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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 
ΠΕΡ : Περιορισµός στην εκπνευστική ροή  
 
τ  (time constant ) :Σταθερά χρόνου 
 
ΧΑΠ :Χρόνια Αποφρακτική  Πνευµονοπάθεια 
                                                                                                   
ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome): Σύνδροµο οξείας    αναπνευστικής 
δυσχέρειας                                                                                                                                                       
 
ALI (Acute Lung Injury)  :Οξεία βλάβη πνεύµονα 
 
ALIS (Acute Lung Injury Score) :Κλίµακα βαθµονόµησης οξείας βλάβης πνεύµονα      
 
BAL ( Broncho-Alveolal Lavage) :Βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα 
 
C (Compliance): Ενδοτικότητα 
 
DAD (Diffuse Alveolar Damage) :∆ιάχυτη κυψελιδική βλάβη 
 
Ε (Elastance) :Ελαστικότητα  
 
f  :Αναπνευστική συχνότητα 
 
F-V curve :Καµπύλη Ροής – Όγκου 
 
FL (FlowLimitation) :Περιορισµός στην εκπνευστική ροή  
 
FRC (Functional  Residual Capacity)  : Λειτουργική Υπολειπόµενη Χωρητικότητα 
 
LIP (Lower Inflection Point)  : Κατώτερο σηµείο σύγκλισης κυψελίδων 
 
MODS ( Multiple Organ Dysfunction Syndrome ) :Σύνδροµο πολυοργανικής 
ανεπάρκειας  
 
MV (Minute Ventilation)  :Κατά λεπτό αερισµός  
 
NEP (Negative Expiratory Presure) :Αρνητική εκπνευστική πίεση 
 
Paw (Airway Pressure) :Πίεση αεραγωγών 
 
PEEP(Positive End Expiratory Pressure):Θετική τελικο-εκπνευστική πίεση 
 
PEEP ist (StaticInstrict Ρositive  End ExpiratoryPressure)  : Στατική ενδογενής                                   
θετική τελικο-εκπνευστική  πίεση   
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PEEP idyn ( DymamicInstrictPositive  End ExpiratoryPressure)  : ∆υναµική                                
ενδογενής θετική τελικο-εκπνευστική  πίεση   
 
PCWP (Pulmonary Capillary Wedge Pressure )  :Πίεση ενσφήνωσης πνευµονικών 
τριχοειδών  
 
Ppeak : Μέγιστη δυναµική πίεση αεραγωγών 
 
P1 : Αρχική πίεση αεραγωγών 
 
Pplateau : Στατική πίεση αεραγωγών 
 
PaCO2  : Μερική πίεση CO2 στο αρτηριακό αίµα 
 
ΡaΟ2/FiΟ2  : Λόγος  µερικής πίεσης Ο2 του αρτηριακού  αίµατος προς την                                                 
συγκέντρωση του  εισπνεόµενου Ο2 
                                                                                                                                    
PaO2 : Μερική πίεση O2 στο αρτηριακό αίµα 
 
P-T curve ( Pressure-Time curve)  : Καµπύλη Πίεσης- Χρόνου 
 
P-V curve ( Pressure-Volume curve) : Καµπύλη Πίεσης- Όγκου 
 
Rmax : Μέγιστες εισπνευστικές αντιστάσεις  
 
Rmin  : Ελάχιστες  εισπνευστικές   αντιστάσεις 
                                                                        
SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome)  : Σύνδροµο συστηµατικής    
φλεγµονώδους απάντησης                                                         
 
SO2 (Arterial Oxygen Saturation) :Κορεσµός αιµοσφαιρίνης αίµατος 
  
Ti/TTOT  :Σχέση εισπνευστικού χρόνου προς ολικό αναπνευστικό χρόνο 
                                                                                                                                    
TLC ( Total Lung Capacity) :Ολική πνευµονική χωρητικότητα 
 
UIP (Upper Inflection Point) : Ανώτερο σηµείο σύγκλισης  κυψελίδων                                                  
 
V :Ροή  
 
VT ( Tidal Volume) : Αναπνεόµενος όγκος  
 
VALI (Ventilator Associated Lung Injury) : Βλάβη πνεύµονος που σχετίζεται µε  
 το µηχανικό αερισµό 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

   Η καµπύλη Πίεσης-Όγκου (P-V) περιγράφει τις ελαστικές ιδιότητες του 

αναπνευστικού συστήµατος και αποτελεί βασική διαγνωστική παρέµβαση σε 

ασθενείς σε µηχανικό αερισµό. 

   Σε ασθενείς µε Σύνδροµο Οξείας Αναπνευστικής ∆υσχέρειας (ARDS) ο σχεδιασµός 

της στρατηγικής µηχανικού αερισµού µε βάση τα δεδοµένα που λαµβάνονται από την 

καµπύλη P-V επιτρέπει τον ασφαλή αερισµό των ασθενών και την ελαχιστοποίηση 

της σχετιζόµενης µε το µηχανικό αερισµό πνευµονικής βλάβης. 

   Ιδιαίτερα σηµαντική θεωρείται η καταγραφή της καµπύλης P-V κατά τη διάρκεια 

προγραµµατισµένων χειρουργικών επεµβάσεων όπου και παρατηρούνται σηµαντικές 

µεταβολές στη µηχανική του αναπνευστικού συστήµατος ακόµα και σε ασθενείς µε 

φυσιολογικό αναπνευστικό σύστηµα.  

   Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η µελέτη της µηχανικής του αναπνευστικού 

συστήµατος µε βάση την  καµπύλη P-V σε ασθενείς υπό µηχανική υποστήριξη 

της αναπνοής. 

   Ειδικότερα ο σκοπός της εργασίας ήταν : 

1)  Η απλοποίηση της τεχνικής της καταγραφής της καµπύλης έτσι ώστε να είναι 

δυνατή η αποκόµιση των πληροφοριών που απορρέουν από το σχήµα της 

καµπύλης P-V σε κάθε ασθενή ανεξάρτητα από τη δυνατότητα της καταγραφής 

του όγκου και  

2) Η µελέτη άλλων εκτός των γνωστών (που περιορίζονται κυρίως στην 

τροποποίηση των παραµέτρων του αναπνευστήρα σε ασθενείς µε οξεία βλάβη 

πνεύµονα) εφαρµογών της καταγραφής της καµπύλης P-V 

   H εργασία  αυτή σχεδιάστηκε για να απαντήσει σε τρία ερωτήµατα: 

 

   Ερώτηµα 1:  Είναι δυνατόν να καταγραφεί αξιόπιστα η καµπύλη P-V και να 

ληφθούν όλες οι πληροφορίες που απορρέουν από το σχήµα της χωρίς τη σύγχρονη 

καταγραφή του όγκου σε ασθενείς µε οξεία βλάβη πνεύµονα;  Εάν αυτό είναι δυνατόν 

τότε η καταγραφή της καµπύλης P-V µπορεί να γίνει και σε Μονάδες Εντατικής 
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Θεραπείας που λόγω έλλειψης ειδικού τεχνικού εξοπλισµού δεν είναι δυνατή η 

καταγραφή του αναπνεόµενου όγκου. 

   Ερώτηµα 2:  Εάν η απάντηση στο ερώτηµα 1 είναι θετική είναι δυνατόν να 

εφαρµόσουµε την τεχνική αυτή για να µελετήσουµε τη µηχανική του αναπνευστικού 

συστήµατος κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέµβασης για περιοχική χηµειοθεραπεία 

που χρησιµοποιεί ενδοαρτηριακή έκπλυση µε αποκλεισµό ροής, υποξαιµία και 

αιµοκάθαρση; 

   Ερώτηµα 3:  Είναι δυνατόν να µετρηθούν οι εκπνευστικές αντιστάσεις µε τη 

βοήθεια της εκπνευστικής καµπύλης πίεσης-όγκου σε µηχανικά αεριζόµενους 

ασθενείς µε οξεία βλάβη πνεύµονα ανεξάρτητα από το εάν εµφανίζουν ή όχι 

περιορισµό εκπνευστικής ροής (flow limitation) κατά τη διάρκεια της παθητικής 

εκπνοής; 

   Η απάντηση στα ανωτέρω ερωτήµατα θα δοθεί από 3 αντίστοιχες µελέτες µε 

τους ακόλουθους τίτλους: 

 

Μελέτη 1   Καµπύλη Πίεσης – Χρόνου (Ρ-Τ) σε ασθενείς µε Σύνδροµο Οξείας 

Αναπνευστικής ∆υσχέρειας  

 

Μελέτη 2 Επίδραση της ενδοαρτηριακής έκπλυσης µε αποκλεισµό ροής, 

υποξαιµία και αιµοκάθαρση στις µηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού 

συστήµατος.  

  

Μελέτη 3   Πρότυπο σύµπτυξης του πνεύµονα σε ασθενείς µε Σύνδροµο Οξείας 

Αναπνευστικής ∆υσχέρειας- Επίδραση της εφαρµογής ΡΕΕΡ. 

 

   Η εργασία αυτή περιλαµβάνει επιπλέον:  

 

Γενικό µέρος όπου γίνεται αναφορά στα νεώτερα δεδοµένα για το ARDS και το 

µηχανικό αερισµό ασθενών µε ARDS και στη µέτρηση των µηχανικών ιδιοτήτων του 

αναπνευστικού συστήµατος, µε ιδιαίτερη έµφαση στην καταγραφή της καµπύλης  

P-V.   
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    ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ΟΞΕΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ∆ΥΣΧΕΡΕΙΑΣ 

 
 
 Ιστορική αναδροµή και ορισµοί 
 
   Η πρώτη περιγραφή του συνδρόµου έγινε το 1967 από τον Ashbaugh και συν.(1)  Οι 

συγγραφείς περίγραψαν δώδεκα ασθενείς µε οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, 

κυάνωση που δεν ανταποκρίνονταν σε οξυγονοθεραπεία, µειωµένη ενδοτικότητα 

πνευµόνων και διάχυτες διηθήσεις στην ακτινογραφία θώρακος.  Η αρχική ονοµασία 

του συνδρόµου, ως <<σύνδροµο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων>> (ARDS) 

έχει σήµερα αντικατασταθεί από τον όρο σύνδροµο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας 

καθώς  µπορεί να εµφανιστεί ακόµα και σε νεογνά.(2) 

   Το 1988 ο Murray και συν (3) εισήγαγαν σύστηµα βαθµολόγησης της σοβαρότητας 

του συνδρόµου (Acute Lung Injury Score) τεσσάρων παραµέτρων, που αφορούσε το 

επίπεδο της εφαρµοζόµενης θετικής τελικοεκπνευστικής πίεσης (ΡΕΕΡ), το λόγο 

µερικής πίεσης Ο2 του αρτηριακού αίµατος προς την συγκέντρωση του εισπνεόµενου 

Ο2 (ΡaΟ2/FiΟ2), τη στατική ενδοτικότητα του αναπνευστικού συστήµατος και τη 

κατανοµή των  διηθήσεων στην ακτινογραφία θώρακα.  

   Το 1994 διατυπώθηκαν οι Θέσεις Οµοφωνίας για το ARDS (4)και προτάθηκαν οι 

νέοι ορισµοί του συνδρόµου οι οποίοι  και ισχύουν µέχρι σήµερα : 

   Οξεία Πνευµονική Βλάβη (ALI) ορίζεται το σύνδροµο της οξείας (<48 ώρες) και 

εµµένουσας πνευµονικής φλεγµονής µε αυξηµένη διαπερατότητα αγγείων που 

χαρακτηρίζεται από: 

 Αµφοτερόπλευρες διηθήσεις στην ακτινογραφία θώρακα 

 PO2/FiO2 ≤ 300mmHg, ανεξάρτητα από το επίπεδο της εφαρµοζόµενης ΡΕΕΡ 

 Απουσία κλινικών συµπτωµάτων που υποδηλώνουν αυξηµένη πίεση  

αριστερού κόλπου ή πίεση ενσφήνωσης πνευµονικών τριχοειδών (PCWP) ≤ 

18 mmHg. 

 

   ARDS ορίζεται το σύνδροµο της οξείας (<48 ώρες) και εµµένουσας πνευµονικής 

φλεγµονής µε αυξηµένη διαπερατότητα  αγγείων που χαρακτηρίζεται από: 

 Αµφοτερόπλευρες διηθήσεις στην ακτινογραφία θώρακα 

 PO2/FiO2 ≤ 200 mmHg, ανεξάρτητα από το επίπεδο της εφαρµοζόµενης ΡΕΕΡ 
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 Απουσία κλινικών συµπτωµάτων που υποδηλώνουν αυξηµένη πίεση  

αριστερού κόλπου ή πίεση ενσφήνωσης πνευµονικών τριχοειδών (PCWP)≤ 18 

mmHg. 

 

 Αίτια  
 

   Οι παράγοντες κινδύνου εµφάνισης ALI και ARDS διακρίνονται σε δύο βασικές 

κατηγόριες(5-7) (Πιν. 1.1).  Η πρώτη κατηγορία αφορά τις παθολογικές καταστάσεις 

που σχετίζονται απευθείας µε δηµιουργία πνευµονικής βλάβης και η δεύτερη 

νοσήµατα που προκαλούν έµµεση βλάβη στο παρέγχυµα στα πλαίσια συστηµατικής 

φλεγµονώδους απάντησης (Systemic Inflammatory Response Syndrome, SIRS). 

   Μέχρι σήµερα σε όλες τις µελέτες, η σήψη αναφέρεται ως ο σηµαντικότερος  

παράγοντας κινδύνου.  Περίπου 40% των ασθενών µε σήψη θα αναπτύξουν ALI ή 

ARDS (6, 7)και η πιθανότητα ανάπτυξης του συνδρόµου είναι ακόµα µεγαλύτερη επί 

συνύπαρξης άλλης υποκείµενης νόσου.(7) 

 

 
Πιν.ακας 1.1. ARDS - Αίτια  
 

Παθολογικές καταστάσεις που προκαλούν απευθείας πνευµονική βλάβη 

Πνευµονία 

Εισρόφηση γαστρικού περιεχοµένου 

Λιπώδης εµβολή 

Παρολίγον πνιγµός  

Εισπνοή τοξικών ουσιών 

Παθολογικές καταστάσεις που προκαλούν έµµεσα πνευµονική βλάβη 

Σήψη 

Βαρύ τραύµα µε καταπληξία και πολλαπλές µεταγγίσεις 

Οξεία παγκρεατίτιδα  

Μετάγγιση παραγόντων αίµατος  

Φαρµακευτική δηλητηρίαση 
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Κλινικά , παθολογοανατοµικά και ακτινολογικά ευρήµατα 
 

Τα κριτήρια που αναφέρονται στην προηγούµενη ενότητα βοηθούν στην αναγνώριση 

των ασθενών µε ARDS και ALI, άµεσα µετά την εµφάνιση των συµπτωµάτων. Η 

νόσος όµως έχει συνήθως εξελικτική πορεία και χαρακτηρίζεται από εµφανώς 

διακριτά στάδια µε διαφορετικά κλινικά ιστολογικά και ακτινογραφικά 

χαρακτηριστικά.  

   H οξεία ή εκκριτική φάση χαρακτηρίζεται από οξεία έναρξη αναπνευστικής 

ανεπάρκειας σε ασθενείς που έχουν παράγοντα κινδύνου µε κύριο χαρακτηριστικό τη 

σοβαρή υποξυγοναιµία, που δεν διορθώνεται µε την αύξηση της συγκέντρωσης του 

εισπνεόµενου οξυγόνου.  

   Η ακτινολογική Εικ.όνα δε διαφέρει από αυτή του οξέος καρδιογενούς πνευµονικού 

οιδήµατος και συνιστάται σε αµφοτερόπλευρες κυψελιδικές διηθήσεις ενώ επιπλέον 

µπορεί να συνυπάρχουν πλευριτικές συλλογές.(8)  Παρόµοια ακτινολογικά ευρήµατα 

αναδΕικ.νύονται και από την αξονική τοµογραφία θώρακος µε χαρακτηριστική 

κατανοµή των βλαβών στα εξαρτώµενα πνευµονικά τµήµατα.(9, 10) 

   Τα κύρια ιστολογικά ευρήµατα σε αυτό το στάδιο είναι η διάχυτη κυψελιδική 

βλάβη (Diffuse Alveolar Damage, DAD), που χαρακτηρίζεται από διήθηση των 

κυψελίδων από µακροφάγα, ουδετερόφιλα και ερυθρoκύτταρα, µεµβράνες υαλίνης 

και πλήρωση των κυψελίδων από υγρό πλούσιο σε πρωτεΐνες, βλάβη του 

τριχοειδικού ενδοθηλίου και καταστροφή της αρχιτεκτονικής του επιθηλίου των 

κυψελίδων. (11, 12) 

   Παρότι σε ένα µεγάλο ποσοστό ασθενών µπορεί να υπάρξει πλήρης αναστροφή του 

συνδρόµου µετά την οξεία φάση, σε άλλους η νόσος εξελίσσεται, µε µετάπτωση σε 

ινωτική κυψελίτιδα.(12) Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από εµµένουσα 

υποξυγοναιµία, αύξηση του νεκρού χώρου και περαιτέρω µείωση της πνευµονικής 

ενδοτικότητας.  Συνήθως συνυπάρχει σοβαρή πνευµονική υπέρταση  που µπορεί να 

οδηγήσει σε ανεπάρκεια της δεξιάς κοιλίας (13).  Τα ευρήµατα από την ακτινογραφία 

και την υπολογιστική τοµογραφία θώρακος είναι ενδΕικ.τικά πνευµονικής ίνωσης 
(10).Ιστολογικά υπάρχει ίνωση µε διήθηση από φλεγµονώδη κύτταρα και µερική 

υποχώρηση του πνευµονικού οιδήµατος (12).  

   Το στάδιο της ανάκτησης, χαρακτηρίζεται από υποχώρηση της υποξυγοναιµίας 

και προοδευτική βελτίωση της ενδοτικότητας.  Επιπλέον τα ακτινολογικά ευρήµατα 
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που περιγράφονται στα αρχικά στάδια του συνδρόµου υποχωρούν πλήρως και οι 

λειτουργικές δοκιµασίες πνευµόνων επανέρχονται σε φυσιολογικά επίπεδα.  

 

Παθογένεση 
 
Α. Βλάβη του ενδοθηλίου και του κυψελιδικού επιθηλίου 
 
   Η οξεία φάση του ARDS και ALI χαρακτηρίζεται από την πλήρωση των κυψελίδων 

µε υγρό υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτείνη, ως αποτέλεσµα της αυξηµένης 

διαπερατότητας της κυψελιδοτριχοειδικής µεµβράνης.(14-16) Η αύξηση της 

διαπερατότητας της κυψελιδοτριχοειδικής µεµβράνης οφείλεται κυρίως σε βλάβη του 

ενδοθηλίου των κυψελιδικών τριχοειδικών αγγείων.  

   Εξίσου σηµαντική στη παθογένεια του συνδρόµου θεωρείται η βλάβη του επιθηλίου 

των κυψελίδων.(17, 18) Το φυσιολογικό κυψελιδικό επιθήλιο αποτελείται από δύο 

ειδών κύτταρα.  Τα κυψελιδικά κύτταρα τύπου Ι καλύπτουν το 90% της επιφάνειας 

της κυψελίδας και είναι περισσότερο ευάλωτα στην ανάπτυξη βλάβης.  Το υπόλοιπο 

10% της κυψελιδικής επιφάνειας καλύπτεται από τα κυψελιδικά κύτταρα τύπου ΙΙ 

που είναι περισσότερο ανθεκτικά, και οι βασικές τους λειτουργίες περιλαµβάνουν την 

παραγωγή του επιφανειοδραστικού παράγοντα, την µεταφορά ιόντων, και τον 

πολλαπλασιασµό και διαφοροποίηση των κύτταρων τύπου Ι µετά από βλάβη.  

   Η λύση της συνέχειας και η βλάβη των κυττάρων τύπου ΙΙ έχει σαν αποτέλεσµα την 

διαταραχή της φυσιολογικής διαεπιθηλιακής µεταφοράς υγρών και ιόντων, που 

οδηγεί σε µειωµένη αποδροµή του πνευµονικού οιδήµατος (19).  Επιπρόσθετα η βλάβη 

των κυττάρων τύπου ΙΙ οδηγεί σε µείωση της παραγωγής και αποδόµησης του 

επιφανειοδραστικού παράγοντα.(20) 

   Ο βαθµός της βλάβης του επιθηλίου αποτελεί σηµαντικό παράγοντα κινδύνου για 

τη  δυσµενή έκβαση της νόσου.  Σε σοβαρή βλάβη του επιθηλίου η παθολογική 

ανάπλαση του επιθηλίου µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία πνευµονικής ίνωσης.(21) 

 

Β.  Ο ρόλος των ουδετερόφιλων πολυµορφοπύρηνων 

 

   ∆εδοµένα από κλινικές και πειραµατικές µελέτες δίνουν έµφαση στο ρόλο των 

ουδετερόφιλων στην παθογένεση του ARDS.  Ιστολογικά παρασκευάσµατα  
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πνευµόνων ασθενών στα πρώιµα στάδια της νόσου ανέδειξαν εκσηµασµένη 

συσσώρευση πολυµορφοπύρηνων.(22, 23)  Τα πολυµορφοπύρηνα φαίνεται ότι 

επικρατούν σηµαντικά στο κυψελιδικό υγρό και στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα ( 

BAL) ασθενών µε ARDS, ενώ επιπλέον έχει βρεθεί ότι πειραµατικά µοντέλα ALI 

είναι εξαρτώµενα από ουδετερόφιλα πολυµορφοπύρηνα.(13, 24) 

   Νεώτερα δεδοµένα δηµιουργούν ερωτήµατα για το αν η διήθηση από ουδετερόφιλα 

είναι η αιτία ή το αποτέλεσµα της οξείας βλάβης πνεύµονα δεδοµένου ότι ARDS και 

ALI µπορούν αναπτυχθούν και σε ουδετεροπενικούς ασθενείς, ενώ επιπλέον η 

χορήγηση αυξητικού παράγοντα των ουδετεροφίλων σε ασθενείς µε ΑRDS  δε 

σχετίστηκε µε αύξηση  της σοβαρότητας  του συνδρόµου.(13) 

 

Γ. Άλλοι προ-φλεγµονώδεις παράγοντες  
 

• Κυτταροκίνες 

 
   Μεγάλος αριθµός κυτταροκινών φαίνεται ότι εµπλέκεται στη διαδικασία της 

φλεγµονώδους αντίδρασης σε ασθενείς µε ARDS ή ALI.  Προ-φλεγµονώδεις 

κυτταροκίνες παράγονται αρχικά στο πνευµονικό παρέγχυµα από φλεγµονώδη , 

επιθηλιακά κύτταρα και ινοβλάστες.(13) 

   Η ρύθµιση της παραγωγής κυτταροκινών από εξωπνευµονικούς παράγοντες έχει 

επίσης περιγράφει.  Ο παράγοντας αναστολής των µακροφάγων-µίας ρυθµιστικής  

κυτταροκίνης που εκκρίνεται από την πρόσθια υπόφυση- , έχει  βρεθεί ότι υπάρχει σε 

µεγάλη συγκέντρωση στο BAL ασθενών µε ARDS ή ALI.(25)  Η κυτταροκίνη αυτή 

αυξάνει την έκκριση των προ-φλεγµονωδών κυτταροκινών όπως του TNFα και της 

Ιντερλευκίνης –8.  

   Νεώτερα δεδοµένα αποδΕικ.νύουν ότι εξίσου σηµαντική µε την παραγωγή των προ-

φλεγµωνωδών κυτταροκινών στην παθογένεση του συνδρόµου είναι και η διαταραχή 

της ισορροπίας µεταξύ των προ- φλεγµονωδών και αντιφλεγµωνωδών κυτταροκινών. 

   Αρκετοί ενδογενείς αναστολείς των προ-φλεγµωνωδών κυτταροκινών έχουν 

περιγραφεί όπως ο ανταγωνιστής του υποδοχέα της Ιντερλευκίνης-1, αυτοαντισώµατα 

κατά της Ιντερλευκίνης-8 και αντιφλεγµονώδεις κυτταροκίνες όπως οι Ιντερλευκίνες 

10 και 11.(24) 
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∆.  Βλάβη πνεύµονος που σχετίζεται µε το µηχανικό αερισµό 

     ( Ventilator- Associated Lung Injury,VALI) 
 

   Ο µηχανικός αερισµός υπό ειδικές συνθήκες µπορεί να οδηγήσει σε  βλάβη του 

πνευµονικού παρεγχύµατος (13). Σήµερα η βλάβη του πνευµονικού παρεγχύµατος που 

σχετίζεται µε το µηχανικό αερισµό σε ασθενείς µε ARDS και ALI , διακρίνεται σε 

δύο ξεχωριστές οντότητες. 

 

• Μακροβαρότραυµα. 

 

   Αφορά τη διαφυγή αέρα από τις κυψελίδες προς τα εξωπνευµονικά διαµερίσµατα 

και εκδηλώνεται κλινικά µε την δηµιουργία πνευµοθώρακα, πνευµοµεσοπνευµόνιου, 

διάµεσου εµφυσήµατος, υποδόριου εµφυσήµατος, πνευµοπεριτόναιου και εµβολής 

αέρα. (26) 

   Στο παρελθόν σε µελέτες σε πειραµατικά µοντέλα ARDS σαν προδιαθεσικός 

παράγοντας για την ανάπτυξη µακροβαροτραύµατος είχε αναφερθεί η κυψελιδική 

υπερδιάταση ως αποτέλεσµα εφαρµογής υψηλής τελικοεισπνευστικής πίεσης.(27).  

Εντούτοις σε δύο πρόσφατες µελέτες σε ασθενείς µε ARDS βρέθηκε ότι η εφαρµογή 

υψηλής τελικοεισπνευστικής πίεσης δεν αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης 

βαροτραύµατος.(28, 29)  Στις µελέτες αυτές ως ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για 

την εµφάνιση βαροτραύµατος αναφέρονται η βαρύτητα του συνδρόµου και το φύλο 

του ασθενούς.  

   Από τις κλινικές εκδηλώσεις του βαροτραύµατος ο πνευµοθώρακας έχει σχετιστεί 

µε αύξηση της θνητότητας και νοσηρότητας σε ασθενείς µε ARDS.(28)  Η επίπτωση 

εµφάνισης πνευµοθώρακα στο ARDS είναι < 10% µε εύρος από 0,5% έως 41% στις 

διάφορες µελέτες.(28)  Σε σειρά 100 ασθενών µε ARDS, βρέθηκε ότι η εµφάνιση 

πνευµοθώρακα είναι ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου αύξησης της θνητότητας, 

ενώ επιπλέον στη ίδια µελέτη 2% των θανάτων σχετίστηκαν ευθέως µε τη δηµιουργία 

πνευµοθώρακα.(30) 
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• Μικροβαρότραυµα.  

 

   Το µικροβαρότραυµα αφορά τις βλάβες του πνευµονικόύ παρεγχύµατος που 

οφείλονται σε µηχανικό αερισµό.  Παθολογοανατοµικά οι βλάβες του παρεγχύµατος 

δε διαφέρουν σηµαντικά από τις αντίστοιχες που χαρακτηρίζουν τα αρχικά στάδια 

του ARDS.  Η βασική παθολογοανατοµική βλάβη αφορά την ανάπτυξη διάχυτης 

κυψελιδικής βλάβης (Diffuse Alveolar Damage, DAD) µε κυψελιδική αιµορραγία, 

διήθηση των κυψελίδων από φλεγµονώδη κύτταρα και ανάπτυξη µεµβρανών υαλίνης.  

   Αρχικές µελέτες σε πειραµατικά µοντέλα ARDS έδειξαν ότι ο µηχανικός αερισµός 

µε υψηλούς αναπνεόµενους όγκους και υψηλές πιέσεις προκαλεί απευθείας βλάβη 

στο κυψελιδικό επιθήλιο και το ενδοθήλιο των κυψελιδικών τριχοειδών και αύξηση 

της διαπερατότητας της κυψελιδοτριχοειδικής µεµβράνης.(31-33)  Oι βλάβες αυτές 

οφείλονται στη κυψελιδική υπερδιάταση και οδηγούν στη δηµιουργία πνευµονικού 

οιδήµατος σε ανέπαφες περιοχές του πνεύµονα και περαιτέρω επιδείνωση του 

οίδηµατος σε ήδη πάσχουσες περιοχές. 

    

Σχ 1.1. Σχηµατική απΕικ.όνιση όλων των µηχανισµών µέσω των οποίων ο 

µηχανικός αερισµός µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία βιοτραύµατος και  

ανάπτυξη του Συνδρόµου Ανεπάρκειας Πολλαπλών Οργάνων (MSOF). 

