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1. Úvod 

Vhodné modely akutního selhání (ASJ) jater v experimentu jsou nezbytné nejenom k 

porozumění patofyziologii tohoto onemocnění, ale i k hodnocení různých terapeutických 

modalit. Vzhledem k tomu, že má syndrom ASJ mnoho klinických forem a vede obvykle 

k dalším komplikacím, je vytvoření relevantního modelu velmi obtížné. Jednou z možností 

indukce ASJ je vyřazení jaterních funkcí pomocí chirurgického výkonu částečnou, eventuálně 

úplnou hepatektomií nebo devaskularizací. Každý z těchto přístupů má svoje výhody a 

nevýhody. Ideální model ASJ nebyl doposud vyvinut. Cílem této práce je provést a zhodnotit 

3 základní chirurgické modely ASJ s ohledem na jejich využitelnost při preklinickém testování 

potencionálních terapeutických metod. 
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2. Akutní selhání jater 

Akutní selhání jater je závažné a rychle progredující onemocnění spojené s vysokou 

morbiditou a mortalitou (60 – 90 %) i přes skutečnost, že játra jsou orgánem s enormní 

schopností regenerace (1). Incidence tohoto onemocnění je 1-6 pacientů / milion obyvatel za 

rok (2). ASJ je definováno jako potencionálně reverzibilní náhlá ztráta jaterních funkcí 

charakterizovaná encefalopatií (HE) a koagulopatií bez známého předchozího jaterního 

onemocnění (3).  

Jaterní selhání lze rozdělit podle rychlosti vzniku na akutní, subakutní a chronické. Extrémní 

rychlost nástupu má fulminantní jaterní selhání. Nástup příznaků je u akutního selhání 

udáván v rozsahu 7 - 21 dní, u subakutního 21 dní až 26 týdnů a u chronického pak více než 

26 týdnů. Fulminantní (hyperakutní) jaterní selhání nastupuje do 7 dnů. Pokud se objeví 

známky selhání jater do 26 týdne od začátku potíží (obvykle ikterus), je tento stav obecně 

pokládán za ASJ. Na druhé straně, pokud se ASJ objeví u pacienta s chronickým 

dlouhotrvajícím onemocněním jater, jedná se o tzv. „acute-on-chronic liver failure“ (4, 5). 

Hlavní příčiny syndromu ASJ se liší v závislosti na geografické oblasti. V USA, Velké Británii a 

Západní Evropě je vyšší incidence otrav acetaminofenem. Naopak v Jižní Evropě a 

rozvojových zemích je častější výskyt ASJ vzniklého na podkladě virové hepatitidy. Ve 12 – 

18% případů je etiologie ASJ neznámá (tab. 1) (6, 7). Vzhledem k rozdílné etiologii je skupina 

nemocných ASJ velmi heterogenní. Dalším specifikem je široké spektrum symptomů a 

možných komplikací. Edém mozku s rozvojem jaterní encefalopatie (HE) se vyvine u 70 – 80 

% pacientů bez ohledu na etiologii ASJ a je současně i hlavní příčinou úmrtí těchto 

nemocných (1,7).  
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Etiologie Incidence Onemocnění 

Virová 18-75% hepatitidy A, B, C, D, E; cytomegalovirus; virus Epstein-

Barrové; herpesviry 

Lékové interakce 12-14%  

Acetaminofen 10-37%  

Ostatní 

onemocnění 

11-19% Wilsonova choroba; Reyův syndrom; hereditární 

galaktosemie; autoimunitní hepatitidy; šokové stavy; 

hypertermie; sepse; Budd-Chiariho sy.; trombóza portální 

žíly; malignity; otrava houbami 

 Etiologie neznámá 12-18%  

 
Tabulka 1– Nejčastější příčiny ASJ (6,7) 
 
 

Při progresi ASJ dochází ke snížení syntézy koagulačních faktorů a dalších důležitých 

proteinů. To se projevuje koagulopatií a zvýšeným rizikem krvácení do zažívacího traktu. 

Nedílnou součástí pokročilého ASJ je rozvoj systémové zánětlivé odpovědi (SIRS) s vysokými 

hladinami endotoxinů, celé řady cytokinů (prozánětlivé interleukiny, tumor nekrotizující 

faktor) a aromatických aminokyselin (8). Tento stav zpravidla progreduje až v oběhovou 

nestabilitu. Během ASJ se mohou vyvinout respirační a metabolické komplikace 

(hyperventilace, hyperkapnie, alkalóza), což může vést k progresi HE. Pacienti s ASJ jsou ve 

vysokém riziku vzniku septických komplikací v důsledku infekce Stafylokoky, Streptokoky či 

koliformními bakteriemi nebo mykózami (9). Všechny tyto projevy ASJ mohou vést k 

multiorgánovému selhávání s následkem smrti.  

Ke spontánnímu obnovení jaterních funkcí regenerací vlastního parenchymu při maximální 

intenzivní péči dochází v 10 – 40 % případů ASJ v závislosti na příčině a stupni selhání (1).  
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3. Současné možnosti léčby ASJ 

V současné době zůstává nejúčinnější léčbou transplantace jater s průměrným 1letým 

přežitím 60 – 90 % (10). Počet pacientů, kteří zemřou zařazeni na čekací listině, každoročně 

stoupá v důsledku zvyšujícího se počtu kandidátů transplantace spolu s rostoucím 

nedostatkem dárců. V době, po kterou nemocný čeká na vhodného dárce štěpu či po kterou 

může dojít ke spontánní regeneraci jaterního parenchymu, je pacient akutně ohrožen na 

životě.  Současné možnosti, jak pacienta přes toto období převést (tzv. „bridging“) jsou 

limitovány. V 80. letech minulého století proto došlo k rozvoji biologických i nebiologických 

eliminačních metod, které by měly umožnit efektivnější „bridging“, a tím zlepšit šanci 

nemocného s ASJ na přežití.    

 

Myšlenka „umělých jater“ (ALS - Artifitial Liver Support) vznikla zhruba před 70 lety, kdy 

Sorrentino prokázal, že čerstvá jaterní tkáň syntetizuje ureu z chloridu amonného a 

metabolizuje ketony (11). Trvalo ovšem dalších 20 let, než dostala bioarteficiální játra 

podobu zařízení s extrakorporálním oběhem, do kterého byla zapojena kapsle s živými 

izolovanými nádorovými buňkami hepatomu. V následujících letech se zabývala touto 

problematikou celá řada center a byly vyvinuty různé způsoby biologické i nebiologické 

eliminace od prosté extrakorporální perfuze jater (12) přes transplantaci jaterních buněk (13) 

až k propracovaným systémům ALS. 

 

Transplantace hepatocytů 

Transplantace hepatocytů (HT) je slibnou alternativou k ortopedické transplantaci jater v 

léčbě akutního i chronického jaterního selhání včetně vrozených poruchy metabolismu (14). 

Postup je méně invazivní než transplantace jater a aplikaci buněk lze provádět opakovaně. 

Doposud byly publikovány sestavy desítek pacientů, kteří byli léčeni HT (15). Počet 

transplantovaných buněk obvykle představuje přibližně 5 % jaterního parenchymu. 

Aplikovány mohou být čerstvě izolované nebo kryoprezervované buňky. Čím dál tím více se 

hovoří o využití mesenchymálních zárodečných buněk. U pacientů s ASJ je cílem aplikace 

hepatocytů udržet jaterní funkce do doby nalezení vhodného dárce nebo do regeneraci 

vlastního parenchymu. Během klinických studií bylo pozorováno snížení hladiny amoniaku, 

bilirubinu a zlepšení jaterní encefalopatie. Pozitivní vliv HT na mortalitu pacientů s ASJ nebyl 
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však doposud prokázán (16). Výrazně lepších výsledků bylo dosaženo u dětí při léčbě 

metabolických poruch (17). 

 

Biologické eliminační metody 

Principem systému BAL (Bioartifitial Liver) je mimotělní krevní oběh, ze kterého je 

separována plazma, která je perfundována přes bioreaktor s hepatocyty. V soustavě je 

zapojen dále oxygenátor, případně aktivní uhlí či pryskyřice, která pomáhá v procesu 

detoxifikace. Samotné jaterní buňky kromě detoxikace (nahrazují selhávající cytochrom 

P450) mohou plnit i funkci syntetickou (proteosyntéza, glukoneogeneze, ureogeneze) (18).  

Nejpoužívanější systémy BAL jsou ELAD (Extracorporeal Liver Assist Device), HepatAssist a 

MELS (Medular Extracorporeal Liver System). Tyto systémy byly testovány jak v experimentu 

na zvířatech, tak i v několika klinických studiích (19-21).  

Největší klinická multicentrická studie byla provedena se systémem HepatAssist na skupině 

171 pacienta s ASJ (85 léčených vs. 86 pacientů v kontrolní skupině bez léčby) při použití 

porcinních hepatocytů. Výsledek však nesplnil očekávání: snížení mortality před 

transplantací u pacientů s fulminantním průběhem ASJ nebylo signifikantní. Nebylo 

prokázáno ani signifikantní zlepšení 30 denního přežití u těchto nemocných (22) (obr. 1).  
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Obr. 1 – Schéma zapojení systému HepatAssist  (převzato z informačního letáku) 

 

V současné době je většina vývoje BAL zastavena a nepobíhají ani žádné klinické studie. V 

následujících letech nelze širší klinické použití bioeliminačních metod očekávat. Podmínkou 

je vyřešení zásadních problémů spojených se získáváním dostatečného množství zdravých a 

funkčních hepatocytů, se zkrácením a zjednodušením přípravy náplně reaktoru a 

prodloužením viability buněk v reaktoru a se zvýšením kapacity bioreaktorů (23, 24).  

 

Nebiologické eliminační metody 

Principem nebiologických eliminačních metod je odstranění toxinů ze séra pacienta. Tyto 

metody nemohou z principu nahradit funkci syntetickou. Vedle nízkomolekulárních látek, 
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jako jsou amoniak, fenoly a volné žlučové kyseliny hrají svojí roli v patofyziologii ASJ i 

prozánětlivé mediátory (cytokiny, anafylatoxiny), vazoaktivní látky a inhibitory buněčného 

růstu (transforming growth factor). Rozptyl molekulárních hmotností těchto látek je 

obrovský, od 500 Da až do 100 kDa. Řada z nich je navíc vázána na plasmatické bílkoviny 

(25). Z tohoto pohledu není překvapením, že původně využívané metody jako běžná dialýza, 

či hemofiltrace neovlivnily přežití pacientů a byly záhy vystřídány systémy založenými na 

adsorbci (MARS, Prometheus). Principem systému MARS (Molecular Adsorbent Recycling 

System) je okruh s cirkulujícím roztokem albuminu, který přes semipermeabilní, pro albumin 

nepropustnou, membránu difúzí přejímá z krve pacienta toxiny vázané na albumin (26). Tato 

metoda byla použita k léčbě ASJ u více než tisíců pacientů, avšak randomizovanou studii 

prokazující efekt této léčby se provést doposud nepodařilo. Důvodem je především vysoká 

variabilita průběhu ASJ a tudíž obtížná definice kritérií zařazení a randomizace pacientů 

v takové studii. Nevýhodou MARS jsou poměrně vysoké náklady při opakovaní léčby. 

Na podobném principu je sestrojen i eliminační systém Prometheus (FPSA – Fractionated 

Plasma Separation and Adsorbtion), který kombinuje albuminovou dialýzu s hemodialýzou. Z 

krve očištěné high-flux hemodialýzou je separována plasma, která prochází dvěma adsorbéry 

(Prometh 01, Prometh 02). Prometh 01 propouští molekuly do velikosti 250 kD. Tím dochází 

k adsorpci žlučových kyselin, aromatických aminokyselin, fenolických substancí a toxinů. 

