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Περιεγχειρητική Αναπνευστική Υποστήριξη 

Κ.Π. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Η ιδέα και η πρώτη εφαρμογή της τεχνητής υποστή
ριξης της αναπνοής ανήκουν στον Βεσσάλιο ( 1543)*. 

Εν τούτοις η ευρεία κλινική εφαρμογή του μηχανικού 
αερισμού άρχισε μόλις πριν 40 χρόνια. Την τελευταία 
δεκαπενταετία εφαρμόσθηκαν πολλές νέε; παραλλα
γές του παραδοσιακού μηχανικού αερισμού, βάσει 
μιάς μεγάλης σειράς μελετών επί της παθοφυσιολο'(ία; 
των διαφόρων μορφών αναπνευστικής ανεπάρκειας 
και του μηχανικού αερισμού. 

Αναπνευστική υποστήριξη σημαίνει υποβοήθηση ή 
υποκατάσταση της αυτόματης αναπνοής ( Spontan 

Breathing, SB) με τεχνητή (Artificial Ventlation), που 
εφαρ μόζεται ε ίτε  με ασκό («με το χέρι», Manual 
Ve nt i la t i on)  ε ίτ ε  με αναπν ευστικό μη χάνημα 
(Αναπνευστήρας, Ventilator). Η τελευταία εφαρμογ1j 
λέγεται μηχανικός αερισμός (Mechanical Ventilation ). 

Αναπνευστική υποστήριξη χρειάζεται κάθε ασθεν1jς 
με αναπνευστική ανεπάρκεια. Αναπνευστική ανεπάρ
κεια ση μαίν ει βαρειά διαταραχή της ανταλλαγής 
αερίων, ήτοι αδυναμία τροφοδοσίας του οργανισμού 
με επαρκή ποσότητα οξυγόνου (02) και/ή αδυναμία 
απομακρύνσεως όλου του παραγομένου διοξε ιδίου 
του άνθρακος (C02). Ως ενδεικτικές τιμές των αερίων 
αίματος για τον ορισμό της αναπνευστικής ανεπάρκει
ας αναφέρονται η μικρότερη των 60 mmHg μερικ1j 
πίεση οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα (Pa02) και/ή η 
μεγαλύτερη των 45 mmHg μερική πίεση διοξειδίου του 
άνθρακος στο αρτηριακό αίμα (PaC02γ. Οξεία εγκα
τάσταση υποξαιμίας με τιμές Pa02 γύρω στα 40-50 

mmHg κατά την ε ισπνοή ατμοσφαιρικού αέρα 
(FI02=0,21), που δε βελτιώνονται με  τη  χορήγηση 
οξυγόνου, και/ή υπερκαπνίας με τιμές PaC02�60 

mmHg (επί κυψελιδικού υποαερισμού) ή ::::25 mmHg 

( επ ι  υπεραερισμού), αποτελούν απόλυτη ένδειξη 
μηχανικ1jς υποστήριξης της αναπνωjςz.J..ι. 

Η διαταραχή της ανταλλαγής αερίων μπορεί να προ
κύψει από: 
1 .  Ανεπάρκεια του αναπνευστικού συστ1jματος. 
2. Κατάργηση της παραγωγής 1l της αγωγής του ανα

πνευστικού ερεθίσματος. 
3. Ανεπάρκεια του κυκλοφορικού συσηjματος. 

υt.ε; αιπέ; οι περι;τπόσεις μπορούν, - μεμονωμένα 
1j σε συνδυασμό- , να απαντηθούν στο χε ιρουργικό 
άρρωστο και κατά συνέπεια να αποτελέσουν ένδειξη 
αναπνευστικής υποστήριξης. 

Η αναπνευστική ανεπάρκεια χρειάζεται επείγουσα 
αντιμετώπιση. Επί καταστολής του αναπνευστικού 
κέντρου ή γενικότερα παραλύσεως και άπνοιας απαι
τείται μάλιστα άκρως επείγουσα αντιμετώπιση, διότι 
μετά α;τό λίγα λε;ττά προκύπτουν μόνιμες εγκεφαλικές 
βλάβες, άλλοτε άλλης έκτασης. Είναι, ως εκ τούτου, 
ευνόητο, πόσο σημαντικ1j είναι η συνεχής παρακολού

θηση της αναπνοής των ασθενών υψηλού κινδύνου, 
ώστε να διαγνωσθή και να αντιμετωπισθε ί  έγκαιρα 
οιαδήποτε αναπνευστική διαταραχή. 

Είναι σημαντικό να τονισθεί  εδώ ότι η εκτίμηση του 
βαθμού της αναπνευστικής ανεπάρκειας γίνεται όχι 
μόνο με τα αέρια αίματος, αλλά κυρίως με την κλινική 
εκτίμηση του πάσχοντα'·2• Η εμφάνιση δύσπνοιας και 
ταχύπνοιας αποτελεί συναγερμό, ακόμα και όταν τα 
α έρια α ίματος ε ίναι «Προς στ ι γμή ακόμη 
ικανοποιητικά». Τα σημεία αυτά συνοδεύονται από 
ανησυχία, διανοητική σύγχυση, ολιγουρία και συμπα
θητικοτονία (ταχυκαρδία, υπέρταση, ψυχροί ιδρώτες, 
κ.ά. ). Η επιστράτευση των επικουρικών μυών της ανα
πνοής, σημαίνει αυξημένο αναπνευστικό έργο και επι
κείμενο κάματο των αναπνευστικών μυών2• 

Η εμφάνιση κοιλιακού παραδόξου σημαίνει κάματο 

* «Βιιt ιhαι lιje nιay ... be re.l"loι·eιl to the anιΊnal, α η oμenίng nιιι.>Ι be atteιnμreιl in the tnιnk of the trachea, in whίch α tιιbe ojΊn!ιl οΓ αιηe .Ιhιι/ι[/)(; μιιt; 
yοιι wί/1 ιheιι !Jlow into thi.Ι'. .Ιυ ιhat the Ιιιηg nιay rί.�e αgαίη anιl the αιιίmαl take ίη air ... Anιl α.1! ιlο thi.�. anιl take caΓe that the Ιιιιιg ί.1· inflateιl in intcινal.Ι·, 
the nιotion of the heart anιl aιten'e.� ιlοα not ,\'fOJ! ... " 

Ληιlι·ea.Ι· IVπele Ve.Ι·αlίιι.Ι·, 1543 
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των αναπνευστικcΌν μυών' και επικείμενη άπνοια. Η 
παράδοξη κινητικότητα του θωρακικού τοιχώματος επί 

ασταΟούς θώρακος (συνεπεία πολλαπλών καταγμάτων 

πλευρών) σηματοδοτε ί  επίσης την ανάγκη άμεσης 

εφαρμογ1Ίς μηχανικού αερισμού'. 
Γενικά, δεν ε ίναι πολλοί οι άρρωστοι που χρειάζο

νται  μηχανικ11 υποσηΊριξη της αναπνω1ς κατά την 
άμεση μετεγχειρητικ1Ί περίοδο και αυτοί που θα τη 
χρειασθούν - συν1Ί θως- «aπογαλακτίζονται» χωρίς 
δυσκολίες, ακόμη και μετά από μεγάλες χειρουργικές 
επεμβάσεις, - εφόσον δεν πάσχουν από κάποια χρό
νια ανεπάρκεια του αναπνευστκού Ιl του κυκλοφορι
κού συστήματος. 

Η υπόθεση ότι αυτός καθεαυτός ο μηχανικός αερι

σμός συνεισφέρει στην αποκατάσταση μιάς (Παθερό

τερης καρδιοαναναπνευστικ1Ίς λειτουργίας μετά α:τ6 

εγχειρ1Ίσεις δεν έχει  τεκμηριωθεί με κάποια προγραμ
ματισμένη μελέτη. Εξάλλου, οιαδ1jποτε μη απαραίτητη 
παράταση του μηχανικού αερισμού εμπεριέχει τον κίν
δυνο ιατρογενών επιπλοκο)ν, όπως είναι οι λοιμώξεις 
του αναπνευστκού, η ελλάτωση της καρδιακψ:: παρο
χής, η υπερφόρτωση με υγρά, η παρατεταμένη κατα
στολΙ1 ,  η τοξικότητα του οξυγόνου, κ.ά. 

Το παρόν κείμενο δεν αναφέρεται μόνον στη μεΠΊ'

χε ιρητιΚ1l αναπνευστκ1j ανεπάρκεια .  cι. ί.ί.cί. σε ένυ 

ευρύτερο φάσμα περιπτώσεων :του μποροιlν, συμ:τυ
ρομαρτώντας με εγχείρηση 1j τυχαίο τραύμα, να απο
τελέσουν ένδειξη μηχανικού αερισμού. 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 

Το αναπνευστικό σύστημα αποτελε ίται απcS τους 
πνεύμονες, όπου συντελείται ο σκοπός του συcπψιατος 
αυτού, δηλ. η ανταλλαγ1j των αερίων, και την αναπνευ
στιΚΙl αντλία, η οποία ''αερίζει» τους πνεύμονες '(Lα 
την επίτευξη του σκοπού τους'··'. Κατά συνέπεια ανα
πν ευστικΙj ανεπάρκε ια μπορε ί  να προκύψει  από 
δυσλειτουργία των πνευμόνων 1j από δυσλε ιτουργία 
της αναπνευστ ικ1jς αντλίας Ιl συνδυασμό των δύο 
(Πιν.1 ). Εξάλλου, η κίνηση της αναπνευστικ1Ίς αντλίας 
πυροδοτε ίται και ρυθμίζεται από το αναπνευστικό 
κέντρο του προrηΊκους, του οποίου τα ερεθίσματα δια
βιβάζονται στους αναπνευστικούς μύες μέσω των αντι
στοίχων νεύρων και της νευρομυίκ1Ίς σύναψης'. Κατά 
συνέπεια, αναπνευστικ11 ανεπάρκεια μπορεί να προ
κύψε ι  από f)λάβη του προrοΊκους 1j οποιουδ1jποτε 

ΘΕΜΑΤΑ ΑJ\ΑΙΣΘΗΣΙQ.\ΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΛΙΙΚΗΣ ΙΑΤΓΙΚΗΣ 

σημείου του συστ1Ί ματος αγωγ1jς του αναπνευστικού 
ερεθίσματος (Πιν. l ). Τέλος, διαταραχ1j των αερ ίων 
αίματος μπορεί  να προκύψει από δυσλειτουργία του 
κυκλοφορικού συσηjματος, το οποίο μεταφέρει το 
οξυγόνο από τους πνεύμονες στους ιστούς και το διο
ξείδιο του άνθρακος από τους ιστούς στους πνεύμονες. 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ MHXA!\'IKOY ΑΕΙ>ΙΣΙ\ΙΟΥ 

Κεντρική Παράλυση της Αναπν01jς 
• Φίιρμωω, κυρίως Ναοκωτικ(ι 
• Βλά i)η του Λνcι.πνr:ι•cπικοι' Kc'nι_JcH• 

Περιφερική Παράλυση της Αναπνοtjς 
• Ειbικc'; Νει•gοί.ογι%ι'; ΠcιΟψ>tΊ� 
• Τgcιί•μυ. τη: At'f.c\'l%1]: μοίψι; 

τοι• i\'c•ηιυ.ίοι• 1\!ι•c:ί.οιi 
• �!l'Ομιi.cι.οωοι%ιί. 

1ι•σλειτουρΊ'ία του Θωρακικού Τοιχώματος 
• Α.στιιΟ1j; θc(Jι_Jωω; 
• Α.bυναμίυ. 1j Κc\;τωση τc1Jν Ανα;τνει•cηι%c(Jν Μυc1'1ν 
• Παραμciοφωση του Σ%ελετού 
• Παχυσαρκία εκσεσημcωμένη (+50'/( ;τcί.νι1J cι;τι\ 

το κανονικc\ i)c'ioo;) 
Απόφραξη Αναπνευστικών Οδών 
Ανεπάρκεια Πνευμόνων 

• Οξεία Ανωτνευστικ1j Ανε;τάρκειcι 
• Μετεyχεψητικ1j Αναπνει•cηικ1j Ανε;τcί.Q%ειcι 
• Παοciξl'νοη Χg6νιrι; 

Ανcπνc:υοτι%1]; Ανεπιίοκως 
Ανε:τάρzεια του Κυzλοqορικού Συσηjματος 

• ΟΞtΊΊι Kι•%i.oψ1Ql%1j Λνε;τ(ιιJΚΕl(Ι. 
• ΟΞtΊcι 1\.ιι.οι�ιιωj Ανπcίο%ειcι. 
• Πι 1.\}< )Ξι•\υη .\�1ι )vιc ι: Κcιυι�ιcι.%1j: Λνπι(ι_J%t:ιcι.: 

Αύξηση τη; Ενοοzρανίου ΙΙιέσεω; 

Στις τρεις πρcότες περι:ττc(κτει; ( %εηρικ1j %Ul ;τεψcμ
ρ ικΙ1 παράλυση της αναπνο1jς, δι•σί.ε ιτοι'QΌ'ίυ τ ο υ  

θωρακικού τοιχο)ματος) πρόκειται για cι.νεπ(ιρ%ε ω της 

αντλίας, χαρακτηρ ιστικό της οποίας ε ίνω η τcι.;ι:εία 

άνοδος της PaC02, δηλ. η υπερκαπνία, εξ ωτίcι.; %l'ψε
λιδικού υποαερισμού1 (1j και καταργ1Ίσεως του αερι
σμού). Στην περίπτωση ανεπάρκειας των πνευμι)νων 
και της καρδιάς προκύπτει διαταραχ1j της ανταί.ί.υ:,'Ιl; 

των αερίων με χαρακτηριστικό επακόλουθο την Π\}ΟΟ
δευτικΙ1 πτο)ση της Pa02, δηλ. την vποξα.ιμία .  Σι•ι.\·cί. 
συναντάται στην καΟημέρα κλινικ1j πράξη σι•ν6ωσμιi:: 
των δύο τύπων ανεπάρκειας, π.χ. ο κ6ματος των cι.να
πνευστικών μυών, εξαιτίας αυξημένοι' (Q','Ot' υνα
πνοΙ1ς, επί οξείας και κατά την παQ6ξι•νοη τη; ;.ρονίcις 

αναπνευστικ1Ίς ανεπciρκειαξ". 
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Κεντρική παράλυση της αναπνοής προκύπτει απ6: 
α. φάρμακα σε: 

• Γενική Αναισθησία, - ιδιαίτερα αυτή με ναρκωτικά 
αναλγητικά (μορφίνη, πεθιδίνη, φεντανύλ, κ .λ. π.)- , 
χορηγούμενη για την εκτέλεση χειρουργικών επεμ
βάσεων. 

• Δηλητηριάσεις (ατύχημα ή απόπειρα) με ηρεμιστικά, 
ψυχοφάρμακα 1j άλλα δηληηjρια της αναπνοιjς. 

• Ναρκομανείς - υπερδοσολόγηση ναρκωτικυ)ν. 
• Καταστολή των βαρέως πασχόντων στη μονάδα 

εντατικ1jς θεραπε ίας (κρανιοεγκεφαλικές κακώ
σεις, αναπνευστικ1j ανεπάρκεια, σήψη, επιληπτικ1j 
κατάσταση, τέτανος, κ.ά.). 
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται γ ια ανατά

ξιμη διαταραχιj ,  εφόσον η διάρκεια της άπνοιας είναι 
μικρ1j και δεν έχει προκαλέσε ι μόνιμε ς  βλάβες του 
εγκεφάλου από ανοξία. 

β. βλάβη του αναπνευστικού κέντρου α.ϊό: 
• Κρανιοεγκεφα}..Jκές Κακώσεις. 
• Αυτόματες  Ενδοεγκεφαλικές Αιμ ορρcηιΈς στην 

περιοχ1j του στελέχους. 
• Ισχαιμία ή Υ..-τοξία του εγκεφά/.οt' ( ισzυιμικό ε-,'κε

φαλικό επεισόδιο, καρδιακ1j ανακο:ηj. :π(ρcιτετcι.μέ
νη άπνοια επί ατυχ1jματος 1j αναισtJησιοί.ογικοιi 

συμβάματος). 
• Χωροκατακτητικές ΕξεργασιΈς του οπισθίου κρα

ν ιακού βόθρου. 
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο άρρωστος παρα

μέν ε ι  κατά κανόνα κωματώδης και η πρόγνωση 
είναι κακ1j. 

Περιφερική παράλυση της αναπνοής προκύπτει απ6: 
α. Βλάβη του νωτιαίου μυελού, συνεπεία: 

• Τραύματος (π.χ. κάταγμα 1j εξάρθρημα της αυχενι
ΚJjς μοίρας της σπονδυλικ1jς σηjλης). 

• Αγγε ιακού επεισοδίου (π.χ. θρόμβωση προσθίας 
νωτιαίας αρτηρίας). 

• Ειδικών Νευρολογικών Παθήσεων (π.χ. νόσος του 
κ ινητ ικού ν ευρώνα, σκλ1j ρυνση κατά πλάκας,  
πολυομυελίτις, κ.ά.). 

• Κοίλης Μεσοσπονδυλίου Δίσκου 1j Ογκων. 

β. Βλάβη των νεύρων των αναπνευστικών μυών, συνεπεία: 
• Πολυνευρίτιδος (π.χ. ιογενής πολυνευρίτις, - συνη-
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θέστερη η Guillain-Barre ). 
• Δηλητηριάσεως (δηλητήρια νεύρων). 
• Περιφερικής Νευροπάθειας επί Σήψης. 
• Ατροφίας ή τραυματικής βλάβης του Φρενικο1! 

Νε1!ρου. 

γ. Παράλυση ή δυσλειτουργία της νευρομυϊκής σύνα
ψης, συνεπεία: 

• Μυοχαλαρωτικu)ν. 

• Μυασθένειας. 

• Δηλητηριάσεων. 

Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσε ις πρόκειταί για 
ανατάξιμη διαταραχή, εφόσον η άπνοια δεν έχει προ
καλέσει ανεπανόρθωτες ανοξικές βλάβες του εγκεφά
λου. 

Είναι σημαντικό να τονισθεί εδώ ότι οι χε ιρουeγικοί 
άρρωστοι κινδυνεύουν να παρουσιάσουν αναπνευστι
ΚJj καταστολ1j τις πρώτες μετεγχειρητικές ώρες, από τα 
C[C(ρμακα. :τοt' χρησιμο:τοι1jθηκαν για την αναισθησία 
( κεηρικ1j 1j :τεριcμρικ1j :ταράί.υση της αναπνοής, εξ 
αιτία; :ταρατετcι.μένη; δράσεως των κατασταλτικών 
και 1j των μι'οzαί.αρωτικυ)ν ) . Ως εκ τούτου, απαιτείται 
ΟΊ'\'εχΙjς :ταρακοί.οιitJηση κατά την άμεση μετεyχειρη
τικΙj :τερίοδο και κατά συνέπεια η άμεση διακο�ίtδ1j σε 
κανονικό θάλαμο είναι επικίνδυνη. 

Δυσλειτουργία του θωρακικού τοιχώματος, μπορεί να 
προκύψει επί: 

• Τυχ αίου Θωρακικο1! Τραύματος, π.χ. ασταθ1jς  
θώραξ επί  πολλαπλών καταγμάτων πλευρών (flail 

chest). 

• Χειρουργικού Τραύματος, π.χ. Μεγάλες Επεμβάσεις 
Θώρακος ή άνω Κοιλίας. 

• Παραμορφώσεως, Εκφυλιστικής ή Συστηματικής 

Νόσου, π.χ. κυφοσκολίωση, θωρακοπλαστ ι κ1j , 
βαρειά σπονδυλαρθρίτις, σκληροδερμία, κ.ά. 

• Ανεπάρκειας των Αναπνευστικών Μυών, συνεπεία: 
Κοπώσεως, π.χ. από αυξημένο έργο αναπνοής 
εξαιτίας χαμηλής πνευμονικ1jς ευενδοτότητας 1j 
από ανεπαρκή αιμάτωση εξαιτίας κυκλοφορικ1jς 
ανεπάρκειας. 

- Τετανικών Σπασμών, π.χ. τέτανος. , 
- Μυικ1jς Αδυναμίας ή Ατροφίας επί μυοπαθειών 

ή επί βαρέων νόσων (π.χ. επί Σήψης) 1j επί παρα
τεταμένου ελεγχόμενου μηχ. αερισμού, - ιδιαί-
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τερα όταν χορηγούνται μακροχρονίως μυοχαλα
ρωτικά. 
Εκσεσημασμένης Παχυσαρκίας (+50% πάνω 
από το κανονικό βάρος),  κατά την οποία ε ίναι 
αυξημένο το έργο της αναπνοής, εξαιτίας του 
αυξημένου βάρους του θωρακικού τοιχώματος 
και της χαμηλής πνευμονικής ευενδοτότητας, ιδι
αίτερα μετα θωρακικό Ιl κοιλοιακό τυχαίο ή χει
ρουργικό τραύμα. 

Απόφραξη Ανωτέρων Αναπνευστικών Οδών, μπορεί 
να προκύψει από: 

• Παράταση Δράσεως Αναισθητικών ή/και Μυοχα
λαρωτικών στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο. 

• Αίμα, Οίδημα ή Σπασμό της Γλωτίδας (ΩΡΛ επεμ
βάσεις) στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο. 

• Ξένα Σώματα, Δόντια, Αίμα, Καταστροφική Βλάβη 
προσώπου ή/και τραχήλου στον Τραυματία. 

• Κώμα οιασδήποτε αιτιολογίας, με κλίμακα γλασκώ
βης <9. 

Ανεπάρκεια ή δυσλειτουργία των πνευμόνων. 

Αποτελεί σήμερα την συχνότερη ένδε ιξη αναπνευ
στικής υποστήριξης του χειρουργικού αρρcόστου. 
• Η ΟξειΌ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια, επί προηγουμέ

νως υγιών πνευμόνων, προκύπτει σε ση μαντικό 
αριθμό χειρουργικών ασθενών υψηλού κινδύνου, 
όπως επι: 

Π ολυτραυματιών, -ιδιαίτερα σ' αυτούς με  
παρατεταμένο Shock, θωρακικό τραύμα ή εισρό
φηση γαστρικού υγρού. 

- Εγκαυματιών. 
- ΣψjJης. 
- Ρήξεως Αορτικού Ανευρύσματος. 
- Περιτονίτιδας. 
- Παγκρεατίτιδας και 
- Μεγάλων Επεμβάσεων Κοιλίας και Θώρακος. 

Η οξεία αυτή αναπνευστική ανεπάρκεια (ιδέ κεφά
λαιο A RD S) ε ίναι συνέπεια οξείας δευτεροπαθούς 
πνευμονικής βλάβης [Acute Lung Injury - ALI], η 
οποία εξελίσσεται ταχέως και η οποία επί προχωρημέ
νης υποξαιμίας, πνευμονικής υπερτάσεως και σημαντι
κής ελαττώσεως της πνευμονικής ευενδοτότητας λέγε
ται Σύνδρομο Αναπνευστικής Δυσχέ ρειας των 
Ενηλίκων (ΣΑΔΕ, ARD S)7• Στους χειρουργικούς 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙιΗΡΙΚΗΣ 

ασθενείς αναπτύσσεται η οξεία αναπνευστικ1i ανεπάρ
κ εια συνή θως στα πλαίσια του Συνδρόμου 
Δυσλειτουργίας Πολλών Οργάνων (MODS), του οποί
ου αποτελεί την πρω'ίμότερη εκδ1iλωση. 

Τα παθολογοανατομικά και παθοφυσιολογικά 
χαρακτηριστικά της οξείας αυηiς διάχυτης πνευμονι
κής βλάβης είναι: 
α. οι μικροθρομβώσεις και η βλάβη του ενδοθηλίου 

των πνευμονικών τριχοειδών, με επακόλουθο την 
αύξηση της διαπερατότητας των πνευμονικών τριχο
ειδών και το (μή καρδιογενές) πνευμονικό οίδημα, 

β. η εξοίδηση και λευκοκυτταρικΙi δι1iθηση του διαμέ
σου χώρου και η βλάβη του κυψελιδικού επιθηλίου 
(κύτταρα τύπου Ι) και του επιφανειοδραστικού 
παράγοντα (surfactant), με επακόλουθο τη σύμπτω
ση των κυψελίδων (ασταθείς κυψελίδες) , 

γ. οι παραπάνω βλάβες συνεπάγονται: 1. περιορισμό 
του αεριζόμενου πνευμονικού ιστού, 2. βαρε ιά δια
ταραχή της σχέσεως αερισμού/αιμάτωσης (V A/Q), 
με επακόλουθο την αύξηση της ενδοπνευμονικ1iς 
φλεβικής πρόσμιξης (ολικό Shunt) και, ως εκ τού
τοι•, την ανθεκτικΙi στη χορΙiγηση οξηιόνου υποξαι
μία. 3. περιορισμό τη; πνευμονικΙiς ευενδοτότητας 
( compliance ) ,  4. πνευμονικ1Ί υπέρταση, - εξαιτίας 
της αγγ ε ιακ1iς βλάβη ς ,  του οιδή ματος και της 
συμπαρομαρτούσης αγγειοσυσπάσεως. 

Το ακτινολογικό χαρακτηριστικό του συνδρόμου 
είναι οι διάσπαρτες σε όλα τα πνευμονικά πεδία, 
αμφοτερόπλευρες «βρογχοπνευμονικές διηθΙiσεις» και 
η διάταση των πυλcόν. 

Η κλινικ1i εκδ1iλωση του συνδρόμου χαρακτηρίζεται 
από ταχέως εγκαθιστάμενη και εξελισσόμενη ταχύ
πνοια, δύσπνοια, ταχυκαρδία, ολιγουρία, ανησυχία, 
σύγχυση, υποξαιμία και υποκαπνία. 

• Μετεγχειρητική Αναπνευστική Ανεπάρκεια, εξαι
τίας: 
- Συγκλείσεως των Βρογχιολίων, συνεπεία της 

αναισθησίας (άμεση μετεγχειρητικΙi περίοδος) ή 
του πόνου και των εκκρίσεων (όψιμη μετεγχει
ρητική περίοδος). 

- Μετεγχειρητικής Πνευμονικής ΕπιπλοκΊiς, όπως 
Ατελεκτασία, Πνευμονία, Πνευμονική Εμβολ1), 
στην απώτερη μετεγχειρητική περίοδο. 

- Ολικής Ατελεκτασίας του ενός πνεύμονα από 
μονόπλευρη (βρογχική) διασωλΙΊνωση παρατετα-
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μένη. 
Η μετεγχειρητική αναπνευστική ανεπάρκεια προκύ

πτει κατά κανόνα σε ασθενείς με χρόνια πνευμονοπά
θεια, καθώς και σε παχύσαρκους, ηλικιωμένους και 
καπνιστές. 
• Η Χρόνια Αναπνευστικ1i Ανεπάρκεια, παροξύνεται 

συχνά κατά τις μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις. 
Συνήθως πρόκειται για χρόνια αποφρακτική πνευ
μονοπάθεια (Χ.Α.Π . ,  COPD*), κατά την οποία 
υπάρχει στένωση και αστάθεια των μικρών ανα
πνευστικών οδών, με επακόλουθο την ελάττωση της 
εκπνευστικής ρωiς, την πρόωρη σύγκλειση των 
βρογχιολίων, τον εγκλωβισμό αέρα και τη δυναμική 
υπερδιάταση των πν ευμόνων ( ε μφύσημα ) .  
Επακόλουθο της δυναμικ1iς υπερδιάταση; είναι μία 
δυσμενής μεταβολ1i τη; γεωμετρία; και τη; μηχανι
κής του θώρακα και του διαφράγματος. Η έr.:πι•ξη 
του θωρακικού κλωβού περιορίζεται r.αι η r.αμ;τι•λό
τητα του διαφράγματος ελαττώνεται σημαντιr.ά. Η 
αύξηση της ακτίνας της καμπυλότητα; σι•νε;τCιγεται 
αύξηση της ενδοτοιχωματικ1iς τάση;, δηλ . τη; crόρτι
σης, και έτσι μείωση της αποτελεσματικότητα; τη; 
συσπάσεως των μυ"ίκών ινών του διαφρCιγματος, 
σύμφωνα με το νόμο του Laplace ( t=Ptm χ r χ 
T=Ptm χ r χ l/2hγ. Όταν απαιτείται αύξηση του 
κυψελιδικού αερισμού, 1l γενικότερα του έργου της 
αναπνωiς, όπως κατά τις μεγάλες χειρουργικές 
επεμβάσεις και τις λοιμώξεις, επέρχεται εύκολα 
κάματος των αναπνευστικών μυών, που κάνει ανα
γκαίο τον μηχανικό αερισμόυ. Σ' αvτό σιψβάλλει 
βέβαια και το γεγονός ότι οι ασθενεί; αυτοί ;ταροι•
σιάζουν ατροφία των αναπνευστικών του; μιχ()ν1. 
Εδώ θα  αναφερθεί  και το Βρογχικό Άσθμα, το 

οποίο χαρακτηρίζεται επίσης από στένωση των μικρών 
αναπνευστικών οδών, - ελάττωση της εκπνευστικής 
ροής - πρόωρη σύγκλειση των βρογχιολίων- εγκλωβι
σμό αέρα και δυναμική υπερδιάταση και μπορεί να 
εξελιχθεί σε κρίση κατά την περιεγχειρητική περίοδο, 
- καμιά φορά μάλιστα τόσο σοβαρή που αντιμετωπί
ζεται δύσκολα και με αυτόν τον μηχανικό αερισμό. 

