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ΠΡΟΛΟΓΟ-ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ  

 

Ζ νμεία αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα απνηειεί κηα ζπρλή αηηία εηζαγσγήο ζην λνζνθνκείν 

θαζψο θαη κηα εμίζνπ ζπρλή επηπινθή ησλ ήδε λνζειεπνκέλσλ αζζελψλ, κε πνηθηιία 

παξαγφλησλ λα ηελ πξνθαινχλ. Ζ έγθαηξε, ηδαληθά κε παξεκβαηηθή, αληηκεηψπηζή ηεο κε 

ηελ θαηάιιειε κνξθή νμπγνλνζεξαπείαο, είλαη νπζηαζηηθή ψζηε λα πξνιεθζεί ε ρξνλνβφξα 

εμέιημή ηεο θαη ε πιεζψξα επηπινθψλ πνπ ελέρεη ν επεκβαηηθφο κεραληθφο αεξηζκφο. Ζ 

απφθαζε γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ξηληθήο θάλνπιαο πςειήο 

ξνήο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο νμείαο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο, είρε σο ζηφρν ηε κειέηε ησλ 

ελδείμεσλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απηήο ηεο κνξθήο νμπγνλνζεξαπείαο ζηνπο βαξέσο 

πάζρνληεο. Ζ παλδεκία COVID-19, ζπλεηέιεζε ζηελ αλάδεημε κηαο ηδηαίηεξεο θαηεγνξίαο 

αζζελψλ ΜΔΘ ζηνπο νπνίνπο εθαξκφζηεθε ε ξηληθή θάλνπια πςειήο ξνήο πξνιεπηηθά ηεο 

ελδνηξαρεηαθήο δηαζσιήλσζεο ή θαηφπηλ απνζσιήλσζήο ηνπο. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα θα Κνλδχιε, ε νπνία κε ηδηαίηεξν 

ελζνπζηαζκφ θαη επαγγεικαηηζκφ, εκπλεπζκέλε θαζνδήγεζε θαη αθνζίσζε, κε βνήζεζε ζε 

φιε ηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Δπίζεο, ηα κέιε ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, θα Βαπνξίδε θαη θα Ζιία γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ζε 

θάζε βήκα κνπ. Αθφκε, ηνλ θ. Μπξηαζνχιε, νκφηηκν θαζεγεηή Δληαηηθήο Θεξαπείαο 

Παίδσλ, ν νπνίνο κε εχζηνρεο παξαηεξήζεηο θαη πξνζπκία, παξέκεηλε αξσγφο ζε φιε ηε 

δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο θαη ηελ θα Ξεξνπράθε Ν. γηαηί κε ελέπλεπζε θαη πίζηεςε ζε κέλα 

ζην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο.  

Θα ήηαλ κεγάιε παξάιεηςε αλ δελ αλαθεξφκνπλ ζηνλ θαζεγεηή Δληαηηθήο Ηαηξηθήο θαη 

δηεπζπληή ηεο ΜΔΘ ΠαΓΝΖ, θ. Γεσξγφπνπιν, ν νπνίνο δξα πάληα ππνζηεξηθηηθά ζε θάζε 

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζέιεζε γηα κάζεζε, αιιά θαη ζε φινπο ηνπο ζπλεξγάηεο θαη 

ζπλαδέιθνπο κνπ, πνπ κνπ ζπκπαξαζηάζεθαλ  ζηε ρξνλνβφξα θαη αγρσηηθή δηαδηθαζία ηεο 

εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, εηδηθά ελ κέζσ θαηξψλ παλδεκίαο COVID-19.  

Σέινο, αιιά εμέρνπζαο ζεκαζίαο γηα κέλα, έλα κεγάιν επραξηζηψ αλήθεη ζηνπο δηθνχο κνπ 

αλζξψπνπο γηα ηελ ππέξνρα ππνζηεξηθηηθή ζηάζε ηνπο. Σελ νηθνγέλεηά κνπ (Maisie θαη 
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πληνκνγξαθίεο 

ΑΑ   Αλαπλεπζηηθή Αλεπάξθεηα 

CO2    Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

O2    Ομπγφλν 

PaO2    Μεξηθή πίεζε νμπγφλνπ ζην αξηεξηαθφ αέξην αίκαηνο 

PaCO2  Μεξηθή πίεζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζην αξηεξηαθφ αέξην αίκαηνο 

ΟΑΑ   Ομεία Αλαπλεπζηηθή Αλεπάξθεηα 

ΟΒΙ Ομενβαζηθή ηζνξξνπία 

FRC Functional Residual Capacity / Λεηηνπξγηθή Τπνιεηπφκελε 

Υσξεηηθφηεηα 

ΔΣ   Δλδνηξαρεηαθή Γηαζσιήλσζε 

TLC   Total Lung Capacity / Οιηθή Υσξεηηθφηεηα Πλεπκφλσλ 

VC   Vital Capacity / Εσηηθή Υσξεηηθφηεηα 

VT    Tidal Volume /  Αλαπλεφκελνο Όγθνο 

C   Compliance / Δπελδνηφηεηα ή ελδνηηθφηεηα πλεπκφλσλ 

ARDS Acute Respiratory Distress Syndrome / χλδξνκν Ομείαο 

Αλαπλεπζηηθήο Γπζρέξεηαο 

R   Resistance / Αληίζηαζε 

E   Elastance / Διαζηηθφηεηα 

VD   Dead Space / Νεθξφο ρψξνο (αλαηνκηθφο ή θπςειηδηθφο) 

P/F PaO2/FiO2 ratio / ιφγνο πνπ πξνζδηνξίδεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

πλεπκφλσλ (Horowitz Index) 

VE   Minute Ventilation / Καηά ιεπηφλ αεξηζκφο 

ΚΝ   Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα 

WOB   Work Of Breathing / Έξγν ηεο αλαπλνήο 

ΥΑΠ Υξφληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα 

PEEP Positive End Expiratory Pressure/ Θεηηθή ηεινεθπλεπζηηθή πίεζε 

CPAP Continuous Positive Airway Pressure/ πλερήο ζεηηθή πίεζε 

αεξαγσγψλ 

pH Γείθηεο πνπ πξνζδηνξίδεη πφζν φμηλν ή αιθαιηθφ είλαη ην αίκα 

VILI Ventilator Induced Lung Injury / Πλεπκνληθή βιάβε πνπ πξνθαιείηαη 

απφ ηε ρξήζε ηνπ αλαπλεπζηήξα 

VAE Ventilator Associated Events / πκβάκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ρξήζε ηνπ αλαπλεπζηήξα 

VAP Ventilator Associated Pneumonia / Πλεπκνλία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

ρξήζε ηνπ αλαπλεπζηήξα  
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ΟΠΟ Ομχ Πλεπκνληθφ Οίδεκα 

ΜΔΘ Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο 

ΣΔΠ Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ 

ΜΑΦ Μνλάδα Απμεκέλεο Φξνληίδαο 

MEMA/NIMV Με επεκβαηηθφο κεραληθφο αεξηζκφο / Non Invasive Mechanical 

Ventilation 

HFNC High Flow Nasal Cannula / Ρηληθή Κάλνπια Τςειήο Ρνήο 

IBW Ideal Body Weight / Ηδαληθφ Βάξνο ψκαηνο 

PIF Peak Inspiratory Flow / Μέγηζηε Δηζπλεπζηηθή Ρνή 

EELI End-Expiratory Lung Impedance / Σεινεθπλεπζηηθέο αληηζηάζεηο 

BiPAP Bi Positive Airway Pressure / Μεραληθφο Αεξηζκφο Παξνρήο Γχν 

Δπηπέδσλ Θεηηθήο Πίεζεο 

EELV End-Expiratory Lung Volume / Σεινεθπλεπζηηθφο φγθνο 

TEE Trans Esophageal Echocardiogram / Γηα-νηζνθάγεηνο ππέξερνο 

DNR Do Not Resuscitate / Δληνιή κε-αλάλεςεο 

DNI Do Not Intubate / Δληνιή κε ελδνηξαρεηαθήο δηαζσιήλσζεο 

APACHE II Score πνπ πξνζδηνξίδεη ηε ζλεζηκφηεηα ηεο ΜΔΘ 

BMI Body Mass Index / Γείθηεο Μάδαο ψκαηνο 

PSV Pressure Support Ventilation / Τπνβνεζνχκελν Μνληέιν Θεηηθήο 

Πίεζεο (Μεραληθφο Αεξηζκφο) 

MV   Mechanical Ventilation / Μεραληθφο αεξηζκφο 

SAPS II Simplified Acute Physiology Score II / score πνπ πξνζδηνξίδεη ηε 

ζλεηφηεηα αζζελψλ θαη νκάδσλ αζζελψλ πνπ εηζάγνληαη ζηε ΜΔΘ. 

Απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θιίκαθαο πξνθχπηεη θαη % πξνβιεπφκελε 

ζλεζηκφηεηα, έλαο θαζαξά ζηαηηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο  

Α/   Αλαπλεπζηηθφ χζηεκα 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Δηζαγσγή 

Ζ ρξήζε ηεο ξηληθήο θάλνπιαο πςειήο ξνήο (HFNC)  ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλαπλεπζηηθήο 

αλεπάξθεηαο έρεη κειεηεζεί επξέσο. Ζ εθαξκνγή ηνπ HFNC ζηνπο βαξέσο πάζρνληεο είλαη 

ακθηιεγφκελε σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ γηα ηελ πξφιεςε ελδνηξαρεηαθήο 

δηαζσιήλσζεο θαη εθαξκνγήο επεκβαηηθνχ κεραληθνχ αεξηζκνχ, αλαθνξηθά κε θάζε ηχπν 

αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο. Ζ έγθαηξε δηαπίζησζε αλάγθεο θιηκάθσζεο ηεο ζεξαπείαο είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηελ έθβαζε ησλ αζζελψλ. Ο δείθηεο ROX [(SpO2/FiO2)/RR] απνηειεί έλα 

εχρξεζην εξγαιείν γηα ηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξαθηηθή, αιιά ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε γηα ηελ αμηνπηζηία θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα πξνβιέπεη έγθαηξα ηελ αληαπφθξηζε 

ησλ αζζελψλ ζηε ζεξαπεία κε HFNC. 

θνπόο 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο ηεο ξηληθήο θάλνπιαο πςειήο ξνήο 

(HFNC), ζε βαξέσο πάζρνληεο αζζελείο κε νμεία αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα (ΟΑΑ), πνπ 

λνζειεχζεθαλ ζε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο ελφο Πεξηθεξεηαθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 

Μεζνδνινγία  

Σρεδηαζκόο: Αλαδξνκηθή, κνλνθεληξηθή κειέηε παξαηήξεζεο. Πιεζπζκόο κειέηεο: Βαξέσο 

πάζρνληεο αζζελείο κε ΟΑΑ πνπ εηζήρζεζαλ ζηε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 01/01/2016 έσο 31/12/2020 θαη ζηνπο νπνίνπο εθαξκφζηεθε HFNC. 

Μεηξήζεηο: Αλαδεηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηεο ΜΔΘ ΠαΓΝΖ 

(CSPlus), πνπ πεξηιάκβαλαλ ηηο παξακέηξνπο pH, PaO2, PaO2/FiO2, PaCO2, SpO2, RR θαη 

ROX index, πξηλ θαη 1-6-12-24 ψξεο κεηά ηελ έλαξμε ρξήζεο HFNC. 

Απνηειέζκαηα 

πλνιηθά αλαιχζεθαλ 204 αζζελείο κε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα, ζηνπο νπνίνπο 

εθαξκφζηεθε νμπγνλνζεξαπεία κε HFNC. Απφ απηνχο, νη 22 είραλ δηάγλσζε εηζαγσγήο 

ινίκσμε απφ SARS CoV-2. Πξαγκαηνπνηήζεθε δηάθξηζε ησλ αζζελψλ ζε δχν νκάδεο 

αλάινγα κε ηελ έθβαζε ηεο ζεξαπείαο, ζηελ νκάδα επηηπρίαο (Ν=126) θαη απνηπρίαο (Ν=78) 

ζηελ νπνία ε θιηκάθσζε ηεο ζεξαπείαο ήηαλ αλαγθαία. Απφ ηηο παξακέηξνπο πνπ 

κειεηήζεθαλ δε βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζηηο 

εξγαζηεξηαθέο ηηκέο. Απφ ηηο θιηληθέο παξακέηξνπο παξαηεξήζεθε κηα κεηαβνιή ζηελ 

αλαπλεπζηηθή ζπρλφηεηα (ΓRR=2, p-value<0.05) γηα ηηο 6 θαη 24 ψξεο HFNC. εκαληηθφο 

δηαπηζηψζεθε ν ιφγνο PaO2/FiO2 ν νπνίνο θάλεθε λα απμάλεηαη πξννδεπηηθά ηηο πξψηεο 12 ψξεο 
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ηεο ζεξαπείαο γηα ηελ νκάδα επηηπρίαο, ελψ κεηψλεηαη ηηο πξψηεο 6 ψξεο ζεξαπείαο γηα ηελ νκάδα 

απνηπρίαο. Αθφκα, πξνθχπηεη φηη ε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ θαζνξίδεη ηελ αληαπφθξηζε ηνπ αζζελνχο 

ζηε ζεξαπεία είλαη κεηαμχ 6
εο

 θαη 12
εο

 ψξαο, φπνπ ζηελ νκάδα επηηπρίαο δηαπηζηψλεηαη πξννδεπηηθή 

αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε ROX (φπνπ ROX >7,175), ζε αληίζεζε κε ηελ νκάδα απνηπρίαο 

φπνπ ν δείθηεο παξακέλεη ζηαζεξφο ή ειαηηψλεηαη (φπνπ ROXmax 5,72±1,73).  

πκπεξάζκαηα 

Ο HFNC θξίλεηαη απνηειεζκαηηθφο ζηε δηαρείξηζε ηεο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο ησλ 

βαξέσο παζρφλησλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα παξαθνινπζείηαη ν ιφγνο PaO2/FiO2 θαη ν δείθηεο 

ROX ηηο πξψηεο 12 ψξεο ζεξαπείαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε αληαπφθξηζε ησλ 

αζζελψλ ζηε ζεξαπεία.  
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ABSTRACT  

Background 

The use of High Flow Nasal Cannula (HFNC) for the treatment of respiratory failure has been 

widely studied. The application of HFNC in the critically ill patients is controversial 

regarding its effectiveness in preventing Endotracheal Intubation and Invasive Mechanical 

Ventilation, in terms of treating any type of respiratory failure. It is important for the patients’ 

outcome to detect early the need for treatment escalation. ROX index [(SpO2/FiO2)/RR] is a 

handy bedside tool for everyday clinical practice, but further research is needed to determine 

its reliability and predictive ability for patients’ response to HFNC treatment.  

Objective 

Study of the effectiveness of HFNC application in critically ill patients with ARF admitted in 

the Intensive Care Unit of a Regional University General Hospital. 

Methods 

Design: Retrospective, observational, single centre study. Study population: Consecutive 

critically ill patients with ARF admitted in the Intensive Care Unit from 01/01/2016 to 

31/12/2020 and treated with HFNC. Measurements: Data were retrieved from the electronic 

medical files of ICU PaGNH (CSPlus) including parameters: pH, PaO2, PaO2/FiO2, PaCO2, 

SpO2, RR and ROX index, before and 1-6-12-24 hours after initiation of HFNC use.  