Prometh 02 - se styren-divinylbenzen kopolymerem s prostorovou sítí 100 μm, vychytává 

negativně nabité ligandy (nekonjugovaný bilirubin). Nosičem toxinů je zde albumin pacienta 

a tudíž ho není nutné do systému dodávat. Prometheus byl hodnocen v několika 

experimentálních a klinických studiích a byla dobrý eliminační efekt (stabilizace hladiny 

amoniaku, bilirubinu, urey, kreatininu). Výsledky však doposud neprokázaly signifikantní 

zlepšení přežití u pacientů léčených FPSA (23, 27-29). Ze srovnání se systémem MARS vychází 

lépe Prometheus, a to v resorpci látek jak rozpustných ve vodě, tak i vázaných na albumin 

(30) (obr. 2).  
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Obr. 2  – Schematické znázornění principu eliminace v systému MARS a  Prometheus 

(převzato z informačního letáku) 

 

Nejnovější nebiologické eliminační metody jsou založeny na filtraci přes dutá vlákna tvořená 

z high-flux membrány, která je částečně propustná pro albumin - SPAD (Single -Pass Albumin 

Dialysis) a SEPET (Selective Plasma Filtration Therapy) (31). Princip těchto přístrojů vychází 

z poznatků o významu některých látek (TGFβ1, Il-6 a jiných prozánětlivých interleukinů) v 
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patofyziologii ASJ (32). Většina těchto látek má molekulovou hmotnost menší než 100 kDa. 

Membrána selektivního filtru je tudíž koncipována tak, aby byla volně propustná pro tyto 

nízkomolekulární látky, stejně tak jako pro další endotoxiny (lipid A) a anafylatoxiny (C3a). 

Membrána je naopak nepropustná pro některé imunoglobuliny (IgG, IgM), v limitovaném 

množství propouští albumin a koagulační faktory. Jednoznačný přínos těchto nových 

eliminací v léčbě ASJ nebyl doposud prokázán v klinické ani experimentální studii (33). 
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4. Modely ASJ 

Všechny popsané možnosti „bridging“ terapie jsou ve fázi experimentálního nebo klinického 

hodnocení. Před tím, než mohou být nové metody jaterní podpory použity v širším měřítku v 

humánní medicíně, je nezbytné provést experimentální studie bezpečnosti a efektivity. 

K tomu je třeba odpovídající zvířecí model, který bude co nejvíce odpovídat průběhu ASJ u 

člověka. Terblanch definoval počátkem devadesátých let jasná kritéria, která by měl takový 

model splňovat (tab. 2)(34).  

 

Reverzibilita 
Indukované selhání jater by mělo být 

potencionálně reverzibilní 

Reprodukovatelnost Model musí být jednoduše reprodukovatelný 

Mortalita Poškození jater by mělo vést ke smrti zvířete 

Terapeutické okno 
Mezi inzultem a úmrtím zvířete musí být 

dostatečný čas k nasazení léčby 

Velikost zvířete 
Velikost zvířete musí umožnit pravidelné odběry 

krve a aplikaci mimotělního oběhu 

Bezpečnost 
Použité toxiny musí představovat minimální 

riziko pro personál 

 
Tabulka 2 - Kritéria pro vývoj ideálního modelu ASJ (34) 
 
Doposud byly publikovány tři hlavní přístupy použité k vytvoření adekvátního modelu ASJ: 

chirurgický, toxický a infekční. Techniky vyvolávající ASJ virovou infekcí byly prováděny pouze 

na malých zvířatech a od počátku byly neefektivní. Nebudou tudíž dále zmiňovány. 

 

Chemické modely 

Použití chemických látek, jako je paracetamol, thioacetamid nebo galactosamin může 

indukovat řadu důležitých symptomů ASJ jako jsou hypoglykémie, encefalopatie a zvýšené 

hladiny jaterních enzymů. Některé chemické modely však vyžadují opakované podání toxinu, 
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což nekoreluje s obvyklým klinickým průběhem. Kromě toho u některých modelů nedochází 

k intrakraniální hypertenzi, která je podstatným příznakem syndromu ASJ u člověka (35). 

 

Acetaminofen: Acetaminofen (paracetamol) je běžně používaný lék, který může ve vyšší 

dávce vyvolat jaterní selhání. Přestože existuje antidotum (acetylcystein), je acetaminofen 

nejčastějším lékem používaným při pokusech o sebevraždu. Předávkování paracetamolem je 

nejčastější příčinou ASJ v USA a Velké Británii (36). Výsledky studií na zvířecím modelu ASJ 

indukovaném acetaminofenem byly velmi nekonstantní. Důvodem je vysoká variabilita ve 

schopnosti detoxifikace, která je závislá na druhu a stáří zvířete (37). Za normálních 

podmínek je v játrech acetaminofen  metabolizován glukuronidací a sulfatací. Finální 

metabolity jsou vylučovány ledvinami. Při předávkování dojde k saturaci normální 

detoxikační cesty a lék je metabolizován prostřednictvím cytochromu P-450 za vzniku 

hydroxylových radikálů, což vede k apoptóze a nekróze hepatocytu. Hlavní nevýhodou 

tohoto modelu je nestandardní průběh ASJ, obtížnost stanovení optimální dávky a 

nedořešený způsob opakované aplikace především u větších zvířat. Ukázalo se rovněž, že 

hepatocelulární poškození indukované acetaminofenem je spojené se zvýšením sérové 

hladiny katecholaminů, které mohou modifikovat proběh ASJ alterací jaterní perfuze (38). 

  

Galactosamin: D-galactosamin je molekula, která při detoxifikaci v játrech způsobuje přímo 

poruchy metabolizmu RNA v hepatocytu a vede k nekróze (39). Při tomto chemickém 

modelu dochází ke zvýšení sérových hladin jaterních enzymů, bilirubinu, amoniaku nebo 

laktátu. Objevuje se rovněž koagulopatie, hypoglykémie a zvýšení nitrolebního tlaku (40). 

Doba mezi aplikací léku a úmrtím je však zvláště u velkých zvířat rozdílná a liší se řádově o 

desítky hodin. Použití galaktosaminu je navíc finančně náročné. Je zde i potencionální riziko 

intoxikace personálu (41). Nicméně byly tyto modely využity k testování různých systémů 

BAL a efektu transplantace hepatocytů (42). Většinou je však tento model používán při 

zkoumání patofyziologie ASJ na malých laboratorních zvířatech. 

 

Tetrachlormetan: Tetrachlormetan byl široce používán k vyvolání chronického poškození 

jater, zejména v rámci modelu primární jaterní cirhózy. Jeho použití k navození ASJ je 

omezeno v důsledku nízké reprodukovatelnosti a velké mezidruhové rozdílnosti detoxifikace. 

Toxin poškozuje endoplazmatické retikulum a narušuje rovnováhu vápníkových iontů 
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v mitochondrii hepatocytu. Nejuniformnější reakci vykazovala prasata při aplikaci 

tetrachlormetanu v kombinaci s fenobarbitalem. Zvířata ztrácela brzy vědomí a k úmrtí 

docházelo mezi 12 a 52 hodinou po aplikaci (43). K největší nevýhodě tohoto modelu patří 

fakt, že poškození tetrachlormetanem postihuje především centrální zónu jaterního acinu a 

pro ASJ charakteristická masivní nekróza jater chybí. Kromě toho není tetrachlormetan 

v játrech kompletně metabolizován a zbytky toxinu poškozují i jiné orgány jako například 

plíce nebo ledviny (44). 

 

Výhody a nevýhody jednotlivých chemických modelů ASJ shrnuje tabulka 3. 

 
 Použitá 

zvířata 

Mortalita 

(přežití) 

Splnění 

kritérií 

Výhody Nevýhody 

Acetaminofen prase, pes, 

králík, 

potkan, myš 

70-90% 

(24-72 hod) 

3/6 HE, bezpečnost nereprodukovatelnost, 

vysoká variabilita přežití, 

věková variabilita 

Galactosamin prase, pes, 

králík, 

potkan, myš 

90-100% 

(24-86 hod) 

3/6 HE, adekvátní 

změny biochem. 

markerů 

nereprodukovatelnost, 

vysoká variabilita přežití, 

biohazard 

Tetrachlormetan prase, králík, 

potkan, myš 

100% 

(12-68 hod) 

3/6 HE, vysoká 

mortalita 

nereprodukovatelnost, 

krátké terapeutické okno, 

extrahepatální toxicita 

 

Tabulka 3 – shrnutí aplikovatelnosti jednotlivých chemických modelů ASJ – přehled literatury 
(HE = jaterní encefalopatie) 

 

Chirurgické modely 

Typy chirurgických modelů ASJ mohou být podle techniky rozděleny do tří kategorií: 

devaskularizace, velká resekce, hepatektomie.  
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Kompletní devaskularizace jater může být dosaženo porto-kaválním shuntem společně s 

okluzí hepatické artérie. V závislosti na tom, zda je okluze jaterní tepny dočasná nebo trvalá, 

je model více či méně reverzibilní. Tato technika je reprodukovatelná na velkém 

laboratorním zvířeti a model může být použit při testování biologických i nebiologických 

eliminací (45-48). Nedořešeným problémem zůstává typ okluze a. hepatica. Pakliže je okluze 

dočasná, je sice model potencionální reverzibilní, avšak průběh ASJ nekonstantní. Reakce 

jater na krátkodobou okluzi je totiž individuální a mnohdy není inzult dostatečný k rozvoji HE 

respektive k úmrtí zvířete (49-51).  

 

Model velké jaterní resekce (parciální hepatektomie) je ekvivalentem k ASJ, které se může 

vyskytnout u pacientů, kteří podstoupili rozsáhlý výkon pro nádorové postižení jater. 

K rozvoji ASJ nedochází pouze v závislosti na redukci jaterního parenchymu, ale i následkem 

indukované apoptózy (52). Experimentálně bylo dokázáno, že minimální nutná resekce 

k vyvolání ASJ s následkem smrti odpovídá u potkana 90 % a u prasete 70 % jaterního 

parenchymu (53, 54). Při provedení modelu na velkém zvířeti je prakticky vždy resekován 

celý levý a část pravého jaterního laloku za dočasné totální venózní okluze. Provedení 

neanatomické velké resekce vyžaduje specifické vybavení k ošetření resekční plochy (argon 

plazma koagulace, radiofrekvence). K provedení tohoto modelu je nutná rovněž pokročilá 

chirurgická technika a model je tak hůře reprodukovatelný (55). Ke zvýšení efektivity resekce 

může být model kombinován s ischemií reziduálního parenchymu (56) nebo s aplikací toxinu 

(acetaminofen). 

 

Hepatektomie je doposud nejčastěji používaným modelem. Jedná se o „čistý“ model ASJ, 

kde není přítomna ani část funkčního parenchymu. Obecně technika hepatektomie vyžaduje 

podvaz celého hepatoduodenálního ligamenta a rekonstrukci porto-kavální oblasti pomocí Y-

bypassu (57, 58). Klinickým ekvivalentem modelu je rozsáhlé poranění jater při traumatu 

nebo při primárním selhání štěpu po transplantaci, kde může být hepatektomie život 

zachraňujícím výkonem. Samotný chirurgický výkon není technicky náročný, model je dobře 

reprodukovatelný, avšak ireverzibilní. 

 

Ze souhrnu problematiky jednotlivých modelů vyplývá, že ani jedna z technik nesplňuje 

kompletně všechna definovaná kritéria. Dokonalý model ASJ na velkém laboratorním zvířeti 
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neexistuje. Studie hodnotící jednotlivé modely jsou navíc nekomplexní, protože nejsou 

zpravidla současně monitorovány hemodynamické parametry, laboratorní markery a 

intrakraniální tlak jako známka rozvíjejícího se mozkového edému a HE.  Experimentální 

studie, která by provedla srovnání jednotlivých chirurgických modelů ASJ v rámci jednoho 

pracoviště, za stejných podmínek a při sledování stejných parametrů, nebyla doposud 

publikována. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

5. Vlastní experimentální práce 

Cíl studie 

Cílem této práce bylo provést 3 základní chirurgické modely ASJ a zhodnotit jejich 

využitelnost k testování biologických i nebiologických podpůrných metod. Sekundárním 

cílem bylo zavést kompletní invazivní monitoraci včetně sledování ICP a hemodynamiky a 

provést srovnání jednotlivých modelů. 

 

Materiál a metodika 

 

Pro daný experiment bylo zvoleno jako nejvhodnější laboratorní sele váhy 35 - 45 kg. Zvířata 

byla odebírána z malochovu. Experiment probíhal v letech 2005 - 2011 na experimentálním 

pracovišti Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Pracoviště je k daným 

pokusům plně vybaveno včetně operačního sálu, vhodného ustájení zvířat a veterinárního 

dohledu. Projekt pokusu byl schválen etickou komisí a probíhal v souladu se zákonem na 

ochranu zvířat proti týrání 246/199 sb. Celý projekt byl podporován granty ministerstva 

zdravotnictví (IGA - NT11463), ministerstva obrany (OPUVN20060002) a grantové agentury 

ČR (GA304/07/1129). 