Ανεπάρκεια του Κυκλοφορικού Συστήματος 
Το κυκλοφορικό σύστημα διαδραματίζει τον πιό 

κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας της σχέ
σης παροχή/ανάγκες οξυγόνου, λειτουργώντας σε 
άμεση συνάφεια με το αναπνευστικό σύστημα και τον 

*Τ υ θέμα αυτιί θα αναπτυχθεί αναλυτικιiτερα σε επιίμενο τπ!χος 
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μεταβολισμό.  Η λεπτή αυτή ισορροπία βρίσκετα ι 
συχνά διαταραγμένη στους χειρουργικούς ασθενείς 
υψηλού κινδύνου, εξ αιτίας του ότι οι ασθενείς αυτοί 
έχουν αυξημένες μεταβολικές ανάγκες, ενώ συχνά 
παρουσιάζουν αδυναμία του κυκλοφορικού συστΙjμα
τος να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτέξ ΞεχωρισηΊ 
σημασία αποκτά η δυσαρμονία της σχέσης παροχ1i 
/ανάγκες οξυγόνου στους αναπνευστικούς μύες, κατά 
την κυκλοφορική ανεπάρκεια, οπότε οι μύες αυτοί 
παρουσιάζουν αυξη μένες μεταβολικές ανάγκες -
εξαιτίας του αυξημένου έργου της αναπνο1jς - ,  ενώ 
υποφέρουν από ανεπαρκ1j αιμάτωση. Η δυσαρμονία 
αυηi καταλήγει σε κόπωση των αναπνευστικών μυών 
και ανεπάρκεια της αναπνευστικ1jς αντλίαςω. 
• Οξεία κυκλοφορική ανεπάρκεια (κυκλοφορικό 

Shock ) μπορεί να προκύψει συνεπεία αιμορραγίας, 
ι·.τοογκαιιιία:;. σήψης9, αγγειοπαράλυσης ή οξείας 
καρδιακrf:; ω·ε.τάρ κειας από ισχαιμία ή οξύ 
fιιcrραγ.ιια τοι· μL·οκαρδι'οι.·. Η οξεία κυκλοφορικ1i 
ανε;τCιρr.ε ια σι•νοδεύεται σι•ν1jθω; από αναπνευστι
"Ι.Ιj ανε:τCιρr.ε ια. εξαιτίας πνευμονικού οιδιfματος, 
ανε:rαρκοι;ς μεταφοράς οξυγόνου και ισχαιμίας των 
ανCLτνευστικώv μυών11• 

• Η Χρόνια καρδιακrf ανεπάρκεια -συνήθως συνε
πεία ισχαιμικής νόσου, βαλβιδοπάθειας, υπερτασι
κής καρδιοπάθειας, καρδιομυοπάθειας- και η 
συνοδός πνε υμονική υπέρταση παροξύνονται 
συχνά ,  όταν απαιτείται αύξηση της καρδιακ1jς 
παροχής και του έργου της αναπνοής, όπως μετά 
από μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις, μείζον τραύ
μα 1j λοιμώξεις, καταλήγοντας σε βαρύ ( καρδιογε
νέ;) :rνει·μονικό οίδημα και οι'δημα του βρογχικο1! 
τοιχψιιατο:; (r.αρδιαr.ό Cισθμα) . Η κλινική εικόνα 
μοιCιζει με αι•ηj τη; αναπνευστικής ανεπάρκειας 
από οξεία πνευμονική βλCιβη, αλλά εδώ ακούγονται 
υγροί ρόγχοι και καλπαστικό; ρυθμός και ακτινολο
γικά το οίδημα δεν είναι διάσπαρτο αλλά συνήθως 
παραπυλαίο -«δίκην πεταλούδας» συνοδευόμενο 
από «αναστροφή αιματώσεως». Η κατάσταση αυτ11 
μπορεί να αντιμετωπισθεί μερικές φορές συντηρητι
κά με  αγγε ιοδιασταλτικά,  ινότροπα και διου
ρητικά1 1 . Όταν όμως έχει προκύψει ισχαιμία και 
κάματος των αναπνευστικών μυών, ενδείκνυται ο 
μηχανικός αερισμός. 

Ο μηχανικός αερισμός απαλλάσει τον ασθεν1Ί από 
το έργο της αναπνοής, εξοικονομώντας οξυγόνο για τα 



ζωτικά του όργανα (συμπεριλαμβανομένου του μυο

καρδίου), ενώ παράλληλα υποβοηθεί την καρδιακ1j 

λειτουργία, συνεισφέροντας έτσι σημαντικά στην αντι

μετυ)πιση της κυκλοφορικ1jς ανεπάρκειας1.12. Το ρόλο 

αυτό του μηχανικού αερισμού καθιστά κλινικά εμφαν1j 

η συχνά εμφανιζόμενη αποτυχία αποδέσμευσης από 

τον αναπνευσηjρα ασθενών με ιοχαιμικ1j νόσο του 

μυοκαρδίοι{' 1] καρδιομυοπάθεια1•. Εάν εφαρμοσθ1j 

μηχανικός αερισμός για τη αντιμεηίJJtιση κυκλοφορι

Κ1jς ανεπάρκειας ψκαι καρδιακ1jς ανεπάρκειας, πρέ

πει να είναι βραχυπρόθεσμος και να διακόπτεται 

μόλις σταθεροποιηθεί η κυκλοφορία και βελτιωθεί 

ικανοJtοιητικci η καρδιακ1j λειτουργία. Την σημεριν1j 

εποχ1j όμως, -που όλο και περισσότεροι ασθενείς με 

προτελικού 1] τελικού σταδίου χρcSνιες ανε7τάρκειες 

οδηγούνται στο χειρουργείο-, ;τ�κi%ειτω lΗ'f.ν(ι για 

συνδυασμό καρδιcα1jς χω ανcην Ε L'lΗι%Ιj:: ω·ε:τc(g%ει

ΘΠ!λΤλ ΑΝΑΙΣΘΙ!Σ!ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛ! ΕΝΤΑΠΚΗΣ !ΑΠ'ΙΚΗΣ 

Αν εξαιρέσαμε την εφαρμογ1j τεχνηηjς αναJtνο1jς ως 
υποκατάστατο της καταργημένης 1j υπολλειματικ1jς 
αυτόματης αναπνοής επί αναισθησίας- εγχείρησης 1j 

επί σοβαρών νευρολογικών διαταραχcόν, δύο -ριζικά 
διαφορετικοί- είναι οι κύριοι στόχοι του μηχανικού 

αερισμού: 

α. η αύξηση της λειτουργικ1jς υπολλειπομένης χωρητι
κότητας και η βελτίωση της f)αρειά διαταραγμένης 
σχέσης αερισμού/αιμάτωσης καπJ, την υποξαιμικ1j 
αναπνευστικ1j ανεπάρκεια (ARDS) και 

β. ο περιορισμός της δυναμικ1jς υJtερδιάτασης και η 
απαλλαγ1j του ασθενούς από το αυξημένο έργο ανα

πνοΙjς και από τον κάματο των αναπνευστικοJν μυιίJν 
κατά την υπερκαπνιχ1j αναπνευστικ1j ανεπάρκεια 
(;ταρόξυνση χρόνιας αποφρακτικ1jς πνευμονοπc1θει
α::). 

ας, όπου η α7τοδέσμευση υπl1 τον cινc ι;τνειχηψχι. εί\'Cιι λειτουργία 

δυσχερ1jς1'. Ο σ%ο:τό:: τοι' μηι.ω·ι%οιl υερισμού επιτυγχcivεται με 

Αύξηση της Ενδοκρανίου Πιέσεως 

Η υποκαπνία συνοδεύεται απl1 αγγειοσύσπυση και 
περιορισμό της εγκεφαλικ1jς αιματικ1jς ρο1jς. Μ' αυτliν 
το μηχανισμl1 ο κυψελιδικός υπεραερισμός περιορίζει 
με γρ1jγορο ρυθμό την αυξημένη ενδοκράνιο πίεση και 
γιαυτό αποτελεί εδώ και πολλές δεχαετίες επείγον 
θεραπευτικό μέτρο για την αντιμετιίJ;τιυη των %/.ειστυ)ν 
κρανιοεγκεφαλικυ)ν κα%υ)σεων με ω'�ημι:\·η ενδο%ρcί.

νιο πίεση. Συνιστοηrrω ε7τί7τεδα Ρ�ιCΟ2 -.2.5-30 πυηΗg. 

για όσο υφίσταται ενδοχρ(ινιος ι':τέρτcωη' %αι στη 
συνέχεια προοδευτικ1j μετάβαση :τρος \'OQLto%Ca\·ίu' 1'. 

Ο ρόλος του μηχανικού αερισμοιl στι:: %gυνιοε','%εqυί.ι

κές κακώσεις δεν 7τεριορίζεται f)έf)αιυ μιiνο στην ε:τί
τευξη υποχαπνίας: Ο μηχανιχός αερισμός είναι σ· αυηj 
την περίπτωση κατ' αρχψ· απαραίτητος, εξαιτίας του 
κοψατος, της βαθειάς κυταστολ1jς και της συμπαρο

μαρτούσης καρδιοπνευμονικ1jς δυσλειτουργίας. 

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
Σκοπός 

Σκοπός του μηχανικού αερισμού είναι η επ(τεvξη 

ικανοποιητικrjς αντα}λαγrjς αερ(ων στοι!ς πνεύμονες, η 

απα}.λαyή του ασθενούς απι5 το rωξημένο έργο ανα

πνοrfς και η εξασφάλιση ικανοποιητικής ιστικής οξυγο

νώσεως. 

την εμqιlσηυη τη; %cη(ιί./ .ηί.ης :τοσότητας αέρα σε ωρι
σμένο zρόνο. Για νυ μετcαινηθεί ο αέρας (όπως και 
κciθε άλλο υλικό) ωιcS ένα σημείο στο άλλο απαιτείται 
κατανciλωση ενέργειας προς υπερνίκηση των αντιοτci
οεων, στην προκειμένη περίπτωση διαφορc( πιέσεως 
μεταξύ της αρχ1iς των αεροφόρων οδcίJν και τcrJ\' κυψε

λίδων (Pinlet) (Σχ. 1 ). Η διαφορύ αυηj πιέσεως ισού

τ αι με το ciθροισμα των πιέσεων που «κυτανα
ί.ιr)νοντω» Ί'ια την υ7τερνί%ηση των ε7τί μέροι':: αντιοτci
σεων. ιjτοι των cι.ηιστcί.σεων ρο1j; (Prcsistιιncc) και των 
cι.ηιυτ(ωεων εί. cωτι%6 τητcι. :: ( Pelίιstic): Pinlet = 

Pel�ιstic + Presist,ιnce. 

Kcn(ι την Cfl'oιoi.O','ι%1] εισ:τηηj η cι.gνψι%1l ενδο0ω
ρα%ι%1j :τίεση ( ενδοϊ':τε�ω%ΟΠ%1j :τίευη Ί'ι'Qω στα -5 cπ1 

Η20) γίνεται αρνητικcότερη ( ενbοϊ•:τε�ω%cηικ1j πίεση 
γύρω στα - 1 0 cm Η20) ενερΊ'ψιι.cί .. -ιιέσω σι'σ7τc1σε
ως των εισπνευστικι6ν μυc(J\' %Cf.l ο ι π ριl νυεως του 

θωρακικού κλωβού-, χω οι :τηιlμονε;. ωωλουΘcδ
ντας την κίνηση του θωρα%ι%οιl τοφίJιιυτος προς τυ 
έξω και αυηj του διαφράγματος :τρικ ω %άτω, διατεί
νο\rrαι. �Ετσι δημιουργείτω οτι:: %l'lΙ'ε/.ίδες αρνητικιi 
(υποατμοσφαιρι%1j) πίεση -1 έω; -.2 α. Η20, η ο7τοία 
επενεργεί την ειορο1j αέρα α7τιi την ατμliσφαιρυ στους 
πνεύμονες (Σχ. 2, 7τcΧνω ). Κατα το τέλος της εισπνοιjς, 
οπότε οι κυψελίδες έχουν γεμίσει με ατμοσφαιρικό 
αέρα, η κυψελιδι;οj πίεση είναι ίση με την ατμοοφαιρι
Κ1j. Κατα την φυσιολογικ1j εχπνο1j (χciλαση των 
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p. I 

p i = p res + p el 

Σχ. 1. Απλιj σχηματιχιj ανιιπαριΊστrωη τοι· .ιιιι;οι·ικr!Ι; ιιιριυιιrιι; (J 
αJ'ΓΧΠ!'i'ΙJστιjριι; παριστιΊ!'Πω σαν ιΊ·ιι πιστιiι·ι κ ω το ι ο·ι.r.-τι·ε ι Ίi'Ι %r' 

σι!στημα σωι μ/α συσχι:υιj αποτελοΙ>,ιιΕΙ'ΙJ υ:τι! ι'ι·u ιiκωι.-ττο 

(ιιντιστοιχε/ ιπι; αεροφι!ρου; οr!οι!;) ;ωι ι'vιι ι'ί.ιωτιχιi μ.-τιιί)ιiι·ι tωτι

ιποιχι:/ στου; Π!'ι:JJ,ΙΙονι:;). 11 π/εση στην αρχιj του C1Ι'Ι1:'rι·π·ιπικοι; 

συστιjμιπος ( f'i) ωοι!τω με το ιΧθροιιψα των πι{ιπω!' :του χατωιαί.ιι)ι•ο

ντω γιιι την υπερχι'ραση τιι!!' αντιστάσεων ροιjς τuv ω'ρα στον ιΧχα

μπτο σωλιfνα (Ριπ) κω την υπερΙι/χηση των αντιιπιΧσεων ελαστιχc!τη

τας τοιι μπα)λονωιί (Ρι·Ι). 

εισπνευστικών μυών) το θωρακικό τοίχωμα, η ενδοθω
ρακικΊi πίεση και οι πνεύμονες επανέρχονται στην 
προτέρα τους (τελοεκπνευστικ1j) θέση, εξαιτίας των 
ελαστικών τους ιδ ιοτψων ( e lιιstic recoil )  και παράγε
ται στις κυψελίδες (παθητικά) θετικ11 (υπερατμοσφαι
ρικΙj) πίεση + 1 έως + 2 εκ. Η20, η οποία εξωθεί τον 
αέρα από τους πνεύμονες στην ατμόσφαιρα. Στο τέλος 
της εκπνο1Ίς η ενδοκυψελιδικ1j πίεση είναι πάλι ίση με 
την ατμοσφαιρικ1j (Σχ. 2, πάνω). 

Κατά τον μηχανικό αερισμό αντιστρέφεται ο φυσιο
λογικός κύκλος μεταβολών των ενδοθωρακικu)ν και 
των ενδοκυψελιδικών πιέσεων, 1jτοι η εισρο1j αέρα δεν 
γίνεται συνεπεία αρνητικοποίησης της ενδοθωρακικ1jς 
και της ενδοκυψελιδικ1jς πίεσης, αλλά με την ανάπτυξη 
θετικ1jς πίεσης στις αεροφόρους οδούς (Paw) : Κατά 
την εισπνευστικ1j φ6ση ( Inspirat ion ,  Ι) παρ6γεται 
ενεργητικά -από το μηχάνημα- θετικ1j (υπερατμο
σφαιρικΙj) πίεση στην αρχ1j των αναπνευστικci'Jν οδών 
και η πίεση αυηj επενεργεί την εμφύσηση αέρα προς 
τις κυψελίδες. Ο ι  κυψελίδες έχουν κατά την έναρξη 
της εμφύσησης ατμοσφαιρ ικ1j πίεση. Όσο εισρέει 
αέρας η ενδοκυψελιδικ1j πίεση αυξ6νεται προοδευτι-
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κά και προς το τέλος της εισπνευστικ1jς φ6σης η πίεση 
αυηj (Palν) εξισώνεται με αυηj του αναπνευσηjρα 
(Pl ιιteau)  και σταματάει η ρο1j (Σχ. 2, κ6τω ). Όταν 
τελειώσει η εισπνευστικ1j φάση, η πίεση στην αρχ1j των 
αναπνευστικών οδών μηδενίζεται. Το (-)ωρακικ6 τοί
χωμα και οι πνεύμονες παλινδρομούν, εξαιτίας των 
ελαστικών τους ιδιοηjτων ( elastic Γecoi l )  και η πίεση 
στις κυψελίδες είναι υψηλ6τερη απ' αυηj στην αρχ1j 
των αεροφόρων οδών. Κατ' ακολουθία εξωθείται ο 
αέρας (παθητικά) προς το εκπνευστικό σκέλος του 
κυκλώματος και  τελικά προς την ατμόσφαιρα 
εκπνευστικ1j φάση (Expiπιtion, Ε. Σχ. 2, κάτω.). 

Αυτόματη Αναπνοό 

Ρ cm Η20 
10 

J 
Κυψελίδες 

Μnχοvικος Αερισμός 
Ρ cm Η20 

20 

(IPPV. ΖΕΕΡ) 

ο 

-10 Ε 

2)c. 2. /'vfεταβολ(:ς των πιί:σεων στι::; κι·ι;·ι-ί.ι'r\ι·::;. τι::; rυψψ. οι\οι); κω 

τον υ,-τεζωχιiτα κατιί την αυτι!μιιτη ιινa,-τι•οιί (.-τriι·r:J) κιιι τοι· .ιιηι.ω•ι;:ιi 

αερισμι! (IPPV, Zt'I:Γ). 

IΊJ>: Pcak Ιιι.ψiωtοιγ ΓΓC.\'.Ιϊιη•, ι'vfεγιΊπη Ι:Ίσ:τι·ιτιπικJί ΠιΊ·αη 

ΙΆ ι γ· αiιwαγ fJΓC.\'.\'1/J'C, Π/ι:ση αεροψι!ρων ()(J(JJ)' 
Γ!ιιtαιιι:7ί)υεισ,-τνπ rστιχιj //(ιση 

Ρα/ι·: Κι'Ι(ελιι\ιχιj 1/ιΈση 

ΙΡJΨ·Ιιιti'Πιιίιιcιιι l)ω·iιiι'i' Ρι·c.ΙΌΙΊΙΙ'C Vι•ιιιιΊιιιίοιι 

ΖΕΕΡ: Ζcιυ Ειιιl 1:\ρίω!οιy Ρι"C.Ι.\11/'C 

I: Ιιι.ψίπιtiοιι, Εισ:τη:ι•ιπιχιί Φιίση 

Ε: Εχρίπιιίοn, ι·χπνευστικιί Φιiση 

Στους αναπνευσηjρες πιέσεως (pΓessure controllcΓs) 

η πίεση που θα αναπτύξει ο αναπνευσηjρα; προκαθο
ρίζεται από τον κλινικ6 γιατρc5, ενu) στους αναπνευ
στήρες όγκου (f!O\v 1j volume contωiiCΓs )  ο γιατρ6ς 
προκαθορίζει τον όγκο που θα χορηγηθεί (Υτ) και η 

απαιτούμενη πίεση αναπτύσσεται από τον αναπνευ
στήρα, κατά τη διάρκεια χορψ(Ιjσεως του προκαθορι
σμένου 6γκου (Εικ. 1 ) . Έτσι, η πίεση που θα αναπτυ-



54 

χθεί θα είναι ανάλογη με τις αντιστάσεις, ήτοι τόσο 
μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερες οι αντιστάσεις ροής (π.χ. 
βρογχόσπασμος) ή οι αντιστάσεις ελαστικότητας (π.χ. 
ARDS). Επί φυσιολογικών αντιστάσεων των αεροφό

ρων οδών (αντιστάσεις ροής, resistance, R) και φυσιο
λογικών αντιστάσεων ελαστικότητας των πνευμόνων 
και του θωρακικού τοιχώματος ( el<ιstance, Ε) θα ανα-

φ 
:;σ 
uι Ν 
(/):ι: 
φ Ε 
α:.� 

φ 
Ε� ::S...J -� ο > 

5Ο 

1.0 

5Ο 

-------------

ο; 

1.0 

100 

Α Β 

Εικ. 1. Κυματομορφές πιέσεως (J>ΓC.Ι'.ΙϊΙΓc), ιiγκου (Volιιn1 e) και ρυιjς 

(Flow) επί μηχανικοι! αερισμού με ελεγχιiμενη παράμετρο κατιί τψ 

εισπνοή την πίεση (Α: JiΓC.\'.Ι'LtΓe contωlleιlι•entilatioιι) ιj τη ροιj !Β: jlιΛΙ 
controlleιl νcιιιίlαtιΌη). Παρατηρούμε ότι 

α. οτην περ[πτωση Λ η π(εση ανέρχεται απιiτοιιιι κω ι\ιιπηψιΊιιι 

οταθεριj καθr5λη τη c\ιάρκεια της εισπνευιπικιjς ροιj;. -η οπυιίJ ει'ι•ω 

αρχικά πολύ υψηλιj (εξαιτ[ας της μεγάλη; r\ιrψορrΊ; :τιfσεω; αρ;ι,ιj 

αεροφc5ρων-κυψελ[δες) και οτη συνέχεια φθ(νουσα, Ι εξαιτίας τη; προο

δευτικής αυξιjσεως της πιiσεως των κυψελ[ι)ων και μειιvσεω; έτσι τη; 

διαφοράς πιέσεως), ενώ 

β. οτην περίπτωση Β η ροή -ανερχόμενη αρχικά (σε επιΊrεc\ο χαμη

λώτερο απιi ι5,τι οτην περίπτωση Λ)-, διατηρε[ται οταθεριj καθόλη τη 

διάρκεια της εισπνοής και η π[εση -ανερχόμενη αρχικά (σε επ[πεδυ 

χαμηλώτερο απι5 ό,τι οτην περ[πτωση Α)-, αυξάνεται οτη συνέχεια 

προοδευτικά μέχρι ένα μέγιοτο, το οπο[ο ε(ναι υψηλώτερο απι5 το μέγι

ιπο της πιΈαης οτην περίπτωση Λ. Η κάτω r\ιακεκομf.νη yραμή παριοτά 
τη μέση π[εση των αεροφόρων οδών. Α πο: LR C'lιatburιι: CΊαs5·(fίcαtίοιι 

of Meclιaιιical Veιιtilator5·. Ιιι 1'οbίιι Μ]: <<11rίιιcίple.Ι· αιιd J>ractίce oj' 

Meclιaιιίcal Veιιtίlαtίοιι», C'lιaρter 2:55. McGraw-Hίll, Ιιιc, New York, 

1994. 

*Το (!{μα αυτr5 θα αναπτυχθε( αναλυτικι5τερα ιπο επι�ιιενο τει!χος 
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πτυχθεί από το μηχάνημα πίεση γύρω στα 15 cιn Η20 
(ΡΙΡ στο Σχ. 2, κάτω) προκειμένου να εμφυσηθούν 750 

ιnL αέρα στους πνεύμονες. Απο την πίεση αυτή τα 2-3 

cιn Η20 θα«καταναλωθούν» για την υπερκέραση των 
αντιστάσεων (ροής) των αεροφόρων οδών και τα υπό
λοιπα 12- 13  cιn Η20 (Plateau στο Σ χ. 2, κάτω) για την 
διάταση των πνευμόνων και του θωρακικού τοιχώμα
τος. Η διάταση αυη] θα μεταβάλει τον όγκο των πνευ
μόνων κατά + 750 ιnL. Με άλλα λόγια, για αύξηση του 
όγκου των πνευμόνων κατά 750 ιnL (Δ V) απαιη]θηκαν 
12 cιn Η20 (ΔΡ). Το κλάσμα μεταβολ1] όγκου/μεταβο
λΊ] πίεσης (Δ V/ΔΡ) εκφράζει την ολικ1] στατική ευεν
δοτότητα του αναπνευστικού συση]ματος (tot<ιl st<ιtic 
coιnpliance of the respiratory systeιn). Στο παράδειγμά 
μας είναι 750!12  = 63 ιnL/cιn Η20 (δηλ. για την εμφύ
σηση κάθε 63 ιnL αέρα χρειάζεται πίεση 1 cnι Η20), 
φυσιολογικ1] για το σύστημα θωρακιχό τοίχωμα -
πνεύμονες - αεραγωγοί του αναπνευση]ρα. 

Αιμοδυναμικές επιδράσεις 
Ο �11] q:ωιοί.ο-,ιιr:ό; τρό:το; μεταβο/.1j ;  των ενδοθω-

• ρακιr:ιι)ν :τιέσεων κατά τον μη;ι:ανικό αερισμό, συyκε
r:ριμένα η σημω'Ίιχά θετι;.ο] ενδοθωρακικ1j και κυψε
ί.ιδιχ1] πίεση, επιδρά α ρνητικά στη συστηματική και 

την πνευμονική κυκλοφορ(α2•11'·1Ν. 

Επιδράσεις στη συστηματική κυκλοφορ(α 

Κατα τη φυσιολογικ1j αναπνω], η αρνητικοποίηση 
της ενδοθωραχικ1]; πίεσης (κατα την εισπνω]) αυξάνει 
την διαq:ορά πιέσεως μεταξύ των περιφερικών και των 
χεντριχιι)ν q:/.εβιόν. ε:τιτα;ι:ι'νοντα; έτσι την φλεβικ1] 
ε:ταναq:ορά και σι•νεισq:έρο\'Ίας στην κυκλοφορία του 
αίματος ( «θωρακικ1j Αντλία» )1s. Ο μη;ι:ανικό; αερι
σμό; αq:· ενός χαταρyεί την θωρακικ1j αντλία και αφ' 
ετέρου αυξάνει την υδροστατικ1] :τίεση στο δεξιό 
κόλ . .  ιο, παρεμποδίζοντας την φλεβικιί ε:ταναφορά11ω. Ο 
ενδοθωρακικός όγχος αίματος χαι η καρδιαχ1] παροχ1j 
ελαττώνονται σημαντικά χατά την έναρξη του μηχανι
κού αερισμού. Η αιμοδυναμι;.οj αυη] διαταραχή εκδη
λώνεται με σημαντική πτώση της συστηματικ1iς aρτη
ριακής πιέσεως. 

Φυσιολογικά η κατάσταση αυη] aντιρροπίζεται κατά 
τους επόμενους αναπνευστικού; κύχλους με την αύξη
ση της υδροστατιχ1jς πίεσης στις περιφερικές φλέβες 
και την αποκατάσταση έτσι τη; διαφοράς π ιέσεως 
( «gradient» ). Η αύξηση της υδροστατικ1]ς πίεσης στις 
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περιφερικές φλέβες προκύπτει από την αύξηση του 

τόνου του συμπαθητικού (αντανακλαστικός αγγειό

σπασμος) και από την συνάθροιση του αίματος στην 

περιφέρεια, -εξαιτίας παρεμποδίσεως της επιστρο

φής. Η αιμοδυναμικ1Ί αποκατάσταση μπορεί να επιτα

χυνθεί με γρήγορη χορήγηση υγρών. Η αντιρρόπηση 

καθυστερεί ή δεν είναι δυνατή επί υποογκαιμίας ή/και 

καταργ1Ίσεως του τόνου του συμπαθητικού, -π. χ .  
χορήγηση καταστολής και  έναρξη μηχ. αερισμού σε 
υποογκαιμικό πολυτραυματία. Σ' αυηi την περίπτωση 
η υπόταση επιμένει, ο σφυγμός δεν ψηλαφάται κατά το 

μεγαλύτερο μέρος της εισπνευστικής φάσης και μπο
ρεί να έχομε καταστρεπτικές συνέπειες ή και καρδια
κή ανακοπ1l, άν δεν χορηγηθούν γρ1Ίγορα ( «bolus») 
υγρά και δεν ελαττωθεί, όσο γίνεται, η ενδοθωρακική 
πίεση (π.χ. αίροντας την ΡΕΕΡ και ελαττώνοντας τη 
συχνότητα και τον Vτ). 