 17



 

   Πρόσφατες µελέτες σε πειραµατικά µοντέλα ARDS απέδειξαν ότι ανεξάρτητα από 

το αν υπάρχει ή όχι κυψελιδική υπερδιάταση, η κυκλική σύµπτωση και 

επαναδιάνοιξη ατελεκτατικών κυψελίδων κατά τη διάρκεια µηχανικού αερισµού µε 

εφαρµογή χαµηλού επιπέδου ΡΕΕΡ ή χωρίς ΡΕΕΡ µπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του 

πνευµονικού παρεγχύµατος µέσω ανάπτυξης δυνάµεων διάσχισης (shear forces).(34, 35) 

   Επιπλέον µελέτες σε πειραµατικά µοντέλα και ασθενείς µε ARDS και ALI έχουν 

δείξει ότι ο µηχανικός αερισµός µε συνθήκες που σχετίζονται µε κυψελιδική 

υπερδιάταση (υψηλούς αναπνεόµενους όγκους) και κυκλική σύµπτωση και διάνοιξη 

των κυψελίδων (µη εφαρµογή ΡΕΕΡ) µπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση 

προφλεγµονωδών κυτταροκινών και την εισαγωγή στη διαδικασία της συστηµατικής 

φλεγµονώδους απάντησης.(36-39)  Η όλη διαδικασία που έχει επικρατήσει να 

αναφέρεται ως βιότραυµα, σχετίζεται επιπλέον µε την ανάπτυξη του συνδρόµου της 

πολυοργανικής ανεπάρκειας και µε σηµαντική αύξηση της νοσηρότητας και 

θνητότητας των ασθενών µε ARDS (Σχ1.1).(40, 41)  

 

 

 

 18



ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑLI ΚΑΙ ΑRDS 

   

   O µηχανικός αερισµός αποτελεί σωτήρια θεραπευτική παρέµβαση σε ασθενείς µε 

ALI και ΑRDS.  Οι κύριες ενδείξεις εφαρµογής µηχανικού αερισµού σε αυτούς τους 

ασθενείς είναι η αντιµετώπιση απειλητικής για τη ζωή υποξυγοναιµίας και η 

ελάττωση του έργου αναπνοής.(42) 

   Την τελευταία δεκαετία και µε την αναγνώριση της βλάβης που σχετίζεται µε την 

εφαρµογή µηχανικού αερισµού (VΑLI), αναθεωρήθηκαν σηµαντικά οι παραδοσιακές 

στρατηγικές αερισµού µε υψηλούς αναπνεόµενους όγκους.(40, 41) 

   Οι νέες στρατηγικές µηχανικού αερισµού στο ARDS αναφέρονται ως στρατηγικές 

προστασίας του πνεύµονα και αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της πνευµονικής 

βλάβης µέσω της εφαρµογής χαµηλού αναπνεόµενου όγκου (VΤ < 6ml/kg ιδεατού 

βάρους σώµατος), Θετικής Τελικοεκπνευστικής Πίεσης (ΡΕΕΡ) µεγαλύτερης από το  

κατώτερο σηµείο σύγκλισης (Lower Inflection Point, LIP) της καµπύλης Πίεσης – 

Όγκου (P-V), και περιορισµό της τελικοεισπνευστικής στατικής πίεσης (42)(Πιν. 1.2). 

 
Στρατηγικές Προστασίας του Πνεύµονα  

 
 
 Α.  Εφαρµογή Θετικής Τελικοεκπνευστικής  Πίεσης (PEEP) 

 
   Η εφαρµογή ΡΕΕΡ αποτελεί σήµερα τη βάση της στρατηγικής αερισµού σε 

ασθενείς µε ALI -ΑRDS.  Από την πρώτη περιγραφή του συνδρόµου η εφαρµογή 

ΡΕΕΡ αναφέρεται ως βασική θεραπευτική παρέµβαση για τη βελτίωση της 

οξυγόνωσης.(1) 

   Αρκετές κλινικές µελέτες έχουν αποδείξει ότι η εφαρµογή ΡΕΕΡ σχετίζεται µε 

βελτίωση της οξυγόνωσης και της µηχανικής του αναπνευστικού συστήµατος και 

αύξηση της Λειτουργικής Υπολειπόµενης Χωρητικότητας.(43)  Μελέτες µε 

υπολογιστική τοµογραφία ανέδειξαν ότι η εφαρµογή ΡΕΕΡ οδήγησε σε στράτευση 

κλειστών πνευµονικών κυψελίδων και βελτίωση της σχέσης αερισµού-αιµάτωσης. 
(44). Σε πειραµατικά µοντέλα ARDS η πρώιµη εφαρµογή ΡΕΕΡ οδήγησε σε βελτίωση 

της οξυγόνωσης και ελάττωση του εξωαγγειακού πνευµονικού όγκου υγρων.(45)  Σε 

µία πρόσφατη τυχαιοποιηµένη µελέτη η εφαρµογή ΡΕΕΡ πάνω από το LIP της 
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καµπύλης P-V σχετίστηκε µε µείωση της θνητότητας ανεξάρτητα από άλλους 

παράγοντες.(46) 

  Σήµερα προτείνεται η εφαρµογή ΡΕΕΡ σε όλους τους ασθενείς µε ARDS υπό 

µηχανική υποστήριξη της αναπνοής και το επίπεδο της εφαρµοζόµενης ΡΕΕΡ 

καθορίζεται αρχικά µε βάση το LIP της καµπύλης P-V.(46, 47) 

 

Β.  Επιτρεπτή Υπερκαπνία (Permissive Hypercapnia) 

 

   Η επιτρεπτή υπερκαπνία ως στρατηγική µηχανικού αερισµού σε ασθενείς µε ALI 

και ARDS προτάθηκε στις αρχές της προηγούµενης δεκαετίας, σαν µέσο περιορισµού 

του αναπνεόµενου όγκου προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί η προκαλούµενη από το 

µηχανικό  αερισµό πνευµονική βλάβη.(48-50) 

   Ο µηχανικός αερισµός µε χαµηλούς αναπνεόµενους όγκους οδηγεί µέσω µείωσης 

του κυψελιδικού αερισµού σε αύξηση της PaCO2 και συνοδό µείωση του pH του 

αρτηριακού αίµατος. 

   Πειραµατικά δεδοµένα έχουν σχετίσει την αναπνευστική οξέωση µε πολλές 

φυσιολογικές επιδράσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται η κυτταρική µεταβολική 

δυσλειτουργία, η µείωση της συσταλτικότητας του µυοκαρδίου, η αρρυθµιογέννεση, 

η στεφανιαία και συστηµατική αγγειοδιαστολή, η πνευµονική αγγειοσύσπαση, η 

αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης, και η αγγειοδιαστολή των νεφρικών αγγείων.(42)  

Εντούτοις ακόµα και πολύ υψηλά επίπεδα PaCO2 γίνονται καλώς ανεκτά από 

επαρκώς κατασταλµένους ασθενείς, ενώ επιπλέον κάποιες από τις προβλέψιµες 

συνέπειες της υπερκαπνίας, όπως η αρρυθµιογέννεση, δεν παρατηρούνται συχνά στην 

κλινική πράξη.(42)  Επιπρόσθετα µελέτες σε ασθενείς µε ΑRDS έχουν δείξει ότι η 

οξυαιµία είναι όχι µόνον ασφαλής για τον ασθενή αλλά επιπλέον- και σε αντίθεση µε 

τα πειραµατικά δεδοµένα - σχετίζεται µε βελτίωση της αιµοδυναµικής κατάστασης 

των ασθενών.(51) 

   Αποτελέσµατα από µη τυχαιοποιηµένες µελέτες σε πειραµατικά µοντέλα και σε 

ασθενείς µε ALI και ARDS απέδειξαν ότι η εφαρµογή µηχανικού αερισµού µε 

χαµηλό αναπνεόµενο όγκο και επιτρεπτή υπερκαπνία σχετίζεται µε σηµαντική 

µείωση της θνητότητας.(46, 49, 50) 

   Σήµερα η µόνη αντένδειξη εφαρµογής επιτρεπτής υπερκαπνίας είναι σε 

καταστάσεις αυξηµένης ευαισθησίας στην αύξηση της PaCO2 (όπως για π.χ όταν 

συνυπάρχει ενδοκράνια υπέρταση).   
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Γ.  Ανοικτός πνεύµονας  (Open lung approach) 

 

   Η θεωρεία του ανοικτού πνεύµονα αναφέρθηκε πρώτη φορά από τον Αmato και 

συν και αφορά την εφαρµογή ΡΕΕΡ σε επίπεδα πάνω από το LIP της καµπύλης P-V 

και περιορισµό του αναπνεόµενου όγκου και της τελικοεισπνευστικής στατικής 

πίεσης.(46) 

   Σε τυχαιοποιηµένη µελέτη, 53 ασθενείς µε ARDS τυχαιοποιήθηκαν στην εφαρµογή 

συµβατικού (VT12ml/kg) ή «προστατευτικoύ» µηχανικού αερισµού (VT <6ml/kg , 

PEEP πάνω από το LIP, επιτρεπτή υπερκαπνία και τελικοεισπνευστική πίεση <20 cm 

H2O πάνω από το επίπεδο της εφαρµοζόµενης ΡΕΕΡ). Συγκριτικά µε τους ασθενείς 

που τυχαιοποιήθηκαν στην οµάδα του συµβατικού µηχανικού αερισµού, οι ασθενείς 

της οµάδας µελέτης εµφάνισαν σηµαντική µείωση της θνητότητας στις 28 ηµέρες ( 

72% και 38% αντίστοιχα).(46) 

   Η επιβεβαίωση της θετικής επίδρασης της εφαρµογής προστατευτικής στρατηγικής 

αερισµού στην επιβίωση ασθενών µε ARDS έγινε δύο χρόνια αργότερα µε την 

δηµοσίευση των αποτελεσµάτων µεγάλης πολυκεντρικής τυχαιοποιηµένης µελέτης 

(ARDSnet) που οργανώθηκε από το Εθνικό Ίδρυµα Υγείας (NIH) των Ηνωµένων 

Πολιτειών Αµερικής.(52)  900 περίπου ασθενείς µε ALI και ARDS τυχαιοποιήθηκαν 

στην εφαρµογή µηχανικού αερισµού µε χαµηλό (VT 6ml/kg ιδεατού βάρους σώµατος) 

ή υψηλό αναπνεόµενο όγκο (VT 12ml/ kg ιδεατού βάρους σώµατος). 

   Συγκριτικά µε τους ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν στην οµάδα µε υψηλό 

αναπνεόµενο όγκο, οι ασθενείς της οµάδας µελέτης εµφάνισαν  σηµαντική µείωση 

της θνητότητας πριν την έξοδο από το νοσοκοµείο (39.8% και 31.3% και αντίστοιχα) 

και σηµαντική µείωση του χρόνου παραµονής σε µηχανικό αερισµό (11.5 και 9.9 

ηµέρες αντίστοιχα).  

   Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των προαναφερθέντων µελετών σήµερα πλέον 

προτείνεται η χορήγηση VT 6ml/ kg ιδεατού βάρους σώµατος, έτσι ώστε η στατική 

τελικοεισπνευστική πίεση να είναι <30 cm H2O, µε ανοχή τυχόν συνοδού 

υπερκαπνίας και αναπνευστικής οξέωσης εφόσον το pH του αρτηριακού αίµατος δεν 

είναι <7.15.(46,52)  
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∆.  Χειρισµοί στράτευσης κυψελίδων   

 Για την επανέκπτυξη κλειστών κυψελίδων, εκτός της εφαρµογής ΡΕΕΡ ιδιαίτερα 

σηµαντική θεωρείται και η περιοδική έκπτυξη των πνευµόνων µε την εφαρµογή 

χειρισµών στράτευσης (recruitment maneuvers). 
   Κατά την εφαρµογή των χειρισµών στράτευσης η τελικοεισπνευστικής πίεση 

αυξάνεται παροδικά σε επίπεδα 40-60 cmH2O ενώ ταυτόχρονα εκτελείται 

τελικοεισπνευστική απόφραξη, η διάρκεια της οποίας ποικίλει από 10-40 sec στις 

διάφορες µελέτες. Η παροδική αυτή αύξηση στην τελικοεισπνευστική πίεση 

επιτυγχάνει την υπερνίκηση της επιφανειακής τάσης και διάνοιξη των κλειστών 

κυψελίδων.   

   Ο Peloci και συν έδειξαν ότι η εφαρµογή χειρισµών στράτευσης βελτίωσε την 

οξυγόνωση σε ασθενείς µε  ARDS εξωπνευµονικής αιτιολογίας, ενώ ήταν λιγότερο 

αποτελεσµατική σε αυτούς στους οποίους η αιτία εµφάνισης ARDS ήταν πρωτοπαθής 

πνευµονική νόσο.(53) 

   Σε µία πρόσφατη εργασία ο Grasso και συν έδειξαν ότι η βελτίωση της οξυγόνωσης 

µετά από χειρισµούς στράτευσης σχετίζεται µε το χρόνο παραµονής των ασθενών σε 

µηχανικό αερισµό και τις ελαστικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήµατος.(54)  Οι 

ασθενείς που εµφάνισαν βελτίωση στην ανταλλαγή αερίων αίµατος συγκριτικά µε 

αυτούς στους οποίους η εφαρµογή χειρισµών στράτευσης δεν προκάλεσε καµία 

αλλαγή είχαν πολύ µικρότερο χρόνο παραµονής στο µηχανικό αερισµό (1±0.3 και 

7±1 ηµέρες αντίστοιχα) και καλύτερη µηχανική του αναπνευστικού συστήµατος.(54) 

   Μέχρι σήµερα δεν έχει σαφώς καθοριστεί η συχνότητα εφαρµογής των χειρισµών 

στράτευσης και η συνήθης πρακτική αφορά στην εφαρµογή ενός χειρισµού 

στράτευσης ανά ώρα.  Εντούτοις στη µελέτη των Grasso και συν βρέθηκε ότι 20 

λεπτά µετά την εφαρµογή χειρισµού στράτευσης όλοι οι δείκτες οξυγόνωσης 

επανήλθαν στα προ του χειρισµού στράτευσης επίπεδα.(54) 

 

Πιν. 1.2. Βασικοί στόχοι µηχανικού αερισµού ασθενών µε ALI- ARDS 

Ικανοποιητική οξυγόνωση του ασθενούς ( SaO2 88-90% ) µε   FiO2 < 0.6 

VT <6ml/kg ιδεατού βάρους σώµατος   

ΡΕΕΡ µεγαλύτερο από το LIP της καµπύλης P-V 

Tελικοεισπνευστική  στατικής πίεση (Pplateau) < 30 cm H2O 
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ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΙΕΣΗΣ-ΟΓΚΟΥ (P-V) 

 

 

   Η καταγραφή της στατικής καµπύλης πίεσης όγκου (P-V) περιγραφεί τη σχέση 

πίεσης προς τον όγκο του αναπνευστικού συστήµατος   

   Χρησιµοποιείται για τη µελέτη της µηχανικής του αναπνευστικού συστήµατος σε 

στατικές συνθήκες και περιγράφει τις ελαστικές ιδιότητες του αναπνευστικού 

συστήµατος.  

   Παρότι το αναπνευστικό σύστηµα αποτελείται από επιµέρους µονάδες (πνεύµονες,  

θωρακικό τοίχωµα) µπορεί να περιγραφεί από µία µόνο σχέση πίεσης-όγκου και η  

σχέση αυτή εξαρτάται από τις ελαστικές ιδιότητες του πνεύµονα και του θωρακικού 

τοιχώµατος  

   Η σηµαντικότητα της καταγραφής της καµπύλης P-V έγινε σχετικά νωρίς µετά την 

πρώτη περιγραφή του συνδρόµου οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (1) και προτάθηκε 

ως µέσο παρακολούθησης των ασθενών αρκετά χρόνια αργότερα µε την εισαγωγή 

της µεθόδου της υπερσύριγγας.(55) 

   Η καταγραφή της καµπύλης P-V µπορεί να γίνει εύκολα σε ασθενείς σε  

ελεγχόµενο µηχανικό αερισµό σε στατικές συνθήκες.  

   Η πίεση που καταγράφεται αφορά τη διαφορά πίεσης µεταξύ κυψελίδων και 

ατµοσφαιρικής πίεσης.  Σε στατικές συνθήκες µε την γλωττίδα ανοικτή η πίεση στο 

στόµα είναι ίση µε την κυψελιδική πίεση και µπορεί να µετρηθεί εύκολα σε 

διασωληνωµένους ασθενείς υπό µυοχάλαση, µε µετατροπέα πίεσης που  

προσαρµόζεται  στο (Υ) τµήµα του αναπνευστικού κυκλώµατος. 

 

Ανάλυση της καµπύλης P-V 
 

   Στο Σχ.2.1 απΕικ.ονίζεται η συνήθης µορφή της καµπύλης P-V του πνεύµονα (P-

VL) του θωρακικού τοιχώµατος (P-Vcw) και του αναπνευστικού συστήµατος (P-Vrs).  
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Σχ 2.1  Στατική καµπύλη P-V του πνεύµονα (L) του θωρακικού τοιχώµατος (cw ) 

και του αναπνευστικού συστήµατος  (rs) από τη Υπολειπόµενη Χωρητικότητας 

(RV) έως την Ολική Πνευµονική Χωριτικότητα (TLC ).  

 

   Στην καµπύλη P-V rs ο όγκος που αντιστοιχεί σε πίεση µηδέν  αντιπροσωπεύει τον 

όγκο ισορροπίας που αναπνευστικού συστήµατος και καθορίζεται από τις αντίθετες 

ελαστικές δυνάµεις του πνεύµονα και του θωρακικού τοιχώµατος.  Ο όγκος αυτός σε 

φυσιολογικές συνθήκες αντιστοιχεί στο τέλος µίας ήρεµης αναπνοής και αναφέρεται 

ως Λειτουργική Υπολειπόµενη Χωρητικότητα (FRC). 

   Σε ασθενείς σε µηχανικό αερισµό όπως επίσης και σε ασθενείς σε αυτόµατη 

αναπνοή σε ειδικές καταστάσεις, ο όγκος στο τέλος της εκπνοής µπορεί να είναι 

µεγαλύτερος από την FRC.  Το φαινόµενο αυτό µπορεί να οφείλεται είτε στο ότι οι 

παράµετροι του αναπνευστήρα έχουν ρυθµιστεί έτσι ώστε το αναπνευστικό σύστηµα 

δεν επιστρέφει σε θέση ισορροπίας (υψηλή συχνότητα), είτε στο ότι ο ασθενής έχει 

παθολογικές µηχανικές ιδιότητες που οδηγούν σε δυναµική υπερδιάταση.  

   Όπως φαίνεται στο σχήµα 2.1 η καµπύλη P-V του αναπνευστικού συστήµατος έχει 

σιγµοειδή µορφή.  Πάνω από την FRC και σε όρια όγκου που αντιστοιχούν σε µία 

ήρεµη αναπνοή η κλίση της καµπύλης είναι συνήθως γραµµική. 

   Η κλίση της καµπύλης αντιπροσωπεύει την ενδοτικότητα του αναπνευστικού 

συστήµατος (compliance,C).  Το αντίστροφο της ενδοτικότητας είναι η ελαστικότητα 

( elastance, E=1/C). Η ενδοτικότητα εκφράζεται σε ml/ cm H2O και περιγράφει τις 

ελαστικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήµατος. Σε νοσήµατα που 

χαρακτηρίζονται από χαµηλή διατασιµότητα (ΑRDS, πνευµονική ίνωση), η 
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ενδοτικότητα του αναπνευστικού συστήµατος είναι χαµηλή, προσεγγίζοντας τιµές 

έως και κάτω από 20 ml/ cm H2O.  

   Παρότι η µέτρηση της C µπορεί να δώσει αρκετές πληροφορίες δεν µπορεί να 

περιγράψει επαρκώς τις ελαστικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήµατος.  Με 

δεδοµένο ότι η καµπύλη P-V δεν είναι γραµµική σε όλο το µήκος της, η κλίση της 

είναι µεταβλητή και µία τιµή C δεν αντανακλά τις ελαστικές ιδιότητες ολόκληρου του 

αναπνευστικού συστήµατος.(56)  Για το λόγο αυτό απαιτείται η καταγραφή όλης της 

καµπύλης P-V.  

   Όπως φαίνεται στο Σχ.2.1 το εισπνευστικό σκέλος της καµπύλης του 

αποµονωµένου πνεύµονα (P-V L) είναι καµπυλόγραµµο µε σιγµοειδές σχήµα.  Αν και 

σε µικρότερο βαθµό, τα χαρακτηριστικά αυτά είναι εµφανή και στην καµπύλη P-V 

του αναπνευστικού συστήµατος.(57) 

   Σε χαµηλούς πνευµονικούς όγκους η καµπύλη P-Vrs εµφανίζει χαρακτηριστική 

καµπή η οποία αναφέρεται ως κατώτερο σηµείο σύγκλισης ( Lower Inflection Point, 

LIP).  Σε φυσιολογικούς πνεύµονες το σηµείο αυτό αντιπροσωπεύει την πίεση πάνω 

από την οποία αρχίζει η επαναδιάνοιξη κλειστών κυψελιδικών µονάδων.(58).  Σε υγιείς 

όταν µελετάται το αναπνευστικό σύστηµα, το LIP εντοπίζεται κάτω από το επίπεδο 

της FRC και ως εκ τούτου η καµπύλη πάνω από τον όγκο ισορροπίας έχει συνήθως 

γραµµική µορφή. 

   Το αρχικό τµήµα της καµπύλης και κατά συνέπεια και η παρουσία του LIP 

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον όγκο ηρεµίας του πνεύµονα και τις µηχανικές 

ιδιότητες του πνεύµονα του θωρακικού τοιχώµατος (59).  Σε συνθήκες αυξηµένου 

τελικοεκνευστικού όγκου το κατώτερο σηµείο σύγκλισης δεν είναι εµφανές.(59) 

 

Καµπύλη P-V σε ασθενείς µε ARDS  
 

   Σε ασθενείς µε ΑRDS η καµπύλη P-V έχει σιγµοειδή µορφή.  Όπως φαίνεται στο 

Σχ. 2.2 διακρίνονται τρία ξεχωριστά τµήµατα.  Το αρχικό τµήµα έχει χαµηλή 

ενδοτικότητα και αντιπροσωπεύει κλειστές κυψελιδικές µονάδες.  Στο αµέσως 

επόµενο τµήµα της καµπύλης που είναι γραµµικό, η ενδοτικότητα αυξάνει σηµαντικά  

(µικρή µεταβολή της πίεσης προκαλεί µεγάλη µεταβολή στον όγκο) και η κλίση της 

καµπύλης είναι σταθερή.   
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Σχ 2.2.  Καµπύλη P-V ασθενούς µε ARDS .  Με τα βέλη σηµειώνονται το LIP και 

UIP. 

 

Το ακραίο τµήµα της καµπύλης έχει χαµηλή ενδοτικότητα και αναπαριστά κυψελίδες 

που έχουν υπερδιαταθεί.  Τα σηµεία της καµπύλης που καθορίζουν το κατώτερο και 

το ανώτερο άκρο του γραµµικού τµήµατος της καµπύλης αντιπροσωπεύουν το 

κατώτερο (LIP) και ανώτερο (UIP) σηµείο σύγκλισης αντίστοιχα (Σχ2.2).(56) 

   Στην κλινική πράξη το σηµείο LIP πολύ συχνά χρησιµοποιείται για τον καθορισµό 

της εφαρµοζόµενης ΡΕΕΡ.  Αντιπροσωπεύει την πίεση πάνω από την οποία 

εµφανίζεται µαζική στράτευση κλειστών κυψελίδων και ως εκ τούτου αντιστοιχεί 

στην ελάχιστη πίεση που θα πρέπει να εφαρµόζεται σε ασθενείς µε ΑRDS υπό 

µηχανικό αερισµό.(42, 55, 60, 61) 

   Η εφαρµογή ΡΕΕΡ πάνω από το LIP έχει βρεθεί ότι προλαµβάνει την κυκλική 

σύµπτωση και επαναδιάνοιξη κυψελίδων σε κάθε αναπνευστικό κύκλο, διαδικασία η 

οποία έχει βρεθεί ότι είναι ένας από τους παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη της 

σχετιζόµενης µε το µηχανικό αερισµό  πνευµονικής βλάβης(VΑLI).(36, 39) 

   Το UIP αντιπροσωπεύει την πίεση πάνω από την οποία εµφανίζεται υπερδιάταση 

κυψελίδων.  Σε φυσιολογικούς πνεύµονες υπερδιάταση κυψελίδων εµφανίζεται σε 

αναπνεόµενο όγκο που προσεγγίζει την Ολική Πνευµονική Χωρητικότητα.(62)  

Αντιθέτως σε ασθενείς µε ARDS το φαινόµενο αυτό γίνεται εµφανές σε χαµηλούς 

αναπνεόµενους όγκους και αντίστοιχες τελικοεισπνευστικές πιέσεις που 

υπολογίζονται από 20-40 cmH2O στις διάφορες µελέτες.(63, 64) 
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   Οι νεώτερες στρατηγικές αερισµού ασθενών µε ARDS στηρίζεται στην εφαρµογή 

µηχανικού αερισµού σε όρια πίεσης µεταξύ του LIP και UIP (46, 52, 64).  Εντούτοις,  

πρόσφατες µελέτες σε ασθενείς µε ARDS και σε πειραµατικά µοντέλα έχουν δείξει, 

ότι ούτε το LIP ούτε το UIP καθορίζουν αντίστοιχα τον όγκο πάνω από τον οποίο η 

στράτευση κυψελίδων είναι πλήρης ή εµφανίζεται κυψελιδική υπερδιάταση.(65, 66)  

Στράτευση κλειστών κυψελίδων µπορεί να συνεχίζεται πολύ πάνω από το LIP , ενώ 

το UIP µπορεί να υποδηλώνει µείωση του ρυθµού ή τέλος της στράτευσης κυψελίδων 

και όχι κατ’ ανάγκη υπερδιάταση αυτών.  

 

 

 Μέθοδοι καταγραφής της καµπύλης P-V 
 

Μέθοδος της υπερσύριγγας 
 
   Είναι η πρώτη µέθοδος που περιγράφηκε για την καταγραφή της καµπύλης P-V. 

Εφαρµόζεται σε ασθενείς υπό καταστολή και µυοχάλαση.(55, 56)  Ο βασικός 

εξοπλισµός για τη µέθοδο αυτή είναι µία σύριγγα χωρητικότητας 1,5-2 L η οποία  και 

αναφέρεται ως υπερσύριγγα (Εικ. 2.1)  Η σύριγγα πληρώνεται µε Ο2 εµπλουτισµένο 

µε υδρατµούς και συνδέεται  µε τον ενδοτραχειακό σωλήνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 2.1 ΑπΕικ.ονίζεται η συσκευή υπερσύριγγας  

 

   Πριν την έναρξη της καταγραφής, ο ασθενής αποσυνδέεται από τον αναπνευστήρα 

και αφήνεται να εκπνεύσει στον ατµοσφαιρικό αέρα προκειµένου το αναπνευστικό 

σύστηµα να φτάσει σε θέση ισορροπίας.  Για την καταγραφή της καµπύλης µε αυτή 

τη µέθοδο, ο πνεύµονας εκπτύσσεται βαθµιαία από την FRC και αντίστοιχη πίεση 0 
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cm H2O σε µέγιστο όγκο 25ml/kg ή πίεση 40-50 cm H2O.  Σε κάθε βήµα ο πνεύµονας 

εκπτύσσεται µε 50-200 ml και εκτελείται τελικοεισπνευστική παύση διάρκειας 1-5 

sec, προκειµένου να δηµιουργηθούν στατικές συνθήκες και η στατική πίεση 

καταγράφεται.  Από τη συσχέτιση της τιµής του όγκου και της αντίστοιχης στατικής  

πίεσης σε κάθε βήµα καταγράφεται η καµπύλη P-V.  Η µέθοδος έχει µεγάλη 

αναπαγωγιµότητα και διαδικασία καταγραφής διαρκεί περίπου 90 sec.(55, 56) 

   Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η καταγραφή της εκπνευστικής καµπύλης P-V µε  

 

Σχ2.3. Εισπνευστική και εκπνευστική καµπύλη P-V όπως έχει καταγραφεί µε τη 

µέθοδο της υπερσύριγγας. 