 

Předoperační příprava a anestézie 

Zvířata byla přivezena vždy 3-5 dní před začátkem pokusu k eliminaci stresové reakce na 

nové prostředí. Ustájena byla za standardních podmínek bez podestýlky ve vyhřívaných 

kotcích. Před operací, zvíře hladovělo 8-12 hodin bez omezení příjmu tekutin. V den operace 

byla zvířata zvážena a změřena. Dvacet minut před operací byla podána premedikace 

v kombinaci ketamin (Narketan, Vetoquinol) 10 mg/kg, atropin (Atropin, Biotica) 0,1 mg/kg a 

azaperon (Stresnil, Janssen) 5 mg/kg intramuskulárně. Po umístění prasete na operační stůl 

byla kanylována žíla na uchu. Anestézie byla indukována ketaminem 5 mg/kg a 

metomidatem (Domitor, Phizer, USA) 2 - 5 mg/kg. Čidlo určené k monitoraci pulzní 

oxymetrie (SpO2) bylo přiloženo na ušní boltec. Intubace byla prováděna v poloze na břiše 

rovným laryngoskopem za použití standardních endotracheálních kanyl. Po intubaci bylo 

zvíře připojeno k ventilátoru (Servoventilator, Siemens-Elema, Švédsko), relaxováno 

podáváním pipecuronia (Arduan, Gedeon Richter, Maďarsko) v dávce 50 mg/kg a 
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mechanicky ventilováno směsí kyslíku a oxidu dusného v poměru 1:1. Anestézie byla 

doplněna opakovanými dávkami fentanylu (Fentanyl Torrex, Torrex Chiesi Pharmy GmbH, 

Rakousko) 100 mikrogramů i.v. ve 30-minutových intervalech. K prevenci tromboembolie a 

stresového vředu byl podán heparin (Heparin, Léčiva) v dávce 500 IU respektive famotidin 

(Quamatel, Gedeon Richter, Maďarsko). Antibiotická profylaxe byla podána ihned po 

kanylaci žilního vstupu (amoxicilin 1,2 g; Amoksiklav, Lek, Slovinsko).  

Po indukci celkové anestézie byly postupně preparovány cévní vstupy. Nejdříve byla řezem 

na krku vpravo vypreparována v. jugularis, do které byl zasunut nejdříve zavaděč a poté 

termodiluční katetr (7 Fr, Arrow, USA). Katetr byl následně zaváděn přes pravé srdeční oddíly 

až do plicní tepny, kde byl následně zaklíněn. V třísle byla postupně vypreparována femorální 

artérie a žíla, do kterých byly zavedeny armovaný arteriální katetr (18 G, Braun, Německo) 

určený pro přímé měření krevního tlaku a double-lumen žilní katétr (7 Fr, Arrow, USA) 

určený pro aplikaci léků a infuzí. 

 

Chirurgická technika 

Všechna zvířata byla v celkové anestézii uložena na záda a fixována k operačnímu stolu. Po 

dezinfekci a zarouškování operačního pole byla provedena střední laparotomie. Po naložení 

rozvěračů byl uvolněn močový měchýř a vyvedena epicystostomie. Vzhledem k technicky 

náročnému zavádění nazogastrické sondy byla založena gastrostomie. Oba vývody byly 

zajištěny Foley balónkovými katetry a vyvedeny laterálně od laparotomie. 

 

Devaskularizační model 

Při provedení devaskularizačního modelu byla nejdříve vypreparována portální žíla. Zbytek 

hepatoduodenálního ligamenta kromě žlučovodu byl podvázán. Následně byla uvolněna 

v.cava inf. suprarenálně. Na dolní dutou žílu byla naložena nástěnná svorka. Portální žíla byla 

proximálně zaklipována a následně podvázána a přerušena těsně pod hilem jater. Při portální 

okluzi a nástěnné svorce byla ušita porto-kavální anastomóza koncem ke straně prolenem 6-

0 (Ethicon). Poté byla nejdříve uvolněna svorka na portální žíle a po odvzdušnění i nástěnná 

svorka z dolní duté žíly. Po kontrole krvácení byla dutiny břišní uzavřena v jedné vrstvě (obr. 

3). 
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Obr. 3 – Stav po založení porto-kavální anastomózy end-to-side 

 

Resekční model 

Při provedení resekčního modelu byla nejdříve vypreparována a podvázána levá větev 

portální žíly a a.hepatica sinistra. Poté byla nasazena svorka na kmen portální žíly na 40 

minut k indukci ischemického poškození jaterního parenchymu. Poté při totální venózní 

okluzi byla pomocí bipolární radiofrekvence (Habib, RITA Medical Systems, USA) vymezena 

neanatomická resekční linie rozšířené levostranné hepatektomie. Celková délka portální 

okluze tak činila 60minut. Resekční plocha byla následně ošetřena opichy a argon plazma 

koagulací (Valleylab, Covidien, USA). Následně byla provedena krátká tamponáda a po 

second looku roušky odstraněny a dutina břišní uzavřena v jedné vrstvě bez drénu (obr. 4). 
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Obr. 4 – Stav po neanatomické resekci jater (resekční plocha) 

 

Model hepatektomie 

U modelu hepatektomie bylo nejdříve vypreparováno lig. hepatoduodenale a dolní dutá žíla 

nad a pod játry. Následně byla naložena svorka na portální žílu proximálně a zbylé 

hepatoduodenální ligamentum podvázáno a přerušeno. Po nasazení svorek na v.cava inferior 

suprarenálně a subdiafragmaticky byla játra vyňata. Oběh byl obnoven založením speciální 

náhrady vyrobené na míru. Jednalo se o Y polyetylenovou spojku, která byla nejdříve 

zavedena do portální žíly a po předplnění portální krví založena a fixován v obou koncích 

dolní duté žíly. Po kontrole funkčnosti a průchodnosti systému byla dutina břišní uzavřena 

v jedné vrstvě (obr. 5) 
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Obr. 5 – Stav po hepatektomii se založenou cévní náhradou pomocí Y-polyetylenové spojky 

 

 

Kontrolní skupina 

Kontrolní skupinu tvořila prasata, u kterých byly zavedeny identické cévní invaze jako u 

intervenčních skupin. Po provedení střední laparotomie adekvátní délky byly vyvedeny 

epicystostomie a gastrostomie. Poté byla dutina břišní uzavřena v 1 vrstvě. Před a 

pooperační management byl u kontrolní skupiny identický jako ve skupinách intervenčních. 

 

Pooperační péče a monitorace 

Po chirurgické intervenci bylo prase uloženo na levý bok, zahříváno a ventilováno směsí 

kyslíku se vzduchem s FiO2 0,4. Intravenózně byla podávána kontinuální analgosedace 

s využitím farmak s převážně mimojaterní cestou eliminace: kombinace propofolu (Diprivan, 

AstraZeneca, UK) v úvodní dávce 2 mg/kg/hod, fentanylu (Fentanyl Torrex, Torrex Chiesi 

Pharmy GmbH, Rakousko) v úvodní dávce 5 µg/kg/min  a medetomidinu (Domitor, Phizer, 

USA) v úvodní dávce 1 µg/kg/hod. Podle potřeby byly podávány krystaloidn, koloidní roztoky 
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a noradrenalin (Noradrenalin, Léčiva, ČR), k forsírování diurézy eventuálně bolusově 

furosemid (Furosemid, Hoechst – Biotika, SR).  

Centrální žilní tlak (CVP) byl udržován na hodnotě nad 3 - 5 mmHg a tlak v zaklínění plicní 

tepny. 

(PCWP) nad 5 mmHg pomocí podávání krystaloidů a/nebo koloidů. Kdykoliv se MAP snížil 

pod 60 mm Hg, bylo zahájeno podání noradrenalinu kontinuální infuzí v počáteční dávce 

0,05 mg/kg/min. Při nástupu hypoglykémie (<3,5 mmol/l) způsobené jaterním selháním byl 

podán roztok 40% glukózy v kontinuální infuzi v dávce nutné k udržení glykémie v rozmezí 3 - 

6 mmol/l.  

 

Během pokusu byly kontinuálně sledovány pomocí monitoru (Marguette, USA) EKG křivka, 

srdeční frekvence (HR), střední arteriální tlak (MAP) a pulzní oxymetrie. Srdeční index (CI) a 

index systémové vaskulární rezistence (SVRI) byly kalkulovány podle níže uvedených vzorců 

(tab. 4). 

 
BSA (tělesný povrch) m2: Hmotnost (kg) 0,425 + výška (cm) 0,725 + 7,184 × 10-3 

MAP (střední arteriální tlak) mmHg: (systolický + 2 × diastolický) / 3 

CI (srdeční index) l/min/m2: CO / BSA 

MPAP (střední tlak v plicnici) mmHg: (systolický + 2 × diastolický) / 3 

SVRI (index systémové cévní rezistence) dyne.sec.cm5/m2: (MAP - CVP) / CI × 80 

 
Tabulka 4 – Seznam kalkulovaných parametrů hemodynamiky 

 

V pravidelných intervalech po 3 hodinách byly odebírány krevní vzorky žilní i arteriální krve 

na stanovení parametrů vnitřního prostředí, iontogramu, glykémie, krevního obrazu, 

koagulačních parametrů, jaterních testů a sérové urey a kreatininu. Dále byla sledována 

hladina amoniaku. 

Monitorace intrakraniálního tlaku (ICP) byla zahájena hodinu po dokončení operačního 

výkonu. Intraparenchymatózní čidlo (fy Codman, Johnson and Johnson, USA) bylo zavedeno 

za sterilních podmínek frontálně 1 - 2 cm od střední čáry a 2 cm nad očnicí. Toto místo bylo 

ověřeno jako nejbezpečnější stran možného poranění žilních splavů a zároveň nejpříhodnější 

co se týče délky nutné trepanace. Vhodná lokalita byla nalezena při pitvě zvířat po ukončení 
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jiného experimentu probíhajícího na stejném pracovišti. Po provedení kožního řezu byla 

preparací odhalena kalva. Následně byl proveden návrt kostí do hloubky 1,5 - 2 cm. 

K přerušení dura mater a vytvoření kanálu v mozkové tkáni byla použita speciální jehla 

dodávána v setu s čidlem. Přívodný drát k čidlu byl veden podkožně a ústil 3-5 cm od incize 

dorzálně. Po připojení k přijímači (fy Codman, Johnson and Johnson, USA) a po nulové 

kalibraci ve fyziologickém roztoku byl propojen i přijímač s monitorem ke  kontinuálnímu 

sledování ICP. Hodnoty byly zaznamenávány v hodinových intervalech vč. kalkulovaného 

perfuzního tlaku mozku (CPP) (obr. 6).  

 

 
Obr. 6 – Zavedené intraparenchymatózní čidlo k měření ICP. Ventilované, zahřívané prase 

s naplaveným termodilučním katetrem. 

 

Syndrom ASJ byl definován v souladu s literaturou nástupem intrakraniální hypertenze (ICP > 

20 mmHg; CPP < 50 mmHg) a koagulopatie (INR >1,5) (59, 60, 3). Akutní selhání ledvin bylo 

definováno jako elevace sérové hladiny kreatininu o 26,4 umol/l nebo o 50 % (tzn. na 1,5 

násobek původní hodnoty) nebo anurie (< 0,5 ml/kg/hodinu) trvající déle než 6 hodin (61). 
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Po 12 hodinách sledování byl pokus ukončen utracením zvířete podáním letální dávky 

tiopentalu a 1 molárního roztoku KCl. Vždy byla provedena pitva, která hodnotila správnou 

polohu všech katetrů. U modelu jaterní resekce byl exstirpován a zvážen zbytek jater, aby 

bylo možno určit procentuální rozsah resekce.  

 

Statistické metody 

Laboratorní parametry byly statisticky hodnoceny a porovnány mezi jednotlivými 

intervenčními skupinami a kontrolní skupinou. V rámci sledování hemodynamických 

parametrů bylo provedeno porovnání hodnot naměřených v průběhu pokusu s počátečními 

hodnotami před operací. Pro účely popisné statistiky jsou data prezentována jako střední 

hodnoty (medián) s odpovídajícím rozptylem nebo jako průměr se směrodatnou odchylkou. 

