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 Úvod. 

 

Biologické systémy na začiatku vzniku (stvorenia?) života na našej planéte vznikali vo 

vodnom prostredí. Metabolizmus (produkcia použiteľných energetických substrátov – 

ATP) je založený na kyslíkovom spaľovaní živín, potrebuje do organizmu dostať kyslík 

(v začiatkoch rozpustený vo vodnom prostredí). Niektoré jednobunkové organizmy žijúce 

v hĺbkach oceánov utilizujú tepelnú energiu podmorských tepelných zdrojov ( podmorské 

sopky) a nepotrebujú k životu kyslík- sú to vzácne výnimky. Ak nespomenieme 

jednobunkové organizmy žijúce vo vode, ale organizmy vyššie (ryby), žiabre sú 

v kontakte s vodou a transportujú cez seba kyslík vo vode rozpustený do krvi 

(hemoglobín). Ulovená ryba má žiabre ružové, vlhké. Presunom života na súš sa vyvíjali 

rôzne druhy „biologických zariadení“, ktorými sa kyslík dostával do krvi suchozemských 

živočíchov. Ak si rozoberieme anatomicky, ale aj funkčne alveolokapilárnu membránu 

(AKM), ktorá sa vyvinula, vždy sa jednalo o veľmi jemnú štruktúru, ktorá má len 3 

tenulinké vrstvy, z toho 2 bunkové vrstvy a to endotel kapilár a alveolárnu 

výstelku,a okrem toho  spojovaciu „hmotu“ tvorenú interstíciom.  

Obr.1/0 

 

 

Prečo ryba zahynie na suchu, keď je dostupnosť O2 ďaleko vyššia na vzduchu 

v porovnaní s vodou ? Voda sa z povrchu žiabier odparuje (relatívna vlhkosť vo vode je 

100%, na vzduchu 40%) pomerne rýchlo a dochádza k dehydratácii povrchovej vrstvy 

buniek ( kvázy alveolárnej výstelky), bunky strácajú objem, zvrašťujú sa, trhajú sa nielen 

medzibunkové spoje, ale postupne aj spoje s endotelom kapilár dochádza k poruche 

transportu plynov, krvácaniu do žiabier a „uduseniu ryby“.  

Pľúca, ktoré sa vyvinuli majú jedinečný systém, ktorý zabraňuje práve vyššie opísanému 

mechanizmu vyschnutia alveolárnej výstelky a to tým, že vzduch,  ktorý dýchame sa 
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v dýchacích cestách ohrieva a zvlhčuje na 100% relatívnej vlhkosti pri telesnej teplote 

cca 37 °C, takže do alveolárneho priestoru sa dostáva vzduch zvlhčený na 100% pri danej 

teplote (obsah vody 44mg/l vzduchu). Alveolárny epitel sa nevysušuje, pri 100% R.V. sa 

voda z buniek neodparuje – fyzika nepustí, ( bunky alveolárnej výstelky sa 

nedehydratujú)  a nenarušuje sa činnosť pľúc. Transport plynov cez alveolokapilárnu 

membránu sa  neporuší, podobne ako sa neporuší kapilárny endotel. V prípade, že by sme 

aplikovali do alveolárneho priestoru suchý plyn , napríklad pri umelej ventilácii, skončilo 

by to asi tak, ako u vyššie spomínanej ryby. 

Nech sa čitateľ nehnevá za tento úvod, ale vyššie spomínané tvorí okrem ďalších faktov 

základ pre napísanie nasledujúcich niekoľko desiatok strán textu. 

 

I. Základné fyziologické poznámky 

 

Za fyziologických podmienok sa okolitý vzduch, ktorý vdychujeme, zvlhčuje a ohrieva 

pri prietoku hornými dýchacími cestami (HCD) i dolnými dýchacími cestami (DDC) na 

telesnú teplotu, t.j. cca T=37°C a na 100 % relatívnej vlhkosti (R.V).  

 

Alveolárny plyn je teda vždy zvlhčený na 100 %R.V. pre teplotu plynu v alveoloch, 

t.j. 37 °C, resp. telesnú teplotu. Dôležitú úlohu zohráva tzv. anatomický mŕtvy priestor 

(VDaw), ktorý môžeme považovať za priestor miešací, kde sa zmiešava plyn z HCD a 

časť exspirovaného alveolárneho plynu. Čerstvý dýchací plyn tečúci do alveolárneho 

priestoru, až po zmiešaní v miešacom priestore dostáva všetky parametre vlhkosti , 

teploty a chemického zloženia. 

 

Základné problémy zvlhčovania a ohrievania dýchacích plynov v intenzívnej 

medicíne. 

 

V prípade, že pacientovi pri umelej ventilácii pľúc UVP, ale aj pri oxygenoterapii 

aplikujeme arteficiálne zmes plynov, musíme si uvedomiť, že pri intubácii (OTI) 

endotracheálnou kanylou (ET) alebo tracheostómii (TS) tracheostomickou kanylou (TT) 

obchádzame umelým bypassom HCD, ako aj časť DDC, ktoré aj z hľadiska zvlhčovania 

a ohrievania dýchacích plynov majú nenahraditeľný význam. Aj pri spontánnom dýchaní 

otvorenými ústami dochádza k bypassovaniu HCD s nižšie uvedenými dôsledkami.  
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Základné fyziologické a biofyzikálne fakty. 

 

Počas nádychu je vzduch aktívne zohrievaný mechanizmami konvekcie a kondukcie 

tepla z povrchu nosovej sliznice, súčasne dochádza k odparovaniu molekúl vody z 

povrchovej tekutiny (hlienu) pokrývajúcej sliznicu, v smere koncentračného gradientu. 

Studený vzduch prichádzajúci z vonkajšieho prostredia nie je schopný „udržať“ vlhkosť , 

pretože maximálna kapacita pre vodnú paru je nízka ( závisí od teploty vzduchu / plynu) . 

Táto schopnosť sa priamoúmerne zvyšuje s jeho ohrievaním, čiže vzduch sa ohrieva 

a saturuje vodnou parou súčasne (stúpa maximálna kapacita pre vodnú paru, viď v 

ďalšom). Ohrievaniu a zvlhčovaniu vzduchu napomáha aj laminárny typ prúdenia 

vzduchu v nosových prieduchoch, pričom sa prúdiaci vzduch dostáva do tesného 

kontaktu so sliznicou a ohrieva sa.  

Počas výdychu prebiehajú tieto procesy opačne, časť tepla sa odovzdáva sliznici a s 

ochladzovaním vzduchu pri výdychu sa znižuje jeho schopnosť “udržať“ vlhkosť, preto 

voda kondenzuje späť na povrchu sliznice. Tento protiprúdový výmenný mechanizmus 

nie je dokonalý a vždy, aj za fyziologických okolností, sa časť tepla ako aj tekutiny z 

povrchu dýchacích ciest dostáva s vydychovaným vzduchom do vonkajšieho prostredia a 

je nevyhnutné ich doplniť. Ohrievanie a zvlhčovanie funguje aj v dolných dýchacích 

cestách (trachea, bronchy....), v princípe identickým mechanizmom.  Straty tekutiny sú 

bezprostredne nahrádzané a to priamo prostredníctvom bohatého cievneho zásobenia 

nosovej sliznice, ako aj sliznice DDC  a jej početných cievnych štruktúr.  

Artériová krv pritekajúca do oblasti sliznice je distribuovaná do kapilárnej siete, ktorá sa 

nachádza blízko pod povrchom sliznice a tak sa teplo odovzdáva z kapilárnej krvi sliznice 

priamo do vzduchu (plynu) prúdiacemu cez nosové prieduchy ako a DDC. Straty tepla 

a vody zo sliznice dýchacích ciest sa zhoršujú pri vdychovaní studeného suchého 

vzduchu. Súčasne so zvýšením prekrvenia, ktoré dodáva sliznici „teplo“, dochádza aj k 

zvýšeniu cievnej permeability a činnosti žliazok, ktoré zas dopĺňajú množstvo tekutiny 

pokrývajúcej povrch sliznice, teda hlienu.  

Nos dokáže zohriať vdychovaný vzduch z izbovej teploty cca 23°C na cca 30 – 33 °C v 

hypofaryngu. Nezabúdajme, že vdychovaný vzduch je nasýtený vodnou parou cca od 35-

70% R.V, čo závisí od prostredia v ktorom sa nachádzame. Kyslík ako aj vzduch 

z centrálneho rozvodu plynov neobsahuje žiadne vodné pary a R.V.= 0. 
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Obr.1/1 

 

Kongescia sliznice vyvolaná zvýšením prekrvenia spolu so zvýšením produkcie sekrétu 

vedie k zvýšeniu prietokového odporu nosových prieduchov. Tento mechanizmus 

podporuje turbulentné prúdenie vzduchu a tým jeho lepší kontakt so sliznicou. Následne 

sa významne zlepšuje zohrievanie a zvlhčovanie vdychovaného vzduchu. Problémom 

môže byť ďalšie zvyšovanie prietokového odporu, ktoré vedie k zmene nádychu z 

nazálneho na orálny, pričom úprava vzduchu pri nadychovaní cez ústa nie je zďaleka taká 

efektívna.  