Επιδράσεις στην πνευμονικιf κvκλοq:ορ{α 

Η �ni φυσιολογικ1i αύξηση τη; :τιέσεω; στις Υ-1-'<t'εί.ί
δες κατά την εισπνευστικ1j q;άση σι•\·ε;τcι-,•εται σ ηι:τίε
ση των κυψελιδικών τριχοειδών και αύξηση των αηει
ακών αντιστάσεων («Starlίιzg Resίstor») και των :τ ιέ σε
ων της πνευμονικής κυκλοφορ{ας. Ε:τί σι•νι•:τ6ρζεω; 

ορ ισμένων συνθηκών, π. χ. ι•:τοο';'κωμία;, ι·�·ηί.υ)ν 
εισπνευστικών πιέσεων 1j ανισότιμη; :ωτανομ1jς του 
αέρα που εμφυσ6ται, μπορεί να :τροκύπτει περιοδικ6 
μερικιj Ιl και πλ1iρης σύμπτωση των τριχοειδών εκτετα
μένων περ ιοχών των πνευμόνων, με επακόλουθο 
σημαντικ1Ί επιβάρυνση της πνευμονικΙiς  κυκλοφορίας 
και της δεξιάς κοιλίαξ'·'7: Η αύξηση του μεταφορτίου 
της δεξιάς συνεπάγεται ελάττωση του κλάσματος εξω
θΙjσεως και του όγκου παλμού της κοιλίας αυτής, η 
οποία διατείνεται. Το μεσοκοιλιακό διάφραγμα aπω
θείται προς τα αριστερά, περιορίζοντας τον τελοδια
στολικό όγκο και την ευενδοτότητα της αριστεράς κοι
λίας ( « Ventricular Interdependence» ). Η επαναφορά 
αίματος (αυξανόμενη λίγο στιγμιαία από την έκθλιψη 
των πνευμονικών τριχοειδών) και η πλήρωση της αρι
στεράς κοιλίας ελαπώνονται. 

Το συνολικό αποτέλεσμα των επιδράσεων του μηχ. 
αερισμού στη συστηματική και την πνευμονική κυκλο
φορία είναι η μείωση του όγκου παλμού και της καρ
διακής παροχής, ιδιαίτερα κατά το τέλος της εισπνευστι
κής φάσης. 

Εν τούτοις, οι αρνητικές επιδράσεις του μηχανικού 
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αερισμού επί της καρδιαγγειακ1Ίς λειτουργίας αντιρ
ροπούνται εν μέρει από το γεγονός ότι η θετικ1j ενδο
θωρακική πίεση υποβοηθεί την εξώθηση της αριστε
ράς κοιλίας, -επειδή ελαττώνει την ενδοτοιχωματικ1j 
της τάση, δηλ. το μεταφορτίο της- και την εξώθηση του 
αίματος από τον θωρακική προς  την κο ιλ ιακrj 

αορτή'2·'•·16'17• Μ' αυτόν τον τρόπο, ο μηχανικός αερι

σμός ασκεί ευνο'ίκ1Ί δράση επί της α ιμοδυναμι;οi ς  
κατά τη συμφορητική καρδιακ1j ανεπάρκεια, όπου υφί
σταται αύξηση του τελοδ ιαστολικού όγκου και της 
τελοδιαστολικ1jς πίεσης της αριστερ6ς κοιλίας'•. 

ΠΑΡ ΑΜΕΤΡΟΙ-ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 

Η βασική παρ6μετρος του μηχανικού αερισμού, η 
οποία πρέπει να διατηρείται σταθερ1j, είναι ο κυψελι
δικός αερισμός (Alveolar Ventii<1tion, VA). Οι υπόλοι
:π; μεταΙ1λητέ; ρυθμίζονται στον παραδοσιακό μηχα
νι;..:ό cιερισιιό ιιε βάση την διαηjρηση ικανοποιητικού 
α�·εί.ιδιzοι' αερισιιοί'. δηί.. C(Ί'σιολο·ιιχιjς ΡιιC02 και 
c,-ι•σιοί.ο-:ικοί' pΗ:.ι·ι. 

Εν τοί'τοι;. η :τροσ:τάtJεια διατηρ1jσεως φυσιολογι
κΙjς PclC02 σε cισθενεί; με οζεία :τνευμονικ1j βλάβη 
[Acute Lung lnjury-ALI]. ιοιαίτερcι σ· αυτούς με τη 
βαρε ιά μορφ1j τη;, το ARDS. - ό:του ο αρ ιθμός  
των«υγιών» ανο ικτών κυψεί.ίοων είναι δραματικ6 
περιορισμένος ( «baby lungs»)-, μ;τορεί να προχαλέ
σει υπερδιάταση και καταστροφj των κυψελίδων που 
απέμειναν«υγιείς» και κατ(( συνέ:τεια ιατρογεν1j επι
δείνωση του ARDS20• Ως εκ τούτου, η παράμετρος του 
μηχ. αερισμού στο ARDS, βάσει της οποία; ρυθμίζο
νται οι υπόλοιπες μεταβλητές, είναι η κυψελιδικιf π{εση 
και η μηχανική των πνευμόνων•. 

Επίσης, η προσπάθεια διατηρ1jσεως φυσιολογικ1jς 
PaC02 σε ασθενείς με οξεία αναπνευστικ1i ανεπάρ
κεια από παρόξυνση άσθματος ή χρόνιας αποφρακτι
κής πνευμονοπάθειας (Χ.Α.Π., COPD), μπορεί να επι
δεινώσει την υφιστάμενη δυναμ ικιf υπερδ ιάταση, 
«στραγγαλίζοντας» περαιτέρω την κυκλοφορία και 
αυξάνοντας την πιθανότητα βαροτραύματος2'·22• 
• Αναπνεόμενος όγκος (Πdal Volιιme, Vτ): Είναι το 

ποσό του αέρα (11 μίγματος αέρα και οξυγόνου) που 
εμφυσ6ται στο κύκλωμα και στους πνεύμονες σε 
κάθε εισπνευστική φ6ση . Κατά τον παραδοσιακό 
μηχ. αερισμό χορηγούντο στους βαρέως π6σχοντες, 
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ιδιαίτερα σ' αυτούς με ARDS, μεγάλοι όγκοι, 12- 1 5  
mL Ι Kg Β.Σ (μερικές φορές ακόμη και 20 mL Ι Kg 
Β.Σ), με  στόχο την επιστράτευση κυψελίδων που 
είχαν συμπέσει και την αποφυγ1] ατελεκτασιών και 
με βάση την παρατήρηση ότι έτσι ανέχεται ο άρρω
στος καλλίτερα το μηχανικό αερισμό2'4'7• Εάν μάλι
στα μ'αυτούς τους όγκους προέκυπτε υποκαπνία, 
προστίθετο ένας ακόμη σωλήνας (νεκρός χώρος -
επανεισπνοή C02) στο κύκλωμα, αντί να μειωθεί ο 
αναπνεόμενος όγκος. 

Η φιλοσοφία αυηj άλλαξε τελευταία εκ θεμε
λίων\ δεδομένου ότι ο ι  μεγάλοι αναπνεόμενοι όγκοι 
και οι υψηλές πιέσεις, που αυτοί συνεπάγονται προ
καλούν αρχικά (ε πι κυψελιδικών πιέσεων > 30 cm 
Η20) βλάβη της κυψελιδοτριχοειδικ1j; μεμβρ(ινη;. 
όμοια με αυτή του ARDS2', και τελικc1 (ε ;τι κι•ψεί.ι
δ ικών π ιέσεων :::::50 cm Η20) ρ1jξη των «t•γ ιcόν» 
ανοικτών κυψελίδων2\ διάμεσο, μεσοθωρακικό χαι 
υποδόρ ιο  ε μφύσημα ή και  πνευμοθώρακα 
(volutrauma, barotrauma)24'2'. Σ1j μερα συνιστάται 
περιορ ισμός του αναπνεόμενου όγκου στα 10 1j 
λιγότερο, - ακόμη και στα 6 mL/Κg Β .Σ.-,  ώστε η 
κυψελιδικ1j πίεση να μ1jν υπερf)αίνει  τα 30-35 cm 
H204.zo.2.\,24. 

Μεγάλους αναπνεόμενους όγκους, 12-15 mL Ι Kg 
Β.Σ, χρε ιάζονται -προς αποφυγ1j ατελεκτασιών, 
αλλά και διότι έτσι ανέχονται καλλίτερα το μηχανι
κό αερ ισμό- τυπ ικά οι ασθενεί; με βί.c1βη τη; 
αυχενικ1]ς μοίρας του νωτιαίου μι•εί.οι' :ωι τετρα
πληγία, οι οποίοι έχουν υγιεί; πνει'μονε ;:-. 

• Συχνότητα (Frequency, .f): Είναι ο αριθμό::: των cι\·α
πνευστικών κύκλων( αναπνοc!Jν) :ωτά ί.ε;ττό. Όταν 
εφαρμόζεται μεγάλος αναπνεόμενο; όγκο;, ε ίναι, 
συνήθως, αρκεηj μία χαμηλ1j συχνότητα, περι τις 10 

αναπν. Ιλεπτό (t1reathslmin)27, η οποία μπορ ε ί  
βέβαια ν α  αυξάνεται, σ ε  περίπτωση που το co2 
ανέρχεται πάνω από το φυσιολογικό2Ν. Η συνηθέ
στερα χρησιμοποιούμενη συχνότητα υποχρεωτικών 
αναπνοών στους ενήλικες κυμαίνεται στις 8-12 

αναπν.Ιλεπτό. Στα παιδιά χρησιμοποιούνται μεγα
λύτερες συχνότητες ( 15-25) ,  τόσο μεγαλύτερες όσο 
μικρότερη η ηλικία και με οδηγό βέβαια και εδώ την 
PaC02 και το pH. 

Στην περίπτωση του ARDS αυξάνεται η συχνό
τητα παράλληλα με  τη μείωση του αναπνεόμενου 
όγκου, όχι όμως πάνω από 20-25 αναπν./λεπτό, διότι 
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τότε αναπτύσσεται ενδογεν1jς ΡΕΕΡ, εξ αιτίας της 
βράχυνσης του χρόνου εκπνωjς2'-2Ν. Εν τούτοις, η 
συχνά επαναλαμβανόμενη κρούση και διάταση του 
πνευμονικού ιστού αποτελεί, πιθανόν, παθογενετικcS 
αίτιο μηχανικ1jς βλάβης, προστιΟέμενης στην 1jδη 
υπάρχουσα. Ως εκ τούτου, έχει προταθεί και εφαρ
μοσθεί  τακτικ1j ηρεμίας των πνευμόνων - με πολύ 
χαμηλή συχνότητα και εξωσωματικ1j απομάκρυνση 
του C02- , σαν βασική θεραπευτικ1j στρατηγικ1j σε 
αρρώστους με ARDS24'2�. 

Στην περίπτωση της οξεία; αναπνευστικ1jς ανε
πάρκε ιας από παρόξυνση άσθματος 1j αποφρακτι
ΚJj ς  πνευμονοπάθε ια;, όπου κυρ ιαρχεί ο περιορι
σμό; τη; α;τνευστικ1j; ρο1j; [χω η, - συνεπεία 
αι•τοίi- . ;ταγίδει•ση cιέρα στι; χυψελίδε; και ανά
;τη<;η ενδΟΌ'ενοι'; ΡΕΕΡ] α;ταιτείτω σημαντικός 
χρόνο; για την εχπνο1j . Ω; εκ τούτου συνιστάται και 
χρησιμοποιείται χαμηλ1j συχνότητα, < 10 αναπν./λε
πτό, -παρά την υπερκαπνία, αρκεί το pH να βρί
σκεται σε αποδεκτά όρια4.ω11• 

• Κατά λεπτό Ογκος Αερισμού (Μίηιιte Vο!ιιιηe, MV 1] 
VE): Είναι το παράγωγe Αναπνεόμενο; ΟγκοςχΣυ
χνότητα (Υτχt·) και αποτελείται από τον χυψελιδικ6 
αερ ισμό κα ι  τον αερ ισμό του ν εκρού χώρου 
(ΥΑ + YD). Σε ένα άρρωστο 70 Kg, 6που χορηγεί
ται Υτ= 12 mL!Kg ΒΣ (70xl2=840 1ηL) με συχνότη
τα 1 0  αναπν./λεπτό, Ο α ε ίναι ΜΥ= Yτxf=840xl0 

=8.4 Un1in. Το � 60�� cη•τού του ciγ;ωυ είναι γ ια 
τον ΚL'lj•εί.ιbικό αερισιι6 και το � 40r� για τον αερι
σιιό τοι• \'αροιΊ zc,)ροι•. ο ο;τοίο::: στον μηχανικά 
αερι'::.6μενο :τCισzοντυ ε ί \'UL (σε cιί.ί.οτε (ιί.λο βαθμ6) 
αι•ξημένο;, εξ αιτία; cη•ξψπω; του C(Ί'οιολογικού 
(κυψελιδ ικού) νεκροι' zιόρου. 

Στα μ ικρά παιδιά, 6που οι 6γκοι (Υτ και ΜΥ) 
είναι μικροί, πρέπει να λαμβc1νεται σοf1αρ6 ι·π· όψη 
και η συμπίεση του αέρα (στις σωληνώσε ις του ανα
πνευστήρα κατά την εισπνευστικ1i φάση), η οποίυ 
μικραίνει τον όγκο (ανάλογα με την αναπτυσσ6μενη 
πίεση: 2-5 mL/cm Η20). Η συμπίεση αυηj και σμί
κρυνση του όγκου του αέρα ι σοδυναμεί  
με«εσωτερ ική απώλε ια» ( compressil1le volωηc, 
Ycompr), που συχνά υπερβαίνε ι  κατά ;τολύ τον 
πραγματικά απαιτούμενο ΜΥ των μικριόν ασθενιίJ\' 
(π.χ. επί απώλειας: 2 mL/cmH20, ΒΣ:15 Kg, Υτ: 12 
mL!KgBΣ= 180 mL, Plate<ιu: 35 cω Η20, f': 20, θα 
είναι ΜΥ: 180χ20=3,6 L/ωin, Vcoωpr: 2χ35=70 mL 
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κατά αναπνωi και  70χ20=1400 mL/min, 1iτοι το 
40% του ΜΥ). 

Εάν το ποσοστό του ΜΥ που δ ιατίθεται για τον 
κυψελιδικό αερισμό είναι ικανοποιητικό, το διοξεί
διο του άνθρακος (PaC02) και το pH στο αρτηρια
κό αίμα θα κυμαίνονται σε φυσιολογικά όρια, κατά 
τον τύπο: P<ιC02=[0,863xYC02] I [YEx(l-Yo/Vτ)]. 
Ο τύπος αυτός φανερώνει ότι η Ρ<ιCΟ2 αυξάνεται 
παράλληλα με την αύξηση του παραγομένου διοξει
δίου του άνθρακος (YC02) [και/1i του αερισμού του 
νεκρού χώρου, (Υο/Vτ)], ενώ μειci'Jνεται, όσο αυξά
νεται ο αποτελεσματικός κυψελιδικός αερ ισμός 
[YEx(l-Yo/Vτ]. 

Στην περίπτωση του ARDS υ;τάρχει αύξηση του 
ποσοστού του νεκρού χώρου (Υ υ Ύτ). Εν τούτοις. 
χρησιμοποιείται μικρός αναπνεόμεvος ό'/iως (i)ί.έ:π 

παραπάνω). Κατ' ακολουθία, αν η συι.vc\τητcι. δε\· 
μπορεί να αυξηθεί, εξ αιτίας ανα;ττύξεως ενδογε
νούς ΡΕΕΡ, είναι κανείς υποχρεωμένος να αποδε
χθεί τη μείωση του κυψελιδικού αερισμού και την 
αναπτυσσόμενη υπερκαπνία και αναπνευστικ1i οξέ
ωση (pressure targetet νentilation with permissiνe 
hyperc<ιpniίιγ11• Η προοδευτικ1i ανάπτυξη υπερκα
πνίας και αναπνευστικ1jς οξέωσης γίνεται καλά ανε
κτΊj, επειδ1] τα κύτταρα έχουν το χρόνο να προσαρ
μοσθούν στην νέα αυηj κατάστcωη2'1'23 

Στην περίπτωση της οξείας cινυ:-τνει'ιπικΊjς ((\'ε
πάρκειας από παρ6ξυνση ωτοcμ;_Jακτικ1jς :-τνπμονο
πάθειας υπάρχει μεγάλη αύξηση του ;τοσοστού τοι• 
νεκρού χώρου (Υο/Vτ"'70% ), σοβαρ1j υπερκα;rνία 
και αναπνευστικ1j οξέωση 1j μεταβολικ1j αλκάλωση. 
Εν τούτοις, αντενδείκνυται η επείγουσα αντιμετώπι
ση της υπερκαπνίας με αυξημένο ΜΥ. Αντίθετα, η 
βασικ1] στρατηγικ1] του μηχανικού αερισμού, σ' αυηi 
την περίπτωση, συνίσταται σε ελαχιστοποίηση του 
ΜΥ και μεγιστοπο ίηση του χρόνου εκπνο1j ς, με 
βασικό στόχο την υποχώρηση της δυναμικ1jς υπερ
διάτασης�·22. Στους αρρώστους αυτούς, καθώς και σ' 
αυτούς με παρόξυνση άσθματος (status 
asthm<ιticus ), ο αερισμ6ς τιτλοποιείται με βάση τη 
διαηjρηση ενός ανεκτού pH, ενώ επιτρέπεται η δια
ηjρηση ενός βαθμού υπερκαπνίαςυ0• Η υπερκαπνία 
θα υποχωρ1jσει προοδευτικά, δίνοντας έτσι χρόνο 
στα κύτταρα (κυρίως τα εγκεφαλικά) να προσαρμο
σθούν στην νέα κατάσταση. 

Η κατανο�ηi του αερισμού στις διάφορες περιοχές 
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και μονάδες των πνευμ6νων εξαρτάται απ6 τις εκά
στοτε τοπικές αντιστάσεις: οι αναπνευστικές μονά
δες με τις μεγαλύτερες αντιστάσεις, οπως αυτές που 
συμπίπτουν κατά το τέλος της εκπνο1jς, ανοίγουν 
δύσκολα και κατ' ακολουθία υπολλείπονται κατά τη 
δ ιανομ1j του αέρα («δεν προλαβαίνουν» να δεχτούν 
το ποσοστό που τους αναλογεί). 

• Κλάσμα Εισπνεομένου Οξυγόνου (Fractίonalln.ψίred 
Oxygen, FIOJJ: Είναι η συγκέντρωση του οξυγόνου 
στο εισπνεόμενο μίγμα. Κατά τις περι6δους αστci
θειας του αρρώστου, καθιός και πρ ιν από κάθε 
βρογχοαναρρόφηση, χορηγείται 100% 02. Εν τού
τοις, το οξυγόνο είναι τοξικ6 και μπορεί να προκα
λέσει το ίδιο αναπνευστικ1j ανεπciρκεια - για τη 
θεραπεία της οποίας χορηγείται- , όταν χρησιμο
;τοιείται σε άσκο;τα υψηλές συγκεντρώσεις γ ια 
;τ(ινω ca6 μερικές υ)ρες (FI07:::0,6 για> 24 άφες)''. 
Γι' cιυτ6 ε;τι Ι1άλλετω να με ιυ)νεται το FI02 το 
συντομυ)τερο δυνατόν στις  μ ικρότερες δυνατές 
τιμές, - αν γίνεται στο 27% και κciτω�·''J.Jι.Jz .. υ, χωρίς 
αυτό να σημαίνει 6τι προτιμάται η υποξαιμία, προ
κειμένου να προστατευθούν οι πνεύμονες απ6 την 
τοξικότητα του οξυγόνου. Κατά καν6να, δεν είναι 
απαραίτητο η Pa02 να υπερβαίνει τα 70-80 ΙηωΗg, 
αφού τότε η αιμοσφαιρίνη είναι σχεδόν καθολοκλη
ρίcι κεχορεσμένη με 02·'2• Σε βαρύ ARDS - όπου η 
ι•:τοξωμία είναι ανθεκτικ1j και χρειάζεται υψηλ6 
FI02- ί:Jεωρείται  ικανοπο ιητικ1j μ ία Ρ<ι02 :?: 60 
ηυηΗg και ένcι; Sίι0� :?:887c , εφ' 6σον η συγκέντρω
ση της αιμοσcμιιgίνης και η καρδιακ1j παροχ1j είναι 
ικανο;τοιητικές'''. Ο καλλίτερος τρ6πος για την μεί
ωση του FI02 ε:-τί οξείας ;τνευμονιχ1jς i)λciβης είναι 
η εφαρμογ1j ΡΕΕΡ''. 

• Πίεση των Αεροφόρων Οδών (Aίnvay Ρι·e.\'.�·ιιre, Paw ): 
Η πίεση αυηj μεταβάλετcιι συνεχώς κατά την διάρ
κεια του αναπνευστικού κύκλου, ανερχόμενη κατά 
την εισπνευστική και κατερχ6μενη κατcΊ. την εκπνευ
στικJi φάση. Έτσι δ ιακρίνονται τα εξ1jς συστατικci 
στην κυματομορφι] της : 

Μέγιστη Εισπνευστική Πίεση (Peak Ιηψίl'αtοι}' 

Pι·e.�sιae, ΡΙΡ): Είναι η υψηλότερη πίεση που 
αναπτύσσεται στο κύκλωμα χω τις αεροφ6ρους 
οδούς κατά τον μηχανικό αερισμό (η κορυφ1j της 
κυματομορφής της πιέσεως των αεροφ6ρων 
οδών στο Σ χ. 2 κάτω). Η πίεση αυη] (ενέργεια) 
χρησιμοποιείται για την υπερνίκηση των αντι-
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στάσεων ροής (Resistance, Raw) και ελαστικότη
τας (μετρούμενες ως Compliance, C) κατά τη 
μετακίνηση του αναπνεομένου όγκου. Με φυσιο
λογικές R<ιw και C (π.χ. σε εναν χειρουργσύμενο 
άρρωστο με φυσιολογικό αναπνευστικό) ανα
πτύσσεται μέγιστη πίεση περι τα 15-18 cm Η20, 
προκειμένου να εμφυσηθή ένας Vτ 750 - 800 
mL. 

Σε βαρέως πάσχοντες, ιδαίτερα σ'  αυτούς με 
ARDS, αναπτύσσονται πολύ υψηλές ΡΙΡ, που συχνά 
υπερβαίνουν τα 60 cm Η20, εξαιτίας κυρίως της 
χαμηλr1ς Compliance, ιδιαίτερα επί μεγάλου Vτ. Οι 
υψηλές πιέσεις, άνω των 40-45 cm Η20, εγκυμονούν 
τον κίνδυνο του βαροτραύματοξ. Ως εκ τούτου, επί 
μηχ .  α ε ρ ισμού  ελεγχό μ ε νου όγκου (volume 
controlled ventil ιιtion), πρέπε ι ο αναπνεόμενο; 
όγκος να προσαρμόζεται έτσι, ώστε να μψ' '(ίνετcιι 
υπέρβαση των τιμών αυτών ΡΙΡ rj να πρω-:αtJορίζε
ται ανώτερο όριο πίεσης (pressure limit). Προς απο
φυγή των υψηλών πιέσεων εφαρμόζεται προσφά
τως, εναλλακτικά, μηχ. αερισμός ελεγχόμενης πίε
σης (pressure controlled ventilation) με αντίστροφη 
σχέση Ι :Ε (PC-IRV, ιδέ παρακάτω)'1'. 
- Τελοεισπνεvοτική Πίεση (Enιl lnspίratωy PΓessιιre, 

Pla tea ιι ) : Ε ίνα ι  η π ί εση που υφίσταται  στο 
κύκλωμα, στις αναπνευστικές οδούς και στους 
πνεύμονες κατά την τελικr1 φάση της ε ισπνοr1 ς, 
όταν έχει σταμαηjσε ι  η ρorj (Σχ. 3 ). Η πίεση 
αυηΊ ανέρχεται στο παραπάνω πυρ6δε ι·,ιμυ τοι• 
φυσιολογικού ατόμου σε - ι 2- 1 5  cm Η20 (Σ;ι:. 2 
κ6τω ). Κατά τη δ ιάρκειυ τη; τεί.οεισπνεωτικrjς 
φάσης γ ίνεται  κατανο�ι 1j του  ε μq:: υσηθ έντο; 
όγκου στις κυψελίδες  που χρε ι6�ονται πολύ 

χρόνο για την πλr1ρωσrj του; (με μεγάλη στυθερά 
χρόνου). Η τελοε ισπνευστικrj πίεση (Plateau) 
αντιστοιχεί έτσι στη μέση μέγιστη κυψελιδική 
πίεση, -η οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνε ι  
τα 30-35 cm Η20, δ ιότι τότε προκαλείται βλάβη 
των κυψελίδων2υ.zι ,Β.Η .. η. 

- Τελοεκπνεvοτική Πίεση (End ExpίΓatoιy Pressure): 

Είναι η πίεση που υφίσταται στο κύκλωμα, τις 
αεροφόρους οδούς και τους πνεύμονες κατά το 
τέλος της εκπνωΊς. Η πίεση αυηΊ μπορεί να είναι 
ίση με την ατμοσφαιρ ικrj, δηλ. Ο (Zero End 
Expircιtory Pressure. ΖΕΕΡ) ή μεγαλύτερη, δηλ. 
θετικr1 (Positive End Expiratωy Pressure, ΡΕΕΡ). 
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φciσεωv r.ω τω!' μπαβλητυ)JΟ τοι:;. Διιαρ{JΟοι•τω c\ι>ο φiσει::, r.ατιί τη 

διάρr.εια της εισπ!'εvστιr.ιf:; :rεριc5c)uv: η ψίση, r.ατιί τψ ο:rο{α λαμβci

νει χώρα η ροιj (εμφύσηση) χω η τελοπσ:rιιΕvιπιr.ιj, r.ατci τψ ο:rο{α ι\π• 
υπάρχει ροιj (Pilιteau). 

Η κύρια ένδειξη της ΡΕΕΡ είναι η οξεία περιοριστι
κή πνευμονοπάθεια, όπως το ARDs)•. Με την εφαρμο
γή της ΡΕΕΡ επιτυγχάνεται επιστράτευση ασταtJών 
κυψελίδων, που είχαν (συνεπεία της πνευμονικr1ς f)λά
βη; ) συμπέσει  κυι αύξηση της (μειωμένης υπό την 
νόσο ) ί. ε ιτοt'Q';' ι%Jjς ι•ποί.ε ιπομένη; χωρητικότητας 
(FRC) ( Ε ι% .  2 ) .  Η βυρε ι(ι δυσαρμονία της σχέσεως 
αερισμού,υιμάτωσης (VA/Q) βελτιώνεται χ.αι η ( σημυ
ντικά αυξημένη από την νόσο) ενδοπνευμονικrj φλεβι
κr1 πρόσμιξη (Qsp/Qt, Shunt) ελαττώνεται, με επακό
λουθο τον περιορισμό της κυψελιδοαρτηριακ1Ίς δω
φοράς οξυγόνου [P(A-a)02] και την αύξηση της Pa02. 
Το αποτέλεσμα αυτό επιτρέπει την μείωση του FI02. 
Περαιτέρω, η ΡΕΕΡ βελτιώνει (αυξάνει) την (με ιωμέ
νη από την νόσο) πνευμονικrΊ ευενδοτότητα. 