 

σταδιακή σύµπτυξη του πνεύµονα από τη µέγιστη εισπνευστική έως την 

ατµοσφαιρική πίεση (Εικ. 2.3).(55, 56) 

 

Περιορισµοί και τεχνικά προβλήµατα της µεθόδου 

 

   Το σηµαντικότερο µειονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι για την καταγραφή της 

καµπύλης P-V ο ασθενής θα πρέπει να αποσυνδεθεί από τον αναπνευστήρα για 

διάστηµα που ποικίλει από 60-90 sec.  Σε ασθενείς µε ARDS η αποσύνδεση από τον 

αναπνευστήρα µπορεί να οδηγήσει σε σύµπτυξη των κυψελίδων, που έχουν ήδη 

διανοιχτεί συνεπεία του αερισµού µε θετικές πιέσεις, µε επακόλουθο τη σηµαντική 

επιδείνωση της οξυγόνωσης.(56)  Επιπλέον µε τη µέθοδο αυτή υπερεκτιµάται 

σηµαντικά η παρουσία του φαινόµενου της υστέρησης, όπως φάνηκε σε µελέτες που 
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έγιναν µεταγενέστερα για τον έλεγχο της αξιοπιστίας της µεθόδου (67).  Κατά τη 

διάρκεια της σταδιακής έκπτυξης των πνευµόνων αρκετά φαινόµενα λαµβάνουν 

χώρα, και αφορούν την κατανάλωση οξυγόνου και παραγωγή CO2, τη συµπίεση και 

αποσυµπίεση του αέρα και σε αλλαγές στη θερµοκρασία και την ύγρανση.  Η 

επίδραση των παραµέτρων αυτών στην εµφάνιση του φαινοµένου της υστέρησης 

µελετήθηκαν από τον Gattinioni και συν.(67)  Σε µελέτη σε ασθενείς κατά τη διάρκεια 

γενικής αναισθησίας µετρήθηκε η κατανάλωση Ο2 και η παραγωγή CO2 και 

υπολογίστηκε η απώλεια όγκου αέρα κατά τη διάρκεια της µεθόδου.  Σε όγκο αέρα 1 

L η απώλεια όγκου βρέθηκε να είναι κατά µέσο όρο 170 ml µε µέγιστη τιµή 500 ml, 

που ισοδυναµούσε µε το ήµισυ του όγκου αέρα που εµφυσήθηκε.(67)  Επειδή αυτό δεν 

υπολογίζεται η υστέρηση που παρατηρείται µπορεί να υπερεκτιµάται.  Μετά τη 

διόρθωση για την απώλεια όγκου η εισπνευστική ενδοτικότητα δε διέφερε σηµαντικά, 

γεγονός που πιθανά ερµηνεύεται από την διαστολή των πνευµονικών αερίων που 

αντισταθµίζει την παρατηρούµενη απώλεια όγκου.(67) 

   Η κατανάλωση οξυγόνου είναι η ο µόνος παράγοντας που έχει σηµαντική επίδραση 

στην εκπνευστική καµπύλη P-V επειδή η παραγωγή CO2 είναι µία αργή διαδικασία 

που σχετίζεται µε την παραγωγή ρυθµιστικών διαλυµάτων.  Η µέτρηση της 

µεταβολής του θωρακικού όγκου µπορεί να αντισταθµίσει το ποσοστό λάθους και να 

υπολογιστεί µε ακρίβεια η υστέρηση.  Για την ακρίβεια της µεθόδου θα πρέπει η 

διαδικασία να διαρκεί όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο (< 40sec) και η σύριγγα να 

πληρώνεται µε αέρα κορεσµένο µε υδρατµούς.(67) 

 

Μέθοδος της τελικοεισπνευστικής απόφραξης  
 

   Μέχρι σήµερα αποτελεί την πλέον χρησιµοποιούµενη µέθοδο για την καταγραφή 

της καµπύλης P-V.  Μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα µε όλους τους αναπνευστήρες 

νέας τεχνολογίας και αντικατέστησε τη µέθοδο της υπερσύριγγας.  Περιγράφηκε 

πρώτη φορά από τους Levy και συν και τροποποιήθηκε στη συνέχεια από µετέπειτα 

ερευνητές.(68)  Για την εφαρµογή της µεθόδου ο ασθενής θα πρέπει να είναι υπό 

καταστολή και µυοχάλαση σε συνθήκες αερισµού σταθερής ροής (νolume control 

mode). 

   Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή επιλέγονται διάφορες τιµές αναπνεόµενων  όγκων µε 

εύρος από 50 έως 1000ml.  Για κάθε επιλεγµένη τιµή αναπνεόµενου όγκου γίνεται 
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απόφραξη των αεραγωγών στο τέλος της εισπνοής διάρκειας 3 sec ενεργοποιώντας το 

σχετικό κοµβίο του αναπνευστήρα και η στατική πίεση (Pplateau) που αντιστοιχεί 

στο συγκεκριµένο όγκο καταγράφεται.  Από την ένωση των σηµείων  των διαφόρων 

τιµών  αναπνεόµενων όγκων προς τις αντίστοιχες στατικές πιέσεις καταγράφεται η 

καµπύλη P-V (Σχ 2.4). 

   Μεταξύ δύο συνεχόµενων αποφράξεων ο ασθενής αερίζεται για τουλάχιστον δέκα 

αναπνοές στις συνθήκες που είχαν καθοριστεί προ της έναρξης της διαδικασίας.  

   Με τη µέθοδο αυτή µπορεί να γίνει η καταγραφή και της εκπνευστικής καµπύλης  

P-V.  Συγκεκριµένα µετά από τελικοεισπνευστική παύση, γίνεται απόφραξη των 

αεραγωγών σε τυχαίες χρονικές στιγµές κατά τη διάρκεια της εκπνοής διάρκειας 3 

δευτερολέπτων και η στατική πίεση καταγράφεται. Από τη συσχέτιση των 

µετρούµενων τιµών της στατικής πίεσης µετά από κάθε απόφραξη µε τον  αντίστοιχο  
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Σχ 2.4 Καµπύλη P-V όπως καταγράφεται µε τη µέθοδο τελικοεισπνευστικής 

απόφραξης. Με το βέλος σηµειώνεται το LIP. 

 

όγκο πάνω από την FRC γίνεται η καταγραφή της στατικής εκπνευστικής καµπύλης  

P-V  

 

Πλεονεκτήµατα της µεθόδου 

 
   Η µέθοδος είναι σχετικά εύκολη και υπερτερεί συγκριτικά προς  τη µέθοδο της 

υπερσύριγγας ως προ στο βαθµό δυσκολίας, αλλά κυρίως ως προς το ότι η 
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καταγραφή της καµπύλης µε αυτή τη µέθοδο δεν απαιτεί η αποσύνδεση του ασθενή 

από τον αναπνευστήρα. (56, 69) 

 

Μειονεκτήµατα της µεθόδου 

 
   Τα βασικά µειονεκτήµατα  της µεθόδου  είναι ότι η διάρκεια εκτέλεσης είναι 

περίπου 10 λεπτά και το ότι µπορεί να εφαρµοστεί µόνο µε τους αναπνευστήρες νέας 

τεχνολογίας που έχουν τη δυνατότητα εφαρµογής τελικοεισπνευστικής απόφραξης.(69) 

 

 

Μέθοδος χορήγησης χαµηλής εισπνευστικής ροής   
 

   Η µέθοδος έχει προταθεί πρόσφατα από τους Lu και συν και συνίσταται στη 

χορήγηση σταθερής χαµηλής εισπνευστικής πίεσης για έναν αναπνευστικό κύκλο 

κατά τη διάρκεια του οποίου γίνεται η καταγραφή της καµπύλης P-V.(70) 

   Για την καταγραφή της µεθόδου ο ασθενής είναι υπό βαθιά καταστολή και 

µυοχάλαση σε µοντέλο αερισµού σταθερού όγκου (volume control) µε σταθερή ροή. 

Για πέντε αναπνευστικούς κύκλους οι παράµετροι στον αναπνευστήρα ρυθµίζονται 

έτσι ώστε το αναπνευστικό σύστηµα να φτάσει σε παθητική FRC πριν την έναρξη 

καταγραφής της καµπύλης P-V ( VT 500 ml,RR 10/ min Ti:Ttot 25%)  Στο τέλος της 

πέµπτης αναπνοής οι παράµετροι στον αναπνευστήρα αλλάζουν σε : VT 500, 1000 ή  

1500 ml, RR 5/ min Ti:Ttot 80%.  Με αυτές τις συνθήκες χορηγείται σταθερή 

εισπνευστική ροή 3, 6ή 12 L/min ( για τιµές προκαθορισµένου όγκου 500, 1000 ή 

1500  ml ) επί 9,6 sec για ένα αναπνευστικό κύκλο, κατά τη διάρκεια του οποίου 

γίνεται η καταγραφή της καµπύλης P-V (Σχ 2.5).(70) 

   Σε συνθήκες χορήγησης της χαµηλότερης τιµής εισπνευστικής ροής (3 l/min) η 

καµπύλη P-V που καταγράφεται µε τη µέθοδο αυτή έχει βρεθεί ότι είναι σχεδόν 

ταυτόσηµη µε τις αντίστοιχες που καταγράφονται µε τις δύο άλλες µεθόδους 

(υπερσύριγγας και τελικοεκνευστικής απόφραξης ).(70)  Επιπλέον οι τιµές των LIP και  

UIP που υπολογίστηκαν και µε τις τρεις µεθόδους δε διέφεραν σηµαντικά µεταξύ 

τους. (70) 

 

Πλεονεκτήµατα της µεθόδου 
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   Η µέθοδος πλεονεκτεί σηµαντικά σε σχέση µε τις δύο άλλες προαναφερθείσες 

µεθόδους.  Είναι ασφαλής, µε µεγάλη αναπαραγωγιµότητα και µπορεί να γίνει 

εύκολα χωρίς να απαιτείται ειδικός εξοπλισµός.  Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα 

όµως σε σχέση µε τις άλλες µεθόδους αφορά τη διάρκεια καταγραφής της καµπύλης 

που µε τη µέθοδο αυτή είναι περίπου 10 sec. 

 

 

 
 
Σχ 2.5 Αριστερά: Ταυτόχρονη καταγραφή των κυµατοµορφών της πίεσης 

αεραγωγών Paw του αναπνέοµενου όγκου ( V), της ροής V’ κατά τη διάρκεια  

καταγραφής της καµπύλης P-V µε τη µέθοδο χορήγησης χαµηλής εισπνευστικής 

ροής ∆εξιά: Καµπύλη P-V όπως καταγράφεται µε τη µέθοδο αυτή  . Με το βέλος 

επισηµαίνεται το LIP. 

 
Μειονεκτήµατα και περιορισµοί της µεθόδου  

 

   Το αρχικό τµήµα της καµπύλης που καταγράφεται µε αυτή τη µέθοδο επηρεάζεται 

σηµαντικά από τις αντιστάσεις του αναπνευστικού συστήµατος.  Σε ασθενείς µε 

αποφρακτική νόσο των πνευµόνων, ή όταν η καταγραφή της καµπύλης γίνεται µε 

χορήγηση εισπνευστικής ροής ≥ 9 l/min παρατηρείται σηµαντική µετατόπιση της 

καµπύλης προς τα δεξιά µε αποτέλεσµα την υπερεκτίµηση του LIP.(70) 

   Ο βασικός περιορισµός της µεθόδου είναι το ότι δε µπορεί να εφαρµοστεί µε  όλους 

τους τύπους αναπνευστήρων. Οι περισσότεροι αναπνευστήρες- 

(συµπεριλαµβανοµένων και αυτών νέας τεχνολογίας) δεν διαθέτουν το απαραίτητο 
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λογισµικό που να επιτρέπει τη χορήγηση της απαιτούµενης χαµηλής εισπνευστικής 

ροής .  Ενώ επιπλέον για την ανάλυση της καµπύλης απαιτείται η ύπαρξη οθόνης του 

αναπνευστήρα και ειδικό πρόγραµµα ανάλυσης. 
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 

 
 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Α. Ελεγχόµενα µοντέλα µηχανικού αερισµού 

 

   Οι εισπνευστικές αντιστάσεις εκτιµώνται εύκολα µε τη µέθοδο της ταχείας 

απόφραξης των αεραγωγών  στο τέλος της εισπνοής σε ασθενείς υπό καταστολή και 

µυοχάλαση σε συνθήκες αερισµού σταθερής ροής.(71, 72) 

   Στο τέλος της εισπνοής εφαρµόζεται µηχανική απόφραξη των αεραγωγών 

διάρκειας 3 sec µε την ενεργοποίηση του ειδικού κοµβίου του αναπνευστήρα. 

Αµέσως µετά την απόφραξη των αεραγωγών παρατηρείται απότοµη ελάττωση της 

Paw από την µέγιστη δυναµική πίεση (Ppeak) σε µια αρχική πίεση (P1) αντίστοιχα 

προς την χρονική στιγµή που  µηδενίζεται η εισπνευστική V’.  H πτώση αυτή 

αντανακλά την πίεση που καταναλώνεται για την υπερνίκηση των αντιστάσεων των  

αεραγωγών.  Ακολούθως η Paw ελαττώνεται βαθµιαία και σταθεροποιείται σε µία  

νέα τιµή Pplateau, η οποία αντιπροσωπεύει την στατική τελικοεισπνευστική πίεση 

του αναπνευστικού συστήµατος (Σχ 3.1). 

   Οι ολικές εισπνευστικές αντιστάσεις του αναπνευστικού συστήµατος (Rmax)  

υπολογίζονται από τη σχέση :  

Rmax=(Ppeak-Pplateau)/V’ (cm H2O/L/sec), 

όπου V’ η σταθερή εισπνευστική ροή πριν την απόφραξη 

   Οι  αντιστάσεις των αεραγωγών Rmin υπολογίζονται από τη σχέση : 
 

Rmin=(Ppeak-Pi)/V’ (cm H2O/L/sec) 

   H διαφορά (∆R)  Rmax- Rmin αντανακλά την ανοµοιογένεια του πνευµονικού 

παρεγχύµατος και /ή τις ελαστικές αντιστάσεις των ιστών του θωρακικού τοιχώµατος. 
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Σχ 3.1. Ταυτόχρονη καταγραφή των  κυµατοµορφών του αναπνέοµενου όγκου 

 (V), της ροής (V’) και της πίεσης των αεραγωγών (Paw) κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης τελικοεισπνευστικής απόφραξης  Με τα βέλη επισηµαίνονται οι Ppeak , 

P1 και Pplateau.  

 

 

Β. Υποβοηθούµενα µοντέλα µηχανικού αερισµού. 

 

 Για την µέτρηση των εισπνευστικών αντιστάσεων σε ασθενείς σε υποβοηθούµενα 

µοντέλα µηχανικού αερισµού απαιτείται η εισαγωγή οισοφάγειου καθετήρα για την 

καταγραφή της οισοφάγειας πίεσης(Pes).(73) 

   Οι εισπνευστικές και εκπνευστικές αντιστάσεις εκτιµώνται µε την ταυτόχρονη 

καταγραφή των κυµατοµορφών της διαπνευµονικής πίεσης (PL) του αναπνεόµενου 

όγκου (V) και της ροής (V’) και ορίζονται από το λόγο της µεταβολής της 

διαπνευµονικής πίεσης προς την αντίστοιχη µεταβολή της ροής µεταξύ δύο σηµείων 

ίσου πνευµονικού όγκου (Σχ.3.2).(73) 
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Σχ 3.2.Ταυτόχρονη καταγραφή του πνευµονικού όγκου (V), της ροής (V’)και της 

διαπνευµονικής πίεσης (Prs). Οι αντιστάσεις υπολογίζονται από το λόγο της 

µεταβολής της διαπνευµονικής πίεσης (∆Prs) προς την αντίστοιχη µεταβολή στη 

ροή (∆V’) µεταξύ δύο σηµείων ίσου πνευµονικού όγκου. 

 

   Οι εισπνευστικές αντιστάσεις µπορούν επίσης να υπολογιστούν από το λόγο της 

διαφοράς της διαπνευµονικής πίεσης στο µέσο της εισπνοής και της πίεσης χάλασης που 

αντιστοιχεί στο σηµείο τοµής του άξονα διαπνευµονικής πίεσης–όγκου) προς την 

αντίστοιχη εισπνευστική ροή.  Ο άξονας διαπνευµονικής πίεσης–όγκου σχηµατίζεται 

από την ένωση των σηµείων µηδενικής ροής στην καµπύλη διαπνευµονικής πίεσης –

όγκου (Σχ3.3).(73) 

 

 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ 

 

   Στις ολικές εκπνευστικές αντιστάσεις περιλαµβάνονται οι αντιστάσεις του 

αναπνευστικού συστήµατος, η αντίσταση του τραχειοσωλήνα και οι αντιστάσεις του 

εκπνευστικού κυκλώµατος του αναπνευστήρα.   

   Μέχρι σήµερα δεν έχει περιγραφεί συγκεκριµένη µέθοδος για τη µέτρηση των 

εκπνευστικών αντιστάσεων του αναπνευστικού συστήµατος.  Έµµεσα οι εκπνευστικές 

αντιστάσεις µπορούν να µετρηθούν µετά την εφαρµογή απόφραξης διάρκειας 2-3 sec σε 

τυχαία χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια παθητικής εκπνοής . 
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Σχ 3.3. Μέτρηση των εισπνευστικών αντιστάσεων από την καµπύλη 

διαπνευµονικής πίεσης –όγκου. Η γραµµή που  ενώνει τα σηµεία µηδενικής ροής 

αναπαριστά την πίεση χάλασης (Prelax). Οι εισπνευστικές αντιστάσεις 

υπολογίζονται από το λόγο της διαπνευµονικής πίεσης στο µέσο της εισπνοής 

(PLmin) και της πίεσης χάλασης που αντιστοιχεί στο σηµείο τοµής του άξονα 

διαπνευµονικής πίεσης –όγκου (οριζόντια διακεκοµµένη γραµµή ) προς την 

αντίστοιχη εισπνευστική ροή 

 
 

Οι εκπνευστικές αντιστάσεις υπολογίζονται από το λόγο της διαφοράς της 

κυψελιδικής πίεσης και της πίεσης αεραγωγών προς την αντίστοιχη εκπνευστική ροή.  

Η κυψελιδική  πίεση υπολογίζεται από την στατική εκπνευστική ενδοτικότητα.(69) 

   Στην  τρίτη µελέτη αυτής της εργασίας προτείνεται µία νέα µέθοδος για τον 

υπολογισµό των εκπνευστικών αντιστάσεων µε βάση την καµπύλη ροής όγκου 

(V’/V) και την εκπνευστική καµπύλη P-V.  

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ (ΡΕΕΡi, st ) ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ 

(ΡΕΕΡi, dyn) ΕΝ∆ΟΓΕΝΟΥΣ ΡΕΕΡ 
 

   Η ΡΕΕΡi µπορεί να µετρηθεί  εύκολα σε ασθενείς υπό καταστολή και µυοχάλαση µε 

τη µέθοδο της  απόφραξης των αεραγωγών στο τέλος της εκπνοής.(74)  Σε παθητικές 
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συνθήκες πραγµατοποιείται µηχανική απόφραξη της εκπνευστικής θυρίδας του 

αναπνευστήρα διάρκειας 2-5 sec µε την ενεργοποίηση του ειδικού κοµβίου . Εάν 

υπάρχει ΡΕΕΡi µετά την απόφραξη, η Paw αυξάνεται προοδευτικά και σταθεροποιείται 

σε µία τιµή η οποία αντιστοιχεί στη στατική ΡΕΕΡi (ΡΕΕΡi,st) που αντιπροσωπεύει την 

τελικοεκπνευστική ελαστική πίεση επαναφοράς του αναπνευστικού συστήµατος.(74) 

   Η µέτρηση της δυναµικής ΡΕΕΡi (ΡΕΕΡi,dyn) µπορεί να γίνει µε την ταυτόχρονη 

παρατήρηση των κυµατοµορφών της ροής και της Paw.(69)  Ως ΡΕΕΡi,dyn ορίζεται η 

πίεση των αεραγωγών την χρονική στιγµή που η ροή γίνεται εισπνευστική και 

αντιπροσωπεύει την πίεση που απαιτείται για την αντιστάθµιση της ΡΕΕΡi.  Σε συνθήκες 

ανοµοιογένειας του πνευµονικού παρεγχύµατος και ιδιαίτερα σε  ασθενείς  µε ΧΑΠ η 

ΡΕΕΡi,dyn είναι µικρότερη από την ΡΕΕΡi st (Σχ3.4).(75) 

 

 
 
Σχ 3.4 . Ταυτόχρονη καταγραφή των κυµατοµορφών της Paw  καιV’ κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης τελικοεκπνευστικής απόφραξης για την µέτρηση της 

στατικής (ΡΕΕΡi ,st) και δυναµικής (ΡΕΕΡi,dyn) ενδογενούς ΡΕΕΡ. 

 
 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

   Η στατική ελαστικότητα του αναπνευστικού συστήµατος (Est,rs) εκτιµάται µε τη 

µέθοδο της τελικοεισπνευστικής και τελικοεκνευστικής απόφραξης από τη σχέση:(69) 

Est,rs= ( Pplateau - ΡΕΕΡi ,st)/ VT , 

όπου VT όγκος πριν την απόφραξη των αεραγωγών  
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   Η στατική ενδοτικότητα του αναπνευστικού συστήµατος (Cst,rs) είναι το 

αντίστροφο της στατικής ελαστικότητας  και υπολογίζεται από την σχέση: 

Cst,rs = 1/ Est,rs VT/( Pplateau - ΡΕΕΡi ,st) 

 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΑΝΩ 

ΑΠΟ ΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ FRC. 
 

   Απευθείας µέτρηση του τελικοεκνευστικού όγκου πάνω από την παθητική FRC 

µπορεί να γίνει µε τη µέτρηση του συνολικού εκπνεόµενου όγκου κατά τη διάρκεια 

περιόδου άπνοιας ικανού χρόνου ώστε ο ασθενής να φτάσει σε παθητική FRC 

(Σχ3.5).  Ο όγκος αυτός αντιπροσωπεύει τον συνολικό όγκο πάνω από την παθητική 

FRC στο τέλος της εισπνοής (VEI).  Η διαφορά µεταξύ VEI και αναπνεόµενου όγκου 

(VT) αντιπροσωπεύει τον τελικοεκπνευστικό όγκο πάνω από τον όγκο ισορροπίας του 

αναπνευστικού συστήµατος (VEE) (Σχ3.5).(69) 

 

           
 

Σχ  3.5. Σχηµατική παράσταση της µεθόδου µέτρησης του τελικοεκνευστικού 

όγκου πάνω από την FRC (VEE) µετά την εφαρµογή παρατεταµένης άπνοιας. 

Η διαφορά µεταξύ του τελικοεισπνευστικού (V)  και αναπνεόµενου(VT )όγκου 

αντιπροσωπεύει τον τελικοεκνευστικό όγκο πάνω  από τον όγκο ισορροπίας 

του αναπνευστικού συστήµατος(VEE) . 
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ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΟΗΣ ΟΓΚΟΥ (V’/V) - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΡΟΗ 
 

   Σε ασθενείς υπό µηχανική υποστήριξη της αναπνοής η καµπύλη V’/V µπορεί να 

δώσει αρκετές πληροφορίες για την µηχανική του αναπνευστικού συστήµατος.   

   Κατά τη διάρκεια παθητικής εκπνοής σε ασθενείς σε ελεγχόµενα µοντέλα 

µηχανικού αερισµού η οδηγός πίεση για την εκπνοή είναι η ελαστική πίεση 

επαναφοράς του αναπνευστικού συστήµατος (Pelrs).  Η πίεση αυτή καταναλώνεται 

για την αντιστάθµιση των εκπνευστικών αντιστάσεων του αναπνευστικού 

συστήµατος και κάθε χρονική στιγµή είναι ίση και αντίθετη µε την πίεση που 

οφείλεται στις εκπνευστικές αντιστάσεις (Prex).(73) 

   Σε ασθενείς µε φυσιολογική µηχανική του αναπνευστικού συστήµατος η καµπύλη 

V’/V σε όλη τη διάρκεια της εκπνοής (από τον τελικοεισπνευστικό έως τον 

τελικοεκπνευσικό όγκο πνεύµονα) είναι γραµµική και η κλίση της καµπύλης 

αντιστοιχεί στην χρονική σταθερά ( time constant, τ ) του αναπνευστικού 

συστήµατος. 

   Ασθενείς µε χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια και ασθενείς µε ARDS πολύ 

συχνά εµφανίζουν περιορισµό στην εκπνευστική ροή (ΠΕΡ) ως συνέπεια της 

δυναµικής σύγκλισης των αεραγωγών.  Επί παρουσίας περιορισµού στην εκπνευστική 

ροή η οδηγός πίεση στην εκπνοή είναι η διαφορά πίεσης µεταξύ των κυψελίδων και 

της  πίεσης που αντιστοιχεί στο σηµείο σύγκλισης των αεραγωγών. 

   Μέχρι σήµερα για την ανίχνευση ΠΕΡ σε ασθενείς σε µηχανικό αερισµό έχουν 

προταθεί διάφορες µέθοδοι (69).  Οι περισσότερες από αυτές τις µεθόδους βασίζονται 

στην σύγκριση της καµπύλης V’/V που καταγράφεται µετά από µεταβολή της οδηγού 

πίεσης για την εκπνευστική ροή µε την αντίστοιχη  καµπύλη V’/V προ της εφαρµογής 

των χειρισµών  και για τον ίδιο αναπνεόµενο όγκο.  Όταν δεν υπάρχει  ΠΕΡ µε την 

αύξηση ή µείωση της οδηγού πίεσης η εκπνευστική ροή για τον ίδιο όγκο αυξάνεται ή 

µειώνεται αντίστοιχα . 

   Επί παρουσίας ΠΕΡ σε όλο ή σε τµήµα του εκπνεόµενου όγκου η εκπνευστική ροή 

εξαρτάται από την διαφορά πίεσης µεταξύ της κυψελίδας και της  πίεσης  που 

αντιστοιχεί στο σηµείο σύγκλισης των αεραγωγών και ως εκ τούτου δεν 

µεταβάλλεται (ή µεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα) µε την µεταβολή της οδηγού 

πίεσης (Σχ3.6). 
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   Αύξηση της οδηγού πίεσης γίνεται είτε µε την  εφαρµογή αρνητικής εκπνευστικής 

πίεσης (negative expiratory pressure,NEP), είτε µε µείωση της εφαρµοζόµενης ΡΕΕΡ.  

Εάν δεν εφαρµόζεται ΡΕΕΡ αύξηση της οδηγού πίεσης γίνεται  µε την αποσύνδεση 

του ασθενούς από τον αναπνευστήρα (Σχ3.6).(76, 77) 

 

 

 

 
 

 

Σχ 3.6.  Εκπνευστικές καµπύλες  ροής–όγκου (V’/V) σε δύο ασθενείς πριν 

(γκρι γραµµή ) και µετά (µαύρη γραµµή) την εφαρµογή αρνητικής πίεσης 

(NEP). Α: Χωρίς περιορισµό στην εκπνευστική ροή (αύξηση της 

εκπνευστικής ροής για τον ίδιο όγκο µετά από την εφαρµογή NEP.  Β. Με 

περιορισµό στην εκπνευστική ροή, (η εκπνευστική ροή για τον ίδιο όγκο δε 

µεταβλήθηκε µετά την εφαρµογή NEP).  
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 ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 1. ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΙΕΣΗΣ-ΧΡΟΝΟΥ (P-T) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

ΜΕ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ΟΞΕΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ∆ΥΣΧΕΡΕΙΑΣ 

(ΑRDS) 

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
   Σε ασθενείς µε ARDS υπό µηχανική υποστήριξη της αναπνοής, η καταγραφή της 

καµπύλης Πίεσης– Όγκου (P-V) και ο προσδιορισµός του κατώτερου (Low Inflection 

Point, LIP) και ανώτερου σηµείου (Upper Inflection Point, UIP) σύγκλισης 

αποτελούν βασική διαγνωστική παρέµβαση. 

   Πρόσφατα προτάθηκε µία νέα µέθοδος καταγραφής της καµπύλης P-V σε ένα 

αναπνευστικό κύκλο µε χορήγηση σταθερής χαµηλής εισπνευστικής ροής. 

   Υποθέσαµε ότι κατά τη διάρκεια  έκπτυξης του πνεύµονα µε χαµηλή εισπνευστική 

ροή το LIP και UIP µπορούν να προσδιοριστούν  από την καµπύλη Πίεσης–Χρόνου 

(Ρ-Τ) αντί της καµπύλης P-V. 

    Μέθοδος.  Μελετήθηκαν 11 ασθενείς µε ARDS υπό καταστολή και µυοχάλαση.  

Όλοι οι ασθενείς ήταν υπό µηχανική υποστήριξη της αναπνοής σε µοντέλο αερισµού 

σταθερού όγκου (volume control).  Αρχικά οι συνθήκες στον αναπνευστήρα 

ρυθµίζονταν έτσι ώστε η καταγραφή της καµπύλης να ξεκινάει από τη θέση 

ισορροπίας του αναπνευστικού συστήµατος (Λειτουργική Ζωτική Χωρητικότητα, 

FRC).  Στη συνέχεια η αναπνευστική συχνότητα (f), ο αναπνεόµενος όγκος (VT), και 

η σχέση εισπνευστικού προς ολικού αναπνευστικού χρόνου (Ti/TTOT) καθορίζονταν 

σε 5 αναπνοές /min, 500 ή 1500 ml και 80% αντίστοιχα.  Με αυτές τις συνθήκες , για 

ένα αναπνευστικό κύκλο δίνονταν σταθερή εισπνευστική ροή (VI’) 0.05 l/s ή 0.15 l/s  

(ανάλογα µε τον αναπνεόµενο όγκο) επί 9,6 sec.  Σε κάθε ασθενή οι καµπύλες P-V 

και Ρ-Τ καταγράφηκαν σε δύο επίπεδα ΡΕΕΡ, 0 και 10 cmH2O και µε ελάχιστo 

(<0.1sec) ή µέγιστο (0.4sec) χρόνο χορήγησης της VI’. 
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   Αποτελέσµατα.  Με την ελάχιστη καθυστέρηση χορήγησης της VI (<0.1sec) η 

καµπύλη Ρ-Τ  δε διέφερε από την καµπύλη P-V.  Σε όλες τις συνθήκες το LIP και  

UIP που υπολογίστηκαν από την καµπύλη Ρ-Τ δε διέφερε σηµαντικά από τις τιµές 

που υπολογίστηκαν από την αντίστοιχη καµπύλη P-V.  Με τη µέγιστη καθυστέρηση 

συγκριτικά µε την καµπύλη P-V, το αρχικό τµήµα της καµπύλης Ρ-Τ εµφάνισε 

σηµαντική µετατόπιση προς τα αριστερά, ενώ επιπλέον  LIP και UIP δεν 

αναγνωρίστηκαν σε ένα και δύο ασθενείς αντίστοιχα. 