Podle typu distribuce dat byl k hodnocení skupin použit t-test nebo Mann-Whintey test a 

statistická významnost byla definována jako hodnota p nižší než 0,05. Pro statistickou 

analýzu byl použit software MedCalc 11.4.4.0. 

 

Výsledky 

 

Celkem bylo k vytvoření 3 intervenčních skupin po 8 zvířatech použito 47 prasat průměrné 

váhy 42 ± 6,3 kg.  

 

Devaskularizační model (PCA) 

Do skupiny devaskularizačního modelu bylo zařazeno 18 prasat. Pět zvířat muselo být 

vyřazeno pro komplikaci při měření ICP (krvácení, špatná funkčnost čidla). Dvě zvířata 

uhynula pravděpodobně na pneumonii již během operace. Celkem 3 zvířata musela být 

vyřazena pro chirurgickou komplikaci (zalomení anastomózy, krvácení, iatrogenní poranění 

sleziny). Střední délka operačního výkonu byla 1:40 (1:20 - 2:10) hodiny. Délka svorky na 

portální žíle byla v průměru 18 ± 2,3 minuty. Krevní ztráta během operace byla minimální (< 

50ml). V této skupině došlo k poklesu glykémie (< 3,5 mmol/l) po 3:00 (2:30 - 6:30) hodinách. 

Po devaskularizaci došlo k rychlému nárůstu sérové hladiny amoniaku a hodnoty ICP. 

Postupně došlo i k rozvoji koagulopatie. Rychlá byla elevace jaterních enzymů (AST). Zvířata 

jevila po 6 hodinách po operaci známky oběhové nestability a po 9 hodinách všechna 
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vyžadovala inotropní podporu. Biochemické parametry, intrakraniální a perfuzní cerebrální 

tlak shrnuje tabulka 5. 
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hodina 
před 

operací 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Hemoglobin 
(g/l) 

94 
(83-115) 

91 
(76-105)  92 

(65-115)   101 
(88-121)   98 

(79-116)   82 
(61-99) 

Amoniak 
(umol/l) 

39,2 
(27,1-42,6) 

118 
(56-187)  212* 

(143-256)   305* 
(242-386)   414* 

(285-535)   592* 
(421-863) 

Bilirubin 
(mmol/l) 

3,1 
(2,3-4,2) 

4,6 
(2,5-8,2)  7,3 

(4,9-20,6)   16,0* 
(4,7-49)   22,9* 

(5,7-57,6)   20,1* 
(7,9-63,1) 

INR 0,9 
(0,9-1,1) 

1,1 
(0,9-1,3)  1,1 

(0,9-1,3)   1,3 
(1,1-1,5)   1,4 

(0,9-1,7)   1,5* 
(1,0-1,7) 

Glykémie 
(mmol/l) 

6,6 
(5,2-7,8) 

4,8 
(3,8-6,8)  3,8 

(2,8-4,2)   4,1 
(3,6-6,8)   5,1 

(4,1-7,2)   4,7 
(4,1-9,8) 

AST 
(ukat/l) 

0,62 
(0,55-1,85) 

0,83 
(0,62-1,87)  14,4* 

(1,3-26,5)   33,4* 
(2,7-42,5)   40,9* 

(35,5-52,5)   54,9* 
(5,2-85,6) 

Laktát 
(mmol/l) 

2,5 
(2,0-3,2) 

3,9 
(2,0-4,3)  4,5 

(4,1-6,2)   2,9* 
(1,4-3,7)   2,8* 

(1,1-3,4)   3,5* 
(1,1-6,4) 

ICP  
(mmHg) 

 10 
(6-11) 

11 
(8-12) 

11 
(8-12) 

13 
(8-16) 

13 
(10-17) 

17* 
(14-22) 

21* 
(17-23) 

22* 
(17-27) 

24* 
(20-29) 

24* 
(23-28) 

27* 
(22-32) 

29* 
(22-38) 

CPP 
(mmHg) 

 75 
(65-79) 

72 
(68-75) 

68 
(63-72) 

69 
(65-75) 

67 
(58-78) 

68 
(59-77) 

58 
(47-68) 

53* 
(49-74) 

44* 
(38-58) 

43* 
(36-55) 

38* 
(29-68) 

29* 
(23-35) 

 

Tabulka 5 – Shrnutí laboratorních nálezu a ICP (CPP) u zvířat ve skupině devaskularizačního modelu (PCA). Hodnoty jsou uváděny v mediánech 

včetně rozmezí (*- signifikantní rozdíl oproti kontrolní skupině p<0,05) (ICP = intrakraniální tlak; CPP = cerebrální perfuzní tlak). 
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Všech zařazených 8 zvířat přežilo do konce pokus (12 hodin od operace) na vysokých 

dávkách noradrenalinu. Pitva prokázala nekrózu jater u všech zvířat. Ani u jednoho z prasat 

nebyla post mortem diagnostikována žádná chirurgická komplikace a všechny katetry byly 

zavedeny správně. V dutině břišní byl nalezen serózní výpotek (1000 – 2000 ml). 

 

Resekční model (RES) 

Do skupiny resekčního modelu bylo zařazeno celkem 19 prasat. Pět zvířat bylo vyřazeno pro 

chirurgické krvácivé komplikace. U těchto zvířat nebyl ještě k dispozici přístroj Habib. Další 2 

zvířata byla vyřazena pro předčasné úmrtí v průběhu operačního výkonu při závažné 

komorbiditě (perikarditida). Čtyři zvířata byla vyřazena pro nedostatečně velký resekát jater. 

Střední operační čas byl 1:43 (1:15 - 2:00) hodin. Průměrná délka venózní okluze byla 40,0 ± 

2,3 min a totální venózní okluze 15 ± 3,6 minuty. Průměrný rozsah resekce jaterního 

parenchymu činil 73 ± 2,6%. Odhadovaná krevní ztráta byla 350 (250 - 400) ml. 

K pooperačnímu nástupu hypoglykémie nedošlo ani u jednoho z prasat. Všech 8 zařazených 

zvířat přežilo 12 hodin od operace bez závažných chirurgických komplikací. V laboratoři se 

objevila poměrně rychle vyšší sérová hladina amoniaku, stoupal rovněž ICP. Kritické hladiny 

20 mmHg dosáhla zvířata v 8. hodině po operaci. Základní biochemické markery a hodnoty 

ICP a CPP shrnuje tabulka 6. 

 

 

  



27 
 

 

hodina 
před 

operací 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Hemoglobin 
(g/l) 

93 
(83-121) 

89 
(77-107)  96 

(70-123)   97 
(78-119)   88 

(62-109)   83 
(60-107) 

Amoniak 
(umol/l) 

40,1 
(5-158) 

175 
(81-346)  225* 

(151-547)   365* 
(146-670)   393* 

(136-688)   343* 
(158-640) 

Bilirubin 
(mmol/l) 

8,3 
(3,5-16,7) 

10,7 
(4,4-126)  17,2 

(7,2-36,2)   26,8* 
(12,7-61,0)   30,1* 

(9,8-58,8)   36,7* 
(10,1-66,0) 

INR 0,9 
(0,9-2,8) 

0,9 
(0,9-1,3)  1,0 

(0,9-1,5)   1,1 
(1,0-1,7)   1,4 

(0,9-1,8)   1,5* 
(1,0-1,7) 

Glykémie 
(mmol/l) 

6,3 
(5,1-7,9) 

5,1 
(4,5-7,8)  4,3 

(3,0-6,7)   4,0 
(3,3-7,3)   5,3 

(2,7-9,5)   4,4 
(2,1-10,1) 

AST 
(ukat/l) 

0,59 
(0,33-0,86) 

4,14 
(1,42-11,3)  5,55 

(2,58-11,9)   7,21* 
(4,59-13,1)   6,90* 

(4,20-14,3)   7,13* 
(5,13-17,4) 

Laktát 
(mmol/l) 

2,4 
(1,1-6,0) 

14,7* 
(9,40-20,0)  12,5* 

(9,40-24,0)   7,9* 
(4,20-17,0)   6,0 

(3,30-12,0)   5,3 
(2,60-17,0) 

ICP  
(mmHg) 

 8,0 
(6,0-10) 

5,0 
(4,0-11) 

10 
(3,0-15) 

13 
8,0-16) 

14 
9,0-18) 

16* 
(11-24) 

18* 
(12-29) 

20* 
(15-30) 

22* 
(16-28) 

20* 
(17-29) 

21* 
(13-28) 

22* 
(15-27) 

CPP 
(mmHg) 

 76 
(45-82) 

80 
(54-89) 

68 
(61-72) 

59 
(50-64) 

60 
(52-61) 

50* 
(42-58) 

46* 
(35-61) 

40* 
(30-49) 

34* 
(28-42) 

34* 
(25-41) 

39* 
(24-44) 

37* 
(24-46) 

 
Tabulka 6 – Shrnutí laboratorních nálezu a ICP (CPP) u zvířat ve skupině resekčního modelu (RES). Hodnoty jsou uváděny v mediánech včetně rozmezí (*- 

signifikantní rozdíl oproti kontrolní skupině p<0,05) (ICP = intrakraniální tlak; CPP = cerebrální perfuzní tlak). 
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Během experimentu vyžadovala 3 zvířata v posledních 4 hodinách nasazení inotropní 

podpory. Po dokončení pokusu byl při pitvě u všech zvířat nalezen ascites (1000 – 2000 ml).  

 

 

Hepatektomie (HEP) 

K vytvoření hodnotitelné sestavy modelu hepatektomie bylo využito 10 zvířat. Celkem 2 

zvířata byla vyřazena – 1 pro selhání intrakraniálního čidla; 1 pro sklouznutí fixace Y- 

bypassové svorky a vykrvácení. Všech ostatních 8 zvířat přežilo 12 hodinové sledování bez 

komplikací. Medián délky operace byl 1:14 (0:45 - 1:35) hodin. Délka venózní okluze nutné 

k aplikaci protézy byla 14 ± 3,2 min. Při operaci nebyla pozorována výraznější krevní ztráta (< 

50 ml). Po hepatektomii byl nástup nitrolební hypertenze nejpomalejší. Hodnoty nad 

20mmHg bylo dosaženo až po 11. hodině experimentu. Vzestup sérové hladiny amoniaku byl 

obdobný jako u modelu resekčního. Nástup koagulopatie se objevil až po 12 hodinách 

experimentu. U 5 (63 %) zvířat se objevila hypoglykémie při odběru 3 hodiny po konci 

operace. Základní biochemické markery a hodnoty ICP a CPP shrnuje tabulka 7. 
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hodina 
před 

operací 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Hemoglobin 
(g/l) 

88 
(78-96) 

78 
(74-101)  92 

(72-103)   78 
(67-103)   75 

(63-109)   82 
(67-118) 

Amoniak 
(umol/l) 

20,8 
(13,0-65,1) 

112 
(61,0-249)  195* 

(177-413   291* 
(190-525)   282* 

(210-711)   311* 
(152-632) 

Bilirubin 
(mmol/l) 

1,9 
(1,8-7,3) 

1,7 
(5,1-9,6)  3,2 

(6,7-16)   3,0 
(8,9-17)   4,8 

(8,2-22)   5,7 
(8,0-25) 

INR 1,0 
(0,9-1,1) 

0,9 
(0,9-1,0)  1,0 

(0,9-1,7)   1,1 
(0,9-1,8)   1,3 

(1,0-2,0)   1,5* 
(1,0-2,0) 

Glykémie 
(mmol/l) 

7,9 
(5,9-11) 

7,3 
(4,6-8,1)  4,1 

(1,7-6,6)   4,0 
(3,0-7,1)   6,3 

(1,2-9,3)   6,5 
(4,9-11) 

AST 
(ukat/l) 

0,52 
(0,29-1,09) 

0,63 
(0,54-1,56)  1,51 

(0,95-2,31)   1,6 
(1,07-2,32)   1,98 

(1,38-2,71)   2,48 
(1,97-3,34) 

Laktát 
(mmol/l) 

2,4 
(1,2-2,8) 

10,1* 
(6,8-14,3)  7,7* 

(5,9-27)   6,6* 
(2,2-23)   6,7 

(2,4-15)   9,5* 
(2,7-21) 

ICP  
(mmHg) 

 6,0 
(2-8) 

6,0 
(3-7) 

6,0 
(4-11) 

7,0 
(5-12) 

10 
(5-14) 

14 
(5-17) 

15 
(5-21) 

17* 
(11-22) 

19* 
(15-25) 

19* 
(15-25) 

21* 
(18-25) 

21* 
(17-25) 

CPP 
(mmHg) 

 66 
(61-72) 

71 
(58-77) 

69 
(51-79) 

62 
(51-90) 

58 
(55-66) 

53* 
(43-81) 

51* 
(54-65) 

48* 
(43-57) 

42* 
(38-56) 

43* 
(38-52) 

41* 
(38-54) 

35* 
(28-50) 

 

 

Tabulka 7 – Shrnutí laboratorních nálezu a ICP (CPP) u zvířat ve skupině modelu hepatektomie (HEP). Hodnoty jsou uváděny v mediánech 

včetně rozmezí (*- signifikantní rozdíl oproti kontrolní skupině p<0,05) (ICP = intrakraniální tlak; CPP = cerebrální perfuzní tlak). 
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Všechna zvířata byla hemodynamicky stabilní a nevyžadovala inotropní podporu. Při pitvě byl 

u všech prasat nalezen serózní výpotek (1500 – 2000 ml). Ani u jednoho ze zvířat nebyla 

nalezena trombóza nebo krvácení v oblasti Y-spojky. U žádného se zařazených 8 zvířat se 

pooperačně nevyskytly nitrobřišní komplikace. 