Π ιθανές αρνητικές επιδράσεις της ΡΕΕΡ (όταν αυηΊ 
είναι πολύ υψηλή) είναι η αύξηση του νεκρού χώρου 
(VD/Vτ) από την υπερδιάταση των ευένδοτων κυψε
λίδων και η μείωση της καρδιακrΊς παροχr1ς (CaΓdiιιc 
Outpout, CO) και του μεταφερομένου στους ιστούς 02 
(D02). Παλαιότερα, που χρησιμοποιείτο πολύ υψηλr1 
ΡΕΕΡ (μερικές φορές μέχρι 30 cm Η20), 1iταν η παρε-
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Εικ. 2. Σχηματική αναπαριiσταση των μεταβολιuν της λειτουργικΙjς 

υπο)λειπομένης χωρητικι5τητας ( FRC'}, της ενοοiiπεζωκοτική; πίεσης 

(ίιιtπψleιπαl ριΓ.Ι .. Ι.ιιn') και τη:; ι\ιαπνευμυvικιj; π(εση; (ΙΓαιι.ψιιlιιιοιιιιιy 
ιπe.v_ςιπc) υπο την επ[ι)ραση τη:; ΙΈΕΙ' ιπ οξεfιι περιοριστικ 1j πνπψο1'ΙJ

πάθεια. Η εφαρμογιj PEEI' 10 ι·ιιι !!20 σι Ψεπιίγπrιι σηιιω•τικ1j π ι�ξηση 

τη:; FRC. Ενα μέρο:; τη:; ΙΈΕΡ μπαβι;!ιίζετιιι ιπο1• ι·πε:ωκιίτιι. ιυ ·.Ξιί

νσvτας την ενδοϋπεζωκοτικ1j ;τ(ευη κω ιιπιη!ιiίJ.οηιι: ω·ιiί.ιςιι τη ι)ιιι

πνεvμονικιf πίεση (κυψελιοικιj .ϊ(εση - εJ•t\υi ·.π�υι:ωτικΙj :τrΊση ι ·  

1. Στην κορυφιj μεταβιβάζονται 7 011 1 1:.0 κω ω·ξιi J'ΙJΙ'J ' τ ψ  τιηικι,' 

ενδοϋπεζωκοτικιj πίεση απιi -l.f σε - 7. οπιίτε η ι\ιι::τ ! 'Ι ι ·ι ιω·ι κ η  .-cίιυη 

γίνεται 10 - ( -7) = + 1 7  ω ι I I 20, ψ οι α υξιiJτrιιι κιπι i 3 ιιι ι I I �U 
2. :iτη βιiση μεταβιβιiζοντω μιivο 3 οιι 11/J κιιι ι ι ι·.Ξι i J ·ο ι · ι ·  Π,' J '  τι•.-τ:

κιj ενδοΟπεζωκοτικιj π(εση απιί -6 σε -3. ο:τιίτε η ι\ιιΠJ'F Ι "ιωι·ικιj .-cιΊ ι iΙι' 
γiνετω 10 -(-3} = + 13 οιι I 120. ιjτοι ω·ξιίJτrιιι κιπιi :- οι ι 1 1�0 ι ι ·:τι υ

διπλάσια ω!ξηση τη; ι\ιαπvει•μοJ•ικΙj::, :τ(ωη: ιπη 1!ιiση ιπ υ;ι{ση ι ιε τψ 

αύξηση τη:; διαπνεuμονικΙj:; πι'ωη: ιπψ κοψι1 ιjι. " · Ιρι ι  η ι ιετιι;1ιιί.ιj τη; 

π!εσης διατιiσεω:; στις κ ι • ιl'εί.[ι\ε; τη; ι-Jιi ιιη; ε(ι•ω ι•.πρι\ιπλάσια σε 

σχέση με τη μεταβολιj τη; :τ(ωη:; ι\ιατιiσεω; ιπι:; κvψελfΟε; της κορυ

φής, ανταποκρινιiμπ•η ιπηv προσr\οκ(α τη:; θεραπευτικιjς εφαρμογ1jς 

ΡΕΕΡ. Απο: .)Ίιιψίιυ 13: Gcιισιιl Ριiιιcίρle.Ι· ojΛinvay f'Ι·c.Ι.ΙltΓe ΤhCΙ"ιψ)!. Ιιι 
C'. W 8hοeιιιαkrι; .)' Α.J.ΤΙ'.ΙΌ Α (;Γi'IIJ'ik , Π. Ι' I Ιοl!Jιιιοk, L. W Τhοιιψωιι 

(eιl.1) <<Ti'Xt /Jook of"oitical cιιrc», 5'cωιιιl Eιlitioιι:Chaριa 55:510. �V.B. 
8αιιιιιleι:1 Cοιιψaιιν 
Ρhilaιlelρhίa/Lοιιιlοιι/ΊΊιιωΙtο/Μωιtιηιl/.)\'ΙfιιeγΓ/Ιιkγιι, 1989 

νέργεια αυηΊ συχν1l16'"14. 
Οι υψηλές ΡΕΕΡ προκαλούν άλλωστε μακροπρόθε

σμα βλάβη των«υγιών» (με την μεγαλύτερη ευενδοτό
τητα) κυψελίδων, βαροτραύμα και  ελάττωση της 
πνευμ. ευενδοτότητας. Η τψ1l της ΡΕΕΡ, κατά την 
οποία επιτυγχάνεται ελάττωση του Qsp/Qt με παράλ
ληλη αύξηση του μεταφερομένου 02 και της πνευμ. 
ευενδοτότητας, και πέραν της οποίας προκύπτει πτώση 
της καρδιακής παροχής και της πνευμ. ευενδοτότητας 
λέγεται ιδανικ11 (best ή optimum) ΡΕΕΡ (Εικ. 3) και 
βρίσκεται, κατά τη εξιδρωματικ11 φάση του ARDS, 
λίγο πιό πάνω από το λεγόμενo«inflection point» της 
καμπΊ)λης π ιέσεως-όγκου, 1Ίτοι γύρω στα 8-12 cm 
Hzσ's.3Y. 
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Ει κ. 3. Η ιδανική Ι'Ι�Ερ ε(ναι αvτιj που αvξιiνει την Pa02 (ελαττυ)νο

ηιι; το Q.1· Qr). τφ• π1•εuιωνικ ιj ευεvι\οτιίτητα (cοιιφlίaιια:) και το 

ι ιετcυ1 εριίι ι t ι•υ οξι �·ιίJ•ο 102 Ίίωι.ψοΙ"t). Α ι�ξηση τη; PEL"J> πι'ραν τη:; 

ιι\ιο· ι%1/: σι'1 'ε;τι ί ; ·ι τιιι εί.ιίττωση τη; :τJ'Εl'.ιιοJ•ικιj:; ειιενr\οτιίτητα; και 

τιιι ι ιπι υ, r ριiι ιπο ι ·  ιι.; ι�·ιί1·ο ι ·. c\ηi .. πυοκιιί.ε[ �ημ(α, ω•τι να ωφελιjσει. 
. · 1 .-:-ι ι: .\ ιιι·ιιια - \ οηι·.Ι: Dιιιι·ιι!1ιιι /ι Ιιι rοι.Ι·ίηιωlί:ίn: 7./. (;ιι.ΙIΙΙ J '  Ι·'ί.Ι"clιπ 

- \ ,.,, l "oι·k. Ι ΙΓ() 

Η θερcι:πι•τιr..ά εq:αρμο�όμενη, μέσω του αναπνευ
σηjρcι .  ΡΕΕΡ ί. έ·,ιετα ι εξωγεν1Ίς, r..ατ' αντιδ ιαστολ1i 
:τρο; την ενδογεν1j ΡΕΕΡ, η ο;τοία δημιουργείται μέσα 
στους πνεύμονες αυτόματα, από την παγίδευση αέρα22 • 

- Μέση Πίεση των Αεροφόρων Οδών (Mean Αίιwαγ 

Pre55ιιre) : Είναι η μέση τι�ηi των πιέσεων των επί 
μέρους φάσεων ενός αναπνευστικού κύκλου, -
λαμβανομένης υπ' όψη και της διάρκειας δράσης 
της κάθε μιάς πίεσης- (Ολοκλ1iρωμα των παρα
γcόyων ΠίεσηχΧρόνος) ,  1jτο ι  μία θ εωρητικά 
μόνιμη θετικ11 πίεση των αεροφόρων οδών κατά 
τον μηχ. αερισμό. Η πίεση αυτή αντανακλά τη 
μέση κυψελιδικ11 πίεση (όντας κατά τι μικρότε
ρη) και συσχετίζεται απόλυτα με την οξυγόνωση 
του αίματος στους πνεύμονες40. 

Ένα μέρος της πίεσης αυτής (όπως και των επί 
μέρους πιέσεων) μεταβιβάζεται στο διάμεσο χώρο, 
στην υπεζωκοτική και την περικαρδιακή κοιλότητα, 
καθώς και στα ενδοθωρακικά αγγεία και τους κόλ
πους.�4. Το πόσο μέρος της πίεσης των αεροφόρων 
οδών θα μεταδοθεί εξαρτάται από την πνευμονικ1j 
ευενδοτότητα: Επί φυσιολογικ1jς ευενδοτότητας 
μεταβιβάζεται μεγάλο ποσοστό, ενο) επί ελαττωμέ
νης ευενδο"tότητας μικρό, -τόσο μικρότερο όσο 



60 

μικρότερη η ευενδοτότητα. 
Η αύξηση της πιέσεως στην περικαρδιακrj κοιλό

τητα και το δεξιό κόλπο συνεπάγεται αύξηση της 
κεντρ ικrjς φλεβικ1j ς  πίεσης, με ίωση της φλεβικής 
επαναφοράς και της πιέσεως πληριδσεως της δεξιάς 
κοιλίας και περιορισμό της διαστολικ1jς πληρώσεως 
και των δύο κοιλιών ι ι .. ι χ. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία επί υποογκαιμίας και/1j αγγειοπαραλύσε
ως, όπου περιορίζεται δραματικά ο ενδοθωρακικός 
όγκος αίματος. Σ' αυτό συνεισφέρει  και η αύξηση 
του όγκου των πνευμόνων, που προκύπτει από την 
αύξηση της πιέσεως των αεροφόρων οδcδν (Εικ 2). 

Η αρνητικrj επίδραση στην αιμοδυναμικ1j αντιρρο
πείται εν μέρει από την ελάττωση του μεταφορτίου 
της αριστεράς (η αύξηση της περικαρδιακ1jς πιέσε
ως ελαττώνε ι  την ενδοτοιχωματικ1j τάση του μυο
καρδίου)11 '. Η ελάττωση του μεταq:ορτίου τη::: cιρι
στεράς μέσω της θ ετικ1jς ενδοθωραι.ιι.1j; :-τίε υη ::: 
αποκτά ιδιαίτερη σημασω ε;τί %υ.ρό ιcωj; υναcί.ρ

κειας με αυξημένο τελοδιcωτοί.ι%6 cJ','%01• . 
• Σχέση χρόνων Εισπνοιfς/Εκπνοιfς (Π:ΤΕ) : Ο χρόνος 

ε ισπνωj ς εκτείνεται από τη στιγμ1j έναρξης της 
ε ισπνευστικ1jς ρο1jς ( ε ισρο1jς αέρα προς τις κυψελί
δες) μέχρι τη στιγμrj έναρξης της εκπνευστικrjς ρωjς 
(αποr)ολrjς του αέρα προς τη ατμόσφαιρα) (Σχ. 2 

και 3., Εικ. 2) .  Ο χρόνος εκπνωjς εκτείνεται από τη 
στιγμ1j έναρξης της εκπνευστικ1jς ρωjς μέχρι τη 
στιγ�ηj έναρξης της ε ισπνευστικής ροής του επομέ
νου αναπνευστικού κύκλου (Σχ. 3). Η σχέση των 
χρόνων ε ισπνωjς-εκπνωjς ε ίναι φυσιολογικά 1:2, 
rjτοι η ε ισπνο1j καταλαμβάνει  το 33% και η εκπνοrj 
το 6 6 %  της αναπνευστικ1j ς περιόδου. Αυηj την 
σχέση καθορίζαμε συν1jΟως και στον αναπνευσηj
ρα,  κατά τον παραδοσιακό μηχ. αερ ισμ ci .  Ε :-τί 

συχνότητας 10 αναπν./λεπτci, π.χ. , η ανα;τνπσπι. 1j 
περίοδος διαρκεί 6 δευτερciλεπτα, α των ο;τοίων τα 
2" αν1jκουν στην ε ισπνευστικ1j και τα 4" στην ανευ

στικΙj φάση. Στην ε ισπνευστικ1j φάση διακρίνονται 
δύο χρονικοί περίοδοι: αυηj, κατά την οποία υπάρ
χει ρωj αέρα και αυηj, κατά την οποία έχει σταμα
ηjσει η ρωj (Σχ. 3). Κατά την τελευταία αυηj χρονι
κrj περίοδο υφίσταται η τελοε ισπνευστικ1j πίεση 
(Piateau). 

Όταν υφίστανται αυξημένες αντιστάσε ις ρωjς 
και/1j ελαστικότητας, - οπciτε για να εμφυσηθεί ο 
αέρας παράγονται υψηλές ε ισπνευστικές πιέσεις 

ΘEti!ATA ΑΝΛΙΣΘΗΣΙΟΛΟΙΊΑΣ ΚΑΙ Εt\ΊΆΊlΚΗΣ ΙΛΤΡΙΚΗΣ 

(ΡΙΡ)-, παρατείνομε την ε ισπνευστικrj φάση, ώστε 
ο αναπνεciμενος όγκος να χορηγηθεί με μ ικρότερη 
ταχύτητα (ρωl),  παράγοντας μ ικρότερες π ιέσεις 
(Inverse Ratio Ventil<ιtion, IRV). Η τροποποίηση 
αυηj εφαρμόζεται συχνά στο ARDS, ιJπου οι αντι
στάσεις ελαστικciτητας είναι πολύ μεγ6λες και η ΡΙΡ 
πολύ υψηλ1j. Η παρ6ταση του ε ισπνευστικού χρόνου 
ευνοε ί  εξάλλου τον αερισμό τιυν αναπνευστικeι)ν 
μονάδων με τις μεγαλύτερες τοπικές αντιστ6σε ις 
(με μεγ6λη σταθερά χρόνου), καθιστcίJντας ομοιογε
νέστερη την κατανομ1j του αερισμού, (η οποία, κατά 
τη οξεία πνευμονικ1j βλάr)η, ;ταρουσιάζε ι μεγάλη 
ανομοιογένεια). Η μέθοδο; αυηj χρειc'ιζεται συνεχ1j 
επαγρύπνηση, διότι μ;τορε ί  νυ. δημιουργψπι ενδο
γενJj ΡΕΕΡ ( σι•νε;τείυ το ι• ;τε ρ ιορισμού του χρόνου 

α:-τνο1j ς )  %ω %cπ· ω:οί.ουf:Jία %υχί.οcrοριχ1j κατέρ
ρειιι•η'' .  Γιcι. το ί.ό','Ο ω•τό. c ι.ντενδείκη•τω α;τc)λυτα η 
ε q: cι.ρ ιια:1j Ι R \' σε cι.σΟ ε ν ε  ί; με υ;τοψ;κι.κτιχ1j πνευ

ι ιο\ ·ο:-τcί.lJε ιcι.. ο ι  ο:-τοίοι r:f.Oί'\' ενδο·,ι ε\'ll ΡΕΕΡ. 

Στην :-τε ρί:-ττωση τη ::: ο � ε ίυ ::  cι.νcαν πστικ1j ς  ανε
;τάρ%ε ιcι.ς caci :-τcι.ρό:;ι•\υη cι.:-τοcr gcι.%τ ιχ1j ς  ;τνευμονο

π6θ ε ιας ,  - ό;το υ  χυ ρ ι cι.ρι. ε ί ο ;τε ριορισμός της 
εκπνευστικ1jς ρο1jς -, παρατείνομε τ η ν  ε;-:;τνευστικ1j 

φάση, ώστε να δοθε ί χρόνος Ί' ια τ η ν  εχπνο1j του 

κατακρατηθέντος αέρα και την υποχcδρηση της 
υπερδιάτασης των πνευμόνων•·22• 

• Ρυθμός Ροιfς (Flow Rate) : Είναι η ταχύτητα μ ε  την 
οποία παρέχεται ο αέρας στο κύκλωμα. Η ταχύτητα 
αυτή πρέπει βέβαια να ε ίναι τουλάχ ιστον τ6ση, 
ώστε να μπορ ε ί  να χορηγ ε ίτ α ι  ο α;τα ιτού μ ε ν ο ς  

όγκος στον προκαθωριομ ένο χρ6νο.  Παράδειγμα: 
Ο cι.να;τν. 6·,ι%ος ε ί\'CΙ.ι Ι ()()() ιηL %ω η διάρκεια της 
ε ισ;τνε ι•στι%1j ; q:(ωεω:: 2 " .  λι•π) σημαίνε ι ότι σε 2" 

θcι. :-τρέ π ι \ '(( :-τροσcr έ ροντcι.ι Ι 000 ιηL. άρα σε 60 " 
3U .UOU 111L. Ε:-τομέν ω; η ρο1j ( :-το ι• ;τcι.ρέχει ο ανα
:Ί\' ε ι•σηj ρcι. ς )  θcι. :-τρ έ: π ι \'CΙ. ε ίν υι τουλάχ ιστον 30 

L ιηin. 

Στον ελεγχόμενο μηχ. αερισμό αρκεί ένας ρυθμός 
ρο1j ς  :5 40 L/111in. Στον υποβοηθούμενο αερ ισμό 
όμως πρέπει να ρυθμίζεται η ρο1j σε υψηλ6τερα επί
πεδα ( > 40, μέχρι 75-100 L/111in), υ)στε να καλύπτο
νται οι απαιηΊσεις του αρρcδστου κατά την φciση της 
μέγ ιστης ε ισπνευστιχ1jς ρο1jς ( Ρeιιk lnspirιιtory 
Flow) ,  πράγ μα απαραίτητο γ ια  την άνεση τη::: 
ε ισπνευστικ1jς προσπάθειας (μείωση του ε ισπνευ
στικού φορτίου) του αρρώστου και τον συγχρονισμό 
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ασθενούς-αναπνευσηjρα•1• Υψηλό ρυΟμό εισπνευ
στικr] ς ρωjς χρειάζονται τυπικά οι ασΟενείς με 
βλάβη της αυχενικής μοίρας του νωτιαίου μυελού 
και τετραπληγία27. 

• Τύπος Εισπνευστικής Ροής (/nspίratory Flow Patterιι) : 

Είναι ο τρόπος με τον οποίο εμφυσάται ο αέρας στις 
αναπνευστικές οδούς, ψοι η διακύμανση της ταχύ
τητας ροrjς, κατά τις διάφορες χρονικές στιγμές της 
εισπνευστικrjς φάσεως. Η ταχύτητα αυηi μπορεί να 
είναι σταθερrj καθόλη την διάρκεια της εισπνωjς 
( constιιnt 1j scιωιΓe ilow) r i  να είναι επιβραδυνόμενη 

( clccelerating flow) ri να είναι αργrj αρχικά και να 
επιταχύνεται στη συνέχεια (<ιcceleπιting t1ow). Το 
τελευταίο μοντέλο έχει χρησιμοποιηθεί επί αυξημέ
νων αντιστάσεων των αεροφόρων oδci'Jν, π. χ. επί 
βρογχοσπάσμου, ciν και συνεπciγετω υψηλrj ΡΙΡ2 •  
Τη δυνατότητα τροποποίησης τοι• τί•;τοι• εισπνει•οτι
ΚΊjς ροής δίνει ο μηχ. αεριομι): ι:ί.ε·.'ι:όμενη; ρο1j: .  
ενci'J κατci το μηχ. αερισμό ελεγι.όμενη; πίεση; προ
κύπτει πciντα η επιβραδυνόμενη oo1j ( Εικ .  1 ) . Η ε:τι 

βραδυνόμενη ρorj εφαρμόζεται κυτcί. τον μηι:. αεοι 

σμό ασθενcόν με ARDS σε συνδυασμό με την πcφ(ι
ταση του χρόνου εισπνσrjς, '(LU τον περιορισμό τη; 
πίεσης των αεροφ. οδcδν κω τη j)ε ί.τίωση τη; κcιτcι.
νομής του αερισμού κω τη; μηzcιν ικ1jς των :τνει•.ιιό

νων31',.2. Δεν είναι όμως γενικά :ταρcιδεκτό ότι ωφε
λεί η τροποποίηση του τύπου εισπνευστικrjς ρωjς, 
χωρίς μεταβολ1j του αναπνεόμενου όγκου και του 
εισπνευστικού χρόνου•. 

• Ευαισθησία (Seιιsίtίνίty) : Κατci την εφαρμογrj υπο
βοηθούμενου αερισμού, ο αναπνευσηjρας ξεκινάει 
την μηχανικ1j υποσηjριξη, όταν ανιχνεύσει την εισ

νευστικri προσπciθεια του cιρρc!Jστοι• . δηί.. μιc'ι. αρνη
τικrj μεταβολ1] της πίεσης 1j τη; ρο1jς (μηχανισμό; 
Trigger). Το πόση πρέπι:ι να είναι αυηj η μεταβολrj 
για να ξεκινψπι ο αναπνευσηjρας προκαθορίζεται 
απcS τον γιατρcS και είναι η ευαισθησία. Όσο μικρό
τερος (αλγεβρικά) ο αριΟμός τcSσο μεγαλύτερη η 
ευαισΟησία, δηλ. τcSσο ευκολcSτερα κινητοποιείται ο 
αναπνευσηjρας. 

Το μέγεθος αυτcS εκφράζεται επί μηχανισμού 
Trigger πιέσεως (PressuΓe TΓiggcring) σε cm Η20 
κάτω της ΡΕΕΡ. Εάν π.χ. τοποθετηΟεί στα -2 cm 
Η20, ο αναπνευσηjρας θα ξεκινrjσει μόλις στο 
κύκλωμα aνιχνευθεί πίεση 2 cm Η20 μικρότερη της 

ΡΕΕΡ. Αναλόγως, επί μηχανισμού TΓigger ροής 

6 1  

(Flow TΓiggeΓing), ο αναπνευσηjρας Ο α  ξεκινrjσει 
μcSλις στο κύκλωμα aνιχνευθεί η προκαθορισθείσα 
μεταβολή της ροrjς, συνrjθως 1 -3 L/min. Ο δεύτερος 

μηχανισμός προσφέρει στον άρρωστο 6νεση, επειδrj 
απαιτεί μικρότερο εισπνευστικc) έργου. 

• Συναγερμοί (Alarιn.'i) : Είναι οπτικά και ακουστικcf. 
μηνύματα του μηχανrj ματος, τα οποία εκλύονται 
όταν παραβιασθούν τα cSρια που προκαθcSρισε ο 
γιατρός για τις διάφορες παραμέτρους, με σκοπό 
την προειδοποίηση ότι απειλείται η ζωrj του ασθε
νούς. ΛΊ π.z. έχουν προκαθορισΟεί για τον κατά 
λεπτό αερισμό τα όρια 5 σαν κατιi'Jτερο και 1 5  σαν 

ανώτερο, θα σημάνει συναγερμcSς, cf.ν η παριiμετρος 
αυηj έχει τιμrj μικρότερη των 5 1j μεγαλύτερη των 1 5  
L/ωin. Ο συναγερμός της μέγιστης πίεσης ι::χει σε 
ωρισμένα μηχανrjματα επί πλέον την λειτουργία να 
δ ι cικ6πτ ε ι  την εισπνευστικrj φάση, μόλις παραβια
σθεί. π .χ. ε c(ν έχε ι προχαθοριοΟεί στο 50 θα ση μcι

νε ι κcιι θcι bιcι%6\J'ει την εισπνευστικ1] φάση, μ6λις η 
ε ι σ π ν π στ ι κ rj πίεση :τερύσει  τ α  5 0  cω Η20 
( pressιιre l iωitίltion ) .  με σκο:τ6 την αποφυγιj f1αρο
τcιύ ιιcιτσ;. 

• Ενδείξεις Παραμέτρων: Οι τιμές των διαφ6ρων 
πcιρcιμέτρων πυριστc'ινοντω μηχανικci, ηλεκτρονικci 
1j γραφκci (σε μοντέρνα μ ηχανrjματα και με τους 
τρεί; τρ6που;) στον πίνα;ω ελέγχου στην πρ6σοψη 
του αναπνευσηjρα 1] σε επιπρc)σθετη οθι5νη και σε 
μερικά μηχανrjματα κρατούνται μάλιστα για ένα 
χρονικό διciστημα στη μνrjμη. 

ΊΥΠΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΉΡΩΝ, 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
Κ.\1 ΜΕΘΟ101 1\ΙΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
Εξέλιξη 

Κατci τη δεκαετία του 1 9:20 εξελίχΟηκαν απλές απο

τελεσματικές συσκευές Τεχνητού Αερισμού με Θετικιf 
Πίεση μέσω τραχειοοωλrjνα, για τους σκοπούς της 

γενικής αναισθησίας••. 
Κατά την εποχrj της πολιομυελίτιδος (περιφερικrj 

παράλυση της αναπνοrjς) εφαρμόσΟηκε ευρύτατα ο 

Μηχανικός Αερισμός με Αρνητικιf Πίεση (Neg<ιtive 
Pressure Brcιιthing, ΝΡΒ), κατιi τον οποίο το μηχciνη
μα παράγει αρνητικrj πίεση στην επιφάνεια του θωρα
κικοι) τοιχώματος, εκπτύσσοντάς το ( «Σιδηρούς 
Πνεύμων» ). Ο άρρωστος δεν χρειάζεται διασωλrjνωση 
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- αναπνέει απευθείας ατμοσφαιρικό αέρα. Ο τρόπος 
αυτός μηχανικού αερισμού φαίνεται ο πιό κοντινός 
στην φυσιολογική αναπνοή, αλλά είναι ανεπαρκής για 
την αντιμετώπιση της οξείας αναπνευστικ1iς ανεπάρ
κειας από βλάβη των πνευμόνων2•44• 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών να αποφευγχθεί ή να 
ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση της κυκλοφορίας από 
την αύξηση της ενδοθωρακικής πίεσης, κατά τον μηχα
ν ικό αερ ισμό θετικ1i ς  π ίεσης ,  εφαρμόσθηκε στο 
παρελθόν ο Μηχανικός Αερισμ ός με Εναλασσόμενη 
Θετική - Αρνητική Πίεση (Alternating Positive Negative 
Pressure Breathing, Α Ρ Ν Ρ Β): Το μηχάνημα παράγει 
στις αεροφόρους οδούς του δ ιασωληνωμένου ασθε
νούς θετική π ίεση κατά την αρχ1j της εισπνευστικ1jς 
φάσης και αρνητική στο τέλος της εκπνωjς. Σκοπός της 
δ ιφασικής μεταβολ1iς της πιέσεως είναι η διαηjρηση 
της μέσης ενδοθωρακικής πίεσης σε χαμηλό ε;τίπεδοΌ 
Εν τούτοις, σύντομα αποδείθηκε ότι η αρνητικ1i πίεση 
των αεροφόρων οδών προκαλεί κυψελιδικές ατελε
κτασίες και γιαυτό ο τύπος αυτός δεν χρησιμοποιείται 
πλέον. 

Η αντιμετώπιση της οξείας αναπνευστικ1iς ανεπάρ
κειας των βαρέως πασχόντων γίνεται σ1i μερα κατά 
κατά κανόνα με τον Μηχανικό Αερισμό με Θετικ1j 
Πίεση (Positive Pressure Ventilation, PPV): Το μηχά
νημα παράγει θετική πίεση στις αεροφόρους οδούς, με 
τις οποίες συνδέεται, μέσω τραχειοσωλ1jνα 1j τραχειο
στόματος (1i και αεροστεγούς μάσκας) .  Σ' αvτόν τον 

τύπο μηχανικού αερισμού γίνεται αναφορά σε όλα τα 

κεφάλαια του παρόντος. 

Έλεγχος Παραμέτρων 
Η κλασσική κατάταξη των αναπνευστήρων σε 

Γεννιfτριες Ροής (Flow Generators) και Γεννιfτριες 
Πιέσεως (Pressure Generators) βασίζεται στο διαφορε
τικό τρόπο«παραγωγ1jς» και χορηγ1jσεως του αέρα (1] 
μίγματος αερίων) στο κύκλωμα (σωληνώσεις αναπνευ
στήρα, αναπνευστικές οδοί-κυψελίδες): Οι Γεννψριες 
Ροής προμηθεύουν μιά σταθερ1j ροή αέρα, η οποία 
συνεπάγεται μια ομοιογεν1j προδευτικ1j αύξηση της 
πιέσεως του κυκλώματος και του όγκου των πνευμό
νων (Εικ 1 ) . Οι Γεννήτριες Πιέσεως, κατ' αντίθεση, 
παράγουν μία εξ αρχής υψηλή πίεση, η οποία παραμέ
νει σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της εισπνευστικής 
φάσεως. Η μεγάλη διαφορά πίεσης μεταξύ της αρχής 
του κυκλώματος και των κυψελίδων κατά την έναρξη 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑ!ΣΘΗΣ!ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑl ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΙ!Σ 

της εισπνευστικής φάσεως συνεπάγεται μ ία μεγάλη 
αρχική εισπνευστικ1j ροή, η οποία φθίνει προοδευτικά, 
όσο αυξάνεται η π ίεση των κυψελίδων και σταματά, 
όταν η πίεση των κυψελίδων εξισωθεί με αυηj που 
παρήγαγε ο αναπνευσηjρας στην αρχ1j του κυκλώμα
τος (Εικ 1). 

Η προηγούμενη γενηά αναπνευσηjρων διέθετε ένα 
πτυχωτό ασκό (1j ένα θάλαμο με πιστόνι), - μέσω του 
οποίου προκαθορίζεται και χορηγείται ο Vτ με σταθε
ρΊj ροή - ή ένα θαλαμίσκο, όπου αναπτύσσεται με 
γρήγορο ρυθμό μ ία προκαθορ ιζόμενη π ίεση, - η  
οποία διατηρείται σταθερ1j και χορηγεί τον Vτ με φθί
νουσα ρωj. Στην πρώτη περίπτωση ελεγχόμενη παρά
μετρος του μηχανικού αερισμού είναι ο όγκος (volume 
controlled ven tilation, Ειχ 1 χαι Σχ. 3) ,  στη δεύτερη η 
πίεση (pressure controlled \'ent ii<ιtion , Εικ 1 ) .  

Οι μοντέρνοι ηλατρον ιχοί-πνευματιχοί '' αναπνευ
σηjρες εί.έγχοι•ν χcιτ· ε:ηί.ογ1jν τον 6γχο 1 j την πίεση, 

παρέχοντας την ενα!.ί.α%τιΚΙj δι•νατότητα εφαρμογ1jς 

και των δύο τύπων μηχανικοιl αερισμοιl . Οι αναπνευ

στήρες αυτοί, αντί να μετρούν %αι να ελέΊ'χουν άμεσα 
τον προς χορήγηση όγκο (δεν δ ιαθέτουν πιστ6νι 1j πτυ

χωτό ασκ6), ελέγχουν και μετρούν τη ροή (f!o\vco
ntrollers) και ο 6γκος, τον οποίο μας δ ε ίχνουν υπολο
γίζεται (ως ολοκλήρωμα) από την ποσ6τητα και το 

χρ6νο της εισπνευστικ1jς (1j εκπνευστιχ1jς) ρο1jς .  

