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Ventilace s mandatorním minutovým

objemem u předčasně narozených dětí

Ventilace s mandatorním minutovým objemem (MMV) je relativně jednoduchý režim ventilace s uzavřenou smyčkou, 
při jehož použití ventilátor poskytuje tlakově omezené, mandatorní dechy s cílovým objemem, když minutový objem 
generovaný tlakově podporovaným spontánním dýcháním klesne pod stanovený minimální minutový objem 
(MV). Ventilátor v tomto režimu průběžně přizpůsobuje mechanickou dechovou podporu a přitom zajišťuje 
minimální úroveň minutové ventilace. Kromě toho lze tento režim považovat za strategii bezpečného odvykání 
od mechanické plicní ventilace, protože kombinuje přizpůsobení frekvence s přizpůsobením tlaku do jednoho 
režimu a mění tyto parametry podle potřeb konkrétního pacienta. Navíc se bezpečně přizpůsobuje případným 
únikům, pokud jde o citlivost triggeru, a kompenzuje úniky v režimu Volume Guarantee.
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Pacienta je nutno co nejrychleji odvyknout od mechanické 

plicní ventilace, aby se snížilo riziko BPD/VILI

Jednou z  nejběžnější komorbidit předčasného narození je 
bronchopulmonální dysplazie (BPD). Podle příslušných studií 
je odložení extubace na dobu překračující první 3 až 7 dní spojeno 
se zvýšením rizika BPD a úmrtí: Novorozenci s porodní hmotností 
pod 1000 g, kteří se narodili před 28. týdnem těhotenství, vykazují 
sedmkrát vyšší výskyt BPD, pokud jsou na umělé plicní ventilaci 
déle než 7 dní, ve srovnání s těmi, u nichž došlo k časné extubaci1. 
Konečným cílem terapie by mělo být snížení výskytu BPD díky 
prevenci poškození plic v souvislosti s ventilátorem (VILI).

KLINICKÉ ZÁSAHY NEBO STRATEGIE K ZABRÁNĚNÍ BPD 
Vedle zvážení možnosti méně invazivního podávání  surfaktantu 
a opatrného používání kyslíku je klíčem dobrá ventilační strategie. 
Čím déle je pacient na umělé plicní ventilaci, tím vyšší je riziko rozvoje 
BPD. Pokud však nelze zabránit intubaci, pak je nejdůležitější 
předejít poškození plic a dosáhnout toho, aby se pacienti na 
umělé plicní ventilaci co nejdříve vrátili ke spontánnímu dýchání. 
Závislost na umělé plicní ventilaci lze snížit pomocí těchto opatření:  

– snížení hyperventilace a hypoventilace
– zkrácení celkové doby ventilace
– prevence volutraumatu a barotraumatu
– podněcování spontánního dýchání 
– snížení WOB vhodnou podporou spontánního dýchání

Pacienta je nutno co nejrychleji odvyknout od umělé 
plicní ventilace, aby se snížilo riziko BPD/VILI.
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RYCHLÉ A BEZPEČNÉ ODVYKÁNÍ POMOCÍ REŽIMU 
MANDATORNÍ MINUTOVÉ VENTILACE
Začátek ventilační terapie je vždy začátkem procesu odvykání. 
Pro prevenci chronického plicního onemocnění, jako je 
bronchopulmonální dysplazie (BPD), je rozhodující přímo pomoci 
dítěti ke znovuzískání jeho respiračního refl exu. Specializované 
terapeutické přístupy mohou usnadňovat a automatizovat odvykání. 

Režim MMV, který funguje nepřetržitě v  reálném čase, uzavírá 
pomyslný kruh při odvykání a hladkém procesu přenesení dechové 
práce z ventilátoru zpět na pacienta.

Naše ventilátory Dräger Babylog vám mohou pomoci zvládnout 
celý průběh respirační péče včetně ventilační podpory, prevence 
intubace a režimů odvykání po extubaci:

PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ RESPIRAČNÍ TERAPIE U NOVOROZENCŮ
Ventilační strategie – od předcházení intubaci přes zotavení dítěte až po bezpečný proces odvykání a rozvoje novorozence – lze 
chápat jako kontinuum závislostí, které provázejí novorozence a poskytovatele péče od začátku až do konce respiračních potíží, jak je 
znázorněno v našem přehledu poskytování respirační péče.

