
Souhrn 
 

Úvod 

Klinicky relevantní model akutního selhání jater (ASJ) je nezbytný nejenom pro zkoumání 

patofyziologie onemocnění, ale i k hodnocení potencionálních terapeutických metod. 

ASJ je závažné, obvykle rychle progredující onemocnění s vysokou mortalitou (60 – 90 %). 

Vedle akutní transplantace jater, jejíž provedení je limitováno nedostatkem dárců, je jedinou 

možnou léčebnou alternativou nasazení biologických či nebiologických eliminačních metod. 

K prokázání účinnosti těchto metod je nutné vytvořit klinicky relevantní model ASJ na velkém 

laboratorním zvířeti. Chirurgicky indukované ASJ se jeví jako výhodnější než modely založené 

na intoxikaci. Ideální model ASJ doposud nebyl publikován. Chirurgické modely ASJ jsou 

devaskularizační, resekční a model hepatektomie. 

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

využitelnost k testování biologických i nebiologických podpůrných metod.  

Materiál a metoda 

Pro účely experimentu bylo použito laboratorní sele o váze 35 - 45kg. Po úvodu do celkové 

anestézie bylo zavedeno termodiluční čidlo cestou v.jugularis. Kanylovány byly v. a a. 

femoralis k  invazivní monitoraci krevního tlaku a aplikaci infuzí a léků. Po provedení 

laparotomie, zavedení epicystostomie a gastrostomie bylo vypreparováno lig. 

hepatoduodenale. Základem devaskularizace (PCA) byl porto-kavální shunt s podvazem 

společné hepatické artérie v jedné době. Resekční model (RES) byl vytvořen pomocí 

rozšířené levostranné hemihepatektomie (>70 %) s ischemizací reziduálního parenchymu (40 

minut). Hepatektomie (HEP) byla provedena po zaklipování portální žíly a dolní duté žíly. K 

rekonstrukci oběhu sloužila Y polyetylenová spojka. U kontrolní skupiny zvířat byly zavedeny 

všechny vstupy, provedena laparotomie, epicystostomie a gastrostomie bez další intervence. 

Všechna zvířata byla sledována v  narkóze 12 hodin od operace. Zavedeno bylo 

intraparenchymatozní čidlo k monitoraci intrakraniálního tlaku (ICP). Odběry krve 

k biochemickému vyšetření byly prováděny každé 3 hodiny. Začátek ASJ byl definován jako 

nástup intrakraniální hypertenze (ICP > 20mmHg) a koagulopatie (INR >1,5). Pokus byl 

ukončen utracením zvířete a pitvou. 

 

 



Výsledky  

K zařazení hodnotitelných 8 zvířat bylo ve skupinách PCA, RES a HEP použito 18, 19 a 10 

zvířat. Zvířata ve všech intervenčních skupinách splnila během 12 hodinového sledování 

kritéria ASJ. Nejrychlejší nástup intrakraniální hypertenze, hyperamonémie doprovázené 

hemodynamickou nestabilitou byl pozorován ve skupině PCA. U zvířat v této skupině se 

objevila po 3 hodinách od operace hypoglykémie, všechna vyžadovala inotropní podporu 

v posledních hodinách pokusu a u všech došlo k renálnímu selhání. Resekční model byl 

technicky náročný a vyžadoval použití radiofrekvence a argon plazma koagulace k ošetření 

resekční plochy. Přesto jako jediný vykazoval významnou peroperační krevní ztrátu. Vzestup 

ICP byl pomalejší a nedošlo ani k dekompenzaci oběhu v takové míře jako ve skupině PCA. 

Relativně rychlý pokles perfuzního cerebrálního tlaku však zmenšil terapeutické okno. 

Provedení hepatektomie bylo nejjednodušší a s nejkratším nácvikem. Nepřítomnost 

nekrotické jaterní tkáně vedla k nejpomalejšímu nástupu nitrolební hypertenze. Zvířata ve 

skupině HEP byla hemodynamicky stabilní, což umožňuje snadné využití k testování 

eliminačních metod. Rozdíly v základních parametrech selhání (ICP, amoniak, INR) byly ve 

všech intervenčních skupinách ve srovnání s kontrolní skupinou signifikantní.  

Závěr 

Ze tří využitých typů chirurgických modelů má devaskularizace nejprogresivnější dynamiku a 

zároveň nejvyšší klinický korelát. Využití tohoto modelu v hodnocení léčby ALS je však 

limitované časnou hemodynamickou nestabilitou. Model hepatektomie je snadno 

reprodukovatelný. Jeho nevýhodou je nepřítomnost nekrotického jaterního parenchymu, 

který hraje významnou roli v rozvoji syndromu ASJ. Resekční model je jediný potencionálně 

reverzibilní a splňuje nejvíce z parametrů ideálního modelu ASJ. Nevýhodou je jeho 

technická náročnost. 
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