Περαιτέρω, ο όγκος, 1j πίεση, 1 j ρο1 j  χω ο χρ6νος 

«;ταρακολοι•θούνται». μετρc(;νται %αι προσαρμόζονται 

cι;τό τη μηχαν1j στις ;τροκcιθορισθε ίσε::: cι;τό το γ ιατρό 

ρ ι•θμίσει; στο ;τλαίσιο ελέγχοι• των διαφόρων φάσεων 

του ανcιπνευστι%ού %V%λοι•. χαρακτηρι�όμενε; ι•πο την 
ένοια αυηj ως μεταβλητές φάσεως. Η χρονιχ1j ;τερίοδος 

από την αρχή μιάς μηχανικ1jς αναπνο1j; μέχρι την αρχ1j 
της επομένης διακρίνεται (κατά τον M<φleson) σε τέσ
σερεις φάσεις (Σχ. 2, κάτω και Σχ. 3) :  

1 .  Μετάπτωση απ6 το τέλος της εκπνο1jς του προηγου-
μένου κύκλου στην αρχή της νέας ε ισπνο1jς, 

2. Εισπνο1j, 
3. Μετάπτωση της εισπνωjς σε εκπνωi, 
4. Εκπνο1j . 

Οι  φάσεις αυτές διαδέχονται η μ ία την άλλη, ακο
λουθώντας πιστά τη ρύθμιση των μεταβλητών που επέ
λεξε ο κλινικός γιατρός. 

Η συνηθέστερα χρησιμοπο ιούμενη μεταβληηj 
φάσεως είναι ο χρόνος και οι περισσ6τερες και σημα
ντικ6τερες μεταβολές αφορούν τη μηχανικ1j εισπνο1j 

* Πνευματικιi είiιαι το συσrατικιί τuv αναπνεvστιίρα, ύποv ιn;yκεvτραΊνεται ο αέρας και ηλεκτρονικιί ε(ναι αυτιί που μετριi, ελf'yχει και προσαρ

μόζει τις παραμέτρους διακινιίσεως του αέρα. 
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και είναι: 
α. Εναρξη Εισπνοής (Triggeτ) . Η εισπνοή πυροδοτεί

ται αυτόματα από το μηχάνημα σε ωρισμένη χρονι
κή στιγμ1j, που έχει προκαθορισθεί με τη ρύθμιση 
της συχνότητας (tίme tτ·ίggered) ή κινητοποιείται 
μέσω της ε ισπνευστικής προσπάθειας του ασθεν1j 
(patίent trίggered: pressure, flow ή volume trίggeτ) . 

β. Τερματισμός Εισπνοής (Μετάπτωση σε εκπνοή, 

Cycle). Η ε ισπνο1j τερματίζεται αυτόματα από το 
μηχάνημα σε ωρισμένη χρονικ1j στιγ�ηj (time cycled, 
Σχ. 3), που έχει προκαθορισθεί με τη ρύθμιση της 
συχνότητας και της σχέσης Π :  ΤΕ, (π. χ. f: 1 0, Π:τΕ 

=1 :2, τερματισμός εισπνοής 2" μετά την έναρξη) ή 
αφού έφθασε η πίεση σε ορισμένο επίπεδο (pressLιre 

cyc led) , ή αφού χορηγ 1jθηκε  ορ ισμένος όγκος 
(volLιme cycled) ή αφού κατήλθε η ροή κάτω από 
μιά ορισμένη τιμή (flow cγclecl, Σχ. 3).  

γ. Περιορισμός μιάς Μεταβλητής (Liιn ίt) . Κατά τη 

διάρκεια του εισπνευστικού χρόνου ( =χρόνο; α;τό 

τη στιγμή ενάρξεως της ε ισπνη•οτιt:Ιj ς ρο1jς μέχρι τη 

στιγ�ηj ενάρξεως της εκπνευοτι-ι.1jς ρο1jς) 1j :τ ίεση . 1j 

ρο1j και ο όγκος αυξάνονται εχθετι-ι.ά. Εάν ο -ι.ί.ινι

κός γιατρός αποφασίσει να �njν ξε::τ:εραοτε ί -ι.(ι;το ιυ 
τιμ1j μιάς ή περισσοτέρων α;τ' αηέ; τι; μεταβλητέ; 

παραμέτρους, θέτει ένα ανι(ηερο όριο (/ίιιι ίt) -ι.υι 
τότε η μηχαν1j δ ιακόπτει την εξέλιξη τη; εν ί.όγω 
μεταβληηjς, πριν τελειώσει ο ε ισ:;τ:νευοτικός χρόνος, 
δηλ. εν όσω δ ιαρκεί ακόμη η ε ισπνωj (presnιre 

lίmίtteιl, flow lίmitted ή volume lίmίtteιl ίnspίratίon) .  

Η εφαρμογή περιορ ισμού της πίεσης (pτ·essure 

lίmίt) ή τερματισμού της ε ισπνωjς μόλις η πίεση 
φθάν ε ι  σε ένα προκαθορ ισμένο όριο (pτ·essure 

cγcled) , κατά τον μηχανικό αερισμό αρρώστων με 
υψηλές αντιστάσεις αεροφόρων οδών (βρογχόσπα
σμος), μπορεί να περιορίσει δραματικά τον αερισμό 
των κυψελίδων, - επειδ1j η διαθέσιμη πίεση εξα
ντλείται στις αεροφόρους οδούς ή η εισπνευστική 
φάση διακόπτεται και μεταπίπτε ι  στην εκπνευστική, 
πριν χορηγηθεί ο απαραίτητος όγκος και μερικές 
φορές πριν κάν αρχίσει η ροή2• Σ' αυτή την περίπτω
ση χρειάζεται περάταση του χρόνου εισπνοής. Εάν 
επιτευχθεί κάποιος κυψελιδ ικές αερισμός, είναι 
προτιμώτερο να αποδεχτούμε ένα βαθμό υπερκα
πνίας παρά υψηλές μέγιστες και κυψελιδικές πιέ
σεις, -οι οποίες δείχνουν δυναμική υπερδιάταση4• 

δ. Εκπνοή (Επιστροφή στο σημείο αναφοράς, Base-

lίne) . Όταν τερματισθεί η εισπνοή, η μηχαν1j επανα
φέρει την ελεγχόμενη παράμετρο (μηδενίζει τη ροή 
ή την πίεση ) στο σημείο αναφοράς, δηλ. στο σημείο 
πριν την εκκίνηση της προηγηθείσης ε ισπνοής (Σχ. 2 
κάτω). Η εισπνευστική βαλβίδα κλείνει και ανοίγει 
η εκπνευστικ1j, απ' όπου ο αέρας εκπνέεται -επι
στρέφοντας από τους πνεύμονες, μέσω του κυκλώ
ματος- στην ατμόσφαιρα. Η κατά κανόνα ελεγχόμε
νη μεταβληηj φάσεως στην περίοδο αυηj είναι η 

πίεση: ρυθμίζοντας την εκ:;τ:νευστικ1j βαλβίδα είναι 
δυνατόν να κατακρατηθεί άλλοτε άλλη ποσότητα 
αέρα στους πνεύμονες και η τελοεκπνευστιιΩj πίεση 
να είναι θετική, δηλ. υπερατμοσφαιρικ1j (ΡΕΕΡ). Ο 
τελοεκπνευστικός όγκος των πνευμόνων (VEE) θα 
είναι, σ' αυτή την περίπτωση, μεγαλύτερος ( ανάλο
γα με το μέγεθος της ΡΕΕΡ) από την FRC. 

Μέθοδοι Μηχανικού Αερισμού 

Η :;τ:ρcι)τη γενιά των ανωτνει•οτ1jρων παρείχε μόνο τη 
δι•νατότητα εq:αρμογ1jς ωτόλυτα ελεγχόμενου μηχανι
κοί' αερισμοί'. 1jτο ι ο ασθεν1jς δεν είχε τη δυνατότητα 
αι•τόματη; ανα:τνο1jς μέσα από το μηχάνημα. Αυτό 
α:τωτούσε βαθε ιά ;ωταστολ1j 1j κυι μυοχάλαση και 
-ι.ατέί.η','ε σε δύσ-ι.οί.η αποδέσμευση από το μηχάνημα. 

Κατά την ε ξέλιξη τη; εντατικ1jς ιατρικ1jς και της 
τεχνολογίας ανα;ττύχθηκαν :τολλές εναλλακτικές δυνα
τότητες συμμετοχ1jς του ασθενούς στον έλεγχο των 
παραμέτρων του μηχανικού αερισμού του, - με άλλα 
λόγια αναπτύχθηκαν διάφοροι τύποι μηχανικού αερι
σμού, που ενισχύουν την αυτόματη αναπνο1j. Ο τρόπος 
αυτός μηχανικού αερισμού είναι «Πιό φυσιολογικός», 
-αφού δεν ελέγχε ι  απόλυτα, αλλά υποβοηθεί τη 
φυσιολογική αναπνοή, αναλαμβάνοντας άλλοτε άλλο 
μέρος του αναπνευστικού έργου του αρρώστου. Η 
αιμοδυναμικ1j επηρεάζεται σε μικρότερο βαθμό και ο 
ασθεν1jς δεν χρειάζεται βαθειά καταστολ1j ούτε μυοχα
λαρωτικά (τα οποία βέβαια εδώ απαγορεύονται) και 
αποδεσμεύται ευκολώτερα από το μηχάνημα. 

Ο ι  μοντέρνοι ηλεκτρονικοί αναπνευσηjρες παρέ
χουν την δυνατότητα εναλλακτικ1jς εφαρμογ1jς δ ιαφό
ρων μεθόδων μηχανικού αερισμού. Ο όρος Μέθοδος 
μηχανικού αερισμού περιλαμβάνει  το σύνολο των ρυθ
μίσεων των δ ιαφόρων μεταβλητών του μηχαν ικού 
αερισμού, που επιλέγονται από τον κλιν ικό γ ιατρό 
έτσι, ώστε να αποδοθεί ο κατά περίπτωση ενδεικνυό-
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μενος τρόπος μηχανικού αερισμού2•45• 
Ανάλογα με τον τρόπο εκλύσεως της εισπνευστικ1]ς 

φάσεως δ ιακρίνοντα ι ο ι  κάτωθι μέθοδοι τεχνητού 
αερισμού2'1μ5: 

• Ελεγχόμενος Μηχανικι5ς Αερ ισμός ή Δ ιαρκής 

Υποχρεωτικός Αερισμός (CΌntroll-Mocle Ventίlatίon 

ιj C'oιιtωllecl Mechanίcal Ventίlation ή CΌηtίηιιοιι.s 

Manclatory Ventίlatίon, C'MV):  Είναι η κλασσικ1] 
μέθοδος μηχανικού αερισμού, η οποία υποκαθιστά 
ολοκληρωτικά την αναπνω] του αρρώστου (Full 
Ventilatory Support, FVS). Ο αναπνευσηjρας ξεκι
νάει την ε ισπνευστική φάση αυτόματα - τόσες 
φορές το λεπτό, όσες έχει προκαθορίσει ο γιατρός 
με τη συχνότητα (π.χ. t': 10, πυροδότηση εισπνωjς 
κάθε 6"). ΚάΟε αναπνευστιχ1j προσ;τάθεια του 

αρρώστου «αγνοείται» από την μηχαν1j . 

• Υποβοηθούμενος Αερισμός* (A.s.s·i.s·t - Mocle Veιιtι!αtιοιι 

ή A.�8ί.s·tccl Mecfιaιιical Ventilatίoιι, AMV): Είναι νεώ
τερη μέθοδος μηχανικού αερισμού, η οποία δεν 
υποκαθ ιστά αλλά υποβοη θεί  την αναπνωj του 
αρρώστου, αναλαμβάνοντας ένα μέρος του ανα
πνευστικού του έργου (Pω·tίal Ventilatoτy Sιιppoτ·t, 

PV5') . Ο αναπνευσηjρας ξεκινάει την εισπνευστικ1j 
φάση κατ' επίκληση του αρρώστου, δηλ. 6ταν ο 
άρρωστος κάνει εισπνευστικ1] προσπάθεια (patίent 

tτiggaecl) . Αυτι) επιτυγχάνεται με τον μηχανισμό 
«Trigger», ο οποίος ανιχνεύει τη μεταβολ1j της πίε
σης  1j της ρωj ς που προκαλεί στο κύκλωμα η 
εισπνευστικ1j προσπάθεια του αρρώστου. Το π6ση 
μεταβολ1j θα προκαλέσει την έναρξη της μηχω'ικ1jς 
εισπνο1j ς  καθορίζει ο κλινιχ6ς γιατρός. ρυθμ(ζοντα::: 

την ευαισΟησία του μηχανισμού« Trigger» (τrigger 
Sensitivity). Η αναπνευστιχ1j συχνότητα καθορίζεται 

απι) τον άρρωστο. 
Ο αμιγ1j ς  υποβοηθούμενος αερισμός είναι σχετιχά 

πρ6σφατο επίτευγμα. Η πρώτη εφαρμογ1] μερικ1]ς 
υποσηjριξης της αναπνο1jς του αρρώστου άρχισε με 
την εισαγωγ1j της μεΟόδου IMV, η οποία χορηγεί 
υποχρεωτικές αναπνοές και ενδιαμέσως επιτρέπει 
αυτόματες αναπνοές του αρρώστου, μέσω ενός -
επιπρόσθετου στο κανονικ6 κύκλωμα- συσηjματος 
συνεχούς ρωjς ( continuous flow) 1] -πι6 πρόσφατα
κατ' επίκληση ρο1jς, μέσω βαλβίδας μιάς κατεύθυν
σης ( dell1<ιncl flow)2' 14• 

• Υποβοηθούμενος-Ελεγχόμενος Α ερισμός (Α88ί5t/ 

CΌntωl - Mocle Ventilation, A C'): Οταν κατά τον υπο-

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑ τJΚΗΣ Ι Α ΤΡΙΚ! ΙΣ 

βοηθούμενο αερ ισμ6 καθυστερ1jσει η αυτ6ματη 
αναπνο1j του αρρώστου (ρatient tΓίggeι) , ο αναπνευ
στήρας ξεκ ινάει αυτόματα (ti1nc tΓίggeπ�cl) την 
ε ισπνευστικ1j φάση. και εφαρμόζει ελεγχ6μενο 
μηχανικό αερισμό, μέχρι να επανέλΟει εκ νέου η 

αναπνωj του αρρώστου, την οποία τότε ανιχνεύει 
και υποβοηθεί. Μερικά μοντέλα αναπνευσηjρων 
περιέχουν ένα μηχανισμ6, ο οποίος εξασφαλίζε ι 

ένα ελάχιστο υποχρεωτικό αερισμ6 ανα λεπτcS ( 4-5 
L/Il1in), όταν, κατά τη δ ιάρκεια του υποβοηΟούμε 

νου αερισμού, ελαττωθεί ο κατcχ λεπτ6 αερισμός 

κάτω από ένα προκαθορισμένο όριο 1 j  προκύψει 
άπνοια (Mandatory 1j Minill1uιn Minιιte Ventilιιtion, 
MMV). 

• Διαρκιί; Θετικιί Πίεση Αεροφόρων Οδών (C.Όιιtiι ι ιιοιι.Ι 

ΡωΊriι c Α/111 ω· ΡΓι'.ΙΌ>ιπι'. C'PΛJJ) : Ο cίρρωστος ανα
πνέει αυτόματα μέσο. cι.:πi το κι'κλωμcι. του ανα;τν ε υ

σηjρα ( 1j 6/.i.o ε ιδ ικci κι'%i.ωμα μ ε  βιιλf)ίδα ΡΕΕΡ). 
στο οποίο υπάρχει μciνιμη θετ ι%1j :-τίεση ( συν1jθω; 5-
10 C!l1 Η20). Στην αρχ 1j τη; ε ισ;τνο1 j ;  η ;τίεση %cηέρ

χεται 2-3 Cll1 Η20 κάτω α:-τ6 το πί:-τεδο τη; ΡΕΕΡ. 
αλλά παραμένει υπερατμοσq;αιριχ1j (Σι.. 4. -r.άτω ) . 

Ο υποβοηθούμενος και ο υποβοηθούμενο; - ελεγ
χόμενος αερισμ6ς, καθώς και η μέθοδος CP ΑΡ, πλεο
νεκτούν έναντι του ελεγχόμενου αερ ισμού δι cSτι ο ι  

αρνητικές τους επιδράσεις στη ν  αιμοδυνcψικ1j % c ι ι  

τη μηχανικ1j των πνευμcSνων είναι μικρότεροι' βcιΗ

μού, η α;ταιτούμ ενη  -r.αταστο/.1] ε ίνω ί. ιγυ)τ ε ρη  1j 
καΗόλοι' -r.ω η δ ιαδ ικcισίcι cαεξ(ιρτηση;  cali τον 

μηι. .  cι ερ ισ ιι6 :-τοί.ι' ε ι•%οi.6rε\2 1 l ·  rι· cι.ι·τι� cί.ί.ί.ωστε 

ε c μιρ μό�οντcι. ι ο ι  μ έΟοοο ι  υ ι'τοί  ω ;  μ ε τ cι. ι) cιτ ι κ cί 

μοντέί.cι α;τ6 τ ο ν  ε λε ·,ιχci μ εν ο  μ η χ cιν ι %c5 cι ε ρ ιο μ c5 

στον αυτόματο q;υσιολογικ6 cιερ ιομl'i.  

Εκείνο, το οποίο πρέ;τει να ατιμcί.τω σ·  cιι'τέ; τι; 

περιπτο)σεις ε ίναι το έργο ;του :-τρέπι νυ %υτυf)c:ίλ

λει ο ασθεν1]ς για να ανοίξε ι  την ειcηνευοτικ1j f)υλ
βίδα και το οποίο μπορε ί  να ε ίναι σημuντικ() ( liτuν 

η βαλβίδα ανοίγει δι'σκολα) χαι να ο6ηγ1jσε ι σε 

κάματο των ανα;τνευστιχcόν μυι(J\'4·'. Η αδρcίνε ια της 

βαλβίδας εξαρτάται απ6 την κατασκειηj τη;, - την 

οποία δεν μπορούμε να επηρεάσομε- κcι ι  από την 

ευαισθησία, την οποία μπορούμε να ρυθμίσαμε. Ο 
μηχανισμός«Τrίggcr» ρωjς είναι, υπ· ιωηjν την  

ένοια, πλεονεκτικότερος τoυ«Triggcr» πιέσεως43. 
Eπί«Trigger» πιέσεως συνιστάται ρύΘμιση της ευαι
σθησίας στα -0,5 έως - 1 ,5 Cll1 Η ρ, - λαμβάνοντας 

" Ο  ι!ρος «Υποβοηθητικιiς ή Γ:πικοι •ρικιic; Μηχιινικι!ς Λερισμιiς>> θα ιjταν iaως πιυ ι\ιiκιμος. 
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υπ' όψη και την ιδι6τητα του μηχανιjματο:; να αυτο
πυροδοτεί την μηχανικιj εισπνοιj στις μ ικρέ:; ευαι
σθησίες- και επί«Trigger» ροιj:; συνιστcχται ρύθμιση 
της ευαισθησίας στα 1 -3 L/ιηin�'�1. 

Ανάλογα με το 6ν η τελοεκπνευστικ1j πίεση είναι 
ίση με την ατμοσφαιρκιj (Ο cn1 Η20, ΖΕΕΡ) ιj θετι
κΙj (υπερατμοσφαιρκιj, ΡΕΕΡ) διακρίνονται οι εξιj:; 
τύποι CMV : 

Μηχ. Αερισμός με Δ ιαλε ίπουσα Θετικιί Πίεση 
(!ιιtαηιίιιeιι/ JJo.�itin� fJΓe.\',\'Lll'e Vαι tilation, IPPV): 

Είναι ο παραδοσιακ6ς τρcSπο:; τεχνητού αερι 
σμού. Αυτι5ν χρησιμοποιεί ο αναισθησιολcSγο:; 
στον υπο μυοχάλαση άρρωστο κατά τη διάρκεια 
του χειρουργείου, cSταν συμπιέζει περιοδικά με 
τα χέρια του τον ελcι.στικ6 υσκιi ( μπcι.ί.ι1ν ι  ). cSπου 
περ ιέχεται το μίγμα τοι' οξυγ6vο υ με τcι. cι.vω
σθητικά αέρια. Ο τύπο::: υι'τ6:::: :τεοιΕ'ι. ετω σε Liί.cι. 
τα μοντέλα αναπνευσηjρων (ι. ε ι ψη'ρ·,ι ε ίω\· ι:υ ι  

μονάδων εΥτcπικ1jς ι-Jεραπείυ::: ) .  
Συνίσταται στην περ ιοδικ1j ( Ol'\'ΙjUω :::: S- 1 2  cr ορέ: 

το λεπτcS) εμφύσηση στου; πνειl μοvε ::: εvι)::: :τψJι:cι.ΙJυ

ρισμένου cSγκου αέρα (Υτ, συν1j ι-Jω::: I ( J - 1 2  ιηL Κ� 
Β.Σ.) και αντίστοιχη αύξηση τη ::: :τ ι έσεω::: στο κιlκί.ω

μα (σε φυσιολογικού:; τι:νε ιlμοvε ::: � 1 5 - l o  cιη Η20 ) .  

Η διαδικασία αυηj αποτελεί την ε ισ:;τνεt'lΠικΙj φάση. 
ΜLiλι:; τελειcίJσει ο εισπνευστικli:; χρcSνος και ανοίξει 
η εκπνευστικιj [)αλf)ίδα της μηχανιjς ακολουθεί η 
εκπνο1j παθητικά, εξαιτίας της ελαστικcSτητας των 
πνευμc5νων και του Οωρακικού τοιχώματος, που ανα
γκάζουν σε τι:αλινδρcSμηση. Στο τέλος της εκτι:νοιj ς  η 
πίεση (τελοεκπνευστικιj) στο κύκλωμα (και τις κυψε
λίδες) είναι ίση με την ατμοσφαιρικιj, δηλ. Ο crη Η20 
(Σ χ. 2, κ6τω ). Η περιγραφιj αυηj αντιπροσωπεύει 
ένα κλασσικό μοντέλο ελεγχ6μενου μηχ. αερισμού 
με ελεγχcS μενη παρ6μετρο τον cS'( ΚO  (Yo l u 111 e 
Con trol lecl Vent i l ιι t ion, Σχ. 3) και καθορισμcS της 
έναρξης εισπνοιjς, καθcιJς και τη:; μετάπτωσης της 
εισπνοιj:; σε εκπνοιj με τη ρύθμιση του χρcSνου (t' και 
ΤΙ:ΤΕ - t i ιηe triggered και tin1e cyclecl ) .  Επί αναπτύ
ξεως υψηλcδν πιέσεων κατcχ την εμφύσηση, προεπι
λέγεται και περιορισμcSς της πιέσεως - προς αποφυ
γιj f1αροτραύματος (pressure l i111 ittecl vent i l ιιtion ) . 

Ο ελεγχcSμενο:; μηχ. αερισμ6:; μπορεί να έχει ως 
ελεγχc5μενη παράμετρο την πίεση (Pressιιre Control lecl 
Vcnt i l ιι t ion, PCV) .  Τα σύγχρονα μηχανιjματα παρέ
χουν τη δυνατcSτητα μετ6βαση:; απ6 την πρcιJτη (volu111e 
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contro l l ed  vent i l ιι t ion, Εικ. l και Σχ .3)  στη δεύτερη 
μέθοδο (prcssιιre contro l lecl νent i l ίlt ion,  Εικ. l ) , -Π.J.. 
c5ταν υπάρχουν διαρροές σημαντικού cSγκου αέρα ιj 
cSταν αναπτύσσονται υψηλέ:; πιέσει:; κατά την εμφύση
ση, 6πως στο βαρύ ARDS. 

Στην τελευταία περίπτωση συνιστάται ο συνδυασμcSς 
τη:; δεύτερης μεθ6δου με αντιστροφιj τη:; σχέση; 
ΤΙ :ΤΕ (Pressιι re Contro l l c cl - lnvcrsc R<lt io  Ven t i 
l ίltion, PC-I Rvγur.. 

Μηχ. Αερισμός με Δ ι α ρκιί Θετικιί Πίεση 
(CΌιιtίη ιιοιι.Ι' JJωitive ΡΓe.�.Ι'ιπe Vι'ntilation, CΓJJV): 

Είναι cSμοια με την προηγούμενη μέΟοδο, με τη 
διαφορά cSτι η πίεση στο κύκλωμα και στις κυψε
λίδες δεν επιστρέφει στο Ο κατrχ το τέλος της 
εκπνοιjς, αλλά διατηρείται θετιχιj (Οετικ1j τε/ω
εκ ;τvευστ ικ ιj πίεση - JJo.l'itίve Enιl ExρiΓafol)' 
Ριc.Ι.Ι ι ι ιΓ. ΡιΕΡ). - μέσω μιά; f"\αλβίδας (προστι
tJ ΕΊι ενη ::: στο α;τvευστικ6 σκέλος του κυχλώμα
το::: τοι· ω·cι.:-τ\'Π'lΠΙjριι. ) .  η οποία πcφεμποδίζει 
την 1::':Ξ.οοο στο τέί.ο::: τ η ::: απνοψ:: ,  κυτακραη[J
\'τυ. : Ε:ω ι  ι ι ίcι. ;τοσιiτητcι υέρcι στου; πνεύμονες 
( ιποι•; σ(•·,'/.QO\'Ot'; cιvcαvευσηjρε; αυτcS επιτυγ
μί.vετω με την ίδιcι. την εκ:;τνευστικιj βαλβίδα). 

Ρ cm Η20 

5 

ο 

-10 

Μηχανικός Αερισμός 
(CPPV) 

Ε 

CPAP 
(με ΡΕΕΡ 5 cm Η20) 

Ρ cm Η20 

5 

ο 

- 10 

πνοή 
Σχ. 4. 1/ιΧΙιιυ: ,V!ηχανικιί::; αcριιψιί:; μι: σιΜ:χιj llπαιj :τιt·αη των ιψΗ!

ψιίρωv οδrύv (ελι:yχιίψvο:;, ΡΕΕΙ' 5οιz). Ι'ο.Ι<Ίiη• Ι'ιΤ.\'.1'/ΙΠ' f/πιtiiΙJtioιι 
Ι=t'ια:τvειισrικιj Φιiση, f;'=t'κ:τΙΨΙ!!Πtκιj Φιiση 
Ι<ιiτω: Α ιιτι�ιιατο:; ιιι·ριι�ιιι5:; με tΠ 'J!Ι'ΧΙί Ιiπικιj ;τ(πιη τω!' ιιι:ροψιίguηι 

οr\ιύν. CI'AI': C'ι!ΙιiΙιzιιοιιΙ· Ρω<ΊίΙ'[ Αί11ηιγ l'ιι'.Ι'.Ι'ΙΙ!'ι' (ω•ιι;ηJ(ηί μiιιω μηχιι
Ι!Jjμιπο:; ιj ειι\ικιjς συσκι:υιjς). 
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Επομένως CPPV = IPPV + ΡΕΕΡ (Σ χ. 4, πάνω). 
Στο παρελθόν έχουν εφαρμοσθεί πολύ υψηλές 

ΡΕΕΡ, με σκοπό τη βελτίωση της οξυγονώσεως του 
αίματος σε αρρώστους με βαρειά ανθεκτικ1Ί υποξαι
μία (ARDS), αλλά η τακτικ1i αυηi μάλλον συνέβαλ
λε στην πρόκληση βαροτραύματος και αιμοδυναμι
ΚΙiς κατέρρειψης, παρά στη βελτίωση του ασθε
νούς211'2.υ�. Σ1i μερα εφαρμόζονται επίπεδα ΡΕΕΡ 
μεταξύ 8 και 12  cm Η20 και δεν χρησιμοποιείται 
πλέον ΡΕΕΡ μεγαλύτερη των 1 5  cm Η2α. 

Οι κάτωθι μέθοδοι υποβοηθούμενου αερισμού 
είναι καθιερωμένοι και περιέχονται (άλλοτε ο ένας 
και άλλοτε ο άλλος ή και όλοι), μαζί με τη δυνατότη
τα του συμβατικού ελεγχόμενου αερισμού, στα διά
φορα μοντέλα αναπνευστ1jρων : 

• Δ ιαλείπων Υποχρεωτικός Αερισμός (lnteπn ιtteιιt 

Mandatoιy Veιιtίlαtίοιι, IMV): Ο αναπνει;σηjρας αcμ
νός χορηγεί τον προκαθωρισμένο ( απο τον γιατρό) 
αρ ιθμό υποχρεωτικών (ελεγχόμενων) αναπνοών 
(fiMV), και αφετέρου δίνει στον ασθενή τη δυνατό
τητα να μπορεί να αναπνεύσει αυτόματα, -μέσω 
ενός επιπρόσθετου κυκλώματος του μηχανήματος-,  
κατά τις χρονικές περιόδους που βρίσκονται ανάμε
σα στις υποχρεωτικές αναπνοές. Έτσι, από το σύνο
λο των αναπνοών ένα μέρος είναι μηχανικές και 
ένα μέρος αυτόματες (του αρρώστου). 