 

Kontrolní skupina (KON) 

Do kontrolní skupiny bylo zařazeno celkem 8 zvířat. Všechny operace proběhly bez 

komplikací. Všechny laboratorní hodnoty byly v referenčních mezích. V posledních 3 

hodinách stoupla pouze mírně hladina laktátu. Intrakraniální tlak nestoupal a perfuzní 

cerebrální tlak byl rovněž v normě. 

Základní biochemické parametry shrnuje tabulka 8. 
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hodina 
před 

operací 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Hemoglobin 
(g/l) 

98 
(90-102) 

96 
(95-105)  99 

(89-106)   101 
(97-108)   103 

(85-111)   88,0 
(79-92) 

Amoniak 
(umol/l) 

30,1 
(15,2-48,7) 

34,6 
(12,6-
49,5) 

 
23,7 

(18,3-
47,6) 

  
24,4 

(19,7-
42,1) 

  29,0 
(21,6-58,1)   36,3 

(22,5-49,1) 

Bilirubin 
(mmol/l) 

6,8 
(4,5-8,2) 

7,0 
(6,5-16,9)  7,6 

(3,9-10,4)   6,2 
(3,7-8,4)   6,1 

(5,0-6,5)   3,5 
(3,1-4,5) 

INR 0,9 
(0,9-1,0) 

1,0 
(0,9-1,1)  1,1 

(0,9-1,2)   1,2 
(0,9-1,3)   1,2 

(0,9-1,2)   1,2 
(0,9-1,3) 

Glykémie 
(mmol/l) 

4,8 
(3,8-5,7) 

5,6 
(3,2-6,0)  5,3 

(4,8-7,0)   4,3 
(3,7-5,0)   3,8 

(3,6-4,7)   5,4 
(4,8-6,1) 

AST 
(ukat/l) 

0,74 
(0,58-0,92) 

0,65 
(0,60-
1,22) 

 
0,81 

(0,62-
0,86) 

  
0,85 

(0,59-
1,45) 

  0,91 
(0,57-1,69)   0,90 

(0,60-1,72) 

Laktát 
(mmol/l) 

1,2 
(1,1-1,8) 

1,4 
(1,3-2,5)  1,7 

(1,4-1,8)   0,9 
(0,9-1,2)   3,8 

(3,6-4,7)   3,9 
(4,8-6,1) 

ICP  
(mmHg) 

 7,0 
(7,0-8,0) 

8,0 
(6,0-9,0) 

9,0 
(7,0-10) 

9,0 
(8,0-10) 

9,0 
(8,0-12) 

10 
(9,0-11) 

10 
(9,0-11) 

10 
(10-11) 

11 
(9,0-12) 

11 
(10-12) 

11 
(11-12) 

12 
(10-12) 

CPP 
(mmHg) 

 68 
(59-71) 

66 
(58-71) 

72 
(65-83) 

67 
(60-82) 

63 
(58-79) 

65 
(60-82) 

62 
(58-75) 

70 
(63-88) 

67 
(60-78) 

70 
(59-84) 

64 
(59-83) 

63 
(55-88) 

 

Tabulka 8 – Shrnutí laboratorních nálezu a ICP (CPP) u zvířat v kontrolní skupině (KON). Hodnoty jsou uváděny v mediánech včetně rozmezí (*- 

signifikantní rozdíl oproti kontrolní skupině p<0,05) (ICP = intrakraniální tlak; CPP = cerebrální perfuzní tlak). 
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Zvířata byla po celou dobu hemodynamicky stabilní a vzhledem k tomu, že ani u jednoho 

z nich nedošlo k výraznějšímu poklesu glykémie, byl podáván kontinuálně pouze roztok 

krystaloidů. Po 12 hodinách od operace byla provedena pitva, která vyloučila chirurgické 

komplikace. Všechny invazivní vstupy byly zavedeny správně. 

 

Hemodynamika a renální funkce 

Střední arteriální tlak klesal postupně ve všech intervenčních skupinách oproti výchozím 

hodnotám. Ve skupině PCA byl tento pokles signifikantní (p< 0,05) od 9. hodiny od operace, 

kdy již byla všechna zvířata na podpoře noradrenalinem. Ve skupině RES a HEP došlo 

k signifikantnímu (p< 0,05) poklesu MAP v porovnání s výchozí hodnotou od 6. respektive 9. 

hodiny od operace. Hodnoty MAP byly v 10. a 12. hodině pokusu prokazatelně (p< 0,05) nižší 

v intervenčních skupinách než ve skupině kontrolní (graf 1). 

 

 
 

Graf 1 – Srovnání MAP (mm Hg) u jednotlivých intervenčních skupin a kontrolní skupiny (PCA 

= devaskularizační model; RES = resekční model; HEP = model hepatektomie; KON = kontrolní 

skupina). 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

mmHg 

čas (hod) 

PCA

RES

HEP

KON



33 
 

Srdeční frekvence stoupala ve všech intervenčních skupinách. Rozdíl byl od 7. hodiny 

experimentu signifikantní (p < 0,05) u skupiny PCA a RES oproti předoperační hodnotě. U 

skupiny HEP vzestup HR nedosáhl statistické významnosti. U skupin PCA a RES byly hodnoty 

HR od 7. hodiny signifikantně vyšší (p< 0,05) i ve srovnání s kontrolní skupinou (graf 2). 

 

 
Graf 2 – srovnání vývoje srdeční frekvence v jednotlivých skupinách (PCA = devaskularizační 

model; RES = resekční model; HEP = model hepatektomie; KON = kontrolní skupina). 

 

Hodnoty indexovaného srdečního výdeje rostly v rámci hyperdynamické cirkulace ve všech 

intervenčních skupinách. Ve skupinách PCA, RES a HEP byl tento vzestup statisticky 

významný (p < 0,05) od 7., 5. a 9. hodiny experimentu. Od 9. hodiny byly rovněž hodnoty CI 

v intervenčních skupinách významně (p< 0,05) vyšší než u kontrolní skupiny (graf 3). 
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Graf 3 – srovnání vývoje srdečního indexu v jednotlivých skupinách (PCA = devaskularizační 

model; RES = resekční model; HEP = model hepatektomie; KON = kontrolní skupina). 

 

Index systémové vaskulární rezistence měl klesající tendenci ve všech skupinách vč. 

kontrolní. K nejvýraznějšímu (p< 0,05) poklesu došlo bezprostředně po operačním výkonu. 

Hodnoty v kontrolní skupině byly poté již stabilní, avšak v ostatních skupinách dále klesaly. 

V 11. hodině experimentu byly hodnoty SVRI signifikantně (p< 0,05) nižší ve skupině PCA a 

RES ve srovnání s kontrolní skupinou (graf 4). 
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Graf 4 – Srovnání hodnot indexu systémové vaskulární rezistence v jednotlivých 

intervenčních skupinách a ve skupině kontrolní (PCA = devaskularizační model; RES = 

resekční model; HEP = model hepatektomie; KON = kontrolní skupina). 

 

Ani u jednoho zvířete v intervenčních skupinách nedošlo k výraznému vzestupu urey či 

kreatininu. U všech zvířat skupiny PCA klesla v posledních 3 hodinách diuréza (< 

0,5ml/kg/hod). V ostatních skupinách byla diuréza v normálních hodnotách a během 

experimentu se statisticky významně nelišila od vstupních hodnot (graf 5, 6). 
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Graf 5 – Srovnání sérových hladin urey v jednotlivých intervenčních skupinách a ve skupině 

kontrolní (PCA = devaskularizační model; RES = resekční model; HEP = model hepatektomie; 

KON = kontrolní skupina). 
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Graf 6 – Srovnání sérových hladin kreatininu v jednotlivých intervenčních skupinách a ve 

skupině kontrolní (PCA = devaskularizační model; RES = resekční model; HEP = model 

hepatektomie; KON = kontrolní skupina). 

 

Hodnoty intrakraniálního tlaku stoupaly nejrychleji ve skupině PCA. Kritické hodnoty 

20mmHg bylo dosaženo v PCA, RES a HEP skupině v 7., 8. a 11. hodině od operace. 

V souvislosti s nárůstem ICP a poklesem MAP klesal i perfuzní cerebrální tlak.  Ve všech 

skupinách klesl pod minimální stanovenou hodnotu (50 mmHg) po 9 hodinách od operace 

(graf 7). 
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Graf 7 – Srovnání hodnoty ICP a CPP během experimentu v jednotlivých intervenčních skupinách a ve skupině kontrolní. Čárkovaně označeny 

kritické hodnoty nitrolební hypertenze (20 mmHg) a mozkové perfuze (50 mmHg) (PCA = devaskularizační model; RES = resekční model; HEP = 

model hepatektomie; KON = kontrolní skupina; ICP = intrakraniální tlak; CPP = mozkový perfuzní tlak). 
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Kritéria ASJ a proveditelnost modelu 

Zvířata ve všech intervenčních skupinách naplnila vymezená kritéria jaterního selhání 

(intrakraniální hypertenze, kaogulopatie) během 12 hodinového pokusu. Rychlost nástupu 

ASJ v jednotlivých parametrech shrnuje tabulka 9. 

 
 

Model ICP > 20mmHg 

(doba nástupu) 

CPP < 50mmHg 

(doba nástupu) 

INR > 1,5 

(doba nástupu) 

Hyperamonémie 

(doba nástupu) 

AKI 

(doba nástupu) 

PCA + 

(7 hod.) 

+ 

(9 hod.) 

+ 

(12 hod.) 

+ 

(1 hod.) 

+ 

(9 hod.) 

RES + 

(8 hod.) 

+ 

(6 hod.) 

+ 

(12 hod.) 

+ 

(1 hod.) 

- 

HEP + 

(11 hod.) 

+ 

(8 hod.) 

+ 

(12 hod.) 

+ 

(1 hod.) 

- 

 

Tabulka 9 – Shrnutí nástupu syndromu ASJ v jednotlivých parametrech u chirurgických 

modelů (PCA = devaskularizační model; RES = resekční model; HEP = model hepatektomie; 

AKI = akutní selhání ledvin; ICP = intrakraniální tlak; CPP = cerebrální perfuzní tlak). 

 

Nejvíce kritérií ideálního modelu ASJ splňuje model velké jaterní resekce. Ostatní modely 

nejsou potencionálně reverzibilní. Všechny modely lze provést na adekvátně velkém 

laboratorním zvířeti a nejsou jakkoliv rizikové pro okolní personál (tab. 10).  
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Model Reverzibilita Reprodukovatelnost Mortalita Terapeutické 

okno 

Velikost 

zvířete 

Bezpečnost 

PCA - + ? + + + 

RES + + ? + + + 

HEP - + ? + + + 

 

Tabulka 10 – Splnění kritérií ideálního zvířecího modelu ASJ (PCA = devaskularizační model; 

RES = resekční model; HEP = model hepatektomie). Pozn.: mortalita nebyla hodnocena, 

jelikož její sledování nebylo předmětem studie.  