   Συµπεράσµατα.  Εφόσον η εισπνευστική ροή χορηγείται µε την ελάχιστη 

καθυστέρηση και για τις ίδιες συνθήκες η καµπύλη Ρ-Τ είναι σχεδόν ταυτόσηµη µε 

την καµπύλη P-V και επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισµό του LIP και UIP.  Η 

καθυστέρηση στη χορήγηση της εισπνευστικής ροής προκαλεί σηµαντική µετατόπιση 

του αρχικού τµήµατος της καµπύλης Ρ-Τ προς τα αριστερά, µε αποτέλεσµα σε 

ορισµένες περιπτώσεις το LIP και UIP να µην αναγνωρίζονται. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

   Σε ασθενείς µε σύνδροµο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS) σε µηχανική 

υποστήριξη της αναπνοής η καταγραφή της καµπύλης P-V του αναπνευστικού 

συστήµατος δίνει σηµαντικές πληροφορίες για τον καθορισµό της στρατηγικής 

µηχανικού αερισµού.(55) 

   Συνήθως σε ασθενείς µε ARDS η καµπύλη P-V  έχει σιγµοειδή µορφή.  Το 

κατώτερο και ανώτερο σηµείο που αφορίζουν το γραµµικό τµήµα της καµπύλης 

αναφέρονται ως κατώτερο (LIP) και ανώτερο (UIP) σηµείο σύγκλισης αντίστοιχα.(55) 

   Μελέτες σε πειραµατόζωα και σε ανθρώπους έχουν δείξει ότι µηχανικός αερισµός 

µε όρια πίεσης µεταξύ των δύο αυτών σηµείων µειώνει σηµαντικά το κίνδυνο 

εµφάνισης οξείας βλάβης πνεύµονα που οφείλεται στο µηχανικό αερισµό (VΑLI), µία 

οντότητα που σχετίζεται µε σηµαντική αύξηση  της νοσηρότητας και θνητότητας 

ασθενών µε ARDS.(31, 35, 36, 39, 40, 51, 78)) 

   Υπάρχουν δεδοµένα που υποστηρίζουν ότι η θνησιµότητα ασθενών µε ΑRDS 

µειώθηκε σηµαντικά όταν η στρατηγική αερισµού βασίστηκε σε πληροφορίες που 

πάρθηκαν από την καµπύλη P-V.(46)  Ο Rannieri και συν σε µία πρόσφατη µελέτη 

έδειξαν ότι η εφαρµογή ΡΕΕΡ µεγαλύτερης από το LIP και τελικοεισπνευστικής 

στατικής πίεσης (Pplateau) µικρότερης από το UIP µειώνει σηµαντικά την 

πνευµονική και συστηµατική φλεγµονώδη αντίδραση.(39)  Τα παραπάνω συνηγορούν 

στο ότι ο προσδιορισµός του LIP και UIP είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για τον ασφαλή 

µηχανικό αερισµό ασθενών µε ARDS.  

   Μέχρι πρόσφατα η καταγραφή της καµπύλης P-V γινόταν µε µεθόδους που ήταν 

ιδιαίτερα χρονοβόρες και µε σηµαντικό βαθµό δυσκολίας (55, 67, 68).  Ο Lu και συν 

εισήγαγαν µία απλή µέθοδο καταγραφής της καµπύλης (70).  Σύµφωνα µε τη µέθοδο 

αυτή ο ασθενής αερίζεται σε µοντέλο volume control και µε συνθήκες αερισµού: 

αναπνευστική συχνότητα (f) 5αν/min, σχέση εισπνευστικού προς ολικού 

αναπνευστικού χρόνου (Ti/TTOT ) 80% και αναπνεόµενο όγκο (VT) 500 ή 1500 ml.  

Με τις συνθήκες αυτές για έναν αναπνευστικό κύκλο χορηγείται σταθερή 

εισπνευστική ροή (VI’) 0.05 l/s ή 0.15 l/s  µε VT 500 και 1500 αντίστοιχα  επί 9,6 sec.  

Οι συγγραφείς έδειξαν ότι η καµπύλη P-V που καταγράφεται µε τη µέθοδο αυτή δε 

διέφερε σηµαντικά από τις αντίστοιχες που καταγράφηκαν µε τις κλασσικές µεθόδους 
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της υπερσύριγγας και της τελικοεισπνευστικής απόφραξης.  Επιπλέον η κλίση της 

καµπύλης και το LIP ήταν ίδια και µε τις τρεις µεθόδους.  

   Υποθέσαµε ότι η καµπύλη P-V που καταγράφεται µε αυτή τη µέθοδο µπορεί να 

καθοριστεί από τη σχέση πίεσης- χρόνου αντί της σχέσης πίεσης-όγκου.  Σε µοντέλο 

αερισµού σταθερού όγκου (volume control) η ροή δίνεται µε τετραγωνική 

κυµατοµορφή και συνεπώς η πίεση έχει την ίδια σχέση και µε  τον όγκο και το χρόνο. 

   Ο προσδιορισµός της καµπύλης από τη σχέση Ρ-Τ µπορεί να υπερκεράσει το 

πρόβληµα που σχετίζεται µε την καταγραφή του όγκου.  Αρκετοί αναπνευστήρες δεν 

έχουν τη δυνατότητα συνεχούς καταγραφής κυµατοµορφών µε αποτέλεσµα να είναι 

δύσκολη η καταγραφή της καµπύλης P-V.  Επιπλέον για την καταγραφή της 

καµπύλης Ρ-Τ δεν απαιτείται η ύπαρξη οθόνης του αναπνευστήρα και µπορεί να γίνει 

εύκολα στην οθόνη παρακολούθησης του ασθενούς µε µόνο εξοπλισµό ένα 

µορφοµετατροπέα πίεσης.  

Σκοπός αυτής της µελέτης ήταν ο έλεγχος της ακρίβειας προσδιορισµού των LIP και 

UIP από την καµπύλη πίεσης–χρόνου (Ρ-Τ).  Οι τιµές των LIP και UIP που 

υπολογίστηκαν από την καµπύλη Ρ-Τ συγκρίθηκαν µε τις αντίστοιχες τιµές που 

υπολογίστηκαν από την καµπύλη P-V.  Επιπλέον µε δεδοµένο ότι ορισµένοι 

αναπνευστήρες δεν έχουν τη δυνατότητα άµεσης χορήγησης της προκαθορισµένης 

εισπνευστικής ροής, έγινε η καταγραφή της καµπύλης Ρ-Τ µετά από εισαγωγή 

χρονικής καθυστέρησης στην επίτευξη της καθορισµένης ροής και µελετήθηκε η 

επίδραση της καθυστέρησης αυτής στο σχήµα της καµπύλης P-V. 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ - ΥΛΙΚΟ  
 

   Μελετήθηκαν 11 ασθενείς µε ARDS υπό µηχανικό αερισµό.  Η διάγνωση του 

ARDS έγινε µε βάση τις Θέσεις Οµοφωνίας για το ARDS  

   Σαν κριτήρια αποκλεισµού ορίστηκαν:(1) το ιστορικό αποφρακτικής νόσου και (2) 

η ύπαρξη σωλήνα παροχέτευσης στην υπεζωκοτική κοιλότητα µε διαπιστωµένη 

διαφυγή αέρα.  

   Το πρωτόκολλο διεξήχθη στα πλαίσια της συνήθους κλινικής πρακτικής και ως εκ 

τούτου, έγγραφη συγκατάθεση συµµετοχής στη µελέτη δε ζητήθηκε από κανένα 

ασθενή .  
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   Όλοι οι ασθενείς ήταν διασωληνωµένοι υπό µηχανικό αερισµό (Siemens, Servo 

Ventilator 300, Solna, Sweden) σε ελεγχόµενο µοντέλο αερισµού σταθερού όγκου, µε 

σταθερή ροή και οι αρχικές συνθήκες αερισµού είχαν προκαθορισθεί από τον 

θεράποντα ιατρό.  Οι ασθενείς ήταν υπό καταστολή και µυοχάλαση µε προποφόλη-

φεντανύλη και cis-atracurium.  

 

Πιν. 4.1 Χαρακτηριστικά των ασθενών.  Α: Άρρεν, Θ: Θήλυ, ΚΕΚ: 

κρανιοεγκεφαλική κάκωση. 

Ασθενής   Ηλικία    Φύλο    ΑLI score     PaO2/FiO2       Αιτία         Υποκείµενη  νόσος     

No.   (έτη)                                                                              ARDS 

1.           58          Μ      3.25             69           Εισρόφηση          Πολυµυοσίτιδα 

2.           76          F       2.75            110          Πνευµονία            Καµία 

3.           69          Μ      1.25            183          Πνευµονία           Φαρ/κη∆ηλ/ση 

4.           65          Μ      2.5              128          Σήψη                    Ηπατική Ανε/ια 

5.           35          Μ      2.0              100          Πνευµονία            ΚΕΚ 

6.           40          F       1.75              28          Σήψη                    Πολυτραυµατίας 

7.           67          Μ      2.0              136          Πνευµονία           ΚΕΚ 

8.           75          F       2.75              83          Σήψη                   Ουρολόιµωξη 

9.           75          Μ      3.25             82           Πνευµονία          Θλάσεις πνεύµονα 

10.         41          F       3.25            168          Εισρόφηση          ΚΕΚ 

11.         71          F       2.66            118          Εισρόφηση          Παρ’ ολίγον πνιγµός  

Μ.Τ      61.1                 2.49            119                           

 

   Σε όλη τη διάρκεια της µελέτης γινόταν συνεχής καταγραφή της ροής (V’ ) µέσω 

θερµαινόµενου πνευµοταχογράφου (Hans-Rudolf 3700, Kansas, U.S.A.) και 

µορφοµετατροπέα πίεσης, που είχαν τοποθετηθεί µεταξύ του τραχειοσωλήνα και του 

τµήµατος Υ του αναπνευστικού κυκλώµατος.  Ο όγκος (VΤ) υπολογίζονταν αυτόµατα 

σε κάθε χρονική στιγµή από την ολοκλήρωση της κυµατοµορφής της V’.  Η πίεση 

των αεραγωγών (Paw) καταγραφόταν συνεχώς µέσω µορφοµετατροπέα πίεσης 

(Micro-Switch 140PC, Honeywell Ltd., Ontario, Canada) από οπή ευρισκόµενη 

µεταξύ του πνευµοταχογράφου και του ενδοτραχειακού σωλήνα (Σχ 4.1).   
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 Σχ  4.1 .Σχηµατική απΕικ.όνιση της συνδεσµολογίας που χρησιµοποιήθηκε στη 

µελέτη για την καταγραφή των δεδοµένων. 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
 
   Αρχικά η συγκέντρωση του εισπνεόµενου Ο2 (FiO2) ρυθµίστηκε να είναι 1.0 και 

παρέµεινε έτσι σε όλη τη διάρκεια της µελέτης.  

   Οι σχέσεις Ρ-Τ και  P-V µελετήθηκαν µε τυχαία σειρά, σε 2 επίπεδα ΡΕΕΡ (0 και 10 

cmH2O).  Σε κάθε επίπεδο ΡΕΕΡ οι παράµετροι του αναπνευστήρα (αναπνεόµενος 

όγκος (VT)) και αναπνευστική συχνότητα (f) ήταν παρόµοιες µε αυτές που είχε  

καθορίσει ο θεράπων ιατρός και οι ασθενείς  παρέµεναν σε αυτές τις συνθήκες 

αερισµού για τουλάχιστον 15 min. 

   Μετά το τέλος της περιόδου αυτής και προκειµένου το αναπνευστικό σύστηµα να 

είναι σε θέση ισορροπίας, πριν την έναρξη της καταγραφής της καµπύλης, οι 

συνθήκες αερισµού καθορίζονταν για 5 αναπνοές σε:  

VT 500-600 ml µε σταθερή ροή, f 10 αν /min καιΤΙ/ΤΤΟΤ 30%.  

Στο τέλος της 5ης αναπνοής οι παράµετροι στον αναπνευστήρα άλλαζαν ως εξής:  

VT 500 ή 1500 ml , f  5 αν /min καιΤΙ/ΤΤΟΤ 80%  

   Με αυτές τις συνθήκες στον επόµενο αναπνευστικό κύκλο δίνονταν χαµηλή VI’ 

0.05 (όταν ο VT  καθορίζονταν σε 500 ml) ή 0.15ml/sec (όταν ο VT  καθορίζονταν σε 

1500 ml) επί 9.6sec.  
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   Ο τύπος αναπνευστήρα που χρησιµοποιήθηκε στη µελέτη έχει τη δυνατότητα  

προεπιλογής του χρόνου που η καθορισµένη ροή θα φτάσει τη µέγιστη τιµή.  Με αυτό 

το δεδοµένο σχεδιάστηκε ένα επιµέρους τµήµα της µελέτης µε τη ροή να φτάνει τη 

προκαθορισµένη τιµή µε (χρόνος 0.4sec) ή χωρίς χρονική καθυστέρηση (χρόνος < 0.1 

sec) ( Εικ. 4.1).  

 

 
 

Εικ. 4.1.  ΑπΕικ.ονίζεται η κυµατοµορφή της Ροής σε σχέση µε το χρόνο σε δύο 

επίπεδα εισπνευστικής ροής (0.05 l/sec και 0.15 l/sec). Συνεχής γραµµή:χορήγηση 

της εισπνευστικής ροής  µε ελάχιστη καθυστέρηση (<0.1sec), διακεκοµµένη 

γραµµή: χορήγηση της εισπνευστικής ροής µε µέγιστη χρονική καθυστέρηση.  

  

   Σε κάθε επίπεδο ΡΕΕΡ και σε κάθε συνθήκη χορηγούµενης VI πραγµατοποιήθηκαν 

τρεις προσπάθειες µε VT 500 ml και τρεις µε VT 1500 ml.  Μεταξύ της κάθε 

προσπάθειας ο ασθενής αερίζοταν µε τις αρχικές συνθήκες αερισµού.  

   Εάν µε  ΡΕΕΡ 0 cmH2O και VT  1500 ml η τιµή της τελικοεισπνευστικής στατικής 

πίεσης προσέγγιζε ή υπερέβαινε τα 50 cmH2O (± 5 cmH2O), ή υπήρχε σαφής ένδειξη 

µεταβολής της κλίσης της καµπύλης P-V στο τέλος της εισπνοής, οι αντίστοιχες 

προσπάθειες µε ΡΕΕΡ 10 cmH2O δεν γινόταν για λόγους ασφάλειας του ασθενούς. 

   Επιπλέον µετρήθηκαν η στατική ενδοτικότητα (Cst,rs) και οι συνολικές αντιστάσεις 

(Rrs) του αναπνευστικού συστήµατος µε τη µέθοδο της βραχείας απόφραξης των 

αεραγωγών στο τέλος της εισπνοής.(71, 72) 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ   
 
   Για την ανάλυση της καµπύλης Ρ-Τ και P-V χρησιµοποιήθηκε η  σιγµοειδής 

εξίσωση που έχει προταθεί από τον Venegas και συν.(79) 

V=a+b[1+e-(P-c)/d] –1 (1) 

όπου: Ρ είναι η πίεση που αντιστοιχεί σε δεδοµένη τιµή όγκου (V) πάνω από τον 

τελικοεισπνευστικό πνευµονικό όγκο, a και b οι τιµές όγκου που αντιστοιχούν στην 

κατώτερη και ανώτερη ασύµπτωτη της καµπύλης αντίστοιχα, c  η πίεση που 

αντιστοιχεί στο σηµείο που η κλίση της καµπύλης µεταβάλλεται και d το εύρος τιµών 

πίεσης όπου παρατηρείται η µεγαλύτερη µεταβολή όγκου (Εικ. 4.2).  Η παράµετρος c 

αντιστοιχεί επίσης και στην πίεση όπου η ενδοτικότητα είναι µέγιστη. (Cmax= (b-

a)/4d). 

   Έχει βρεθεί ότι η εξίσωση (1) περιγράφει µε µεγάλη ακρίβεια το εισπνευστικό και 

εκπνευστικό σκέλος της καµπύλης P-Vασθενών µε ARDS.(79, 80) 

   Η ανάλυση της καµπύλης P-Τ έγινε µε την ίδια εξίσωση και µε αντικατάσταση του 

όγκου V µε τον χρόνο Τ ως ακολούθως: 

Τ=a+b[1+e-(P-c)/d] –1 (2) 

όπου: Τ χρόνος που αντιστοιχεί σε δεδοµένη τιµή πίεσης (Ρ), a και b οι αντίστοιχες 

προς την κατώτερη και ανώτερη ασύµπτωτη της καµπύλης χρονικές στιγµές, c  η 

πίεση που αντιστοιχεί στο σηµείο που η κλίση της καµπύλης µεταβάλλεται και d το 

εύρος τιµών πίεσης όπου παρατηρείται η µεγαλύτερη µεταβολή χρόνου.  

   Για τη σύγκριση του σχήµατος των καµπυλών P-V και P-Τ, ο όγκος και ο χρόνος 

εκφράστηκαν ως ποσοστό % του αναπνεόµενου όγκου και του εισπνευστικού χρόνου 

(ΤΙ) αντίστοιχα.  Με την αναπροσαρµογή αυτή οι εξισώσεις (1,2) τροποποιήθηκαν ως 

εξής: 

%Vή ΤΙ  =a+b[1+e-(P-c)/d] –1   (3) 

όπου: a και b η κατώτερη και ανώτερη ασύµπτωτες ως προς τον άξονα των y 

αντίστοιχα εκφρασµένες ως ποσοστό του αναπνεόµενου όγκου (για την καµπύλη P-

V) και του εισπνευστικού χρόνου(για την καµπύλη P-Τ) 

   Και στις δύο καµπύλες (P-V και Ρ-Τ), ως LIP και UIP ορίστηκαν η πίεση που 

αντιστοιχεί στο κατώτερο και ανώτερο σηµείο αντίστοιχα όπου η κλίση της καµπύλης 

µεταβάλλεται. 
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  Εικ. 4.2. Καµπύλη P-V σε έναν από τους ασθενείς, όπως έχει αναλυθεί µε βάση 

την εξίσωση του Venegas και συν. Ρ είναι η πίεση που αντιστοιχεί σε δεδοµένη τιµή 

όγκου (V) πάνω από τον τελικοεισπνευστικό πνευµονικό  όγκο, a και b οι τιµές όγκου 

που αντιστοιχούν στην κατώτερη και ανώτερη ασύµπτωτη της καµπύλης αντίστοιχα, 

c  η πίεση που αντιστοιχεί στο σηµείο που η κλίση της καµπύλης µεταβάλλεται  και d 

το εύρος τιµών πίεσης όπου παρατηρείται η µεγαλύτερη µεταβολή όγκου. 

 

    Ο προσδιορισµός των LIP και UIP έγινε από τις υπολογιζόµενες τιµές c και d µε 

βάση τις εξισώσεις: 

LIP=c-1.317d  (4) 

UIP=c+1.317d  (5). 

   Για την ανάλυση και την προσαρµογή της καµπύλης Ρ-Τ και Ρ-V χρησιµοποιήθηκε 

συγκεκριµένος αλγόριθµος, βάσει του οποίου υπολογίστηκαν µε ακρίβεια οι 

παράµετροι a,b,c,d. 

   Τα αποτελέσµατα εκφράστηκαν ως µέση τιµή ± σταθερή απόκλιση (means ± SD). 

Θεωρήθηκε ότι υπάρχει LIP εάν η υπολογιζόµενη τιµή µε βάση την εξίσωση (4) ήταν 

µεγαλύτερη από το επίπεδο της εφαρµοζόµενης ΡΕΕΡ.  Αντίστοιχα θεωρήθηκε ότι 

υπάρχει UIP εάν η τιµή που υπολογίστηκε από την εξίσωση (5) ήταν µικρότερη από 

την τελικοεισπνευστική στατική πίεση.  

   Τα δεδοµένα αναλύθηκαν µε πολυπαραγοντική ανάλυση µεταβλητότητας για 

επαναλαµβανόµενες µετρήσεις (ANOVA).  Αν η τιµή F ήταν στατιστικά σηµαντική 
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ακολουθήθηκε η δοκιµασία Tukey για την αναγνώριση στατιστικά σηµαντικών 

διαφορών. Τιµές p < 0.05 ορίστηκαν ως στατιστικά σηµαντικές.  Όπου 

αναγνωρίστηκε LIP και UIP από την καµπύλη Ρ-V η σύγκριση µεταξύ των δύο 

µεθόδων στον προσδιορισµό των LIP και UIP έγινε µε τη µέθοδο Bland and Altman  

Τα όρια συµφωνίας εκφράστηκαν ως µέση τιµή ±1.96 SD και ως διάστηµα 

εµπιστοσύνης ορίστηκε το 95%.   

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

   Μελετήθηκαν 6 άνδρες και 5 γυναίκες ηλικίας 61.1±15.4 ετών.  Η µέση τιµή του 

λόγου PaO2 / FiO2 ήταν 119± 0.67 και η βαθµολογία βαρύτητας της οξείας βλάβης 

πνεύµονα  (ALI score ) 2.49±0.67 (Πιν. 4.1). 

   Η στατική ενδοτικότητα (Cst,rs) και οι συνολικές αντιστάσεις (Rrs) του 

αναπνευστικού συστήµατος ήταν 48.3±4.8 cmH2O και  

6.6±0.8cmH2O/l/sec.αντίστοιχα.  

   Σε πέντε ασθενείς για λόγους ασφαλείας των ιδίων δεν εφαρµόστηκε το µέρος του 

πρωτοκόλλου µε ΡΕΕΡ και VT.  Ως εκ τούτου µε αυτές τις συνθήκες, µετρήσεις 

είχαµε µόνο σε έξι ασθενείς.  

   Όπως αναµένονταν για κάθε ξεχωριστή συνθήκη οι τιµές των παραµέτρων c και d 

που υπολογίστηκαν από τις εξισώσεις 1 και 2 ήταν ίδιες µε αυτές που υπολογίστηκαν 

από την εξίσωση (3) όπου ο χρόνος και ο όγκος έχουν εκφραστεί ως ποσοστό % του 

εισπνευστικού χρόνου και αναπνεόµενου όγκου αντίστοιχα. 

 

Ανάλυση της καµπύλης Ρ-Τ και Ρ-V 
 

Με ελάχιστη χρονική καθυστέρηση 

 
   Σε όλες τις περιπτώσεις η ροή έφτασε στη προκαθορισµένη τιµή σε λιγότερο από 

0.1sec. 

Ανεξάρτητα από τον VT και τα επίπεδο της εφαρµοζόµενης ΡΕΕΡ οι παράµετροι a, b, 

c, d και το LIP και UIP που υπολογίστηκαν από την καµπύλες Ρ-Τ και Ρ-V µε βάση 

την εξίσωση (3) δε διέφεραν σηµαντικά . Παράλληλα και το σχήµα της καµπύλης Ρ-Τ 

δε διέφερε από αυτό της αντίστοιχης καµπύλης Ρ-V (Πιν. 4.2, Εικ. 4.3). 
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   Με ΡΕΕΡ 0 cmH2O (ΖΕΕΡ) και VT 500 ml, LIP αναγνωρίστηκε σε 9 ασθενείς και 

από τις δύο καµπύλες.  Σε αυτούς τους ασθενείς το LIP που υπολογίστηκε  από τις 

καµπύλες Ρ-Τ, και Ρ-V ήταν 5.77±2.7 και 5.39±2.2 cmH2O αντίστοιχα.  Σε έναν  

ασθενή, το LIP δεν αναγνωρίστηκε ούτε από την καµπύλη Ρ-Τ ούτε από την καµπύλη 

Ρ-V, ενώ σε έναν άλλο η τιµή του LIP που υπολογίστηκε από την ανάλυση και των 

δύο καµπυλών ήταν µηδενική.  Στους δύο αυτούς ασθενείς LIP δεν αναγνωρίστηκε 

ούτε σε VT 1500 ml.  Στους υπόλοιπους εννέα ασθενείς, µε VT 1500 ml το LIP που 

υπολογίστηκε από τις καµπύλες Ρ-Τ και Ρ-V, ήταν 7.68±4.1 και 7.75±3.8 cmH2O 

αντίστοιχα. 

   Με ΡΕΕΡ και VT 500 ml, LIP αναγνωρίστηκε και από τις δύο καµπύλες µόνο σε 4  

από τους 11 ασθενείς ,έχοντας µετρούµενη τιµή λίγο µεγαλύτερη της εφαρµοζόµενης 

ΡΕΕΡ.  

   Με ΡΕΕΡ και VT 1500 ml,  LIP αναγνωρίστηκε µόνο σε 1 ασθενή. 

   Με  0 ΡΕΕΡ και VT 500 ml , UIP αναγνωρίστηκε σε 3 από τους 11 ασθενείς.  

   Με  0 ΡΕΕΡ και VT 1500 ml, UIP αναγνωρίστηκε σε 7 ασθενείς και στις δύο 

καµπύλες.  

   Με ΡΕΕΡ και VT 500 ml, UIP αναγνωρίστηκε σε 5 ασθενείς ενώ µε ΡΕΕΡ και 

VT 1500 ml σε 5 από τους έξι ασθενείς που εφαρµόστηκε το συγκεκριµένο µέρος  

του πρωτοκόλλου. 

 
Εικ. 4.3. Συνολική καµπύλη  P-V (συνεχής γραµµή) και P-T (διακεκοµµένη 

γραµµή) σε συνθήκες αερισµού : ΡΕΕΡ 0 cm H2O, V’ 0.15 l/sec (VT 1500 ml) και 

ελάχιστη χρονική καθυστέρηση (<0.1sec), Ο αναπνεόµενος όγκος και ο χρόνος 

έχουν εκφραστεί ως ποσοστό του συνολικού εισπνευστικού όγκου και χρόνου 

αντίστοιχα.  
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Στους ασθενείς που αναγνωρίστηκε LIP και UIP η σύγκριση των τιµών που 

υπολογίστηκαν από τις δύο καµπύλες σε όλες τις συνθήκες έγινε µε τη µέθοδο Bland 

and Altman (Πιν. 4.3, Σχ 4.2-4.7). 

 

Με µέγιστη καθυστέρηση. 

 

   Με µέγιστη καθυστέρηση η ροή έφτασε στη προκαθορισµένη τιµή σε 0.40±0.05 και 

0.49±0.06 sec, µε VT 500 και 1500ml αντίστοιχα.  

   Με VT 500 ml και για δεδοµένο ποσοστό αναπνεόµενου όγκου ή εισπνευστικού 

χρόνου, η Paw της καµπύλης Ρ-Τ στην αρχή της εισπνοής ήταν ελάχιστα µικρότερη 

από την αντίστοιχη της καµπύλης Ρ-V.  

   Η µέγιστη διαφορά παρατηρήθηκε στο 5% του αναπνεόµενου όγκου ή 

εισπνευστικού χρόνου (25ml και 0.48 sec αντίστοιχα), µε αντίστοιχες τιµές Paw 

1.9±0.7και 1.6±0.6 cmH2O, (p<0.05).  

 

Πιν. 4.2 . Tιµές παραµέτρων a,b,c,d όπως υπολογίστηκαν από την ανάλυση της 

καµπύλης P-V και Ρ-Τ, όταν η ροή δόθηκε µε την ελάχιστη καθυστέρηση. Οι 

τιµές έχουν εκφραστεί ως µέση τιµή ± SD 

              

            ΡΕΕΡ   0 cm H2O       VT  500 ml      ΡΕΕΡ   0 cm H2O  VT 1500 ml      

          P-V                       P-T                           P-V                 P-T 

a   -28.51± 18.6     -28.56 ± 18.9        81.32±177.3    74.95±176.2 

b  189.70± 85.4      197.7 ± 101.3      222.9±233.4    229.4±240.9 

c   12.00 ± 4.3         12.41 ± 5.1          12.60±26.0     13.81± 24.0 

d     5.78 ± 2.5          5.90 ± 2.4           18.01±24.8    19.06± 27.3 

ΡΕΕΡ 10 cm H2O     VT  500 ml       ΡΕΕΡ 10 cm H2O  VT 1500 ml 

          P-V                      P-T                            P-V                P-T 

a   -53.04 ±22.0        -52.95±25.0      -102.61±58.6     235.8± 94.9 

b  195.81±57.52       201.70±66.9 216.2±77.8 235.8±94.9  

c    17.03 ± 1.8          17.35±2.04          15.39 ± 7.6      14.98± 8.6 

d     6.53  ± 3.0           6.72 ±3.3           14.96 ± 5.4       16.06± 6.0 
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Πιν. 4.3.  Με ελάχιστη καθυστέρηση. Μέση διαφορά των LIP  και UIP που 

υπολογίστηκαν από την καµπύλη P-V και P-T, όρια συµφωνίας (1.96±SD της 

µέσης διαφοράς) και 95% διάστηµα εµπιστοσύνης(CI) . LIP P-V ,  UIP P-V LIP P-Τ ,  

UIP P-Τ  το LIP  και UIP της καµπύλη P-V και  Ρ-Τ  αντίστοιχα. 