Η μέθοδος αυηj ε ίνω η πρυ)τη που επέτρεψε 
στους ασθενείς να αναπνέουν αυτόματα, χατά τη 
δ ιάρκεια του μηχανικού αερισμού, διει.•ιωλι'νοντα; 
την απεξάρτησ1j τους απ' αυτόν�''. Οι υποχρεωτιr:έ; 
αναπνοές μπορεί να ε ίνα ι  ελεγχόμενοι.• όγκου 
(volume controlled) Ιl ελεγχόμενης πίεσης (pressure 
controlled). Κατα την διάρκεια των υποχρεωτικών 
αναπνοών η μηχαν1j «αγνοεί» τυχόν αναπνευστικές 
προσπάθειες του αρρώστου. Η ιδιότητα αυηΊ μπο

ρεί να αποτελέσει αίτιο σοβαρτj ς  δυσαρμονίας 
ασθενούς -αναπνευστήρα. 

• Συγχρονισμένος Διαλείπων Υποχρεωτικός Αερισμός 
(Synclπonίzeιl Iιz tamίttent Mandatoιy Ventίlatίon, 

SIMV) : Είναι όμοιος με τον IMV, με την διαφορά 
ότι οι αυτόματες αναπνοές του αρρώστου συγχρονί
ζονται με τις υποχρεωτικές (μηχανικές) αναπνοές. 
Αυτό επιτυγχάνεται με ένα μηχανισμό, ο οποίος 
περιοδικά δ ιαθέτει στον ασθενή «Παράθυρα» συγ
χρονισμού, ήτοι χρονικές στιγμές, κατά τις οποίες η 
έκλυση της υποχρεωτικ1Ίς αναπνωiς συγχρονίζεται 
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με την εισπνευστικ1Ί προσπάθεια του αρρώστου (Σχ. 
5 πάνω). Εάν ο ασθεν1iς δεν αναπνεύσει όσο διαρ
κεί το παράθυρο, η μηχαν1i θα δώσει την υποχρεωτι
κή αναπνοή που είναι προδ ιαγεγραμένη (tiιne 

tι·ίggered και tίme cγcleιl) . Έτσι η συχνότητα που 
προκύπτει μπορεί να διαφέρει από την προκαθορι
σμένη . Στα μεσοδιαστ1iματα μεταξύ των υποχρεωτι
κών, αναπνέει, και εδώ, ο άρρωστος αυτόματα, 
μέσω του κυκλώματος, κατ' επίκληση (ιleΙnanιl .flow ). 

Η μέθοδος αυηi, η οποία μπορεί να χαρακτηρισθεί 
σαν εκλεπτυσμένη IMV - μέθοδος, παρέχει μεγαλύτε
ρη άνεση στον υπο απεξάρτηση ασθεν1i�7• 
• Συγχρονισμένος Διαλείπων Υποχρεωτικός Αερισμός 

με Υποσηίρι ξη Θετικιίς Πίεσης (Syn clυ·onίzeιl 

lιι teπn itteιι t  Λ1αιι ι!αtοl)' Veιzt ί latίoιz ρlιι.1· PΓe88Lli'Cc 

πιpροι·t. Sl:\fV + PS): Είναι όμοιο; με τον SIMV, με 
τη διαq:ορά ότι οι αι.•τόματε; αναπνοές του αρρcίJ
στου (που γίνονται r:ατά τον χρόνο μεταξύ δύο υπο
χρεωτικών) υποστηρίζονται με θετικ1j πίεση του 
αναπνευστήρα, το επίπεδο της οποίας προκαθορίζε
ται από τον κλινικό γιατρό. 

Η υποστήριξη αυηi ελαττώνει το εισπνευστικό 
έργο του αρρώστου, παρέχοντά; του μεγαλύτερη 
άνεση κατά τη διαδικασία απεξάρτησηξ. 

Η μέθοδος IMV και οι παραλλαγές της (SIMV 
και SIMV + PS) μπορούν βέβαια να λειτουρ'(ούν 
ω; CMV, άν ο αριθμός των υποχρεωτιr:cίJν ανωτνο
er)ν r:αι ο Vτ r:αλύπτουν τις αναπνευστιχέ; ανάγχε; 
το ι.• αρρcδστοι.•. 

• Υποβοηθούμενο; Αυτόματος Αερισμός (A88i8tcιl 

Sp οιι tαιι Bι·eatlι iιzg. Λ SΈ ιj lιΗρ iΓαtοι}· PΓC88lt i'C 

SιιppoΓt, !Ρ$ ιj Ρι·e8sιπe sιψροιτ Veιz tilation. PSV): Η 
έναρξη της εισπνευστιχ1j ς q:cωεω; r:ινητοποιείται 
από το αναπνευστ ικό έναυσμα του  αρρcΔστου 
(patίent trίggaed) . Η μηχαν1j υποβοηθεί την ανεπαρ
κή αυτόματη αναπνωj του αρρώστου με μία προκα
θορισμένη από τον γιατρό πίεση (μέχρι 30 cιη Η20), 
περιορίζοντας το έργο των αναπνευστικcόν μυών 
(Σ χ. 5 κάτω). Η συχνότητα, ο εισπνευστικός χρόνος 
και ο αναπνεόμενος όγκος κυμαίνονται ευρέως, 
αφού καθορίζονται από τον ασθεν11, ο ο;-cοίος προ
σαρμόζει τις μεταβλητές αυτές στις ανάγκες του�χ. Η 
εμφάνιση ταχύπνοιας (>  25 αν./λεπτό) σημαίνει ανε
παρκή υποσηjρ ιξη. Επί εκπτώσεως της αυτόματης 
αναπνοής (π.χ. χορήγηση ναρκωτικού 1i μυοχαλα
ρωτικού) σταματάει ο μηχανικός αερισμός, πράγμα 
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το οποίο μας «κάνει γνωστό» η μηχανή με συναγερ

μό. Μερικοί αναπνευσηjρες αρχίζουν αυτόματα 

υποχρεωτικό αερισμό, μόλις ανιχνεύσουν παρατε

ταμένη άπνοια, εξασφαλίζοντας στον ασθεν1j ένα 

ελάχιστο κατά λεπτό αερισμό. 
Είναι μία συχνά εφαρμοζόμενη σ1jμερα μέθοδος 

aπεξάρτησης από τον μηχανικό αερισμό, η οποία 
πρέπει να γίνεται με προοδευτικ1j μείωση του επιπέ
δου της πίεσης υποστήριξης και οδηγό την αναπνευ
στικΊj συχνότητα4χ. 

Ρ cm Η20 
20 

ο 

- 10 

Ρ cm H20 
20 

ο 

- 10 

Α υ
τόμο 

τn 

SIMV 

IPS 

Σχ. 5. Υποβοηfiοι!μενος Αερισ;ιιι!ς 

Αυτό 
ματn 

Πάνω: 8ync1πoιιizcιl Ιιιtcπιιίttcιιι Μαιιιlαtοιy Vι•ιιιίlαtiοιι 

Κάτω: Ιιι.ψίπιtοιγ ι>ι·c5.>ισc S'ιψμοι1 

Μή συμβατικές Μέθοδοι Μηχανικού Αερισμού* 
• Χαμηλόσυχνος Αερισμός Θετικιfς Πίεσης σε συνδυα

σμό με Εξωσωματική Απομάκρυνση του C02 (Low 

Fι·eqιιency Ρωίtίνe Pι·e.s.sιπe Ventίlatίon, LFPPV + 
ExtΓa Coιpol'eal CΌ2 Removal, ΕC'CΌβ): Η μέθοδος 
αναπτύχθηκε από τον Gattinoni και τους συνεργά

τες του το 1 979, ως συνέπεια της φιλοσοφίας ότι για 
να θεραπευθεί το ARDS θα πρέπει οι πνεύμονες να 
διατηρούνται σε ακινησία («motίonle.s.s lιιng.s» ) ,  αντί 
του να υφίστανται την συχνή περιοδική υπερδιάτα
ση από τις υψηλές πιέσεις και τους μεγάλους Vτ του 
παραδοσιακού μηχανικού αερισμού. Η συχνότητα 
του αναπνευστή ρα είνα ι  χαμηλ1l , περ ι  τ ις 4 

*Θα περιγραφού!' λεπτομερέστερα στο επι!μενυ τεύχος 
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αν./λεπτό και η αναπνευστικ1j λειτουργία συμπλη

ρώνεται με μερική εξωσωματικ1j κυκλοφορία του 
20-30% της καρδιακής παροχής, μέσω τεχνηηjς μεμ
βράνης ανταλλαγής αερίων. Η ε;τιστρατεύσιμη ζώνη 
(R) των βαρειά νοσούντων πνευμόνων διατηρείται 
ανοικηΊ με την εφαρμογή μιάς μόνιμης πίεσης (υπο
λογιζόμενης από την καμ;τύλη πίεσης-όγκου). Η 

οξυγόνωση του αίματος επιτυγχάνεται κατά 70-80% 
στους πνεύμονες, παρά το ότι αυτοί διατελούν σε 
σχεδόν ακινησία, ενώ η απομάκρυνση του διοξειδί
ου του άνθρακος γίνεται στη μεμβράνη. Η μέγιστη 
πίεση περιορίζεται και δρά σε αραιά δ ιασηjματα. 

Έτσι, οι πνεύμονες -και συγκεκριμένα ο ι  περιο
χές που απέμειναν υγιείς (ζώνες Η και R)- προστα
τεύονται από την βλάβη που τους προκαλεί ο ανα
πνευστήρας κατά την εφαρμογ1i παραδοσιακού 
μηχανικού αερ ισμού (Vent i l ator  I n d ucecl Lung 
Inju ry-VILI ) και  γίνεται  δυναη1 η αντιμετώπιση 
ARDS τεί.ικοι' σταδίου'� .. �. 

• Υψίσι·χνος Αερισμός Θετικιfς Πίεσης και Υψίσυχνος 
Αερισμ ός Ταχείας  Εμ φ ύσησης (Ηίg/ι Fι·eφιency 

Ρωίr ι ι  e Ριι:.sο'! ιι l'e Veι ι t ι !at ioπ .  HFPP V κ α ι  Ηίg/ι 

FΓeφιeιιπ Jer γeιιtί!αtίοπ. HFJV): Η κατασκευ1j και η 
ί.ε ιτοι•ρ·;'ίυ τη; μηι.αν1j; .  καθc6; χω η μέθοδος του 
ιι ημ(νιχοι' αερισμοί- ιωι στι; δι' ο αυτέ; ;τεριπτώσεις 
είναι τεί. ε ίω; διαcrορετικέ; α;τ' αιπέ; του συμβατι
χού μηχανιχοι' αερισμοί- : Η ανα;τνευστικ1Ί συχνότη
τα είναι πολύ υψηλ1Ί (60-100 στην πρc6τη χαι έως 
600 στη δεύτερη περίπτωση) και ο αναπνεόμενος 
όγκος αντίστοιχα μικρός (3-4 mL/Κg ΒΣ στην πρώτη 
και όσος ο ανατομικός νεκρός χώρος στη δεύτερη 
περίπτωση)'0•5Ό Ο ι  πιέσεις των αναπνευστικών οδών 
και η επίδραση στην αιμοδυναμικ1Ί είναι μικρότερες 
απ' ό,τι στον παραδοσιακό μηχανικό αερ ισμό. Η 

κύρια ένδειξη εφαρμογ1jς του είναι επί του παρό
ντος τα βρογχοπλευρικά συρίγγια. 

• Αερισμός με Αρση της Θετικής Πίεσης των Αεροφόρων 
οδών (Aί!'Way Pl'e.S.'JUI'e Relea.se Ventίlatίon, APR V), 

Δ ι φασική Θε τική Πίεση των Αεροφόρων οδών 
(Bίphasίc Po.sίtίve Aίτ·way Pl'e.s.sιιre, ΒΙΡΑΡ), και 

Αερισμός με Διαλείπουσα Άρση της Θετικής Πίεσης 
(Jntermίttent Mandatoτy Pre.s.sιπe Relea.'ie Ventίlatίon, 

IMPRV) *: Πρόκειται για 3 νεοτεριστικές μεθόδους 
υποβοηθούμενου αερισμού, που περιέχονται μόνο 
σε ωρισμένους αναπνευστ1jρες: Δύο εναλασσόμενα 
επίπεδα θετικής πίεσης, ένα υψηλό και ένα χαμηλό 
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(Pl1igl1 και Plo\v αντίστοιχα, -εJΊιτυγχανόμενα με δύο 
βαλr) ίδες ΡΕΕΡ) επικρατούν cπο κύκλωμα το καθένα 
γ ια προκαθορ ισμένο χρόνο (1Ίι ίg/ι και τto}V) . Ο 

άρρωστος μJΊορεί να αναJΊνέει αυτόματα μέσα από το 
κύκλωιια του αναJτνευση1' ο α και στα δύο επίπεδα ' � 

θετικ1jς πίεσης. Το επίπεδο της υψηλclπερης θετικ1jς 
πίεσης μεταJΊίπτε ι  σε αυτc) της χαμηλόπερης (κατα 
� 4- 1 Ο cιη Η20) περ ιοδικά, κάΟε 2η ,  3η ,  4η 1 j  5η  
εκπνο1γ2.;υ�. Αυτό συνεπάγεται αύξηση του αναπνεό
μενου ι1γκου της αναπνο1jς που ακολουθεί την άρση 
της π ιέσεως.  Στους τύπους APRV και IMPR V το 
υψηλό επίπεδο κυριαρχεί κατά το μεγαλύτερο χρονι
κ6 διciστημα του κύκλου. Κατci τη μ{(:Jοδο IMPRV οι 
αναπνοές του ασθενούς υ;τοστηρ ίζοντω με μ ιχρ1j 
πίεση ( � 5  cn1 Η20)'�. Ι-Ι μέΟοδο::: ΒΙΡΑΡ ί.ε ιτοι•ργεί  
και  ως CMV 1 j  S IMV με εί.εγzιiμ ενη ;τυρcί.μετρο την 

πίεση (pΓessuιτ contΓollcci \ enti l ιιt ion. PC\') χυι c'ί.ε ·ι'
zο των φάσειι.Jν έναρξης και τε(_)ματισμού της ε ισJΊνο-

1jς με το χριiνο ( tiιηe tΓiggcΓcci και tiιne c;·clcci/Ό 
Με τις μ ε06δους αυτές, οι πιέσεις των αναπνευ

στικόJν οδών και  η επίδραση στην  αιμοδυναμικ1j 
ε ίναι μικρ6τερες απ' 6,τι στον παραδοσιακ6 μηχανι
κ6 αερισμό και ο άρρωστος χρειάζεται πολύ λιγότε
ρη καταστολ1j . 

Επιλογή Μεθ6δου Αναπνευστικής Υποστήριξης 

Επί αν ικαν6τητας του α(_)(_)c ι)στοι• νυ ω· cι.;τν ε ί- σε ι . 
(Jτ .χ. εξαιτίας κεντρ ικ1j ς 1j περι c μ:ρ ιχ!j:: ;τυρυί.ύσεω::: 
της αναπν01jς) 1j γενικόπερα να χραηj σε ι την ομοιο
στασία του 02, του C02 και του pH (εξωτίας r)αρειάς 
αναπνευστικ1jς, καρδιcα1j ς 1 j κυκλοφορικ1jς ανεJΊάρ
κε ιας), εφαρμcSζεται πλ1 jρης υποκατcJ.σταση της ανα
πνο1jς του αρρcόστου με μηχανικ1j αναπνο1j , - Jjτοι όλο 
το έογο της  αναπνο1j ς το εκτελε ί ο αναπνευσηjρας 
(Fιι l l  Vent i la tory S ιιpport, FVS) .  Αυτci '(ίνετω με τις 
μεθcSδους CMV και AC, αλλcΊ. μπορεί να γίνει κω με 
τους τύπους I MV, S IMV και S I MV + PS 6ταν ο αριθ
μ6ς των υποχρεωτικιόν αναπνοcΔν (και ο Vτ) ε ίναι  
αρκετ6ς γ ια ικανοJΊο ιητικι1 κυψελιbικcS αερισμ6. 

Όταν ο άρρωστος δεν έχε ι  κεντρικ1j 1 j  περιφερικ1j 
παράλυση της αναπνο1jς 1 j βαρειά καρδιοαναπνευστι
Κ1j 1 j  κυκλοφορικ1j ανεπciρκε ια και ε ίναι σε Ο{ση να 
συνεισφέρε ι  στο έργο της αναJτνο1jς εφαρμ6ζεται προ
οδευτικ1j μ ε ίωση της μηχανικ1 jς υποσηjριξης .  Αυτό 
σημαίνει  μετά[1αση από τον ελεγχc\μενο μηχανικό σε 
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υποβοηθούμενο αερισμό. Το έργο της αναπνο1jς προ
σφέρεται τότε εν μέρει απιS τον άρρωστο και εν μέρει 
απ6 τη μηχαν1j (Pcπtίa/ Vcιι tί/αtοιγ Ξιιρροι·ι, Ρ VΞ) . Η 

ρύθμιση της ευαισθησίας και της μεγίστης ε ισπνευστι
Κ1jς ρο1jς δ ιαδραματίζουν σημαντιχc\ ρc\λο στην επιτυ
χία της PVS: Συνιστciται αρκετά μεγάλη ευαισθησία (-
0,5 έως - 1 ,5 cιη Η 20 1 j  1 -3 L/ιηίη) και c:φκετά μεγάλη 
ε ισπνευστικ1j ρο1j (2':60 L/ιηίη, ιδιαίτερα στους τετρα
πληγικούς) ,  για τη με ίωση του αναπνευστικού t:ογου 
του αρρc!Jστου και την αJτοφυγ1j καμ(ηου των αναπνευ
στικu)ν μυu)ν�'27'�'. PVS προσφt:ρουν οι τύποι AC:, AMV. 

I MV, SIMV, SIMV + PS, ASB 1j IPS. 
Με την προοδευτικ1j με ίωση της μηχανι"r()jς υποσηj

ψ::Ξης χω την υνrί.Η εοη ιiί.ο χω π(_)ιυοοη:ρου r ι έρουc 

τοι' έ(]','Οl' τη ::: cι.νcα\'ΟΙjς στον υιιθεν1j ,  εJΊιτυγzc:ί.νεται η 
στr ι iJ ιυχ1 j  υ:-τοbcΊψει•ση του cι.;τιi τον ω·υ.Jτνευοηjοα. 
Κcιτcι την  δ ιαiJ ικυοίcι υ.υηj είναι πιΟυνc\v νυ χρε ιασθεί  
αι:<;ηση της μηχανικ1jς υJΊοοηj (_) ι:;η ς  ( [! 1j μ cι. προς τυ. 
;τίσω ) ,  εξαιτίας καμι'tτου των ανcι.π\τυιπιχc(J\' μuciJν 1 j  

λοιμcΔξεως κω κυκλοφοοικ1jς διαταουχ1jc .  

ΕΠΙΙΙΛΟΚΕΣ ΤΟΥ MHXANIKOY ΑΕΡΙΣ!\ΙΟΥ 

Ο μηχανικός αεριομc\ς ε ίνω μία ε:rεμβατικιί θερα
πεvτικιί μ{θοδος. Πcι.(_)ι:·μ r)υίνε ι  οο [)αρcί. στο φυοιολογι
χ6 τριi;το U\'CO\'C))j ::: χω χι•κί.οcrορ ίυς κω ω ::: εκ τούτου 
cαcι. ι τ ε ίτυι  ',' ν c( ω η .  ε ι ι ;τ ε ι ρ ίc ι.  χυ.ι σύνεση  κc ι .τcί. την 
ε q  c ιρ ιιο','1l το ι '  στον [ !υρέω; ;τc ί.σι.οντc ι . 

Ο ι ι ιοηέ ρ ν ο ι  ω·υ;τ\ 'Ε ι•οηjρ c ;  ;τρουcr c'ρουν πολλέc 
bι'\'απ)τητε; :τροσcι.ρμο'(1 j ς των :ταρcψέτρων του μηχα
νικού αερισμού στις ανci'ικες του ιιρρc ι'Jοτου. εν τούτοις 
η αJΊρόσκοπτη λε ιτουργία χω η επίτει•ξη του τελικού 
σκοπού της θεραπείας, Jτου ε ίναι η εξασrμiλιση ικαvο
ποιητικιίς ιστικιίς οξυγοvα5σεως, παραμένε ι  μ ία τέχνη η 
οποία αJΊοκτcΊ.ται με την εμπειρίc ι.  κω την γνciJοη . 
• Βαροτραύμα: Είναι η χλασσι κ1j ονομασίcι γ ω τη με ί

rονcι r)/.c(r)η του Jτνει•μον ικού ιστού cι.πιi τον μηχαν ι 
κό υερισμι\ Πρωωπτει uJΊc'i την υJΊερf)ολικ1j αύξηση 
της ενδcJΚι•ψελιδικ1jς πιέυεωc χαι την υ;τε(_)διciταοη 
των κυψελίδων,  cξ ού κ cι. ι η ν ε ιι'ηερη  ονομασίιι. 
«νolutπΊumzι» .  Συνίσταται σε ρ1jξη χυψελίδων, δ ιυ
φυ'(Ιl α έρα στον διάμεσο χυ�φο του Jτνεύμονcι. και 
απ6 'κεί  - μέσω του περιcηγε ιακοι! χ(!'ψου - στο 
μεσοθωρciκιο, στον υποΜριο ιστ6 (διάμεσο,  μεοο
θωρακικcS και υποδ6ριο εμφύσημα) και στην υπε�ω
κοτιχ1j κοιλι1τητα (πνευμοθώραξ) (Εικ. 4γ5·"' 'Ό 
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τος α;τι5 μηχανιχι5 αι·uιιψι5. Λ J •ιο: 111 '11 πί.ιχιί 

;τψιjJαλ).ι�ιιει•ο υ;τιί χ ι J ιj•ι·i.ιΊ\ι·ς, ι!.-τιο� ι ι'J •ιιι Π,Ι)ι'J • l ι Ι,Ι)ΙΙΠΙ Ι}Ιί ι  χΙΙΙ ω τιί 

(ι!ι:ξιιi) τη uιjξη χ ι ιψc:λ(ι\ωι• χιιι τη ι\ιιι,Ι)ψ)}ί ιιι'ψι Π,Ι)Ος το ι σωπuιχι! τυι• 

ιλ1!τροu. !I (χτωτη χιιι το μι';ιιΟο:; της ι!ωρρι)}jς ιιΊ'Ιιι ωιιiί.ο;ια με τη 

ι\ιαχυιj•ιλιr!ιχιj ;τ(ωη (ι\ιωμψιi ιτι\οχl!ψιλιι!ιχιjς χω ;τιι'σι:ως του ι!ια

,ιιέσοΙJ χιiψου ), ιωτω: () !l1111JΙJι'ωv χ ιιψελιι!ιχιίς α{ρα:; r)ιηθι( τον διιίμι·

(J(} χο!ρο χω c\ιειc)ιίει rπο ,ιιεσοθυ!,Ι)ιίχιο (ιιrσοθωρχιχι5 ε,ιιφ'σημιι), στιJΙ' 

υ.-τοι!ι5ριο ιιπιί του τραχιjλου, ιποιι ο;τωθο;τrριτο7'11i'χιί χω ιπιΨ ο;τωθο

iλ-τεζωχοτιχι5 χο)ψJ. Λπι5 του:; χιvuοις ιωτοιίς ι;τεχπ(ι•πω ο ω'ρας σ '  
ιί}ο τ ο  Jι;τοι\ιίρω τοιι χορμιηί (ιηοι\ιί,Ι)tΟ ιμψι'ση,ιια), ιπψ ;τι·ριτοι•υϊχιί 

χοιλιίτητα (::rι•π•μο;τι·ριτιίιιωο) χω τψ ι •;τι·ζωχοτιχιί χοιί.ιiτψιι 1.-τJ•ιτ

μοθο!ραξ). Ο ;τνειψοθο)ριιχας μ;τορι'Ι ι•ιι Π,Ι)ΟΧ Ι1 Ι; 'ΙΙ %11 1  ι π ·  ιτΗιιΊι:. 
α;τιί ριjξη ;τι·ριφεριχιiιν (1ι;το τοιι σ;τί.ιι;ιι.ι·ιχιi ι ·.π�ιοχιίτιο χ ι yιί.ιΊ\" ' ι '. 

Λ .-το Λfιι ι ι ι ι ιlπ IU, !'ί ι'Ι',\'()1/ /),/, 1/ιι ιl.ωιι ι υ: .\ ι ι !J ι' Ι/ {Ι/ 1 / L'{) // \ ιιι ι ιl 

πιαlίιι.Ι·tιΊιιι I ι'Ιιψil)'.\'('JΙΖΙΙ:μα t!ιομ!ι)·.Ι·iο/rι�τ. ιlιΊι,ι;ιιιJ\ 1.\ ιι ιιιl ι ι ια ι ι ιψι'ΙΙΖ flll. 
Λιτ!ι !ιιtιτιι Μι•ι/ 144: 14Π- 1-153, f')8-l. 

Η επιπλωοj αυηj προκύπτει συν1jθως επί υφιστα
μένης βλάβης του πνεύμονα, 6πως f:Jλάσης 1j χρονίου 
πνευμον ικού ε μφυ ιηj ματος κα ι  σπαν ιώτερα επ ί  
φυσιολογικού πνευμ .  παρεγχύ ματος, αν  εφαρμο
σf:Jούν πολύ υψηλές πιέσεις απ6 λάf:Jος 1 j άγνοια'•.-'5 •  

Η πιθαν6τητα να προκύψε ι  στο f1αρύ ARDS ε ίναι 
�ιεγc'ιλη, εξαιτίας του 6τι ο αριf:JμιSς των υγιυ)ν, αν οι
χτών κυψελίδων έχε ι  περιορισθεί  μιSνο στο 20-30% 

(ζώνη Η) του φυσιολογιχού5r'. Αν λοιπ6ν χορηγείτω 
ο συνηθ ισμένος Υτ (10-12 ωL Ι Kg Ι3 .Σ) ,  - ο  οποί
ος θα δ ιοχετεύεται σχεΜν καf:J' ολοκληρ ίαν στις 
ανοικτές κυψελίδες - ,  δε f:Jα ε ίναι  αυτ6ς που Ο υ  

αντιστοιχούσε στον περιορισμένο αριl:J μ6 των αν οι
κτcΔν κυψελίδων, αλλά πολύ μεγαλύτερος. Ως φuσι
ΚΙj συνέπεια θα προκύπτει υπερδιάταση χω τελικι( 
ρ1jξη των υγιcuν χuψελίδων'5 56• Κατ' αχολουΟία, Οα 
πρέπε ι ,  κατ(( τον μηχ. αερισμ6 αρρώστων με ARDS, 

ο Υ τ να ελαχιστοποιείται, - προσαρμοζcSμενος στον 
αρι0μ6 των ανοικτών κυψ ελίδων ( < 1 Ο, εως χω 6 

ωL/Kg Ι3.Σ.) ,  ώστε να προστατεύεται ο πνεύμονczc: 
απιS τη f)λάβη εξ υπερδιατc�σεως4'2"6 '7 . Η νέα αυηj 

στρατψ(ιΧΙl του μηχ. αερισμού βρίσκεται σε ολοχλη
ρωτικΙj αντίθεση προς την παραδοσιαχ1j , κατά την 
οποία χορηγούντο μεγc'ιλοι ιiγχοι - μ ε  σκοπ6 την 
«επιστρ(ηευσψ> των παθολιηιχυ'J\' χλε ισηΔν χυψε/.ί
δω\' %UL  την αιιετ(ι/.λευση των uγιιuν κυψελίδων, 
:τρο:: ιπ6%τη ση ι%ω·cη ο ι ητ ι %οι\ ;ωψελιδιχού αερι
σιιcη_;: - .  %UΙ η cηοία %cι.τέi.η', 'ε με μυΟηματικ1j αχρί
ι > ε ιυ στψ· %UΊCILΠ\o_1L1Cf1l %Ul των \'',' ιcln• %υψελίδCr)ν57 , 

• J ι ιiχιτε; α ι%ροα τε).ε%τα σίε;: Το %/.ασσικcS β αρο

τ�) CΙ\; ι ι υ :τρυ%ι; :τπ ι .  ιiτυ\' η %\'Ι ι ' r· ί . ιδ ι%Ιj πίεση (αχc η
ι 1έστερυ η οιcι.%ι• ι1 • ε ί. ιΟ ι%Ι j  :τ ίεοη ) :τί.ησιciζει στα 50-
6() cn1 Η�Ο. -:τοι• ε ίνcι.ι το ι ι c1'/LΟτο c5ρ ι ο  cιντοχ1jς του 
%υψε/. ιδ ι%οιl τοιχυ)ματος'- .  Πνπμονι%Ιj j \λrlf\η τrρο
κύπτει 6μως και με μι%ρ6τερες κυψελιδι%ές πιέσε ις, 
30-40 cω Η20 (Ειχ. 5) .  