 

Univerzálnost modelu a možnost využití u jednotlivých biologických a nebiologických 

podpůrných metod včetně transplantace hepatocytů shrnuje tabulka 11.  

 

Model Biologické eliminační 

metody 

Nebiologické eliminační 

metody 

Transplantace 

hepatocytů 

PCA + + - 

RES + + + 

HEP + + - 

 

Tabulka 11 – Využitelnost jednotlivých modelů k hodnocení jednotlivých modalit „bridging“ 

terapie ASJ (PCA = devaskularizační model; RES = resekční model; HEP = model hepatektomie) 

 

Náročnost provedení modelu posuzována podle výskytu chirurgických komplikací při 

zavádění techniky a délky operace byla nejmenší ve skupině HEP (tab. 12).  
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Tabulka 12 – Technická náročnost a charakteristika operačních výkonu u jednotlivých 

chirurgických modelů ASJ (PCA = devaskularizační model; RES = resekční model; HEP = model 

hepatektomie; PVO – portální venózní okluze; TVO – totální venózní okluze) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Poměr použitých a 

zařazených zvířat při vývoji 

modelu 

Délka operace 

(medián; rozmezí) 

Délka ischémie Rozsah  

resekce 

Odhadovaná 

krevní ztráta 

PCA  8/18 (44%)  100 (80-130) min PVO – 18 ± 2,3 min 0 <50ml 

RES 8/19 (42%) 103 (75-120) min PVO 15 ± 3,6 min 

TVO -  40,0 ± 2,3 

min 

73 ± 2,6%. 355 

(250-400)ml 

HEP 8/10 (80%) 74 (45-95) min TVO – 14 ± 3,2 min 100% < 50ml 
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6. Diskuse 

 

Akutní selhání jater je relativně málo časté onemocnění, které je však pro rychlou progresi a 

vysoké riziko komplikací stále zatíženo vysokou mortalitou (5). Vedle akutní transplantace 

jater, která je limitována nedostatkem dárců, je jedinou možností léčby respektive 

„bridgingu“ aplikace eliminačních metod nebo transplantace hepatocytů. V posledních 20 

letech proběhla celá řada studií hodnotících přínos biologických a nebiologických 

podpůrných metod (21, 22, 30, 31, 33). Tlak ze strany firem vyvíjejících tato zařízení byl tak 

veliký, že došlo k opomenutí preklinického hodnocení a některé systémy (např. FPSA) byly 

podstoupeny ke klinickým studiím, aniž by byla experimentálně potvrzena jejich účinnost. 

Nicméně většina studií se stávajícími ALS byla zastavena a nyní se očekává generace nových 

jednodušších a snad i efektivnějších eliminačních metod (62).  

Při vývoji těchto systémů je nutné ověřit jejich bezpečnost, technickou aplikovatelnost a 

terapeutickou efektivitu. První 2 podmínky je možné experimentálně hodnotit na zdravém 

velkém laboratorním zvířeti a není třeba speciální model. Ke zhodnocení efektivity ALS je 

však nutný klinicky relevantní model (35). Široké etiologické spektrum a velké množství 

rozdílných symptomů doprovázejících ASJ takřka znemožňují vyvinout univerzální dokonalý 

model.  

K indukci ASJ je možné použít celou řadu toxinů (acetaminofen, galactosamin, 

tetrachlormetan). Na první pohled se zdá být takové provedení modelu ASJ technicky 

jednoduché.  Problémem je neuniformní nástup selhání a nekonstantní toxická dávka nutná 

k jeho indukci. K této variabilitě dochází především u velkých zvířat. Zvýšeného efektu 

intoxikace lze dosáhnout modifikací modelů s opakovanou aplikací toxinu. Toto provedení se 

však vzdaluje od obvyklého klinického průběhu ASJ. Chemické modely ASJ nejsou tedy 

doporučovány z důvodu nedostatečné reprodukovatelnosti. Navíc je zde vysoké riziko 

intoxikace personálu u některých používaných látek, což je v přímém rozporu se zmíněnými 

kritérii ideálního modelu ASJ (34). Používané hepatotoxické látky mohou být navíc toxické i 

pro jiné orgánové soustavy, a proto modifikují průběh ASJ. Chemické modely lze doporučit 

pouze, pokud je cílem hodnocení některá ze specifických částí patofyziologického procesu 

ASJ a to pouze u malých laboratorních zvířat. Pro hodnocení ALS na velkém laboratorním 

zvířeti jsou tyto modely nevhodné (63). 
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Chirurgické modely naproti tomu nabízejí standardnější průběh ASJ a jejich provedení 

nemusí vždy představovat komplikovaný operační výkon (64). Problémem chirurgicky 

indukovaného ASJ může být absence potencionální reverzibility.  

 

Cílem práce bylo vytvořit 3 sestavy nejčastěji používaných chirurgických modelů ASJ a 

srovnat jejich vlastnosti s ohledem na využitelnost při hodnocení efektivity jednotlivých 

podpůrných metod. (ALS, transplantace hepatocytů). Obdobná práce srovnávající 

vyjmenované chirurgické modely v podmínkách jednoho pracoviště nebyla doposud 

publikována. Sekundárním cílem práce bylo zavést kompletní monitoraci, sledování 

laboratorních markerů ASJ, ICP a ostatních hemodynamických parametrů. Právě 

hemodynamická nestabilita během rozvoje ASJ může významně ovlivnit použitelnost daného 

modelu v hodnocení eliminačních metod. 

 

Kritéria hodnocení 

Nástup ASJ je definován jako rozvoj HE a koagulopatie. V případě HE se jedná o 

neuropsychiatrický syndrom vzniklý na podkladě poruchy jaterních funkcí po vyloučení 

dalšího známého onemocnění mozku. U HE vzniklé na podkladě ASJ hovoříme o tzv. typu A 

(65). Diagnostika HE je velmi obtížná a vyžaduje podrobné vyšetření s použitím celé řady 

neuropsychologických testů. V případě rozvoje poruchy vědomí lze aplikovat hodnocení 

pomocí Glasgow coma scale. Tyto metody však z pochopitelných důvodů nelze použít u 

laboratorního prasete. Alternativou je monitorace EEG, ale zde nejsou kritéria HE 

jednoznačná a změny v EEG jsou zpravidla nespecifické (66). K objektivním známkám HE 

patří edém mozku s rozvojem nitrolební hypertenze.  

Patofyziologie rozvoje mozkových komplikací v průběhu ASJ není zcela objasněna. Příčiny 

nitrolební hypertenze jsou s největší pravděpodobností multifaktoriální. Klíčovou roli hraje 

pravděpodobně sérová hladina amoniaku a rozvoj SIRS (67). Ke zvýšení koncentrace 

amoniaku dochází následkem poruchy metabolických funkcí jater včetně syntézy urey. Vyšší 

hladina amoniaku vede v astrocytech k nadprodukci glutaminu, který se zde kumuluje. 

Postupně dochází k poruše metabolické funkce astrocytů, k otoku a zřejmě i k narušení 

hematoencefalické bariéry. Samotná vyšší hladina glutaminu však nekoreluje s rozvojem 

edému mozku (68). Možným vysvětlením je vznik oxidativního stresu, při kterém astrocyt 

produkuje vazoaktivní mediátory (oxid dusnatý) (69), což vede k vazodilataci, zvýšení 
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krevního průtoku a následnému otoku. Jedním z parametrů, kterým lze rozvoj edému mozku 

objektivizovat, je ICP respektive CPP. Většina experimentálních studií hodnotících jednotlivé 

modely ASJ však monitoraci ICP neprováděla (63, 70). Příčin může být celá řada. Zavedení 

intraparenchymatózního čidla do správného místa je u prasete technicky náročné. Při rozvoji 

koagulopatie v rámci ASJ navíc hrozí nitrolební krvácení (71).  Monitorace ICP může být 

kontinuálně prováděna pouze u krátkodobých modelů, při kterých je zvíře po celou dobu 

pokusu sedováno. Limitující je i cena čidla.  

Za kritickou hodnotu ICP, při které může dojít k poškození mozku, je považováno 20 mmHg. 

Kontroverzní je hodnota CPP, která je přímo ovlivněna středním arteriálním tlakem. 

Minimální cerebrální perfuzní tlak nutný k zachování dostatečné oxygenace mozku je zřejmě 

individuální. Obvykle je za nejnižší akceptovatelnou hodnotu považováno 50mmHg (72). Při 

sledování prezentovaných chirurgických modelů byla hodnota ICP v jasné korelaci se sérovou 

hladinou amoniaku a to ve všech intervenčních skupinách. Nejrychlejší nárůst ICP byl 

pozorován ve skupině PCA, kdy střední hodnota amoniaku v 9. hodině přesáhla 400 umol/l a 

byla v tento okamžik ze všech skupin nejvyšší (tab. 5). Naproti tomu nejpomalejší nástup 

nitrolební hypertenze byl pozorován ve skupině HEP, ve které sérová hladina amoniaku 

oscilovala od 6-12 hodiny pokusu kolem hodnoty 300 umol/l a dále nestoupala (graf 7). 

Rozvoj koagulopatie byl pro potřeby experimentu v souladu s literaturou definován jako 

dosažení hodnoty INR > 1,5 (3). Při krátkodobém pokusu nelze předpokládat výrazný efekt 

poruchy proteosytetické funkce jater ve smyslu deficitu koagulačních faktorů. Nicméně 

střední hodnoty INR 1,5 bylo dosaženo ve všech skupinách ve 12 hodině pokusu a lze říci, že 

kritéria ASJ byla splněna. 

Při vyřazení jaterních funkcí, vč. metabolizmu glycidů lze předpokládat rychlý nástup 

hypoglykémie. Vzhledem k tomu, že ve skupině PCA došlo k poklesu glykémie pod 3,5 

mmol/l u všech zvířat v průměru 3 hodiny po operaci, jevil se tento parametr jako ideální ke 

stanovení nástupu ASJ a vymezení terapeutického okna (46). V ostatních skupinách nicméně 

již k hypoglykémii konstantně nedocházelo. U zvířat ve skupině RES lze tento jev vysvětlit 

dostatečnou kapacitou reziduálního parenchymu. Ve skupině HEP se hypoglykémie objevila 

pouze u 5 zvířat. Nástup hypoglykémie může být ovlivněn vstupní hodnotou respektive 

délkou lačnění zvířete, která je individuální a nelze jí vymezit pouze přesným načasováním 

posledního krmení. Některá zvířata totiž v důsledku stresu krmivo odmítala po delší dobu. 

Vzhledem k těmto okolnostem nebyla glykémie nadále považována za marker nástupu ASJ.  
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V rámci hodnocení hemodynamiky byly pozorovány ve všech skupinách signifikantní změny 

ve srovnání s předoperačním stavem téměř u všech sledovaných parametrů (MAP, HR, CI, 

SVRI). Výjimku tvořila skupina HEP, u které vzestup HR v průběhu experimentu nedosáhl 

statistické významnosti ve srovnání s předoperační hodnotou (graf 2). Relativní 

hemodynamickou stabilitu pozorovanou ve skupině HEP ilustrují i hodnoty SVRI, které se 

během pokusu významně nelišily od kontrolní skupiny (graf 4). V hodnotách indexovaného 

srdečního výdeje docházelo k nárůstu shodně ve všech intervenčních skupinách. Nejméně 

však u skupiny HEP (graf 3).  K odlišným výsledkům dospěl Theodoraki a kol. ve své publikaci 

z roku 2002, ve které srovnal hemodynamické parametry u prasat s provedenou 

devaskularizací a s či bez následné hepatektomie (73). Cílem studie bylo zhodnotit efekt 

odstranění nekrotického jaterního parenchymu u ASJ. Výsledkem bylo, že po provedené 

hepatektomii byla zvířata méně oběhově stabilní než ve skupině s devaskularizací. Po 

odstranění jater došlo k významnému poklesu MAP a SVRI. Závěrem práce bylo, že vynětí 

nekrotických jater nepřispívá ke stabilizaci oběhu zvířete. Tyto výsledky mohou být ovlivněny 

jedním zásadním faktem. Hepatektomie byla prováděna 18 hodin po kompletní 

devaskularizaci. Zvířata v prezentované skupině PCA jevila známky selhání oběhu po 6 

hodinách a po 9 hodinách vyžadovalo udržení adekvátního MAP nasazení inotropní podpory. 