Results 

A total of 204 critically ill patients with ARF with HFNOT were recorded. 22 were diagnosed 

with SARS CoV-2 infection. Patients were divided into two groups depending on the 

outcome of HFNC treatment: the success group (N=126) and failure group (N=78), in which 

treatment escalation was necessary. For the parameters studied, no statistically significant 

differences were found between the groups for the laboratory values. An alteration was 

observed in respiratory rate (ΓRR=2, p-value<0.05) for 6 and 24h with HFNC. The 

PaO2/FiO2 ratio was found to be progressively increasing during the first 12 hours of 

treatment for the success group, while decreasing during the first 6 hours of treatment for the 

failure group. Furthermore, it seems that the time period that determines the patient’s 

response to treatment is between 6-12 hours, where there was a progressive increase of the 

ROX index for the success group (ROX >7,175), in contrast to its stable or decreasing value 

for the failure group (ROXmax 5,72±1,73). 
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Conclusion 

HFNC is considered effective in management of ARF in the critically ill. It is important to 

monitor the PaO2/FiO2 ratio and the ROX index during the first 12 hours of treatment to 

determine the patient’s response to treatment. 
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1. Δηζαγσγή 

1.1 Αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα  

1.1.1 Οξηζκνί 

Αλαπλεπζηηθή Αλεπάξθεηα (ΑΑ) θαιείηαη ε αδπλακία ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα 

απνηειεζκαηηθή αληαιιαγή αεξίσλ, δειαδή ηελ νμπγφλσζε ηνπ αίκαηνο θαη ηελ απνβνιή 

ηνπ παξαγφκελνπ CO2. Έρεη εξγαζηεξηαθά θξηηήξηα δηάγλσζεο, φπνπ PaO2 < 60mmHg ζε 

ζπλζήθεο αηκνζθαηξηθνχ αέξα, ελψ δχλαηαη λα ζπλππάξρεη κε αχμεζε ηεο PaCO2 > 

45mmHg. ηελ πξψηε θαηάζηαζε, ε ΑΑ θαιείηαη ππνμπγνλαηκηθή ή ηχπνπ Η θαη νθείιεηαη ζε 

αλεπάξθεηα ησλ πλεπκφλσλ γηα απνηειεζκαηηθή αληαιιαγή αεξίσλ. ηε δεχηεξε θαηάζηαζε, 

ε ΑΑ νλνκάδεηαη ππεξθαπληθή ή ηχπνπ ΗΗ θαη νθείιεηαη ζε αλεπάξθεηα ηεο αλαπλεπζηηθήο 

αληιίαο, δειαδή ην ζχλνιν ησλ δνκψλ  πνπ απνηειείηαη απφ ην ζσξαθηθφ ηνίρσκα, ηνπο 

αλαπλεπζηηθνχο κχεο, ην λεπξηθφ ζχζηεκα θαη ην θέληξν ηεο αλαπλνήο πνπ επζχλεηαη γηα ηνλ 

αεξηζκφ.  

Ζ ΑΑ δηαθξίλεηαη ζε νμεία, ρξφληα θαη νμεία επί ρξνλίαο. ηελ νμεία (ΟΑΑ), πξνθχπηνπλ 

αηθληδίσο δηαηαξαρέο ηεο νμπγφλσζεο θαη ηνπ αεξηζκνχ, δπλεηηθά απεηιεηηθέο γηα ηε δσή 

ηνπ αζζελνχο, ελψ ζηε ρξφληα ΑΑ ε θιηληθή εηθφλα ζηαζεξνπνηείηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε 

αληηξξνπηζηηθψλ κεραληζκψλ. Ζ νμεία επί ρξνλίαο ΑΑ ηέινο, απνηειεί κηα νμεία κεηαβνιή 

ηεο θιηληθήο ηζνξξνπίαο πνπ νθείιεηαη ζε παξάγνληα ν νπνίνο επηδξά νμέσο θαη 

απνζπληνλίδεη ηελ ρξφληα θαηάζηαζε (π.ρ. ινίκσμε αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ επηδξά 

ζε θαηάζηαζε ρξφληαο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο, φπσο ε ρξφληα απνθξαθηηθή 

πλεπκνλνπάζεηα). 

Δπηπιένλ δηάθξηζε ηεο ΑΑ πεξηιακβάλεη ηελ ΑΑ πεξηεγρεηξεηηθήο πεξηφδνπ, φπνπ 

παζνινγηθέο κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ θνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο νδεγνχλ ζε αηειεθηαζία θαη 

ηειηθά ζε ρακειή FRC, ελψ ππάξρεη θαη ε ΑΑ πνπ ζπλνδεχεη ηελ θαηαπιεμία, θαηά ηελ 

νπνία νη αζζελείο ρξεηάδνληαη εμαζθάιηζε αεξαγσγνχ κε ΔΣ θαη κεραληθφ αεξηζκφ θαηά ηε 

θάζε αλάηαμεο ηνπ shock, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αληαιιαγήο αεξίσλ. (1) 

Οξηζκέλνη βαζηθνί νξηζκνί πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αλάιπζε ηεο αλαπλεπζηηθήο 

αλεπάξθεηαο, είλαη νη εμήο (1,2): 

 Οιηθή ρσξεηηθφηεηα ησλ πλεπκφλσλ (TLC): ν φγθνο αέξα πνπ δχλαηαη λα εηζέιζεη 

ζηνπο πλεχκνλεο κεηά ην ηέινο κηαο βαζηάο εηζπλνήο 

 Εσηηθή ρσξεηηθφηεηα (VC): ν κέγηζηνο φγθνο αέξα πνπ εθπλέεηαη κεηά απφ κηα 

βαζηά εηζπλνή θαη κηα παξαηεηακέλε εθπλνή 
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 Αλαπλεφκελνο φγθνο (VT): ν φγθνο αέξα κηαο θαλνληθήο αλαπλνήο 

 Λεηηνπξγηθή ππνιεηπφκελε ρσξεηηθφηεηα (FRC): ν φγθνο αέξα ζηνπο πλεχκνλεο, ζην 

ηέινο κηαο θαλνληθήο εθπλνήο. Αληαλαθιά ην ζεκείν ραιάξσζεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο.  

 ηαηηθή Δλδνηηθφηεηα/ επελδνηφηεηα (Compliance) πλεπκφλσλ ή ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο: ε ηθαλφηεηα έθπηπμεο ησλ πλεπκφλσλ ζηε θάζε ηεο εηζπλνήο θαη ε 

κεηαβνιή ηνπ φγθνπ αέξα ζε κηα δεδνκέλε κεηαβνιή ηεο πίεζεο. Δίλαη ζηαηηθή 

κέηξεζε γηαηί πξνζδηνξίδεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πλεπκφλσλ αλεμάξηεηα απφ ηελ 

εηζξνή αέξα. 

 Αληίζηαζε αεξαγσγψλ (Resistance): ε κεηαβνιή ηεο πίεζεο γηα κηα δεδνκέλε 

κεηαβνιή ηεο ξνήο. 

 Διαζηηθφηεηα (Elastance): ην αληίζηξνθν ηεο επελδνηφηεηαο. Γηα λα εθπηπρζεί ην 

αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα απηφκαηα ή ζε κεραληθφ αεξηζκφ, πξέπεη λα εθαξκνζηεί 

πίεζε αξθεηή ψζηε λα ππεξληθήζεη ηελ ειαζηηθή, ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο 

πλεχκνλεο ή ην ζσξαθηθφ θισβφ, ζπλ ηελ πίεζε γηα λα ππεξθεξάζεη ηελ αληίζηαζε 

ζηε ξνή, ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ αεξαγσγφ θαη ηνλ ελδνηξαρεηαθφ ζσιήλα. 

 Φπζηνινγηθφο λεθξφο ρψξνο (VD): ην κέξνο κηαο αλαπλνήο πνπ δε ζπκκεηέρεη ζηελ 

αληαιιαγή αεξίσλ. Ο φγθνο ηνπ λεθξνχ ρψξνπ κπνξεί λα είλαη αλαηνκηθφο 

(αεξαγσγνί) ή θπςειηδηθφο (πεξηνρέο αεξηζκνχ πνπ δελ αηκαηψλνληαη). Ο απμεκέλνο 

λεθξφο ρψξνο νδεγεί ζε ειαηησκέλε απνβνιή ηνπ CO2. Ο θπςειηδηθφο αεξηζκφο 

ηζνχηαη κε ηνλ νιηθφ αεξηζκφ κείνλ ηνλ αεξηζκφ ηνπ λεθξνχ ρψξνπ. 

 Καηά ιεπηφλ φγθνο αεξηζκνχ ησλ θπςειίδσλ (VΔ): ην γηλφκελν ηνπ φγθνπ αλαπλνήο 

(VT) κείνλ ηνλ φγθν ηνπ λεθξνχ ρψξνπ (VD), επί ηε ζπρλφηεηα ησλ αλαπλνψλ (RR). 

1.1.2 Παζνθπζηνινγηθνί κεραληζκνί 

Οη παζνθπζηνινγηθνί κεραληζκνί θάζε κνξθήο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο είλαη νη εμήο: 

1. Γηαηαξαρή ζρέζεο αεξηζκνύ/αηκάησζεο (Ventilation/Perfusion): φπνπ 

παξαηεξείηαη κεησκέλνο αεξηζκφο ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ θπζηνινγηθή αηκάησζε ή 

δηαθξίλνληαη πεξηνρέο πνπ έρνπλ θαιχηεξε αηκάησζε απφ φηη ηειηθά αεξίδνπλ 

2. Κπθινθνξηθή παξάθακςε (shunt): φπνπ θιεβηθφ αίκα παξαθάκπηεη πεξηνρέο ηνπ 

πλεχκνλα πνπ αεξίδνληαη θαη εληάζζεηαη ζηελ αξηεξηαθή θπθινθνξία κε 

νμπγνλσκέλν. Ζ ρνξήγεζε Ο2 δε δηνξζψλεη ηελ ππνμπγνλαηκία. 

3. Γηαηαξαρέο δηάρπζεο: ζηελ πεξίπησζε απηή, δελ επηζπκβαίλεη εμηζνξξφπεζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο νμπγφλνπ κεηαμχ ηεο θπςειίδαο θαη ηνπ πλεπκνληθνχ ηξηρνεηδνχο. 

4. Κπςειηδηθόο ππναεξηζκόο: ε PaCO2 απμάλεηαη ιφγσ αδπλακίαο απνβνιήο ηνπ CO2.  
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Ζ βαξχηεηα ηεο ππνμπγνλαηκίαο εθηηκάηαη κε ηελ ηηκή PaO2/FiΟ2, ε νπνία ζε θπζηνινγηθέο 

ζπλζήθεο είλαη 400-450. Ο ιφγνο απηφο απνηειεί δηαγλσζηηθφ θξηηήξην γηα ηε βαξχηεηα ηεο 

ΑΑ, αιιά αθνξά θαη ηε δηάγλσζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο βαξχηεηαο ηνπ ARDS. 

Σα ζπρλφηεξα αίηηα νμείαο ππνμπγνλαηκηθήο ΑΑ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1. 

Πίλαθαο 1. Αίηηα ππνμπγνλαηκηθήο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο 

Πλεπκνλία  

Καξδηνγελέο πλεπκνληθό νίδεκα 

 Αλεπάξθεηα αξηζηεξήο θνηιίαο 

 Ηζραηκία κπνθαξδίνπ 

 Αλεπάξθεηα ή ζηέλσζε κηηξνεηδνχο 

 Τπεξθφξησζε κε πγξά 

ύλδξνκν νμείαο αλαπλεπζηηθήο δπζρέξεηαο (ARDS) 

 ήςε 

 Δηζπλνή ηνμηθψλ νπζηψλ 

 Δηζξφθεζε 

 Λνηκψμεηο 

 Πληγκφο 

 Παγθξεαηίηηδα 

 Ληπψδεο εκβνιή 

Αηειεθηαζία 

Πλεπκνληθή ζιάζε 

Πλεπκνληθή εκβνιή 

Κπςειηδηθή αηκνξξαγία 

Αζζκαηηθή θξίζε  

 

ηελ ππεξθαπληθή θαη ππνμπγνλαηκηθή ΑΑ ππάξρεη κείσζε ηνπ θπςειηδηθνχ αεξηζκνχ. 

Καηαζηάζεηο φπσο ππεξζεξκία, εξγψδεο αλαπλνή, άζθεζε, αχμεζε ηνπ κπτθνχ ηφλνπ θαη 

ξίγνο ζπληεινχλ ζηελ απμεκέλε παξαγσγή CO2. ε θαλνληθέο ζπλζήθεο, ε θαηάζηαζε απηή 

αληηξξνπείηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ θαηά ιεπηφ αεξηζκνχ (VE) ψζηε λα επαλέιζεη ην PaCO2 ζε 

θπζηνινγηθέο ηηκέο. 

Ζ ππεξθαπληθή ΑΑ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε: 

 Αλεπαξθείο αλαπλεπζηηθέο πξνζπάζεηεο: θαηάζηαζε πνπ παξαηεξείηαη ζε 

ππνιεηηνπξγία ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θέληξνπ, κεηά ηε ρνξήγεζε θαηαζηαιηηθψλ ή 

αλαηζζεηηθψλ θαξκάθσλ, ζε βιάβεο ηνπ ΚΝ, θ.α. 

 Σξαπκαηηθή ή παζνινγηθή βιάβε ηνπ ζσξαθηθνύ θισβνύ: ζε αζηαζή ζψξαθα θαη 

λεπξνινγηθά ή λεπξνκπτθά λνζήκαηα. 

 Κόπσζε αλαπλεπζηηθώλ κπώλ: φπνπ ππάξρεη αδπλακία δηαηήξεζεο ηνπ 

απαξαίηεηνπ θαηά ιεπηφλ αεξηζκνχ. Ζ θφπσζε αλαζηξέθεηαη κε ηελ αλάπαπζε, ζε 

αληίζεζε κε ηε κπτθή αδπλακία.    
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Ζ αχμεζε ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ ή/θαη ε κείσζε ηεο παξερφκελεο ελέξγεηαο κπνξνχλ 

λα νδεγήζνπλ ζε θφπσζε ησλ αλαπλεπζηηθψλ κπψλ θαη ππεξθαπλία. Οη αζζελείο κε βιάβε 

ηεο αλαπλεπζηηθήο αληιίαο έρνπλ αλεπαξθή βήρα θαη δελ παξνρεηεχνπλ επαξθψο ηηο 

εθθξίζεηο ηνπο, πξνθαιψληαο αηειεθηαζίεο, δηαηαξαρή ζηε ζρέζε αεξηζκνχ/ αηκάησζεο θαη 

ππνμπγνλαηκία.  

Οη ελεξγεηαθέο αλάγθεο θαζνξίδνληαη απφ ην έξγν ηεο αλαπλνήο (WOB) θαη ηελ ηζρχ θαη 

απφδνζε (strength & efficiency) ησλ αλαπλεπζηηθψλ κπψλ. Τπάξρνπλ θαηαζηάζεηο πνπ 

νδεγνχλ ζε απμεκέλν έξγν ηεο αλαπλνήο (πλεπκνληθφ νίδεκα, πλεπκνληθή ίλσζε, 

αηειεθηαζία, πιεπξηηηθή ζπιινγή, πλεπκνζψξαθαο, παρπζαξθία θαη δηάηαζε θνηιίαο), ελψ 

αχμεζε ηνπ θαηά ιεπηφ αεξηζκνχ κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζε ζήςε θαη πλεπκνληθή εκβνιή.   

Ζ απηφκαηε αλαπλνή είλαη απνηειεζκαηηθή φηαλ ε δξαζηεξηφηεηα ησλ αλαπλεπζηηθψλ κπψλ 

είλαη ηθαλή λα ππεξληθήζεη ηελ ειαζηηθφηεηα θαη ηηο αληηζηάζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Αχμεζε ηνπ ειαζηηθνχ θνξηίνπ ζπκβαίλεη ζε κε επέλδνηνπο πλεχκνλεο 

(πλεπκνληθφ νίδεκα, πλεπκνληθή ίλσζε). Αχμεζε ηνπ θνξηίνπ αληηζηάζεσλ ζπκβαίλεη ζε 

ζηέλσζε αεξαγσγψλ (παξφμπλζε ΥΑΠ, θξίζε άζζκαηνο, νίδεκα, απφθξαμε, 

βξνγρφζπαζκνο). Σα ζπρλφηεξα αίηηα ηεο νμείαο ππεξθαπλίαο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 2.  

Πίλαθαο 2. Αίηηα ππεξθαπληθήο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο 

Καηαζηνιή ΚΝ  

 Αλαηζζεηηθά θάξκαθα 

 Ναξθσηηθέο νπζίεο 

 Κξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε 

 Λνίκσμε ΚΝ 

Βιάβεο λεπξνκπηθήο κεηάδνζεο θαη ζσξαθηθνύ θισβνύ 

 Καθψζεηο πνλδπιηθήο ζηήιεο 

 Νεπξνκπηθά λνζήκαηα (ζχλδξνκν Guillain-Barré) 

 Παξαηεηακέλε κεραληθή ππνζηήξημε θαη αηξνθία κπψλ 

 πιινγή πγξνχ ζηνλ πλεχκνλα 

 Γειεηεξίαζε (νξγαλνθσζθνξηθά) 

 Αζηαζήο ζψξαθαο ή ππεξδηάηαζε 

Ννζήκαηα πλεύκνλα θαη αεξαγσγώλ 

 Ομεία θξίζε άζζκαηνο 

 Παξφμπλζε ΥΑΠ 

 Απφθξαμε αλψηεξσλ αεξαγσγψλ 

 Καξδηνγελέο ή κε πλεπκνληθφ νίδεκα 

Άιια 

 ήςε 

 Πλεπκνληθή εκβνιή 

 Κπθινθνξηθή θαηαπιεμία 
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Ζ νμεία επί ρξνλίαο ΑΑ φπσο πξναλαθέξζεθε, αθνξά ηελ επηδείλσζε κηαο γλσζηήο ΑΑ 

εμαηηίαο αηθλίδηνπ αηηίνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε παξφμπλζε ΥΑΠ, κηα θαηάζηαζε 

κε ζπρλή αλάγθε λνζειείαο θαη απμεκέλε ζλεηφηεηα. ηε ΥΑΠ ππάξρεη αχμεζε ηνπ θνξηίνπ 

αληηζηάζεσλ ιφγσ βξνγρφζπαζκνπ, θιεγκνλήο θαη απφθξαμεο ησλ αεξαγσγψλ, αιιά θαη 

ηνπ ειαζηηθνχ θνξηίνπ ηεο αλαπλνήο ιφγσ πλεπκνληθήο ππεξδηάηαζεο. ηελ νμεία επί 

ρξνλίαο ΑΑ ππάξρεη επηδείλσζε ηεο ππνμπγνλαηκίαο θαη ηεο ππεξθαπλίαο, πνπ ηειηθά νδεγεί 

ζε αλαπλεπζηηθή νμέσζε.  