VT 500 ml 

                                 Μέση διαφορά         Όρια συµφωνίας        95% CI           

LIP P-V - LIP P-Τ (cm H2O)   -0.10                 0.96 έως -1.16         0.19 έως 0.39 

UIP P-V - UIP P-Τ  (cm H2O)   -029                 0.28 έως -0.85         0.05 έως –0.52 

VT 1000 ml 

                                Μέση διαφορά          Όρια συµφωνίας         95% CI  

LIP P-V - LIP P-Τ (cm H2O)      0.06                 1.03 έως -0.90         0.40έως - 0.28   

UIP P-V - UIP P-Τ  (cm H2O)    -0.81                 0.64 έως -2.25       -0.34 έως -1.28 

 

Με VT 1500 ml και 0 ΡΕΕΡ, η διαφορά µεταξύ των µετρούµενων τιµών Paw στο 

αρχικό τµήµα της καµπύλης Ρ-Τ και Ρ-V ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη µε VT 500 ml (Εικ..4).  Συγκεκριµένα στο 5% του αναπνεόµενου όγκου ή 

εισπνευστικού χρόνου (75ml και 0,48 sec αντίστοιχα), η Paw ήταν 4.2±1.84και 

3.0±1.1 cmH2O, αντίστοιχα (Εικ.4.4). 

 

 

Εικ. 4.4. Συνολική καµπύλη P-V (συνεχής γραµµή) και P-T (διακεκοµµένη 

γραµµή) σε συνθήκες αερισµού : ΡΕΕΡ 0 cm H2O, V’ 0.15 l/sec (VT 1500 ml) και 

µέγιστη καθυστέρηση.  Ο αναπνεόµενος όγκος και ο χρόνος έχουν εκφραστεί ως 

ποσοστό του συνολικού εισπνευστικού όγκου και χρόνου αντίστοιχα.  
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   Με την εφαρµογή ΡΕΕΡ, η αρχική διάφορα στη Paw µεταξύ της καµπύλης  

Ρ-V και Ρ-Τ ήταν επίσης σηµαντική .  

   Με VT 500 ml και στο 5% αναπνεόµενου όγκου ή εισπνευστικού χρόνου η Paw 

ήταν 11.4±0.5 και 11.1±0.6 cmH2O αντίστοιχα , ενώ µε VT 1500 ml οι αντίστοιχες 

τιµές ήταν 12.9 ± 0.7 και 11.7± 0.8 cmH2O (p<0.05).  

   Με VT 500 ml, το σχήµα της καµπύλης Ρ-Τ δε διέφερε σηµαντικά από το σχήµα της 

καµπύλης Ρ-V.  Σε µία µόνο περίπτωση LIP, αναγνωρίστηκε µόνο από την καµπύλη 

Ρ-V. 

   Με VT 1500 ml το σχήµα της καµπύλης Ρ-Τ διέφερε σηµαντικά από το σχήµα της 

καµπύλης  Ρ-V (Πιν. 4.3). 

   Όπου αναγνωρίστηκε LIP ή UIP η σύγκριση µεταξύ των τιµών που υπολογίστηκαν 

από τις καµπύλες Ρ-V (LIP Ρ-V και UIP Ρ-V) και Ρ-Τα (LIP Ρ-Τ και UIP Ρ-Τ) έγινε µε 

ανάλυση κατά Bland and Altman.  Η µέση διαφορά, τα όρια συµφωνίας και το 

διάστηµα εµπιστοσύνης (CI) 95% αναφέρονται στον Πιν.ακα 4.4.  Με VT 1500 ml το 

εύρος των ορίων συµφωνίας ήταν µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα µε VT 500 ml. 

 

 
 

Σχ 4.2. Ανάλυση κατά Bland and Altman της διαφοράς µεταξύ του LIP της 

καµπύλης P-V (LIPP-V) και P-T (LIPP-Τ) σε κάθε ασθενή προς τη µέση τιµή 

αυτών , µε ΡΕΕΡ 0 cmH2O και VT 500 ml. 
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Σχ 4.3. Ανάλυση κατά Bland and Altman της διαφοράς µεταξύ του LIP της 

καµπύλης P-V (LIPP-V)και P-T (LIPP-Τ) σε κάθε ασθενή προς τη µέση τιµή 

αυτών , µε ΡΕΕΡ 0 cmH2O και VT  1500 ml. 

 

Πιν. 4.3. Tιµές παραµέτρων a,b,c,d όπως υπολογίστηκαν από την ανάλυση της 

καµπύλης P-V και Ρ-Τ όταν η ροή δόθηκε µε τη µέγιστη καθυστέρηση  

 

ΡΕΕΡ 0 cm H2O    VT  500 ml                         ΡΕΕΡ 0 cm H2O    VT 1500 ml 

P-V                      P-T                          P-V                       P-T 

           a  27.10±17.1      -28.39±18.1                 -64.47±133.1      -73.70±148.8 

           b 191.3±83.5        204.8±105.5                204.5±186.6       234.7±215.7* 

           c  11.97±4.3         12.53±5.3                    14.57±17.1           5.31±20.2 

           d    5.67±2.5           5.96±2.5                    16.22±21.4           8.77±24.6 

 

ΡΕΕΡ 10 cm H2O   VT  500 ml                         ΡΕΕΡ 10 cm H2O   VT 1500 ml 

                    P-V                      P-T                           P-V                       P-T 

 

a   -52.09±20.1        -53.90±25.8              -75.34±39.7          -107.27±61.2* 

b    196.4±56.2         205.9±70.8               203.8±43.5            252.6 ±82.4* 

          c    16.99±2.04         17.32±2.04                 18.49±5.2              16.23±7.4 

          d      6.43±3.5             6.83±3.5                  12.89±4.2               16.46±7.1* 
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Σχ 4.4. Ανάλυση κατά Bland and Altman της διαφοράς µεταξύ του UIP της 

καµπύλης P-V (UIPP-V )και P-T (UIPP-Τ ) σε κάθε ασθενή προς τη µέση τιµή 

αυτών, µε ΡΕΕΡ 0 cmH2O και VT  500 ml. 

 

 
 

Σχ 4.5. Ανάλυση κατά Bland and Altman της διαφοράς µεταξύ του UIP της 

καµπύλης  P-V (UIPP-V )και P-T (UIPP-Τ ) σε κάθε ασθενή προς τη µέση τιµή 

αυτών , µε  ΡΕΕΡ 0 cmH2O και VT  1500 ml. 
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Πιν. 4.4. Με µέγιστη καθυστέρηση. Μέση διαφορά των LIP  και UIP που 

υπολογίστηκαν από την καµπύλη P-V P-T, όρια συµφωνίας (±1.96 SD της µέσης 

διαφοράς) και 95% διάστηµα εµπιστοσύνης(CI) . LIP P-V ,  UIP P-V ,LIP P-Τ ,  UIP 

P-Τ  το LIP  και UIP της καµπύλη P-V και  Ρ-Τ  αντίστοιχα, 

 

VT 500 ml 

Μέση διαφορά     Όρια συµφωνίας             95% CI 

LIP P-V - LIP P-Τ (cm H2O)     -0.05           1.34 έως –1.45         0.32 έως –0.43 

UIP P-V - UIP P-Τ  (cm H2O)    -0.44           0.56 έως –1.43        -0.02 έως –0.85 

 

VT  1000 ml 

Μέση διαφορά      Όρια συµφωνίας           95% CI 

LIP P-V - LIP P-Τ (cm H2O)     0.58             4.33 έως –3.16         1.91 έως  –0.75 

UIP P-V - UIP P-Τ  (cm H2O)   -1.18             2.09 έως –4.45        -0.12 έως –2.24 

 

 

 
 

Σχ 4.6. Ανάλυση κατά Bland and Altman της διαφοράς µεταξύ του UIP της 

καµπύλης  P-V (UIPP-V) και P-T (UIPP-Τ) σε κάθε ασθενή προς τη µέση τιµή 

αυτών , µε ΡΕΕΡ 10 cmH2O και VT  500 ml. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
   Το κύριο εύρηµα αυτής της µελέτης ήταν ότι η καµπύλη Ρ-Τ που καταγράφεται µε 

τη µέθοδο της χορήγησης σταθερής χαµηλής εισπνευστικής ροής (µε δεδοµένο ότι η 

ροή φτάνει στην προκαθορισµένη τιµή χωρίς καθυστέρηση) µπορεί να περιγράψει µε 

ακρίβεια το σχήµα της καµπύλης P-V, όπως επίσης και την επίδραση της εφαρµογής 

ΡΕΕΡ σε αυτή.   

   Η εισαγωγή χρονικής καθυστέρησης στην επίτευξη της προκαθορισµένης ροής 

προκαλεί µετατόπιση της καµπύλης Ρ-Τ προς τα αριστερά µε αποτέλεσµα σε 

ορισµένες περιπτώσεις να καλύπτεται η παρουσία  των LIP και UIP.  

   Προκειµένου να ελαχιστοποιήσουµε την πιθανότητα µεροληπτικής αξιολόγησης 

των αποτελεσµάτων, η ανάλυση της καµπύλης P-V και Ρ-Τ έγινε µε βάση τη 

σιγµοειδή εξίσωση που έχουν προτείνει οι Venegas και συν.(79)  Έχει βρεθεί ότι η 

εξίσωση αυτή περιγράφει µε ακρίβεια την καµπύλη P-V ασθενών µε ARDS.(79, 80) 

Έχοντας το κατάλληλο σύστηµα καταγραφής και ανάλυσης δεδοµένων, ο 

προσδιορισµός των σηµαντικών σηµείων της καµπύλης µπορεί να γίνει σε ελάχιστο 

χρόνο.   

 
 

Σχ 4.7. Ανάλυση κατά Bland and Altman της διαφοράς µεταξύ του UIP της 

καµπύλης  P-V (UIPP-V )και P-T (UIPP-Τ ) σε κάθε ασθενή προς τη µέση τιµή 

αυτών , µε  ΡΕΕΡ 10 cmH2O και VT  1500 ml. 
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Ωστόσο ο σκοπός της µελέτης αυτής δεν ήταν να προτείνουµε την καθιέρωση της 

εξίσωσης αυτής ως µέσο προσδιορισµού του LIP και UIP στην κλινική πράξη.  Στην 

κλινική πράξη ο προσδιορισµός των σηµείων αυτών µπορεί να γίνει µε την απλή 

παρατήρηση της καµπύλης P-T από την οθόνη παρακολούθησης του ασθενούς. 

   Χωρίς να αγνοείται το γεγονός, ότι υπάρχει σχετική δυσκολία αναγνώρισης από 

τους κλινικούς γιατρούς των LIP και UIP, όταν η προσαρµογή της καµπύλης P-V 

γίνεται µε βάση µεµονωµένα σηµεία, υπάρχουν δεδοµένα που αποδΕικ.νύουν ότι το 

πρόβληµα αυτό µπορεί να υπερκεραστεί µε την συνεχή καταγραφή της καµπύλης P-

V.(80)  Το γεγονός αυτό εν µέρει αποδεικνύει τη σηµασία καταγραφής της καµπύλης 

µε τη µέθοδο χορήγησης χαµηλής εισπνευστικής ροής . 

   Για την καταγραφή της καµπύλης P-V και τον προσδιορισµό του LIP και UIP στην 

παρούσα µελέτη αντί των συµβατικών µεθόδων (µέθοδος υπερσύριγγας ή 

τελικοεισπνευστικής απόφραξης) χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος χορήγησης χαµηλής 

εισπνευστικής ροής (<0.15 l/sec).(55, 67)  Σε δύο πρόσφατες µελέτες έχει βρεθεί ότι σε 

ασθενείς µε χαµηλές εισπνευστικές αντιστάσεις αεραγωγών, η καµπύλη P-V που 

καταγράφεται µε αυτή τη µέθοδο δε διαφέρει σηµαντικά των αντίστοιχων που 

καταγράφονται µε τις συµβατικές προαναφερθείσες µεθόδους.(70, 81)  

   Στην παρούσα µελέτη αποκλείστηκαν ασθενείς µε ιστορικό αποφρακτικής νόσου 

των πνευµόνων ενώ επιπλέον όλοι οι ασθενείς που µελετήθηκαν είχαν φυσιολογικές 

ή ελαφρώς αυξηµένες αντιστάσεις αεραγωγών.  Το τελευταίο σε συνδυασµό µε τα 

δεδοµένα των άλλων µελετών αποδεικνύει ότι και το LIP και UIP που 

προσδιορίζονται µε αυτή τη µέθοδο δεν θα πρέπει να διαφέρει σηµαντικά από αυτό 

που προσδιορίζονται µε τις κλασσικές µεθόδους. 

   Η υπόθεση αυτή υποστηρίζεται επιπλέον από το ότι, η εφαρµογή ΡΕΕΡ 

ελαχιστοποίησε ή εξαφάνισε το LIP αποδεικνύοντας ότι η παρουσία LIP δεν 

οφείλονταν σε µετατόπιση του αρχικού τµήµατος της καµπύλης ως αποτέλεσµα 

αυξηµένων εισπνευστικών αντιστάσεων. 

   Ως LIP και UIP ορίστηκαν η πίεση που αντιστοιχούσε στο κατώτερο και ανώτερο 

σηµείο εµφανούς µεταβολής της κλίσης της καµπύλης (P-V ή Ρ-Τ) αντίστοιχα.  

Μέχρι σήµερα δεν υπάρχουν δεδοµένα που να υποστηρίζουν ότι ο ορισµός αυτός 

είναι δόκιµος κλινικά.  Επιπλέον οι σχέσεις P-V και Ρ-Τ αναφέρονται σε όλο το 

αναπνευστικό σύστηµα και µέχρι σήµερα δεν  έχει προσδιοριστεί µε ακρίβεια το 

πόσο συµµετέχουν οι πνεύµονες ή το θωρακικό τοίχωµα στην εµφάνιση του LIP και 

UIP .  Υπάρχουν δεδοµένα που υποστηρίζουν ότι σε ασθενείς µε ARDS το θωρακικό 
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τοίχωµα µπορεί να επιδρά στη τιµή του LIP µε άλλοτε άλλο τρόπο, ενώ αντιθέτως δεν 

επηρεάζει το UIP το οποίο αντανακλά κυρίως τις ελαστικές ιδιότητες του 

πνευµονικού παρεγχύµατος.(82)  

   Ωστόσο θεωρούµε απίθανο το UIP που αναγνωρίστηκε µε ΡΕΕΡ 0 cm H2O να 

αντιπροσωπεύει την πίεση πάνω από την οποία εµφανίζεται κυψελιδική υπερδιάταση.  

Η διαπίστωση αυτή υποστηρίζεται από το ότι σε όλους τους ασθενείς το UIP που 

υπολογίστηκε µε ΡΕΕΡ 10cm H2O ή VT 1500 ml ήταν σηµαντικά µεγαλύτερο από την 

τιµή που υπολογίστηκε µε ΡΕΕΡ 0cm H2O και VT 500 ml.  Αυτό σηµαίνει ότι το UIP 

που υπολογίζεται µε  ΡΕΕΡ 0 cm H2O και VT 500 ml, δεν µπορεί να περιγράψει µε 

ακρίβεια την πίεση πάνω από την οποία ο ασθενής είναι σε κίνδυνο να εµφανίσει 

υπερδιάταση.  Επιπλέον είναι δυνατόν η µεταβολή (ελάττωση) της κλίσης της 

καµπύλης να µην οφείλεται σε υπερδιάταση αλλά σε ελάττωση του ρυθµού  

στράτευσης κυψελίδων.(65)  Παροµοίως µαζική στράτευση κυψελίδων µπορεί να 

συµβεί πολύ πάνω από το LIP µε αποτέλεσµα και η αυτή η ανάλυση να είναι 

προβληµατική.(65, 66) 

   Παρόλαυτα ο σκοπός αυτής της µελέτης ήταν η σύγκριση του σχήµατος της 

καµπύλης P-V και P-T και όχι o καθορισµός των LIP και UIP όπως αυτά ορίζονται 

στην κλινική πράξη.  

   Ο αναπνευστήρας που χρησιµοποιήθηκε στη µελέτη έχει τη δυνατότητα επιλογής 

του χρόνου επίτευξης της προκαθορισµένης ροής.  Με αυτό το δεδοµένο µας δόθηκε 

η δυνατότητα να µελετήσουµε την επίδραση του διαφορετικού χρόνου καθυστέρησης 

στο σχήµα της καµπύλης Ρ-Τ και στην ακρίβεια προσδιορισµού των LIP και UIP .  

   Επιλέξαµε να µελετήσουµε δύο διαφορετικές συνθήκες: (α) µε ελάχιστο χρόνο 

καθυστέρησης <0.1sec (προκειµένου να προσεγγίσουµε τις ιδανικές συνθήκες και β) 

µε µέγιστο χρόνο καθυστέρησης (0.4-0.5 sec) για την εξοµοίωση της λειτουργίας 

αρκετών τύπων  αναπνευστήρων οι οποίοι έχουν σηµαντική καθυστέρηση στην 

επίτευξη της προκαθορισµένης ροής. 

   Με όλες τις διαφορετικές συνθήκες ΡΕΕΡ και VT που µελετήθηκαν µε την ελάχιστη 

καθυστέρηση το σχήµα της καµπύλης Ρ-Τ δε διέφερε σηµαντικά από το αντίστοιχο 

της καµπύλης P-V.  Επίσης δεν υπήρχε σηµαντική διαφορά στις παραµέτρους που 

περιγράφουν τις δύο καµπύλες και τις  αντίστοιχες τιµές LIP και UIP. 

   Επιπλέον σε όλους τους ασθενείς και ανεξάρτητα από τις συνθήκες ΡΕΕΡ και VT η 

παρουσία ή µη των LIP και UIP  µπορούσε να προσδιοριστεί µε ευκολία από την 

καµπύλη Ρ-Τ.  
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   Με τη µέγιστη χρονική καθυστέρηση, στην αρχή της εισπνοής και για δεδοµένο 

ποσοστό αναπνεόµενου όγκου ή χρόνου η Paw στην καµπύλη Ρ-Τ , ήταν σηµαντικά  

µικρότερη από την  αντίστοιχη της καµπύλης P-V.  Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την 

σηµαντική µετατόπιση της καµπύλης προς τα αριστερά.  Η διαφορά στη τιµή της 

Paw, ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη µε VT 1500 ml, συγκριτικά µε τη διαφορά που 

βρέθηκε σε συνθήκες χαµηλού αναπνεόµενου όγκου (500ml), λόγω της µεγαλύτερης 

χρονικής καθυστέρησης (>0.1 sec ).  

   Η συγκριτικά µεγαλύτερη µετατόπιση του αρχικού τµήµατος της καµπύλης είχε σαν 

αποτέλεσµα το σχήµα της καµπύλης Ρ-Τ να διαφέρει σηµαντικά αυτού της καµπύλης 

P-V και το διάστηµα συµφωνίας των LIP και UIP που υπολογίστηκαν από τις δύο 

καµπύλες (Ρ-Τ και P-V) να είναι ευρύτερο.  Από την άλλη µε VT 500 ml και παρά 

την καθορισµένη καθυστέρηση το σχήµα της καµπύλης Ρ-Τ δε διέφερε από αυτό της 

καµπύλης P-V.  Τα παραπάνω συνηγορούν στο ότι µε αυτές τις συνθήκες η καµπύλη 

Ρ-Τ µπορεί να χρησιµοποιηθεί αντί της καµπύλης  P-V για τον προσδιορισµό του LIP 

και UIP. 

   Παρατηρήσαµε ότι σε πέντε ασθενείς το LIP που προσδιορίστηκε από την καµπύλη 

P-V, µε VT 500 ml ήταν σηµαντικά µικρότερο αυτού που προσδιορίστηκε µε VT 1500 

ml και ΡΕΕΡ 0 cm H2O, γεγονός που θα µπορούσε να οφείλεται είτε στην αύξηση 

των αντιστάσεων (λόγω της αύξησης της εισπνευστικής ροής) είτε στη συνεχή 

αύξηση της κλίσης της καµπύλης πάνω από τα 500 ml.  Προκειµένου να ελέγξουµε τι 

από τα δύο ισχύει, σε αυτούς τους ασθενείς στην καµπύλη P-V που καταγράφηκε µε 

VT 1500ml έγινε ανάλυση µόνο στα πρώτα 500 ml.  Το LIP που υπολογίστηκε µετά 

από την ανάλυση αυτή ήταν περίπου 1cm H2O µεγαλύτερο από το αντίστοιχο που 

υπολογίστηκε µε VT 500 ml, γεγονός που αποδεικνύει ότι η διαφορά οφείλονταν σε 

συνεχή αύξηση της κλίσης της καµπύλης πάνω από τα 500 ml, ως αποτέλεσµα 

συνεχούς στράτευσης κυψελίδων πάνω το LIP.(83) 
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    Συνοψίζοντας τα κύρια ευρήµατα αυτής της µελέτης ήταν  ότι η καµπύλη Ρ-Τ 

µπορεί  εύκολα να καταγραφεί στην οθόνη παρακολούθησης του ασθενούς χωρίς 

να απαιτείται ο ειδικός εξοπλισµός για την συνεχή καταγραφή των 

κυµατοµορφών της Paw και VT (οθόνη αναπνευστήρα).  

    Με δεδοµένο  ότι ο αναπνευστήρας  είναι βαθµονοµηµένος σωστά και η ροή 

φτάνει στην µέγιστη προκαθορισµένη τιµή µέσα σε σχετικά µικρό χρονικό όριο 

(<0.4 sec), η καταγραφή της καµπύλης Ρ-Τ και ο προσδιορισµός των LIP και  

UIP µπορεί να γίνουν  εύκολα µε µόνο επιπλέον εξοπλισµό ένα µορφοµετατροπέα 

πίεσης.  

   Η καταγραφή της καµπύλης Ρ-Τ, αποτελεί µία εναλλακτική µέθοδο για την 

ανάλυση της καµπύλης Ρ-V που θα µπορούσε να εφαρµοστεί σε πολλές Μονάδες 

Εντατικής Θεραπείας όπου για λόγους µειωµένων οικονοµικών πόρων δεν 

υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς καταγραφής της κυµατοµορφής του VT. 

 

 

 

 

 

 

 63



 

ΜΕΛΕΤΗ 2  ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝ∆ΟΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ 

ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΡΟΗΣ, ΥΠΟΞΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ 

ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
   Εισαγωγή. Η ενδοαρτηριακή έκπλυση µε αποκλεισµό ροής, υποξαιµία και 

αιµοκάθαρση είναι µία πρόσφατα χρησιµοποιούµενη µέθοδος περιοχικής 

χηµειοθεραπείας που εφαρµόζεται σε ανεγχείρητες ή τοπικώς εκτεταµένες κακοήθειες 

της πυέλου και της περιτοναϊκής κοιλότητας. Τα ενδοκοιλιακά όργανα 

αποµονώνονται από τη συστηµατική κυκλοφορία επί 20 λεπτά µε µπαλόνια που 

αποκλείουν την κοιλιακή αορτή και την άνω κοίλη φλέβα και µε αεροθαλάµους που 

εφαρµόζονται στο άνω τριτηµόριο των µηρών .  Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισµού τα ενδοκοιλιακά όργανα αιµατώνονται µέσω εξωσωµατικής αντλίας . 

   Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η µελέτη των µεταβολών στις µηχανικές ιδιότητες 

του αναπνευστικού συστήµατος κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.  Επιπλέον 

χρησιµοποιώντας τη µέθοδο χορήγησης χαµηλής εισπνευστικής ροή για την 

καταγραφή τη καµπύλης  P-V ελέγξαµε την δυνατότητα εφαρµογής της µεθόδου κατά 

τη διάρκεια  αυτής της επέµβασης όπου απαιτείται ειδικός τεχνικός εξοπλισµός και 

ιδιαίτερη παρακολούθηση της αιµοδυναµικής κατάστασης των ασθενών.  

   Μέθοδος  Μελετήθηκαν έντεκα ασθενείς (Μ.Ο ηλικίας 52 ± 10.8 έτη).  Όλοι οι 

ασθενείς ήταν υπό γενική αναισθησία σε µοντέλο αερισµού σταθερού όγκου.  Σε κάθε 

ασθενή οι  µηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήµατος µετρήθηκαν πριν, 

κατά τη διάρκεια του αποκλεισµού της αιµατικής ροής και αµέσως µετά την αφαίρεση 

των αιµοστατικών λαβίδων.  Οι µέγιστες  (Rmax) και ελάχιστες (Rmin) αντιστάσεις  

του αναπνευστικού συστήµατος και η διαφορά τους (∆R), µετρήθηκαν µε τη µέθοδο 

της απόφραξης των αεραγωγών στο τέλος της εισπνοής.  Η καµπύλη Ρ-V 

καταγράφηκε µε τη µέθοδο χορήγησης χαµηλής εισπνευστικής ροής.  Η µέγιστη 

ενδοτικότητα του αναπνευστικού συστήµατος (Cmax) και το κατώτερο σηµείου 
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σύγκλισης (LIP) υπολογίστηκαν από  την καµπύλη Ρ-V χρησιµοποιώντας µία 

σιγµοειδή εξίσωση 

   Αποτελέσµατα. Η Cmax δε µεταβλήθηκε σηµαντικά µεταξύ των τριών 

περιόδων(0.0667±0.017,0.06236±0.012,0.0062±0,007αντίστοιχα).  Παροµοίως καµία 

µεταβολή δεν παρατηρήθηκε στο LIP (2.522±1.63, 2.3161±1,61, 2,44±1,5129) Rmax 

(8.33±2.98, 8.74±2.32, 7.53±1.56), Rmin (5.45±1.61, 6.28±0.96, 5.57±1.32) και ∆R 

(2.87±1.89, 2.471±1.53, 1.96±2.58) 

   Συµπέρασµα Κατά τη διάρκεια της επέµβασης οι µηχανικές ιδιότητες του 

αναπνευστικού συστήµατος δεν µεταβλήθηκαν.  Το φυσιολογικό αναπνευστικό και 

καρδιαγγειακό σύστηµα των ασθενών είναι πιθανόν ότι αντισταθµίζει τις µεταβολές 

του πνευµονικού όγκου αίµατος, 

 65



 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

   Ο έλεγχος της εκτεταµένης νεοπλασµατικής νόσου µέσω συστηµατικής χορήγησης 

χηµειοθεραπείας έχει περιορισµένη αποτελεσµατικότητα.(84-86)  Τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές περιοχικής χηµειοθεραπείας για την 

αύξηση της συγκέντρωσης των χηµειοθεραπευτικών παραγόντων στην περιτοναϊκή 

κοιλότητα (85, 87). 

   Η ενδοαρτηριακή έκπλυση µε αποκλεισµό ροής, υποξαιµία και αιµοκάθαρση (aortic 

stop flow and total abdominal ischemic perfusion) είναι µία πρόσφατα 

χρησιµοποιούµενη µέθοδο περιοχικής χηµειοθεραπείας που εφαρµόζεται σε 

ανεγχείρητες, ή τοπικώς εκτεταµένες κακοήθειες της πυέλου και της περιτοναϊκής 

κοιλότητας.(87) 

   Τα ενδοκοιλιακά όργανα αποµονώνονται από τη συστηµατική κυκλοφορία επί 20 

λεπτά µε ασκούς που αποκλείουν την κοιλιακή αορτή και την κάτω κοίλη φλέβα και 

µε αεροθαλάµους που εφαρµόζονται στο άνω τριτηµόριο των µηρών.  Κατά τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού τα ενδοκοιλιακά όργανα αιµατώνονται µέσω 

εξωσωµατικής κυκλοφορίας.(87) 

   Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκλεισµού και επαναφοράς της αιµατικής ροής 

παρατηρούνται σηµαντικές µεταβολές στον ενδοπνευµονικό όγκο αίµατος (88-90) . Οι 

Klein και συν έδειξαν ότι κατά τη διάρκεια αποκλεισµού της αιµατικής ροής και 

άµεσα µετά την άρση του αποκλεισµού µεταβάλλεται σηµαντικά η καρδιακή 

παροχή.(89)  Οι µεταβολές στον ενδοπνευµονικό όγκο αίµατος είναι πιθανό να 

σχετίζονται µε αντίστροφες µεταβολές της ενδοτικότητας του αναπνευστικού 

συστήµατος.  Για την  αναγνώριση των µεταβολών αυτών απαιτείται η καταγραφή της 

καµπύλης P-V.  

   Μέχρι πρόσφατα η καταγραφή της καµπύλης P-V γινόταν µε µεθόδους που ήταν 

ιδιαίτερα χρονοβόρες και µε σηµαντικό βαθµό δυσκολίας.(55, 68)  Ο Lu και συν 

εισήγαγαν µία απλή µέθοδο καταγραφής της καµπύλης P-V σε ένα αναπνευστικό 

κύκλο (µέθοδος χορήγησης χαµηλής εισπνευστικής ροής ).(70)  Σε µία πρόσφατη 

µελέτη έχουµε δείξει ότι κάτω από ειδικές συνθήκες η καµπύλη P-T που καταγράφετε 

µε αυτή τη µέθοδο είναι ταυτόσηµη µε την αντίστοιχη καµπύλη P-V.(91)  Η 
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καταγραφή της καµπύλης P-T µπορεί να γίνει εύκολα στην οθόνη παρακολούθησης 

των ασθενών µε µόνο επιπλέον εξοπλισµό ένα µορφοµεατροπέα πίεσης.(91) 

   Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η µελέτη των µεταβολών στις µηχανικές ιδιότητες 

του αναπνευστικού συστήµατος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκλεισµού και 

επαναφοράς της αιµατικής ροής.  Επιπλέον χρησιµοποιώντας τη µέθοδο χορήγησης 

χαµηλής εισπνευστικής ροής για την καταγραφή της καµπύλης P-V ελέγξαµε τη 

δυνατότητα εφαρµογής της µεθόδου κατά τη διάρκεια αυτής της επέµβασης όπου 

απαιτείται ειδικός τεχνικός εξοπλισµός και ιδιαίτερη παρακολούθηση της 

αιµοδυναµικής κατάστασης των ασθενών.  