Lze tedy předpokládat, že v době provedené hepatektomie (18 hodin po devaskularizaci) 

byla zvířata ve stavu ireverzibilního šoku a extenzivní výkon pouze zhoršil celkový stav. Efekt 

na rozvoj samotného syndromu ASJ tak zůstal v pozadí. 

 

Devaskularizační model 

Model devaskularizace je nejvíce používaným chirurgickým modelem ASJ. Jedná se o tzv. 

funkční hepatektomii, která zahrnuje vytvoření porto-kaválního zkratu a okluzi jaterní tepny. 

V rámci tohoto modelu dochází ke kompletní ischemii jater s následkem fulminantního 

jaterního selhání. Nekrotická játra zůstávají in situ, čímž dochází k uvolňování všech 

mediátorů odpovědných za rozvoj SIRS při syndromu ASJ. 

U modelu devaskularizace je třeba rozlišovat mezi dočasnou a trvalou okluzí jaterní tepny. 

V závislosti na délce trvání okluze může být model více či méně reverzibilní. De Groot a kol. 

publikoval v roce 1987 experimentální studii, ve které sledoval mortalitu v závislosti na délce 

okluze jaterní tepny (74). Po 4 hodinách okluze zemřelo méně než 50 % zvířat.  Po 6 

hodinách byla úmrtnost 86 %. Z celkového počtu 15 zvířat jich 13 zemřelo v období 12-20 
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hodin po operaci. ASJ bylo však příčinou úmrtí pouze u 8 z nich. Modifikaci 

devaskularizačního modelu s použitím permanentní okluze jaterní tepny, která byla 

provedena 2 dny po našití porto-kavální spojky, publikoval v roce 2000 Benoist a kol (75). 

Výsledkem byla 77% mortalita v průměru 22,5 hodin po okluzi. Ostatní zvířata přežila a byla 

utracena 5. pooperační den. Použití dočasné okluze vede ke zvýšení nároků na technickou 

proveditelnost. Odstranění permanentního klipu z jaterní tepny vyžaduje zpravidla další 

operační revizi. Dočasná devaskularizace navíc vede k vysoké variabilitě v rozvoji ASJ a délce 

přežití. Model se tak stává hůře reprodukovatelný (76). Proto je v širším měřítku využíván 

model trvalé úplné jaterní ischemie, který byl rovněž vybrán pro potřeby prezentované práce 

(77, 78).  

Zvířata ve skupině PCA vykazovala v porovnání s ostatními skupinami jednoznačně 

nejrychlejší dynamiku v parametrech jaterního selhání (ICP, amoniak, pokles MAP). Pouze ve 

skupině PCA došlo u všech prasat k rozvoji hypoglykémi následkem absence syntetických 

jaterních funkcí. Tyto závěry jsou v souladu s ostatními autory popisujícími obdobné výsledky 

po devaskularizace (49, 50). Všechna zvířata ve skupině PCA vyžadovala v posledních 

hodinách pokusu inotropní podporu a došlo k renálnímu selhání doprovázenému anurií. Tato 

skutečnost může ovlivnit napojení zvířete na eliminaci s extrakorporálním oběhem, kdy 

dochází k redistribuci celkového intravazálního objemu, což vede k prohloubení hypotenze. 

Technická náročnost provedení modelu nebyla vysoká, nicméně byla zaznamenána poměrně 

dlouhá „learning curve“ modelu. Důvodem mohla být okolnost, že model PCA byl vyvíjen 

jako první a experimentální skupina se vypořádávala s technickými úskalími včetně 

monitorace ICP (5 vyřazených zvířat).  K čistě chirurgické komplikaci došlo pouze u 3 zvířat. U 

jednoho zvířete byl ponechán příliš dlouhý pahýl portální žíly, což vedlo k zalomení 

anastomózy. U dvou prasat došlo k pooperačnímu krvácení. V jednom případě se jednalo o 

leak přímo z anastomózy, jednou šlo o krvácení při poranění sleziny břišním rozvěračem.  

Model použitý ve skupině PCA je z principu chirurgického výkonu ireverzibilní. Nenabízí 

možnost hodnocení efektu transplantace volných hepatocytů do jater vzhledem k tomu, že 

je orgán devaskularizován. Alternativou je možnost hodnocení tzv. hepatizace sleziny, kdy se 

izolované hepatocyty aplikují cestou a. lienalis, nebo sledování efektu enkapsulovaných 

buněk aplikovaných přímo do dutiny břišní (79). Největší výhodou modelu devaskularizace je 

jeho vysoká klinická relevance. 
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Resekční model 

Resekční model si klade za cíl simulovat ASJ vyskytující se u pacientů po rozsáhlé jaterní 

resekci pro nádorové onemocnění či poranění. Extenzivní resekce může vést vzhledem 

k nedostačujícímu reziduálnímu parenchymu k selhání jaterních funkcí a hemodynamické 

nestabilitě.  

V anatomii jater člověka a prasete existují rozdíly, které ovlivňují chirurgickou techniku. 

Intraparenchymatózní  pozice dolní duté žíly činí resekci pravého laloku technicky náročnou. 

Pokud má pravý lalok zůstat alespoň z části neporušený, je nutné zachovat kontinuitu 

pravého žlučovodu, který prochází za levou větví portální žíly a může být snadno poškozen 

při její disekci. Dalším úskalím jsou celkem 4 hlavní jaterní žíly pro levý laterální a mediální a 

pravý laterální a mediální segment, které jsou tenkostěnné a velmi křehké. Mohou být 

snadno vytrženy z dolní duté žíly, do které ústí těsně pod bránicí. Rozdíl je i v relativním 

objemu segmentů ve srovnání s lidmi. Pravý laterální segment u prasat může zahrnovat až 25 

% z celkového jaterního parenchymu (80). Z dříve publikovaných experimentů vychází 70-

75% resekce jako minimální k vyvolání změny jaterních funkcí. Nestačí tedy provést pouze 

levostrannou hemihepatektomii. Odstraněna musí být i část pravého laloku. I tak vykazuje 

parenchym prasečích jater extrémní regenerační schopnosti. Proto je k vyvolání ASJ nutné 

doplnit resekční výkon dočasnou ischemii reziduálního parenchymu (54). Nordlinger popsal 

významné zvýšení sérové hladiny jaterních enzymů u prasete po 90 minutách ischemie 

vyvolané okluzí portální žíly (81). Poškození parenchymu při dočasné cévní okluzi je 

způsobeno nejenom ischemií samotnou, ale i následným reperfuzním poškozením po 

obnovení cirkulace. Vzhledem k těmto okolnostem byl zvolen ve skupině RES model více než 

70% resekce s provedením levostranné hemihepatektomie a neanatomickým odstraněním 

části pravého laloku v kombinaci s dočasnou (celkem 60 minut portální okluze) ischemií 

reziduálního parenchymu. Prioritou bylo dosáhnout co nejkratší délky operace. Operace 

trvala po odečtení doby ischemie v průměru kolem hodiny. Tato technika vychází 

z experimentální práce publikované Ladurnerem a kol. v roce 2005 (56). Resekční model je 

zatížen vysokou technickou náročností, a to jak na vybavení pracoviště, tak i na chirurgickou 

techniku. K ošetření resekční plochy bylo nutné použít bipolární radiofrekvenci a argon 

plazma koagulaci. Jako jediný vykazoval tento model vyšší krevní ztrátu. Ladurner ve 

výsledcích uvádí, že žádné zvíře nezemřelo v souvislosti s chirurgickými komplikacemi, 
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respektive že všechny zvířata zemřela následkem ASJ v období 18-48 hodin od operace. 

Tento výsledek není ve shodě s výsledky v prezentované skupině RES, ve které muselo být 

pro chirurgickou komplikaci (krvácení) vyřazeno 5 zvířat. Po zlepšení techniky a zařazení 

krátké pooperační tamponády již k dalšímu většímu krvácení nedocházelo. U 4 prasat se 

nepodařilo zresekovat dostatečně velkou část jater (< 70 %) a následkem toho nedošlo 

k rozvoji ASJ. Tento výsledek byl způsoben anatomickou variabilitou jater, kdy se zpočátku 

nedařilo přesně odhadnout část pravého laloku, který je nutné odstranit. Technicky navíc 

není možné ověřit velikost resekátu peroperačně a definitivní velikost reziduálního 

parenchymu lez stanovit až dodatečně při pitvě.  

V rychlosti nástupu ASJ definovaném elevací ICP byly již výsledky ve shodě se zmiňovanou 

publikací. Ostatní hemodynamické parametry však nebyly v Ladurnerově práci sledovány. 

Po extenzivní jaterní resekci se může objevit významná portální hypertenze, která byla 

pozorována nejen v experimentu, ale i v klinice (82, 83). V časném pooperačním období 

dochází následkem kongesce v reziduálním parenchymu k poruše mikrocirkulace a ke snížení 

průtoku portální krve. Pooperační portální hypertenze byla identifikována jako nezávislý 

rizikový faktor signifikantně zvyšující pooperační mortalitu (84). Wang a kol. popisuje ve své 

experimentální práci na laboratorním praseti rozvoj krvácení do gastrointestinálního traktu 

(85). Přisuzuje to právě následkům portální hypertenze vzniklé po více než 80% 

neanatomické resekci. Autoři proto doplnili resekční výkon našitím portokavální anastomózy 

stranou ke straně, čímž zabránili rozvoji pooperační portální hypertenze ve srovnání se 

skupinou bez shuntu (10,5 ± 0,6 mmHg vs. 15,9 ± 3,8 mmHg). Průměrná délka přežití byla ve 

skupině s porto-kavální anastomózou signifikantně delší (4 vs. 3 dny). Vzhledem ke 

krátkodobému charakteru pokusu nebyla ve skupině RES pozorována komplikace charakteru 

krvácení do gastrointestinálního traktu. Tlak v portální žíle nebyl pooperačně měřen. Rozvoj 

určitého stupně portální hypertenze pooperačně však potvrzuje přítomnost relativně 

velkého ascitu (až 2000 ml) v dutině břišní při pitvě zvířete 12 hodin po resekci. 

Bez ohledu na technickou náročnost je resekční model jako jediný potencionálně reverzibilní 

a je možné ho využít pro všechny modality podpůrné léčby ASJ včetně transplantace 

hepatocytů. Nabízí rovněž možnost hodnocení reaktivní hypertrofie reziduálního jaterního 

parenchymu. Nástup jaterního selhání, respektive nitrolební hypertenze, byl pozvolnější než 

ve skupině PCA. Nedocházelo tak často k významnějším hemodynamickým změnám. Zvířata 

ve skupině RES však vykazovala nejrychlejší pokles CPP, který dosáhl kritické hodnoty 50 
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mmHg již po 6 hodinách, což nenabízí příliš velké terapeutické okno k zavedení eliminace 

tak, aby nedošlo k ireverzibilnímu poškození mozku (86).  

 

Hepatektomie 

Model hepatektomie simuluje stav, u kterého je zcela eliminována funkce jater. Jde o „čistý“ 

model bez detoxifikačních i syntetických funkcí. Výhody anhepatického modelu jsou jeho 

snadná reprodukovatelnost a potenciál k in vivo posouzení biochemické kapacity systému 

ALS za nepřítomnosti toxických produktů, které jsou uvolňovány z jaterního parenchymu 

během devaskularizace. Mann a kol. jako první v roce 1921 publikovali výsledky 

z experimentu s hepatektomovanými psy (87).  Hlavním cílem původních prací bylo studium 

metabolismu jater a patofyziologie stavu po hepatektomii. Možnost využití modelu k účelům 

vývoje a zdokonalování léčebných režimů ASJ se ukázala až v pozdější době.  

