxických oblastech plic se 

dobře doplňuje s vasodilatací způsobenou NO. Vliv na smrtnost není znám.  Je 

třeba dalších studií než se fenylefrin bude moci používat jako pomocná terapie 

(Raoof, a spol., 2010), (Doering, a spol., 1997). 

 

 

3.2.7.14  Genová terapie 

 

Podle experimentálních studií je vznik ARDS ovlivněn genetickými faktory 

pacienta a patogenu.  Důležitým faktorem, který ovlivní vznik a závažnost 

onemocnění je virulence patogenu (bakterií, virů, hub i parazitů). Ve studiích se 
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ukázalo, že virulenci Pseudomonas aeruginosa odpovídá závažnost plicního 

onemocnění (Matthay, a spol., 2011). 

Pro pochopení bakteriální patogeneze bude třeba dalšího výzkumu faktorů 

citlivosti u hostitele, mechanizmus bakteriální virulence (zahrnující transfer 

genů). Zlepšení molekulární detekce bakterií, stejně jako analýza celého 

genomu patogenu i pacienta jsou potřebné pro pochopení plicního poškození, 

které způsobují bakterie. Analýza genomu pacienta je také důležitá k definici 

rizika těžké plicní infekce. K rozvoji nových terapií jsou vhodné molekulární 

metody bakteriální identifikace, které se využívají v klinické praxi (Moskowitz, a 

spol., 2010). 

Rozvoj a závažnost ARDS  jsou podle Gao a dalších dány genetickou 

dispozicí a multifaktoriální etiologií. Identifikace a hodnocení genetické 

dispozice přispívá k určení pacientů, kteří jsou náchylní ke vzniku onemocnění. 

Závažnost onemocnění je brzděna heterogenitou klinického fenotypu a faktory 

životního prostředí, které zahrnují léčbu.  

Moderní přístupy rozšířily naše poznání různých skupin genů zapojených 

do manifestace nemoci. Jasnější pochopení genetických determinantů, které 

ovlivňují rizikovost ALI a ARDS by mohlo vést k individuálnímu přístupu v léčbě 

a řešení onemocnění (Gao, a spol., 2009). Je to základ pro další výzkum a nový 

přístup v prevenci a terapii ALI a ARDS (Zhu, a spol., 2011). 

Genová terapie je založena na vložení genu nebo malé nukleové kyseliny 

do buňky a nahrazení funkce defektního genu nebo změně produkce genu. To 

vše za účelem léčby nemoci. Genová terapie může zvýšit expresi protektivních 

genů (pro protizánětlivé mediátory) a snížit expresi genů, které tvoří látky, které 

poškozují plicní tkáň (Eid, a spol., 2007), (Zhu, a spol., 2011), (Devaney, a 

spol., 2011).  

Genová terapie se dělí na zárodečnou a somatickou. Zárodečné 

přístupy modifikují spermie nebo vajíčko před oplodněním. 

Somatické přístupy ovlivňují funkci dospělých buněk. Somatická genová 

terapie se běžně používá. Zvyšuje expresi existujícího genu nebo může změnit 

produkci existujícího genu, vložením malé nukleové kyseliny do buňky. Genová 

terapie umožňuje selektivně ovlivňovat jednotlivé fáze poškození a reparačních 

procesů (fibróza, firbrinolýza, koagulace a oxidančí stres). 
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Pro zanesení genů nebo nukleových kyselin do buněčného jádra je třeba 

vektor, který genu umožňuje překonat bariéru a dostat se do buňky a do jádra, 

kde bude probíhat jeho transkripce a translace anebo kde ovlivní transkripci a 

translaci jiného genu. Optimální vektor by měl být bezpečný, účinný, 

neimunogenní.  Zatím neexistuje jeden vektor, který by splňoval všechno tato 

kritéria (Eid, a spol., 2007), (Devaney, a spol., 2011). 

 Existují virové a nevirové vektory. Do nevirových patří DNA ve formě 

plazmidu, lipozomové komplexy, v nichž je DNA plazmid obalen lipidy a 

antisense oligonukleotidy (Zálesk, a spol., 2004), (Devaney, a spol., 2011). 

Virové vektory jsou vhodné pro podání větších nukleových kyselin (genů) 

do buněk. Virový genom je modifikován a jsou odebrány části, které způsobují 

virovou replikaci. Tento segment je pak nahrazen novým genem. Tomu se říká 

transgenace. Upravený genom je zapouzdřen virovými proteiny a je doručen do 

cílového místa. Virus se naváže na hostitelskou buňku a proniká do cytoplazmy 

a následně do jádra (Devaney, a spol., 2011).  

Nejběžnějším vektorem pro genetický transfer v plicích je adenovir (Eid, a 

spol., 2007). Má dvouvláknovou DNA, je dobře tolerovaný v lidských 

organismech. Výhodou je jeho snadná reprodukce, vysoká účinnost, při které 

může infikovat plicní epitel a může přenášet velké transgeny. Nevýhodou je 

jeho imunogenicita, má nižší účinnost, pokud není epitel poškozen. To ovšem 

není případ ALI nebo ARDS. 

V genetické terapii existují určité bariéry (plicní architektura, plicní obranný 

mechanizmus proti vdechlým částicím, imunogenicita virových vektorů, špatná 

účinnost transfekce), které brání pronikání viru do cytoplazmy a do jádra. Další 

limitace, které mohou zhoršit efekt této léčby, jsou problémy týkající se 

technologie podání a neznalost mechanismů. Je třeba nalézt efektivnější a 

méně imunogenický vektor. Budoucí pokusy by se měly zaměřit na překonávání 

bariér a zavedení do běžné klinické praxe (Devaney, a spol., 2011).  

Eid a kolegové ve své práci zkoumali uplatnění simian viru 40 (SV40) 

jako vektoru pro plicní genovou terapii. SV vektory jsou účinní přenašeči genů 

pro široké spektrum ex vivo i in vivo, cílovými orgány jsou např. játra nebo 

ledviny. Tento vektor by mohl být účinný i v jiných nemocech (např. HIV a jaterní 

cirhoza).  
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Cílem této studie bylo přinést základní znalosti o účinnosti SV vektorů a 

jejich výhody a nevýhody proti adenovirům.  

SV 40 se dokáže vyhnout imunitě hostitele. Virový T-antigen je nahrazen 

genem, který má být přenesen, a proto jsou SV vektory neschopné replikace. 

SV má omezenou kapacitu pro genové transfery.  

V experimentu bylo zjištěno, že se vektor dostal do buněk alveolocytů typu 

II, které jsou důležité pro regeneraci plic. Po podání došlo k expresi SV v plicích 

zvířat, kterým se ARDS vyvinulo v důsledeku sepse.  

Dosud není známé vhodné trvání exprese transgenu, protože studie Eida 

a kolegů probíhala vždy 48 hodin. Je možné, že krátkodobé podání je 

dostačující a výhodné, protože terapeutické podání proteinů a enzymů je 

potřebné jenom v akutní fázi. 

SV má nízkou imunogenicitu a proto je možné jeho podání opakovat. 

Další velkou výhodou SV vektoru je, že může být vytvořen in vitro. Tyto vektory 

kombinují schopnost doručit gen s bezpečností a flexibilitou nevirových vektorů. 

In vitro se připravují geny specifické pro plicní tkáň pro léčbu ARDS (Eid, a 

spol., 2007). 

Jedním z nejefektivnějšího genetického přístupu je upregulace genetické 

exprese pro protizánětlivé mediátory (endoteliální syntáza oxidu dusnatého – 

eNOS, ihibitory kappa B – I-κB, keratinocyt růstový faktor - keratinocyte growth 

factor (KGF), angiopoietin-1). 

NO je syntetizován NO syntházou. Je to důležitý faktor, který reguluje 

vaskulární permeabilitu v patogenezi ALI. Vědci, kteří se zabývali vlivem NO na 

ARDS docházeli k různým výsledkům. Přechodně zlepšuje stav nemocných s 

ARDS, ale může také vést k poškození ledvin.  

Zvýšená exprese eNOS zabraňuje asociaci neutrofilů a zmírňuje plicní 

edém a zánět díky snížené produkci cytokinů v poškozených plicích. Zkoušky 

byly zatím provedeny pouze na hlodavcích, pro zhodnocení klinického přínosu 

je třeba dalších studií. 

Transkripční faktor – jaderný faktor kappa B (NFκB) je hlavní regulátor 

zánětu a imunitní odpovědi. V cytoplazmě je neaktivní, po migraci do jádra se 

aktivuje. Zvýšená exprese inhibitoru NFκB vede k jeho snížení a ke snížení 

sekrece IL-8. Protizánětlivá genetická terapie je slibná pro terapii ARDS, ale 

klinické studie zatím chybí. 
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KGF je specifický epiteliální růstový faktor, který secernují fibroblasty a 

buňky cévních hladkých svalů. Je to důležitý mitogen pro alveolární buňky typu 

II. Overexprese KGF v plicích zmírňuje patofyziologické poškození u myší 

s ARDS díky zvýšené proliferaci epiteliálních buněk. U přeživších se v BAL 

KGF nenalezl na rozdíl od zemřelých. Je možné, že záleží na době podání 

KGF, pokud se podá pozdě, je poškození plic už tak veliké, že KGF nedokáže 

zabránit zhoršování. Použití KGF je považováno za potenciálně využitelnou 

metodu  pro kritické fáze ARDS. 

Angiopoetin (ANGPT1) je ligand endotelového tyrosin-kináza receptoru 

(Tie2), hraje rozhodující roli ve vývoji embryonální vaskulatury. 

V experimentálních studiích se ukazuje, že ANGPT1 snižuje permeabilitu, je 

protizánětlivý faktor, zmírňuje zánět, extravazaci a adhezi endoteliálních buněk 

a jejich interakci s leukocyty. Některé studie odhalily, že dokáže tlumit reaktivní 

kyslíkové sloučeniny, které způsobují ALI (Mei, a spol., 2007), (Xu, a spol., 

2007), (McCarter, a spol., 2007).  