V prípade zvýšenia spotreby kyslíka v organizme pri fyzickej námahe či iných procesoch 

vyžadujúcich zvýšenie ventilácie sa mení spôsob nadychovania – preferuje sa 

nadychovanie cez ústa. Tento mechanizmus sa aktivuje pri hodnote minútovej ventilácie 

cca 40 l/min u dospelého jedinca. Pri orálnom spôsobe nadychovania (nielen pri 

hyperventilácii, ale aj u pacientov dýchajúcich ústami atmosférický vzduch), resp. pri 

bypassovaní horných dýchacích ciest endotracheálnou (ET) či tracheostomickou (TT) 

kanylou, alebo pri nízkej teplote vdychovaného vzduchu sa už do procesu úpravy 

vzduchu výrazne zapájajú aj dolné dýchacie cesty, nakoľko sa nosová dutina obchádza. 
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Obr.2/1 

 

 

Pri umelej ventilácii pľúc (UVP) preberáme na seba zodpovednosť za ventiláciu pľúc, 

ako aj množstvo vplyvov UVP na organizmus. Preberáme tiež zodpovednosť za prípravu 

dýchacej zmesi plynov nielen čo do obsahu O2,  prípadne ďalšieho chemického zloženia, 

ale aj čo do jej teploty a vlhkosti. Nízka teplota dýchacích plynov a malá relatívna 

vlhkosť vedú k stratám čistej vody z organizmu, výrazným energetickým stratám 

(odparovanie), a hlavne ku komplikáciám z titulu zahusťovania sekrétu (odparením vody) 

v dýchacích cestách, jeho retencie z porušenia funkcie mukociliárneho transportu, 

obštrukcie dýchacích ciest, infekcie.  Dochádza k  problémom s toaletou dýchacích ciest 

a vzniku atelektáz a zápalov. 

Na tento fakt sa však často zabúda a má to výrazne nepriaznivé dopady na morbiditu a v 

neposlednom rade aj na mortalitu umelo ventilovaných, ale aj spontánne dýchajúcich 

pacientov. 

 

I.1. Anatomický mŕtvy priestor (VDaw) a jeho funkcia z pohľadu homeostázy 

teploty a vlhkosti v alveolárnom kompartmente. 

 

Anatomický mŕtvy priestor (VDaw)  predstavuje časť ventilácie, teda časť dychového 

objemu, ktorý neparticipuje na výmene plynov medzi alveolami a krvou v pľúcnych 

kapilárach. Táto neefektívnosť výmeny plynov je spôsobená tým, že časť plynu, ktorý sa 
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v inspíriu dostáva na jeho konci do dýchacích ciest nie je v priestore,  v ktorom by mohlo 

dôjsť k výmene plynov  - alveolárny kompartment. VDaw má ale významnú úlohu pri 

zvlhčovaní a ohrievaní dýchacích plynov. Človek je suchozemský živočích a dýcha 

vzduch, ktorý má definované fyzikálne parametre v širokom rozsahu teplôt cca. ( -60 + 

60 °C) a R.V. (3 – 95 %) . V alveolárnom priestore s jeho všeobecne známou 

anatomickou a  histologickou štruktúrou je za všetkých okolností teplota rovná telesnej 

teplote a R.V. približne 100%. Ak by tomu tak nebolo a klesla by teplota, ale hlavne R.V. 

pod vyššie uvedené hodnoty, došlo by k rýchlemu odparovaniu vody z buniek alveolárnej 

výstelky, ich poškodeniu, sekundárnemu poškodeniu alveolo-kapilárnej membrány 

a endotelu kapilár, teda k znefunkčneniu výmeny plynov v pľúcach. Udržanie 

intraalveolárnej homeostázy ( z hľadiska teploty a vlhkosti) je nevyhnutné.  

Obr 3/1 
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Obr.4/1  Funkcia VDaw pri stabilizácii teplotnej a vlhkostnej homeostázy alveolárneho 

priestoru. ( Schéma zobrazuje pomery teploty a vlhkosti v priestore od hypofaryngu 

nižšie, pri zachovalej funkcii nosa –teoretické schéma). 

 

 

 

Na začiatku  inspíria ( inspiračného prietoku)  (A) je plyn (vzduch) nachádzajúci sa 

v objeme VDaw veľmi dobre ohriaty a zvlhčený, pretože počas predošlého exspíria (B) 

sa dostal do VDaw z alveolárneho priestoru (37°C a 100% R.V). Počas nasledujúceho – 

prebiehajúceho - inspíria sa táto časť inspirovaného plynu dostáva do alveolárneho 

priestoru a až nasledujúcu porciu inspirovaného plynu (C) cca 60% objemu je potrebné 

už len adekvátne „dovlhčiť“ na potrebné hodnoty. Toto platí za podmienky , že 

VDaw/VT = 0,3. Na začiatku ďalšieho exspíria sa plyn dostáva z alveolárneho priestoru 

do VDaw a v priebehu exspíria  do jeho ukončenia tento objem postupne vypĺňa VDaw 

plynom s teplotou a vlhkosťou, aké boli v alveolárnom kompartmente (D). VDaw vytvára 

nárazník (pufer) pred prítokom inspirovaných plynov s fyzikálnymi parametrami 

schopnými poškodiť alveolárne kompartmenty. Počas celého priebehu inspíria  je vzduch 

samozrejme zvlhčovaný aj sliznicou konduktívnych dýchacích ciest. V prípade bypassu 
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horných dýchacích ciest (nosohltan) budú teplotné a vlhkostné pomery závislé hlavne 

od ohrievania a zvlhčenia dýchacích plynov pomocou technických prostriedkov.  

 

II. Relatívna vlhkosť dýchacích plynov. 

 

Aj za normálnych okolností vzduch nie je suchý, ale obsahuje určité množstvo vodných 

pár (mgH2O/l), ktoré majú svoj parciálny tlak (pH2O).  

Výnimku tvorí plyn dodávaný ventilátormi, alebo inhalácia O2, kde sa používa na pohon 

stlačený vzduch a O2, ktoré z výrobného princípu (kompresia vzduchu- vyzrážanie vody 

a frakčná destilácia O2) neobsahujú žiadnu vodnú paru, teda ich vlhkosť je nulová. 

U ventilátorov pracujúcich s pohonom na princípe turbíny, kompresora a podobne, je 

relatívna vlhkosť inspirovaného plynu do 0 – 30%ˇ. Čím vyššia je koncentrácia O2, tým 

nižšia je R.V., pretože O2 neobsahuje žiadnu vodnú paru. 

V prípade, že je vzduch saturovaný vodnými parami tak, že už viac vodných pár nemôže 

pri danej teplote obsahovať ( vyzrážali by sa na tekutú vodu najprv vo forme malých 

kvapiek – tak ako vzniká hmla), hovoríme o 100 %-nej saturácii plynu vodnými parami, 

alebo o maximálnej kapacite pri danej teplote vzduchu (plynu). 

Obr.1/2 
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Absolútna vlhkosť A.V. /absolute humidity-A.H./ plynu je aktuálne množstvo 

vodných pár na jeden liter plynu pri danej teplote a vyjadrujeme ho v mgH2O na liter 

plynu, alebo ako parciálny tlak (pH2O).  

Pomer medzi aktuálnym množstvom vodných pár vyjadrenom v mg/l, resp.  (pH2Oakt) vo 

vzduchu a hodnotou 100 %-nej saturácie (maximálnej kapacite) vyjadrenej v mg/l, resp. 

(pH2Osat 100%)  pri danej teplote T, je tzv. relatívna vlhkosť (R.V.)  /relative 

humidity-R.H./ 

Obsah H2O v plyne zvlhčenom na 100% R.V. pri 37 °C je cca 44mg*l-1.  (pH2O = 6,25 

kPa = 47 mmHg ). 

 

                 pH20 aktuálna 

R.V     = ----------------------- * 100 

(pre T=x)       pH20 pri 100 % sat. 

 

T- teplota v st.C. 

Sat – saturácia 

 

!! Relatívna vlhkosť sa vzťahuje na danú teplotu plynov!! 

Plnú saturáciu (maximálnu kapacitu) vodných pár v plynoch môžeme vypočítať pre 

rozmedzie T= od 10 do 40 °C. podľa vzorca. 

 

pH2O(T) = 0.133*(9.99 - 0.39*T + 0.038*T2)  (kPa) 

 

T- teplota v °C. 

 

Pre ilustráciu uvediem príklad. 

Pacient je umelo ventilovaný a inspirovaný plyn je zvlhčený na 100 % R.V. pri T= 30 °C. 

Otázka je , aká bude R.V. alveolárneho plynu, ak sa tento zohreje na 37 °C v pľúcach 

pacienta? 

pH2O(30)= 4,3 kPa = (32 mmHg) , pH2O(37)= 6,25 kPa = (47 mmHg) 

 

R.V.= 4,3/6.25*100 = 68,5 % 
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Z uvedeného vyplýva, že relatívna vlhkosť alveolárneho plynu bude len 68,5%, čo v 

žiadnom prípade nie je možné považovať za hodnotu dostatočnú. Ide o modelový príklad, 

kde sme nerátali s prípadným zmiešavaním plynov v mŕtvom priestore  (VDaw). 

Ak si uvedomíme, že niekedy aplikujeme aj studenší plyn, napr. ET kanylou, hodnoty 

R.V. budú katastrofálne nízke. 

Z vyššie uvedených teoretických úvah a príkladov vyplýva, že pri umelej ventilácii pľúc, 

ale aj pri otvorených dýchacích cestách by pacient nemal ventilovať dýchací plyn, ktorý 

je chladnejší než 34 -35 °C zvlhčený na 90 - 100 % R.V. Ideálne by bolo, ak by bol plyn 

zvlhčený na 100 % R.V. pri teplote 37±1 °C. 