1.1.3 ύλδξνκν νμείαο αλαπλεπζηηθήο δπζρέξεηαο - ARDS 

Αηθλίδηαο έλαξμεο θαη βαξηάο θιηληθήο εηθφλαο ΑΑ. Μηα θιεγκνλψδεο δηαδηθαζία κε 

επεθηάζεηο ζηε δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεκβξάλεο ησλ θπςειίδσλ 

θαη ησλ ηξηρνεηδψλ. Τπάξρνπλ δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ARDS:  

1. Ομεία έλαξμε ΑΑ πνπ ζπλδέεηαη κε έλα εθιπηηθφ αίηην θαη ρξνλνινγείηαη κία 

εβδνκάδα πξηλ ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ. 

2. Γηάρπηεο ακθνηεξφπιεπξεο δηεζήζεηο θπςειίδσλ ζηελ αθηηλνγξαθία ζψξαθνο. 

3. PaO2/FiO2 <300, κε ηαπηφρξνλε ΡΔΔΡ ≥ 5 cm H2O 

4. Υσξίο ελδείμεηο αλεπάξθεηαο αξηζηεξήο θαξδηάο πνπ λα ζπλδέεηαη κε ηελ ΑΑ. 

Ζ επίπησζή ηνπ ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ αθνξά 5,9-76 πεξηπηψζεηο/100.000 άηνκα/έηνο. 

Ππξνδνηείηαη απφ πλεπκνλία, ζήςε, πλεπκνληθέο ζιάζεηο, εηζξφθεζε, ηξαχκα θαη πνιιαπιέο 

κεηαγγίζεηο. Δπηβαξχλνληαη αζζελείο κεγάιεο ειηθίαο, κε ζπλλνζεξφηεηα, ηζηνξηθφ 

θαπλίζκαηνο ή ρξήζεο αιθνφι.  

Πξνθαιεί αχμεζε ηεο δηαπεξαηφηεηαο ησλ αγγείσλ θαη επαθφινπζε απψιεηα ησλ θπςειίδσλ 

πνπ δχλαληαη λα αεξηζηνχλ. Δθδειψλεηαη κε ππνμαηκία θαη ακθνηεξφπιεπξεο δηεζήζεηο 

πλεπκφλσλ αθηηλνινγηθά, 72 ψξεο έσο κηα εβδνκάδα κεηά ηελ επίδξαζε γλσζηνχ παξάγνληα 

θηλδχλνπ (Berlin Definition, 2011). Ο βαζκφο δηαηαξαρήο ηεο αληαιιαγήο αεξίσλ δηαθξίλεη 

ην ARDS ζε ήπην, κέηξην θαη βαξχ: 

Ήπην   200<PaO2/FiO2<300, κε PEEP ή CPAP ≥5 cmH2O 

Μέηξην  100<PaO2/FiO2<200, κε PEEP ≥5 cmH2O 

Βαξύ   PaO2/FiO2<100, κε PEEP ≥5 cmH2O 

ην ARDS ππάξρεη δηαηαξαρή ηεο επελδνηφηεηαο ηνπ πλεχκνλα ελψ ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

εκκέλνπζα ππνμπγνλαηκία κε ή ρσξίο ππεξθαπλία. Απηφ ζπκβαίλεη εμαηηίαο ελδνπλεπκνληθήο 

θπθινθνξηθήο παξάθακςεο (shunt), κηαο θαη νη θπςειίδεο είλαη πιήξεηο εμηδξσκαηηθνχ 

πγξνχ θαη νη αηειεθηαηηθέο πεξηνρέο εμαθνινπζνχλ λα αηκαηψλνληαη ρσξίο λα αεξίδνληαη.  
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Ζ θιηληθή εηθφλα ραξαθηεξίδεηαη απφ νμεία πλεπκνληθή βιάβε κε αηθλίδηα έλαξμε 

αλαπλεπζηηθήο δπζρέξεηαο, δχζπλνηα, ηαρχπλνηα, εξγψδε αλαπλνή θαη ρξήζε επηθνπξηθψλ 

κπψλ. Ζ επηδείλσζε είλαη ηαρχηαηε θαη απαηηεί ζπρλά ελδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε θαη 

εθαξκνγή επεκβαηηθνχ κεραληθνχ αεξηζκνχ κε εθαξκνγή ζεηηθψλ πηέζεσλ. Απηή ε βαζηθή 

ππνζηεξηθηηθή ζεξαπεία έρεη σο ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο νμπγφλσζεο θαη ηεο αληαιιαγήο 

αεξίσλ, ελψ ρεηξηζκνί ζπζηξάηεπζεο θπςειίδσλ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηε δηάλνημή ηνπο θαη 

ηελ αχμεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πλεπκνληθνχ παξεγρχκαηνο.  

Ο κεραληθφο αεξηζκφο φκσο, ελέρεη πνιινχο θηλδχλνπο φπσο ε πξφθιεζε ή επηδείλσζε 

πλεπκνληθήο βιάβεο αιιά θαη ε ηνμηθή επίδξαζε ηνπ Ο2 ζε ππεξδηφξζσζε ηεο PaO2, ελψ 

ππάξρνπλ ζχγρξνλεο εξεπλεηηθέο ελδείμεηο γηα επηζπκεηή PaO2 55-80 mmHg ή θνξεζκφ 88-

92% ζηε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ARDS. (3)  

Ζ εθαξκνγή κεραληθνχ αεξηζκνχ κε κηθξφ αλαπλεφκελν φγθν θαη ξπζκίζεηο πνπ πεξηνξίδνπλ 

ηελ ππεξδηάηαζε ησλ θπςειίδσλ, θαίλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο επηβίσζεο θαη 

αλαθέξεηαη σο πξνζηαηεπηηθφο αεξηζκφο ηνπ πλεχκνλα (permissive hypercapnia), κε αλεθηφ  

pH > 7.25 θαη απνδεθηφ θφζηνο ηελ αχμεζε PaCO2. χγρξνλα εξεπλεηηθά ζηνηρεία 

ππνδεηθλχνπλ απνηειεζκαηηθή ηελ πξελή ζέζε ηνπ αζζελνχο κε ARDS, ε νπνία κπνξεί λα 

ζπλδπαζηεί κε κε επεκβαηηθφ κεραληθφ αεξηζκφ ή ζπκπιεξσκαηηθή νμπγνλνζεξαπεία 

πςειήο ξνήο, κε απνδεδεηγκέλε ηε βειηίσζε νμπγφλσζεο πξηλ ηελ αλάγθε επεκβαηηθνχ 

κεραληθνχ αεξηζκνχ. (4–6) 

Ζ ζλεηφηεηα ηνπ ζπλδξφκνπ ARDS είλαη πςειή (40-60%). Οη επηπινθέο πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηνπο αζζελείο ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνθαινχκελε πλεπκνληθή βιάβε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

κεραληθνχ αεξηζκνχ (VILI – Ventilator Induced Lung Injury) θαη ηελ παξάηαζε ζηε ρξήζε 

ηνπ, κε ηα ζπλνδεπφκελα ζρεηηθά ζπκβάκαηα (VAE - Ventilator Associated Events) φπσο ε 

πλεπκνλία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ αλαπλεπζηήξα (VAP – Ventilator Associated Pneumonia). 

Οη αζζελείο ζπλήζσο θαηαιήγνπλ απφ ζήςε ή πνιπνξγαληθή αλεπάξθεηα θαη φρη 

ππνμπγνλαηκία, ππεξθαπλία ή αλαπλεπζηηθή νμέσζε. 

1.1.4 Παξόμπλζε ΥΑΠ θαη άζζκα 

Απνηεινχλ δχν θιηληθέο αηηίεο ηεο ΑΑ απνθξαθηηθνχ ηχπνπ, κε παζνθπζηνινγία πνπ 

πεξηιακβάλεη βξνγρφζπαζκν, αχμεζε αληηζηάζεσλ, ππεξδηάηαζε, αχμεζε ηνπ έξγνπ ηεο 

αλαπλνήο, θφπσζε ησλ αλαπλεπζηηθψλ κπψλ θαη δπλεηηθά κε αληηξξνπνχκελε ΑΑ. Ζ 

ζεξαπεία πεξηιακβάλεη ζπρλά παξαηεηακέλν κεραληθφ αεξηζκφ (επεκβαηηθφ ή κε) γηα ηε 

δηφξζσζε ηεο αληαιιαγήο αεξίσλ θαη ηελ αληηζηξνθή ηεο πξσηνπαζνχο αηηηνινγίαο. ε απηή 

ηελ παζνθπζηνινγία δελ ππάξρεη βηβιηνγξαθηθά επαξθψο απνδεδεηγκέλε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Ρηληθήο Κάλνπιαο Τςειήο Ρνήο (HFNC-High Flow Nasal 
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Cannula), κηαο θαη ε εθαξκνγή ηνπ δελ ήηαλ αξρηθά ελδεδεηγκέλε ζε ππεξθαπληθή 

αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα. χγρξνλεο κειέηεο φκσο ππνδεηθλχνπλ ηε ρξήζε ηνπ HFNC 

απνηειεζκαηηθή θαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία, ελψ θξίλεηαη θαιχηεξε απφ ηε ρξήζε ηεο 

ζπκβαηηθήο νμπγνλνζεξαπείαο θαη ίζσο θαη απφ ηελ εθαξκνγή ΜΔΜΑ, σο πξνο ηελ απνθπγή 

ΔΣ θαη επεκβαηηθνχ κεραληθνχ αεξηζκνχ. (7,8) 

1.2 Με Δπεκβαηηθόο Μεραληθόο Αεξηζκόο 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε εμαζθάιηζε αεξαγσγνχ θαη ε εθαξκνγή επεκβαηηθνχ κεραληθνχ 

αεξηζκνχ απνηειεί ζσηήξηα παξέκβαζε ζε επηδείλσζε ηεο ΑΑ. Γηα θάπνηνπο αζζελείο φκσο, 

ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθή αχμεζε λνζεξφηεηαο θαη ζλεηφηεηαο (π.ρ. ζε αλνζνθαηαζηνιή), 

γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηερλνινγίαο κεραληθνχ αεξηζκνχ πνπ ζα εθαξκφδεηαη 

κε παξεκβαηηθά, ηνλ Με Δπεκβαηηθφ Μεραληθφ Αεξηζκφ (ΜΔΜΑ). Απνηειεί πξψηε 

ζεξαπεπηηθή επηινγή γηα ηε δηαρείξηζε ΟΑΑ ζε θαξδηνγελέο ή κε ΟΠΟ, ΟΑΑ ΗΗ, παξφμπλζε 

ΥΑΠ, αλνζνθαηαζηνιή θαη ARDS, αιιά αληελδείθλπηαη ζε θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαθνπή, 

αηκνδπλακηθή αζηάζεηα, δηέγεξζε ή θψκα θαη πνιπνξγαληθή αλεπάξθεηα. 

Ο ΜΔΜΑ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ππφ παξαθνινχζεζε ησλ δσηηθψλ ζεκείσλ ηνπ αζζελνχο 

(monitoring) γηα έγθαηξε δηαπίζησζε πηζαλήο επηδείλσζήο ηνπ. Έσο πξφζθαηα απηφ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ απνθιεηζηηθά ζηηο ΜΔΘ, αιιά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ν ΜΔΜΑ 

εθαξκφδεηαη κε αζθάιεηα ζε ΣΔΠ, ΜΑΦ θαη πεξηεγρεηξεηηθά.   

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ έγθεηηαη ζην φηη εθαξκφδεη ζεηηθέο πηέζεηο ζηνλ αεξαγσγφ κέζσ 

κάζθαο κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθαξκνγή ζην πξφζσπν ηνπ αζζελνχο. Δπηδξά ζην 

αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα αλαθνπθίδνληαο ηνπο αλαπλεπζηηθνχο κχεο απφ επηπιένλ θνξηίν, 

ππνβνεζψληαο ηνλ θπςειηδηθφ αεξηζκφ θαη βειηηψλνληαο ηελ αληαιιαγή αεξίσλ. Έλα απφ ηα 

βαζηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα απνηειεί ε απνθπγή ηεο ΔΣ, ε ειαρηζηνπνίεζε ρξήζεο 

κεραληθνχ αεξηζκνχ θαη θαξκαθεπηηθήο θαηαζηνιήο, ε κείσζε ηεο ελδνλνζνθνκεηαθήο 

πλεπκνλίαο (VAP) θαη ε αλαθνχθηζε ηεο δχζπλνηαο, ελψ κεηψλεη ηε δηάξθεηα λνζειείαο ζε 

ΜΔΘ θαη ηε λνζνθνκεηαθή ζλεηφηεηα. (1) 

Βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ηνπ ΜΔΜΑ είλαη ε παξαηεξνχκελε κεησκέλε ζπλεξγαζία ηνπ 

αζζελνχο κε ην κεράλεκα ιφγσ ηεο ελνριεηηθά πηεζηηθήο εθαξκνγήο ηεο κάζθαο, ηα έιθε 

πίεζεο πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ γηα ηνλ ίδην ιφγν θαη ε ελδερφκελε θαζπζηέξεζε ζηελ 

θιηκάθσζε ηεο ζεξαπείαο, φηαλ απηφ είλαη απαξαίηεην.  

Παξά ην γεγνλφο φηη είλαη ζεξαπεία εθινγήο γηα ηελ ππεξθαπληθή ΟΑΑ ή ηελ παξφμπλζε 

ΥΑΠ, ηειεπηαία δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ φηη κπνξεί λα απνηχρεη ζε πνζνζηφ 28.6% ησλ 

αζζελψλ θαη λα νδεγήζεη ζε θαζπζηεξεκέλε ΔΣ (8). 
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1.3 Ρηληθή θάλνπια πςειήο ξνήο 

1.3.1 Γεληθά  

Σα κεηνλεθηήκαηα εθαξκνγήο ηνπ ΜΔΜΑ θαη ε αλάγθε ππνζηήξημεο ηεο αλαπλεπζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηε ζπκβαηηθή νμπγνλνζεξαπεία, ήηαλ νη ζπλζήθεο πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ αλαδήηεζε κηαο ελδηάκεζεο κνξθήο νμπγνλνζεξαπείαο, ηε ξηληθή θάλνπια 

πςειήο ξνήο ή High Flow Nasal Cannula (HFNC).  

Απνηειείηαη απφ κηα ζπζθεπή κνλνχ θπθιψκαηνο πνπ θαηαιήγεη ζε επξείαο δηακέηξνπ ξηληθή 

θάλνπια θαη παξέρεη αέξα πνπ ζεξκαίλεηαη ζηνπο 37
 o 

C κε 100% ζρεηηθή πγξαζία. Ζ 

ηδηαηηεξφηεηα έγθεηηαη ζηε γελλήηξηα ξνήο ηνπ κεραλήκαηνο πνπ πνιιαπιαζηάδεη κε 

απηνκαηνπνηεκέλν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηα ιίηξα ρνξήγεζεο νμπγφλνπ ηνπ απινχ 

ξνφκεηξνπ, έσο 70 ιίηξα ξνήο, ελψ παξέρεη 21-100% ζπγθέληξσζε νμπγφλνπ. Ζ ξνή θαη ε 

ζπγθέληξσζε ηνπ νμπγφλνπ κπνξνχλ λα ηηηινπνηεζνχλ αλεμάξηεηα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

ηνπ αζζελνχο. Ζ ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ εμαξηεκάησλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο 

ζπλδεζκνινγίαο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 1. (10) 

 

Εικόνα 1. Σην  Α θαίλεηαη ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο θαη ε ζπλδεζκνινγία ηεο ξηληθήο θάλνπιαο, από ηε 

ζπζθεπή ζέξκαλζεο θαη εθύγξαλζεο κε ην απιό ξνόκεηξν έσο ηηο απνιήμεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηνπο 

ξώζσλεο ηνπ αζζελνύο. Σην Β θαίλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ζπζθεπήο ζηνλ αζζελή θαη νη ηππηθέο ειάρηζηεο 

παξάκεηξνη ζηελ νζόλε ηνπ κεραλήκαηνο. Σην C θαίλνληαη εμαξηήκαηα ηεο ζπζθεπήο, αιιά θαη ε ξνή 

ηνπ νμπγόλνπ θαη ηνπ ζεξκνύ αέξα ζε κηα θάζεηε δηαηνκή ηνπ θπθιώκαηνο. 
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Ο HFNC εθαξκφζηεθε αξρηθά ζε βαξέσο πάζρνληα λενγλά (11,12) θαη ιφγσ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ ζηελ πξφιεςε θιηκάθσζεο ζεξαπείαο ελ ζπλερεία δνθηκάζζεθε 

θαη ζηνπο ελήιηθεο αζζελείο πξνθεηκέλνπ λα απεκπιαθνχλ απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ 

ΜΔΜΑ θαη ηνπ επεκβαηηθνχ κεραληθνχ αεξηζκνχ.  