 

Bylo zjištěno, že pacienti s ARDS mají nižší hladinu ANGPT1 než kontrolní 

skupina. Z výzkumů vyplývá, že ANGPT1 může být doporučen jako 

protizánětlivá látka u ARDS. ANGPT1 má některé vedlejší účinky: rozvoj plicní 

hypertenze, prozánětlivý a profibrotický efekt v akutním renálním poškození. 

Pro doporučení k terapii ALI a ARDS je třeba dalších studií (Zhu, a spol., 2011).    

Ve studii Weisse a dalších se zabývali proteinem tepelného šoku HSP-70, 

který může tlumit ARDS. Po podvázání slepého střeva a propíchnutí - cecal 

ligation double puncture (CLP) není v plicích HSP-70 dostatečně produkován. 

Ve studii byl podán vektor, který obsahoval gen pro tvorbu HSP-70, do plic CLP 

myší a porovnal se s kontrolním vzorkem. Po podání došlo ke zvýšení HSP-70 

v plicní tkáni. Došlo také ke snížení intersticiálního a alveolárního edému, 

exudace proteinů a akumulace neutrofilů se snížila. Smrtnost se po podání 

vektoru snížila o polovinu. Zmírnily se patologické projevy a došlo k mnohým 

zlepšením na experimentálním ARDS (Weiss, a spol., 2002). 

Ve studii Machado-Aranda a kolegů se zabývali genetickým přístupem, 

kdy dodali Na+/K+-ATPázovou pumpu do myšího modelu s plicní kontuzí. Po 

elektroporaci a dodání genu pro Na+/K+-ATPázovou pumpu, došlo 

k výraznému zmírnění akutního plicního poškození díky snížení hladiny 
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albuminu v BAL, zlepšení tlaku a snížení zánětu. Transfer genů díky 

elektroporaci by mohl mít vliv na akutní zánětlivé poškození plic (Machado-

Aranda, a spol., 2012). 

Experimenty s genovou terapií pro ALI a ARDS proběhly zatím jen 

v preklinických studiích, ale podle Devaney a kolegů jsou ALI a ARDS nemoci 

vhodné pro genovou terapii u člověka. 

Výsledky preklinických studií na zvířecích modelech byly velice slibné. 

Docházelo ke zlepšení nebo obnovení plicního epitelu a funkcí endotelu. 

Genetická terapie posílila plicní obranu proti poškození, působila snížení 

zánětu, edému, množství neutrofilů a celkově zlepšovala stav nemocných.  

V dalších studiích je třeba se zaměřit na možnosti zvýšení genové 

exprese pro určité části poškozených plic v časovém období. Tento typ terapie 

je potenciálně velmi účinný přístup u pacientů s ARDS (Devaney, a spol., 

2011). 

 

 

3.2.7.15  Mezenchymální kmenové buňky 

 

Vědci se zaměřují na terapii kmenovými buňkami. Je to nový přístup 

v terapii, založený na buněčném přístupu a je zatím v preklinické fázi zkoušení. 

Kmenové buňky jsou nediferencované buňky se schopností vysoké proliferace,  

neomezené sebeobnovy a produkce dalších specializovaných buněk (Zhu, a 

spol., 2011), (http://www.lfhk.cuni.cz/histologie/web/kmenove_bunky/kmenove_ 

bunky.asp). 

Dospělé kmenové buňky jsou tkáňově specifické, mají zachovanou 

schopnost diferenciace a mají schopnost sebeobnovy. Nemají plné vlastnosti 

embryonálních kmenových buněk, ale mají praktické výhody. Snáze se izolují a 

snáze se množí, mají nižší riziko vzniku nádorů a nevztahuje se na ně etická 

otázka týkající se výzkumu embryonálních buněk (Lee, a spol., 2011).  

Mezenchymální kmenové buňky - mesenchymal stem cells (MSC) 

produkují buňky mezenchymového původu – buňky podpůrných tkání, 

svalovina, cévy, krevní buňky, ledviny a pohlavní orgány 

(http://www.lfhk.cuni.cz/histologie/web/kmenove_ bunky/ kmenove_ bunky.asp). 

http://www.lfhk.cuni.cz/histologie/web/kmenove_bunky/kmenove_
http://www.lfhk.cuni.cz/histologie/
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Mohou být izolovány z různých lidských tkání (kostní dřeň, tuková tkáň a 

placenta) (Lee, a spol., 2011).  

V poslední době se ukázalo, že multipotentní MSC se mohou využít jako 

nový přístup v léčbě nemocí, které zatím nemají účinnou léčbu. Jejich potenciál 

je založen na jejich vlastnostech, které se mohou využít v reparačních 

procesech poškozených muskuloskeletálních tkání, chrání před rejekcí u 

allotransplantací, mají imunomodulační vlastnosti, mohou změnit imunitní 

odpověď k toleranci, ovlivňují vrozenou i získanou imunitu, potlačují aktivaci 

lymfocytů T a B a vedou k tvorbě protizánětlivého cytokinu (IL-10).  Secernují 

hematopoetické faktory, chemokiny a faktory angiogeneze, endoteliální a 

epiteliální růstové faktory a antimikrobiální peptidy (Matthay, a spol., 2011), 

(Lee, a spol., 2011), (Mei, a spol., 2007), (Gotts, a spol., 2011). 

MSC byly původně objeveny jako vektor pro genovou terapii a pro zvýšení 

tolerance při transplantaci kostní dřeně. Dnes se vyvíjejí pro léčbu tumorů a 

srdečních onemocnění. Sleduje se jejich pozitivní efekt na některé nemoci 

(Crohnova nemoc, traumatické poškození mozku). Někteří vědci podle Gottse a 

spolupracovníků upozorňují, že exogenní podání MSC zmírňuje některé plicní 

nemoci na zvířecích modelech (Gotts, a spol., 2011), (Xu, a spol., 2007). 

Buňky MSC jsou schopny se dělit a obnovovat se na rozdíl od buněk ve 

tkáních. Případně se mohou změnit v jiný typ buňky, mohou se diferencovat 

v epiteliální buňky. Pro jejich schopnost diferenciace je vědci zkoumali (Mei, a 

spol., 2007), (Gotts, a spol., 2011).  

Gotts a kolegové podali MSC intratracheálně. Došlo ke snížení plicní 

hypertenze u podkanů a ke zlepšení funkcí vaskulárního endotelu. U podkanů, 

kterým byl vyvolán emfyzém, došlo po podání MSC ke zlepšení. MSC se 

diferencovaly v alveolární epiteliální buňky typu II. (Gotts, a spol., 2011). 

Ve studii Lee a dalších vědci zjistili, že mezenchymální kmenové buňky 

v preklinických studiích na hlodavcích měly dobré výsledky. Naznačovalo to, že 

by se tento přístup dal využít v buněčné terapii pacientů s ARDS nebo ALI. 

MSC mohou sekrenovat parakrinní faktory (růstový faktor, faktor regulující 

endoteliální a epiteliální permeabilitu, protizánětlivé cytokiny a antimikrobní 

peptidy) (Lee, a spol., 2011). 

Prováděly se pokusy na myších, kdy podané MSC byly upraveny pro 

produkci angiopoietinu 1(ANGPT1). Do MSC se transdukcí včlení gen pro 
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ANGPT1 za použití lentivirového vektoru. Na zvířecích modelech se k vyvolání 

ARDS používá bakteriální endotoxin - lipopolysacharid (LPS), který je hlavní 

složkou buněčné stěny gram negativních bakterií a hraje důležitou roli 

v patogenezi akutního plicního poškození (Mei, a spol., 2007), (Xu, a spol., 

2007), (McCarter, a spol., 2007). 

Cílem studie Mei a kolegů bylo zhodnotit efekt účinku samotných MSC 

nebo MSC v kombinaci s faktorem ANGPT1 na plicní zánět. Cílem studie Xu a 

spolupracovníků bylo zjistit, jak jsou buňky MSC s genem pro ANGPT1 účinné 

v terapii poškozených plic.  

Výsledky obou studií byly podobné. Podání MSC do plicní cirkulace 

zmírňuje poškození plic vyvolané LPS u myší. Pokud byly MSC buňky upraveny 

pro expresi ANGPT1 vedlo to ke zvýšení hladiny proteinu ANGPT1 v plicích, ke 

zmírnění vaskulární endoteliální permeability a k dalšímu zlepšení alveolárního 

(lokálního i systémového) zánětu (Xu, a spol., 2007), (Mei, a spol., 2007). 

ALI způsobené endotoxinem není plně shodné s ALI u lidí. Proto je třeba 

v tomto směru pokračovat a využívat klinicky vhodnější modely (např. 

s pneumonií nebo sepsí) (Mei, a spol., 2007), (Xu, a spol., 2007). 

 Ve studii McCartera a dalších se zjistilo, že angiopoetin má protektivní 

roli na experimentálních modelech myší, kterým bylo poškození plic vyvoláno 

LPS. Zmírňuje alveolární a endoteliální zánět a expresi adhezivních molekul, 

snižuje plicní edém. Podle studie McCartera a jeho kolegů ANGPT1 může být 

novou startegií pro léčbu a prevenci ARDS u kriticky nemocných pacientů 

(McCarter, a spol., 2007).  

Lee a kolegové zkoušeli terapeutikou účinnost lidského MSC 

na reabsorbci plicního edému ex vivo a zaměřili se na zhodnocení pozitivního 

příspěvku KGF k MSC.  V modelech ALI vzniklého po podání endotoxinu E. coli 

a léčeného allogeními lidskými MSC dochází ke snižení plicního edému, 

zlepšení integrity endoteliální bariery a normalizaci množství tekutiny v lidských 

plicích ex vivo. Významnou sloužkou účinku MSC je sekrece KGF. KGF je 

důležitý parakrinní faktor, který zlepšuje terapeutický efekt MSC na clearance 

alveolárn tekutiny - alveolar fluid clearance (AFC). Efekt KGF je zprostředkován 

obnoveným transportem alveolární kapaliny, který je závislý na sodíku. Podle 

studie Lee a spolupracovníků existují i další faktory, které by mohly zlepšit 

terapeutický účinek MSC. Intratracheální léčebné podání MSC 4 hodiny po 
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podání endotoxinu snižuje v experimentálním modelu smrtnost. Přímý 

mechanismus účinku, který má pozitivní vliv na ALI, v této práci nebyl popsán. 