Podobne je nevyhnutné zvlhčenie dýchacích plynov (zvyčajne O2) pri oxygenoterapii, 

kedy kyslík má R.V. = 0% a okolitý vzduch má zvyčajne R.V. = 40%. 

Výsledná zmes môže mať R.V. = 20 a menej %, pritom teplota kyslíka môže byť 

v zimných mesiacoch okolo 10°C.  Takýto studený a suchý plyn môže výrazným 

spôsobom poškodzovať nielen sliznicu nosnej dutiny, ale aj dolných dýchacích ciest, 

hlavne u pacientov dýchajúcich otvorenými ústami ( väčšina starších pacientov). 

Následky, vznikajúce poškodením epitelu, bronchospazmom, spomalením ciliárneho 

transportu,  odparením vody a zahustením hlienov, neschopnosťou ich odstraňovania 

kašľom, vedú k obštrukciám hlavne v malých dýchacích cestách s atelektázami a rozvoju 

zápalových procesov (bronchopneumónia, pneumónia ...). 

 

III. Technické princípy zvlhčovania dýchacích ciest. 

 

 Zvlhčovače, ohrievače  dýchacích plynov a generátory aerosólu. 

 

Definícia: Zvlhčovač - ohrievač dýchacích plynov je technické zariadenie, ktorého 

úlohou je nahradiť počas UVP jatrogénne, (ale aj pri spontánnom dýchaní otvorenými 

ústami) bypassované horné dýchacie cesty   a upraviť teplotné a vlhkostné parametre 

dýchacích plynov na parametre blízke fyziologickým hodnotám. Obsah vody a teplota 

plynu  v dolných dýchacích cestách a hlavne v alveolárnom kompartmente by mali 

dosiahnuť cieľové hodnoty cca 37°C a 100% R.V.  

Pri spontánnom dýchaní a oxygenoterapii ( aj bez bypassu HDC) optimalizovať teplotné 

a vlhkostné parametre dýchacieho plynu tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu sliznice 

nosa ako aj dolných dýchacích ciest, vrátane ich očisťovacích funkcií. 
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V určitých prípadoch je úlohou technického zariadenia, okrem vyššie spomínaných, 

pripraviť vodu alebo vo vode rozpustné medikamenty či iné substancie,  zvyčajne vo 

forme aerosólu a dopraviť ich  do dýchacích ciest za účelom lokálnej terapie (napr. 

antibiotiká), ale aj mukolýzy a pod. Tieto zariadenia nazývame „generátory aerosólu“. 

 

IV. Základné delenie zvlhčovačov dýchacích plynov. 

 

IV.1. Delenie podľa ohrievania dýchacích plynov. 

 

Vyhrievané ( teplé ) 

Nevyhrievané ( studené ) 

Všetky zvlhčovače môžu byť teoreticky vyhrievané alebo nevyhrievané. 

 

IV.2.  Delenie podľa spôsobu zvlhčenia plynu. 

 

1.Molekulárne  

a, prebublávacie 

b, kontaktné 

c, rekuperačné 

 

2.Partikulárne – generátory aerosólu 

a, tryskové 

b, ultrazvukové 

 

1. Molekulárne zvlhčovače sú taká skupina zvlhčovačov, pri ktorých dochádza k 

zvlhčovaniu dýchacích plynov výhradne vodnou parou (molekulami vody). Teda pri 

prietoku plynov cez tieto zvlhčovače sa plyn saturuje vodnou parou na 90-100 % R.V. pri 

zvolenej teplote.  

 

Prebublávacie zvlhčovače môžeme definovať ako také, pri ktorých časť alebo celý 

objem dýchacích plynov prechádza popod hladinu vody, ktorou prebubláva a tým sa 

zvlhčuje. 

Pokiaľ voda nie je ohrievaná na vhodnú teplotu je ich účinnosť veľmi malá. Pri ohrievaní 

vody je účinnosť výborná a sú vhodné do ventilačných okruhov ventilátorov, ktoré 
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nemajú režimy podpornej ventilácie, ako aj pre ohrievanie plynov pre oxygenoterapiu. 

Niektoré majú relatívne vysoký odpor prietoku. 

 

Najjednoduchší prebublávací molekulárny zvlhčovač bez ohrievania. Často 

aplikovaný v oxygenoterapii. Jeho účinnosť je z hľadiska zvlhčenia malá a je vhodný pre 

krátkodobú aplikáciu, alebo pre aplikáciu O2 terapie prietokom O2 nie väčším ako 2 

l/min. 

Napriek dokázateľným problémom a malej účinnosti sú široko používané aj pri vyšších 

prietokoch O2 ( 4 – 8l/min) ako lacná, ale potenciálne pacienta poškodzujúca náhrada 

zvlhčovača s ohrievaním dýchacej zmesi plynov, resp. O2. 

 

Obr.1/4. Prebublávací zvlhčovač bez ohrievania. 

 

 

 

 Kontaktné zvlhčovače môžeme definovať ako také, pri ktorých plyn pri prietoku 

zvlhčovačom kontaktuje s povrchom kvapaliny alebo nasiakavej látky, ktorá je vlhká 

(ponorená vo vode). Pri prúdení plynu sa tento zvlhčí a ohreje na vopred zvolenú teplotu. 

Ako zvlhčovače bez ohrievania sa prakticky nepoužívajú. Pri dostatočnej výmennej 

ploche sú veľmi účinné a pretože zásoba vody je relatívne malá sú dobre regulovateľné, 

čo sa týka teploty plynov. 
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Obr.2/4 Základné typy molekulárnych zvlhčovačov s ohrievaním. 

 

 

Prebublávacie zvlhčovače s ohrievaním sú optimálne na akúkoľvek oxygenoterapiu, či už 

s bypassovanými dýchacími cestami, alebo nosovými kanylami (nozdrily), alebo 

maskami. 

Kontaktné molekulárne zvlhčovače so spätnou väzbou sú pre dlhodobú UVP 

nevyhnutné. Kontaktné zvlhčovače bez spätnej väzby sú skôr vhodné pre krátkodobú 

UVP a O2 terapiu. 
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Rekuperačné zvlhčovače. 

 

Obr. 3/4. Princíp rekuperačného zvlhčovača. 

 

Rekuperačné zvlhčovače (HME – heat moisture exchanger) môžeme definovať ako 

také, ktoré pri exspíriu dýchacích plynov z pľúc pacienta zachytávajú podstatnú časť 

vlhkosti a tepla vo vhodnom materiáli, aby ho v nasledujúcom umelom inspíriu uvoľnili 

do inspirovaného plynu. Materiály použité na zachytávanie tepla a vlhkosti môžu byť 

hydrofilné, hydrofóbne, alebo ich kombinácia. 

Ich účinnosť je asi 60-75 %-ná. Sú vhodné ako doplnkové, na krátkodobú UVP alebo u 

spontánne dýchajúceho intubovaného či tracheostomovaného pacienta. Môžu byť 

kombinované s bakteriálnym filtrom. Majú však mnohé striktné kontraindikácie 

a  podstatné obmedzenia ( viď ďalší text). 

 

IV.2 Partikulárne zvlhčovače – generátory aerosólu  

 

Tieto zvlhčovače nie sú pravé zvlhčovače, ale generátory  aerosólu, ktoré generujú 

partikulárne častice vody (zvyčajne aerosól), ktorý pri inspiračnom prietoku dýchacích 

plynov okruhom ventilátora (u spontánne dýchajúceho pacienta prúdom spontánnym 

dychovým úsilím inspirovaných plynov) je odnášaný do dýchacích ciest pacienta. 

Partikuly vody ( vo vode rozpustenej látky)  sa v dýchacích cestách ohrejú a čiastočne 

odparia, čím zvyšujú obsah vodných pár v dýchacom systéme pacienta.  Podstatná časť 

častíc aerosólu sa v závislosti od veľkosti partikúl  deponuje v dýchacích cestách, ako aj  

v alveolárnom kompartmente.  Môžu byť účelovo kombinované s ohrievaním, ale 
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častejšie bez ohrievania. Môžu byť kombinované aj s niektorým molekulárnym 

zvlhčovačom. 

U týchto zvlhčovačov je vysoké riziko prenosu baktérií partikulami vodného aerosólu, 

preto „sterilné“ zaobchádzanie pri ich používaní je nevyhnutné. 

  

Tryskové partikulárne zvlhčovače sú také, ktoré vytvárajú aerosól tekutiny pri prietoku 

pohonného plynu pod vyšším tlakom systémom Venturiho trubice, kedy po nasatí 

kvapaliny je táto vhodným spôsobom rozprašovaná do jemného aerosólu . Aerosól 

pozostáva zvyčajne z partikúl od 2 do 20μm.  

Tento systém je výhodný pre aplikáciu liekov a mukolytík, ale je tu vysoké riziko 

infekcie, ktorá môže byť zanesená do pľúc partikulami vodného aerosólu.  

Existujú aj konštrukcie tryskových zvlhčovačov s tzv. uzatvoreným systémom, ktorých 

doplňovanie vody nie je prakticky  bakteriálne kontaminovateľné, pretože používajú 

sterilnú vodu v jednorazovom zásobníku. Sú s vyhrievaním a tým pádom okrem partikúl 

vody dodávajú do dýchacieho plynu aj vlhkosť = 100% R.V pri zvolenej teplote. Tieto sú 

vhodné pre zvlhčovanie spontánne dýchajúceho intubovaného pacienta, ako aj pre 

pacienta bez bypassu dýchacích ciest s „oxygenoterapiou“ cez tvárovú masku. 