1.3.2 Μεραληζκνί δξάζεο HFNC (HIFLOW) (13) 

Ζ επεξγεηηθή δξάζε ηνπ HFNC βαζίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο πςειψλ ξνψλ αέξα 

πνπ παξέρνληαη. Απφ κειέηεο πξνθχπηεη φηη γηα ηα παηδηά ε απνηειεζκαηηθή ξνή αέξα είλαη 

ζηα 1-2 L/kg/min (IBW, max 70L/min) ελψ γηα ηνπο ελήιηθεο ε κέγηζηε αλεθηή θαη 

απνηειεζκαηηθή ξνή είλαη ηα 60 L/min. Οη κεραληζκνί δξάζεηο ηνπ ζπλνςίδνληαη κε ην 

αθξσλχκην HIFLOW: 

Heated and Humidified (Θεξκφο αέξαο κε 100% ζρεηηθή πγξαζία) 

Με ηε ζπκβαηηθή νμπγνλνζεξαπεία  ρνξεγείηαη νμπγφλν ρακειήο, κέζεο ή πςειήο ξνήο κε 

ηε κνξθή θξχνπ θαη μεξνχ αέξα. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θιεγκνλή θαη απμεκέλεο 

αληηζηάζεηο αεξαγσγψλ ελψ κπνξεί λα κεηψζεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ βιελλνγφλσλ. Οη 

αζζελείο θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ λα ζεξκάλνπλ θαη λα εθπγξάλνπλ νη ίδηνη ηνλ 

εηζπλεφκελν αέξα, κηα επηβαξπληηθή πξνζπάζεηα γηα πηζαλέο ζπλππάξρνπζεο θαηαζηάζεηο 

πςειψλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ φπσο ε δχζπλνηα θαη ε ηαρχπλνηα. Ο HFNC παξέρεη κίγκα 

νμπγφλνπ ζηε ζεξκνθξαζία ζψκαηνο θαη κε πςειφ πνζνζηφ πγξαζίαο, βειηηψλνληαο ηελ 

θάζαξζε ηνπ αεξαγσγνχ απφ ηηο εθθξίζεηο, κεηψλνληαο ηε θιεγκνλή θαη ειαρηζηνπνηψληαο 

ηε ζπαηάιε ελέξγεηαο. Σαπηφρξνλα, νη ζπλζήθεο απηέο θαίλεηαη λα εμαζθαιίδνπλ θαιχηεξε 

άλεζε ζηνλ αζζελή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νμπγνλνζεξαπείαο, ζπγθξηηηθά κε άιιεο κεζφδνπο 

πςειήο ξνήο νμπγφλνπ. 

Inspiratory Demands (Δηζπλεπζηηθέο απαηηήζεηο) 

Ο HFNC κπνξεί λα παξέρεη πνιχ πςειέο ξνέο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο εηζπλεπζηηθέο αλάγθεο 

ηνπ αζζελνχο. Αζζελείο κε ΟΑΑ κπνξεί λα γίλνπλ ηαρππλντθνί κε ηε κέγηζηε εηζπλεπζηηθή 

ξνή ηνπο (PIF - Peak Inspiratory Flow), πνπ ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο είλαη 30 - 60 L/min, λα 

απμάλεηαη έσο 120 L/min ζηελ ΟΑΑ. Αλ νη αζζελείο κε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα θαη PIF 60 

- 120 L/min κε θαηά ιεπηφ αεξηζκφ >20 L/min ηεζνχλ ζε HFNC, δχλαηαη λα ηθαλνπνηεζεί ε 

κέγηζηε εηζπλεπζηηθή αλάγθε ηνπο.   

Functional Residual Capacity – FRC (Τπνιεηπφκελε δσηηθή ρσξεηηθφηεηα) 

Οη πην αηζηφδνμεο εξεπλεηηθέο εθηηκήζεηο πξνζδηνξίδνπλ φηη απνδίδεηαη ΡΔΔΡ πεξίπνπ 1 cm 

H2Ο γηα θάζε 10 L/min ξνήο κε ην HFNC, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζηφκα ηνπ αζζελνχο ζα 
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παξακέλεη θιεηζηφ θαηά ηελ εηζπλνή. (14) Άιιεο κειέηεο ακθηζβεηνχλ ηελ αλάγθε 

δηαηήξεζεο απηήο ηεο ζπλζήθεο, ελψ θάπνηεο ακθηβάιινπλ γηα ηελ παξαγσγή νπνηαζδήπνηε 

ΡΔΔΡ. Ο HFNC φκσο θαίλεηαη λα απμάλεη ηελ FRC, γεγνλφο πνπ βειηηψλεη εμ νξηζκνχ ηελ 

PEEP. Μειέηε ησλ Riera et al. έδεημε φηη ε ρξήζε ηνπ HFNC αχμεζε ηηο ηεινεθπλεπζηηθέο 

αληηζηάζεηο (EELI - End-Expiratory Lung Impedance) θαη κάιινλ βειηίσζε ηελ FRC.(5) Ζ 

ηειηθή ΡΔΔΡ πνπ παξάγεηαη, θαίλεηαη λα εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ αζζελνχο 

(παρχζαξθνο, ελήιηθαο ή παηδί).(14–16)  

 

Εικόνα 2. Η παξνρή ζπλερνύο θαη ζηαζεξήο ζεηηθήο πίεζεο ζηνλ αεξαγσγό κέζσ ηεο ξηληθήο θάλνπιαο 

πςειήο ξνήο, απμάλεη ηε ιεηηνπξγηθή ππνιεηπόκελε ρσξεηηθόηεηα θαηά 25% ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή 

ηεο παξαδνζηαθήο ξηληθήο θάλνπιαο  (17)   

Lighter  (Πην «ειαθξχο» αεξηζκφο) 

Οη αζζελείο ζπρλά πξνηηκνχλ ηνλ HFNC απφ ηνλ ΜΔΜΑ (CPAP ή BiPAP). Κάπνηνη ηνλ 

πξνηηκνχλ αθφκε θαη απφ ηελ απιή ξηληθή θάλνπια εμαηηίαο ηνπ φηη ε ζεξκφηεηα θαη ε 

πγξαζία ηνπ HFNC δελ μεξαίλεη ηνπο βιελλνγφλνπο φπσο ζηε ζπκβαηηθή νμπγνλνζεξαπεία.   

O2 Dilution (Γηάιπζε νμπγφλνπ) 

Καηά ηε δπζπλντθή θαη ηαρππλντθή θάζε ηεο ΑΑ, ν αζζελήο έρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

κεγαιχηεξεο εηζπλεπζηηθέο αλάγθεο απφ ην παξερφκελν νμπγφλν ζε ζπλζήθεο ζπκβαηηθήο 

νμπγνλνζεξαπείαο. Ο αζζελήο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο εηζπλεπζηηθέο ηνπ αλάγθεο 

αληιεί θαη’ αλάγθε αέξα απφ ηελ αηκφζθαηξα (21% νμπγφλν), «αξαηψλνληαο» ηειηθά ηε 

ζπγθέληξσζή ηνπ νμπγφλνπ πνπ ιακβάλεη. Απηφ δε ζπκβαίλεη κε ηνλ HFNC, πνπ παξέρεη 

κέζσ ηεο ξηληθήο θάλνπιαο άκεζα κεγάιεο ξνέο πςειήο ζπγθέληξσζεο Ο2. 

Ρηληθή θάλνπια HFNC 
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Εικόνα 3. Αλ ε εηζπλεπζηηθή αλάγθε ηνπ αζζελνύο είλαη κεγαιύηεξε από ηελ παξνρή ξνήο ηεο ζπζθεπήο 

νμπγνλνζεξαπείαο, ν αζζελήο ζα αληιήζεη από ηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα κε απνηέιεζκα λα «αξαησζεί» ε 

ζπγθέληξσζε νμπγόλνπ πνπ πξνζιακβάλεη. Με ηε ξηληθή θάλνπια πςειήο ξνήο, ε ξνή παξνρήο νμπγόλνπ 

είλαη ηέηνηα, πνπ παξέρεηαη κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε νμπγόλνπ ζηνπο πλεύκνλεο θαη ν αηκνζθαηξηθόο 

αέξαο εκπιέθεηαη ζε πνιύ κηθξόηεξν πνζνζηό.  (17) 

Washout of Dead-space («Ξέπιπκα» ηνπ λεθξνχ ρψξνπ) 

ε θαλνληθέο ζπλζήθεο, πεξίπνπ 1/3 ηνπ εθπλεφκελνπ αέξα επαλεηζπλέεηαη ζηελ επφκελε 

αλαπλνή, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα θαηαιήγνπκε λα εηζπλένπκε κφλν 15 - 16% O2 

θαη 5 - 6% CO2. Απηφ γηαηί ε ακέζσο πξνεγνχκελε εθπλνή, πνπ ήηαλ ρακειή ζε O2 θαη 

πεξηείρε CO2, δελ έρεη πιήξσο νινθιεξσζεί θαη ν αλψηεξνο αεξαγσγφο δελ έρεη πιήξσο 

αδεηάζεη (εθπιπζεί). (16) Οκνίσο, κε ηελ νμπγφλσζε κέζσ κάζθαο κε επαλεηζπλνήο φπνπ 

δελ επαλεηζπλέεηαη  CO2, βειηηψλεηαη ν αεξηζκφο ηνπ αζζελνχο φπσο ππνδειψλεη ε 

βειηίσζε ησλ θιηληθψλ παξακέηξσλ (κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ αλαπλνψλ θαη ηεο 

θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο)  θαζψο θαη ππνθεηκεληθή αίζζεζε κείσζεο ηεο δχζπλνηαο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηηο καξηπξίεο ησλ αζζελψλ. (18)  

Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ HFNC (ίζσο γηα θάπνηνπο θαη ην κφλν) είλαη φηη 

παξέρεη κηα ζπλερή ξνή θξέζθνπ αέξα ζε πςειή ξνή, πνπ «μεπιέλεη» ην λεθξφ αλαηνκηθά 

ρψξν ηνπ θάξπγγα, βειηηψλνληαο έηζη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αεξηζκνχ.  

 

Ρηληθή θάλνπια HFNC 

Δκπινθή αηκνζθαηξηθνχ αέξα 

Γηάιπζε νμπγφλνπ 

Διάρηζηε εκπινθή αηκνζθαηξηθνχ αέξα 

Μεγαιχηεξε παξνρή νμπγφλνπ 
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Ζ ζπλνιηθή επίδξαζε ηνπ HFNC ζηε θπζηνινγία ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαίλεηαη 

ζην ζρήκα 1, φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο Ricard et al (19). 

 

Σχήμα 1. Οη επηδξάζεηο ηνπ HFNC ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα. Υςειή ξνή θαη ζπγθέληξσζε O2, πηζαλά 

επηδξνύλ ζηελ αύμεζε ηεο πίεζεο ζηνλ αεξαγσγό θαη ηε βειηίσζε ηεο νμπγόλσζεο. Τα πεξηζζόηεξα 

απνηειέζκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην μέπιπκα ηνπ λεθξνύ ρώξνπ (απμεκέλε θάζαξζε ηνπ CO2 ρακειή 

εηζπλεπζηηθή πξνζπάζεηα, ρακειή αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα, κεησκέλε αλαπλεπζηηθή πξνζπάζεηα) 

παξαηεξνύληαη θαη ζε ρακειόηεξεο ξνέο. Όια ηα παξαπάλσ κπνξνύλ λα εμεγήζνπλ ηελ ππνθεηκεληθή 

αίζζεζε άλεζεο ησλ αζζελώλ κε ΑΑ ππό HFNC θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζεξαπείαο. (Paw=πίεζε 

αεξαγσγώλ, FiO2= % ζπγθέληξσζε νμπγόλνπ, EELV=ηεινεθπλεπζηηθόο όγθνο, RR=αλαπλεπζηηθή 

ζπρλόηεηα, VE=θαηά ιεπηόλ αεξηζκόο, WOB=έξγν ηεο αλαπλνήο) 

1.3.3 Δλδείμεηο εθαξκνγήο HFNC γηα ηνπο ελήιηθεο αζζελείο 

1) ΟΑΑ ηύπνπ Ι, πλεπκνλία ηεο θνηλόηεηαο 

Ζ ΑΑ πνπ πξνθχπηεη απφ πλεπκνλία ηεο θνηλφηεηαο είλαη έλδεημε γηα ηε ρξήζε ηνπ HFNC. Ο 

ζεξκφο αέξαο κε 100% ζρεηηθή πγξαζία επηηξέπεη θαιχηεξε θηλεηνπνίεζε ησλ εθθξίζεσλ, 

ειαρηζηνπνηεί ηε δηάιπζε ηνπ O2 θαη ηθαλνπνηεί ηηο εηζπλεπζηηθέο αλάγθεο ηνπ αζζελνχο.    

2) Μεηά ηελ απνζσιήλσζε (ζε αζζελείο κε ρακειό θίλδπλν επαλαδηαζσιήλσζεο) 

Άιιε κηα εθαξκνγή ηνπ HFNC είλαη κεηά ηελ απνζσιήλσζε αζζελψλ κε ρακειφ θίλδπλν 

επαλαδηαζσιήλσζεο (Πίλαθαο 3).  

Πίλαθαο 3. Υαξαθηεξηζηηθά αζζελψλ κε ρακειφ θίλδπλν επαλαδηαζσιήλσζεο 

Ζιηθία<65 εηψλ 

Ζ ρξφληα θαξδηαθή αλεπάξθεηα δελ είλαη έλδεημε ΔΣ 

APACHE II< 12 ηελ εκέξα απνζσιήλσζεο 

ΒΜΗ <30 

Υσξίο αλαηνκηθά πξνβιήκαηα αεξαγσγνχ 

Αζζελήο ηθαλφο λα δηαρεηξηζηεί ηηο εθθξίζεηο ηνπ 

< 2 ζπλλνζεξφηεηεο 

Μεραληθφο αεξηζκφο < 7 εκέξεο 
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Οη Hernandez et al., ζε έξεπλά ηνπο ζε απηνχο ηνπο αζζελείο, δηέθξηλαλ δχν ππννκάδεο θαη 

εθάξκνζαλ είηε ζπκβαηηθή νμπγνλνζεξαπεία ή HFNC. Ζ ππννκάδα ηνπ HFNC εκθάληζε 

ρακειφηεξε ζπρλφηεηα επαλαδηαζσιήλσζεο (4.9% έλαληη 12,2%) (20,21).  

εκεηψλεηαη φηη πνιινί εληαηηθνιφγνη δε ζα εθάξκνδαλ HFNC ζε αζζελείο κε ρακειφ 

θίλδπλν επαλαδηαζσιήλσζεο αιιά ζε εθείλνπο κε κεγαιχηεξν θίλδπλν (22,23), παξά ην φηη 

δελ ππάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο εθαξκνγήο ηεο ζεξαπείαο ζε απηή ηελ θαηεγνξία αζζελψλ. 

Χο επί ην πιείζηνλ κεηεγρεηξεηηθά θαη κεηά απνζσιήλσζεο εθαξκφδεηαη ε ζπκβαηηθή 

νμπγνλνζεξαπεία κε ζπζηήκαηα ρακειήο ξνήο νμπγφλνπ θαη φρη ν HFNC αλ δελ ππάξρεη 

ιφγνο.  