Buněčná terapie musí být dále testována pro zhodnocení léčebného účinku u 

pacientů s ALI (Lee, a spol., 2009). 

Experimenty na zvířatech ukázaly, že kmenové buňky by mohly mít 

léčebnou hodnotu jak u ARDS tak i u sepse (Matthay, a spol., 2011). MSC 

mohou být využity jak přímo pro léčení, tak i jako vehikulum pro genovou 

terapii. Kombinace buněčné a genové terapie má aditivní účinky a zvyšuje 

prospěšný účinek. Slibuje přínos pro opravu, výměnu a regeneraci poškozené 

tkáně a orgánů. Buněčná terapie má potenciál být úspěšná v prevenci a léčbě 

ALI nebo ARDS (Zhu, a spol., 2011), (Xu, a spol., 2007), (Mei, a spol., 2007), 

(Lee, a spol., 2011).  

 

 

3.2.7.16  Modulace aktivity neutrofilů 

 

 Neutrofily působí jako obrana proti patogenům. Při neutropenii nebo 

pokud jsou neutrofily defektní, nemohou dostatečně plnit svou roli a u pacienta 

to způsobuje zvýšení nemocnosti. 

Studie ARDS post mortem ukazují velké nahromadění neutrofilů v plicích. 

Pacienti, kterým se ARDS vyvinulo ze sepse, měli vyšší koncentraci neutrofilů 

ve srovnání s pacienty, kteří přežili. U pacientů, kterým se ARDS vyvinulo po 

traumatu, nebyl rozdíl v množství nahromaděných neutrofilů ve srovnání těch, 

kteří přežili a kteří ne. Negativní dopad nahromaděných neutrofilů může být dán 

jejich aktivitou, transmigrací nebo opožděnou apoptózou. Pacienti, kteří přežili 

ARDS, měli zvýšenou hladinu makrofágů a to zvláště pacienti, kterým se ARDS 

vyvinulo ze sepse.  (Steinberg, a spol., 1994). 

 

 Aktivace neutrofilů 

 

 Aktivace neutrofilů vede k cytoskeletární změně, která zhorší buněčnou 

deformovatelnost a tím se zpomalí jejich průchod alveolární kapilárou. Jedním 

z prvních projevů ARDS je nahromadění neutrofilů v alveolárních kapilárách. To 
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může způsobit blokádu kapilár a následně arteriovenozní zkraty, které vedou 

k hypoxii u nemocných ARDS.  

 Aktivované neutrofily produkují proteázu, která je schopná degradovat 

elastin, kolagen, atd. a tím poškozuje plicní tkáň. Ve zdravé tkáni jsou inhibitory 

těchto produktů. Ale u ARDS neutrofily vlivem zánětu produkují reaktivní kyslík, 

který inaktivuje inhibitory proteáz. To vede ke zhoršení zánětu a zvýšení 

permeability endoteliálních buněk. 

 Do III. fázi klinických studií se dostal inhibitor proteáz nazvaný sivelestat. 

Stuide ukázala, že zkracuje dobu pobytu na JIP a zlepšuje plicní funkce. Studie 

byla ale předčasně zastavena, protože smrtnost i počet dní strávených na 

mechanické ventilaci se nezměnil (Zeiher, a spol., 2004).  

 Dalším inhibitorem proteázy neutrofilů je depelestat. Byl zkoušen na 

podkanech s opakovaným poškozením plic. Depelestat zlepšil plicní compliance 

a alveolární zánět. Pokud se poškození neopakovalo, efekt na comliance nebyl 

vyjádřen (Honoré, a spol., 2004). 

 

 

 Transmigrace neutrofilů 

 

Neutrofily migrují do plic, zde přilnou k endoteliálním buňkám a projdou 

jimi do alveolárního prostoru. Průchod velkého množství neutrofilů mechanicky 

dráždí epitel. Zároveň neutrofily produkují toxické látky (elastáza, kationické 

peptidy, defensiny), které mohou poškodit epitel a zvýšit jeho permeabilitu. 

Množství těchto toxických látek odpovídá závažnosti poškození plic. Zkoumá 

se, zda by defensiny mohly být použity pro identifikaci počátečních fází ALI 

případně ARDS (Bosma, a spol., 2010), (Ashitani, a spol., 2004). 

 

 

 Zpožděná apoptóza neutrofilů 

 

Neutrofily, které vstoupí do extravaskulárního prostoru, se už nemohou 

vrátit zpět do cirkulace a jejich eliminace závisí na apoptóze a následném 

rozpoznání makrofágy a dalšími fagocytickými buňkami. Neutrofily žijí asi 5-6 
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hodin a poté je vydán signál k buněčné smrti – apoptóze. Následně jsou 

vychytávány v játrech a ve slezině. Na rozdíl od nekrózy je apoptóza tzv. 

programovaná smrt. Nedochází tady k poškození integrity buněčné membrány 

a ani enzymy se nevylévají do okolí a nepoškozují zdravou tkáň.  

Pro indukci apoptózy existuje několik možností: aktivace apoptických 

kaspáz, modulace proteinové kinázy, která má mitogenní aktivitu. Urychlení 

apoptózy pravděpodobně snižuje riziko sekundární infekce a dalšího poškození 

tkáně u ARDS.  

U ARDS stejně jako u jiných vážných nemocí (sepse) je apoptóza 

opožděná.  Díky opožděné apoptóze se neutrofily hromadí a více poškozují 

tkáně. Podaná mrtvá E. coli způsobuje apoptózu polymorfonukleárů. Díky 

rychlejší eliminaci polymorfonukleárů se zlepšilo plicní poškození, zánět a 

přežití myší. 

Modulace apoptózy PMN by podle dostupných výsledků mohla být účinná 

i v terapii pacientů s ARDS. Tato strategie zatím nebyla dostatečně studována 

(Sookhai, a spol., 2002). 

Pokud je ARDS spojena s významným nahromaděním neutrofilů, je 

prospěšné podat induktory apoptózy, ale u závažného ARDS je efekt po podání 

zatím nejistý (Bosma, a spol., 2010).  

  

 

3.2.7.17  Další imunomodulační látky 

 

V léčbě ARDS se nezabýváme pouze modulací neutrofilů, ale i dalšími 

látkami, které mají vliv na imunitu a na probíhající zánět. Např. faktor stimulující 

kolonie granulocytů a makrofágů (GM-CSF), který ovlivní aktivitu makrofágů, 

nebo inhibice zánětlivých mediátorů či potlačení zánětu díky kortikosteroidům. 

Imunomodulčaní aktivitu mají i prostaglandiny (Bosma, a spol., 2010). 
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 Růstový hormon pro granulocytární řadu leukocytů a makrofágů 

(faktor stimulující kolonie granulocytů a makrofágů) 

 

Prokázalo se, že faktor stimulující kolonie granulocytů a makrofágů (GM-

CSF) stimuluje fagocytózu a obranu díky neutrofilům, monocytům a 

makrofágům. Přes modulaci makrofágů a metabolismu surfaktantu GM-CSF 

mohou mít vliv na plicní obranyschopnost. Apoptóza neutrofilů je jedinou 

možností, jak očistit poškozenou tkáň a tím zmírnit zánět. GM-CSF je 

považován za inhibitor neutrofilové apoptózy, což by mohlo zvýšit riziko ARDS 

způsobené nadměrným zánětem a následnou destrukci tkáně v plicích (Bosma, 

a spol., 2010).  

V experimentech na zvířatech prokázal GM-CSF zlepšení integrity 

kapilární bariéry a zachování funkce alveolárního epitelu. V pilotní studii měli 

přeživší pacienti s ARDS  vyšší hladinu GM-CSF než zemřelí. Vědci se 

domnívají, že tento účinek je dán prodloužením životnosti neutrofilů nebo 

proliferací makrofágů a tím zlepšení obranyschopnosti a snížení infekčních 

komplikací (Matute-Bello, a spol., 2000). 

Molgramostin je rekombinantní GM-CSF. Ve II. fázi klinického zkoušení 

byl podáván intravenózně pacientům se sepsí a rizikem vzniku ARDS. Účinek 

byl porovnán s placebem. Pacienti léčeni GM-CSF měli lepší poměr PaO2/FiO2, 

vyšší množství neutrofilů v periferní krvi, ale méně v alveolech. Podání GM-CSF 

nemělo vliv na smrtnost ani na mimoplicní orgánová selhání (Presneill, a spol., 

2002), (Bosma, a spol., 2010). 

 Cílem studie Aggarwala a spolupracovníků bylo zjistit, jaké jsou hladiny 

GM-CSF a G-CSF v plicích pacientů s ARDS, zhodnotit klinické výsledky a 

zhodnotit jejich vztah k IL-8 a neutrofilům. GM-CSF, G-CSF a IL-8 měli vyšší 

hladiny u pacientů s ARDS ve srovnání se zdravou skupinou. Koncentrace GM-

CSF byla nižší než G-CSF a IL-8. G-CSF a IL-8 odpovídají množství neutrofilů 

v BAL, ale GM-CSF ne. Pouze hladina G-CSF byla významně vyšší u 

nepřeživších na rozdíl od přeživších. Podle těchto výsledků má G-CSF stejně 

jako IL-8 důležitou roli v mechanismu plicní neutrofilie u ARDS (Aggarwal, a 

spol., 2000). 