 

Ultrazvukové partikulárne zvlhčovače sú také, ktoré generujú aerosól kvapaliny 

pôsobením ultrazvuku. V spodnej časti aerosolizačnej komory je ultrazvukový generátor 

(zvyčajne kmitajúci kryštál) riadený elektronickou časťou. Ultrazvukový generátor je 

oddelený od kvapaliny jemnou membránou, ktorá prenáša kmity do kvapaliny. Na 

povrchu vodnej hladiny sa odtrhávajú drobné kvapôčky tekutiny takzvanou „kavitáciou“ 

vytvárajúce aerosól.  Môžu byť kombinované s vyhrievaním. Veľkostné spektrum 

aerosólu je jemné , až pod 5 μm-0,1μm. Použitie u detí je spojené s rizikom 

hyperhydratácie, pretože penetračná schopnosť jemného aerosólu je výborná a dosahuje 

alveoly, odkiaľ sa vstrebe do obehu. Niekedy môžu nastať problémy s alveolokapilárnym 

transportom plynov pri dlhodobej aplikácii jemného aerosólu. 

Je vhodný na aplikáciu liekov, mukolytík a pod. Pre dlhodobé použitie nemá 

opodstatnenie. 
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Obr.4/4 Základné princípy partikulárnych zvlhčovačov. 

 

 

 

Ultrazvukový nebulizátor s generátorom aerosólu so „sieťkovým kryštálom“ 

(generátorom - membránou) s mikrootvormi. 

 

Tieto generátory pracujú na princípe vytvárania aerosólu pomocou tzv. sieťkového 

generátora, t.j. elektricky riadeného kmitajúceho ultrazvukového generátora-kryštálu, 

v ktorom je niekoľko stovák až tisícov mikrootvorov kužeľovitého tvaru. Pri pohybe 

membrány sa tekutina „čerpá“ a rozprašuje cez mikrootvory do nebulizačnej komory 

umiestnenej v inspiračnej vetve ventilátora. Môže byť umiestnený aj pred náustkom či na 

„T“- kuse pri spontánnom dýchaní pacienta. Spektrum nebulizovaných častíc sa pohybuje 

od 0,2 -5 μm. Tieto sú najčastejšie používané v dýchacích okruhoch ventilátorov. 

!!! Pri aplikácii generátora aerosólu je potrebné vypnúť zvlhčovač-ohrievač v okruhu 

ventilátora !!! 
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Obr.5/4.  

 

 

Partikulárny tryskový zvlhčovač  s ohrievaním dýchacej zmesi a uzavretým 

systémom napájania vodou. 

 

Tieto zvlhčovače eliminujú riziká partikulárnych tryskových zvlhčovačov v dvoch 

rovinách. Pretože používajú v jednorazovej nádobe dodávanú sterilnú vodu, ktorá sa 

hermeticky pripája do systému a po vypotrebovaní sa nádoba vymení za novú plnú 

(neplní sa vodou), je nemožné zanášať do zvlhčovacieho systému infekciu, ktorá by sa 

aerosólom preniesla do dýchacích orgánov pacienta. 

Konštrukčné riešenie umožňuje reguláciu vzduchu nasávaného pri generovaní aerosólu 

a tak meniť FiO2 od 0,28 do 1.  

Konštrukcia systému umožňuje ohrievanie nasávanej vody, ktorá pri aerosolizácii ohrieva 

okolitý plyn a to na teplotu od cca 25°C do 37°C. Teplotu je možné regulovať. Voda 

v nebulizačnej komore vytvára aerosól, ale okrem toho sa voda aj z kvapôčok aerosólu 

odparuje, saturuje dýchací plyn na hodnotu 100% R.V. pri zvolenej teplote.  Pri aplikácii 

O2 terapie tvárovou maskou je vhodné nastaviť teplotu aerosólu na 28 – 30°C, aby 

pacient nepociťoval teplotný dyskomfort. Pri „T“- triali  alebo trvalom nasadení 

zvlhčovania na ET, resp. TT kanylu, je vhodné teplotu nastaviť na 35-37 °C. Pri aplikácii 

aerosólu je vo všeobecnosti nevyhnutné používať sterilnú vodu a ak je vodný roztok 

nosičom lieku, vypínať ohrievač v okruhu. Pri tryskovom zvlhčovači s ohrievaním 

dýchacej zmesi (je to špecifický typ  zvlhčovača) používať výhradne sterilnú vodu 

dodávanú výrobcom. 
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Obr.6/4. 

 

 

V. Súhrn. 

 

Udržiavanie teplotnej a vlhkostnej homeostázy v alveolárnom priestore je pre respiračnú 

funkciu pľúc esenciálne, neadekvátne udržiavane homeostázy vedie k poškodeniu 

alveolov a strate ich funkcie. Dýchacie cesty počínajúc nosom a končiac terminálnymi 

bronchiolmi sa zúčastňujú na vytváraní vyššie uvedenej homeostázy, a okrem tejto majú 

významné funkcie aj pri zabezpečovaní  „očisťovania“ dýchacích ciest od zachyteného 

obsahu ( častice, mikróby...), ktoré sa nachádzajú v okolitej atmosfére. Funkcie  

mukociliárneho transportu sú nenahraditeľné a akékoľvek porušenie týchto funkcií vedie 

k závažným, život ohrozujúcim komplikáciám z titulu retencie sekrétov a potenciálnych 

infekcií. 

Pri bypassovaných HCD je problém porušenia funkcie dolných dýchacích ciest 

vypuklejší o skutočnosť, že sa stráca minimálne cca 40 – 50 %  zvlhčovacej a ohrievacej 

kapacity  prirodzených respiračných orgánov. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že pri 

bypassovaných HCD, ale aj pri dýchaní otvorenými ústami (nie cez nos), je nevyhnutné 
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venovať vysokú pozornosť adekvátnemu zvlhčovaniu a ohrievaniu dýchacích plynov, ale 

aj vzduchu pri dýchaní otvorenými ústami.  

Partikulárne generátory aerosólu, pokiaľ nie sú ohrievané (väčšina), sú vhodné pre 

aplikáciu liečivých aerosólov, antibiotík, mukolytík, anestetík a podobne. Sú určené na 

krátkodobé použitie a v intenzívnej medicíne skôr v spojení s molekulárnymi 

vyhrievanými zvlhčovačmi v okruhoch ventilátorov. Sú vhodné aj pre aplikáciu 

liečebného aerosólu u spontánne dýchajúcich, intubovaných, aj neintubovaných 

pacientov.  

 

VI. Základy aerosólovej terapie v intenzívnej medicíne. 

 

Hlavnými úlohami podávania aerosólov (aeroslizačnej liečby, t.j.  aplikácie aerosólov do 

dýchacích orgánov pacienta)  je dosiahnuť: 

 

- adekvátnu koncentráciu liečiva v pľúcnom tkanive (antibiotiká, alfamimetiká 

a pod.) 

- transport látok do krvi ako cestu pre aplikáciu liečiva, nesúvisiacu s primárnou 

respiračnou funkciou pľúc. 

- potrebnú koncentráciu liečiva (látky)  v hlienovom obsahu dýchacích ciest 

(mukolýza). 

- potrebnú koncentráciu lieku (látky) v sliznici dýchacích ciest (anestetiká, NaHCO3, 

betamimetiká, kortikoidy a pod.). 

 

Vzhľadom na možnosti dosahovania vysokých koncentrácií liečiv, bez celkových 

účinkov na organizmus pacienta sa obnovuje záujem o aplikáciu aerosólov do dýchacích 

ciest pacienta u kriticky chorých, hlavne umelo ventilovaných pacientov. 

 

Z historických dôb poznáme inhaláciu ópia ( fajčenie- inhalácia dymových častíc) pri 

liečbe kašľa, alebo inhaláciu „fajčenie rastlín“ s obsahom alfamimetík pri liečbe astmy. 

Podobne  už v r. 1946 bol aplikovaný penicilín pri cystickej fibróze. Viacero štúdií 

kladne vyhodnotilo aplikáciu ATB v inhalačnej aj instilačnej  forme, napríklad pri 

prevencii ventilátorových pneumónií. Samozrejme aj aerosólová terapia, hlavne ATB má 

svoje negatívne účinky ako iritácia sliznice, bronchospazmus a pod. Jedným z problémov 

je aplikácia liekov primárne pripravovaných pre parenterálne použitie. V mnohých 
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prípadoch hyperosmolalita, konzervačné látky ( fenol, tymol) môžu výrazne negatívne 

vplývať na dýchacie orgány (iritácia, bronchospazmus). Z vyššie uvedeného by sa mali 

aplikovať lieky v izoosmolálnej úprave a bez konzervantov, podobne výber liekov musí 

byť citlivý. V štatistikách sa uvádza , že vyše  80-95% pacientov hospitalizovaných na 

OIM dostáva nejakú formu aerosólovej liečby (nezávisle od typu a účinku lieku). 

 

Čo je to aerosól ? 

 

VI.1. Aerosól definujeme  ako suspenziu tekutiny alebo tuhej látky v plynnom médiu.  