PREVENCE
STABILIZACE

ODVYKÁNÍ

ZOTAVENÍ

    NEINVAZIVNÍ 
VENTILACE

   INVAZIVNÍ 
VENTILACE
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VENTILACE S MANDATORNÍM MINUTOVÝM OBJEMEM 
Ventilace s mandatorním minutovým objemem (MMV) přispívá k rozvoji 
vzorců dýchání iniciovaného pacientem a zároveň zajišťuje udržení 
potřebné minimální úrovně minutové ventilace. Synchronizované dechy 
s  tlakovou podporou spontánně iniciované pacientem jsou doplněny 
tlakově omezenými mandatorními dechy s  garantovaným objemem, 
když minutový objem generovaný tlakově podporovaným spontánním 
dýcháním klesne pod uživatelem stanovený mandatorní minutový objem. 
Režim MMV tudíž zahrnuje také integrovanou ventilaci pro případ apnoe.

SYNCHRONIZACE VENTILACE A AUTOMATIZACE PROCESU 
ODVYKÁNÍ 
Synchronizovaná ventilace zlepšuje komfort pacienta, snižuje 
riziko úniků vzduchu a také riziko a závažnost dysfunkce bránice.2 
Režim MMV vychází z režimu SIMV s Volume Guarantee. Klasický 
režim SIMV však nepodporuje spontánní dechy v  případě, kdy 
novorozenec dýchá rychleji, než je nastavená hodnota mandatorní 
dechové frekvence (RR), takže je novorozenec nucen vykonávat 
velkou dechovou práci v důsledku použití endotracheální kanyly, 
jak tomu je během odvykání. Odvykání navíc vyžaduje pečlivé 
monitorování a manuální interakci. Vyvinutí režimu SIMV s tlakovou 
podporou (PS) přineslo přechodnou možnost nastavení ventilátoru 
tak, aby došlo k rozložení dechové práce mezi ventilátor a pacienta, 
přičemž je zajištěna tlaková podpora, která odpovídá rozdílu mezi 
mandatorními a spontánními dechy.2

Ventilace s  cílovým objemem (Volume Guarantee) zajišťuje 
stabilnější výměnu dýchacích plynů a zároveň snižuje riziko 
cyklického volutraumatu a umožňuje rychlejší snižování tlaků 
ventilátoru ve srovnání s ventilací bez stanovení cílového objemu. 
Ačkoli funkce Volume Guarantee usnadňuje automatizované 
snižování špičkového inspiračního tlaku během odvykání v režimu 
SIMV, snižování dechové frekvence a přenos dechové 
práce z ventilátoru na pacienta značně závisí na aktivních 
změnách nastavení ventilátoru klinickým lékařem.2

Režim ventilace s mandatorním minutovým objemem (MMV) staví 
na přínosech těchto standardních režimů ventilace novorozenců, 
včetně synchronizace, garantovaného objemu a diferenční tlakové 
podpory spontánních a mandatorních dechů, které nabízí režimy 
PC-SIMV/VG+PS. Režim MMV má tu výhodu, že poskytuje 
ještě stabilnější výměnu dýchacích plynů, jelikož mandatorní 
frekvence ventilátoru se průběžně automaticky přizpůsobuje tak, 
aby „garantovala“ minimální úroveň minutové ventilace (MV), což 
je klíčový faktor určující míru odstraňování oxidu uhličitého z plic.
Režim MMV, který funguje nepřetržitě v reálném čase, však také 
uzavírá pomyslný kruh při odvykání a hladkém procesu přenesení 
dechové práce z ventilátoru zpět na pacienta.2 Odvykání tak probíhá 
po celý den, a ne jen během určitých krátkých období, takže se 
celková doba, po kterou je pacient na mechanické plicní ventilaci, 
může zkrátit.