 Matute-Bello a další se v prospektivní observační studii snažili určit 

koncentraci inhibitorů apoptózy, faktoru stimulujícího kolonie granulocytů (G-
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CSF) a faktoru stimulujícího kolonie granulocytů a makrofágů (GM-CSF) v BAL. 

Vzorky se odebíraly před a po začátku ARDS a snažili se určit, zda koncentrace 

G-CSF a GM-CSF jsou spojeny s klinickými projevy. Zapojeni byli pacienti, u 

kterých bylo riziko vzniku ARDS a pacienti, kteří měli diagnostikovaný ARDS. 

 G-CSF a GM-CSF jsou přítomny v tekutině z BAL u pacientů s ARDS a 

jejich koncentrace je souběžná s antiapoptickým efektem u pacientů s ARDS. 

Antiapoptický efekt u ARDS na normální neutrofily je nejvyšší v počáteční fázi 

ARDS a snižuje se v pozdní fázi. To podporuje tvrzení, že životnost neutrofilů v 

alveolárních prostorech je modulována akutním zánětem. GM-CSF ve 

vzduchových prostorech je spojována se zlepšením přežívání pacientů s ARDS 

(Matute-Bello, a spol., 2000). 

 Podle výsledků studií měli pacienti s vyšší hladinou GM-CSF větší šanci 

na přežití. GM-CSF prodlužuje životnost neutrofilů a podle některých studií 

způsobuje lepší obranyschopnost organismu.  

 

 

3.2.7.18  Glukokortikoidy 

 

ARDS je zánětlivé onemocnění. Experimentální studie ukazují silný vztah 

mezi rozvojem zánětu a progresí ARDS. Proto se předpokládá, že 

protizánětlivé látky by mohly mít vliv na tento syndrom. Takovou látkou jsou 

glukokortikoidy – protizánětlivé a imunomodulační látky (Peter, a spol., 2008), 

(Marik, a spol., 2011). 

Glukokortikoidy jsou produkovány kůrou nadledvin. Je to hormon důležitý 

pro adaptační reakce ve stresových situacích (choroby, traumata). Hlavním 

představitelem je kortizol. Sekreci kortizolu stimuluje hypofyzární 

adrenokortikotropní hormon. Kortizol je důležitý pro zachování endotheliální 

integrity a vaskulární permeability, umožňuje tvorbu prozánětlivých i 

protizánětlivých cytokinů. Je považován za důležitou látku v protizánětlivé 

odpovědi při zánětu nebo poranění. 

V nefyziologických vysokých dávkách potlačují glukokortikoidy všechny 

projevy zánětu (snižují tvorbu edému, snižují syntézu kolagenu a zmírňují plicní 

fibrózu). Glukokortikoidy inhibují expresi genů kódující zánětlivé proteiny 
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(fosfolipáza A2, cyklooxygenáza 2, receptor pro IL-2). Zvyšují expresi 

protizánětlivých proteinů (lipokortin – inhibuje fosfolipázu A2) (Thompson, 2010) 

(Hesterberg, a spol., 1981), (Hakkinen, a spol., 1983), (Kehrer, a spol., 1984), 

(Lülman, a spol., 2001). 

Preventivní podání vysokých dávek glukokortikoidů nesníží riziko vzniku 

ARDS, naopak může riziko zvýšit a může zvýšit i smrtnost. Proto se preventivní 

podání vysokých dávek glukokortikoidů nedoporučuje (Thompson, 2010), (Deal, 

a spol., 2008).  

Preventivní podání glukokortikoidů v nízkých nebo středních dávkách 

může zabránit vzniku ARDS nebo vzniku horšího ARDS. Snižují zánět, 

orgánové poškození, dobu na mechanické ventilace, dobu pobytu na JIP a 

smrtnost (Meduri, a spol., 2011). 

Meduri a další začali podávat glukokortikoidy do 72 hodin od vzniku 

ARDS, v nízkých dávkách, po dobu 28 dní. Už po 7 dnech se snížil počet dní na 

umělé plicní ventilaci, počet dní na JIP, zánět a poškození orgánů a smrtnost 

(Meduri, a spol., 2009). 

Dlouhodobé podání nízkých až středních dávek methylprednisolonu již od 

počáteční fáze ARDS a postupné snižování má potenicálně prospěšné účinky.  

Snižuje dobu ventilace, dobu pobytu na JIP, nemocnost i smrtnost. Neobjevily 

se žádné významné nežádoucí účinky (Tang, a spol., 2009), (Peter, a spol., 

2008). 

Podle Aldabbagha a dalších podání glukokortikoidů v nízké dávce do 7 dní 

od počátku ARDS zlepší výsledky (Aldabbagh, a spol., 2007). 

Dlouhodobé podání nízkých dávek glukokortikoidů do 14ti dnů od počátku 

ARDS zlepšuje klinické výsledky. Došlo ke zlepšení oxygenace, zmírnění 

zánětu, snížení doby na mechanické ventilaci, doby pobytu na JIP. Snižuje i 

riziko vzniku pneumonie vyvolané ventilací. Ve většině studií došlo i ke snížení 

smrtnosti (Marik, a spol., 2011), (Steinberg, a spol., 2006), (Lamontagne, a 

spol., 2010), ale podle některých na smrtnost vliv nemá (Meduri, a spol., 2009), 

(Thompson, 2010). 

Podání glukokortikoidů u perzistentního ARDS až po 14. dnu od počátku 

mělo podle Petera a kolegů prospěšné účinky a zlepšilo klinické výsledky 

pacientů (Peter, a spol., 2008).  
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Podle jiných autorů podání glukokortikoidů po 14. dnu naopak nemělo 

prospěšné účinky a dokonce způsobilo zvýšení smrtnosti (Steinberg, a spol., 

2006), (Agarwal, a spol., 2007), (Meduri, a spol., 2009).  

Raurich a další studovali podání methylprednisolonu po 14. dnu od 

počátku ARDS. Po několika dnech došlo ke zvýšení oxygenace a snížení frakce 

mrtvého prostoru. Pro potvrzení těchto výsledků a zjištění prospěšnosti 

ve smrtnosti je třeba randomizovaná s placebem kontrolovaná studie (Raurich, 

a spol., 2012).  

Terapie glukokortikoidy je levná a efektivní. Při dodržení sekundární 

prevence má málo nežádoucích účinků. Ve vysokých dávkách zvyšují riziko 

vzniku infekce, krvácení v GIT, myopatie, neuropatie. Společně 

s nervosvalovými blokátory může způsobit nervosvalovou slabost, a proto se 

jejich společné podání nedoporučuje. (Meduri, a spol., 2008), (Meduri, a spol., 

2011), (Steinberg, a spol., 2006), (Marik, a spol., 2011). 

Brun-Buisson sledoval účinku glukokortikoidů (hydrokortizonu) v léčbě 

ARDS, která se vyvinula z prasečí chřipky (H1N1), tedy nepřímo. Léčba celkově 

nepřinesla žádný prospěch, doba ventilace se prodloužila, úmrtnost se zvýšila. 

Pokud byly glukokortikoidy podány do 3. dnů od počátku ARDS, pak 

častěji docházelo ke vzniku sekundární infekce (pneumonie). Včasné podání 

glukokortikoidů v léčbě ARDS, který vznikl z infekce, nemá žádné důkazy o 

prospěchu a může být spíše škodlivé (Brun-Buisson, a spol., 2011). 

Preventivní podání glukokortikoidů při onemocnění H1N1 zvyšuje 

smrtnost, zvyšuje riziko sekundárně vzniklé infekce (pneumonie) a prodlužuje 

dobu pobytu na JIP. Zdá se, že časné podání glukokortikoidů u pacientů 

s H1N1 nezlepší jejich stav, naopak může jej zhoršit (Kim, a spol., 2011), 

(Martin-Loeches, a spol., 2011). 

Ačkoli bylo provedeno mnoho studií, terapie glukokortikoidy stále není 

potvrzena pro léčbu ARDS. Závěry studií se od sebe liší. Není zcela jasné, jaký 

vliv na účinnost terapie glukokortikoidy má příčina vzniku ARDS. Podle 

zjištěných dat se zdá, že na ARDS, které vzniká nepřímo, nemá terapie 

glukokortikoidy prospěšný vliv.  

Přestože se závěry liší, některé společné výsledky mají. Vysoké dávky v 

preventivním podání nejsou doporučeny. Nízké dávky glukokortikoidů po dobu 

4 týdnů by mohly být spíše prospěšné. Celková denní dávka by na začátku 
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neměla přesáhnout 2 mg/kg methylpredisolonu. Podle Marika a dalších je 

doporučeno podávat 1mg/kg/den methylprednisolonu, pokud do 7-9ti dnů 

nedojde ke zlepšení, pak zvýšit dávku na 2mg/kg/den. A podle Meduriho a 

dalších je doporučeno začít brzy s terapií prolongovaným glukokortikoidem u 

pacientů s těžkým ARDS a před 14 dnem u pacientů s ARDS, který nereaguje.  

Podání glukokortikoidů je součástí rescue postupů a mělo by se podávat 

pouze pacientům, u kterých byl zhodnocen jak přínos, tak rizika a 

kontraindikace (Marik, a spol., 2011), (Möhnle, a spol., 2012), (Meduri, a spol., 

2011). 

  

 

3.2.7.19  Antikoagulační a fibrinolytické látky 

 

 Důležité znaky pro počáteční fázi ALI jsou alveolární a intersticiální depa 

fibrinu. Lokální prokoagulační aktivita a redukovaná fibrinolýza jsou důvody, 

podle kterých by antikoagulační léčba mohla mít efekt (Laterre, a spol., 2003).  

V terapii ARDS se zkouší použití antikoagulancií (antitrombin, 

trombomodulin, heparin, inhibitor tkáňového faktoru, aktivovaný protein C) a 

fibrinolytik (aktivátor plasminogenu a tkáňový aktivátor plazminogenu) 

(MacLaren, a spol., 2007).  