 

Pre aplikáciu potrebujeme aerosolizačný systém, ktorý pozostáva z: 

 

- látky ktorú aplikujeme 

- technického zariadenia (nebulizátora alebo aerosolizačného dávkovača pevných  

častíc) na vytváranie aerosólu 

- identifikácie ochorenia (patológie) vhodnej na liečbu 

- respiračného systému pacienta  

- ventilátora, ak je pacient umelo ventilovaný 

- interface medzi pacientom a nebulizátorom u spontánne dýchajúceho pacienta 

 

Funkciou aerosolizačného systému je príprava a aplikácia látky do pľúc (dýchacích 

orgánov) vo vhodnej podobe chemického zloženia, účinku, osmolalite, depozícii, 

a eliminácie. Rozhodujúcimi faktormi účinnosti sú jednak dávka ( aerosolizovaného 

lieku) a veľkosť častíc aerosólu.  Vyššie uvedené dva faktory zásadne vplývajú na 

biologickú dostupnosť liečiva. Ďalšie faktory taktiež vplývajú na účinnosť terapie a to 

hlavne anatómia dýchacích ciest, permeabilita látky cez membrány, metabolizmus, 

fagocytové odstraňovanie, ako aj prípadná depozícia.  

 

VI.2. Prienik aerosólu. 

 

Distribúcia aerosólu závisí jednak od dávky, ale hlavne od veľkosti častíc, ako aj od 

distribúcie plynov v pľúcach (homogenita / nehomogenita).  

V prvých 10-tich deleniach bronchov, kde je prietok plynu pomerne veľký sa ukladajú 

hlavne väčšie častice, čo je relatívne výhodné pri  CHOPCH, tracheobronchiálnych 



03.01.2021                                                                                                                      22 

 

zápaloch , bronchospazme a pod. Sú to častice zvyčajne nad  5 - 10 μm. V ďalších cca 5-

6 deleniach bronchov  pri relatívne pomalom prúdení zohráva podstatnú úlohu pri 

zachytávaní častíc aerosólu gravitácia – častice sedimentujú na stenu v smere 

gravitačného pôsobenia. V najmenších bronchioloch sa pohybujú častice aerosólu (5 – 

0,2μm) Braunovým pohybom – difúziou. Optimálne podávanie aerosólu je také, kedy sa 

do terminálnych bronchov a alveolárneho kompartmentu dostane adekvátny objem 

aerosólu. 

Obr. 6/1 

 

 

VI.3. Podstatné faktory, potenciálne narušujúce prienik aerosólu na cieľové miesta. 

 

V zásade existujú pacienti na umelej ventilácii pľúc a bez umelej ventilácie pľúc, 

u ktorých je rozdielny prienik aerosólu na cieľové miesto.  

Zmenená anatómia dýchacích ciest, ako aj patologický prietok plynov (CHOPCH, 

astma), pričom aj formovanie hlienov je patologické, vedú k zhoršenému prieniku 

aerosólu do periférnych častí pľúc. Pri nehomogénnej distribúcii plynov ( ARDS, 

vírusová pneumónia, bronchopneumónia....) je zrejmé, že do neotvorených častí pľúc 

(atelektáza, mikroatelektáza) sa aerosól nedostane. Vysoký prietok plynov pri riadenej 
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ventilácii, ale aj u spontánne  dýchajúceho pacienta vedie k turbulencii plynov 

a zachytávaní aerosólu v hornej časti bronchiálneho stromu. 

Pri UVP, ako aj pri spontánnej ventilácii je potrebné aplikovať čo najpomalší prietok 

plynov, resp. vyzvať pacienta, aby dýchal pomaly a hlboko. 

Významným faktorom obmedzujúcim účinky aerosólovej terapie je zahlienenie pacienta. 

V prípade, že na vnútornej strane dýchacích ciest sa nachádza neadekvátne hrubá vrstva 

hlienu, je účinnosť aerosólovej terapie výrazne znížená. Pred aplikáciou aerosólu je preto 

nevyhnutné očistiť dýchacie cesty od hlienov, ako je to v danej situácii čo najviac možné. 

Pri aplikácii aerosólovej terapie u pacienta na UVP je potrebné vypnúť štandardne 

používaný  molekulárny zvlhčovač (ohrievač). Aerosól, ktorý je v princípe studený, by sa 

pri ohriati teplým dýchacím plynom začal odparovať a strácať vodu, pričom by sa 

koncentrácia lieku neúmerne zvýšila, podobne by stúpla osmolalita. Tieto procesy by 

mohli mať negatívny vplyv na sliznicu dýchacích ciest. Podobne pri aplikácii 

fyziologického roztoku sa voda odparuje a koncentrácia NaCl v nebulizovanej častici 

môže výrazne stúpnuť a dráždiť dýchacie cesty. Aplikácia NaCl nielen z hľadiska 

potenciálneho vzostupu  koncentrácie, ale aj z hľadiska prestupu do hlienových štruktúr 

je nevhodná. Odporúčame aplikáciu čistej sterilnej vody.  

 

Aerosólová terapia pri UVP. 

 

Počas UVP sa aerosólová terapia využíva často a mnohé techniky vytvárania aerosólu 

a jeho distribúcie  sú ťažko porovnateľné. Nastavenie teploty, intubačná kanyla, jej 

priemer, synchrónnosť ventilácie, prietok plynov, frekvencia ventilácie sú podstatnými 

faktormi meniacimi dosah a depozíciu aerosólu.  V mnohých prípadoch pacient zle 

toleruje aerosólovú terapiu, napríklad pri kritickej hypoxémii (ARDS....). 

Všeobecne akceptovanými generátormi aerosólu  pri UVP sú buď tryskové generátory, 

alebo ultrazvukové generátory. Ich umiestnenie sa odporúča zvyčajne do inspiračnej 

vetvy dýchacieho okruhu pred „Y“ spojku. Je potrebné zdôrazniť potrebu vypnutia 

tepelného molekulárneho zvlhčovača. Ak je možné, je vhodné nastaviť inspiračný prietok 

plynov na čo najnižšiu tolerovanú hodnotu. 

V prípade, že používame rekuperačný zvlhčovač (HME), tento je nevyhnutné odstrániť, 

pretože aerosól môže významným spôsobom ovplyvniť jeho odpor. Ak je HME 

vybavený bakteriálnym filtrom, je jeho ponechanie v okruhu ventilátora počas aplikácie 

aerosólu až životu nebezpečné, pretože môže dôjsť k jeho upchatiu.  
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Súhrn k aerosólovej terapii. 

 

Liečba aerosólmi je špecifickou cestou pre aplikáciu lokálne alebo systémovo 

účinkujúcich liekov. Už samotný princíp tvorby a aplikácie aerosólov hovorí, že nie sú 

najvhodnejším spôsobom pre zvlhčovanie dýchacích ciest. ( aerosóly sú zvyčajne 

„studené“ a zvyšujú prietočný odpor dýchacích ciest. Jedinú výnimku tvorí partikulárny 

tryskový zvlhčovač  s ohrievaním dýchacej zmesi a uzavretým systémom napájania 

vodou. Tento dokáže efektívne zohriať dýchaciu zmes aj pri aplikácii aerosólu a teplom 

časť aerosólu odpariť  a z časti objemu vody vytvoriť vodnú paru, teda pracovať aj ako 

molekulárny zvlhčovač. 

 

VII. Znalosti, chyby, omyly a neznalosti (aj základov biofyziky) pri 

používaní všetkých „zvlhčovacích, filtračných a aerosólových 

technológii“ v klinickej praxi intenzivistu. 

 

VII.1. Oxygenoterapia spontánne dýchajúceho pacienta bez OTI alebo TT. 

 

Definícia a popis. 

 

Pod pojmom kyslíková liečba – oxygenoterapia, rozumieme podávanie kyslíka 

v inspirovanej zmesi plynov. Pritom koncentrácia kyslíka je vyššia, než v okolitom 

vzduchu.  Vyššie opísaná liečba slúži na prevenciu hypoxie (hypoxémie) a/alebo jej 

príznakov. Aplikácia vyšších koncentrácií O2 počas UVP je súčasťou UVP, nepovažuje 

sa za oxygenoterapiu sui generis. 

 

Štandardne sa aplikuje tzv. O2 terapia maskou, maskou s Venturiho zmiešavačom, 

maskou s tzv. zásobným vakom , binazálnou kanylou- nosovými okuliarmi.  Existujú aj 

iné „neklasické metódy“.  

Všetky tieto metodiky pracujú s aplikáciou určitého zvoleného prietoku O2 

s predpokladanou koncentráciou vo vdychovanej zmesi plynov. Musíme si uvedomiť, že 

O2 neobsahuje žiadnu vlhkosť a okolitá atmosféra v priemere od 40 do 55 % R.V.   

Primiešavanie O2 do okolitého vzduchu s jeho fyzikálnymi vlastnosťami teploty 

a vlhkosti významne znižuje jeho absolútnu  i relatívnu vlhkosť . Okrem toho O2 tečúci 
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z O2 stanice umiestnenej mimo budovu, môže mať teplotu do niekoľkých °C, hlavne 

v zime, čo ochladzuje inspirovanú zmes plynov. Z vyššie uvedeného vyplýva, že 

aplikácia O2 povedie k dýchaniu studenej a suchej zmesi plynov s adverznými účinkami 

na sliznicu nosa (HCD), alebo aj DDC, ak pacient dýcha otvorenými ústami. 