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ  
 

   Μελετήθηκαν 11 ασθενείς µε ιστορικό κακοήθειας που υποβλήθηκαν σε περιοχική 

χηµειοθεραπεία στα πλαίσια προγραµµατισµένης χειρουργικής επέµβασης λόγω 

εκτεταµένης νεοπλασµατικής νόσου ή αποτυχίας προηγούµενων θεραπευτικών 

παρεµβάσεων.  Τα κριτήρια αποκλεισµού περιελάµβαναν το ιστορικό αποφρακτικής 

νόσου και καρδιακής ανεπάρκειας και την ύπαρξη σωλήνα παροχέτευσης στην 

υπεζωκοτική κοιλότητα µε διαπιστωµένη διαφυγή αέρα. 

   Επειδή κατά την εφαρµογή του πρωτοκόλλου δεν γινόταν καµία επιπλέον 

θεραπευτική παρέµβαση, συγκατάθεση συµµετοχής στη µελέτη δε ζητήθηκε από 

κανένα ασθενή. 

   Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε επέµβαση ενδοαρτηριακής έκπλυσης µε 

αποκλεισµό ροής, υποξαιµία και αιµοκάθαρση και το επίπεδο αποκλεισµού της 

αιµατικής ροής της καθορίζονταν µε βάση την εντόπιση της νόσου.  

   Συγκεκριµένα στους ασθενείς µε ενδοπυελική εντόπιση της νόσου γινόταν 

απόφραξη της κοιλιακής αορτής κάτω από την έκφυση των νεφρικών αρτηριών, µε 

περιτοναϊκή εντόπιση η απόφραξη αιµατικής ροής αφορούσε στο τµήµα της 

κοιλιακής αορτής πριν την έκφυση των νεφρικών αρτηριών.  Σε τρεις ασθενείς µε 

εκτεταµένη νεοπλασία µαστού η απόφραξη αφορούσε στη θωρακική αορτή στο 

επίπεδο του διαφράγµατος. 

   Σε όλους τους ασθενείς η επέµβαση έγινε υπό γενική αναισθησία.  Η εισαγωγή στην 

αναισθησία έγινε µε ενδοφλέβια έγχυση προποφόλης 1.5-2 mg/Kg και φεντανύλης 

2µg/Kg.  Η συντήρηση της αναισθησίας έγινε µε συνεχή έγχυση προποφόλης 75-100 
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2µg/Kg/min και επαναληπτικές δόσεις φεντανύλης 1-1.5µg/Kg και ροκουρόνιου 0.15 

mg/Kg, ανάλογα µε τις ανάγκες των ασθενών. 

   Όλοι οι ασθενείς ήταν σε µηχανική υποστήριξη της αναπνοής (Siemens SC 7000 

Kion) σε µοντέλο αερισµού σταθερού όγκου και οι παράµετροι αερισµού είχαν 

καθοριστεί από τον θεράποντα ιατρό. 

   Σε όλη τη διάρκεια της µελέτης γινόταν συνεχής καταγραφή της ροής (V’) µέσω 

θερµαινόµενου πνευµοταχογράφου (Hans-Rudolf 3700, Kansas, U.S.A.) και 

µορφοµετατροπέα πίεσης που είχαν τοποθετηθεί µεταξύ του τραχειοσωλήνα και του 

τµήµατος Υ του αναπνευστικού κυκλώµατος.  Η πίεση των αεραγωγών (Paw) 

καταγράφονταν συνεχώς µέσω µορφοµετατροπέα πίεσης (Micro-Switch 140PC, 

Honeywell Ltd., Ontario, Canada) από οπή ευρισκόµενη µεταξύ του 

πνευµοταχογράφου και του ενδοτραχειακού σωλήνα.  

 

   ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
 

   Σε όλη τη διάρκεια της επέµβασης γινόταν συνεχής καταγραφή της αρτηριακής 

πίεσης, του καρδιακού ρυθµού, του κορεσµού του Ο2 του αρτηριακού αίµατος (SO2) 

και του τελικοεκπνεόµενου CO2 σύµφωνα µε τα πρότυπα ασφαλούς παρακολούθησης 

των ασθενών κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεµβάσεων.  Λόγω της ιδιαιτερότητας 

της επέµβασης µετά την εισαγωγή στην αναισθησία γινόταν τοποθέτηση κεντρικού 

καθετήρα στην έσω σφαγίτιδα φλέβα για την µέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης 

(ΚΦΠ). 

   Για τη µελέτη της µηχανικής του αναπνευστικού συστήµατος µετρήθηκαν οι ολικές 

εισπνευστικές αντιστάσεις του αναπνευστικού συστήµατος (µέγιστες εισπνευστικές 

αντιστάσεις, Rmax), οι αντιστάσεις των αεραγωγών (ελάχιστες εισπνευστικές 

αντιστάσεις, Rmin) και η διαφορά τους ( ∆R) και έγινε καταγραφή της καµπύλης P-V  

   Σε κάθε ασθενή οι µηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήµατος  

µετρήθηκαν σε τρεις διαφορετικές χρονικές στιγµές κατά τη διάρκεια της επέµβασης:  

 Πριν τον αποκλεισµό της αιµατικής ροής ( baseline , BS),  

 κατά τη διάρκεια αποκλεισµού  ( stop flow , SF)  

 και αµέσως µετά από την άρση της απόφραξης ( declamping, DC) 

Στις αντίστοιχες χρονικές στιγµές γινόταν λήψη δειγµάτων αρτηριακού αίµατος για 

τη µέτρηση των αεριών αίµατος.  
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Πιν. 5.1 Χαρακτηριστικά των ασθενών. Α: Άρρεν, Θ:Θήλυ, ΠΝΑ (Πάνω από τις 

νεφρικές αρτηρίες , ΚΝΑ (Κάτω από τις νεφρικές αρτηρίες),ΘΑ : (Θωρακική 

Αορτή) 

   

 Ασθενής     Ηλικία        Φύλο            ∆ιάγνωση               Επίπεδο Απόφραξης  

                     (έτη)          (Α/Θ)   

 

1.                   48              Θ                  Καρκίνος Ορθού                           ΚΝΑ   

 2.                  48              Θ                  Καρκίνος Ορθού                           ΚΝΑ   

 3.                  55              Α                  Καρκίνος Χολ/ου κύστης             ΠΝΑ     

 4.                  40              Θ                  Καρκίνος Μαστού –ΠΜ               ΘΑ 

 5.                  42              Θ                  Καρκίνος Μαστού –ΠΜ               ΘΑ 

 6.                  58              Θ                  Καρκίνος  Αιδοίου                        ΚΝΑ   

 7.                  64              Α                  Καρκίνος Ορθού                           ΚΝΑ              

 8.                  69              Α                  Καρκίνος  Παγκρέατος                 ΠΝΑ 

 9.                  52              Α                   Καρκίνος χοληφόρων                  ΠΝΑ     

10.                 47              Θ                  Καρκίνος Μαστού –ΠΜ               ΘΑ 

11.                 61               Α                 Καρκίνος  Παγκρέατος                 ΠΝΑ 

Μ.Τ           53,09± 

ΣΑ             9,35 

 
 
   Η καταγραφή της καµπύλης πίεσης-όγκου (P-V) έγινε µε τη µέθοδο της χορήγησης 

χαµηλής εισπνευστικής ροής µε προσαρµογή των παραµέτρων µε βάση τις τεχνικές 

δυνατότητες του αναπνευστήρα που χρησιµοποιήθηκε στη µελέτη.(70)  Συγκεκριµένα 

πριν την έναρξη της καταγραφής και προκειµένου το αναπνευστικό σύστηµα να είναι 

σε θέση ισορροπίας πριν την έναρξη της καταγραφής της καµπύλης, για 5 αναπνοές, 

οι συνθήκες αερισµού καθορίζονταν σε: VT 0.5-0.6 L µε σταθερή ροή, f 10 /λεπτό και 

σχέση (ΤΙ/ΤΤΟΤ) 0.3.  

   Στο τέλος της 5ης αναπνοής οι παράµετροι στον αναπνευστήρα άλλαζαν ως εξής:  

VT 1000 ml , ΤΙ/ΤΤΟΤ  80% και f 6 /λεπτό. Με αυτές τις συνθήκες στον επόµενο 

αναπνευστικό κύκλο χορηγούνταν  χαµηλή VI’ 6 l /min  επί 8 sec.  
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ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 

   Οι µέγιστες (Rmax) και ελάχιστες (Rmin) εισπνευστικές αντιστάσεις του 

αναπνευστικού συστήµατος υπολογίστηκαν από την κυµατοµορφή της Paw σύµφωνα 

µε τις γνωστές εξισώσεις:(69, 76) 

Rmax =( Ppeak-Pplateau) / V’  (1) 

                                        Rmin =( Ppeak- Ρ1)/V’      (2) 

όπου: Ppeak η µέγιστη πίεση αεραγωγών , Ρ1 η πίεση που αντιστοιχεί την χρονική 

στιγµή που η εισπνευστική ροή µηδενίζεται, Pplateau η τελικοεισπνευστική πίεση  

και V’ η εισπνευστική ροή . 

Επίσης υπολογίστηκε η διαφορά µεταξύ Rmax και  Rmin ( ∆R) σύµφωνα µε την 

εξίσωση 

∆R= Rmax- Rmin  (3). 

   Για τον υπολογισµό των  Rmax, Rmin και ∆R αναλύθηκαν πέντε αναπνευστικοί 

κύκλοι και ελήφθησαν οι µέσες τιµές.  

   Η ανάλυση και προσαρµογή της καµπύλης P-V έγινε µε βάση την σιγµοειδή 

εξίσωση που έχουν προτείνει οι Venegas και συν (Εικ.5.1).(79, 80) 

V=a+b[1+e-(P-c)/d] –1 (4) 

όπου: Ρ είναι η πίεση που αντιστοιχεί σε δεδοµένη τιµή όγκου (V) πάνω από τον 

τελικοεισπνευστικό πνευµονικό  όγκο, a και b οι τιµές όγκου που αντιστοιχούν στην 

κατώτερη και ανώτερη ασύµπτωτη της καµπύλης αντίστοιχα, c η πίεση που 

αντιστοιχεί στο σηµείο που η κλίση της καµπύλης µεταβάλλεται και d το εύρος τιµών 

πίεσης όπου παρατηρείται η µεγαλύτερη µεταβολή όγκου (Εικ. 5.1).  Η παράµετρος c 

επίσης είναι η  πίεση στο σηµείο της µέγιστης ενδοτικότητας (79, 80). 

   Η ανάλυση καµπύλης P-Τ έγινε µε βάση την ίδια εξίσωση µε αντικατάσταση του 

όγκου V µε τον χρόνο Τ ως ακολούθως: 

Τ=a+b[1+e-(P-c)/d] –1 (5) 

όπου Τ χρόνος που αντιστοιχεί σε δεδοµένη τιµή πίεσης (Ρ), a και b οι αντίστοιχες 

προς την κατώτερη και ανώτερη ασύµπτωτη της καµπύλης χρονικές στιγµές, c  η 

πίεση που αντιστοιχεί στο σηµείο που η κλίση της καµπύλης µεταβάλλεται και d το 

εύρος τιµών πίεσης όπου παρατηρείται η µεγαλύτερη µεταβολή χρόνου.(79, 80, 91) 
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Εικ.. 5.1. Καµπύλη P-V σε ένα από τους ασθενείς, όπως έχει αναλυθεί µε βάση 

την εξίσωση του Venegas και συν 

 

   Από την ανάλυση της καµπύλης  P-V και  P-T υπολογίστηκαν το κατώτερο σηµείο 

σύγκλισης (LIP) και η µέγιστη ενδοτικότητα (Cmax )  µε βάση τις εξισώσεις: 

LIP=c-1.317d  (6) 

Cmax = (b-a)/4d. (7)(79, 80) 

   Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε µε την πολυπαραγοντική ανάλυση 

της µεταβλητότητας ( analysis of variance, ANOVA).  Ανεξάρτητοι παράγοντες 

θεωρήθηκαν οι τρεις συνθήκες κατά τη διάρκεια της επέµβασης.  Όταν η τιµή των F 

ήταν στατιστικά σηµαντική ακολουθούσε η δοκιµασία Tukey για την ανάδειξη 

σηµαντικών διαφορών µεταξύ των οµάδων. p <0.05 θεωρήθηκε στατιστικά 

σηµαντικό.  Όλες οι τιµές εκφράστηκαν ως µέση τιµή ±σταθερή απόκλιση (SD). 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

   Τα χαρακτηριστικά όλων των ασθενών αναφέρονται στον Πιν. 5.1. 

   Μελετήθηκαν 11 ασθενείς 5 γυναίκες και 6 άνδρες µέσης ηλικίας 53.09± 9.35 

   Σε 4 ασθενείς έγινε απόφραξη της αορτής κάτω από τις νεφρικές αρτηρίες,  σε 4 

πάνω από την έκφυση των νεφρικών και σε τρεις ασθενείς έγινε αποκλεισµός της 

αιµατικής ροής στη θωρακική αορτή.  
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   Σε όλους τους ασθενείς και καθ’ολη τη διάρκεια της επέµβασης ο κορεσµός της 

αιµοσφαιρίνης σε οξυγόνο (SO2) δε µεταβλήθηκε και διατηρήθηκε σε επίπεδα > 98%  

(τα δεδοµένα δεν αναφέρονται) 

Οι τιµές της PO2, PaCO2 και του PH του αρτηριακού αίµατος αναφέρονται στον Πιν. 

5.2 

   Κατά τη διάρκεια και των τριών περιόδων η κεντρική φλεβική πίεση δε 

µεταβλήθηκε σηµαντικά (Πιν. 5.3) 

 

Πιν. 5.2  Τιµές των αερίων αρτηριακού αίµατος BS: Πριν τον αποκλεισµό της 

αιµατικής ροής, SF : κατά τη διάρκεια αποκλεισµού,  DC και αµέσως µετά από την 

άρση της απόφραξης. Οι τιµές έχουν εκφραστεί ως µέση τιµή ±σταθερή απόκλιση 

                             

                                   BS                                 SF                                DC 

PO2                                    142.18±24.6                   121.16+35.7                 122±37 

PaCO2                              38.03±4.08                     37.83±3.06                  38.6±2.58 

PH                            7.43±0.03                       7.43±0.05                   0.067.35± 

 

Πιν. 5.3. Κεντρική φλεβική πίεση  σε κάθε ασθενή. BS: Πριν τον αποκλεισµό της 

αιµατικής ροής, SF: Κατά τη διάρκεια αποκλεισµού,DC αµέσως µετά την άρση της 

απόφραξης, ΜΤ:µέση τιµή, ΣΤ:σταθερή απόκλιση. 

                            BS                           SF                             DC 

1.                           6                               6                                 5 

2.                           9                             11                               11 

3.                           9                               7                               10 

4.                         10                             10                               10 

5                          13                             16                               10 

6.                         14                             13                               11 

7.                           8                               6                                 7 

8.                           9                               8                                 7 

9.                           7                               7                                 8 

10.                       11                             12                               10 

11.                         7                               8                                 6 

Μ.Τ ±ΣΑ          9.36  ± 2.5                9.45±3.24               9± 2.6 
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Εικ. 5.3.  Πάνω αριστερά: Rmax, Πάνω δεξιά: Rmin  Κάτω:∆R. BS: Πριν τον 

αποκλεισµό της αιµατικής ροής, SF : κατά τη διάρκεια αποκλεισµού,  DC και αµέσως 

µετά από την άρση της απόφραξης 

 

   Οι Rmax δε µεταβλήθηκαν σηµαντικά µεταξύ των τριών περιόδων  .(Εικ. 5.2) 

   Παροµοίως καµία µεταβολή µεταξύ των τριών περιόδων δεν παρατηρήθηκε για τις 

Rmin) και τη διαφορά ∆R µεταξύ των µέγιστων και ελάχιστων αντιστάσεων. (Εικ. 

5.2,Πιν. 5.4).  

 

Πιν. 5.4. Μέγιστες Rmax και ελάχιστες Rmin  εισπνευστικές αντιστάσεις και η 

διαφορά τους ∆R. BS: Πριν τον αποκλεισµό της αιµατικής ροής, SF : κατά τη 

διάρκεια αποκλεισµού,  DC και αµέσως µετά από την άρση της απόφραξης. Οι 

τιµές έχουν εκφραστεί ως µέση τιµή ±σταθερή απόκλιση 

                                                 BS                         SF                          DC 

Rmax (cm H2O/L/sec)              8.33±2.98         8.74±2.32             7.53±1.56 

Rmin(cm H2O/L/sec)               5.45±1.61          6.28±0.96             5.57±1.32 

∆R   cm H2O/L/sec)                 2.87±1.89          2.471±1.53            1.96±2.5 
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   Η συνολική καµπύλη P-V για όλους τους ασθενείς, που καταγράφηκε  πριν τον 

αποκλεισµό της αιµατικής ροή (BS) ήταν σχεδόν ταυτόσηµη µε τις αντίστοιχες 

καµπύλες P-V που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του αποκλεισµού ροής (SF) και 

άµεσα µετά την άρση της απόφραξης (DC) (Εικ. 5.4).  

  

 

 

Εικ. 4.  Συνολικές καµπύλες P-V για τις τρεις διαδοχικές περιόδους  

 

   Η µέγιστη ενδοτικότητα Cmax και το LIP υπολογίστηκαν από την ανάλυση των 

καµπυλών P-V και P-T µε βάση την εξίσωση που έχουν προτείνει οι Venegas και συν 

(Εικ. 5.1).  

   Κατά τη διάρκεια των τριών περιόδων η Cmax δε µεταβλήθηκε σηµαντικά (Εικ. 

5.5,Πιν.5.5). 

   Παροµοίως καµία µεταβολή δεν παρατηρήθηκε για το LIP για τις τρεις διαδοχικές 

περιόδους (Εικ. 5.5,Πιν.5.6) 

   Όπως αναµενόταν το σχήµα της συνολικής καµπύλης .P-V σε κάθε περίοδο ήταν 

σχεδόν ταυτόσηµο µε αυτό της καµπύλης P-T.  Επίσης το LIP και η Cmax που 

υπολογίστηκαν από τις δύο καµπύλες δε διέφεραν σηµαντικά µεταξύ τους (τα 

δεδοµένα δεν αναφέρονται). 
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Πιν. 5.5. Μέγιστη ενδοτικότητα ( Cmax, L/cmH2O ) σε κάθε ασθενή όπως 

υπολογίστηκε από την ανάλυση της καµπύλης P-V.  BS: Πριν τον αποκλεισµό της 

αιµατικής ροής, SF: Κατά τη διάρκεια αποκλεισµού, DC αµέσως µετά την άρση της 

απόφραξης, ΜΤ:µέση τιµή, ΣΤ:σταθερή απόκλιση. 

Aσθενής                           BS                             SF                               DC 

1.                                     0.079                           0.058                         0.068 

2.                                     0.064                           0.071                         0.063 

3.                                     0.075                           0.068                         0.057 

4.                                     0.099                           0.072                         0.069 

5                                      0.055                           0.055                         0.065 

6.                                     0.051                           0.057                         0.057 

7.                                     0.054                           0.060                         0.058 

8.                                     0.039                           0.032                         0.046 

9.                                     0.076                           0.070                         0.065 

10.                                   0.059                           0.065                         0.061 

11.                                  0.083                            0.078                         0.073 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1

BS
SF

DC

0

0,02

0,04

0,06

0,08
BS

SF DC

Μ.Τ ±ΣΑ                 0.066  ± 0.017                0.062±0.012               0.062± 0.007     

 

Εικ. 5.5. Πάνω: Κατώτερο σηµείο σύγκλισης (LIP) Κάτω: Μέγιστη 

ενδοτικότητα (Cmax )  BS: Πριν τον αποκλεισµό της αιµατικής ροής, SF: Κατά τη 

διάρκεια αποκλεισµού και  DC: αµέσως µετά την άρση της απόφραξης. 
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Πιν. 5.6. Κατώτερο σηµείο σύγκλισης (LIP, cm H2O) σε κάθε ασθενή όπως 

υπολογίστηκαν από την ανάλυση της καµπύλης P-V.  BS: Πριν τον αποκλεισµό της 

αιµατικής ροής, SF: κατά τη διάρκεια αποκλεισµού, DC αµέσως µετά την άρση της 

απόφραξης, ΜΤ:µέση τιµή, ΣΤ:σταθερή απόκλιση. 

                                  BS                       SF                         DC 

 

1.                                     1.34                            0                                 2.34 

2.                                     4.085                           0.716                         0.15 

3.                                     6.013                           2.858                         0.82 

4.                                     1.578                           3.077                         5.05 

5                                      0.629                           0.354                         1.51 

6.                                     2.251                           3.755                         3.87 

7.                                     2.686                           4.056                         2.86 

8.                                     4.08                             4.76                           4.07          

9.                                     1.34                             1.00                           1.0 

10.                                   2.73                              2.97                          3.10 

11.                                  1.02                              1.87                           1.99 

Μ.Τ ±ΣΑ                   2.52±1.63                   2.31±1.61                    2.44±1.51 

 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

   Τα κύρια ευρήµατα αυτής της µελέτης είναι: 

   1.  Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέµβασης ενδοαρτηριακής έκπλυσης µε 

αποκλεισµό ροής, υποξαιµία και αιµοκάθαρση οι µηχανικές ιδιότητες του  

αναπνευστικού συστήµατος (όπως υπολογίσθηκαν µε τις µεθόδους που 

χρησιµοποιήσαµε ) δεν µεταβάλλονται .  

   2.  Με τη µέθοδο χορήγησης χαµηλής εισπνευστικής ροής η καµπύλη P-V µπορεί 

εύκολα να καταγραφεί κατά τη διάρκεια εκλεκτικών χειρουργικών επεµβάσεων  µε 

ιδιαίτερη τεχνική δυσκολία.  

   Στη µελέτη αυτή µελετήθηκαν ασθενείς µε φυσιολογικό αναπνευστικό σύστηµα 

Εκτός από το γεγονός ότι αποκλείστηκαν ασθενείς µε ιστορικό αποφρακτικής νόσου 

αυτό αποδΕικ.νύεται επιπλέον από το ότι οι εισπνευστικές αντιστάσεις που 
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υπολογίστηκαν ήταν οι φυσιολογικές που προβλέπονται σε ασθενείς υπό µηχανική 

υποστήριξη της αναπνοής µέσω ενδοτραχειακού σωλήνα.(69, 72) 

   Κατά τη διάρκεια της επέµβασης οι εισπνευστικές αντιστάσεις παρέµειναν 

φυσιολογικές και αυτό µας επέτρεψε να εκτιµήσουµε την καµπύλη P-V, όπως αυτή 

καταγράφηκε µε τη µέθοδο χορήγησης χαµηλής εισπνευστικής ροής.  Με 

φυσιολογικές αντιστάσεις οποιαδήποτε µετατόπιση της καµπύλης αντανακλά 

µεταβολές στις ελαστικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήµατος.(56, 69) 

   Πριν την έναρξη του αποκλεισµού της αιµατικής ροής η διαφορά (∆R) µεταξύ των 

µέγιστων και ελάχιστων εισπνευστικών αντιστάσεων ήταν φυσιολογική, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι οι πνεύµονες των ασθενών που µελετήθηκαν είχαν οµογένεια όσον 

αφορά στη σταθερά χρόνου των επιµέρους πνευµονικών µονάδων.(69)  Αυτό ήταν 

αναµενόµενο µε δεδοµένο ότι από τη µελέτη αυτή αποκλείστηκαν ασθενείς µε 

ιστορικό αποφρακτικής νόσου ή καρδιακής ανεπάρκειας.  

   Με βάση τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι το αναπνευστικό σύστηµα των ασθενών 

που µελετήθηκαν ήταν φυσιολογικό.  Παρολ’αυτά θα µπορούσε κάποιος να 

υποστηρίξει ότι το εύρηµα αυτό έρχεται σε αντίθεση µε το ότι η καµπύλη P-V δεν 

είναι γραµµική µε αναπνεόµενο όγκο 1L.(66, 69, 92)  Πράγµατι πριν τον αποκλεισµό σε 

όλους τους ασθενείς παρατηρήθηκε η ύπαρξη LIP και σε έναν ασθενή ήταν 6cm 

H2O.  Είναι γνωστό όµως ότι η αναισθησία, η ύπτια θέση και η χορήγηση 

µυοχαλαρωτικών παραγόντων σχετίζονται µε σηµαντική µείωση της FRC και 

δηµιουργία ατελεκτασιών στις εξαρτώµενες περιοχές του πνεύµονα.(93-95)  Το 

φαινόµενο αυτό αντανακλάται στην καµπύλη P-V, όπου η παρουσία LIP 

σηµατοδοτεί µαζική στράτευση κυψελίδων.(56)  Θα πρέπει να σηµειωθεί πάντως ότι 

στράτευση κυψελίδων µπορεί να παρατηρηθεί και πολύ πάνω από το LIP.(66) 

   Όπως αναµένετο σε κανένα από τους ασθενείς δε βρήκαµε UIP.  Αυτό θα 

µπορούσε να εξηγηθεί από το ότι ελέγχθηκε το αναπνευστικό σύστηµα µε 

αναπνεόµενο όγκο έως και 1 L πάνω από την FRC.  Έχει βρεθεί ότι σε ασθενείς µε 

φυσιολογικό αναπνευστικό σύστηµα, UIP. εµφανίζεται σε αναπνεόµενο όγκο που 

προσεγγίζει την TLC, και συνεπώς πολύ µεγαλύτερο από τον αναπνεόµενο όγκο που 

χρησιµοποιήσαµε για την καταγραφή της καµπύλης P-V (62). 

   Αποφύγαµε να καταγράψουµε την καµπύλη P-V µε µεγαλύτερους αναπνεόµενους 

όγκους για δύο λόγους  1) Έχει βρεθεί ότι µε τη µέθοδο αυτή και µε τη χορήγηση 

αναπνεόµενου όγκου 1.5 L δίδεται σχετικά µεγάλη εισπνευστική ροή (9L/min) µε 

αποτέλεσµα σηµαντική µετατόπιση του αρχικού τµήµατος της καµπύλης P-V προς τα 
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δεξιά και υπερεκτίµηση κατά αυτόν τον τρόπο του LIP (70, 81) και 2) για ηθικούς 

λόγους θελήσαµε  να περιορίσουµε οποιαδήποτε αιµοδυναµική αστάθεια από τη 

χορήγηση µεγάλων αναπνεόµενων όγκων. 

   Πιστεύουµε ότι το LIP στους ασθενείς αυτούς υποεκτιµήθηκε λόγω του σχετικά 

µικρού αναπνεόµενου όγκου (1 L) που χρησιµοποιήσαµε.  Έχει βρεθεί ότι το LIP 

εξαρτάται σηµαντικά από τον αναπνεόµενο όγκο, φαινόµενο το οποίο οφείλεται στο 

ότι η στράτευση κυψελίδων παρατηρείται σχεδόν καθ’όλη τη διάρκεια της εισπνοής.  

Επιπλέον µελέτες σε ασθενείς µε ARDS έχουν δείξει ότι η στράτευση των κυψελίδων 

συνεχίζεται ακόµη και σε όγκους που προσεγγίζουν την ολική πνευµονική 

χωρητικότητα.(56, 66)  Παρ’όλαυτα δεν πιστεύουµε ότι αυτή η υποεκτίµηση του LIP 

επηρέασε τα αποτελέσµατα και το συµπέρασµα της µελέτης.  Επειδή ο όγκος στον 

οποίο έγινε η καταγραφή της καµπύλης P-V παρέµεινε σταθερός κατά τη διάρκεια 

της µελέτης ,η υποεκτίµηση του LIP θα πρέπει να είναι του ιδίου βαθµού και στις 

τρεις περιόδους της επέµβασης. 

   Οι µηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήµατος παρέµειναν σταθερές κατά 

τη διάρκεια της επέµβασης παρά τις σηµαντικές µεταβολές του πνευµονικού 

αγγειακού όγκου.  Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι τουλάχιστον σε ασθενείς µε 

φυσιολογικό αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστηµα , οι µεταβολές αυτές δεν 

είναι ικανές να επιφέρουν µετρήσιµες µεταβολές στις µηχανικές ιδιότητες του 

αναπνευστικού συστήµατος.  Έχει βρεθεί ότι κατά τη διάρκεια της αναισθησίας η 

ενδοτικότητα του αναπνευστικού συστήµατος προοδευτικά ελαττώνεται µε 

µετατόπιση της καµπύλης P-V προς τα δεξιά.(93-95) Η µεταβολή αυτή της 

ενδοτικότητας είναι αναστρέψιµη µε την εφαρµογή χειρισµών στράτευσης 

κυψελίδων.(96, 97)  Θεωρώντας ότι η καταγραφή της καµπύλης P-V µε τη µέθοδο που 

χρησιµοποιήσαµε παριστά χειρισµό στράτευσης κυψελίδων, θα µπορούσαµε να 

υποστηρίξουµε ότι η µη εύρεση µεταβολών στις µηχανικές ιδιότητες του 

αναπνευστικού συστήµατος είναι δυνατό να οφείλεται σε αυτό το φαινόµενο. 