 

 Antagonisté tkáňového faktoru 

  

 

Tkáňový faktor (TF) je centrální látka v koagulační kaskádě, která je 

aktivována v plicích pacienta s ARDS. Intravaskulární koagulace snižuje krevní 

průtok a funkční plochu cévního řečiště v plicích.  TF je transmembránový 

glykoprotein, který se vyskytuje v cévní adventicii a je produkován 

subendotelovými a epitelovými buňkami, ale také v intraalveolárních 

makrofázích. Zánětlivé cytokiny, které produkuje hostitel, přispívají k poškození 

cév a k tvorbě TF.  

TF reaguje s koagulačním faktorem VIIa a tvoří s ním komplex. Tento 

komplex váže faktor X, ze kterého se stává aktivní faktor X. To vede k tvorbě 
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trombinu a fibrinu. Komplex TF-FVIIa ovlivňuje signalizaci a stimuluje 

prozánětlivé cytokiny, růstové faktory a chemokiny. 

  U ARDS je v plazmě a plicní tekutině vyšší hodnota TF než u zdravých 

jedinců. Vyšší koncentrace tkáňového faktoru v plazmě koreluje s horšímy 

výsledky pacientů s ARDS. Tato vyšší hladina může mít za následek 

diseminovanou intravaskulární koagulaci a sepsi, také je spojována s delší 

dobou ventilace a vyšší úmrtností. (Morris, a spol., 2012), (Raghavendran, a 

spol., 2009), (MacLaren, a spol., 2007). 

 Inhibitor tkáňového faktoru je antikoagulační látka. Zlepšuje výměnu 

plynů, zlepšuje plicní edém a hypertenzi a zachová renální funkce, podle studie 

na paviánech (Raghavendran, a spol., 2009).   

 ALT-836 je rekombinantní protilátka, která se váže k lidskému TF nebo 

k TF-VIIa komplexu, čímž se zabrání aktivaci faktoru X a tvorbě trombinu. Tato 

látka byla zkoušena na paviánech a dokázala normalizovat výměnu plynů, 

zlepšit compliance a tím zlepšit ARDS (Welty-Wolf, a spol., 2006). 

 V předklinických studiích měla blokáda TF vliv na smrtnost při infekci a 

zánětu, snižovala poškození endotelových buněk a ukládání fibrinu v plicích a 

ledvinách. Rizikem při inhibici TF jsou krvácivé komplikace (Raghavendran, a 

spol., 2009). 

Morris a další studovali účinky antagonisty tkáňového faktoru ALT-836 na 

pacientech s ARDS, který byl vyvolán sepsí. Léčba se zahajovala do 48 hodin 

od počátku ARDS.  

Výsledky studie nebyly příznivé. Zjistilo se, že poměr PO2/FiO2 se 

nezměnil. Počet dní ventilace, doba strávená v nemocnici se po podání ALT-

836 také nezměnila. Při použití dávky 0,1mg/kg se zkrátila doba pobytu na JIP. 

 Během zkoušení se neobjevil žádný fatální nežádoucí účinek. 

Nejčastějším nežádoucím účinkem byla hematurie. Nežádoucí účinky záleží na 

velikosti dávky. Při dávce 0.1 mg/kg se zvýšila incidence hematurie. Bezpečnou 

dávkou by mělo být 0,08 mg/kg.  

 Dle této studie se zjistilo, že podávání ALT-836 pacientům, jimž se ARDS 

vyvinula ze sepse, je bezpečné. Pro další zhodnocení bezpečnosti a účinnosti 

je třeba dalších studií (Morris, a spol., 2012). 

Podobnou studii provedl Vincent a kolegové. Studie byla ve II. fázi 

klinického zkoušení. Hodnotila se bezpečnost a účinnost modifikovaného 
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rekombinantního faktoru VIIa (FFR-rFVIIa), který zabraňuje aktivaci faktoru X 

a tvorbě trombinu. Studie probíhala na pacientech s ARDS, kteří byli na umělé 

ventilaci a ARDS bylo v počáteční fázi. FFR-rFVIIa v této studii zvýšil smrtnost, 

nemocnost se nezměnila. S vyšší dávkou se zvyšovalo i riziko krvácení 

(Vincent, a spol., 2009). 

Výsledky studií, ve kterých se zabývali podáním látek, které zabraňují 

aktivaci faktoru X a tvorbě trombinu, nejsou jednotné. Ve studiích na zvířatech 

se zdálo, že by tyto látky mohly mít prospěšný účinek v terapii ARDS. 

V klinických studiích se však účinek nepotvrdil. Někdy bylo podání spíše 

škodlivé než prospěšné. 

 

 Aktivovaný protein C 

 

Protein C je důležitý endogenní regulátor koagulace a fibrinolýzy. Je 

syntetizován v játrech a je zavislý na vitaminu K. Je to glykoprotein, který 

cirkuluje jako neaktivní zymogen. V aktivní formu je transformován na povrchu 

buněk interakcí s trombin-trombomodulinovým komplexem. K aktivaci je 

důležité, aby se protein C navázal na dva receptory. Jeden je na endotelu 

(endotelial protein C receptor) a druhý je na komplexu trombomodulin-trombin. 

V přítomnosti trombinu se protein C aktivuje také na epitelu. 

Aktivovaný protein C běžně cirkuluje v plazmě. Proteolyticky působí na 

koagulační faktory Va a VIIIa a potlačuje formování trombinu. Aktivovaný 

protein C má protizánětlivé (potlačuje produkci prozánětlivých cytokinů, inhibuje 

přilnutí leukocytů k endotelu a aktivaci neutrofilů) a antiapoptické vlastnosti 

(inhibuje p53, který způsobuje apoptózu a podporuje fibrinolýzu).  

Mikrovaskulární poškození, zánět a koagulace hrají důležitou roli v 

patogenezi ARDS. U pacientů s ALI je normální plicní fibrinolytický 

mechanizmus poškozený.  Extravaskulární fibrin v plicích tvoří depa. Následná 

degradace depozic fibrinu stimuluje agregaci fibroblastů a sekreci kolagenu, 

která vede k plicní fibróze. To vede ke zhoršení ALI a ARDS. Modulace proteinu 

C má klíčovou roli v koagualci, fibrinolýze a zánětu, a proto by mohla mít vliv na 

ARDS.  
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Při akutním poškození plic je aktivován tkáňový faktor a je snížená 

aktivace proteinu C. Pacienti s ARDS mají nižší hladinu aktivovaného proteinu 

C v BAL a v plazmě. Nižší hladina APC je spojena s vyšší smrtností a těžším 

průběhem nemoci (více dnů na mechanické ventilaci, více orgánových selhání, 

trombóza, zánět, atd.). Tato zjištění naznačují, že změny v 

proteinech koagulace a fibrinolýzy mohou být zásadní v patogenezi a prognoze 

ALI a ARDS a podporují další experimenty (Liu, a spol., 2008), (Ware, a spol., 

2003), (Ware, a spol., 2005), (MacLaren, a spol., 2007), (Ware, a spol., 2007). 

Ve studii na zvířatech byl podáván rh APC.  ALI bylo vyvolané po inhalaci 

kouře a v přítomnosti bakterií. Tato terapie celkově zlepšuje ALI, způsobila 

zvýšení PaO2/FiO2 , snižuje edém, aktivaci srážení a tvoří se méně produktů, 

které degradují fibrin. V počtu krevních destiček nedošlo k žádnému rozdílu 

(Maybauer, a spol., 2006). 

Testován byl také vliv kombinace rekombinantního lidského aktivovaného 

proteinu C (rhAPC) a ceftazidime u zvířat, kterým se ALI vyvinulo z těžké 

sepse. Podání této kombinace zvyšilo PaO2/FiO2, zlepšila arteriální tlak, srdeční 

frekvenci, plazmatický onkotický tlak a působila prevntivně proti vzniku ARDS. 

V terapii se neprojevily žádné významné nežádoucí účinky (Maybauer, a spol., 

2012). 

Po podání aktivovaného proteinu pacientům došlo ke zvýšení proteinu C 

v plazmě a v BAL a ke snížení akumulace leukocytů ve vzduchových 

prostorech, redukci chemotaxe neutrofilů a také ke snížení plicního mrtvého 

prostoru. Zvýšený alveolární mrtvý prostor u ARDS je pravděpodobně 

způsoben trombinovou formací v poškozené plicní mikrovaskulatuře, 

abnormální koagulací a zánětem. Zvýšení poměru mrtvého prostoru k 

dechovému objemu (VD/VT) je větší u nemocných s horší prognózou ARDS. 

 V humánních studiích nebyly zjištěny žádné rozdíly v smrtnosti a v počtu 

dnů bez ventilace ani v počtu orgánových selhání a ani v poměru PaO2/FiO2 

(Liu, a spol., 2008).  V jiných studiích naopak bylo zjištěno zvýšení poměru 

PaO2/FiO2 (Heslet, a spol., 2007). 

Pacienti léčení APC mají vyšší riziko krvácivých příhod, jinak nebyly 

objeveny žádné významné nežádoucí účinky (Kallet, a spol., 2010), (Heslet, a 

spol., 2007), (Liu, a spol., 2008). 
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ARDS většinou ve studiích vznikalo ze sepse. Nebylo dosud zjištěno, zda 

existuje rozdíl v účinku terapie na přímo či nepřímo vzniklý ARDS. 

Závěry studií se liší. Podle některých autorů nemá aktivovaný protein C 

žádné prospěné účinky a výsledky nepodporují ani provedení větší klinické 

studie. V jiných studiích autoři došli k závěru, že protein C významně ovlivňuje 

průběh ARDS. Ze studie Liu a dalších vyplývá, že pacienti, kteří nemají 

závažnou formu ARDS, mají patrně menší profit z léčby APC. Vzhledem k riziku 

hemoragie není APC pro léčbu ALI a ARDS doporučován, dokud se ve studiích 

nepotvrdí prospěšnost pro pacienty s tímto syndromem (Liu, a spol., 2008), 

(Ware, a spol., 2005), (Ware, a spol., 2003), (MacLaren, a spol., 2007). 