3) Πξννμπγόλσζε πξηλ από ελδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε 

Ζ ΔΣ είλαη κηα παξέκβαζε πςεινχ θηλδχλνπ κε απμεκέλα πνζνζηά επηπινθψλ φπσο ε 

ππνμαηκία, ε ππφηαζε, αθφκε θαη ε θαξδηαθή αλαθνπή. Ζ ζπλήζεο δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη 

πξννμπγφλσζε κε επαλαδηαηεηλφκελν αζθφ, πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαθνπεί πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζσιελσζεί ν αζζελήο. Ο HFNC πιενλεθηεί γηαηί κπνξεί λα παξακείλεη ζπλδεδεκέλνο 

ζηνλ αζζελή θαη λα ζπλερίζεη λα παξέρεη νμπγφλν κε ειάρηζηεο ζεηηθέο πηέζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο απλντθήο θάζεο. Έξεπλεο ππνδεηθλχνπλ φηη ν HFNC είλαη εμίζνπ 

απνηειεζκαηηθφο κε ηνλ ΜΔΜΑ θαη ζίγνπξα ππεξηεξεί ηεο ζπκβαηηθήο νμπγνλνζεξαπείαο 

γηα ηελ πξννμπγφλσζε πξηλ ηελ ΔΣ ησλ βαξέσο παζρφλησλ. (23,24) Σειεπηαίεο κειέηεο 

ππνδεηθλχνπλ έλαλ πξνηεηλφκελν αιγφξηζκν γηα ηελ πξννμπγφλσζε αλάινγα κε ηε 

ζνβαξφηεηα ηεο ππνμαηκίαο θαη ηνλ ιφγν αεξηζκνχ – αηκάησζεο. (ρήκα 2) (19) 

 

Σχήμα 2. Πξνηεηλόκελνο αιγόξηζκνο πξννμπγόλσζεο ζε αζζελείο κε ΟΑΑ ( Ι), πνπ έρνπλ αλάγθε ΕΤΣ  

4) Αζζελείο πνπ ππόθεηληαη ζε παξεκβαηηθέο, δηαγλσζηηθέο ή ζεξαπεπηηθέο 

παξεκβάζεηο 

Με ηε ρξήζε ηνπ HFNC ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο ηεο νμπγφλσζεο ηνπ αζζελνχο 

θαηά ηε δηελέξγεηα παξεκβαηηθψλ δηαγλσζηηθψλ ή ζεξαπεπηηθψλ πξάμεσλ, φπσο 

ελδνζθνπήζεηο (βξνγρνζθφπεζε), TEE (δηα-νηζνθάγεην ππεξερνγξάθεκα), θ.α. (25,26) 
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Ο HFNC επίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ζε αζζελείο κε ππνμπγνλαηκία θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε 

ΜΔΘ, ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ θεληξηθέο θιεβηθέο θαη αξηεξηαθέο γξακκέο πξφζβαζεο θαη 

λα ζηαζεξνπνηεζεί ν αζζελήο ψζηε λα δηαζσιελσζεί κε αζθάιεηα ή λα ιεθζνχλ 

ζεξαπεπηηθέο απνθάζεηο (Γέθπξα ρξφλνπ). (27) 

5) Αζζελείο κε ΑΑ θαη νδεγία «Με αλάηαμεο ή κε ελδνηξαρεηαθήο 

δηαζσιήλσζεο» (Do Not Resuscitate-DNR)/Do Not Intubate-DNI)  

Οη Peters et al. έδεημαλ φηη ν HFNC κπνξεί λα είλαη κηα ζεξαπεπηηθή επηινγή γηα DNI 

αζζελείο κε ΟΑΑ θαη ήπηα ππεξθαπλία (PaCO2 έσο 65mm Hg). Φαίλεηαη γεληθά θαιά αλεθηή 

ζεξαπεία πνπ δελ απαηηεί θιηκάθσζε ζε ΜΔΜΑ γηα ην 82% ησλ αζζελψλ, ελψ παξέρεη θαη 

αλαθνπθηζηηθά απνηειέζκαηα, επηηξέπνληαο ηε λνζειεία ησλ αζζελψλ εθηφο ΜΔΘ (28,29).  

6) Καξδηνγελέο Πλεπκνληθό Οίδεκα 

Γελ ππάξρνπλ αξθεηά εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ λα ζπζηήλνπλ ηνλ HFNC γηα ηε 

δηαρείξηζε αζζελψλ κε θαξδηνγελέο ΟΠΟ, παξά ην φηη κπνξεί λα απμήζεη ηελ ελδνζσξαθηθή 

πίεζε θαη λα κεηψζεη ην πξνθνξηίν. Χζηφζν, νη Makdee et al. έδεημαλ φηη ε ρξήζε ηνπ 

βειηηψλεη ηε δχζπλνηα ζε αζζελείο κε θαξδηνγελέο ΟΠΟ, πξψηκα ελψζσ βξίζθνληαη ζην 

ΣΔΠ, ζπγθξηηηθά κε ηε ρξήζε άιισλ ζπζηεκάησλ νμπγνλνζεξαπείαο (ξηληθφο θαζεηήξαο ή 

κάζθα κε επαλεηζπλνήο). (22)  

7) Μεηεγρεηξεηηθά πεξηζηαηηθά κεηά ηελ απνζσιήλσζή ηνπο 

Ζ κεηεγρεηξεηηθή ΑΑ ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε πεξηεγρεηξεηηθή ζλεηφηεηα θαη πςειφ θφζηνο 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Πξψηκε κεηεγρεηξεηηθή ΑΑ κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε ππνμαηκία, 

δπζιεηηνπξγία δηαθξάγκαηνο, αηειεθηαζία ή ζεηηθφ ηζνδχγην πεξηεγρεηξεηηθά. Ζ εθαξκνγή 

πξνζηαηεπηηθνχ κεραληθνχ αεξηζκνχ δηεγρεηξεηηθά, ε θπζηθνζεξαπεία θαη ε ρξήζε ΜΔΜΑ 

κεηεγρεηξεηηθά, θαίλεηαη λα βειηηψλνπλ ηελ έθβαζε ησλ αζζελψλ. Δλαιιαθηηθά ηνπ ΜΔΜΑ, 

ν HFNC έρεη βξεζεί εμίζνπ απνηειεζκαηηθφο ζηελ πξφιεςε ηεο κεηεγρεηξεηηθήο ΑΑ.  (27) 

Μεηά-αλάιπζε ησλ Wu et al, έδεημε φηη ν HFNC ζρεηίδεηαη κε ρακειφηεξε ζπρλφηεηα 

επαλαδηαζσιήλσζεο θαη θιηκάθσζεο ηεο αλαπλεπζηηθήο ππνζηήξημεο φηαλ ζπγθξίλεηαη κε 

ηε ζπκβαηηθή νμπγνλνζεξαπεία ζε ελήιηθεο ρεηξνπξγεκέλνπο κεηά ηελ απνζσιήλσζή ηνπο 

(30). Τπάξρνπλ εμεηδηθεπκέλεο κειέηεο ζε θαξδηνρεηξνπξγεκέλνπο αζζελείο, 

ζσξαθνρεηξνπξγηθά πεξηζηαηηθά, αιιά θαη ρεηξνπξγεία ζηελ θνηιηαθή ρψξα, πνπ 

ππνδεηθλχνπλ απνηειεζκαηηθφ ηνλ HFNC γηα ηελ πξφιεςε ή ζεξαπεία ηεο κεηεγρεηξεηηθήο 

ΑΑ. (31,32) Ζ νπνηαδήπνηε απνηπρία πνπ ρξεψλεηαη ζηνλ HFNC, θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζηελ 

θαζπζηεξεκέλε επαλαδηαζσιήλσζε, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ζπκβεί θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

κνξθή κε επεκβαηηθήο ππνζηήξημεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. ηηο παξαπάλσ 
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κειέηεο, ππήξμε θνηλφ ζπκπέξαζκα φηη φηαλ δηαηεξείηαη ν θνξεζκφο πάλσ απφ 90-93%, ν 

HFNC κπνξεί λα είλαη επεξγεηηθφο ζε ζρέζε κε ηε ζπκβαηηθή νμπγνλνζεξαπεία γηα ηε 

κείσζε αλάγθεο πεξαηηέξσ θιηκάθσζεο ηεο αλαπλεπζηηθήο ππνζηήξημεο, ρσξίο φκσο ηειηθά 

λα κεηψλεη ηε ζπρλφηεηα επαλαδηαζσιήλσζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν θνξεζκφο δηαηεξείηαη 

πάλσ απφ 95% κε ηνλ HFNC, ε ζπρλφηεηα επαλαδηαζσιήλσζεο κεηψλεηαη, αιιά φρη θαη ε 

αλάγθε θιηκάθσζεο ηεο αλαπλεπζηηθήο ππνζηήξημεο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ 

ηελ επξχηεξε θαηαγξαθή ησλ Lu et al (2019) γηα αζζελείο ζηε κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν. 

(21,32,33) 

8) Αλνζνθαηαζηνιή θαη ΟΑΑ 

Αλνζνθαηαζηνιή είλαη εθείλε ε παζνινγηθή θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ην αλνζνπνηεηηθφ 

ζχζηεκα είλαη αλεπαξθέο έσο πιήξσο αλίθαλν ζηελ θαηαπνιέκεζε παζνγφλσλ κηθξνβίσλ, 

παξαζίησλ θαη ηψλ. Πξνθχπηεη πξσηνγελψο απφ ζπάληεο, ζπρλά θιεξνλνκηθέο παζήζεηο κε 

ραξαθηεξηζηηθή ηελ αλεπάξθεηα ζε αξηζκφ ή δξάζε Β ή Σ-ιεκθνθπηηάξσλ, αλνζνζθαηξηλψλ 

ή ζπκπιεξψκαηνο ηνπ πιάζκαηνο, αιιά κπνξεί λα πξνθχςεη θαη δεπηεξνγελψο απφ 

παξάγνληεο πνπ δξνπλ ζε θπζηνινγηθφ θαη κέρξη πξφζθαηα ιεηηνπξγηθφ αλνζνπνηεηηθφ 

ζχζηεκα, πξνζδίδνληαο παξνδηθή ή κφληκε επίθηεηε αλνζναλεπάξθεηα. Γήξαο, εγθπκνζχλε, 

ππνζξεςία, θαθνήζεηα, απηνάλνζα λνζήκαηα, ρξήζε θαξκάθσλ (θνξηηθνζηεξνεηδή, 

ρεκεηνζεξαπεπηηθά θαη ακηγψο αλνζνθαηαζηαιηηθά), ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, 

κεηακφζρεπζε νξγάλσλ, βαθηεξηαθέο – παξαζηηηθέο – κπθεηηαζηθέο θαη ηνγελείο ινηκψμεηο, 

είλαη θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε επίθηεηε αλνζναλεπάξθεηα. 

Αλνζνθαηαζηνιή, κπνξεί επηπιένλ λα εκθαλίζνπλ άηνκα κε ΥΑΠ, θπζηηθή ίλσζε, έγθαπκα, 

βιάβεο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, αζπιεληθνί θαη κε ζαθραξψδε δηαβήηε, ιφγσ δηαηαξαρήο 

ησλ ακπληηθψλ αληαλαθιαζηηθψλ θαη δπζιεηηνπξγίαο ησλ νπδεηεξνθίισλ.  

Ζ αλνζνπαξάιπζε είλαη ζπρλή εμέιημε ζηε λνζειεία ελφο βαξέσο πάζρνληα. Ζ 

αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα νπδεηεξνπεληθνχ αζζελή είλαη κηα ζπρλή αηηία εηζαγσγήο ζε 

ΜΔΘ. ε ζνβαξή ππνμαηκία αλνζνθαηεζηαικέλνπ αζζελή, κπνξεί λα ρξεηαζηεί ε εθαξκνγή 

ΜΔΜΑ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα κεησζεί ν θίλδπλνο ινηκψμεσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

ελδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε γη απηή ηελ θαηεγνξία αζζελψλ. Χζηφζν, ε ΔΣ δε ζα πξέπεη 

λα θαζπζηεξεί ζε κε αληαπφθξηζε ζε ΜΔΜΑ. (34,35) Μειέηε ησλ Azoulay et al. ζπλέθξηλαλ 

ηνλ HFNC κε ηε ζπκβαηηθή νμπγνλνζεξαπεία ζε δείγκα αλνζνθαηεζηαικέλσλ αζζελψλ κε 

ΟΑΑ. Χο πξνο ηε ζλεηφηεηα 28 εκεξψλ δελ ππήξρε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο νκάδεο, αιιά 

σο πξνο ηε βειηίσζε ηεο νμπγφλσζεο, ηε ζπρλφηεηα θαη αλάγθε ΔΣ, ηε λνζειεία ζε ΜΔΘ 

(κε ηε ζπρλφηεηα ησλ ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ), ηελ παξακνλή ζην λνζνθνκείν θαη 

ηελ ηειηθή άλεζε ησλ αζζελψλ, ν  HFNC βξέζεθε λα ππεξηεξεί ζεκαληηθά ηεο ζπκβαηηθήο 

νμπγνλνζεξαπείαο. (35,36) 
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9) Τπεξθαπληθή ΑΑ ή παζνινγία πνπ νδεγεί ζε απηήλ 

Ζ ππεξθαπληθή ΑΑ θάζε αηηηνινγίαο (παξφμπλζε ΥΑΠ, ARDS, ΟΠΟ), δελ ήηαλ γηα πνιιά 

ρξφληα ε παζνινγία πνπ ζα ζηφρεπε έλαο θιηληθφο ηαηξφο λα αληηκεησπίζεη κε ηνλ HFNC. Ζ 

ζηαδηαθή εθαξκνγή ηνπ HFNC θαη ε ηαπηφρξνλε έξεπλα ζηα πεξηζηαηηθά απηά, έδσζε 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο.  

Οη d’ Espiney et al, κειέηεζαλ ηελ εθαξκνγή ηνπ HFNC ζε ππληθή άπλνηα, ΥΑΠ θαη ΟΑΑ 

ΗΗ, κε αθνξκή ηνλ δηζηαγκφ ησλ θιηληθψλ ηαηξψλ λα ηνλ εθαξκφζνπλ γηα λα παξέρνπλ 

νμπγφλν ζε αζζελείο πνπ κπνξεί λα κεηψζνπλ ηελ αλαπλεπζηηθή ηνπο πξνζπάζεηα ζε 

ζπλζήθεο πςειήο ξνήο νμπγνλνζεξαπείαο. Οχησο ή άιισο ηα ζηνηρεία ησλ Hernandez et al. 

γηα ππεξθαπληθνχο αζζελείο κεηά ηελ απνζσιήλσζή ηνπο ήηαλ ελζαξξπληηθά σο πξνο ηελ 

επηηπρή ρξήζε ηνπ αεξηζκνχ ζηε ζεξαπεία ηεο ΟΑΑ ΗΗ. (20) 

Απφ ηε κειέηε ησλ d’ Espiney et al πξνθχπηεη φηη ν HFNC δχλαηαη λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηηο 

εκέξεο παξφμπλζεο θαη ηειηθά λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ κε ΥΑΠ θαη 

βξνγρεθηαζίεο. πγθξηλφκελνο δε κε ηε ζπκβαηηθή νμπγνλνζεξαπεία, δηαπηζηψλεηαη κηα 

κείσζε ησλ επηπέδσλ CO2 θαηά 7,3% θαη κηα βειηίσζε ησλ πλεπκνληθψλ αληηζηάζεσλ θαηά 

64,9%. (37) 

Απηή ε έξεπλα πξνζθέξεη ζεκαληηθή εκπεηξηθή γλψζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ HFNC ζηνπο 

ππεξθαπληθνχο αζζελείο. Ζ εθαξκνγή ηνπ ήηαλ επηηπρήο γηα ην 51,3% ησλ πεξηπηψζεσλ, κε 

βειηίσζε ησλ δσηηθψλ ζεκείσλ θαη ηεο αληαιιαγήο αεξίσλ φηαλ νη παξερφκελεο ξνέο 

ππεξέβαηλαλ ηε κέγηζηε εηζπλεπζηηθή αλάγθε ησλ αζζελψλ. Σειηθά, παξά ηελ θιηκάθσζε 

ηεο ζεξαπείαο πνπ ήηαλ απαξαίηεηε ζε έλα πνζνζηφ αζζελψλ, κφλν ην 10% ρξεηάζηεθε ΔΣ, 

ελψ ην 90% έιαβε επηηπρψο εμηηήξην απφ ηε ΜΔΘ.  