K rekonstrukci porto-kaválního řečiště byla použita celá řada materiálů. Jednou z možností je 

našití dakronové cévní protézy. Tato technika je poměrně složitá a vyžaduje zkušenosti 

z oboru cévní chirurgie. Po hepatektomii se navíc dříve či později rozvine koagulopatie a 

hrozí krevní ztráta leakem ze všech tří anastomóz a z protézy samotné (88). Použití Y 

polyetylenové protézy se jevilo jako bezpečné a technicky jednoduché. Model hepatektomie 

je s ohledem na proveditelnost respektive reprodukovatelnost, v porovnání s ostatními 

modely nejjednodušší. Operace trvala nejkratší dobu (74 minut) a zavádění modelu nebylo 

zatíženo chirurgickými komplikacemi.  Pouze u jednoho prasete došlo k závažnému krvácení 

po sklouznutí fixace protézy. V ostatních případech byla perioperační krevní ztráta 

minimální. Provedení modelu nevyžadovalo zvláštní vybavení či pokročilejší chirurgické 

techniky. Nebyly pozorovány ani komplikace ve smyslu trombózy cévní náhrady. Tento 

model nabízí jedinečnou možnost sledování patofyziologie ASJ bez reziduálního funkčního 

parenchymu (89). Zvířata ze skupiny HEP nejevila známky kritické oběhové nestability a 

výkon nebyl doprovázen krevní ztrátou. Napojení na mimotělní oběh v rámci hodnocení 

efektu ALS je možné bez rizika zkreslení výsledků léčby. Model je nepoužitelný k hodnocení 

efektu intrahepatální transplantace hepatocytů.  

Experiment využívající podobný model hepatektomie publikoval Sosef a kol v roce 2004 (71). 

Model měl být využit k testování tehdy nového systému BAL (AMC-BAL), který byl vyvinut na 

pracovišti autorů v Amsterdamu. Technika cévní náhrady po hepatektomii byla obdobná 

(polyetylenová protéza) s adekvátní „learning curve“ (2-3 zvířata). Průměrná délka totální 
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venózní okluze byla o 2 minuty delší (16 minut) než ve skupině HEP a perioperační krevní 

ztráta činila v průměru 270 ml (krevní ztráty ve skupině HEP <50 ml). Celková délka přežití 

byla sledována pouze u 5 zvířat a činila průměrně 46 ± 6 hodin. Autoři zpočátku zaváděli 

standardně intrakraniální čidlo, avšak pro krvácivé komplikace od této techniky ustoupili. 

Tato komplikace se ve skupině HEP vyskytla pouze u jednoho zvířete a ICP mohl být tudíž 

dále monitorován z důvodu zachycení nástupu nitrolební hypertenze.  

Model hepatektomie má ještě jednu praktickou výhodu při jeho aplikaci v hodnocení 

biologických eliminačních metod. Pokud je hepatektomie provedena se zachováním principů 

správného odběru jaterního štěpů, lze játra použít k izolaci hepatocytů, kterými je poté 

možné naplnit samotný bioreaktor. Zvíře je tudíž léčeno autologními hepatocyty bez rizika 

imunitní reakce. Z jednoho odebraného jaterního štěpu lze odizolovat dostatečné množství 

buněk na naplnění 2-3 bioreaktorů. Lez tudíž teoreticky provést více cyklů terapie. Výhodou 

je pochopitelně i redukce použitých zvířat. 

Nevýhodou modelu hepatektomie je malý korelát s humánní medicínou. Při rozvoji ASJ je 

obvykle přítomen poškozený jaterní parenchym. Nekrotická jaterní tkáň je zdrojem celé řady 

vazoaktivních mediátorů (cytokiny, tumor nekrotizující faktor, oxid dusnatý), které ovlivňují 

hemodynamiku organizmu v rámci SIRS (73, 90). K uvolňování těchto látek zřejmě docházelo 

i ve skupině zvířat po devaskularizace, přestože byla portální krev odkloněna porto-kaválním 

shuntem. Tuto skutečnost ilustruje rozdíl mezi skupinami HEP a PCA v hodnotách ICP. Ve 

skupině PCA, u které byl přítomen nekrotický parenchym, došlo k nástupu nitrolební 

hypertenze o 4 hodiny dříve. Důkazem nekrotické jaterní tkáně jsou jednoznačně nejvyšší 

hodnoty AST u zvířat ze skupiny PCA. Negativní vliv nekrotického jaterního parenchymu 

v rozvoji ASJ vedl k pokusům o zlepšení klinického stavu provedením hepatektomie (91). 

Souhrnem lze tedy říci, že model hepatektomie nabízí jednoduché řešení při potřebě 

hodnocení eliminačních metod, avšak s malým klinickým korelátem. 

 

Kritéria ideálního modelu ASJ 

Pro potřeby hodnocení jednotlivých modelů byla použita v literatuře obecně uznávaná 

definice Terblanche (34). Ten stanovil 6 kritérií, která musí ideální model ASJ splňovat (tab. 

2). Všechny prezentované chirurgické modely byly provedeny na dostatečně velkém 

laboratorním zvířeti, splňovaly kritéria reprodukovatelnosti a bezpečnosti a poskytovaly 

dostatečně dlouhé terapeutické okno. V kritériu potencionální reverzibility se modely lišily a 
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jediný, který tento parametr splňoval, je model resekční. Zatímco u modelu hepatektomie 

jde jednoznačně o nezvratný proces, model devaskularizační lze upravit provedením dočasné 

okluze jaterní tepny namísto definitivního podvazu. Model je v této modifikaci sice 

potencionálně reverzibilní, avšak za cenu nekonstantního průběhu a nesplnění kritéria 

absolutní mortality.  

Definice Terblanche nezohledňuje konkrétně podmínku, že model ASJ by měl být použitelný 

k hodnocení eliminačních metod. Tyto systémy ALS jsou vždy založeny na extrakorporálním 

oběhu, ve kterém je separovaná plazma perfundována přes adsorbéry, specifické membrány 

nebo bioreaktor. Tento proces vyžaduje naplnění primárního okruhu plnou krví a vytvoření 

určité zásoby plazmy, která je poté pumpována do okruhů sekundárních. Pro zvíře 

s rozvinutým ASJ to znamená odběr 500-750ml krve, což není zanedbatelné. U modelů, které 

vykazují větší krevní ztrátu, nebo vedou k rychlé dekompenzaci oběhu v rámci rozvoje SIRS, 

může dojít ke zkreslení výsledků léčby. Po napojení na mimotělní oběh může následovat 

paradoxní zhoršení hemodynamiky, prohloubení hypotenze, respektive pokles MAP a s tím 

spojený pokles CPP.  Nezvratné změny v mozkovém parenchymu v důsledku třeba i 

krátkodobého zhoršení perfuze tak mohou zastřít efekt léčebné metody. Otázkou tedy 

zůstává, zda nepřidat do podmínek ideálního modelu parametr dostatečně dlouhého 

zachování hemodynamické stability zvířete (MAP > 60-65 mmHg) při rozvinutém ASJ (92). 

S ohledem na to byl nejproblematičtějším model resekční, kdy se ve skupině RES i přes 

oběhovou podporu nepodařilo udržet střední hodnotu MAP > 60mmHg od 9. hodiny 

experimentu.  Zvířata ve skupině PCA sice vyžadovala inotropní podporu ve vyšší míře, avšak 

oběh se podařilo stabilizovat a adekvátní střední tlak udržet až do poslední hodiny pokusu. 

Model hepatektomie byl jednoznačně hemodynamicky nejstabilnější a střední hodnota MAP 

zůstala nad hodnotou 60 mmHg do poslední hodiny pokusu i bez podpory noradrenalinem. 

Vzhledem k tomu, že nástup ASJ nebyl ve skupině RES nejrychlejší, nelze mu přisuzovat ani 

rychlý vznik hemodynamické nestability. Příčinou byla zřejmě vyšší peroperační krevní ztráta.  

 

Limitace studie 

Prezentovaná práce má několik limitací. Předně jde o relativně malé počty subjektů 

v jednotlivých skupinách. Tímto problémem jsou z etických důvodů zatíženy všechny 

experimentální studie. V tomto případě je omezujícím i rozpočet. Jedná se o finančně 

náročný experiment, vyžadující kontinuální monitoraci v celkové anestézii, plně vybavený 
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operační sál a plnohodnotný komplement. Dalším limitem studie byla absence hodnocení 

mortality jednotlivých modelů. Délka přežití byla protokolem pokusu stanovena na 12 hodin 

od operace, kdy byl experiment ukončen. Ze studií, které se zaměřily pouze na mortalitu ASJ, 

lze předpokládat přežití v horizontu 12 - 33 hodin u skupiny PCA, 14-64 hodin po provedení 

resekce a 17-60 hodin ve skupině HEP (55, 78, 93-96). Pokud by měl být na modelu 

hodnocen efekt ALS na mortalitu syndromu ASJ, byla by jistě nutná opakovaná eliminace (v 6 

hodinových cyklech) (33). Takový projekt by však byl neúnosně nákladný. Reálně lze v rámci 

experimentu hodnotit metody ALS pouze jako tzv. „single shot“, tzn. nasazení jednoho cyklu 

eliminace po vyvolání ASJ a sledování efektu na jednotlivé parametry (ICP, hemodynamika, 

hladina amoniaku či laktátu). Pro takový pokus jsou prezentované krátkodobé modely 

dostatečné (97). 

 

Naplnění cílů práce 

V rámci experimentální práce byla zavedena technika tří hlavních chirurgických modelů ASJ. 

Množství vyřazených zvířat v jednotlivých skupinách ilustruje technickou náročnost, 

respektive „learning curve“ vytvoření modelu (skupina RES). Dále byla v rámci studie 

zavedena kompletní invazivní monitorace hemodynamiky včetně měření CI termodiluční 

technikou. Poněkud složitější bylo zavedení monitorace ICP.  Zpočátku bylo spojeno s řadou 

komplikací (špatná lokalita, krvácení), pro které muselo být vyřazeno z intervenčních skupin 

celkem 6 zvířat. Standardně byly sledovány všechny relevantní laboratorní markery. Všechny 

experimenty probíhaly na jednom pracovišti, byly prováděny jedním týmem za identických 

podmínek. Jednotlivé modely tak bylo možné srovnat v rámci definovaných parametrů jejich 

využitelnosti k hodnocení efektu eliminačních metod. 
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7. Závěr 

 

Zvířata ve všech intervenčních skupinách naplnila kritéria akutního selhání jater do 12 hodin 

od intervence. Rozdíly v základních parametrech selhání (intrakraniální tlak, cerebrální 

perfuzní tlak, amoniak, INR) byly ve srovnání s kontrolní skupinou signifikantní.  

Ze tří využitých typů chirurgických modelů má devaskularizace nejprogresivnější dynamiku 

jaterního selhání a zároveň nejvyšší korelát s humánní medicínou. Využití tohoto modelu 

v hodnocení léčby akutního selhání jater je limitované časnou hemodynamickou 

nestabilitou. Model hepatektomie je technicky nejjednodušší, snadno reprodukovatelný a 

vhodný k hodnocení všech typů podpůrných eliminačních metod. Jeho nevýhodou je 

nepřítomnost nekrotického jaterního parenchymu, který hraje významnou roli v rozvoji 

syndromu akutního jaterního selhání. Resekční model je jediný potencionálně reverzibilní a 

splňuje nejvíce parametrů ideálního modelu. Nevýhodou je však jeho technická náročnost. 

Práce nabízí srovnání tří základních chirurgických modelů akutního jaterního selhání včetně 

výsledků kompletní monitorace relevantních parametrů a hodnocení využitelnosti pro 

hodnocení jednotlivých terapeutických metod. Tato práce a její výsledky vytvářejí podklady 

pro další studie nutné k vývoji nových a efektivních eliminačních metod a jejich zavedení do 

klinické praxe u nemocných s akutním jaterním selháním.  
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Seznam zkratek 

ASJ Akutní Jaterní Selhání 

HE Jaterní Encefalopatie 

ALS Artifitial Liver Support 

BAL Bioartifitial Liver 

ELAD  Extracorporeal Liver Assist Device 

MELS Medular Extracorporeal Liver System 

MARS Molecular Adsorbent Recycling System 

FPSA Fractionated Plasma Separation and Adsorbtion 

SEPET Selective Plasma Filtration Therapy 

HE Srdeční Frekvence 

MAP Střední Arteriální Tlak 

CI Srdeční Index 

SVRI Index Systémové Vaskulární Rezistence 

BMI Body Mass Index 

ICP Intrakraniální Tlak 

CPP Mozkový Perfůzní Tlak 

PCA Devaskularizační Model 

RES Resekční Model 

HEP Model Hepatektomie 

KON Kontrolní Skupina 

AKI Akutní Selhání Ledvin 

SIRS Systémová Zánětlivá Odpověď 
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