 

 Heparin  

 

Heparin má antikoagulační a protizánětlivý efekt. Podle studie na 

zvířatech infuze nefrakciovaného heparinu snižuje depozice fibrinu, zlepšuje 

oxygenaci a snižuje plicní koagulopatii. Po lokálním podání se snížila buněčná 

infiltrace v plicích. Nízkomolekulární heparin ve studii zlepšil plicní hypertenzi, 

hypoxemii, edém a plicní infiltraci neutrofilů (Hofstra, a spol., 2008). 

 

 Antitrombin 

 

Má antikoagulační a protizánětlivý účinek. Podle studií antitrombin snižuje 

plicní koagulopatii, zánět a zlepšuje oxygenaci na zvířecích modelech, kterým 

bylo vyvoláno poškození plic endotoxinem. Protizánětlivý účinek antitrombinu je 

pravděpodobně dán díky jeho schopnosti zvýšit uvolňování prostacyklinu, který 

inhibuje aktivaci leukocytů. Ukázalo se, že podání antitrombinu, může zvýšit 

poškození alveolokapilární bariery (Hofstra, a spol., 2008).  

 

 

 

 

 



105 
 

 Aktivátory plasminogenu 

 

V souvislosti s ARDS byly studovány dva typy aktivátorů plasminogenu 

(PA), tkáňový (tPA) a urokinázový (uPA). Každý typ má jiný účinek. Tkáňový 

má protizánětlivý a protiapoptický efekt, zatímco urokinázový typ zvyšuje zánět. 

Myši, které nebyly schopny produkovat uPA, byly více chráněny před vznikem 

ALI/ARDS. 

Testována byla zvířata, u kterých se ALI vyvinulo z traumatu. Podání tPA 

nebo uPA mělo preventivní vliv proti vzniku hypoxemie a zlepšilo přežívání. 

Myším, kterým bylo ALI/ARDS vyvoláno podáním IL-1, snížilo intraperitoneální 

podání tPA aktivaci neutrofilů. Intravenózně podaný tPA snížil koagulopatii. 

Vysoké dávky aktivátorů plasminogenu mohou zvýšit riziko krvácení. Proto 

se testuje cílené podání tPA a uPA do plic. To by mělo působit preventivně proti 

plicní koagulopatii a zlepšit výměnu plynů, snížit plicní edém bez významných 

systémových efektů (Hofstra, a spol., 2008). 

 

 

 Trombomodulin 

 

 Trombomodulin je protein, který je exprimován na povrchu 

endotheliálních buněk. Funguje jako kofaktor v trombinem způsobené aktivaci 

proteinu C, tím že tvoří komplex s trombinem.  

Stejně jako pacienti se sepsí mají i pacienti s ARDS vyšší hladinu 

trombomodulinu. Hladina trombomodulinu v plicní edémové tekutině je 10x a 

v plazmě 2x vyšší než u zdravých lidí.  Vyšší hladina trombomodulinu je také 

spojena s horšími klinickými výsledky. Podle studie Ware a dalších se potvrdilo, 

že alveolární epitelové buňky mohou uvolňovat trombomodulin jako odpověď 

na poškození (Ware, a spol., 2005), (Ware, a spol., 2003). 

  Testováno bylo podání trombomodulinu myším, kterým byl vyvolán 

ALI/ARDS podáním LPS. Trombomodulin snížil plicní koagulopatii, která je 

dána depozicí fibrinu a formací mikrotrombů. Cévní permeabilita, edém a 

akumulace leukocytů byly sníženy (Hofstra, a spol., 2008). 
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Studie na zvířatech přinášejí důkazy o snížení plicního poškození a 

zlepšení oxygenace díky podání antikoagulancií (rekombinantní tissue factor 

pathway inhibitor, antitrombin, rekombinantní lidský trombomodulin, heparin a 

rekombinantní aktivovaný protein C). Data z klinických studií nejsou ale natolik 

přesvědčivá jako data získaná ze zvířecích modelů. Studie měly různé závěry. 

V některých došlo k významnému zlepšení funkcí plic a přežívání, v jiných zase 

nebyl nalezen žádný vliv na funkci orgánů a na přežívání. Pro využití v terapii 

ARDS se ještě musí zjistit mnoho o účinnosti, bezpečnosti, mechanizmu účinku 

a cestě podání (MacLaren, a spol., 2007), (Ware, a spol., 2005), (Ware, a spol., 

2003), (Raghavendran, a spol., 2009). 

 

 

3.2.7.20  Inhibitory HMG-CoA reduktázy (Simvastatin, Lovastatin, Parvastatin) 

 

3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA (HMG-CoA) reduktáza je klíčový enzym 

syntézy cholesterolu. Její inhibitory jsou známy jako statiny a obykle se 

používají ke snížení hladiny cholesterolu nebo k prevenci vzniku 

kardiovaskulárních onemocnění. V poslední době byly navrženy i pro terapii 

ARDS. Vychází se z výsledků na zvířecích modelech, kdy podávání statinů 

tlumilo poškození plic a jiných orgánů díky redukci cévní permeability a zánětu 

(Bosma, a spol., 2010).  

Statiny mají i další účinky, které nesouvisí s jejich schopností snižovat 

lipidy. Jsou to účinky imunomodulační, antitrombotické, antioxidační, zabraňují 

poškození endotelu a inhibují plicní fibrózu. Tyto uvedené efekty mohou 

vysvětlit experimentální a klinickou prospěšnost při ateroskleróze, sepsi, 

renálním selhání, ALI a ARDS nebo po subarachnoidálním krvácení. Součástí 

všech těchto onemocnění je zánět, poškození endotelu a trombóza (Kor, a 

spol., 2009), (De Loecker, a spol., 2012), (Kim, a spol., 2010), (O'Neal, a spol., 

2011). 

Výhodné vlastnosti statinů se využívají v různých oblastech – 

metastazující rakovina, těžká Alzeheimerova nemoc, mrtvice. Účinky statinů 

v těchto nemocích nelze přičíst pouze schopnosti snižovat chlesterol (Yao, a 

spol., 2006).  
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Ve studiích na zvířatech byly testovány různé statiny (simvastatin, 

lovastatin, parvastatin) v různých dávkách. Zvířatům se působením LPS 

vyvolalo ALI. Statin se většinou podával preventivně anebo v počátcích 

onemocnění. Po jeho podání se zmírnil zánět, snížilo se množství neutrofilů a 

albuminu. Potvrdil se ochranný vliv na propustnost a poškození cév (Jacobson, 

a spol., 2005), (Fessler, a spol., 2005), (Yao, a spol., 2006).  

Ve studii Kima a dalších byl zjištěn trend ke snížení smrtnosti.  U 

parvastatinu došlo k výraznému snížení hladiny TNF-α a k redukci zvýšené 

exprese transforming growth factoru (TGF). Bylo zjištěno, že mechanizmus 

účinku, kterým statiny ovlivňují zánět, imunitní odpověď a produkci cytokinů a 

chemokinů se u různých statinů liší. Např. parvastatin má protizánětlivý účinek 

v počáteční fázi (akumulace neutrofilů a zvýšená produkce TNF-α a albumin 

v BAL byli sníženy) a antifibrotický v pozdní. Fibróza je aktivována mediátory 

počáteční fáze. Zablokování těchto mediátorů může zmírnit fibrózu. Proto 

parvastatin neinhibuje pouze zánět v počáteční fázi, ale i fibrózu v pozdní fázi. 

Fosfolipidy jsou důležitou složkou surfaktantu a terapie parvastatinem 

může snížit surfaktantový fosfolipid a tím může škodit plicním funkcím. I přes 

velké změny v alveolárním surfaktantu, na plicní compliance to nemělo vliv. 

V jiných studiích snížení cholesterolu v surfaktantu mělo pozitivní vliv na ALI. 

Zvýšená hladina choleterolu přispívá k dysfunkci surfaktantu u ALI vyvolaného 

ventilací. Odstranění cholesterolu zlepší schopnost surfaktantu snižovat napětí. 

Ve srovnání s ostatní léčbou mají statiny velmi málo nežádoucích účinků a 

to i přesto, že jsou ke snížení lipidů v medicíně používány už dlouho (Kim, a 

spol., 2010).  

Je třeba provést další studie a objasnit mechanizmus účinku statinů, ale 

ze studií na zvířatech se zdá, že by terapie statiny mohla být využitelná pro 

terapii ALI/ARDS (Jacobson, a spol., 2005), (Fessler, a spol., 2005), (Yao, a 

spol., 2006). 

V klinických studiích byl zjišťován účinek statinů hlavně v preventivním 

podání. Pacienti zapojení do studií měli většinou vysoké riziko vzniku sepse 

nebo ALI/ARDS.   

Ti, co užívali statiny ještě před příjetím do nemocnice nebo dostali statiny 

během 24 hodin, měli nižší riziko rozvoje závažné sepse, ALI nebo ARDS. 

Podání statinů snižuje množství neutrofilů a makrofágů, snižuje zánět, TNF- α, 
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metalloproteinázy a C reaktivní protein (O'Neal, a spol., 2011), (Bajwa, a spol., 

2012), (Shyamsundar, a spol., 2009). 

Užívání statinů u již rozběhlé nemoci nemá vliv na smrtnost, dysfunkci 

orgánů ani na dobu ventilace (Bajwa, a spol., 2012). Preventivní podání statinů 

také nevedlo ke snížení smrtnosti. Pacienti, kteří před příjmem do nemocnice 

užívali statin i aspirin měli nižší riziko vzniku sepse, ALI a ARDS a měli i nižšší 

smrtnost. Z této studie se zdá, že aspirin může zlepšit účinky statinů v prevenci 

těchto syndromů (O'Neal, a spol., 2011).  