Prebublávacie zvlhčovače nedokážu adekvátne zvlhčiť O2 (dýchací plyn) tak, aby 

nedochádzalo k vyššie uvedeným adverzným účinkom. 

(Stačí si všimnúť nosy našich pacientov, ktorí dostávajú 4-8 l/min O2 kyslíkovými 

okuliarmi, pričom je tento „zvlhčovaný“ prebublávacím zvlhčovačom samozrejme bez 

ohrievania – O2 buble cez vodu o izbovej teplote).  Výsledok je vo väčšine prípadov 

hrozný a sťažnosti pacientov nevypočuté. Pri dýchaní suchého O2 , alebo tzv.  

„zvlhčeného“ O2 bublaním cez vodu bez ohrievania, otvorenými ústami (bypass nosnej 

dutiny), kedy je dýchacia zmes aplikovaná napr. tvárovou maskou, ale aj kyslíkovými 

okuliarmi, je otázka vysušenia DDC retencie hlienov a vznik bronchopneumónie otázkou 

niekoľkých desiatok hodín. Nehovoríme o vysušení a devastácii nosovej sliznice suchým 

plynom, čo je často viditeľné aj makroskopicky. ). A ešte jedno upozornenie: v prípade, že 

aplikujeme O2 nosovými okuliarmi a pacient dýcha otvorenými ústami je vzostup 

koncentrácie  kyslíka v skutočne inspirovanej zmesi plynov minimálny, teda účinnosť O2 

terapie je zanedbateľná.  

Obr. 1/7 
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 Pre zachovanie možnosti primeraného zvlhčovania dýchacej zmesi plynov pri zvyčajne 

aplikovanom prietoku O2, (ak je u pacienta funkčné zvlhčenie v HCD) je možné použiť aj 

studené zvlhčovače (bez ohrevu) ako napríklad prebublávacie a iné, avšak iba do 

maximálneho prietoku O2 2L/min!!! Pri vyšších prietokoch už takéto zvlhčovanie 

nepostačuje a je potrebné použiť účinnejší zvlhčovač s ohrevom. 

Suchý O2 (pri akomkoľvek nastavenom prietoku), by sa okrem aplikácií pri KPR a riešení 

urgentných stavov (alergia, šok, transport a pod.) nemal aplikovať dlhšie ako nevyhnutný 

čas. Tento by nemal prekročiť 2-5 hodín.  

Podávanie O2 alebo jeho zmesi, pri aplikácii maskou, kyslíkovými okuliarmi, kyslíkovým 

stanom a pod., teda pri zachovalej funkcii HCD by nemal byť nezvlhčený a studený. 

Postačuje aplikácia dýchacej zmesi ohriatej na 27 -29°C ( nie viac ako 30°C- dyskomfort 

pacienta) pri R.V = 90 – 100% pre danú teplotu V tomto prípade je možné aplikovať 

ľubovoľný prietok dýchacej zmesi, resp. O2. Pri dýchaní otvorenými ústami ( naši starí 

pacienti spiaci na chrbte, hlavne na doliečovacích oddeleniach, ale aj pooperační 

dedkovia a babky na urológii, ortopédii, aj kardiochirurgii), by mali dýchať zmes plynov 

( v mnohých prípadoch len adekvátne zvlhčený vzduch), ako je uvedené vyššie, len 

s teplotou okolo 27-29°C. 

Partikulárny tryskový zvlhčovač (obr.6/4)  s ohrievaním dýchacej zmesi ( teda 

súčasne aj molekulárny)  a uzavretým systémom napájania vodou sa javí ako 

optimálne a cenovo prístupné riešenie.  

Pre COVID-19 pacientov nie je tento systém vhodný, pretože po inspíriu aerosólu sa 

počas exspíria časť aerosólu dostáva do okolitej atmosféry a môže sa okolie 

kontaminovať vírusom. V prípade vírusovej infekcie (aj COVID-19) je vhodné 

použiť len molekulárne zvlhčovače s ohrevom aplikovaného plynu. 

 

VII.2. Oxygenoterapia spontánne dýchajúceho pacienta s OTI alebo TT. 

 

Aplikácia kyslíkovej terapie u pacientov s bypassovanými dýchacími cestami sa 

v princípe od zvlhčovania a ohrievania dýchacích plynov pri UVP nelíši. Z funkcie 

ohrievania a zvlhčovania máme „odstránené“ HCD, ktoré za normálnych okolností ohrejú 

dýchací plyn z izbovej teploty na teplotu cca 29 – 31°C ( na začiatku trachey). Takáto 

úvaha platí pre vzduch s izbovou teplotou 23°C a R.V. 40 – 50%.  

Z vyššie uvedeného vyplýva, že na vstupe bypassu (ET,TT kanyla) je potrebné zohriať 

a zvlhčiť plyny na vyššie uvedené hodnoty.  
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V momente, kedy aplikujeme do dýchacej zmesi O2 s hodnotou R.V.= 0% a s teplotou 

15°C sa situácia mení, pretože bude potrebný ďaleko vyšší energetický výkon na 

zvlhčenie oveľa suchšieho dýchacieho plynu. Na zvlhčenie v dolných dýchacích cestách 

je v tomto prípade potrebných cca 500 - 600 ml H2O / 24 hod. Adverzné účinky sa 

v patológii dýchacích ciest objavia do 24 hodín, ba aj skôr, závisí to od aktuálneho 

ochorenia a predchorobia pacienta. 

Môžeme smelo konštatovať, že aplikácia nezvlhčenej zmesi plynov je pri 

bypassovaných dýchacích cestách absolútne kontraindikovaná. 

Koľko našich pacientov dýcha adekvátne pripravený dýchací plyn s primeraným 

prietokom a ostatnými teplotnými a vlhkostnými parametrami ??  To isté je možné 

konštatovať na tzv. odborových JIS, kde je situácia úplne katastrofálna. Netvrdíme, že 

vždy a všade.... , ale väčšinou. 

Schéma jednej z možností technicky a biofyzikálne správneho ohrievania a zvlhčovania 

dýchacích plynov je na obr.12.  Existujú samozrejme aj iné možnosti aplikácie 

technológií. Podstatou je vždy dosiahnutie primeraného vstupného prietoku (Qin), teploty 

(T) a R.V. pri zvolenej koncentrácii O2. 

Obr.2/7. Oxygenoterapia spontánne dýchajúceho pacienta s OTI alebo TT - schéma. 

 

 

Aj v prípade objasnenom na obr. 12, môže byť použitý ako jedno z vhodných riešení 

partikulárny tryskový zvlhčovač s ohrievaním dýchacej zmesi a uzavretým systémom 

napájania vodou. 
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VII.3. Ventilovaný pacient  (UVP) s OTI alebo TT, ako aj pri nazálnej 

vysokoprietokovej ventilácii (binazálnou kanylou HfloNV) či tracheálnou kanylou 

(continuous flow  ventilatory  support -CFVS). 

 

Obr. 3/7. „Ideálne“ zostavený ventilačný okruh s vyhrievaným molekulárnym 

zvlhčovačom, generátorom aerosólu v inspiračnej vetve dýchacieho okruhu. 

 

 

 

Z pohľadu biofyzikálneho princípu na ceste od ventilátora, z ktorého počas inspíria 

„vychádza“ v podstate suchý plyn o relatívne nízkej teplote musíme ohriať a zvlhčiť  

dýchací plyn na minimálne 34 -37°C a 100 % R.V. Vzhľadom na  udržanie viskozity 

hlienov, ako aj funkciu mukociliárneho transportu, minimalizáciu odparenej vody zo 

sliznice DDC je želateľné ohriatie dýchacieho plynu na 35 – 37 °C a R.V. = 100%. 

Musíme si uvedomiť, že okrem celých HCD je bypassovaná ET (TT) kanylou takmer 

celá trachea s objemom cca 30 – 50 ml a povrchom 70 - 90 cm2. Čím vyššia je aplikovaná 

minútová ventilácia, tým viac by sme sa mali blížiť k teplote 37°C. 

V princípe platí, že suchý dýchací plyn je možné aplikovať bez závažnejších negatívnych 

účinkov na dýchacie orgány, výhradne pri akútnych stavoch (KPR, transport a pod.) a to 

po dobu nevyhnutnú pre ten ktorý výkon. Maximálny čas aplikácie UVP bez 

akéhokoľvek zvlhčenia by nemal prekročiť 4 – 6  hodín, pri vysokofrekvenčnej ventilácii 

maximálne  2 – 4 hodiny ( vyššia MV).   
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HfloNV ventilačná podpora vysokým prietokom plynov do nosa. 

 

Pri HfloNV aplikujeme dýchací plyn do nosa, pri použitom prietoku cca 40 – 60 l/min 

u dospelých,  a preto je ohrievanie a zvlhčovanie nevyhnutné na hodnoty 29 - 31°C 

a R.V. = 100%. Nosová sliznica je v tomto prípade funkčná a bez vysušenia zvlhčí 

a zohreje aj vysoký prietok plynov na hodnoty okolo 33 – 34 °C v nasopharyngu, čo je 

fyziologická teplota plynu. Pri vysokom prietoku plynov ventilačným okruhom sa 

vo zvlhčovači odparuje veľké množstvo vody aj keď je orálna teplota nastavená na 29°C. 

V „hrnci“ zvlhčovača je teplota vody okolo 45 -65 °C. Voda potom kondenzuje na 

stenách hadíc v závislosti od rozdielu teploty plynu a vonkajšej (izbovej) teploty. Je 

potrebné počítať so zvýšenou spotrebou vody, ako aj s veľkou tvorbou kondenzátu, ktorý 

je potrebné častejšie vylievať.  