1.3.4. Κιηληθέο εθαξκνγέο HFNC 

Οη L. Spicuzza θαη M. Schisano παξνπζίαζαλ ζπλνπηηθά ηηο ηξέρνπζεο εθαξκνγέο ηνπ 

HFNC, αιιά θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ κέιινληνο γηα απηή ηε κνξθή νμπγνλνζεξαπείαο, φπσο 

θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο (38). ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο πξνζηίζεληαη θαη 

πξσηνπνξηαθέο εθαξκνγέο φπσο ε επαλαζέξκαλζε αζζελνχο ζε ζπκπησκαηηθή ή ζθφπηκε 

ππνζεξκία (39), αιιά θαη ε δηαρείξηζε ηνπ πεξηεγρεηξεηηθνχ πλεπκεγθέθαινπ πνπ κπνξεί λα 

πξνθιεζεί κεηά απφ θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε ή λεπξνρεηξνπξγηθή επέκβαζε. ρεηηθέο 

θαηαγξαθέο ππνδεηθλχνπλ ηδαληθφ ηνλ HFNC κηαο θαη βεβαηψλεηαη θιηληθή θαη 

αθηηλνζθνπηθή βειηίσζε κε ηε ζηαζεξή ρνξήγεζε πςεινχ FiO2 θαη ζεηηθψλ πηέζεσλ, φζν 

δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο επηπινθέο απφ ηνλ αεξηζκφ θαη εμαζθαιίδεηαη ε άλεζε ηνπ 

αζζελνχο. (40)   
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Πίλαθαο 4. Σξέρνπζεο θιηληθέο εθαξκνγέο ηνπ HFNC 
 

Παζνινγία 

 

Κιηληθέο εθαξκνγέο 

Τπνμαηκηθή ΟΑΑ Μεηψλεη ηελ ππνθείκελε δχζπλνηα 

Βειηηψλεη ηελ νμπγφλσζε 

Μεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα θιηκάθσζεο ηεο ζεξαπείαο ζε 

επεκβαηηθφ κεραληθφ αεξηζκφ 

Τπνμαηκηθή ΑΑ &  

αλνζνθαηαζηνιή 

Μεηψλεη ηελ ππνθείκελε δχζπλνηα 

Βειηηψλεη ηελ νμπγφλσζε 

Μεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα ελδνηξαρεηαθήο δηαζσιήλσζεο 

Μεηψλεη ηε ζλεηφηεηα (?) 

Καξδηνγελέο Πλεπκνληθφ Οίδεκα Βειηηψλεη ηελ νμπγφλσζε 

Μεηψλεη ην κεηαθνξηίν 

Παξφμπλζε ΥΑΠ Βειηηψλεη ηελ αληαιιαγή αεξίσλ 

Μεηψλεη ηε κεξηθή πίεζε ηνπ CO2 

Μεηά απφ απνζσιήλσζε Βειηηψλεη ηελ αληαιιαγή αεξίσλ 

Μεηψλεη ηε ζπρλφηεηα επαλαδηαζσιήλσζεο 

Γηαγλσζηηθέο παξεκβάζεηο Α/ Βειηηψλεη ηελ νμπγφλσζε θαηά ηε δηάξθεηα ελδνζθνπήζεσλ 

Spicuzza L et al, Jan 2020, Sage Journals (38) 

 

Πίλαθαο 5. Μειινληηθέο θιηληθέο εθαξκνγέο ηνπ HFNC 
 

Παζνινγία Κιηληθέο εθαξκνγέο 

 

Καη νίθνλ ζεξαπεία ΥΑΠ Μεηψλεη ηε κεξηθή πίεζε ηνπ CO2 

Μεηψλεη ηα επεηζφδηα παξφμπλζεο 

Βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο 

Άζθεζε θαη ΥΑΠ Μεηψλεη ηελ ππνθείκελε δχζπλνηα 

Βειηηψλεη ηελ νμπγφλσζε 

Απμάλεη ηνλ ρξφλν άζθεζεο (αληνρήο) 

Βξνγρεθηαζίεο θαη θπζηηθή ίλσζε Βειηηψλεη ηελ θάζαξζε βιελλνγφλσλ 

Βειηηψλεη ηνλ αεξηζκφ 

Αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα ζε 

πλεπκνλνπάζεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ 

Βειηηψλεη ηελ ππνθείκελε δχζπλνηα 

Βειηηψλεη ηελ νμπγφλσζε 

Spicuzza L et al, Jan 2020, Sage Journals (38) 

Ζ επέθηαζε εθαξκνγήο ηνπ HFNC ζε πεξαηηέξσ θιηληθέο πεξηπηψζεηο θαη ζε δνκέο εθηφο 

ΜΔΘ θξίλεηαη απαξαίηεηε, δεδνκέλεο ηεο νινέλα απμαλφκελεο απαίηεζεο γηα θιίλεο 

εληαηηθήο ζεξαπείαο, ηδίσο κεηά ηελ παλδεκία COVID-19. Οη ζπλζήθεο φκσο απηέο, 

θαζηζηνχλ αλαγθαίν έλαλ αιγφξηζκν εθαξκνγήο θαη δείθηεο ειέγρνπ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ, κε ηνλ θαζνξηζκφ ελδείμεσλ πνπ ζα επηβάιινπλ έγθαηξα ηε 

δσηηθή θιηκάθσζε ηεο ζεξαπείαο. (37,41) 
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1.4 Γηαρείξηζε αζζελώλ κε ΑΑ ιόγσ COVID-19 

1.4.1 Γεληθά  

Οινέλα θαη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πξαγκαηνπνηνχληαη παγθνζκίσο, κε ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο εθαξκνγήο ηνπ HFNC ζηε δηαρείξηζε ηεο νμείαο ππνμαηκηθήο 

αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο πνπ πξνθχπηεη κεηά απφ ινίκσμε κε ηνλ ηφ SARS-CoV-2 

(COVID-19). Ζ εθαξκνγή ηνπ, παξά ηηο αξρηθέο αλεζπρίεο ζε ζρέζε κε ην βαζκφ δηαζπνξάο 

ζε αζζελείο θαη πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ, θαίλεηαη απφ αξρηθά ζηνηρεία λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή σο πξνο ηελ κε παξεκβαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ππνμπγνλαηκίαο, εηδηθά φηαλ 

ζπλδπάδεηαη κε ηελ αιιαγή ζέζεο ηνπ αζζελνχο θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζε πξελή. (6,42,43) 

1.4.2 Γείθηεο ROX 

Οη παξάγνληεο πνπ πηζαλά ζρεηίδνληαη κε απνηπρία νπνηαζδήπνηε ζεξαπείαο ηεο ΑΑ ή 

θαζπζηεξεκέλε ΔΣ, ίζσο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί αιιά δελ είραλ έσο πξφζθαηα ηελ επθαηξία 

λα εξεπλεζνχλ αξθεηά ή ζε κεγάιν πιεζπζκφ αζζελψλ. Ζ πιεζψξα αζζελψλ πνπ 

ρξεηάζηεθαλ ζεξαπεία ηεο αλαπλεπζηηθήο ηνπο αλεπάξθεηαο ιφγσ SARS-CoV-2, έρεη 

ζπληειέζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο ξηληθήο θάλνπιαο πςειήο ξνήο, θαζψο φπσο πξναλαθέξζεθε ρξεζηκνπνηείηαη 

πξνιεπηηθά ηεο εθαξκνγήο επεκβαηηθνχ κεραληθνχ αεξηζκνχ, κε ελζαξξπληηθά 

απνηειέζκαηα. (44,45) 

Αξθεηά λσξίηεξα, νη Roca et al (2016) πξνέβεζαλ ζηε δεκηνπξγία ελφο δείθηε πνπ κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί παξά ηελ θιίλε ηνπ αζζελνχο, κε παξακέηξνπο απφ ην βαζηθφ monitoring ηνπ 

αζζελνχο. (44) Ο δείθηεο ROX νξίδεηαη απφ ηελ αλαινγία ηνπ θνξεζκνχ νμπγφλνπ φπσο 

κεηξάηαη κε ην παικηθφ νμχκεηξν, πξνο ηε ζπγθέληξσζε νμπγφλνπ πνπ παξέρεηαη θαη ν 

ιφγνο απηφο πνπ πξνθχπηεη δηαηξείηαη κε ηελ αλαπλεπζηηθή ζπρλφηεηα ηε δεδνκέλε ζηηγκή. 

(41,43–45)  

ROX=[(SpO2/FiO2)/RR] 

Απφ ηα ίδηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζπκπεξαίλεηαη φηη φηαλ ROX ≥4,88 ζε 2, 6 θαη 12 ψξεο 

ρξήζεο ηνπ HFNC, απνθεχγεηαη ε ΔΣ ηνπ αζζελνχο θαη δηαπηζηψλεηαη επηηπρία ηνπ 

αεξηζκνχ. (44) ε ηηκέο ROX <3,85 ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί ν αζζελήο γηα ηελ αλάγθε 

θιηκάθσζεο ηεο ζεξαπείαο. Λφγσ ηεο επαλαιεςηκφηεηαο θαη ηεο επθνιίαο κέηξεζεο ηνπ 

δείθηε, ε ίδηα ε κεηαβνιή ηνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, απνηειεί επίζεο έλα δείθηε 

πξφβιεςεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ HFNC. Άξα, ππνδεηθλχεηαη φηη ν δείθηεο κπνξεί 
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λα εθαξκνζηεί ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε θαη λα βνεζήζεη ζηελ απφθαζε γηα ΔΣ ελφο 

βαξέσο πάζρνληα κε ΟΑΑ ππφ νμπγνλνζεξαπεία κε HFNC.  

Ζ απνηπρία ηνπ αεξηζκνχ θαη ε αλάγθε θιηκάθσζεο ηεο ζεξαπείαο απνηειεί κηα εχινγε 

αλεζπρία, κηαο θαη ππάξρνπλ κειέηεο ζε ΜΔΜΑ πνπ δείρλνπλ φηη φζνη αζζελείο 

απνηπγράλνπλ έρνπλ ρεηξφηεξε έθβαζε. (46) Λφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρνπλ ζαθή θιηληθά 

θξηηήξηα γηα ηελ απφθαζε ηεο ΔΣ ελφο αζζελνχο ζε απηφκαηε αλαπλνή κε ΟΑΑ, ππάξρεη 

πεξίπησζε ε ππνθεηκεληθή θιηληθή απφθαζε λα δηαθέξεη γηα ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή, 

γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ην απνηέιεζκα θαη ηελ έθβαζε ηνπ αζζελνχο. (47)  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ην ρξνληθφ εθείλν ζεκείν πνπ ζα θαζνξίζεη ηε ζηηγκή ηεο 

ελδνηξαρεηαθήο δηαζσιήλσζεο. (44) Γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

δείθηε, νη εξεπλεηέο πξαγκαηνπνίεζαλ κηα πνιπθεληξηθή πξννπηηθή κειέηε θννξηήο ζε 

δηάζηεκα δχν εηψλ πνπ πεξηιάκβαλε αζζελείο ΜΔΘ κε πλεπκνλία, νη νπνίνη είραλ ηεζεί ζε 

HFNC. Χο απνηπρία ηνπ HFNC νξίζηεθε ε αλάγθε γηα επεκβαηηθφ κεραληθφ αεξηζκφ. 

Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θαηαιιειφηεξε ζηηγκή εθηίκεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ HFNC είλαη νη 12 ψξεο ρξήζεο. Πξνθχπηεη φηη ηηκή ηνπ δείθηε 

πάλσ απφ 4,88 ππνδειψλεη επηηπρία θαη θάησ ηνπ 3,85 απνηπρία ηνπ αεξηζκνχ θαη αλάγθε 

ΔΣ. (41) Ο δείθηεο εθαξκφζηεθε θαη ζηε κειέηε FLORALI, κε ηα ίδηα απνηειέζκαηα. (48) 

Ζ αξρηθή αδπλακία ηνπ δείθηε, θαηά ηνπο ίδηνπο ηνπο εξεπλεηέο, έγθεηηαη ζην φηη 

ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκφζηεθε ζε αζζελείο κε ΟΑΑ ηχπνπ Η πνπ νθείιεηαη ζε πλεπκνλία θαη 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ARDS, ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο (π.ρ. αλνζνθαηαζηνιή) απαηηείηαη 

αλαπξνζαξκνγή. Απηφ φκσο θαίλεηαη λα κελ απνηειεί απφιπηε αληέλδεημε ζηελ εμαθξίβσζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δείθηε ζε νπνηαδήπνηε παζνθπζηνινγία πξνθαιεί ΑΑ, κηαο θαη 

εθαξκνδφκελνο ζε αζζελείο κε ΑΑ ιφγσ COVID-19, έρεη πνιχ θαιά πξνγλσζηηθά 

απνηειέζκαηα. Όκσο, ζε θάζε πεξίπησζε, δελ κπνξεί παξά λα απνηειεί πξφθιεζε γηα 

κειινληηθή έξεπλα. 
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ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ 
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2. θνπόο ηεο κειέηεο 

θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο ηεο ξηληθήο 

θάλνπιαο πςειήο ξνήο (HFNC – High Flow Nasal Cannula), ζε βαξέσο πάζρνληεο αζζελείο 

κε νμεία αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα (ΟΑΑ), πνπ λνζειεχζεθαλ ζε Μνλάδα Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο ελφο Πεξηθεξεηαθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ. 

Όπσο ήδε πξναλαθέξζεθε, ε ρξήζε ηεο ξηληθήο θάλνπιαο πςειήο ξνήο απνηειεί ηελ 

ελδηάκεζε θαη πνιιά ππνζρφκελε ιχζε γηα ηελ απνθπγή εθαξκνγήο επεκβαηηθνχ κεραληθνχ 

αεξηζκνχ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο ζηνπο βαξέσο πάζρνληεο. Ζ 

ΜΔΘ ΠαΓΝΖ δηαζέηεη ηνλ ζρεηηθφ εμνπιηζκφ απφ ην 2016, φληαο πξσηνπνξηαθή γηα ηνλ 

Διιαδηθφ ρψξν ζηνλ ηνκέα ηνπ αεξηζκνχ ζηνπο βαξέσο πάζρνληεο.  

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε φισλ εθείλσλ ησλ 

παξακέηξσλ πνπ ζα εθηηκήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ HFNC ζηνπο 

βαξέσο πάζρνληεο κε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα, ζε αλαδξνκηθή ηζρχ πεληαεηίαο. 

Με ηελ έλαξμε ηεο θαηαγξαθήο αλαδείρζεθαλ επηπιένλ θαη πην εηδηθά εξσηήκαηα, φπσο: 

Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα θαη επηκέξνπο ζθνπνί 

1. Δίλαη απνηειεζκαηηθφο ν HFNC ζηνπο βαξέσο πάζρνληεο αζζελείο; Μπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζε θάζε ηχπν αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο (ππνμαηκηθή, ππεξθαπληθή, 

κεηεγρεηξεηηθή) θαη πφζν απνηειεζκαηηθφο είλαη; 

2. Πσο κεηαβάιινληαη εξγαζηεξηαθέο ηηκέο (pH, PaO2, PaCO2) κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ εθαξκνγήο ηνπ (1-6-12-24 ψξεο ρξήζεο); 

3. Πσο κεηαβάιινληαη ηα δσηηθά ζεκεία (θνξεζκφο πεξηθέξεηαο απφ παικηθφ νμχκεηξν 

θαη αλαπλεπζηηθή ζπρλφηεηα, πξηλ θαη 1-6-12-24 ψξεο κεηά ηνλ HFNC); 

4. Τπάξρεη κεηαβνιή ηνπ ιφγνπ PaO2/FiO2 θαη πνηα ε ζχγθξηζε κε ηελ πξφηεξε ηηκή 

(πξαγκαηηθή ζε κεραληθφ αεξηζκφ ή εηθνληθή ζε απηφκαηε αλαπλνή); 

5. Τπνινγηζκφο θαη αμηνιφγεζε ηνπ δείθηε ROX ζηηο 1-6-12 θαη 24 ψξεο ρξήζεο  

6. Πνζνζηφ αζζελψλ πνπ πηζαλά ρξεηάζηεθαλ (επεκβαηηθφ ή κε) κεραληθφ αεξηζκφ, 

ζηνπο νπνίνπο θξίλεηαη ε αλάγθε απηή σο απνηπρία ηνπ HFNC. Τπνπεξηπηψζεηο 

αθνξνχλ ηελ ελαιιαγή ηνπ HFNC κε ΜΔΜΑ ή ζπκβαηηθή νμπγνλνζεξαπεία, αιιά 

θαη πξννμπγφλσζε ηνπ αζζελνχο – πεξηπηψζεηο «γέθπξαο ρξφλνπ», ζηηο νπνίεο ν 

HFNC δε ζεσξείηαη φηη απέηπρε. 

7. Δμέιημε αλαγθψλ αεξηζκνχ γηα ηνπο αζζελείο κέρξη ην εμηηήξηφ ηνπο απφ ηε ΜΔΘ 

8. Έθβαζε αζζελψλ κέρξη ην εμηηήξηφ ηνπο απφ ην λνζνθνκείν θαη ρξνληθή ζπζρέηηζε 

κε ηε ρξήζε ηνπ HFNC 
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3. Μεζνδνινγία 

3.1 Γεληθά  

Αθνξά αλαδξνκηθή κειέηε παξαηήξεζεο, αζζελψλ πνπ εηζήρζεζαλ ζηε ΜΔΘ  Πα.Γ.Ν.Ζ ην 

δηάζηεκα 01/01/2016 – 31/12/2020 θαη ζηνπο νπνίνπο εθαξκφζηεθε νμπγνλνζεξαπεία κε 

HFNC . 