Zjištěná data podporují hypotézu, že preventivní podání stainu může 

předcházet plicnímu i systémovému zánětu a vzniku ALI. Další studie jsou 

potřeba k určení, zda použití statinů po začátku nemoci má stejný efekt jako 

v prevenci.  Je třeba zjistit, jestli jsou nějaké rozdíly v podání různých statinů a 

potvrdit bezpečnost a účinnost statinové terapie v léčbě ARDS (Shyamsundar, 

a spol., 2009), (O'Neal, a spol., 2011). 

V dalších studiích se autoři zaměřili na terapii statiny u pacientů, kteří 

již ALI/ARDS mají. Craig a další sledovali účinek statinů po 14ti dnech terapie. 

Skupina léčená simvastatinem měla zlepšení orgánových poškození, zlepšila 

se oxygenace a ventilace, snížila se koncentrace IL-8. Smrtnost se nezměnila 

(Craig, a spol., 2011).  Ve studii Kora a dalších zjistili podobné účinky statinu 

v terapii ARDS. Došlo ke zlepšení v poměru PaO2/FiO2, ale počet dní bez 

ventilace, selhání orgánů, smrtnost a doba strávená v nemocnici se nelišily 

mezi skupinami (Kor, a spol., 2009).  

V těchto studiích nedošlo k tak významnému zlepšení, jako v předchozích 

studiích. Může to být dáno tím, že tyto studie byly prováděny s pacienty, kteří již 

měli diagnostikováno ALI/ARDS narozdíl od předchozích, které byly zaměřeny 

hlavně na preventivní podání. Jiným vysvětlením by mohlo být, že skupina, 

která dostávala statinovou terapii měla těžší formu ARDS. A dalším vysvětlením 

může být, že v předklinických studiích byly použity mnohem vyšší dávky než 

v klinických. 

Simvastatin je dobře snášen a nedošlo k nárůstu nežádoucích účinků. 

Závěry studií opět nejsou jednotné. Podle Craiga a kolegů se léčba 

simvastatinem zdá být bezpečná. Patrně způsobuje nižší poškození orgánů u 

pacientů s ALI. Podle dalších by statiny mohly být účinné v prevenci progrese 

závažné sepse a ALI/ARDS a mohly by mít pozitivní vliv na léčbu ARDS a 
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snižení smrtnosti u pacientů s infekcí. (Craig, a spol., 2011), (Matthay, a spol., 

2011), (O'Neal, a spol., 2011). Podle jiných autorů nelze statiny doporučit 

k zmírnění plicního poškození nebo k preventivnci zhoršení u pacientů, kteří 

mají diagnotsikováno ALI nebo ARDS (Kor, a spol., 2009), (Bajwa, a spol., 

2012).   

 

3.2.7.21  Spironolakton 

 

Spironolakton je antagonista aldosteronu. Aldosteron je zodpovědný za 

zvýšení extracellulární matrix při fibróze plicní tkáně, ale i při fibróze srdce a 

ledvin. Plicní buňky mají receptory pro aldosteron a za fyziologických podmínek 

se aldosteron podílí na aktivním přenosu sodíku přes alveolokapilární 

membránu. Vypadá to, že aldosteron udržuje lumen plic bez tekutiny. Ve vyšší 

koncentraci je přítomen při plicní fibróze. Aldesteron tak může díky lokální 

dehydrataci podporovat intersticiální fibrózu. 

Spironolakton má schopnost zlepšit plicní fibrózu, plicní kongesci a edém 

a to díky úpravě difúzní kapacity plynu a úpravě minerálního stavu v ledvinách. 

Zvýšení mozkového natriuretického peptidu – brain natriuretic peptide (BNP) a 

N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) u pacientů s plicním 

onemocněním by mohlo být spojeno s hypoxií a sympatickou aktivací.  

 Atalay a jeho kolegové provedli experiment na myších. Porovnávali 

účinnost spironolaktonu a surfaktantu v časných fázích ARDS u myší. Při 

onemocnění ARDS dojde ke snížení poměru PaO2/FiO2 a ke zvýšení BNP a 

NT-proBNP a k poškození plic. Ve skupině léčené spironolaktonem se poměr 

PO2/FiO2 zvýší a hladiny BNP a NT-proBNP a ALI score se sníží. Spironolakton 

také snižuje kongesci, krvácení a alveolární tekutinu.  A to ve větší míře než při 

podání surfaktantu. Poměr PO2/FiO2 zvyšují obě látky podobně.  

Atalay a kolegové došli k závěru, že léčba spironolaktonem je mnohem 

efektivnější ve snižování zvýšené hladiny BNP a NT-proBNP a snížení 

poškození plic než surfaktant. Spironolakton by podle tohoto experimentu mohl 

být efektivní v léčbě počáteční fáze ARDS. Nebyly zatím provedeny žádné 

studie, které by tento efekt potvrzovaly (Atalay, a spol., 2010).   
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3.2.8 Rescue postupy 

 

Termín „rescue“ postupy je v kontextu terapie ARDS vyhrazen pro léčebné 

postupy, jejichž cílem je řešení závažné, život ohrožující poruchy plicních funkcí 

při selhání tzv. konzervativní terapie. Mezi tyto postupy patří: 

o mimotělní plicní podpora  

o vysokofrekvenční oscilační a trysková ventilace  

o použití surfaktantu  

o inhalační aplikace NO  

o pronační poloha  

o likvidní ventilace 

Kromě pronační polohy, nejsou pro žádný z rescue postupů klinická data, 

která by prokazovala jejich vliv na snížení úmrtnosti (Dostál, 2012). 
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4 Závěr 
 

ALI/ARDS je klinický syndrom, který má dle posledních údajů klesající, 

nicméně nadále vysokou smrtnost pohybující se kolem 30-40%. Etiologicky je 

spojen s vybranými závažnými stavy, z nichž nejčastějším je sepse.  

V současné době jsou možnosti terapie pro pacienty s ARDS omezené. 

Zásadní pro terapii pacienta je užití protektivní ventilační strategie, pečlivého 

tekutinového managementu a vhodné podpory výživy. Tyto intervence poskytují 

čas k přirozenému uzdravení postižené plíce. Z farmaceutických přípravků se 

k léčbě mohou využít glukokortikoidy, inhalace NO a inhibitory HMG-CoA 

reduktázy. Cílem péče je minimalizovat poškození plíce umělou plicní ventilací 

a minimalizovat komplikace související s pobytem kriticky nemocného pacienta 

v intenzivní péči. Tato opatření mají významný vliv na pacienty s ARDS a 

provádí se jako standardní péče. (Viz příloha „Doporučení farmakoterapie 

ARDS”). 

I když není specifická terapie ALI/ARDS zatím k dispozici, vedl kvalitativní 

posun klinické praxe k poklesu smrtnosti pacientů s ALI/ARDS. Kvalitní 

podpůrná péče sice snížuje smrtnosti pacientů s ARDS, které ale zůstává 

vysoká, což vyžaduje hledání nových terapeutických postupů. Dosud proběhlé 

studie měly velký význam v objasnění patofyziologie ARDS. Výzkum se 

v současnosti zaměřuje na jak léčbu již rozvinutého syndromu, tak i na prevenci 

jeho vzniku. 

Prokázání, že profylaktická intervence snižuje smrtnost, nemocnost a je 

efektivní i z hlediska nákladu, je velice složité. Mnoho rizikových faktorů, které 

nemoc vyvolávají, a různost populace ztěžuje identifikaci přínosu testovaných 

postupů, které mohou být specificky účinné pouze pro určité podskupiny 

nemocných s ALI/ARDS. Většina výzkumu je zaměřena na léčbu počáteční 

fáze. Důležité je ale provádět i pokusy a získat účinnou léčbu pro pozdní fázi 

ARDS, neboť mnoho pacientů přežije počáteční a střední fázi ARDS a pak 

podlehne komplikacím v pozdní fázi (Bosma, a spol., 2010), (Matthay, a spol., 

2011), (Dostál, 2012). 
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V této práci jsme se zabývali hlavně farmakoterapií ARDS. V datech, která 

byla k dispozici, jsme nalezli mnoho různých cest a směrů, kterými by se 

syndrom akutní respirační tísně dal léčit.  

Nejlepších výsledků ve farmakoterapii ARDS bylo zatím dosaženo 

glukokortikoidy. Existuje mnoho studií, které se zabývají právě jimi. Účinek stále 

potvrzen nebyl, ale zdá se, že dlouhodobé podávání nízkých dávek má 

prospěšné účinky. Terapii glukokortikoidy je třeba zahájit do 14 dní od počátku 

ARDS. 

 Další látka, která prokazuje dobré výsledky v terapii ARDS, je surfaktant. 

U dětí je jeho pozitivní vliv potvrzen. U dospělých snižuje smrtnost, pouze 

pokud je příčina ARDS přímá. V terapii dospělých zatím běžně používán není.   

Oxid dusnatý přechodně snižuje oxygenaci, ale jeho vliv na snížení 

smrtnosti se zatím nepotvrdil. Ponechává se pro závažné ARDS s refrakterní 

hypoxémií. 

Velice slibné výsledky přináší genetická terapie a terapie 

mezenchymálními kmenovými buňkami. Testovány byly pouze v preklinických 

studiích, ve kterých měly prospěšné účinky. Zdá se, že by tento směr mohl být 

významný pro farmakoterapii ARDS. 

Existuje mnoho dalších látek, které jsou zkoušeny v léčbě ARDS 

s potenciální možností, že by mohly mít prospěšné účinky. Jsou to:  Inhibitor 

angiotenzin konvertující enzym, antagonisté IL-8, deriváty tetracyklinu, 

antioxidant N-acetylcystein a jako pomocná terapie nervosvalové blokátory. 

Všechny tyto látky mají zatím příznivé výsledky v experimentálních studiích, 

chybí ale klinické studie, které by tento efekt potvrdily. 