Pri aplikácii  NIV maskou je tak isto potrebné redukovať teplotu dýchacieho plynu na 

vyššie uvedené hodnoty ako pri  HfloNV.  

Nie nepodstatný je fakt, že odpor prietoku dýchacích plynov by mal byť čo najmenší 

a v ceste dýchacích plynov ba nemal stáť nijaký element zvyšujúci jeho odpor, 

v žiadnom prípade filter na „Y“ spojke. 

 

VIII.   HME – heat moisture exchanger.  

 

V posledných desaťročiach sa rozširuje aplikácia rekuperačných zvlhčovačov, tzv. 

umelých nosov ( s kovovým rekuperátorom  sa používali aj pred 50 rokmi 

u tracheostomovaných pacientov). Pre ich jednoduchú aplikáciu, možnosť okamžitého 

pripojenia, integrované bakteriálne filtre a minimálne nároky na obsluhu sa stali pomerne 

široko používaným spôsobom zvlhčovania a ohrievania dýchacích plynov počas UVP. 

Všeobecne sa hovorí, že sú schopné plne nahradiť klasické  molekulárne zvlhčovače 

/ohrievače. Existuje ale niekoľko závažných faktorov, ktorými HME ovplyvňujú 

UVP a pľúca pacienta, o ktorých sa akosi nehovorí !!! 

 

VIII.1. HME - teplota a vlhkosť. 

 

Konštrukčne je HME principiálne zostavený z plastového tela, v ktorom je umiestnený 

určitý objem teplo a vlhko pohlcujúcej poréznej látky ( napr. molitan) a prípadne aj 

„membrána“ bakteriálneho filtra, ak sa jedná o HME s bakteriálnym filtrom.  
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Počas exspíria  porézna látka pohlcuje vlhkosť a ohrieva sa exspirovaným plynom 

a počas nasledovného inspíria sa z nej uvoľní teplo a vlhkosť do plynu prúdiaceho 

z ventilátora. Je potrebné zdôrazniť, že inspirovaný plyn (O2 a vzduch z ventilátora má 

relatívnu vlhkosť = 0, teda neobsahuje žiadne vodné pary. Preto pre zvlhčenie na 100% 

R.V je potrebných cca 45 - 44 mg/l H2O. ( pri teplote 37°C.). Plocha povrchu HME je cca 

120 – 140 cm2, cez ktorú sa stráca teplo vedením a sálaním, takže teplota HME nikdy 

nemôže byť rovná  teplote exspirovaného plynu. Principiálna schéma je na obr. 7. 

Teda ani inspirovaný plyn sa nemôže ohriať na teplotu vyššiu ako 30±1-2 °C, ale skôr 

nižšiu.  Ak bypassujeme dýchacie cesty ET kanylou , je dokázané, že horné cesty 

dýchacie a DDC po bifurkáciu trachey odparia do dýchacieho plynu cca 60% obsahu 

vody ( 26 – 27 mg/l), aj keby HME fungoval na 100%, bolo by nevyhnutné odpariť 

z dýchacích ciest ďalších cca 18 mg/l vody. HME je schopné „dodávať“ vodné pary 

v objeme 10 – 20 mg/l.  Pri vyšších VT a MV účinnosť HME dramaticky klesá. 

Adekvátne zvlhčovanie dýchacích ciest je možné považovať za esenciálne pri 

akomkoľvek spôsobe UVP, ktorá je dlhšia než 4-6 hodín. Problematika adekvátneho 

zvlhčovania a ohrievania plynov je len jeden relatívne „makroskopicky“ viditeľný 

problém. Už nebudeme analyzovať veľkosť bypassu trachey zavedenou ET kanylou. 

Z vyššie uvedeného vysvetlenia funkcie HME je zrejmé, že sme vymysleli „perpetuum 

mobile“, čo sa prieči fyzikálnym zákonom, ale zákonom predaja pomôcky nie. 

Existujú HME s ohrievaním a dopĺňaním stratenej vody, ktoré nebudeme objasňovať, 

pretože pre všetky HME  platí nasledujúci text „ HME a protektívna UVP“. 

 

VIII.2. HME a „protektívna ventilácia“ 

 

Niečo na úvod : Všetci svorne klameme, alebo klameme seba a poškodzujeme pacientove 

pľúca... teda ako ventilujeme protektívne ak biofyzika nepustí ???... nuž tak, že 

neventilujeme protektívne! 

V súčasnosti „všetci“ lekári svorne tvrdia, že aplikujú „protektívnu ventiláciu“, teda UVP 

s nastavenými tzv. protektívnym parametrami. Tri dôležité parametre sú špecifický 

dychový objem (VTs – ml/kg   kg=IBW – ideal body weight), ktorý by mal byť cca 6 

ml/kg IBV ( ba aj menej aj u „zdravých pľúc“ , o chorých nehovoriac). 

Druhým parametrom je čo najnižší špičkový, resp.  plató tlak v okruhu ventilátora Paw, 

Pplat a tretím tzv. Pd – driving pressure. Ostatné dôležité parametre nespomínam – nie je 

to zámerom tejto publikácie. 
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   Ako vplýva HME na parametre ventilácie? 

Obr.1/8. 

 

 

Zaradenie HME do ventilačného okruhu z pohľadu základných faktov o výmene plynov 

bude mať nasledujúce „účinky“. 

Ak by sme chceli tvrdiť, že budeme pacienta ventilovať protektívne, zo samotného titulu 

protektívnej UVP (VTs=6ml/kg, Pmax <25 cm H2O) to pri zaradení HME nie je možné. 

Pridaním mŕtveho priestoru (technického – machine) VDm do okruhu nevyhnutne 

musíme zvýšiť VT, aby sme udržali alveolárnu ventiláciu (VA). Len samotné zaradenie 

HME do okruhu ( v modelovom príklade na obr.14. znižuje VA o 36% a zvyšuje VD/VT 

na 0,57). Zvyšovanie dychovej frekvencie povedie k poklesu VA a nasledovné 

zvyšovanie MV povedie k ďalšiemu vzostupu VT. Pri MV nad 10 l/min sa neodporúča 

použitie HME pre jej znižujúcu sa účinnosť. Zmeny v inspiračnom tlaku Paw budú mať 

určite stúpajúcu tendenciu. 

Vysvetlite teda, ako ventilujete protektívne ?? a to sme nepočítali u poškodených pľúc 

zvýšenú hodnotu VDf.  

Protektívna ventilácia s pripojeným HME je technicky nemožná, resp. 

veľmi otázna a to len u zdravých pľúc !!!  
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VIII.3.  HME a odpor dýchacieho systému. 

Odpor prietoku plynov a jeho vplyvy na ventiláciu. HME bez bakteriálneho filtra , ale aj 

ten s filtrom majú v „suchom“ stave prijateľný minimálny odpor (Rhme) o hodnote 

niekoľkých mm H2O. Po niekoľkých hodinách ventilácie, kedy sa vlhkosťou (vodou) 

nasýti porézna látka výmenníka tepla, ako aj bakteriálny filter, stúpne odpor Rhme 

násobne na niekoľko cm H2O*l-1*s-1  a môže byť násobne vyšší, ako odpor ET kanyly 

a dýchacích ciest, čo samozrejme bude závisieť od prietoku (objemu) plynov a času 

inspíria, resp. exspíria.  

Obr. 2/8. Schematické znázornenie zmien odporu HME a vplyv na priebeh exspíria. 

 

Legenda: Qi – inspiračný prietok, Qe- exspiračný prietok, Pa- alveolárny tlak, Ti, Te- 

čas inspíria a exspíria, Tau- časová konštanta 

 

Zostup odporu vedie k predĺženiu hlavne exspíria, ktoré je pasívne a k predĺženiu 

exspiračnej časovej konštanty. Exspírium sa v programovanom čase neukončí 

a v pľúcach stúpa auto PEEP (PEEPi), ako aj „uväznený objem plynu“ – trap volume. 

Obidva vyššie uvedené faktory negatívne vplývajú na výmenu plynov, ale hlavne  

sťažujú funkciu triggra, ktorý sa stáva necitlivým. 
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V prípade, že  pacient má veľkú produkciu hlienov, ktoré „vykašle“ do HME, dochádza 

k radikálnemu stúpnutiu odporu, nehovoriac, ak HME je s bakteriálnym filtrom. Tento 

odpor už môže byť život pacienta ohrozujúci. 

Ak aplikujeme v okruhu zapojený generátor aerosólu ( čo je väčšinou u dlhodobej 

UVP potrebné), aerosól upcháva póry vo filtračnej časti HME, ako aj samotné póry 

nasiakavej látky, ale aj póry samostatne pripojeného bakteriálneho /vírusového 

filtra, a môže viesť až k život ohrozujúcemu stúpnutiu odporu prietoku plynov. 

 

!!! Preto v prípade, že pri pripojenom bakteriálnom filtri, alebo pripojenom HME 

s bakteriálnym filtrom,  je striktne zakázané používať akýkoľvek generátor 

aerosólu zapojený v okruhu ventilátora!!! 

 

VIII.4.   Filtre v dýchacom okruhu, základné zásady aplikácie. 

 

Možné umiestnenie filtrov (bacterial/viral – jednorazové) v dýchacom okruhu. 