Εντούτοις πιστεύουµε ότι χρειάζονται επιπλέον µελέτες για την αποσαφηνοποίηση  

του σηµείου αυτού. 

   Στις τρεις διαδοχικές περιόδους της επέµβασης (πριν τον αποκλεισµό κατά τη 

διάρκεια του αποκλεισµού της αιµατικής ροής, και µετά την άρση του της απόφραξης 

πιστεύουµε ότι ο ενδοπνευµονικός όγκος αίµατος µεταβάλλεται σηµαντικά.  Άµεσα 

µετά την άρση της απόφραξης της αιµατικής κυκλοφορίας στην αορτή και την κάτω 

κοίλη φλέβα πιστεύουµε ότι αυξάνεται σηµαντικά ο ενδοπνευµονικός όγκος αίµατος.  
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Παρότι δεν υπήρχε δυνατότητα προσδιορισµού των µεταβολών του ενδοπνευµονικού 

όγκου αίµατος (απευθείας µέτρηση του ενδοπνευµονικού όγκου αίµατος µπορεί να 

γίνει µε µεθόδους πρακτικά µη εφαρµόσιµες κατά τη διάρκεια χειρουργικών 

επεµβάσεων) ποιοτική εκτίµηση των µεταβολών του ενδοπνευµονικού όγκου µπορεί 

να γίνει έµµεσα από τις µεταβολές των αιµοδυναµικών παραµέτρων.  

   Οι Klein  και συν µελέτησαν τις αιµοδυναµικές µεταβολές κατά τη διάρκεια 

ενδοαρτηριακής έκπλυσης µε αποκλεισµό ροής, υποξαιµία και αιµοκάθαρση.(89)  Οι 

συγγραφείς παρατήρησαν ότι άµεσα µετά την άρση της αγγειακής απόφραξης η 

καρδιακή παροχή αυξάνεται σηµαντικά.  Παροµοίως ο Hofland και συν σε µία 

πρόσφατη µελέτη έδειξαν ότι άµεσα µετά την άρση της απόφραξης στην αορτή και 

την κάτω κοίλη φλέβα η καρδιακή παροχή αυξήθηκε κατά το διπλάσιο συγκριτικά µε 

την περίοδο αποκλεισµού της αιµατικής ροής.(88) 

   Η αύξηση της καρδιακής παροχής σε ασθενείς µε επηρεασµένη καρδιακή 

λειτουργία είναι δυνατό να οδηγήσει σε αγγειακή πνευµονική συµφόρηση και 

δηµιουργία διάµεσου οιδήµατος µε συνοδό µείωση της ενδοτικότητας του 

αναπνευστικού συστήµατος. 

   Στην παρούσα µελέτη δεν παρατηρήθηκε καµία µεταβολή στην ενδοτικότητα του 

αναπνευστικού συστήµατος άµεσα µετά την άρση του αποκλεισµού της αιµατικής 

ροής και αυτό θα µπορούσε να εξηγηθεί από το ότι από τη µελέτη αποκλείστηκαν 

ασθενείς µε ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας.  Στην περίπτωση αυτή η φυσιολογική 

καρδιακή λειτουργία µπορεί να αντιρροπίσει την αύξηση του όγκου αίµατος, µε 

αποτέλεσµα οι πιέσεις στην πνευµονική κυκλοφορία να παραµείνουν σταθερές.  

   Στη παρούσα µελέτη  δεν είχαµε την δυνατότητα µέτρησης της καρδιακής παροχής.  

Εκτιµήθηκαν οι αιµοδυναµικές µεταβολές κατά τη διάρκεια της επέµβασης από την 

κεντρική φλεβική πίεση.  Σε συµφωνία µε τις προαναφερθείσες µελέτες η κεντρική 

φλεβική πίεση δε µεταβλήθηκε σηµαντικά κατά τη διάρκεια των τριών διαδοχικών 

περιόδων.(88, 89)  Όπως έχει ήδη αναφερθεί η σταθερή κεντρική φλεβική πίεση 

υποδηλώνει την ικανότητα των δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων να αντιρροπίσουν  την 

αύξηση του ενδαγγειακού όγκου αίµατος χωρίς παράλληλη αύξηση του 

τελοδιαστολικού όγκου της δεξιάς κοιλίας. 

   Η καταγραφή της καµπύλης  P-V κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεµβάσεων έχει 

ιδιαίτερη σηµασία, λόγω των σηµαντικών µεταβολών στη µηχανική του 

αναπνευστικού συστήµατος.  Οι κλασσικές µέθοδοι της υπερσύριγγας και 
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τελικοεισπνευστικής απόφραξης είναι χρονοβόρες (55, 68) και τεχνικά δύσκολα να 

εφαρµοστούν κατά τη διάρκεια µίας χειρουργικής επέµβασης . 

   Στην παρούσα µελέτη  για την καταγραφή της καµπύλης P-V επιλέξαµε τη µέθοδο 

χορήγησης χαµηλής εισπνευστικής ροής.  Με τη µέθοδο αυτή δίνεται η δυνατότητα 

καταγραφής της καµπύλης P-V στην οθόνη του αναπνευστήρα σε χρονικό διάστηµα 

<10 sec. 

   Σε πρόσφατη µελέτη έχουµε δείξει ότι η καµπύλη P-V που καταγράφεται µε αυτή 

τη µέθοδο σε  ειδικές συνθήκες είναι ταυτόσηµη µε την αντίστοιχη καµπύλη  P-T που 

καταγράφεται από την κυµατοµορφή της Paw (91).  Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα 

συνεχούς καταγραφής της κυµατοµορφής της Paw η καµπύλη P-T µπορεί να 

καταγραφεί εύκολα στην οθόνη παρακολούθησης των ασθενών µε µόνο επιπλέον 

εξοπλισµό ένα µορφοµετατροπέα πίεσης (91). 

   Σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα της παραπάνω µελέτης, στην παρούσα µελέτη 

δείξαµε ότι το σχήµα της καµπύλης P-V ήταν σχεδόν ταυτόσηµο µε αυτό της 

καµπύλης P-T.  Παροµοίως οι τιµές της µέγιστης ενδοτικότητας και του κατώτερου 

σηµείου σύγκλισης που υπολογίστηκαν από τις δύο καµπύλες δε διέφεραν σηµαντικά  

Εφαρµόζοντας τη µέθοδο χορήγησης χαµηλής εισπνευστικής ροής κατά τη διάρκεια 

αυτής της επέµβασης αποδείξαµε ότι µπορεί να εφαρµοστεί εύκολα ακόµα και κατά 

τη διάρκεια επεµβάσεων µε ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες.  Επιπλέον, εάν δεν 

υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής του όγκου  αντί της καµπύλης P-V µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί η καµπύλη P-T. 

 

   Συνοψίζοντας η µελέτη αυτή έδειξε ότι κατά τη διάρκεια της ενδοαρτηριακής 

έκπλυσης µε αποκλεισµό ροής, υποξαιµία και αιµοκάθαρση οι µηχανικές 

ιδιότητες του αναπνευστικού συστήµατος δεν µεταβάλλονται . Επιπλέον 

εφαρµόζοντας τη µέθοδο χορήγησης χαµηλής εισπνευστικής ροής για την 

καταγραφή της καµπύλης P-V και P-T,δείξαµε ότι η µέθοδος µπορεί εύκολα να 

εφαρµοστεί ακόµα και κατά τη διάρκεια πολύπλοκων χειρουργικών 

επεµβάσεων.  
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ΜΕΛΕΤΗ 3. ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΜΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΣΕ 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ΟΞΕΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ 

∆ΥΣΧΕΡΕΙΑΣ (ARDS) – ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PEEP 

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

   Το πρότυπο σύµπτυξης του πνεύµονα µελετήθηκε σε 10 διασωληνωµένους 

ασθενείς µε σύνδροµο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS).  

   Μέθοδος Σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα ΡΕΕΡ (0, 5, 10, 15 cm H2O) η πίεση 

στην τραχεία (Ptr), η πίεση των αεραγωγών  (Paw) , η ροή (V’) και ο όγκος (V) 

καταγράφονταν  συνεχώς.  Ο εκπνευστικός όγκος (κατά τη διάρκεια παθητικής 

εκπνοής) χωρίστηκε σε 5 ίσα συνεχόµενα τµήµατα και η σταθερά χρόνου (τe) και η  

στατική εκπνευστική ενδοτικότητα (Crs) κάθε τµήµατος, υπολογίστηκαν µε 

γραµµική ανάλυση παλινδρόµησης, από τη σχέση  V/V’ και V/ Ptr αντίστοιχα.  Σε 

κάθε ένα από τα επιµέρους τµήµατα όγκου, οι ολικές εκπνευστικές αντιστάσεις  Rtot 

(το άθροισµα των αντιστάσεων του αναπνευστικού συστήµατος (Rrs), των 

αντιστάσεων του τραχειοσωλήνα (Rtube) και των αντιστάσεων του κυκλώµατος του 

αναπνευστήρα (Rvent,) υπολογίστηκαν από το λόγο τe/Crs.  Επί παρουσίας  

περιορισµού της εκπνευστικής ροής οι Rrs θεωρήθηκαν ίσες µε Rtot. ενώ χωρίς 

περιορισµό εκπνευστικής ροής οι Rrs υπολογίσθηκαν από τη διαφορά των Rtube και 

Rvent από τις Rtot.  Η σταθερά χρόνου του αναπνευστικού συστήµατος (τers) 

υπολογίστηκε από το γινόµενο Rrs x Crs.  

   Αποτελέσµατα Με PΕΕΡ 0 cmH2O(ZEEP) η τers του αναπνευστικού συστήµατος, 

αυξήθηκε σηµαντικά από την αρχή προς το τέλος της εκπνοής (∆τers 55.5±31%), 

λόγω της σηµαντικής αύξησης των Rrs (∆Rrs 63.9±45%).  Με την εφαρµογή ΡΕΕΡ, 

οι Rrs διατηρήθηκαν σχετικά σταθερές σε όλη τη διάρκεια της εκπνοής, αυξήθηκε ο 

ρυθµός σύµπτυξης του αναπνευστικού συστήµατος και  αµβλύνθηκε σηµαντικά η 

διαφορά στη τers µεταξύ της αρχής  και του τέλους της εκπνοής. 

   Συµπεράσµατα. Σε ασθενείς µε ARDS το αναπνευστικό σύστηµα συµπτύσσεται 

ανοµοιογενώς λόγω της σηµαντικής αύξησης των αντιστάσεων του αναπνευστικού 
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συστήµατος σε χαµηλούς όγκους πνεύµονα.  Η εφαρµογή ΡΕΕΡ αυξάνει σηµαντικά 

την οµοιογένεια και το ρυθµό σύµπτυξης του αναπνευστικού συστήµατος.              

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 82



ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

   Το σύνδροµο της οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS) είναι η έκφραση της 

εκσεσηµασµένης φλεγµονώδους αντίδρασης του πνευµονικού παρεγχύµατος, σε 

διάφορες υποκείµενες νόσους.(4, 98)  Το σύνδροµο χαρακτηρίζεται από σηµαντική 

ανοµοιογένεια στις βλάβες του πνευµονικού παρεγχύµατος µε περιοχές οι οποίες 

διατηρούν την δοµή τους και άλλες που πάσχουν σε µεγάλο βαθµό (99).  Λόγω αυτής 

της ανοµοιογένειας του παρεγχύµατος είναι πολύ πιθανό το πρότυπο σύµπτυξης του 

αναπνευστικού συστήµατος κατά την παθητική εκπνοή να είναι επίσης ανοµοιογενές, 

ως αποτέλεσµα διαφορετικών χρονικών σταθερών (τe). 

   Ο τρόπος σύµπτυξης του αναπνευστικού συστήµατος σε ασθενείς µε ARDS µέχρι 

τώρα δεν έχει µελετηθεί επαρκώς.  

   Οι Guttman και συν (100) παρατήρησαν ότι σε ασθενείς µε ARDS υπό µηχανικό 

αερισµό µε ΡΕΕΡ, επιµέρους τµήµατα του εκπνεόµενου όγκου κατά τη διάρκεια 

παθητικής εκπνοής είχαν σχεδόν όµοια χρονική σταθερά, όπως υπολογίσθηκε από τη 

σχέση µεταξύ του όγκου και της ροής (V/V').  Οι συγγραφείς απέδωσαν αυτή τη 

συµπεριφορά κατά µεγάλο µέρος στις αντιστάσεις του ενδοτραχειακού σωλήνα.  

Αφαιρώντας τις αντιστάσεις του ενδοτραχειακού σωλήνα και του κυκλώµατος του 

αναπνευστήρα, υπολόγισαν τη χρονική σταθερά του αναπνευστικού συστήµατος και  

έδειξαν ότι αυξάνεται προοδευτικά από την αρχή προς το τέλος της εκπνοής.(100). 

Εντούτοις στη µελέτη αυτή ο υπολογισµός της χρονικής σταθεράς του αναπνευστικού 

συστήµατος έγινε θεωρώντας ότι η ενδοτικότητα του αναπνευστικού συστήµατος 

είναι σταθερή και δε διαφέρει µεταξύ εισπνοής και εκπνοής.  Είναι γνωστό όµως, ότι 

αφενός η σχέση πίεσης -όγκου δεν είναι γραµµική  και αφετέρου ότι υπάρχει το 

φαινοµένου της υστέρησης (101).  Επιπλέον έχει βρεθεί, ότι ασθενείς µε ARDS υπό 

µηχανικό αερισµό είναι πιθανό να εµφανίσουν περιορισµό της εκπνευστικής ροής(102). 

Σ' αυτούς τους ασθενείς οι αντιστάσεις του ενδοτραχειακού σωλήνα και του 

κυκλώµατος του αναπνευστήρα δεν επηρεάζουν την εκπνευστική ροή και το ρυθµό 

σύµπτυξης του πνεύµονα (103, 104). 

   Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η µελέτη του πρότυπου σύµπτυξης του 

αναπνευστικού συστήµατος σε ασθενείς µε ARDS και η επίδραση της εφαρµογής 

ΡΕΕΡ σε αυτό.  Η χρονική σταθερά του αναπνευστικού συστήµατος τres (χωρίς τις 

αντιστάσεις του τραχειοσωλήνα και του εκπνευστικού κυκλώµατος του 
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αναπνευστήρα) µετρήθηκε σε διαφορετικά επίπεδα ΡΕΕΡ κατά τη διάρκεια της 

παθητικής εκπνοής, από τις καµπύλες ροής-όγκου και τη στατική εκπνευστική 

καµπύλη πίεσης–όγκου, λαµβάνοντας υπ' όψιν την παρουσία ή µη περιορισµού της 

εκπνευστικής ροής (ΠΕΡ). 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
 
   Μελετήθηκαν 10 ασθενείς µε ARDS υπό µηχανικό αερισµό. Η διάγνωση του 

ARDS έγινε µε βάση τις Θέσεις Οµοφωνίας για το ARDS (4). 

   Ως κριτήρια αποκλεισµού ορίστηκαν 1) το ιστορικό χρόνιας αποφρακτικής 

πνευµονοπάθειας ή βρογχικού άσθµατος, 2) η ύπαρξη σωλήνα παροχέτευσης στην 

υπεζωκοτική κοιλότητα µε διαπιστωµένη διαφυγή αέρα και 3) η αιµοδυναµική 

αστάθεια.  Για τη συµµετοχή των ασθενών στη µελέτη ζητήθηκε η έγγραφη 

συναίνεση του ίδιου ή των συγγενών και η αποδοχή της επιτροπής δεοντολογίας του 

νοσοκοµείου. 

   Όλοι οι ασθενείς ήταν διασωληνωµένοι υπό µηχανική υποστήριξη της αναπνοής  

(Siemens, servo Ventilator 300, Solna, Sweden) σε ελεγχόµενο µοντέλο αερισµού 

σταθερού όγκου µε  σταθερή ροή.  Οι συνθήκες αερισµού είχαν προκαθορισθεί από 

το θεράποντα ιατρό (Πιν. 6.1).  Οι ασθενείς ήταν υπό καταστολή και µυοχάλαση µε 

προποφόλη-φεντανύλη και cis-atracurium.  

   Σε όλη τη διάρκεια της µελέτης γινόταν συνεχής καταγραφή της ροής (V’) µέσω 

θερµαινόµενου πνευµοταχογράφου (Hans-Rudolf 3700, Kansas, U.S.A.) και 

µορφοµετατροπέα πίεσης που είχαν τοποθετηθεί µεταξύ του τραχειοσωλήνα και του 

τµήµατος Υ του αναπνευστικού κυκλώµατος.  Μια ηλεκτρονική βαλβίδα απόφραξης, 

που τοποθετήθηκε µεταξύ του πνευµοταχογράφου και του Υ τµήµατος του 

αναπνευστήρα, επέτρεπε την ταχεία απόφραξη των αεραγωγών κατά τη διάρκεια της 

εκπνοής.  Ο όγκος (V) υπολογίζονταν αυτόµατα σε κάθε χρονική στιγµή από την 

ολοκλήρωση της κυµατοµορφής της V’.  Η πίεση των αεραγωγών (Paw) 

καταγράφονταν συνεχώς µέσω µορφοµετατροπέα πίεσης (Micro-Switch 140PC, 

Honeywell Ltd., Ontario, Canada) από οπή ευρισκόµενη µεταξύ του 

πνευµοταχογράφου και του ενδοτραχειακού σωλήνα.  Η πίεση στην τραχεία (Ptr) 

µετρήθηκε µε καθετήρα ο οποίος τοποθετήθηκε 2-3 εκατοστά µετά το τελικό άκρο 

του τραχειοσωλήνα. 
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Πιν.. 6. 1. Χαρακτηριστικά των ασθενών και αρχικές παράµετροι αερισµού 

Α: Άρρεν, Θ: Θήλυ, PEEP: Θετική Τελικοεκπνευστική πίεση, VT: αναπνεόµενος   

όγκος, Fr συχνότητα αναπνοών αναπνευστήρα. 

Ας/ης  Ηλικία Φύλο   PEEP    VT Fr  Ηµέρες    ALI Αιτία  

No. έτη             cmH2O    L   (αν/min) µηχ. αερ. score  ARDS 

1 62        Α   7 0.46      19      7        2             Εισρόφηση 

2 50 Α  6 0.52  20      9        2.3          Πνευµονία 

3 52 Α  8 0.50  21      4        2.3          Εισρόφηση 

4 35 Θ  5 0.31  30      3        2           Σήψη 

5          73        Θ         8          0.42      24            5            2            Σήψη 

6 38 Θ 5 0.40  20      5        2          Πνευµονία 

7 65 Α 9 0.50  15      2        3          Εισρόφηση 

8 63 Θ 8 0.48  15      5        2.3         Εισρόφηση 

9 68 Θ 8 0.49  21      6       2.3          Πνευµονία 

10        40        Θ         8          0.45     18             4           2.6          Σήψη 

 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
 
   Αρχικά η συγκέντρωση του εισπνεόµενου Ο2 (FiO2) ρυθµίστηκε να είναι 1.0 και 

παρέµεινε έτσι σε όλη τη διάρκεια της µελέτης.  

   Κάθε ασθενής µελετήθηκε µε τυχαία σειρά σε 4 επίπεδα ΡΕΕΡ (0, 5, 10, 15 

cmH2O).  Σε κάθε επίπεδο ΡΕΕΡ οι παράµετροι του αναπνευστήρα (αναπνεόµενος 

όγκος VT και αναπνευστική συχνότητα f ) ήταν παρόµοιες µε αυτές που είχε  

καθορίσει ο θεράπων ιατρός.  

   Όταν οι ασθενείς (σε κάθε επίπεδο ΡΕΕΡ) παρέµεναν σταθεροί για τουλάχιστον 15 

min, οι παράµετροι αερισµού άλλαζαν σε: VT 0.5-0.6 L µε σταθερή ροή, f 10 /λεπτό 

και σχέση εισπνευστικού προς ολικό αναπνευστικό χρόνο (ΤΙ/ΤΤΟΤ) 0.3.  

   Προκειµένου να ελεγχθεί εάν µε αυτές τις συνθήκες αερισµού το αναπνευστικό 

σύστηµα στο τέλος της εκπνοής ήταν σε θέση ισορροπίας (FRC), γινόταν 

αποκλεισµός του εκπνευστικού σκέλους του αναπνευστικού κυκλώµατος στο τέλος 

της εκπνοής ενεργοποιώντας το ειδικό κοµβίο του αναπνευστήρα.  Εάν µετά την 
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τελικοεκπνευστική παύση εµφανίζονταν αύξηση στην Paw-ενδογενής ΡΕΕΡ (PEEPi)- 

ο VT µειώνονταν ανάλογα µέχρις εξάλειψης του φαινοµένου.  

Με τις συνθήκες αυτές ο ασθενής αεριζόταν για 10 αναπνοές.  

Στην 11η αναπνοή, που ορίστηκε ως αναπνοή µελέτης, γινόταν απόφραξη των 

αεραγωγών στο τέλος της εισπνοής διάρκειας 3 δευτερόλεπτων, και στη συνέχεια 

γινόταν οι παρακάτω χειρισµοί : 

   1) Ο ασθενής αφήνονταν να εκπνεύσει στην παθητική FRC (που ήταν διαφορετική 

σε κάθε επίπεδο ΡΕΕΡ).  Σε κάθε επίπεδο ΡΕΕΡ καταγράφηκαν 5-7 παθητικέςεκπνοές  

Από την ανάλυση όλων των προσπαθειών έγινε η καταγραφή µίας συνολικής 

καµπύλης ροής–όγκου (V’/V). 

   2) Μετά την τελικοεισπνευστική παύση µέσω της ηλεκτρονικής βαλβίδας  

απόφραξης γινόταν απόφραξη των αεραγωγών σε τυχαίες χρονικές στιγµές κατά τη 

δίαρκεια της εκπνοή διάρκειας 3 δευτερολέπτων και η στατική Ptr καταγράφονταν. 
(92, 105, 106)  Σε κάθε επίπεδο ΡΕΕΡ πραγµατοποιήθηκαν τουλάχιστον 20 τέτοιες 

αποφράξεις, µία σε κάθε εκπνευστική προσπάθεια.  Από τη συσχέτιση των 

µετρούµενων τιµών της Ptr µετά από κάθε απόφραξη µε τον αντίστοιχο όγκο πάνω 

από την FRC σε ΡΕΕΡ 0 cm H2O (FRCZEEP) έγινε η καταγραφή της στατικής 

εκπνευστικής καµπύλης P-V σε κάθε επίπεδο ΡΕΕΡ.  

   3) Με ΡΕΕΡ 0 cm H2O (ΖΕΕΡ) ο ασθενής αποσυνδέονταν από το κύκλωµα του 

αναπνευστήρα και αφήνονταν  να εκπνεύσει παθητικά στον ατµοσφαιρικό αέρα. 

   Με ΡΕΕΡ 5,10,15 cm H2O, η ΡΕΕΡ µειώνονταν κατά 2 cm H2O και ο ασθενής 

αφήνονταν να εκπνεύσει παθητικά στο νέο επίπεδο ΡΕΕΡ.  Για κάθε  επίπεδο ΡΕΕΡ 

γινόταν  5-7 τέτοιες προσπάθειες.  

   Από την ανάλυση όλων των προσπαθειών έγινε η καταγραφή µιας νέας συνολικής 

καµπύλης V’/V.  Η σύγκριση της καµπύλης αυτής µε την αντίστοιχη που είχε 

καταγραφεί σε ΖΕΕΡ και σε επίπεδα ΡΕΕΡ 5, 10 και 15 cmH2O επέτρεψε τον έλεγχο 

παρουσίας ή µη περιορισµού της εκπνευστικής ροής (ΠΕΡ), όπως αναφέρεται 

αναλυτικότερα στη συνέχεια (77). 

   4) Όταν εφαρµόζονταν ΡΕΕΡ στο τέλος της τελικοεισπνευστικής παύσης 

αφαιρούνταν και ο ασθενής αφήνονταν να εκπνεύσει παθητικά σε ΖΕΕΡ.  Από την 

διαφορά του τελικοεκπνευστικού όγκου µεταξύ ΡΕΕΡ και ΖΕΕΡ, υπολογίστηκε η 

µεταβολή του τελικοεκπνευστικού όγκου που προκάλεσε η εφαρµογή ΡΕΕΡ.     
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ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  
 
   Βήµα 1:  Προσδιορισµός του περιορισµού της  εκπνευστικής ροής (ΠΕΡ) 

 

   Με ΖΕΕΡ έγινε σύγκριση της καµπύλης V’/V µε αυτή που καταγράφηκε όταν ο 

ασθενής αφήνονταν να εκπνεύσει στον ατµοσφαιρικό αέρα.  

   Με ΡΕΕΡ ο προσδιορισµός του ΠΕΡ έγινε µε τη σύγκριση της καµπύλης V’/V στο 

συγκεκριµένο επίπεδο µε την αντίστοιχη που καταγράφονταν µετά τη µείωση του 

ΡΕΕΡ κατά 2 cm H2O. 

   Σε όλες τις συνθήκες η σύγκριση των δύο καµπυλών V’/V γινόταν στο ίδιο επίπεδο 

τελικοεισπνευστικού όγκου.(77, 102, 104)  Εάν η εκπνευστική ροή ήταν µεγαλύτερη µετά 

τη µείωση της οδηγού πίεσης (µείωση της ΡΕΕΡ κατά 2 cm H2O ή αποµάκρυνση του 

αναπνευστικού κυκλώµατος) θεωρούνταν ότι ο ασθενής δεν είχε ΠΕΡ.  Αντιθέτως η 

ύπαρξη ΠΕΡ τεκµηριώνονταν εάν µετά τη µείωση της οδηγού πίεσης η εκπνευστική 

ροή δε µεταβάλλονταν (Εικ.6.1). 

 

   Βήµα 2. Προσδιορισµός του πρότυπου εκπνοής 

 

   Ο προσδιορισµός του πρότυπου εκπνοής έγινε χρησιµοποιώντας τη µέθοδο πού έχει 

προταθεί από τον Guttmann και συν.(100) 

   Σε κάθε επίπεδο ΡΕΕΡ έγίνε καταγραφή και ανάλυση της καµπύλη V’/V και ο 

εκπνεόµενος όγκος από τη µέγιστη εκπνευστική ροή έως το τέλος της εκπνοής 

χωρίστηκε σε 5 ίσα διαδοχικά τµήµατα.  Κάθε ένα από τα τµήµατα αυτά µελετήθηκε 

ξεχωριστά θεωρώντας ότι έχει σταθερή ενδοτικότητα και εκπνευστική αντίσταση.  
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Εικ. 6.1. Εκπνευστικές καµπύλες ροής–όγκου (V’/V) µε ΡΕΕΡ 0 cmH2O, µε 

(διακοπτόµενη γραµµή ) και χωρίς το εκπνευστικό κύκλωµα (συνεχόµενη 

γραµµή), σε δύο αντιπροσωπευτικούς ασθενείς (a,b).  Μετά την αφαίρεση του 

εκπνευστικού κυκλώµατος (αύξηση της οδηγού πίεσης) η V’ ταυτίστηκε µε την 

αντίστοιχη µε το εκπνευστικό κύκλωµα στα 90 ml και 120 ml  (βέλη) πάνω από 

τον τελικοεκπνευστικό όγκο πνεύµονα στους ασθενείς a και b αντίστοιχα. 

 

   Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της παλίνδροµης ανάλυσης, σε κάθε ένα από τα πέντε 

τµήµατα αυτά υπολογίστηκε η κλίση της καµπύλης V/ V’.  Κατά τη διάρκεια 

παθητικής εκπνοής ο λόγος αυτός αντιπροσωπεύει τη σταθερά χρόνου (time constant, 

τ) που είναι ίση µε το γινόµενο RtotxCrs, (όπου Rtot οι συνολικές εκπνευστικές 

αντιστάσεις του αναπνευστικού συστήµατος και Crs η στατική εκπνευστική 

ενδοτικότητα).(100, 107, 108) 

   Οι Rtot είναι το άθροισµα της αντίστασης του τραχειοσωλήνα (Rtube), των 

αντιστάσεων του εκπνευστικού κυκλώµατος του αναπνευστήρα (Rvent) και των 

αντιστάσεων του αναπνευστικού συστήµατος (Rrs).  Σε κάθε ένα από τα αντίστοιχα 

τµήµατα όγκου Rtot υπολογίστηκαν από το λόγο τe/Crs,. 

   Ως εκπνευστική ενδοτικότητα (Crs) ορίστηκε η σχέση V/Ptr η οποία υπολογίστηκε 

µε ανάλυση γραµµικής παλινδρόµησης της καµπύλης Ptr/Vγια το αντίστοιχο τµήµα 

όγκου.  
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   Η προσαρµογή της καµπύλης Ptr-V που είχε καταγραφεί σε κάθε επίπεδο ΡΕΕΡ µε 

βάση τις µετρούµενες τιµές πίεσης και όγκου έγινε µε βάση τη σιγµοειδή εξίσωση 

που έχει προταθεί από τον Venega και συν (79, 80, 91)(Εικ.. 6.2). 