SHRNUTÍ: MOŽNÉ PŘÍNOSY VENTILACE S MANDATORNÍM 
MINUTOVÝM OBJEMEM 2,3,4,5,6,7,8,9,10

1)  Široký rozsah ventilační podpory, který umožňuje pomáhat 
novorozenci s dýcháním po celou dobu, kdy potřebuje 
mechanickou plicní ventilaci;

2)  Stabilnější možnost regulace arteriálních koncentrací 
dýchacích plynů díky stabilnější minutové ventilaci;

3)  Automatizované odvykání podle mandatorní dechové 
frekvence a špičkového inspiračního tlaku;

4)  Bezproblémová ventilace při apnoe v rámci předem 
nastavených bezpečnostních limitů, aby nedošlo 
k hypoventilaci;

5)  Přínosy vyplývající z biologicky proměnlivého rytmu dýchání, 
který souvisí se zvýšeným podílem pacienta na určování 
způsobu dýchání;
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OHLASY ZÁKAZNÍKŮ

Co o ventilaci s mandatorním minutovým objemem říkají odborníci

„Tato bezproblémová ventilace pro případ apnoe představuje 
pojistku pro pacienta, snižuje frekvenci a závažnost poruch 
okysličení a kardiovaskulární stability, přičemž umožňuje, aby 
novorozenci začali opět spontánně dýchat.“

Jane Pillow, spoluředitelka Centra pro výzkum a vzdělávání v oblasti 
neonatologie na Univerzitě Západní Austrálie

1 Berger J, Mehta P, Bucholz E, Dziura J, Bhandari V. Impact of early extubation and reintubation on the incidence of bronchopulmonary dysplasia in neonates. Am J Perinatol 2014; 31(12):1063-72.
2 Pillow J. Mandatory Minute Ventilation: Background and Clinical Applications. Drägerwerk AG & Co. KGaA. 2019: 9106653.
3 Sassoon CS, Zhu E, Caiozzo VJ. Assist-control mechanical ventilation attenuates ventilator-induced diaphragmatic dysfunction. Am J Respir Crit Med 2004; 170(6): 626-32.
4 Futier E, Constantin JM, Combaret L, et al. Pressure support ventilation attenuates ventilator-induced protein modifications in the disphragm. Crit Care 2008; 12(5): R116.
5  Claure N, Suguihara C, Peng J, Hehre D, D’Ugard C, Bancalari E. Targeted minute ventilation and tidal volume in an animal model of acute changes in lung mechanics and episodes  

of hypoxemia. Neonatology 2009; 95(2): 132-40.
6 Poets CF, Rau GA, Neuber K, Gappa M, Seidenberg J. Determinants of lung volume in spontaneously breathing preterm infants. Am J Respir Crit Care Med 1997; 155(2): 649-53.
7  Bartolak-Suki E, Noble PB, Bou Jawde S, Pillow JJ, Suki B. Optimization of Variable Ventilation for Physiology, Immune Response and Surfactant Enhancement in Preterm Lambs.  

Front Physiol 2017; 8: 425.
8 Davis S, Potgieter PD, Linton DM. Mandatory minute volume weaning in patients with pulmonary pathology. Anaesth Intensive Care 1989; 17(2): 170-4.
9 Berry CA, Suki B, Polglase GR, Pillow JJ. Variable ventilation enhances ventilation without exacerbating injury in preterm lambs with respiratory distress syndrome. Pediatr Res 2012; 72(4): 384-92.
10 Pillow JJ, Musk GC, McLean CM, et al. Variable ventilation improves ventilation and lung compliance in preterm lambs. Intensive Care Med 2011; 37(8): 1352-9.
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Režim ventilace s mandatorním minutovým objemem je k dispozici u následujících ventilátorů Dräger:

Babylog VN800 Babylog VN600 Evita V800 Evita V600

Další informace o ventilaci s mandatorním minutovým objemem najdete na adrese www.draeger.com/neonatal-ventilation
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ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Medical s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 760 141
Fax +420 272 769 242
recepcecz@draeger.com
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SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo

www.draeger.com

Výrobce:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Německo

Příslušného regionálního 
obchodního zástupce 
najdete zde: 
www.draeger.com/kontakt

Dräger - South East Europe
Regional Management 
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com

Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích.
Zmiňované obchodní známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích, 
v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.