Inspiračný filter chráni ventilátor pred kontamináciou a musí byť použitý vždy. Filter 

na exspíriu, resp. za exspiračným ventilom chráni okolie pred kontamináciou z 

aerosólu exspirovaných  plynov.  

Obr. 3/8  Exspiračný filter brániaci kontaminácii prostredia exspirovaným plynov 

(aerosólom) 

Filter aplikovaný z akéhokoľvek dôvodu 

za „Y“ spojkou nepoužívajte dlhšie ako 6 

hodín. Ak používate filter na začiatku a 

„konci“ dýchacieho okruhu (za 

exspiračným ventilom), je filter za „Y“ 

spojkou len ďalším zvyšovačom odporu 

a nemá reálne opodstatnenie.  

COVID-19, ale aj iné infekcie nás nútia 

k použitiu filtrov, nezabudnite ich meniť 

a kontrolovať ich odpor. 
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Obr. 4/8  Kde je nevyhnutné a kde škodlivé aplikovať filtre v dýchacom okruhu. 

 

V prípade, že potrebujeme aplikovať aerosól je nevyhnutné odstrániť 

bakterial/viral filter na exspiračnej vetve okruhu ( resp. za exspiračným 

ventilom), ako aj HME, resp. filter z „Y“ spojky, teda z ventilačného 

systému !!! 

 

Okrem vyššie uvedených technických, diplomaticky povedané nedostatkov, sme videli 

napríklad za výdychovým ventilom pripojený bakteriálny filter za účelom prevencie 

nemocničných nákaz. Samozrejme, že pacientovi sa aplikovala aerosólová liečba. Aj 

v tomto prípade bol vzostup exspiračného odporu 3-6  násobný a PEEPi dosahoval do 5 -

10 cm H2O, čo iste nie je s „kostolným poriadkom“. Okrem toho sa svorne tvrdí, že 

bakteriálny filter zabraňuje kontaminácii okruhu a množenie baktérií v ňom. Kriticky 

chorého pacienta ventilujeme minimálne niekoľko dní. Aerosólová terapia je väčšinou 

súčasťou našej liečby. Ak teda dodržíme odstránenie filtra pri aerosólovej terapii, potom 

dôjde, ( okrem zníženia prietočného odporu)  k zaneseniu baktérií do okruhu ventilátora, 

kde sa môžu spokojne množiť. Štandardne sa aplikuje aerosól niekoľkokrát denne- 

odoberanie filtra je nevyhnutné. Ak aplikujete aerosól cez bakteriálny filter , je to 
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v princípe nezmysel, pretože aerosól filtrom neprechádza. Ak prechádza, tak je filter 

poškodený a baktérie aj vírusy  prechádzajú úplne „slobodne“. Odpor filtra stúpa 

násobne a keďže PEEPi,  ktorý nemeriame štandardne ( resp. často a či vôbec meriame), 

ani netušíme, akú má hodnotu, čo sa za filtrom deje  okrem stúpnutia Paw . Je potrebné si 

uvedomiť, že odobratie exspiračného filtra pri aplikácii aerosólu  povedie ku 

kontaminácii okolia exspirovaným dýchacím plynom. 

 

VIII.4.  Súhrn k HME. 

 

Po preverení si vyššie opísaných skutočností sme konštatovali, že HME je pohodlný 

systém na „zvlhčovanie“, ale vzhľadom na fakty uvedené vyššie ho nie je možné 

odporúčať pre klinickú prax !!! 

 

Odporúčanie pre intenzivistov z Johns Hopkins University (Baltimor- 

USA). 

 

Nepoužívajte prosím HME u pacientov v nasledujúcich prípadoch: ! 

 

-Pacienti s kopióznou sekréciou hlienov a hustými hlienmi v DC 

-Pri úniku časti exspirovaného dychového objemu (bronchopleurálne fistuly, iná    

netesnosť) 

-Neinvazívnej ventilácii  s triggrom - maskou (helmou) 

-Ak sú pacienti manažovaný protektívnou UVP s nízkym VT (mali by byť všetci !!!) 

-Pri problémoch s odpájaním od UVP ( problém v triggri) 

-Pri podpornej ventilácii, kedy záleží na synchronizácii ventilátora a pacienta 

-U hypotermických pacientov 

-Pacientov s MV nad 10 l/min - u dospelých 

 

 

 

 

Dá sa teda povedať, že naše odporúčanie je – nepoužívajte HME pri 

umelej ventilácii pľúc kriticky chorého pacienta  nikdy  !! 

Guideline Availability 

Available from the American Association for Respiratory Care (AARC) Web site  

https://www.guideline.gov/summaries/summary/36911
https://www.guideline.gov/summaries/summary/36911
https://www.guideline.gov/summaries/summary/36911
https://www.guideline.gov/Home/Disclaimer?id=36911&contentType=summary&redirect=http%3a%2f%2fwww.rcjournal.com%2fcpgs%2fpdf%2f12.05.0782.pdf
https://www.guideline.gov/Home/Disclaimer?id=36911&contentType=summary&redirect=http%3a%2f%2fwww.rcjournal.com%2fcpgs%2fpdf%2f12.05.0782.pdf
https://www.guideline.gov/Home/Disclaimer?id=36911&contentType=summary&redirect=http%3a%2f%2fwww.rcjournal.com%2fcpgs%2fpdf%2f12.05.0782.pdf
https://www.guideline.gov/Home/Disclaimer?id=36911&contentType=summary&redirect=http%3a%2f%2fwww.rcjournal.com%2fcpgs%2fpdf%2f12.05.0782.pdf
https://www.guideline.gov/Home/Disclaimer?id=36911&contentType=summary&redirect=http%3a%2f%2fwww.rcjournal.com%2fcpgs%2fpdf%2f12.05.0782.pdf
https://www.guideline.gov/Home/Disclaimer?id=36911&contentType=summary&redirect=http%3a%2f%2fwww.rcjournal.com%2fcpgs%2fpdf%2f12.05.0782.pdf
https://www.guideline.gov/Home/Disclaimer?id=36911&contentType=summary&redirect=http%3a%2f%2fwww.rcjournal.com%2fcpgs%2fpdf%2f12.05.0782.pdf
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HME je možné použiť u chronického, spontánne dýchajúceho  pacienta s tracheostómiou, 

alebo pre krátkodobú aplikáciu počas UVP (napr. pooperačnú), či pre home care 

ventiláciu s dodržaním vyššie uvedených odporúčaní. (Ale potom netvrďme, že 

ventilujeme výhradne protektívne). 

 

IX. Záver 

 

Adekvátne zvlhčovanie a ohrievanie dýchacích plynov je esenciálne pre úspešnú UVP, 

ale aj aplikáciu rôznych spôsobov O2 terapie, aj pri terapeutickej aplikácii iných plynov 

(vzduch, heliox, xenón). Už niekoľkohodinové neadekvátne zvlhčovanie  a ohrievanie 

dýchacích plynov vedie k výraznému zahusteniu sekrétov a k problémom so 

samoočisťovacími funkciami dýchacích ciest.  Následky boli opísané v predošlom texte. 

Pri aplikácii dlhodobej UVP nad 12 hodín je použitie molekulárnych zvlhčovačov 

nevyhnutnosťou.  Liečba aerosólmi má svoje indikácie. Aplikácia teplého sterilného 

aerosólu je ale vhodná pre zvlhčovanie dýchacích plynov, hlavne u spontánne 

dýchajúceho pacienta, pretože je to kombinácia aerosólu a molekulárneho zvlhčovania 

(bolo vysvetlené vyššie). 

Poznanie biofyzikálnych základov, základov fyziky,   precízna analýza fyziologických 

dejov je nevyhnutná pre objasnenie a pochopenie princípov akéhokoľvek deja. Predstava 

doposiaľ tradovaná, ako že, „takto sa to robilo roky“ neobstojí ani odborne, ani pred 

zákonom.  

Pri akejkoľvek  potrebe zvlhčovania dýchacích plynov,  (aj okolitého vzduchu),  by 

takáto základná starostlivosť nemala byť pacientovi  odopieraná. Mnoho pacientov 

napriek našej neadekvátnej terapii ( zvlhčenie) prežije, ale koľkých poškodíme prípadne 

aj s fatálnymi následkami, na to štatistiky asi nie sú ani v databázach EBM. Predchádzať 

komplikáciám a možným adverzným účinkom UVP, ale aj oxygenoterapie všeobecne  

(nie len neadekvátnym zvlhčovaním), je možné len komplexnou starostlivosťou, ku 

ktorej nevyhnutne patrí aj téma tohto textu. 

 

 

 

 



03.01.2021                                                                                                                      37 

 

Obsah. 
 

Základné fakty o zvlhčovaní a ohrievaní dýchacích plynov, ............................................. 1 

I.     Základné fyziologické poznámky ....................................................................... 3 

II.     Relatívna vlhkosť dýchacích plynov. .................................................................. 9 

III. Technické princípy zvlhčovania dýchacích ciest. ............................................. 11 

IV. Základné delenie zvlhčovačov dýchacích plynov. ............................................ 12 

V.     Súhrn. ................................................................................................................ 19 

VI. Základy aerosólovej terapie v intenzívnej medicíne. ........................................ 20 

VII. Znalosti, chyby, omyly a neznalosti .................................................................. 24 

VIII. HME – heat moisture exchanger. ...................................................................... 29 

IX. Záver .................................................................................................................. 36 

 

 