Ζ ΜΔΘ απηή, απνηειεί κηα κηθηή θιεηζηή κνλάδα πνπ δηαζέηεη δπλαηφηεηα 16 θιηλψλ. 

Αλήθεη ζε ηξηηνβάζκην παλεπηζηεκηαθφ λνζνθνκείν πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηφζν ηνπ ίδηνπ 

ηνπ λνκνχ, φζν θαη ηεο πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη θάπνησλ λεζηψλ ηεο Ν. Διιάδαο. ηε ΜΔΘ 

λνζειεχνληαη ηαθηηθά θαη έθηαθηα ρεηξνπξγηθά θαη παζνινγηθά πεξηζηαηηθά επξείαο 

παζνινγίαο θαη πνιιαπιψλ δηαγλψζεσλ. 

Ζζηθή θαη Γενληνινγία 

Έρεη αθνινπζεζεί φιε ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηπισκαηηθήο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ «Δπείγνπζα θαη Δληαηηθή 

Θεξαπεία Παίδσλ – Δθήβσλ θαη Νέσλ Δλειίθσλ».  

Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηάζεζε ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο κειέηεο θαη έγγξαθε αίηεζε ζην 

επηζηεκνληθφ ζπκβνχιην ηνπ Πα.Γ.Ν.Ζ (11222/23-7-2020) γηα άδεηα ζπιινγήο ζηνηρείσλ 

απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην λνζνθνκείν θαη ηε ΜΔΘ. Σν επηζηεκνληθφ 

ζπκβνχιην εηζεγήζεθε ζεηηθά κε επηζηνιή (αξηζκφ πξσηνθφιινπ 11222/18-11-2020) θαη 

ηειηθά ην Γ.. ηνπ λνζνθνκείνπ ελέθξηλε ην ζρεηηθφ εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν (Απφθαζε 

1002, πλεδξίαζε 33/02-12-2020). 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ έγηλε αλψλπκα θαη θσδηθνπνηεκέλα,  απφ ην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα CSPlus πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ΜΔΘ ΠαΓΝΖ θαη ην εληαίν ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα ηαηξηθνχ θαθέινπ a-MED Line.  

3.2 Κξηηήξηα εηζαγσγήο 

ηελ θαηαγξαθή ζπκπεξηιήθζεθαλ φινη νη αζζελείο πνπ ηέζεθαλ ζε HFNC γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο έξεπλαο. 

3.3 Κξηηήξηα απνθιεηζκνύ 

Αζζελείο ζηνπο νπνίνπο εθαξκφζηεθε ν HFNC γηα ιηγφηεξν απφ κία ψξα, ζα εμαηξεζνχλ 

πεξαηηέξσ αλάιπζεο, αιιά ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε κειέηε σο πξνο ηηο ελδείμεηο εθαξκνγήο 

(π.ρ. πξννμπγφλσζε γηα ελδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε).  
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3.4 Καηαγξαθή ζηνηρείσλ 

Γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο θαηαγξαθήο αλαδεηήζεθαλ νη αζζελείο ζηνπο νπνίνπο εθαξκφζηεθε 

ξηληθή θάλνπια πςειήο ξνήο (HFNC) ζηε ΜΔΘ Πα.Γ.Ν.Ζ., γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

01/01/2016 έσο 31/12/2020, απφ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηεο ΜΔΘ ΠαΓΝΖ (CSPlus).  

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ ζε θφξκα θαηαγξαθήο, ελψ ηα 

ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ εηζήρζεζαλ ζε ειεθηξνληθφ θχιιν θαηαγξαθήο EXCEL γηα ηελ 

πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθή ηνπο αλάιπζε. 

Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρηεθαλ αθνξνχζαλ: 

 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ: 

o Ζιηθία, θχιν, BMI εηζαγσγήο, έθβαζε γηα ηε ΜΔΘ θαη ην λνζνθνκείν, 

ηκήκα εηζαγσγήο, εκέξεο λνζειείαο ΜΔΘ – κεηά ΜΔΘ θαη ζπλνιηθά έσο ην 

εμηηήξην 

o πλλνζεξφηεηα θαηά ηελ εηζαγσγή. Έγηλε δηάθξηζε ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

Γηαπηζησκέλα πξνβιήκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα, ην 

θαξδηαγγεηαθφ, νγθνινγηθφ ή αηκαηνινγηθφ λφζεκα, ζπλδπαζκφο 2 ή 3 

θαηεγνξηψλ θαη απνπζία ζπλλνζεξφηεηαο.  

 Αηηία εηζαγσγήο: 

o Καηεγνξηνπνίεζε ζηηο εμήο κεγάιεο θαηεγνξίεο. Ομεία Αλαπλεπζηηθή 

Αλεπάξθεηα – Πλεπκνλία – ήςε – Μεηεγρεηξεηηθά – Άιινο ιφγνο 

 Κιηληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο θαηά ηελ εηζαγσγή: 

o SAPS II score εηζαγσγήο: Τπνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ρεηξφηεξεο ηηκέο 

κεηαβιεηψλ θαηά ην πξψην 24σξν απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ αζζελνχο ζηε 

ΜΔΘ. 

o Πνζνζηφ % πξνβιεπφκελεο ζλεζηκφηεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ SAPS II score 

 Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηέζεθε ζε νμπγνλνζεξαπεία κε HFNC. Γηάθξηζε ζε ηξεηο 

ππνθαηεγνξίεο κε δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξψλνληαη θαη νη ηξεηο: 

o Τπνμαηκηθή (Πλεπκνλία, Πλεπκνληθή Δκβνιή, Άζζκα, ARDS, Θσξαθηθφ 

ηξαχκα, Ομχ Πλεπκνληθφ Οίδεκα, Μεηεγρεηξεηηθά, Μεηά απφ απνζσιήλσζε 

ή γηα άιιν ιφγν) 

o Τπεξθαπληθή (Βξνγρεθηαζίεο, Παξακφξθσζε ζσξαθηθνχ θισβνχ, ΥΑΠ, 

Νεπξνκπηθφ λφζεκα, Παρπζαξθία ή γηα άιιν ιφγν) 

o Άιινο ιφγνο (Οδεγία DNR/DNI, γηα ηελ εθηέιεζε δηαγλσζηηθψλ ή 

ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ, γηα πξννμπγφλσζε ζε εθιεθηηθή ΔΣ, ζε 
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αλνζνθαηεζηαικέλνπο αζζελείο, σο γέθπξα ρξφλνπ, εηζαγσγή κε HFNC απφ 

ην ηκήκα, ζε δηέγεξζε ή κε ζπλεξγαζία κε άιιν ηξφπν αεξηζκνχ. γηα άιιν 

ιφγν φπσο π.ρ. δηαιείκκαηα αλάπαπζεο απφ ΜΔΜΑ) 

 Καηαγξάθεθε ε κέζνδνο αεξηζκνχ πξηλ ηε ζεξαπεία (κάζθα Venturi, ΜΔΜΑ, 

Δπεκβαηηθφ Μεραληθφ Αεξηζκφ ζε ζπλζήθεο CPAP/PS) θαζψο θαη ε έθβαζε ηεο 

ζεξαπείαο κε HFNC (απνηπρία θαη αεξηζκφο κε ΜΔΜΑ ή ΔΣ, επηηπρία θαη 

αεξηζκφο κε (κάζθα Venturi, Ρηληθφ θαζεηήξα, ρσξίο εθαξκνγή νμπγφλνπ αιιά θαη 

πεξηπηψζεηο DNR/DNI ή πεξηπηψζεηο πνπ ν αζζελήο έιαβε εμηηήξην απφ ηε ΜΔΘ 

ππφ HFNC).  

 Καηαγξαθή απνηπρίαο (κε πξνγξακκαηηζκέλε θιηκάθσζε ηεο ζεξαπείαο κε ΜΔΜΑ 

ή αλάγθε ΔΣ θαη εθαξκνγή επεκβαηηθνχ κεραληθνχ αεξηζκνχ) κε ηελ αηηία πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη αλαδξνκηθά απφ ηελ αλάγλσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ θαη 

επηινγή ηνπ ελδεηθλπφκελνπ αεξηζκνχ. Οη ιφγνη απνηπρίαο αθνξνχλ αλαθνπή, 

νμέσζε, επηδείλσζε ΟΑΑ, βξνγρηθή ζπκθφξεζε, αλεπάξθεηα θπθινθνξίαο, δηέγεξζε 

ζε HFNC, δηαηαξαρέο ζπλείδεζεο, αλεπάξθεηα άιινπ νξγάλνπ, απεηξία 

επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηε δηαρείξηζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ 

HFNC. πκπεξηιακβάλνληαη νη ιφγνη εθηέιεζεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο θαη ηεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο ΔΣ, πνπ φκσο δελ θξίλνληαη σο ιφγνη απνηπρίαο 

 Καηαγξαθή επηηπρίαο θαη κεηάβαζεο ηνπ αεξηζκνχ ζε ρακειφηεξεο ηζρχνο 

νμπγνλνζεξαπεία. 

 ε θάζε πεξίπησζε θαηαγξάθεθε ν ζπλνιηθφο ζεξαπεπηηθφο ρξφλνο HFNC θαη ε 

ζεξαπεπηηθή ελαιιαγή κε άιιν ηξφπν νμπγνλνζεξαπείαο. 

 Καηαγξαθή πξηλ θαη 1-6-12-24 ψξεο κεηά ηε ρξήζε HFNC ησλ εμήο παξακέηξσλ 

o pH, 

o PaO2 θαη PaO2/FiO2 

o PaCO2, απφ ηα αξηεξηαθά αέξηα αίκαηνο ζηηο αληίζηνηρεο ψξεο ιήςεο  

o SpO2 & RR, απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δσηηθψλ ζεκείσλ φπσο 

θαηαγξάθνληαη ζηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν, ζηηο αληίζηνηρεο ψξεο ησλ 

αξηεξηαθψλ αεξίσλ αίκαηνο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

o ROX index, φπνπ  ROX=[(SpO2/FiO2)/RR] 

3.5 ηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ 

Γηα ηε δηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθε 

πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή.  
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πλερείο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη σο κέζε ηηκή θαη ± ζηαζεξή απφθιηζε (mean, ±SD) ή 

δηάκεζε ηηκή θαη 25-75 ελδνηεηαξηεκνξηαθά εχξε (median, ΗQR 25-75) γηα κεηαβιεηέο κηαο 

θαλνληθήο θαη κε θαλνληθήο θαηαλνκήο αληίζηνηρα.  

 

χγθξηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ έγηλε κε κνλφδξνκε αλάιπζε δηαθχκαλζεο (one way 

ANOVA,  t –test, Wilcoxon ή Mann-Whitney), αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Οη θαηεγνξηθέο 

κεηαβιεηέο ζπγθξίζεθαλ κε ηε κέζνδν  chi-square ή Fisher exact test. 

 

Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ 

πξφγξακκα IBM SPSS 26.0, ελψ φξην ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε p-value<0.05. 
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4. Απνηειέζκαηα 

4.1 Γεληθά ηνηρεία 

Πξαγκαηνπνηήζεθε αλαδήηεζε φισλ ησλ ειεθηξνληθψλ θαθέισλ ησλ αζζελψλ πνπ 

εηζήρζεζαλ ζηε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 

Ζξαθιείνπ, γηα ηελ πεληαεηία 01/01/2016 έσο 31/12/2020. Ο ζπλνιηθφο αθνξνχζε πάλσ απφ 

2200 αζζελείο θαη πεξηιάκβαλε αξρηθέο εηζαγσγέο ζηε ΜΔΘ ή επαλεηζαγσγέο. Ο ζθνπφο ηεο 

κειέηεο ήηαλ ε αλεχξεζε ησλ αζζελψλ εθείλσλ ζηνπο νπνίνπο εθαξκφζηεθε 

νμπγνλνζεξαπεία κε ξηληθή θάλνπια πςειήο ξνήο (HFNC) ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηεο 

λνζειείαο ηνπο ζηε ΜΔΘ.  

Απφ ηελ παξαπάλσ έξεπλα πξνέθπςαλ 204 αζζελείο νη νπνίνη έιαβαλ νμπγνλνζεξαπεία κε 

HFNC. Αλαιπηηθφηεξα, ην 2016 απφ ηηο 430 εηζαγσγέο βξέζεθαλ 18 αζζελείο, ην 2017 απφ 

ηηο 420 βξέζεθαλ 27, ην 2018 απφ ηηο 480 βξέζεθαλ 43, ην 2019 απφ ηηο 430 βξέζεθαλ 48 θαη 

ην 2020 απφ ηηο 440 βξέζεθαλ 68 (Γηάγξακκα 4.1). Σν ηειεπηαίν έηνο ηεο κειέηεο 

θαηαγξάθεθε κεγαιχηεξε ρξήζε ζηε ζεξαπεία ιφγσ έμαξζεο ηεο επηδεκίαο COVID-19 θαη 

δεδνκέλνπ φηη ην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν απνηέιεζε λνζνθνκείν αλαθνξάο, κηαο θαη ζηνπο 

αζζελείο κε ΟΑΑ ιφγσ SARS CoV-2 εθαξκφζηεθε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά HFNC.  

 

Διάγραμμα 4.1. Η αλαινγία ησλ αζζελώλ ζηνπο νπνίνπο εθαξκόζηεθε νμπγνλνζεξαπεία κε HFNC ζε 

ζρέζε κε ηηο εηζαγσγέο ζηε ΜΕΘ δηαρξνληθά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.  

Δμαηηίαο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο λφζνπ θαη ηεο ρξήζεο ηνπ HFNC, ε ππννκάδα ησλ αζζελψλ 

κε SARS CoV-2 (COVID-19) κειεηάηαη μερσξηζηά. Δπίζεο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νμπγνλνζεξαπείαο κε HFNC, νη αζζελείο δηαθξίλνληαη ζε δχν 

2016 2017 2018 2019 2020

Δηζαγσγέο 430 420 480 430 440

HFNC 18 27 43 48 68

0

100

200

300

400

500

600



48 
 

νκάδεο, επηηπρίαο θαη απνηπρίαο ηνπ HFNC, φπνπ ζηελ απνηπρία πεξηιακβάλνληαη εθείλνη 

ζηνπο νπνίνπο απαηηήζεθε κε πξνγξακκαηηζκέλε θιηκάθσζε ηεο ζεξαπείαο.  

4.2 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 6, απφ ηνπο 204 αζζελείο νη 143 ήηαλ άλδξεο (70,1%) θαη νη 

61 γπλαίθεο (29,9%). Ζ δηάκεζε ηηκή ειηθίαο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 70 έηε (IQR 51-77). Ζ 

ειηθηαθή θαηαλνκή ηνπ ζπλφινπ ησλ αζζελψλ αθνξά ζην 7% αζζελείο θάησ ησλ 30 εηψλ, 

28% κεηαμχ 31 θαη 59 εηψλ, 34% κεηαμχ 60 θαη 75 εηψλ θαη 31% άλσ ησλ 76 εηψλ. Σν ΒΜΗ 

ησλ αζζελψλ ππνινγίζηεθε ζην 28,1 δηάκεζε ηηκή (IQR 24,45-32,35).  

Χο πξνο ην αηνκηθφ αλακλεζηηθφ ησλ αζζελψλ, 58 (28,4%) ήηαλ ειεχζεξνπ ηζηνξηθνχ, 14 

(6,85%) είραλ γλσζηφ λφζεκα απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα, 48 (23,5%) είραλ γλσζηφ 

θαξδηαγγεηαθφ λφζεκα, 26 (12,75%) είραλ γλσζηή θαθνήζεηα ή αηκαηνινγηθφ λφζεκα, ελψ 

27 (13,2%) είραλ γλσζηή παζνινγία 2 νξγαληθψλ ζπζηεκάησλ θαη 31 (15,2%) άλσ ησλ 2 

νξγαληθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ θιίκαθα SAPS ΗΗ ππνινγίζηεθε γηα ην 24σξν εηζαγσγήο ησλ 

αζζελψλ ζηε ΜΔΘ ζην 43 (IQR 31-62,5), κε πξνβιεπφκελε ζλεζηκφηεηα ζην 30,6% (IQR 

11,7-72,75%).  