Rupture 

( Ρ ΙΕ ,  
pneumothorax ) 

T i s s u e  i 11 jurγ 

( i n f l a m m a t i o n ,  
e d e m a ) 

None 

ο 

V o l lJ i r <1 u m a  

1 ο 20 30 40 50 60 
Peak alνeolar pressure 

ιΊχ. 5. lJ)ιij)η τοΙJ Π1'Ι'ΙJ,ΙΙ ΙΨCΧ ιχ;τι) ι ιυξημι1J!Ι) ΙJ/11 X l 'lj'iλtr\t%Ιί ;τ{ΗJη XIU 

ι•;τερr!ιιiταση των χ ι.•v •ε).fr)ων. Γ/ι{ιπι; 30-40 πιι Ι f/) ;τροχιι).οι�J' 

,ιιονιiχ)η c\ιαι\ιχιισιΊι χω β).ιίβη τω1• σι •ιπιπιχu!1• της χ ι.' ιj•εί.ιr!οτrιι.οιιι\ι

χιjς ,ιιεμβριivης, ενιι! σε ι Jψηλu!τερες ;τι/υιι;, 50-6!J οιι ff/) πυοχ ι�;ττι ι 

ριjξη χ ι •ψιλιΊ\ωv χω r\ωρροιj ω'ριι ΙΠΟΙ' ι\ui.ιιιπο χιι!ρο τοι• ΠJ'ιr',ι ιιll'!ι. 

Απιι ι\1ιι(/!1Ι)Ί'c ΠιΥ: ,)Ίπιtιχiι'Ι' ιο Λ!iιιiιι ιι::ι' Λ11Ί'ο!ιιΓ ,)ΊΜιίι !ιιJΙΟΥ ι/ιιπιι.� 

ι'vfι·Γhιιι ιiι:α/ Vι·ιιtilιιtίοιι. Ιιι ./.1.. Viιιιι·ιιι (ι'ιί) ''Υι•ιιι·!Jοοί\ of' fιιΙΙ'!ΙΙ Ι Ι<' C ιιιι· 

ιιιιιl LΊιιπι;cιισ Maliι·iιιt JC)!J6»:38!J-.N7. ,)[Jιiιι,�π Vπlιr,>;. J!)Ι)(ι 



70 

Η βλάβη αυηi προκαλείται από τις ρυθμικά επα
ναλαμβανόμενες κρούσεις θετικής πίεσης, οι οποίες 
συνεπάγοντα ι  βλάβη όλων των συστατικών της 
κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης ( συμπεριλαμβα
νομένου του επ ιφανε ιοδραστικού παράγοντα, 
surfιιctant) και παρεγχυματικιi φλεγμονιγ\ καθώς 

και από την τοξικότητα του οξυγόνου (FI02 άνω του 
40% για μέρες) και την απόφραξη μικρών βρόγχων 

από εκκρίσεις2'31 • Ως επακόλουθο της βλάβης του 

πνευμονικού ιστού προκύπτει αύξηση της τριχοειδι
κής δ ιαπερατότητας - εξαγγε ίωση- κυψελιδικό 
οίδημα και κυψελιδικές ατελεκτασίες (ορατές στην 
ακτινογραφία). Οι  ιστολογικές αυτές αλλοιώσεις, 
που προκαλούνται στον πνεύμονα από τον μηχ. 
αερισμό (Ventilator Induced Lung Injury-VILI), 
είναι όμοιες με αυτές της οξείας πνευμονικιfς βλάβης 
(ALI) από άλλα αίτια και συνεπάγονται τι; ίδιε; 
παθοφυσιολογικές δ ιαταραχές, 1jτοι αι'ξηση τη; 
ενδοπνευμονικής φλεβικ1jς πρόσμιξης ( shunt)  :ωι  
υποξαιμία;χ. 

Η βλάβη του πεύμονα από τον μη;ι:. αερισμό είναι 
γνωσηi και  στην παλα ιότερη βι j) ί. ι ο ·,ι ραφ ία 
(«Resρίrator Lιιng» )Ζ, αλλά είχε α:-τοδοθεί :-τερισσότε
ρο στην τοξικότητα του οξυγόνου'1 , ενο} εί;ι:ε ι•:-τοε
κτιμη θε ί  ο σημαντικός ρόλο; τη; υ;τερο ιατάσεω; 
των περ ισσότερο ευένδοτων κυιμε ί. ίδων ( <<ι ·ο!ιι 

trαιιmα» γΊ.sχ.s�, της ρυθμικ1jς ;τεριοδικ1jς συμπτώσεως 
και διατάσεως των λιγώτερο ευένδοτων κυψελίδων 
(«tίclal ventίlatίon» γ7.5�'60, και του «βομβαρδισμού» 
του πνευμονικού ιστού με τις συχνές ρυθμικές κρού
σεις θετικιiς πίεσης, ακόμη και άν αυηi είναι μόνο 
μέτρια αυξη μένη57.sΗ,ι. ι . 

Βλάβη του πεύμονα προκύπτει και από την υψηλ1j 
ΡΕΕΡ, εξωγενti ή ενδογεν1j, εξαιτίας υπερδιατάσε
ως  των ανο ικτών κυψελίδων 2'4 '57'1'0. Εν τούτοις. η 
εφαρμογti της κατάλληλης ΡΕΕΡ (8- 1 2  cm Hc0)4, 
- εκτιμηθείσης με βάση τη μηχανικ1j των πνευμό
νωγ'� - προστατεύει τον πνεύμονα από τη βλάβη εκ 
μηχ. αερισμού, με τον εξής μηχανισμό57'60: Η κατάλ
ληλη ΡΕΕΡ κρατάει  ανοικτές τις επιστρατεύσιμες 
κυψελίδες της ζώνης R. Έτσι, οι κυψελίδες αυτές 
δεν συμπίπτουν κατά την εκπνωi και προστατεύο
νται από τη βλάβη, που θα τους προκαλούσε η ρυθ
μική σύμπτωση-διάταση τους. 

�Εχοντας υπ'  όψη τον μηχανισμό αυτό και το 
εύρημα ότι η παράταση του χρόνου εισπνοής καθι-
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στά ομοιογενέστερη την κατανομ1j του αέρα και 
βελτιώνει την ανταλλαγtj αερίων στους πνεύμονες, 
-αυξάνοντας έτσι την Ριι02- , εφαρμόζεται σΙiμε
ρα όλο και περ ισσότερο ο συνδυασμός χαμηλ1jς 
ΡΕΕΡ με PC-IRV, κατά την αντιμετώπιση του 
ARDS•.z.1, 36,57.62. 

Η γνώση της παθοφυσιολογίας της οξείας πνευμο
νικtiς βλάβης εκ μηχ. αερισμού οδtjγησε σε ριζικ1j 
αλλαγή της στρατηγικΙiς του μηχ. αερισμού, η κύρια 
κατεύθυνση της οποίας cJJjμερα είναι η προστασία 
των πνευμόνων από τη βλάβη αυηj (Lιιng Protectivc 
Ventilatory Strategies-LPVS) 4'21• ;7,(,·' . 

• Λοιμώξεις του Αναπνευστικού Συστιfματος: Είναι η 
συχνότερη επ ιπλωοj του μηχανικού αερ ισμού. 
Πρόκε ιται '( ι'α τραχε ιοβρο'(χίτ ιδες  1j πνευμονία 
(Ventilator Associatecl Pneurnoni<ι, VAP). Ε ίναι 
cαοτέλεσμα της διασωληνcιJσεως της τραχείας, της 
μεταβολ1jς του φυσιολογικού τρό;του λειτουργίας 
του συνόλου αναπνευστικού συστψιατο;, της καταρ
γΙjσεως φυσιολογικών αμυντικcιJν μηχανιομci'J\' και 
της επιμολύνσεως των αναπνευστικcι)ν οδών με 
δυναμικά παθογόνα της στοματοφαρυγγικ1jς χοιλιJ
τητας και του ανωτέρου πεπτι;ωύι..ι.ι.s.ι.ι'. Για την πρό-
λη�ηj τους επιβάλλεται η σχολαστικ1j εφαρμογιj των 
κανόνων ασηψίας κατά την διασωλ1jνωση, η καθη 
μερινJj επιμελιiς φροντίδα της υγιε ιν1jς του στοματο
φάρυγγα, οι επιμελημένες και όσο συχνές χρειάζε
ται αναρροφιjσεις της τραχείας και η συχνιj αλλαγ1j 
του τραχειοσωλήνα (ιj του τραχε ιοστόματοςΥ'4 1'7• Για 
την θεραπεία τους είναι απαραίτητη η ταυτο;τοίηση 
του παθογόνου σε  δύο απανωτέ; χαλλ ιέργ ε ι ες  
βρογχικού εκκρίματος, συλλε'(έντο; με  την τεχνικιj 
του προστατευόμενου χαθ εηjρα 1j χαλλίτερα της 
«βοι'ρτσα;» 1j ακόμα καλλίτερα με j)ρογχοσκόπη
ση •;.όΗ.ό<J . 

• Μείωση της καρδιακιfς παροχιfς: Είναι ανάλογη με 
την αύξηση τη; ενδοθωραχιχ1jς πιέσεως και προκύ
πτει  κυρίως α:τό την με[ωση τη:; Cf λεβικψ; επαναφο

ράς, περιορισμό τη:; τελοδιcωτολικιjς :τληρώσεως 
των κοιλιών και την μετατόπιση του μεσοκοιλιακοι! 
διαφράγματος προς τα αριστερά 12'11'-ιχ. Είναι έκδηλη 
επί υποογκαιμίας και αγγειοδιαστολ1jς. Ιδιαίτερα 
αρνητική ε ίναι η επίδραση της υψηλ1jς ΡΕΕΡ στην 
κυκλοφορία, όταν η πνευμονικ1j ευενδοτότητα είναι 
κοντά στη φυσιολογικ1j (οπότε μεγάλο μέρος της 
πιέσεως των αεροφόρων οδών μεταβιβάζεται στα 
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ενδοθωρ ακικά αγγ ε ία κα ι  τα πνευμονικά 
τριχοε ιδ11)'"·'�. Το αποτέλεσμα αυτής της επιπλοκής 
είναι η ελάττωση του μεταφερομένου στους ιστούς 
οξυγόνου (D02)'4'711 (Εικ 3), δηλ. αντίθετο από τον 
σκοπό του μηχανικού αερισμού, - που είναι η βελ
τίωση της ιστικ1i οξυγόνωσηξ 

• Οίδημα ανά σάρκα: Προκύπτει από κατακράτηση 
ύδατος και αύξηση της υδροστατικ1]ς πιέσεως στα 
τριχοειδ1j της συστηματικής κυκλοφορίας, καθώς 
και από υπολευκωματιναιμία και αύξηση της δια
περατότητας των τριχοειδών2• 

Η κατακράτηση ύδατος και η αύξηση της υδρο
στατικ1j ς π ιέσεως στα τρ ιχοε ιδή οφε ίλονται σε 
μηχανικά (αυξημένη ενδοθωρακικ1i πίεση), αλλά 
και σε ενδοκρινικά αίτια (υπερέκριση αλδοστερό
νης και ADH, αναστολ1] νατριουρητιχού πε:ττιδίου ), 
ενώ η υπολευκωματιναιμία και η αύξηση τη; διαπε
ρατότητας των τριχοε ιδοΊν είναι σι• νέ :τ ειε ; τη; 

συστηματικ1]ς προσβολ1jς από το ίδιο το cιίτιο τη:: 

αναπνευστικής ανεπάρκεια;'·'''·' ' .  
Εάν μετά την αποκατάσταση τη:: υ:τοί. ει·κωιιcιτι

ναιμίας επιχε ιρη θεί απότομη cιρση των t:Jετικcι)\' 

ενδοθωρακικών πιέσεων, δηί.. α:τοσι'νδεση cι:τό τον 
αναπνευση]ρα, γίνεται μα�ιz1j zινητο:τοίηση τω\' 

υγρ.c.δν προς την πνευμονιz1j zι•zi.οcι·ορίcι :τοι• μ:τορεί  

να προκαλέσει πνευμονιzό οίδημα zαι crυσιzά α:το-
, ' θ  . ,, 4 "  τυχια της προσπα εια; απογαΛακτισμου·· · · .  

• Ανεπιθύμητες Επιδράσεις σε εξωπνευμονικά Οργανα: 
Ο μηχανικός αερ ισμός και ιδ ιαίτερα η μέθοδος 
CPPV επηρεάζει αρνητικά την λειτουργία του Ίiπα

τος και των νεφρών, πιθανώς εξαιτίας της αρνητικ1iς 
επιδράσεως στην  κυκλοφορ ία ( φλεβική στάση, 
πτc.ίJση της καρδιακ1]ς παροχ1]ς, περιοχικ1i και εντος 
του οργάνου ανακατανο�ηi της αιματώσεως), πιθα
νώς όμως και μέσω ορμονικών επιδράσεων2• Η 

ΡΕΕΡ προκαλεί στο 1iπαρ περιορισμό της προσλΙj
ψεως και του μεταβολισμού ουσιών7'. Η παρεμπόδι
ση της φλεβικής επιστροφ1jς του αίματος από τον 
εγκέφαλο, μπορεί να καθυστερήσει την υποχώρηση 
του εγκεφαλικού οιδήματος, - ως εκ τούτου θα πρέ
πει, σ' αυηi την περίπτωση, να περιορίζονται κατά 
το δυνατόν οι  υψηλές μέγιστες πιέσεις, καθώς και η 
υψηλ1i ΡΕΕΡ 1j να τιτλοποιούνται, λαμβάνοντας υπ' 
όψη την ενδοκράνιο πίεση72• 

Συχνά αναφέρεται σαν επιπλοκ1] του μηχανικού 
αερισμού η αιμορραγία του πεπτικού, γνωστή σαν 
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«Stl"e.�.� ιιlceτ>> και συνιστάται η χορ1iγηση αντιόξινων 
και Η2-ανταγωνιστών. Εν τούτοις, αν αντιμετωπι
σθούν σωστά και έγκαιρα τα αίτια του stress, -1jτοι 
η κυκλοφορική ανεπάρκεια, η υποξία, ο πόνος, το 
άγχος - και αρχίσει έγκαιρα η εντερικ1j δ ιατροφ1j, 
προλαμβάνονται οι αιμορραγίες του πεπτικού7' ·71. 
Προφύλαξη χρειάζονται οι άρρωστοι με προϋπάρ
χον έλκος, με διαταραχές της π1jξης και αυτοί που 
θεραπεύονται με κορτιζόνη7'. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

Οι  άρρωστοι  με μηχανικό αερ ισμό χρε ιάζονται 
συνεχ1] παρακολούθηση των ζωτικών τους λειτουργιcΔν 
και  των παραμέτρων του μηχανικού αερ ισμού 
( monitoring) σε μονάδα εντατικ1jς θεραπείαςυω: 

Αιμοδυναμική 
• Σt'\' Ef. Jj :: :τcιρcιzοί.οι' t:Jηση του καρδιακού ρυθμού, 

cι:τ cιρcιιτ1jτω;. Ο zcιρiJιcιzι1:: ρ ι•θ ιιό; είναι άριστος 
οείκτη:: ιστιz1jς οξι•γονυ'ωεω;. Ε:τί ιστιzψ:: υποξίας 
ι· cι· ίστcιτcιι ε:τ ίιιονη τcι;ι:ι•zcιρiJίcι αρι.ιzc'ι, έκτακτες 
σι•ιποί.έ; cιρ",'ότε ρcι zcιι :τροοδει•τιz1j βραδυκαρδία 
Ι έω; cιιn•ιποί.ίcι ) τεί.ικ(ι. 

• Σι•νει.1jς μέτρηση τη; συστηματικιί; αρτηριακιί; πίε
ση; (arte r i <ι l  ωοοd pressωe.  ΒΡ ) .  ιδ ιαίτερα της 
μέσης (ΜΑΡ), απαραιηjτω;. Η ΜΑΡ είναι [)ασιχός 
συντελεσηiς της αιματώσεως των οργάνων και πρέ
πει να βρίσκεται στο επίπεδο ;::: 80 mιn Hg. 

• Ωριαία μέτρηση της διούρησης. Είναι πολύ καλός 
δείκτης αιματώσεως και ιστικ1jς οξυγονώσεως των 
οργάνων (εκτός άν υφίσταται άποιο; διαβ1jτη; 1] 
έχουν χορηγηθεί διουρητικc'ι). 

• Ωριαία μέτρηση της κεντρικιίς φλεβικιίς πιέσεως 
( central venous pressure, CVP) και, ( εφόσον έχει 
τοποθετηθε ί  καθεηjρας πνευμονικ1jς αρτηρ ίας, 
S\van-Ganz), της πιέσεως εξ ενσφηνώσεως (pulιno
nary capil lary wedge pressure, PCWP). Η PCWP 
αντανακλά αρκετά πιστά την τελοδιαστολικ1i πίεση 
(πίεση πληρώσεως) της αριστεράς κοιλίας (εκτός άν 
υφίσταται βαλβιδοπάθεια της μιτροειδούς). Έτσι, 
αποτελεί αξιόπιστο οδηγό για την αναπλήρωση των 
απωλεσθέντων υγρών, εφ' όσον λαμβάνεται υπ' όψη 
η ευενδοτότητα της αριστεράς κοιλίας'.ν'7·74·71'. 

• Συνεχής μέτρηση της πιέσεως της πνευμονικής αρτη
ρ ίας ( pu lmonary a r t e r i a l  p re s su re ,  Ρ Α Ρ ) .  
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Προϋποθέτει  την τοποΟέτηση καθεηjρα πνευμονι
Κ1jς (Sw<ιn Ganz) .  Η πνευμονικ1j υπέρταση ε ίναι ένα 
από τα χαρακτηριστικά του ARDS και μία από τις 
παραμέτρους επιδε ινώσεως του πνευμονικού οιδJj 
ματος. Η μέτρηση της ε ίναι, χατ' ακολουθία, απα
ραίτητη , προκε ιμένου να ρυθμωΟε ί  το ισοζύγιο 
υγρών - ιδιαίτερα άν χορηγούνται αγγε ιοδιασταλ
τικci1'7. 

• Μέτρηση της καρδιακ1jς παροχ1jς (CO), προγραμ
ματισμένα 1-2 φορές την η μέρα, καΟώς και κατά την 
αναπλ1jρωση υγρCJ)ν και την τιτλοποίηση των χατε
χολαμινcόν. Προϋποθέτει την τοποθέτηση καθεηjρα 
πνευμον ικ1j ς .  Η καρδ ιακ1j παροχ1j παριστά την 
πλέον καθορ ιστικ1j παράμετρο της α ιμ ατcδσεω; 
όλων των οργάνων και  της ιστι%Ιjς οξυγονc(Jσεως7; . 
Στους βαρέως πάσχοντες χε ιρουργικού; αρρc(Jστου; 
ε ίναι αυξημένη, εξαιτίας των αυξημένων ανα'(κcΛν 
των ιστcόν των ασθενών αυτCJ)ν σε οξυγόνο και θρε
πτικά υλικά. Όσοι από τους ασθενείς αυτούς αδυ
νατούν να αυξrjσουν ικανοποιητικά την καρδιακ1j 
παροχ1j τους έχουν μεγαλύτερη θνησιμότητα77• 

Οξυγόνωση και Οξεοβασική Ισσοροπία 

• Συνεχ1jς μέτρηση του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης 
του aρτηριακού αίματος (Sa02, οξυμετρία) .  Η επί 
του παρόντος χρησιμοποιούμενη μέΟοδος ω•αίμα
κτης (διαδερματικ1jς) συνεχούς παρακολουΟψπως 
του κορεσμού του τριχοειδικού υίματο; σε ο�υ·,ιciνο 

(Sp02) ε ίναι αρκετά ιχανο;το ιψι%Ιj . Ο %Ο[Jεσιι6:: τη; 

α ιμοσφαιρίνης πρέπε ι να δ ι cιτηρε ίτω σε ε :τ ί:τ εbο  
2:: 90% .... ' .  Πρόσφατα συνιστάται να  είναι α:τοbατέ; 

και  τ ιμές  - 158%, - ε cμiσον η συγχέντρωση της 
αιμοσφαιρίνης και  η καρδιακ1j παροχ1j ε ίναι ικανο
ποιητικές-, προκειμένου να προστατευθούν οι πνεύ
μονες από τη βλάβη εκ μηχανικού αερισμούυ7.1') .  

• Μέτρηση των Ρα02, PaC02, και pH τουλάχιστο μία 
φορά  την  η μέ ρ α  κ α ι  πάντα μ ετά οποιαδ 1j ποτε 
κυκλοφορικ1j δ ιαταραχ1j 1 j  μεταβολ1j στις παραμέ
τρους 1j τον τύπο του μηχανικού αερισμού. Κατά το 
κλασσικό πρότυπο, ο μηχανικός αερισμός έχε ι  επι
τύχει  το σκοπό του, όταν διατηρεί  ομοιοστασία του 
διοξειδίου του άνθρακος (Ρ<ιCΟ2: 35 -40 Jnln Hg) 
και της οξεοβασικ1jς ισορροπίας (pH =7,40) και επι
τυγχάνε ι  κορεσμό του aρτηριακού αίματος 2:: 90% 
(Pa022:: 60 1n1n Hgyυ�. Εν τούτοις, στις πρόσφατες 
στρατηγικές μηχανικού αερισμού, - οι οποίες απο-

ΘΕ�!\Η ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑ Ι Ι ΚΗΣ ΙΑΓΙ'ΙΚΙ-ΙΣ 

σκοπούν μάλλον στην προστασία των πνευμciνων 
από τη βλάβη εκ μηχανικού αερισμού, παρc'ι στην 
επίτευξη φυσιολογικcΔν τιμcδν αερίων - ,  ε ίναι απο
δεκτές η υπερκαπνία και τιμές S<ι02 - 88% ( εφό
σον η συγκέντρωση της α ιμοσφαιρίνης και η χαρ
διακ1j παροχ1j ε ίναι ικανοποιητιχές)�.zιω.r.Ό 

• Μέτρηση της αιμοσφαιρίνης (ΗΒ) και του αιματοκρί
τη (Ht) μία 1j, ανc'ιλογα με τις ανc'ιγχες, πεcΗοοότε
ρες φορές την η μέρα. Η αιμοσφαιρίνη ε ίνω ο μετα
φορέας του οξυγόνου χω συνJjOcrJς ε ίναι με ιωμένη 
στο χειρουργιχό c'ιρρωστο. Όταν η αιμορcΓ(ία ΟΊ!\'Ο

δεύεται από αφυδάτωση, οι τιμές του Ht και της Hl1 
μπορεί  να δε ίχνουν ι%ανοπο ιητιχές .  Οι τιμές των 
;ταρcψέτρων αυτc(Jν ε ίνω :τοαγματικές, μliνο άν ο 

άρρωστος ε ίνω σωστ(( ενυδυτωμένο::: . Συνιστc'ιτα ι  η 
χορ1jγηση υίμυτο; ότυν η Hl1 ε ίνω %άτω των I Ο g6i-. 
και του Ht  %άτω του 3οc; ·' ;-.ι. • -- . 

• Συνεχ1jς μέτρηση του κορεσμοιJ τοιr μικτοιJ φλεβικοιJ 
αίματος (Sv02). Προϊ•ποθέτε ι τψ το;τοtJ ι:n1ση χc�θεηj 
ρα της πνευμονικιjς, εξο;τλισμένου με  ε ιΟι%6 ινο;ττικli 

αισθηηjρα. Η τιμ1j τοu εξαρτ(ηαι u:τci το DO� %CH τον 

μ εταβολικό ρυΟμό ,  ανερχc) μ εν η  cr ι•o ιo i.O',' ι %(c σε 
- 75%. Επί σταθερού μεταf)οί.ι%ού ουtJμού %Ul ι%((\'0-

ποιητικών τιμcδν Hl1 και SιιΟ.2. έχε ι  α:τciί.υτη θπιχιj 
συCΥ';:έτιm1 με την χαρδιαχ1j παροχιj. - bηi.. ccυ�c(νετω 

όταν αυξάνει η καρδιαχ1j παροχ1j χω με ι r r'J\•ετcι.ι ιiτω· 

πέφτει η %αρδιcαιj :ταροχιj ( εξωτίυς ;τεριορ ισμοι' 1j 
cη•ξΙjσεω; το ι• OER c cντίcποιzα )-. ω'Ίι%cι.τcητρίCογτcς 

;τιοτ(c την l LΠl%1j οξι•','lJ\'(rJση .  Αι•τc1 δεν ιυzι' ε ι  ιiμrrJ::: . 

ciτcι.ν ι •q ίcπυτυι bιcnuocφj τη::: :τοοσi.Ιjιι •εω; 1j υδι •νc(

μία ;(Qησιμο;τοιΙjυεως τοι• LJ�1'','L1\'0t' lΠL1l':: l lΠOV::. c);τω::: 

:τ.χ. χατά τη cnjψη, το ARDS %cι.ι τψ τεi.ι%οιi cπcι.δίου 

ηπατιχιj ανεπάρκεια, -οπότε μ;τορεί νυ είνω υιι •ηi.Ιj η 
τιμιj του Sv02, ενcΔ υπάρχει ιστικ1j υ;τοξίαε'. 

• Μέτρηση του μεταφερομένου οξυγόνου (D02) , του 
καταναλισκομένου οξυγόνου (VO� και του ποσοστοιJ 
της ενδοπνευμονικιfς φλεβικιfς πρrfσμιξης (Q.s'/Qt) 
προγραμματισμένα μία φορά την ημέρα, καfJc(;ς και 
χατά τη φόρτιση με υγρά και τη Οεραπεία με χατε
χολαμ ίνες  1j αγγε ιοδιασταλτικci .  Προϋπο θ έτουν 
τοποθέτηση καθεηjρα πνευμονικιjς και μέτρηση της 
καρδιακ1jς παροχ1jς. Ε ίναι βασικιjς σημασίας μεγέ
θη για την εκτίμηση της διαπνευμονικ1jς χω της ιστι
κιjς οξυγονώσεωξ"·75'77'7" και οι ;τληροφορίες ;του μας 
δ ίνουν δεν μπορούν να υποκατασταθούν απλc{ μ '  
αυτές που δίνουν ο ι  μετριjσεις των π ιέσεων ' . 

* <<UιιjίJΓtιιιιαιelν jίπ tlιc ιιιιιίπ.Ι'Ιιιηιliιψ, ο( ciπιι!ιιtο!)' jίιιιctίοιι, ίιι tlιc ρω'! it ινιι.1· ι/ijjiπιlt Ι ο ιlι'leπιιιΊιc ιπι:ιι!αtο!)' lΊJ!ιιιιιι' ιιιιιl jlοιι·. Ιιιιt ι'ιι.ΙΥ to ιιιι'ιιΙ·ιιιι· 
ίJ/οοι/ f!ΓC.\'.\'lll'r.l'. ΊΊιcι-rfίπc, !Jiooιl f!ΓC.I'.\Ίti'C ιιιιιιιοιιιclο:Ι· iιιι1 ·c ίιαι/ ιι .fίιtιιl iιιflιιeιιι:c οιι ι1iιιίαιl μπιι·tiω/ ιιιοιtιι!ί{)·, ιι1·ιιιι t!ιοιι,r;Ιι ιιω.υ οη.;ιιιιχ ιlο ιιοι ιιι·ι·ι! 
[JΓC.\.Ιtl/'c, !Jιt/ 1'ο/ιιιιιc anιl }/ο�·,. 

Λ. Jιιι'ίlι:!ι: ΚΓci.Ι-ίαιιψαι;cη. !JΙ.Ιι-lι Λfcιl J Ι'οι!ιcιι.Ιι -lιπfΓ5�: /2 Ι !, JIJ28 
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Παράμετροι του Μηχανικού Αερισμού 
και της Μηχανικής των Ι lνευμ6νων 
• Οι παράμετροι του μηχανικού αερισμού (VΓ, J, Mv, 

Paw, How, F/02J /:Ε) πρέπει να παρακολουθούνται 
συνεχώς. Η δυνατότητα αυηj υπάρχει  στους σύγ
χρονους αναπνευσηjρες (Κυματομορφές ρο1jς και 
π ι έσεως ,  Κ α μπύλη όγκου -π ι έσεως ,  Ενδ ε ίξ ε ι ς ,  
Οπτικοί κα ι  Ακουστικοί Συναγερμοί) .  Η σ1jμανση 
συναγερμού απαιτεί  άμεση διάγνωση και φυσικά
αμέσως μετά- αποκατάσταση της διαταραχ1j ς * .  