   Στα τµήµατα όγκου στα οποία δεν υπήρχε ΠΕΡ τουλάχιστον κατά 95% του 

τµήµατος η σταθερά χρόνου του αναπνευστικού συστήµατος (τers) υπολογίστηκε από 

τη σχέση: 

τers = Crs x R rs. 

Και οι  Rrs υπολογίσθηκαν από τη σχέση : 

Rrs=Rtot -Rtube - Rvent 

   Εάν σε κάποιο τµήµα όγκου υπήρχε η ένδειξη ΠΕΡ, οι Rrs υπολογίστηκαν ως εξής: 

Α. Για τµήµατα όγκου στα οποία υπήρχε ΠΕΡ τουλάχιστον στό 95% του  

τµήµατος οι R rs θεωρήθηκε ότι είναι ίσες µε Rtot.  

Β. Επί  παρουσίας ΠΕΡ σε ένα ποσοστό του τµήµατος όγκου οι  

Rrs υπολογίστηκαν από την εξίσωση:  

R rs =  RrsΠΡ  x ΠΡ + RrsΜΠΡ x ΜΠΡ, 

Όπου: RrsΠΡ και RrsΜΠΡ οι εκπνευστικές αντιστάσεις στο τµήµα του όγκου που 

υπήρχε περιορισµός ροής και σε αυτό που δεν υπήρχε, αντίστοιχα. Και ΠΡ και ΜΠΡ 

το ποσοστό του τµήµατος (%) στο οποίο υπήρχε ή όχι ΠΕΡ, αντίστοιχα.  Επιπλέον 

υπολογίστηκαν οι εισπνευστικές αντιστάσεις του αναπνευστικού συστήµατος µε 

βάση τις γνωστές εξισώσεις.(71, 72, 109) 

Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε την πολύ-παραγοντική ανάλυση της 

µεταβλητότητας (ANOVA).  Η τιµή ρ< 0.05 θεωρήθηκε στατιστικά σηµαντική.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 
   Με ΖΕΕΡ η µέση τιµή του εκπνεόµενου όγκου στη αναπνοή µελέτης ήταν 0.56± 

0.061.  Με την εφαρµογή των τριών επιπέδων ΡΕΕΡ η µέση τιµή του εκπνεόµενου 

όγκου στη αναπνοή µελέτης ήταν 0.54± 0.07, 0.53±0.07 και 0.52±0.07 L για τιµές 

ΡΕΕΡ 5, 10, 15 cm H2O, αντίστοιχα.  Η µέση τιµή όγκου των πέντε διαδοχικών 

τµηµάτων ήταν 0.10±0.01, 0.10±0.01, 0.10±0.02 και 0.09±0.01 ml για ΡΕΕΡ 0, 5, 10, 

15 cm H2O, αντίστοιχα.  
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Εικ. 6.2: Άνω: Στατική εκπνευστική καµπύλη πίεσης-όγκου του αναπνευστικού 

συστήµατος σε έναν αντιπροσωπευτικό ασθενή. Κλειστοί κύκλοι: σηµεία 

δεδοµένων. Ανοιχτά τρίγωνα: Σηµεία που ελήφθησαν µετά την προσαρµογή µε 

βάση τη σιγµοειδή εξίσωση.  Κάτω: Εκπνευστική ενδοτικότητα (Crs) για κάθε 

ένα από τα τµήµατα όγκου (100 ml το κάθε ένα, 1 µέχρι 5).  Τα βέλη δείχνουν την 

πορεία της εκπνοής.   

 
   Με ΖΕΕΡ 9 ασθενείς εµφάνισαν ΠΕΡ.  Σε 8 ασθενείς υπήρχε ένδειξη ΠΕΡ σε όλο 

το τελευταίο τµήµα όγκου, ενώ σε 6 ασθενείς ΠΕΡ υπήρχε και στο 4ο τµήµα όγκου σε 

ποσοστό 25-44% του συνολικού όγκου του τµήµατος.  

   Με την εφαρµογή ΡΕΕΡ σε κανένα από τους ασθενείς δε διαπιστώθηκε ΠEΡ  

   Για δεδοµένο τµήµα του εκπνεόµενου όγκου οι Rtube και οι Rvent διέφεραν 

περίπου κατά 1 και 0.5 cmH2O/l/sec, αντίστοιχα.  

Στο 1ο τµήµα όγκου (αρχή εκνοής) η µέση τιµή της Rtube ήταν 4.6±0.8, 4.8±0.8, 

4.8±0.9 και 5.0±0.8 cmH2O/l/sec, µε ΡΕΕΡ 0, 5, 10 και 15 cmH2O αντίστοιχα και 

ελαττώθηκε σε 0.8±0.2, 0.9±0.2, 0.9±0.3 και 0.9±0.2 cmH2O/l/sec στο 5ο τµήµα 

(τέλος εκπνοής).  
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   Οι αντίστοιχες τιµές των Rvent στο 1ο τµήµα ήταν 5.7±0.5, 4.5±0.7, 4.6±0.7 και 

4.5±0.7 cmH2O/l/sec και ελαττώθηκαν σε 3.3±1.1, 3.6±1.1, 3.3±1.0 και 3.4±1.1 

cmH2O/l/sec στο 5ο τµήµα.   

   Με ΖΕΕΡ η τe µειώθηκε σηµαντικά από την αρχή ( 1ο τµήµα όγκου) προς το τέλος ( 

5ο τµήµα όγκου) της εκπνοής (Πιν.. 2). 

   Η διαφορά αυτή στη τe από την αρχή προς το τέλος της εκπνοής µειώθηκε 

προοδευτικά µε την αύξηση της ΡΕΕΡ, έτσι ώστε µε ΡΕΕΡ 10 και 15 cm H2O, η τe 

ήταν σχεδόν σταθερή σε όλη τη διάρκεια της εκπνοής.  

 
 

Εικ. 6.3. Μέση σταθερά χρόνου και σταθερή απόκλιση όλων των τµηµάτων 

ανάλογα µε το επίπεδο της ΡΕΕΡ. Ανοιχτά τετράγωνα: µέση σταθερά χρόνου τe 

(για τα πέντε τµήµατα όγκου). Κλειστά τετράγωνα: µέση τers (για τα πέντε 

τµήµατα όγκου). #: Στατιστικά σηµαντική διαφορά από την αντίστοιχη τιµή σε 

ΡΕΕΡ 0 (ΖΕΕΡ). ¶:Στατιστικά σηµαντική διαφορά από την αντίστοιχη τιµή σε 

ΡΕΕΡ 5 cmH2O. 

 

   Με ΖΕΕΡ η Crs ήταν σχετικά χαµηλή στο 1οκαι 5ο τµήµα όγκου και  η µέγιστη τιµή 

Crs παρατηρήθηκε στο µέσο της εκπνοής (3ο τµήµα όγκου).  

Με ΡΕΕΡ 15 cm H2O η Crs αυξήθηκε προοδευτικά από την αρχή προς το τέλος της 

εκπνοής.  
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Πιν. 6.2.  Σταθερά χρόνου (τe), εκπνευστική ενδοτικότητα (Crs) και ολικές 

εκπνευστικές αντιστάσεις (Rtot) των διαδοχικών τµηµάτων όγκου (1-5) µε 

διάφορα επίπεδα PEEP.* Στατιστικά σηµαντική διαφορά από την τιµή του 

πέµπτου τµήµατος όγκου. + Στατιστικά σηµαντική διαφορά από την τιµή του 

αντίστοιχου τµήµατος όγκου µε ZEEP. 

 

PEEP (cmH2O)       0        5       10     15 

                                                       τe (sec) 

Volume slice 

1  0.91±0.3* 0.81±0.2* 0.70±0.2+ 0.65±0.2+ 

2  0.88±0.3* 0.81±0.2* 0.76±0.2 0.70±0.2+ 

3  0.85±0.3* 0.83±0.3* 0.81±0.3 0.70±0.2+ 

4  0.78±0.2 0.73±0.2 0.74±0.3 0.70±0.3+ 

5  0.70±0.2 0.68±0.2 0.71±0.3 0.64±0.2 

                                               Crs (l/cmH2O) 

1        0.047±0.02 0.048±0.01 0.040±0.01*+0.036±0.01*+ 

2        0.054±0.02* 0.057±0.02* 0.052±0.02 0.045±0.01* 

3        0.058±0.02* 0.061±0.02* 0.057±0.02 0.051±0.02 

4        0.055±0.01* 0.060±0.02* 0.059±0.02 0.055±0.02 

5        0.045±0.01 0.053±0.01 0.057±0.02+ 0.054±0.02+ 

                                          Rtot (cmH2O/l/sec) 

1  20.15±3.3* 17.43±3.3* 17.10±3.6* 19.06±3.33* 

2  16.61±3.6 14.33±2.0 14.84±2.2 15.67±1.9 

3  14.79±2.6 13.63±1.4 14.05±2.7 13.89±1.6 

4  14.30±2.0 12.34±2.0+ 12.40±1.4+ 12.64±2.1+ 

5  15.99±2.9 12.75±1.7+ 12.30±1.8+ 11.97±2.8+ 

  

   Ανεξάρτητα από το επίπεδο ΡΕΕΡ οι Rtot ήταν σηµαντικά µεγαλύτερες στη αρχή 

της εκπνοής.  Με ΖΕΕΡ οι Rtot στο 5ο τµήµα όγκου ήταν σηµαντικά µεγαλύτερες από 

τις αντίστοιχες µετά από εφαρµογή διαφόρων επιπέδων ΡΕΕΡ. 

   Με ΖΕΕΡ η τers και οι Rrs αυξήθηκαν σηµαντικά στο τέλος της εκπνοής (Πιν.. 6.3).  

Συγκριτικά µε το 1ο τµήµα όγκου, η τers στο 5ο τµήµα ήταν υψηλότερη κατά 55.5 ± 

31.3%, ενώ η αντίστοιχη αύξηση για τις Rrs ήταν 63.9 ± 45%. 
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   Με ΡΕΕΡ οι Rrs διατηρήθηκαν σχετικά σταθερές κατά τη διάρκεια της εκπνοής µε 

αποτέλεσµα η διαφορά της τrs µεταξύ της αρχής και του τέλους της εκπνοής να 

µειωθεί σηµαντικά.  

   Η µέση τe και τers (µέση τιµή των πέντε τµηµάτων για κάθε επίπεδο ΡΕΕΡ) 

απΕικ.ονίζεται στην Εικ.όνα 6.3.  Όπως φαίνεται η µέση τe και τers µειώθηκαν 

σηµαντικά µε την αύξηση της ΡΕΕΡ από 0 σε 15 cm H2O.    

   Σε σύγκριση µε τον τελικοεκπνευστικό όγκο πνεύµονα (ΤΟΠ) µε ZEEP, ο ΤΟΠ 

αυξήθηκε προοδευτικά µε την αύξηση της εφαρµοζόµενης ΡΕΕΡ. Η αύξηση αυτή 

ήταν κατά µέσο όρο 0.27± 0.1, 0.61± 0.2, 1.00± 0.33 L µε ΡΕΕΡ 5, 10, 15 cm H2O 

αντίστοιχα.  

   Η συνολική εκπνευστικής καµπύλη Ptr-V όλων των ασθενών µετατοπίστηκε σε 

κάθε επίπεδο ΡΕΕΡ προς πάνω υποδηλώνοντας επιπλέον επιστράτευση κυψελίδων 

(Εικ. 6.4). 

 

 
 

Εικ. 6.4. Μέση εκπνευστική καµπύλη πίεσης-όγκου σε διαφορετικά επίπεδα 

ΡΕΕΡ, υπολογιζόµενη µετά από λήψη µέσων τιµών πίεσης και όγκου στην αρχή, 

µέσο και τέλος του κάθε τµήµατος όγκου.  Ο όγκος αναφέρεται στην παθητική 

FRC (FRCZEEP).  Για διευκόλυνση της παρουσίασης οι σταθερές αποκλίσεις έχουν 

παραληφθεί. Κλειστοί κύκλοι: ΡΕΕΡ 0 (ΖΕΕΡ). Ανοιχτοί κύκλοι: ΡΕΕΡ 5 cmH2O. 

Κλειστά τρίγωνα: 10 cmH2O PEEP. Ανοιχτά τρίγωνα: 15 cmH2O PEEP.      

 

 

 

 93



Πιν.ακας 6.3.  Σταθερά χρόνου (τers) και αντιστάσεις (Rrs) του αναπνευστικού 

συστήµατος των διαδοχικών τµηµάτων όγκου (1-5) µε διάφορα επίπεδα PEEP.*: 

Στατιστικά σηµαντική διαφορά από την τιµή του πέµπτου τµήµατος όγκου. +: 

Στατιστικά σηµαντική διαφορά από την τιµή του αντίστοιχου τµήµατος όγκου 

µε ZEEP.   

 

PEEP (cmH2O)       0        5       10     15 

                                                            τers (sec) 

Τµήµα Όγκου 

1  0.44±0.1* 0.37±0.1 0.34±0.2* 0.33±0.1 

2  0.40±0.1* 0.36±0.1 0.38±0.1 0.35±0.1 

3  0.41±0.2* 0.41±0.2 0.44±0.2 0.37±0.1 

4  0.53±0.2* 0.39±0.1 0.44±0.2 0.42±0.2 

5  0.68±0.2 0.44±0.1+ 0.48±0.2+ 0.41±0.2+ 

                                                       Rrs (cmH2O/l/sec) 

1  9.88±2.6* 8.10±2.8 8.11±3.0 9.81±3.3 

2  7.67±2.9* 6.22±1.8 7.51±2.0 7.92±1.7 

3  7.20±2.2* 6.65±1.6 7.83±2.6 7.45±1.8 

4  9.78±2.0* 6.66±1.9+ 7.38±1.3+ 7.58±2.0+ 

5  15.41±2.9 8.31±1.6+ 8.16±1.8+ 7.73±2.4+ 

 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ   
 
   Τα κυριότερα ευρήµατα της µελέτης αυτής είναι: 

   1. Με ΖΕΕΡ το αναπνευστικό σύστηµα στους ασθενείς µε ARDS συµπτύσσεται  

µέσω του ενδοτραχειακού σωλήνα και του εκπνευστικού κυκλώµατος του 

αναπνευστήρα προς την ατµόσφαιρα ανοµοιογενώς, µε ρυθµό που αυξάνεται 

προοδευτικά προς το τέλος της εκπνοής.  

   2. Η ανοµοιογένεια στο ρυθµό σύµπτυξης ελαττώνεται όσο αυξάνεται η ΡΕΕΡ.  

   3.Με ΖΕΕΡ, το αναπνευστικό σύστηµα συµπτύσσεται προς τον ενδοτραχειακό 

σωλήνα επίσης ανοµοιογενώς, αλλά ο ρυθµός σύµπτυξης προοδευτικά ελαττώνεται 

προς το τέλος της εκπνοής.  Η επιβράδυνση του ρυθµού σύµπτυξης οφείλεται στη 
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σηµαντική αύξηση των  εκπνευστικών αντιστάσεων  του αναπνευστικού συστήµατος 

σε χαµηλούς όγκους πνεύµονα.  

   4. Με ΡΕΕΡ, οι εκπνευστικές αντιστάσεις του αναπνευστικού συστήµατος 

παρέµειναν  σχετικά σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπνοής, µε αποτέλεσµα τη 

σηµαντική ελάττωση της ανοµοιογένειας του ρυθµού σύµπτυξης.  

   5. Ο συνολικός ρυθµός σύµπτυξης του αναπνευστικού συστήµατος είτε  προς την 

ατµόσφαιρα είτε προς στον ενδοτραχειακό σωλήνα αυξάνεται, όσο αυξάνεται το  

επίπεδο εφαρµοζόµενης ΡΕΕΡ.  

   6. Με ή χωρίς PEEP η εκπνευστική ενδοτικότητα του αναπνευστικού συστήµατος 

δεν είναι σταθερή. 

   Με ΖΕΕΡ, 9 από τους 10 ασθενείς εµφάνισαν ΠΕΡ.  Τα αποτελέσµατα αυτά 

συµφωνούν µε τα ευρήµατα µίας πρόσφατης µελέτης της Koutsoukou και συν.(102) 

   Στην παρούσα µελέτη αποδείξαµε επιπλέον, ότι σε όλες τις περιπτώσεις ο ΠΕΡ, 

εξαφανίσθηκε µε την εφαρµογή ΡΕΕΡ, έστω και της τάξης των 5 cm H2O, εύρηµα  

που υποδηλώνει ότι ΠΕΡ εµφανίζεται σε χαµηλούς όγκους πνεύµονα  

   Επί παρουσίας ΠΕΡ η µέτρηση των εκπνευστικών αντιστάσεων µε βάση τη 

διαφορά πίεσης µεταξύ στόµατος και κυψελίδων είναι αναξιόπιστη.(103)  Σε αυτή την 

περίπτωση οι εκπνευστικές αντιστάσεις υπολογίζονται από το πηλίκο της διαφοράς 

πίεσης µεταξύ κυψελιδικής πίεσης και της πίεσης κεντρικότερα του σηµείου 

σύγκλισης των αεραγωγών προς την αντίστοιχη ροή.(110) 

   Στους ασθενείς µε ARDS ο υπολογισµός των εκπνευστικών αντιστάσεων 

περιπλέκεται ακόµη περισσότερο, επειδή η σχέση πίεσης–όγκου κατά την εκπνοή δεν 

είναι γραµµική και ως εκ τούτου δεν είναι εφικτός ο υπολογισµός της κυψελιδικής 

πίεσης χρησιµοποιώντας µία µόνο  τιµή ελαστικότητας (111). 

   Με βάση τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι κατά τον υπολογισµό των εκπνευστικών 

αντιστάσεων σε ασθενείς µε ARDS θα πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν τόσο ο ΠΕΡ, 

όσο και η µη γραµµικότητα της καµπύλης P-V.  Στη παρούσα µελέτη υπολογισµός 

των εκπνευστικών αντιστάσεων έγινε λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τους δύο 

παράγοντες. 

   Το πρότυπο εκπνοής µελετήθηκε µε την ανάλυση διαδοχικών τµηµάτων όγκου 

µεγέθους περίπου 100 ml (110-60 ml).  Σε αυτά τα σχετικά µικρά τµήµατα όγκου, η 

σχέση V/V’ ήταν µε µεγάλη ακρίβεια γραµµική µε τιµή του r που προσέγγιζε τη 

µονάδα (>0.98).  Για αυτό και θεωρήσαµε ότι η µεταβολή του όγκου σε αυτό το 

µικρό τµήµα θα µπορούσε επαρκώς να περιγραφεί µε µία τιµή σταθεράς χρόνου.  
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   Η εκπνευστική στατική ενδοτικότητα ήταν διαφορετική σε κάθε ένα από τα 

διαδοχικά τµήµατα όγκου.  Η µη-γραµµική συµπεριφορά της σχέσης P-V κατά την 

εισπνοή έχει περιγραφεί σε πειραµατόζωα µετά από αφαίρεση του 

επιφανειοδραστικού παράγοντα.(112)  Επιπλέον σε ασθενείς µε οξεία βλάβη πνεύµονα 

και σε αποµονωµένους πνεύµονες κουνελιών µετά από αφαίρεση του 

επιφανειοδραστικού παράγοντα, η ενδοτικότητα του αναπνευστικού συστήµατος 

βρέθηκε ότι είναι εξαρτώµενη από τον όγκο (113, 114).  Από όσο γνωρίζουµε, η  

παρούσα µελέτη είναι η πρώτη που αποδεικνύει ότι η σχέση Ρ-V είναι µη-γραµµική 

και κατά τη διάρκεια της εκπνοής. 

   Ο παρατηρούµενος τύπος µεταβολών στη Crs κατά την εκπνοή είναι δύσκολο να 

εκτιµηθεί µε ακρίβεια.  Η αύξηση της Crs στην εκπνοή θα µπορούσε να οφείλεται, 

είτε στη µείωση της υπερδιάτασης, είτε στο κλείσιµο κυψελίδων που είχαν διανοιχτεί 

νωρίτερα στο τέλος της εισπνοής.(101)  Το τελευταίο ενδεχόµενο φαίνεται πολύ πιθανό 

µε ΖΕΕΡ ή χαµηλό επίπεδο ΡΕΕΡ, ιδίως εάν ληφθεί υπ’ όψιν ότι η πίεση σύγκλεισης 

των κυψελίδων είναι συνήθως χαµηλότερη από την αντίστοιχη πίεση διάνοιξής τους. 
(115)  Αυτό σηµαίνει ότι κατά τη διάρκεια της εκπνοής και συγκριτικά µε την εισπνοή, 

περισσότερες κυψελίδες θα είναι ανοικτές για την ίδια τιµή στατικής πίεσης. 

Το φαινόµενο αυτό πιθανά ενισχύεται κατά την έναρξη της εκπνοής όπου οι πιέσεις 

είναι σχετικά υψηλές και η ενδοτικότητα χαµηλή.  Όσο η εκπνοή προχωρά 

περισσότερες κυψελίδες κλείνουν, αυξάνοντας έτσι την Crs.(101)  Στο τέλος της 

εκπνοής το τµήµα του πνεύµονα που παραµένει ανοιχτό είναι σχετικά µικρό, 

οδηγώντας έτσι σε ελάττωση της Crs.  Η άποψη αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι η 

Crs αυξάνεται σηµαντικά στο τέλος της εκπνοής µε την αύξηση της ΡΕΕΡ.  

Πράγµατι, σε υψηλά επίπεδα ΡΕΕΡ, η Crs προοδευτικά αυξανόταν από την αρχή προς 

το τέλος της εκπνοής. 

   Αν και η αύξηση της Crs θα µπορούσε να αποδοθεί σε µείωση της υπερδιάτασης, 

θεωρούµε σαν τον επικρατέστερο µηχανισµό το κλείσιµο κυψελίδων που είχαν 

επιστρατευτεί, αφού για µια δεδοµένη κυψελιδική πίεση ο όγκος του πνεύµονα ήταν 

σηµαντικά µεγαλύτερος µε ΡΕΕΡ 15 cmH2O από ότι µε ΡΕΕΡ 10cmH2O. 

   Επιπλέον, για έναν συγκεκριµένο πνευµονικό όγκο η Crs ήταν σηµαντικά 

υψηλότερη µε ΡΕΕΡ 15cmH2O από ότι µε ΡΕΕΡ 10cmH2O, ενώ η κυψελιδική πίεση 

και κατά συνέπεια  η διαπνευµονική πίεση ήταν χαµηλότερες.  Από την άλλη πλευρά, 

εάν η ελάττωση της υπερδιάτασης αποτελούσε τον κύριο µηχανισµό για την 

παρατηρούµενη αύξηση της Crs κατά την εκπνοή, θα περιµέναµε παρόµοιες Crs και 
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κυψελιδικές πιέσεις για έναν δεδοµένο κυψελιδικό όγκο µεταξύ των δύο υψηλότερων 

επιπέδων ΡΕΕΡ.  

   Σε ΖΕΕΡ, βρέθηκε ότι το αναπνευστικό σύστηµα συµπτύσσεται προς τον 

ατµοσφαιρικό αέρα µε ανοµοιογενή τρόπο και µε ρυθµό που προοδευτικά αυξάνεται 

προς το τέλος της εκπνοής.  Αυτός ο τρόπος σύµπτυξης οφειλόταν αποκλειστικά στην 

παρουσία του ενδοτραχειακού σωλήνα και του εκπνευστικού κυκλώµατος του 

αναπνευστήρα, τα οποία επηρέαζαν την αρχική φάση της εκπνοής όπου οι ροές ήταν 

σχετικά υψηλές. 

   Ο ρυθµός µε τον οποίο το αναπνευστικό σύστηµα συµπτύσσεται προς τον 

ενδοτραχειακό σωλήνα ήταν διαφορετικός και εµφάνιζε προοδευτική ελάττωση προς 

το τέλος της εκπνοής.  Η επιβράδυνση του ρυθµού σύµπτυξης σε χαµηλούς 

πνευµονικούς όγκους, φαίνεται ότι οφείλεται στην αυξηµένη αντίσταση στη ροή 

αέρα, επειδή η εκπνευστική ενδοτικότητα ήταν χαµηλότερη στο τέλος της εκπνοής. 

Πράγµατι, η εκπνευστική αντίσταση του αναπνευστικού συστήµατος αυξήθηκε 

σηµαντικά στους χαµηλούς όγκους πνεύµονα, γεγονός που πιθανώς αντανακλά 

κλείσιµο ή στένωση µικρών αεραγωγών. 

   Ο ρυθµός σύµπτυξης παρουσίασε σηµαντικές µεταβολές ανάλογα µε το επίπεδο της 

εφαρµοζόµενης ΡΕΕΡ.  Η ανοµοιογένεια σύµπτυξης του αναπνευστικού συστήµατος 

στην ατµόσφαιρα εµφάνισε προοδευτική εξοµάλυνση µε την αύξηση του ΡΕΕΡ. 

   Τα ευρήµατα αυτά είναι σύµφωνα µε εκείνα των Guttmann και συν, οι οποίοι 

περιέγραψαν έναν σταθερό πρότυπο σύµπτυξης σε ασθενείς µε ARDS σε µηχανικό 

αερισµό µε επίπεδο εφαρµοζόµενης ΡΕΕΡ 12 cmH2Ο.(100)  Η παρούσα µελέτη δείχνει 

επιπλέον ότι η οµοιογένεια στη σύµπτυξη του πνεύµονα οφειλόταν σε µια 

προοδευτική αύξηση της Crs και αντίστοιχη ελάττωση των ολικών αντιστάσεων των 

αεραγωγών κατά το τέλος της εκπνοής. 

   Σε σύγκριση µε ΖΕΕΡ, η εφαρµογή ΡΕΕΡ βελτίωσε σε σηµαντικό βαθµό την 

ανοµοιογένεια στη σύµπτυξη.  Αυτό οφειλόταν στη σηµαντική επίδραση της ΡΕΕΡ 

στις Rrs, οι οποίες παρέµεναν σταθερές κατά τη διάρκεια της εκπνοής και σε επίπεδα 

σηµαντικά χαµηλότερα σε σχέση µε αυτά που παρατηρήθηκαν µε ΖΕΕΡ.  Είναι 

πιθανό, ότι η εφαρµογή ΡΕΕΡ οδήγησε σε ελάττωση των εκπνευστικών αντιστάσεων 

παρεµποδίζοντας την σύγκλειση ή τη στένωση των µικρών αεραγωγών.  

   Σε σχέση µε ΖΕΕΡ, ο ρυθµός σύµπτυξης είτε στην ατµόσφαιρα, είτε στον 

ενδοτραχειακό σωλήνα, ήταν γρηγορότερος µε την εφαρµογή ΡΕΕΡ.  Η διαφορά αυτή 

ήταν ουσιαστική σε υψηλά επίπεδα ΡΕΕΡ.  Πράγµατι, η µέση τe όλων των τµηµάτων 
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των πνευµονικών όγκων ελαττώθηκε κατά 18% όταν η ΡΕΕΡ αυξήθηκε από 0 σε 15 

cmH2O, ενώ η αντίστοιχη αύξηση  για τη µέση τers ήταν 23%.  

   Η ελάττωση των εκπνευστικών αντιστάσεων που παρατηρήθηκε µε ΡΕΕΡ έρχεται 

σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα της µελέτης των Pesenti και συν. οι οποίοι έδειξαν 

ότι σε ασθενείς µε ARDS η εφαρµογή ΡΕΕΡ οδήγησε σε αύξηση των εκπνευστικών 

αντιστάσεων.(116)  Στη µελέτη αυτή όµως, οι συγγραφείς υπολόγισαν τις  

εκπνευστικές αντιστάσεις θεωρώντας ότι η ενδοτικότητα ήταν σταθερή σε όλη τη 

διάρκεια της εκπνοής, ενώ επιπλέον δεν ελήφθη υπ’ όψιν η πιθανότητα παρουσίας 

ΠΕΡ. 

   Η παρούσα µελέτη αποδεικνύει σαφώς ότι η εκπνευστική ενδοτικότητα του 

αναπνευστικού συστήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπνοής δεν είναι σταθερή  και 

επιπλέον ότι η πλειονότητα των ασθενών µε ARDS, εµφανίζουν ΠΕΡ σε µικρούς 

όγκους πνεύµονα.  

 

   Συµπερασµατικά, η παρούσα µελέτη δείχνει ότι ο ρυθµός σύµπτυξης του 

πνεύµονα σε ασθενείς µε ARDS είναι ανοµοιογενής φαινόµενο το οποίο οφείλεται 

κυρίως  στη σηµαντική αύξηση των εκπνευστικών αντιστάσεων σε  χαµηλούς 

πνευµονικούς όγκους.  

   Με την εφαρµογή ΡΕΕΡ οι εκπνευστικές αντιστάσεις του αναπνευστικού 

συστήµατος παραµένουν σχετικά σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπνοής µε  

αποτέλεσµα ο πνεύµονας να συµπτύσσεται οµοιογενώς και µε ταχύτερο ρυθµό. 
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