U dalších látek je dosud provedeno málo studií, aby se dalo rozhodnout, 

jestli mohou mít prospěch nebo ne. Podle některých studií se zdá, že jsou 

prospěšné, jiné to vylučují. Většinou v žádné studii nebyl pozorován vliv na 

snížení smrtnosti. Mezi tyto látky patří: thiazolidindiony, rekombinovaný lidský 

destičky aktivující faktor acetylhydroláza, antiTNF- α, inhibitor fosfodiesterázy, 

inhibitor metalloproteinázy, antiCD-40L, peroxiredoxin 6, superoxid dismutáza, 

almitrin, fenylefrin, modulace aktivity neutrofilů, růstový hormon GM-CSF, 

heparin, antitrombin, trombomodulin, aktivátor plasminogenu. 
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Prostaglandin E1 a prostaglandin I2 byly také zkoušeny pro terapii ARDS. 

Zlepšují oxygenaci, ale nemají žádný jiný příznivý vliv. Je nedostatek studií pro 

zhodnocení jejich účinnosti. 

Inhibitor fosfodiesterázy V pro terapii ARDS není doporučen, ale 

v kombinaci s NO byly nalezeny prospěšné účinky. Pro potvrzení účinnosti je 

třeba provést další studie. Aktivovaný protein C se v terapii také nedoporučuje. 

Není dostatek klinických studií. Z dosud provedených studií není jeho účinek 

jasný. Může způsobovat hemoragii. 

ß2agonisté a inhibitory tkáňového faktoru jsou podle dostupných studií 

spíše škodlivé než prospěšné. Zdá se, že dokonce zvyšují smrtnost, ačkoli 

v preklinických studiích vykazovaly dobré výsledky v léčbě ARDS.  

Podle dostupných informací tedy žádná z výše uvedených látek nemá 

jednoznačně příznivý farmakologický efekt a není potvrzena pro prevenci nebo 

terapii ARDS. Některé mají lepší výsledky, jiné horší, ale pro žádnou látku 

nebylo  prokázano, že snižuje smrtnost. Některé farmakoterapie byly účinné 

pouze u určité podskupiny nemocných nebo pouze u ARDS se specifickou 

příčinou. Pro potvrzení a využívání v běžné praxi je třeba dalších klinických 

studií (Bosma, a spol., 2010), (Matthay, a spol., 2011). 

ARDS je komplexní syndrom a je nepravděpodobné, že by jedna látka 

byla jedinou možností léčby pro všechny pacienty. Proto je nutné pacienty 

s ARDS rozdělit na určité skupiny a u nich testy provádět. Zatím se ukázalo, že 

přímo způsobený ARDS reaguje na léčbu jinak než nepřímo způsobený ARDS. 

Proto je třeba hledat léčbu pro každou formu nemoci zvlášť. Jinou možností je 

kombinace např. farmakologické intervence a nefarmakologické (např. 

mechanická ventilace). 

Porozumění, kdo je ve velikém riziku podlehnutí ARDS a určení 

optimálního času začátku terapie je to základní pro snížení smrtnosti tohoto 

syndromu.   

Díky extenzivnímu výzkumu ALI/ARDS můžeme v blízké budoucnosti 

očekávat nové cílené léčebné intervence a praktické použití v současné době 

experimentálních postupů, například buněčné terapie (Bosma, a spol., 2010) 

(Raghavendran, a spol., 2009), (MacLaren, a spol., 2007), (Dostál, 2012).  
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5 Seznam zkratek 
 

ACE angiotenzin konvertující enzym 

ACEI inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu 

AECC  American-European Consensus Conference 

AFC clearance alveolární tekutiny - alveolar fluid clearance 

ALI akutní plicní poškození - acute lung injury 

ANGPT1 angiopoeitin 1  

Ao apoptóza 

ARDS syndrom akutní respirační tísně (acute respiratory distress 

syndrome) 

AT1a angiotenzin II typ 1a 

AT2 angitenzin II typ 2  

BAL  bronchoalveolární laváž 

BNP mozkový natriuretický peptid (brain natriuretic peptide)  

cAMP cyklický adenosin monofosfát 

CD40L ligand receptoru CD40 

CLP podvázání slepého střeva a dvojité propíchnutí (cecal 

ligation double puncture) 

COL-3 modifikovaný tetracyklin – incyklinidin 

CRP c reaktivní protein 

CT  počítačová tomografie (computed tomography)  

CXCL1  chemokin odvozený od keratinocytů 

CXCL2/3  makrofágový zánětlivý protein 2/3 

CXCR2 

D 

chemokinový receptor typ 2 

delece alely 

ECMO extrakorporální membránová oxygenace (extracorporeal 

membrane oxygenation) 

EC-SOD extracelulární superoxid dismutáza 

EIT elektronická impedanční tomografie 

eNOS endoteliální syntáza oxidu dusnatého 

EPA eikosapentanová kyselina 

EPC endotelové progenitorové buňky (endothelial progenitor 
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cells) 

FiO2 vdechovaná frakce kyslíku 

G-CSF faktor stimulující kolonie granulocytů (granulocyte colony-

stimulating factor) 

GLA gama-linolová kyselina 

GM-CSF  růstový hormon pro granulocytární řadu leukocytů a 

makrofágů (granulocyte macrophage colony-stimulating 

factor) 

GST glutathion-S-transferáza   

H2O2 peroxid vodíku 

HSP-70  

I 

protein tepelného šoku (heat shock protein) 

inzerce alely 

IL Interleukin 

iNO inhalační oxid dusnatý 

I-κB ihibitory kappa B 

JIP  jednotka intenzivní péče 

KGF keratinocyt růstový faktor (keratinocyte growth factor)  

LIS hodnocení plicního poškození (lung injury score) 

LPS lipopolysacharid  

MA-ARDS syndrom akutní respirační tísně spojený s malárií 

MMP matrixové metalloproteinázy (matrix metalloproteinases) 

MODS syndrom mnohočetného orgánového (multiorgánového) 

selhání (multiple organ dysfunction syndrome) 

MR1 monoklonální protilátka anti-CD40L  

MSC mezenchymální kmenové buňky - mesenchymal stem cells 

Na+/K+  ATPasa sodno-draselná adenosin trifosfatáza  

NAC N-acetylcystein 

NE 

NF-κB 

 

neutrofilové elastázy 

nukleární faktor enhanceru v genu pro lehký řetězec 

imunoglobulinu kappa v B buňkách (nuclear factor of kappa 

light chain gene enhancer in B cells) 

NMBA svalová relaxancia (neuromuscular blocking agents) 

NO oxid dusnatý 
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nRDS novorozenecký syndrom respirační tísně - neonatal 

respiratory distress syndrome 

NT-proBNP N-terminalní fragment natriuretického propeptidu typu B (N-

terminal pro-brain natriuretic peptide) 

O2− anion superoxidu 

O3 ozón 

OH⋅ hydroxylový radikál  

PA aktivátor plasminogenu 

PAF faktor aktivující destičky (platelet-activating factor) 

PAF-AH PAF acetylhydroláza 

PAI-1 plazminový aktivátor inhibitor-1 (plazminogen activator 

inhibitor-1) 

PaO2  parciální tlak kyslíku v tepenné krvi 

PaO2/FiO2 poměr oxygenačního neboli Horowitzova indexu  

pCO2 parciální tlak oxidu uhličitého  

PDE5 fosfodiesteráza V  

PEEP pozitivní endexpirační tlak (positive end-expiratory 

pressure) 

PG prostaglandin 

PGE1 prostaglandin E1, alprostadil 

PGI2 prostaglandin I2, epoprostenol  

PH plicní hypertenze 

PMN polymorfonukleární leukocyty 

ppm parts per million 

Prdx6 peroxiredoxin 6  

RCT randomizovaná kontrolovaná studie (randomized    

controlled trial) 

rhAPC rekombinantní lidský aktivovaný protein C  

rhPAF-AH rekombinantní lidský PAF acetylhydroláza 

RM recruitment manévr  

rSP rekombinantní surfaktantový protein 

SIRS syndrom systémové zánětlivé odpovědi 

SOD superoxid dismutáza 
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SP surfaktantový protein  

SV40 simian virus 40  

Tie2 receptor endotelové tyrosinkinázy 

TIMP tkáňový inhibitor metalloproteinázy  

TNF-α tumor nekrotizující faktor α  

tPA tkáňový aktivátor plasminogenu 

uPA urokinázový aktivátor plasminogenu 

UPV umělá plicní ventilace 

VD fyziologický mrtvý prostor   

VT dechový objem 
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7 Příloha 
 

Doporučení farmakoterapie ARDS 

(Doporučení pro klinickou praxi jsou založena na pozitivních výsledcích nejméně jedné 

multicentrické, randomizované prospektivní klinické studie). 

 

Pacienti s vysokým rizikem  

vzniku ARDS       

                         

 

 

 

Pacienti s ARDS  

– počáteční fáze  

 

 

 

 

 

 

Pacienti s ARDS 

 – pozdní fáze 

 

 

 

 

 

 

 Nevysazování inhibitorů 

HMG-CoA reduktázy 

 Imunonutrice  

(pomocná terapie) 

 Svalová relaxancia  

(pouze u nemocných s těžkou 

plicní dysfunkcí a poměrem 

PaO2/FiO2 pod 150 mmHg) 

 Furosemid  

(navodit negativní tekutinovou 

bilanci) + albumin (u pacientů 

s hypoproteinemií)  

 Imunonutrice  

(pomocná terapie) 

 

 Glukokortikoidy  

(začít podávat do 14ti dnů, 

nízké dávky) 

 Inhibitory HMG-CoA 

reduktázy 
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Pacienti s těžkým ARDS  

v rámci tzv. rescue terapie 

 

 

 

 

 

 

 Oxid dusnatý  

(pro pacienty se šokem 

v důsledku akutního selhání 

pravé komory) 

 Prostaglandin E1 

(pro pacienty se šokem 

v důsledku akutního selhání 

pravé komory) 

 