• Η ολικιf στατικιf ευενδοτότητα του  συσηj μ ατος 
κύκλωμα  - πνεύ μονες - Οωρακικό τοίχωμα  ( total 

stίtt ic cωnpl iancc of t lιe ΓespiΓ<ιtωy systcιn) , - αν 
και ε ίναι  ένα μέτρο μόνο χονδροειδούς εκτίμησης 
της πνευμονικ1jς ευενδοτ6τητας'�- ,  πρέπει να υπολο
γίζεται κατ' επανάληψη κατά την δι(ιρr-:εια τη; η μέ
ρας7�. Η σύγκριση των τιμιίJν μεταξιl τοι•; cι.ποτεί .ε ί 

ένα καλό μ έτρο εκτίμηση; των μετcι. j\οi.c •'Jν τη; μηι.υ
νικΊjς των πνευμόνων12'51''57'1'·' . 

• Η κατά τη διάρκ ε ια τη;  η μ έρα; ι.υτ· επcι\'CΊ. ί .ηι 1 •η 

εκτίμηση και αναπροσαρμο'(1l τη; ιδιηι%ιfς (be.Ιt) 
ΡΕΕΡ ε ίναι  επίσης ωταραίτητη .  υ)στε η ΡΕΕΡ \ 'CΙ. 
αποτελεί  εργαλε ίο βελτ ιυ)σεω; τη; ο'.Ξι•',' C J\ ' C•'ωεω; 

του αίματος και  όχι επιΔνδυνο Οερcιπι•τι;cό μέτρο 
που ιιποοεί να f1λc1ιjJει  τον πνειl ι ιονcι ;cω \'Ci ε ί. c ιττυ]-' '- ' 

σει την ιστικ1j οξυγ6νωση"· 1 1'·''·7" . 
• Συνεχ1jς μέτρηση της πvκν(fτητας του εκ:rνεομέι•οv 

C02 (FeC02, καπνογραφία) .  Η καπνογραφία δίνει 
σημαντικές πληροφορίες για την εκτίμηση του κυψε
λιδικού αερισμού, του νεκρού χcίJρου και του μ ετα
βολ ικού ρυΟμού ,  ενώ αποτελε ί  αξιόπιστο ωoni 

toΓing για  την ανίχνευση οξείας πνευμονικ1jς εμβο
λΊjς. Ως εκ τούτου, έχε ι απ6 μακρού περιληφθεί στο 
απαραίτητο ιnonitoring του χειοουργε ίοι• χω πρό
σφατα σ' αυτcS της μονc1δος εντατι;cιjς Οεραπε ίυς . 

• Ο προσδιορισμός του νεκρού χυ)ρου της αναπνευ
στικΊj ς συσκευ ιj ς  (VDM) γ ίν εται  εφ' άπαξ στην 
αρχ1j7�. Ο VDM ε ίναι επιπρόσθετος νεκρός χcΔρος. 
Επομ ένως, επί μηχ. αερισμού ο συνολικός νεκρός 
χώρος (VD) αποτελείται απ6 τον νεκρό χώρο του 
αρρώστου (Ανατομικό ς +  Κυψελιδ ικός)  κα ι  από 
αυτόν της συσκευ1jς .  Ο προσδιορισμός του ποσο
στού του αναπνεομένου όγκου που δεν λαμβάνε ι  
μέρος  στην  ανταλαγ1j των αερ ίων, δηλ .  η σχέση 
νεκρού χώρου προς αναπνεόμενο όγκο (VJJ I Vτ) , 
ε ίναι καλό να γίνεται μία φορά την η μέρα. Η σχέση 
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αυηi ανέρχεται φυσιολογικci οτο 30-33c;(, _  

• Η Ζωτικ1j Χωρητικότητυ (Vίtίι l  Ccιpιιcity, VC) και  η 
Μ έ γ ιστη Αρνητικ 1j Εισπ ν ε υ στικ 1j Ι σχύς ( Μ <ι χ .  

Inspiπιtory Force) προσδιορίζονται κατά την διαδι
κασία της αποδέσμευσης απc5 τον αναπνευσηjρυ .  
Άλλα μεγέΟη της αναπνευοτικιjς λε ιτουργίας, γ ια 
τον προσδιορισμ6 των οπο ίων απαιτε ίται ε ιδ ικci; 
εξοπλισμ ό ς  κ α ι  χρόνος ,  όπω;  η Λ ε ι τουργ  ι κ1j 
Υπολειπομένη Χωρητικ6τητα (FRC), η κυματομορ
φΊj της Εμφυσιjσεως (Fiowpίιttcω) και η Μέγιστη 
Εισπνευστικ1j και Εκπνευστικ1j Ροιj (Μ<ιχiΙΠίιl I nsρ. 
και Exp. Flo\v), η Πνευμονικιj Ευενδοτc5τητα (Lung 

Coωpl i <ιnce ), κ.ά. προσδιορίζονται συνψ: Jως μ6νο 
για ερευνητικούς σκοπούς8". 

λΛΛΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΕΡΓλΣΊΉΡΙλΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

• Η θερμο%ριω(α τοι• σιlηιcι.το; μετρείται κ(ι(-)ε ιόρα. 
• Ο cΊ.ρρωστο:: εξεπ'ι�ετcι ι %λιν ικri πολλές φορές την 

ηι ιέρcι. .  
• Οι αιματοί.ο·ι'ι%{ς ;cc ι ι  βιοχημικ(ς εςετcωεις ρουτίνα; 

1 q oρc( την η ιιέι,_1υ .  
• Η α%τι ι·οιιριΗ{fα θυ5ρα%ος προγραμ ματ ισμένα μίυ 

cι ορ(ι την η ιι έρcι. ι.cιι t';cτruτcι. liταν ι.οε ιάζετω . 

ΛΟΙΙΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΊΊΚΑ �ΙΕΤΡΑ 

Ο μηχανικός αερισμός δεν ε ίναι «πανάκε ια», ούτε 
ε ιδ ικ1j θ εραπ ε ία,  ε ίνα ι  μ6λλον μ ία συμπτωμ ατικ1j 
θεραπεία.  Κατά συνέπεια, παράλληλα μ' αυτιSν πρέπει 
να εφαρμόζονται και όλα τα απαιτούμενα γενικά κω 
ειδικά θεραπευτικ(ι μέτρα, για την αντιμετι!Jπωη του 
ωτιοπcιθογενετιχού παρc(γοντα, που κατέληξε στην 
ω·cανε t'lΠι%1j C(νεπ(ιρ;c ε ι c{ Η αναπνευοτικ1j ανεπc).ρ
κειυ δεν θα f=Jεί.τιωUε ί. «Πcιψί το μηχυνικό αεLJ ισμci», 
άν δεν αντ ιμετωπισθούν - το ταχύτερο δυνατ6ν - π.χ. 
τυχόν υποκε ίμενη λοιίιωξη, aπόστημα ιf κυκλοφορικιf 
ανεπάρκει α ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  τυχc5ν  χ ε ι ρ ο υ ρ γ ι κ έ ;  
«εκκρεμ6τητες», όπως η οστεοσύνΟεση των καταγμά
των, η απομάκρυνση των νεκρωμένων ιστών κ.λ.π. 7·'. 

Επιπρόσθ ετα, σημαντικό ρόλο στη f)ράχυνση τη; 
δ ιάρκειας του μηχ. αερ ισμού δ ιαδραμματίζουν τα 
μέτρα για την πρόληψη λοιμc!Jξεων (και άλλων επιπλο
κών), - όπως η επιμελτfς καθημερινιf νοσηλεvτικιί φρο
ντίδα του αρρώστου (καθαρισμός στ6ματος, ρ ινciς ,  

Λε::rτομερι:σπρη !11'ιi).υση τοΙJ  ιιωιιιΊοπΊι,ι; το ι ι μηχιπικοιi αεριιψοιi Ι!α γι'1'Ιι στο επιiμενο τει!χος. 
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αεραγωγών , κατακλ ίσεων κ .λ.π), η συχν1] αλλαγή 
καθετήρων και η φυσιοθεραπεία- καθώς και η σωσηi 
τεχνητή διατροφ1ί1'71'7'1 • 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΌ ΑΕΡΙΣΜΟ 

Έναρξη της Αποδέσμευσης 

Βασική προϋπόθεση για την έναρξη της αποδέσμευ
σης είναι η αντιμετώπιση και η εξάλειψη του αιτίου 
που οδ1Ίγησε στην αναπνευστικti ανεπάρκεια. Αυτό 
σημαίνει βέβαια ότι και οι παθοφυσιολογικές διατα
ραχές, -από τις οποίες απορρέουν τα κριη]ρια για 
την έναρξη μηχανικού αερισμού- , πρέπει να έχουν 
αποκατασταθεί (Π ιν .  2γ.ι. Κατ' ακολουθ ία, μπορεί 
κανείς να πεί ότι η αποδέσμευση μπορεί να αρχίσει, 
όταν ο ασθεν1jς είναι κλινικά σταθερός και οι δείκτες, 
που επέβαλαν την εγκατάσταση του μηχανικού αερι
σμού, εξελίσσονται τώρα από το παθολογικό προς το 
φυσιολογικό τους προφίλ (μετατρεπόμενοι από κριηj
ρια έναρξης μηχανικού αερισμού σε κριηjρια αποδέ
σμευσης απ' αυτόν). 

Γ!/vακας 2. 

ΔΙΑΤΑΙ>ΑΧΕΣ IIOY ΠΡΕΙΙΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ, 

ΠΡΙΝ ΑΙ>ΧΙΣΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΕΥΣΜΕΥΣΗΣ 

ΑΙΙΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ 

• Shock, ARDS, MOFS, Λοίμωξη 
• Χαμηλή Καρδω%1l Παροχ1j 
• Οξεία Νεcrρικ1j Ανε:τuρ%εια 
• ΠυρετιS;, Ρίγος 
• Π6vος, Άγχος 
• Διατ. Ύδατος %ω Ηλεκτρολυτιι'Jν 
• Διατ.  τη; Οξεοβιωικ1jς Ισοvρο7rίας 
• Αναιμία 
• Καχεξία 
• Υπεργλυκαιμίιι 
• Αρρυθμία 
• Εγκεφαλοπάθεια 

Στρατηγικές Αποδέσμευσης 

Η παραδοσιακή στρατηγικ1Ί αποδέσμευσης από το 
μηχανικό αερισμό είναι η σταδιακή αποδέσμευση 
(«We<ιning»)xo.Ή ι . Αυτό σημαίνει προοδευτικti μείωση 
της μηχανικ1jς υποστήριξης και ανάθεση όλο και μεγα
λύτερου μέρους του έργου της αναπνοής στον ίδιο τον 
ασθενή, - ήτοι μετάβαση από την πλήρη υποστήριξη 
(FVS) σε σταδιακά περιοριζόμενη μερική υποσηjριξη 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

(PVS). Υπάρχουν πολλές αποτελεσματικές τεχνικές 
αποδέσμευσης, π. χ. μετάβαση από IPPV (1j CPPV) 1j 
Assist/Control σε SIMV (t1 SIMV + PS) με προοδευτι
κά μειούμενο αριθμό υποχρεωτικών αναπνοών (11/και 
επίπεδο PS) και τελικά σε PSV με σταδιακά (αλλά σε 
γρt1γορο ρυθ μό) μειούμενη π ίεση υποση1 ρ ιξηςΉ2• 
Τέλος, αφού μεσολαβ1Ίσει μία περίοδος λίγων ωρών 
σε CPAP ή και απ' ευθείας, αποσυνδέεται ο ασθεν1jς 
από το μηχάνημα και τοποθετείται ένα Τ-Οξυγόνου 
(τ-piece) στον τραχειοσωλ1Ίνα (1j το τραχειόστομα). Η 
αποδιασωλήνωση ακολουθεί μ ία βραχεία περίοδο 
παρακολούθησης της αυτόματης αναπνο1jς μέσω του 
Τ-Οξυγόνου 1l και απ' ευθείας από την CPAP, εφ' 

όσον αυηj 1jταν χαμηλ1j ( $ 5 cm Η20, η λεγόμενη 
«direct extubation» /'1• 

Η έχβαση της διαδικασίας απεξάρτηση; αξιολογεί
ται βc:ί.σει μιc:ί.ς σειράς χριτηρίων (Πιν. 3) .  Τα κλασσικά 
παραχλίν ια χριηjρ ια είναι η ζωτιχ1j χωρητ ικότητα 
(VC), η μέγιστη εισπνευστικ1j ισχύς (ΡΙΜίιχ) χαι ο 
κατά λεπτόν αερισμός (Μνγ-�. Εν τούτοις, τα κριηjριcι 
αυτά δεν είναι ευαίσθητα χω αποδειχνύονται ανεπcφ
κή στο - 20% των ασθενιι)νsΌ Για τις « δύσχοί.ες» 
αυτές περιπτώσεις απεξάρτηση;, έχουν, c rJς εκ τούτοι•. 
αναζητηθεί επιπρόσθετα - πιό εξειδιχευμένα - κρι
ηΊρ ια με μεγαλύτερη ευαισθησία και προyνωστιχ1j 
ι σχύ, όπως η π ίεση σύγκλειση ς (Ρ ω ) . η σχ έση 
Ρ 0}PIMax, η σχέση f/VT (RSBI) κ.c1.Η5. Η α� ία των 
διαφόρων αυτών δεικτών να προλέγουν την επιτυχία 1j 

αποτυχία της αποδέσμευσης και της αποδιασω/.Jjνω
ση; βρίσχεται ι•:το διερεύνηση"'. 

Εντωμεταξύ, δεν επιτρέ:τεται να ί.ησμονε ίτω η αξία 
απλών δεδομένων, όπως η :τρη'(ηθείσα δ ιάρχεια του 
μηχ. αερισμού�5 και τα σημεία αναπνευστιχ1jς δυσπρα
γ ίας και κόπωσης των αναπνευστικclη• �ιυcίJν 5 '7, η 
έγκαιρη δ ιάγνωση των οποίων είναι εξαιρετικc:ί. χρίσι
μη4. Στα σημεία αυτά περιλαμβάνονται, πέραν τη; δια
ταραχής των αερίων αίματος, διανοητικές διαταραχές, 
συμπαθητικοτονία και κάματος των αναπνευστικιlη• 
μυών με aφύσικους τύπους αναπνωΊς (Πιν. 4)'r'.'7·Ή·�. Ο ι  
δείκτες αποσύνδεση; εξελίσσονται τώρα προς  το 
παθολογικό (αντίθετα απ' ό,τι προσδοκci ο κλινικός), 
γίνονται κριη1ρ ια έναρξης μηχανικού αερισμού και 
επιβάλλουν την άμεση διακοπ1Ί της προσπc:ί.θειας απο
σύνδεση; και την εκ νέου αύξηση της μηχανικ1i; υπο

στήριξης ( «β11 μα πίσω» )2'4.Ή2·'·1 • 
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ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Π(νακα; 3. 

ΚΡΙτΉΡΙΑ ΑΙΙΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ AIIO ΊΌ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ 

• VC> l  L 
• MV < lO L/min 
• Max. Insp. Fοι-α� (ΜΙΡ 1j ΡΙΜωι) <-20 cmHρ 
• Vτ> 5 mL/Kg Β.Σ. 
• t'< 35 ανα;τν ./λε;ττι) 
• Pa02/FI02 > 200 mmHg 
• Α-ιι D02 <300 mιnHg 
• pH>7,30 
• ΡιιC02 <45 mmHg 
• fΊVT < 100 (RSBI) 
• Ρ0 1 < 6  cm Η,Ο 
• Qsp/Ot < 20o/r; 
• Compliancc> 30mL/cm Ηρ 
• MVV:::: 2xMV 
• VD/VT<O, 55 
• FRC > 50% του φυσιολογι;ωίi 

VC: 7.ωτι κ ιj Χωρητι κιJτητα.  C'οιιψ!ιιιηπ·: Οί. ικ ιj Στιπ ι κ ιj 
Ευενδοτrίτητα. Μιιχ. /.ψ. Foπc ιf Λ!ιιι:. !ηψ. /'ιΊ'ΙΙΙ ΙΙΊ': .\!i; ·ιιπη Λρι·ητικιj 
Εισπνευστικιj Πι'εση. VΓ: Α να:rνειί.ι ιπ·ο; Ο;•κο; . .  \ / I  Ό· Κωι1 , J ε:ττυ ι 
Αερισμιίς. MVV· Μι'γιrπος Εθελοι;σιο; Λεrισιιιi; 1.\!ιηιιιιιι/ I ο/ιιηιιιιy 

Ventilaιion), ο μέγιστος ω•α i.E:rrιi ω τιiι ιπτο;  ι ιcριυιui; .-το ι ·  ιι .-τοψι' J ' < .: ; 
επιτ1!χει ο ιiρρωστος. Λ -ιι υο1: Κι τι·ί. Ι <\οιι ψη(J Ι < ι κ ι; _1 " 1 Γι ιιrι i  
Οξυγιίνου. ΓΟ, Ι :  Η Ι !ι'ωη 2.'ι>γκλειιιη;. ι\ηί .. η οψητικιj :τι ω η .crιι · .c(Jυ
κι!πτει στις αΕροφιίροιις οι\ο ι'ς IJ. I .1·π I /!JIJ ιιι , ι• ι ι  ι ι ι c-ri τψ 
εισπνοιj::; με κλειστιί τραχποιιωί. ιjι•ι ι. 

Τα κριηiρ ια αποδέσμευση; (6;rως zω τcι zριτ1jρ ι cι 
έναρξης μηχ. αερισμού) δεν α;rοτελούν «συνταγές>> ,  
αλλά οδηγό και βοηθητικ6 εργαλείο, προκειμένου να 
αποφασισθεί  ο σωστός χρ6νος της έναρξης αποδέ
σμευσης (ή αντίστοιχα της έναρξης μηχ. αερισμού) και 
να εκτελεσθεί  σωστά και με ασφάλεια η διαδικασία 
aπεξάρτησης, - μέχρ ι το σημείο, 6που ο ασθεν1jς 
είναι πράγματι σε θέση να αναπνέει  ικανοποιητικά, 
χωρίς την ανάγκη υποσηjριξης και μπορεί να αποδια
σωληνωθεί. Το βασικότερο ρ6λο στις αποφάσεις και 
τις αξιολογ1jσεις αυτές διαδραματίζουν η κλινικΙi εικό
να του αρρώστου και η κλινικ1i εμπειρία του γιατρού, η 
οποία με τον καιρό γ ίνεται τέχνηΗι.Ηι .. χ�. Εν τούτοις, ο 
χρόνος που απαιτε ίται για την αποδέσμευση , βάσει 
των ευρέως διαδεδομένων εμπειρικών τεχνικών απο
δέσμευσης, μπορε ί  να παρατείνει σημαντικά το συνο
λικό χρόνο μηχ. αερισμού, αποτελώντας το 41% αυτού 
του χρ6νου, με αποτέλεσμα την σημαντικ1j επιβάρυνση 
των (περιορισμένων) οικονομικών π6ρων της μονάδας 
εντατικ1iς θεραπείαξ1'90.� 1 • 

Έχοντας ως στόχο τον περιορισμό του χρόνου aπε
ξάρτησης προς όφελος των ασθενών και την εξοικονό-
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μηση οικονομικών πόρων, εφαρμόσθηκαν πρ6σφατα 
προγραμματισμένες διαδικασίες αποδέσμευσης, ακο
λουθούμενες (βάσει πρωτοκ6λλου 1j και προγράμμα
τος ηλ. υπλογιστή) απ6 ειδικ1j ομάδα κλινικώνΗz.ΗJ.�z.�.1 • 
Ο ι  μελέτες αυτές αναφέρουν σημαντικ1j μείωση του 
συνολικού χρ6νου μηχ. αερισμού, του χρόνου παραμο
νΙiς στη μονάδα εντατικ1iς θεραπείας και του κ6στους 
θεραπείας. Η ομάδα του Α ArtigasR), - ακολουθώντας 
το πρωτοκ6λλο της ισπαν ικ1jς εταιρε ίας εντατικής 
θεραπείαξ - ,  εφαρμ6ζει την λεγ6μενη άμεση απο
διασωλ1jνωση ( «direct extubation» ) ,  ως ακολούθως: 
Εφ6σον ο ασθεν1jς, αποσυνδε6μενος απ6 το μηχάνη
μα, παρουσιάζει τρία απ6 τα εξΙiς κριηjρια: Ριι02> 60 

mmHg με Fi02< 0,4,  Ρ ΙΜιιχ < -20 cm Η 20, αναπν . 
συχν6τητα <35 αναπν./λεπτό, VT>5  ιnL/Kg ΒΣ, (όσοι 
ασθενείς πληρούν λιγότερο από τρία κριηiρια επανα
συνδέονται σε Assist/Control για επιπρόσθετες 24 
υ) ρε; zαι ε:πινατιμούνται) και εφόσον, αναπνέοντας 
αι•τόματα σε CPAP 5 cιn Η=Ο, ανέχεται την αποσύνδε
ση ';' lU τι:: ε:πiμενε::: 2 ciJρε; . -τουτέστι δεν παρουσιά
�ει ται.ί•:-τνοια ( > 35 αν. 'ί. ε ;ττό) . ταχυκαρδία ( > 140 
σCf· /.ε;ττό ) . ο�έωση (pH < 7.30 ) ,  διανοητικ1j σύγχυση 
zω 1j u ιέ·;'ερση. zcι ι υ:π)ταση 1j υ;τέρταση, αποδιασωλη
νυ)ητcιι cι:τ · π tJ εία; ( ι.ωρί; μεσολάβηση T-picce ) . 
Όταν οι cωtJεnί; δεν ανέι.ονται τη διαδιιωσία της 
α:-τοσι'νδεση;, εq:αρμό�εται α νέου S IMV 1j PSV με 
σταδιακά μειοι' μενη ;τίεση υ;τοσηjριξη;, μέχρις 6του 
γίνει δυναηj η αποδιασωλΙjνωση ( ονομαζ6μενη τώρα 
«extubation with <ι weaning technique» ), με άλλα λ6για 
ακολουθ ε ίται διαδ ικασία σταδ ιακ1j ς αποδέσμευ
σηςsz,sJ . 

Τελευταία αξιολογείται ο ρόλος του νοσηλευτικού 
προσωπικού στον περιορισμι1 του συνολικού χρόνου 
μηχ. αερισμού. Επί ανεπαρκούς εκπαιδεύσεως παρα
τείνεται σημαντικά ο χρόνος αυτόξ, ενώ ένα κατάλλη
λα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό συνεισφέρει 
σημαντικά στην επιτάχυνση της διαδικασίας απεξάρ
τησηςΗ".�•. 

Αίτια Αποτυχίας Αποδέσμευσης 
Κατά την μετάβαση από τον μηχανικό στον αυτόμα

το αερισμό αυξάνεται η καρδιακ1j παροχ1j και η παρα
γωγΙi διοξειδίου του άνθρακος, επειδ1j ο ασθενής ανα
λαμβάνει μόνος του 6λο το έργο της αναπνοής και, ως 
εκ τούτου, χρειάζεται περισσότερο οξυγόνο και παρά
γε ι  περισσότερο δ ιοξείδιο. Επί πλέον, το έργο της 
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!7(νωως 4. 

l:HMEIA ΚΟΙΙΩΣΗl: ΚΑΙ ΔΥΣΠΡΑΙΊΛΣ 

AMEl:H ΔΙΑΚΟΠΗ THl: ΙΙΡΟl:ΙΙΑΘΕΙΑΣ ΑΠΟΔΕΥΣΜΕΥΣΗl: 

• Τυχύπνοια 
• Υπεραερισμι\ς 
• Ταχυκαρδία 
• Υ;τέρταση 
• Σημεία Ισχαιμίας στο Καρδιογράφημα 
• ΠτιίJοη αρχικά κω στη ουvέχειιι προοδευτικ1j Αύξηση της 

PaC02 ·.ω ι πτιίJση του pH ( ανα;τνευστικ1j οξέωση ) 
Σημε ίο προχωρημένης κciπωσης 

• Ανησυχίιι, Διέγερση, Εφίδρωση 
• Ολιγουρία 
• Κοιλιακι\ Πιιρι1bοξο 
• Βραδυκαρδία, Υπc1ταση 
• Υ;τοξωμία 

αναπνωΊς (Work of Bre<ιt!Ίing) είναι στου; αρρυ)στου; 
αυτού ς  συνιΊθως αυξημένο, - εξα ιτίας με ιωμ ένη; 
ευενδοτότητας ( co111li ance ), βρογχίτιδας με άφθονες 
εκκρίσεις και άγχουςι ,;.r '.  Κατά συνέπεια, για να επιτύ
χει η αποδέσμευση από τη μηχ. υποση1ριξη, θα πρέπει 
οι άρρωστοι να είναι σε θέση να αυξιjσουν ανάλογα 
την καρδιακιΊ παροχι1 τουξ. 

Παρακάτω επιχειρείται μία καθ' ομάδας κατάταξη 
των αιτίων αποτυχίας αποδέσμευσης: 

Α. Ανεπαρκής Μεταφορά Οξυγ6νου (D02) 

1. Χαμηλ1j Καρδιακή Παροχιf («low οιιtριιt») 

2. Ανωμίu 

3. Μεγάλο Ενδοπνευμονικό 5Ίιιιηt - Υ:τοξω,ιιία 

Β. Υψηλή Κατανάλωση Οξυγ6νου (V02) και l\Ιεγάλη 
ΙΙαραγωγή C02 (VC02) 

1. Αvξημt�νο Ερyο Αναπνοιjς 

2. ΣΙjψη, Μ ο F5' 
3. Πvρετr5ς, Ρίγος 

4. Σπασμοί, τέτανος 

5. Πόνος, Αγχος 

ΘΕΜΑΤΛ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ:...Ι Ε'ΠΑτΙΚΙ ΙΣ ΙΛΤΡΙΚΗΣ 

Γ. Ανεπάρκεια των Αναπνευστικών Μυών 

1. Κάματος 

2. Κατάσταση μετά Σ1jψη, Υ.τrερκαταβοJ.ισμrSς 

3. Περιφερικιj Νευροπάθεια 

4. Παρατεταμένος Μηχανικός Αερισμr5ς, -ιδίως αυτr5ς 

με μακροχρόνια χφjση (κατάχρηση) μυοχu).αρωτι

κών 

Δ. Εξάρτηση 

1. Ψυχική εξάρτηση από τον Αναπνευσηjρα 

2. ΕξcΧρτηση απc5 Κατασταλτικc1 κυ. ι  κυρίως Νcφ
κωτικά 

3. Υ.'τερδοσολογία Κατασταλτικυ)ν 

Ε. Μ ή Αναστρέψιμη Πνευμονική Βλάβη 

(,ιι ι % ρ ιJ Ζωτι% ιj Χω ρψι%cίτητο,  μεγάλος Νεκρc5ς 

Χυ)ρο;, Χομηί.ιj Ει ·Επ]οτr5τητο, Οίr]η,ιια τοιJ Βρογχικω! 

Βί.εJΨογι5J •οι•, Χρό1•ια Α:τοcι ρα%τt%ιj JJμει•,ι ιοJγηc'Ί.θειο 

τελικοι5 σταδίοι•) 

Η δ ιαταραχι1 της σχέση; ;τυροι.Ιj cι.ν(cγη; οξυγcSνοι• 
και η επακόλουθη ιστιχιj υ ;τοξία cι.:τοπ/.ε ί f\ασιχcS αίτιο 
έναρξης μηχανικού αερισμοι', όι.ι μc)νο ciταν uυτιj προ
έρχεται από δυσλειτουργία του ω·α:τνευστιχού, uλλcΊ. 

και όταν προέρχεται από δυσλειτουργία του χυχλοφο
ρικού ιΊ από υπερμεταβολισμό. Κατά συνέπεια, η απο
κατάσταση της ισορροπίας του οξυγόνου και της ιστικιjς 
οξυγονώσεως αποτελεί βασικιj προϋπόθεση για την 
έναρξη της διαδι%ασίας α:τεξ(iρτησης ((;τc) το μηχυνιχc) 

cιερ ισμc5. Ω; εχ τούτοι•. η εχτίιιη ση τη; ιοτιχιj; οξυγο

νcι)σεω; θα μ:τορούσε να ου\'ε ισcr έρ ε ι  στην :τρc5γνωση 

χαι στην ε:ιτιτC.ιχυνση τη; διαδ ιχασ ία::: cαοδέc.ψε ι•οη::: . 

Πρόσφατα χρησιμοποιείται yια το σ;ω;τό αυτιl η :τcφα

κολούθηση του γαστρ ικού ενδοf-\λεννο·r ciν ιου ρ Η  

(pHiY', ενός δείκτη περιοχικιΊς οξυγc5νωοη; ( σπi.α'(
χνικΙj κυκλοφορία), ο οποίος αντικατοπτρίζει την ιοσρ
ροπία του οξυγόνου στον οργανισμό: Η ιστιιοj οξυ[ci
νωση είναι ικανοποιητικιj, όταν το pHi είναι > 7.35 . 
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