Ζ πξνέιεπζε εηζαγσγήο ησλ αζζελψλ ζηε ΜΔΘ αθνξνχζε ζην 25,5% ην Σκήκα Δπεηγφλησλ 

Πεξηζηαηηθψλ ηνπ λνζνθνκείνπ, ζην 51,5% θιηληθή ηνπ λνζνθνκείνπ, ζην 7,5% ΜΔΘ άιινπ 

λνζνθνκείνπ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο πνπ θαιχπηεη ην ΠαΓΝΖ κε ζθνπφ πεξαηηέξσ 

εμεηδηθεπκέλε θξνληίδα ηξηηνβάζκηνπ λνζνθνκείνπ, ζην 10,3% άκεζα κεηεγρεηξεηηθά, ζην 

2,5% επαλεηζαγσγή ζηε ΜΔΘ θαη ζην 3% εηζαγσγέο απφ άιια λνζνθνκεία.  

Απφ ηνπο 22 αζζελείο πνπ λφζεζαλ απφ SARS CoV-2 θαη ρξεηάζηεθαλ λνζειεία ζηε ΜΔΘ, 

νη 15 ήηαλ άλδξεο (68,2%) θαη νη 7 γπλαίθεο (31,8%). Ζ δηάκεζε ηηκή ειηθίαο ήηαλ 67 έηε 

(IQR 51-83) κε ειηθηαθή θαηαλνκή 37,8% κεηαμχ 31 θαη 59 εηψλ, 45,45% κεηαμχ 60 θαη 75 

εηψλ θαη 22,7% άλσ ησλ 76 εηψλ. Σν ΒΜΗ ησλ αζζελψλ ππνινγίζηεθε ζην 30,7 (IQR 24,7 – 

39,1).  

8 αζζελείο (36,35%) είραλ ειεχζεξν αηνκηθφ αλακλεζηηθφ, 11 (50%) είραλ γλσζηφ 

θαξδηαγγεηαθφ λφζεκα, 1 (4,55%) είρε γλσζηή θαθνήζεηα θαη 2 (9,1%) είραλ γλσζηή 

παζνινγία ζε άλσ ησλ 2 νξγαληθψλ ζπζηεκάησλ. εκεηψλεηαη φηη θαλέλαο απφ φζνπο 

λφζεζαλ κε SARS CoV-2 δελ είρε γλσζηά πξνβιήκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα. Ο 

SAPS ΗΗ ππνινγίζηεθε ζην 31 (IQR 13-70), κε πξνβιεπφκελε ζλεζηκφηεηα 11,7% (IQR 8.8-

83.8%).  

Οη εηζαγσγέο ησλ αζζελψλ ζηε ΜΔΘ έγηλαλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο (68%) απφ ηελ θιηληθή – 

Μνλάδα Αληηκεηψπηζεο Κνξσλντνχ πνπ δεκηνπξγήζεθε βάζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ 
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αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο. Δμίζνπ ζεκαληηθέο ήηαλ θαη νη εηζαγσγέο πνπ θαηαγξάθεθαλ 

απφ άιια λνζνθνκεία ηεο Νφηηαο Διιάδαο (27,3%), κηαο θαη ην ΠαΓΝΖ ήηαλ λνζνθνκείν 

αλαθνξάο ζην ίδην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην. 

Πίλαθαο 6.  Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο αζζελψλ 

Υαξαθηεξηζηηθά πλνιηθό δείγκα 

(204 αζζελείο) 

Αζζελείο κε SARS CoV2 

(22 αζζελείο) 

Φύιν 

 61 ♀ (29.9%) 

143 ♂ (70.1%) 

7 ♀ (31,8%) 

15 ♂ (68.2%) 

Ηιηθία 

< 30 εηψλ 14 (7%) - 

31-59 εηψλ 57 (28%) 7 (37.8%) 

60-75 εηψλ 69 (34%) 10 (45.45%) 

>76 εηψλ 63 (31%) 5 (22.7%) 

ΒΜΙ  

 28.1 (IQR 24,450-32.350) 30.7 (IQR 24.7-39.1) 

πλνδά λνζήκαηα 

Διεχζεξν ηζηνξηθφ 58 (28.4%) 8 (36.36%) 

Αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα 14 (6.86%) - 

Καξδηνινγηθά πξνβιήκαηα 48 (23.53%) 11 (50%) 

Καθνήζεηα / αηκαηνινγηθφ 26 (12.75%) 1 (4.54%) 

πλδπαζκφο 2 ζπζηεκάησλ 27 (13.2%) - 

πλδπαζκφο >2 ζπζηεκάησλ 31 (15.2%) 2 (9.1%) 

SAPS ΙΙ & %  

 43 (IQR 31-62.5) 

30.6% (IQR 11.7-72.75%) 

31 (IQR 13-70) 

11.7% (IQR 8.8-83.8%) 

Δηζαγσγή από 

ΣΔΠ 52 (25.5%) 1 (4.5%) 

Σκήκα 105 (51.5%) 14 (63.6%) 

Άιιν λνζνθνκείν/ΜΔΘ 21 (10.5% 6 (27.3%) 

Μεηεγρεηξεηηθά 21 (7.45%) - 

Δπαλεηζαγσγή  5 (2.5%) 1 (4.5%) 

 

Χο πξνο ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ, ε ζχγθξηζε 

ησλ αζζελψλ θαηφπηλ δηάθξηζήο ηνπο ζε νκάδεο επηηπρίαο θαη απνηπρίαο, δελ είρε 

αμηνζεκείσηεο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (Πίλαθαο 7).  

Μηα επηζήκαλζε ίζσο κπνξεί λα γίλεη σο πξνο ηνλ ιίγν πην απμεκέλν SAPS II εηζαγσγήο θαη 

ηελ αλακελφκελε ζλεζηκφηεηα (%) ζηελ νκάδα απνηπρίαο ηνπ HFNC, πνπ φκσο δελ είλαη 

ακηγψο θαζνξηζηηθνί δείθηεο ηειηθά γηα ηελ εμέιημε ηεο πνξείαο ηνπ βαξέσο πάζρνληνο. 
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Πίλαθαο 7 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία αζζελψλ θαη ζπζρεηίζεηο γηα ηελ νκάδα επηηπρίαο θαη 

απνηπρίαο κε  νμπγνλνζεξαπεία κε HFNC 

Υαξαθηεξηζηηθά Δπηηπρία HFNC 

(126 αζζελείο) 

Απνηπρία HFNC 

(78 αζζελείο) 

p 

value 

Φύιν 41 ♀  

85 ♂  

20 ♀  

58 ♂  

NS 

Ηιηθία 67.5 (IQR 47-76) 73 (IQR 57-79) NS 

ΒΜΙ 28 (IQR 24.5-31.8) 28.4 (IQR 24.2-33) NS 

πλνδά λνζήκαηα 

Διεχζεξν ηζηνξηθφ 38 (30.2%) 20 (25.6%) NS 

Αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα 9 (7.1%) 5 (6.4%) NS 

Καξδηνινγηθά πξνβιήκαηα 31 (24.6%) 16 (20.5%) NS 

Καθνήζεηα 15 (11.9%) 12 (15.4%) NS 

πλδπαζκφο 2 ζπζηεκάησλ 16 (12.7%) 11 (14.1%) NS 

πλδπαζκφο >2 ζπζηεκάησλ 17 (13.5%) 14 (17.9%) NS 

SAPS II & % 41 (IQR 31-61) &  

26.6% (IQR 11.7-70) 

45.5 (IQR 32-65) & 

35.9% (IQR 12.8-76.9) 

NS 

Δηζαγσγή από 

ΣΔΠ 29 (23%) 21 (26.9%) NS 

Σκήκα  66 (52.4%) 42 (53.8%) NS 

Άιιν λνζνθνκείν – ΜΔΘ 10 (7.9%) 11 (14.1%) NS 

Μεηεγρεηξεηηθά 17 (13.5%) 4 (5.1%) NS 

Δπαλεηζαγσγή 4 (3.2%) - - 

4.3 Γηάγλσζε, ελδείμεηο ρξήζεο θαη έθβαζε HFNC 

Ζ ζπρλφηεξε δηάγλσζε εηζαγσγήο ζηε ΜΔΘ ζηελ νπνία εθαξκφζηεθε νμπγνλνζεξαπεία κε 

HFNC, ήηαλ ε Ομεία Αλαπλεπζηηθή Αλεπάξθεηα κε πνζνζηφ 38,7%. 8,8% ησλ αζζελψλ 

εηζήρζεζαλ ζηε ΜΔΘ κε πλεπκνλία, 9,8% κε ζήςε, 19,6% άκεζα κεηεγρεηξεηηθά θαη 23% 

γηα άιιε αηηία (Πίλαθαο 8).  

Σν 100% ησλ αζζελψλ κε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα ιφγσ ινίκσμεο κε SARS CoV-2 

εηζήρζεζαλ ζηε ΜΔΘ κε εηθφλα βαξηάο Ομείαο Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο θαη ARDS.  

Αλαδεηήζεθαλ αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζε ππνμαηκηθή ή ππεξθαπληθή ΑΑ θαη άιια πην γεληθά 

αίηηα γηα ηα νπνία ηέζεθε ν HFNC. Πην αλαιπηηθά, ε πξψηε θαηεγνξία ηεο ππνμαηκηθήο ΑΑ 

αθνξά παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο φπσο ε πλεπκνλία, ε πλεπκνληθή εκβνιή, ην νμχ 

πλεπκνληθφ νίδεκα, ην ζνβαξφ άζζκα, ην ARDS, ην ζσξαθηθφ ηξαχκα, ε κεηεγρεηξεηηθή ΑΑ 

θαη ε ππνζηήξημε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο ακέζσο κεηά ηελ απνζσιήλσζε. ηε 

δεχηεξε θαηεγνξία ηεο ππεξθαπληθήο ΑΑ, αλήθνπλ νη βξνγρεθηαζίεο, νη δπζκνξθίεο ηνπ 

ζσξαθηθνχ ηνηρψκαηνο, ε παξφμπλζε ΥΑΠ, ε λεπξνκπτθή λφζνο, ην ζχλδξνκν παρπζαξθίαο-

ππναεξηζκνχ θαη ε ππληθή άπλνηα. Με εηδηθά αίηηα εθαξκνγήο ηνπ HFNC ήηαλ ε 

αλνζνθαηαζηνιή, ε νδεγία DNR/DNI, νη παξεκβαηηθέο δηαγλσζηηθέο δηαδηθαζίεο (π.ρ. 

βξνγρνζθφπεζε), ε ρξήζε HFNC σο γέθπξα ρξφλνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε αγγεηαθήο 
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πξνζπέιαζεο θαη αζθαιή ΔΣ ή ηε ιήςε ζεξαπεπηηθψλ απνθάζεσλ (π.ρ. ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο) θαη ε ζπλέρεηα ηεο ζεξαπείαο κε HFNC απφ ηελ θιηληθή.  

Πίλαθαο 8 Γηάγλσζε θαη ελδείμεηο ρξήζεο HFNC 

Υαξαθηεξηζηηθά Απνηειέζκαηα θαηαγξαθήο % 

Δπί ηνπ ζπλόινπ 

δείγκαηνο 

Γηάγλσζε εηζόδνπ  ΟΑΑ                                                                (79) 

Πλεπκνλία                                                       (18) 

ήςε                                                                (20) 

Μεηεγρεηξεηηθά                                               (40) 

Άιινο ιφγνο                                                    (47)  

38,7 

8,8 

9,8 

19,6 

23  

Έλδεημε Ι 

 

Τπνμαηκηθή ΟΑΑ  

(Ν=159)  

Πλεπκνλία                                                        (46)                                   

Πλεπκνληθή Δκβνιή                                          (2) 

ARDS                                                              (13)                                            

Θσξαθηθφ ηξαχκα                                             (7) 

Ομχ πλεπκνληθφ νίδεκα                                     (4)                   

Μεηεγρεηξεηηθή ΟΑΑ                                      (23) 

Μεηά απνζσιήλσζεο ΟΑΑ                            (57)           

Άιινο ιφγνο                                                      (7)  

22,5 

>1 

6,37 

3,43 

1,96 

11,27 

27,95 

3,43 

Έλδεημε ΙΙ 

 

Τπεξθαπληθή ΟΑΑ  

(Ν=23)  

Βξνγρεθηαζίεο                                                   (4)                                

Παξακφξθσζε ζψξαθα                                     (8)                  

ΥΑΠ                                                                  (3) 

Νεπξνκπηθφ λφζεκα                                          (1)                        

Παρπζαξθία                                                       (7)  

1,96 

3,92 

1,47 

>1 

3,43 

Έλδεημε ΙΙΙ 

 

Με εηδηθά αίηηα  

(Ν=72)  

Πξννμπγφλσζε                                                  (1) 

DNR                                                                   (1)                                                

Παξέκβαζε                                                        (4) 

Αλνζνθαηαζηνιή                                             (12)                           

Γέθπξα Υξφλνπ                                               (14) 

Δηζαγσγή κε HFNC                                        (26)                      

Άιινο ιφγνο (π.ρ. μεθνχξαζε απφ ΜΔΜΑ)    (14)  

>1 

>1 

1,96 

5,88 

6,86 

12,75 

6,86 

 

Χο πξνο ηε ζπζρέηηζε ησλ ελδείμεσλ εθαξκνγήο ηεο νμπγνλνζεξαπείαο κε ξηληθή θάλνπια 

πςειήο ξνήο θαη ηηο νκάδεο επηηπρίαο θαη απνηπρίαο αεξηζκνχ, πξνθχπηεη ν πίλαθαο 9.  

Πίλαθαο 9 Γηάγλσζε θαη ελδείμεηο ρξήζεο HFNC γηα ηηο νκάδεο επηηπρίαο θαη απνηπρίαο 

Αηηίεο Δπηηπρία HFNC (Ν=126) Απνηπρία HFNC (Ν=78) p value 

Πλεπκνλία 29 (23%) 16 (20,5%) NS 

ARDS 5 (4%) 8 (10,3%) NS 

Θσξαθηθφ ηξαχκα 5 (4%) 2 (2,6%) NS 

Πξννμπγφλσζε  1 (0,8%) 2 (2,6%) NS 

Πλεπκνληθή Δκβνιή - 2 (2,6%)  

Μεηεγρεηξεηηθή ΑΑ 17 (13,5%) 6 (7,7%) NS 

Μεηά απνζσιήλσζεο 38 (30,2%) 19 (24,4%) NS 

Άιινο ιφγνο 3 (2,4%) 5 (6,4%) NS 

Διιηπή ζηνηρεία 28 (22,2%) 18 (23,1%)  
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Ζ έθβαζε ησλ αζζελψλ πνπ κειεηήζεθαλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 10. Πνζνζηφ 59.3% 

ησλ αζζελψλ πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε HFNC βειηηψζεθαλ θαη έιαβαλ εμηηήξην απφ ηε ΜΔΘ 

θαη ην λνζνθνκείν. 22,5% ησλ αζζελψλ απεβίσζαλ θαηά ηε λνζειεία ηνπο ζηε ΜΔΘ, 9,3% 

απεβίσζαλ ζε θιηληθή ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ κεηαθέξζεθαλ κεηά ηε λνζειεία ζηε ΜΔΘ θαη 

2,45% απεβίσζαλ κεηά ην εμηηήξηφ ηνπο απφ ην λνζνθνκείν. Γηα ην 6,4% ε έθβαζε ηεο 

πνξείαο ηνπο είλαη άγλσζηε ιφγν δηαθνκηδήο ηνπο ζε άιιν λνζνθνκείν ή άιιε ρψξα. Όζνλ 

αθνξά ηνπο αζζελείο κε SARS CoV-2, 72.7% απηψλ έιαβαλ εμηηήξην απφ ηε ΜΔΘ θαη ην 

λνζνθνκείν, 18,2% δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ έθβαζή ηνπο κηαο θαη δηαθνκίζζεθαλ ζε 

ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ απφ φπνπ θαηάγνληαλ θαη ην 9.1% ησλ αζζελψλ απεβίσζαλ ζηε ΜΔΘ 

ηνπ λνζνθνκείνπ. 

Αθφκε, παξαηεξήζεθε φηη ην 44% ησλ αζζελψλ πνπ απεβίσζαλ ζηε ΜΔΘ είραλ ηζηνξηθφ 

θαθνήζεηαο, ην 40,75% είρε πξνυπάξρνπζα αλεπάξθεηα 2 νξγαληθψλ ζπζηεκάησλ θαη ην 

32,25% είρε πξνυπάξρνπζα αλεπάξθεηα 2 θαη πιένλ νξγαληθψλ ζπζηεκάησλ. 

Γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο. ε δηάξθεηα λνζειείαο ηνπο ζηε ΜΔΘ είρε δηάκεζε ηηκή 8 

εκέξεο (IQR 5-15), ε δηάξθεηα λνζειείαο ηνπο ζε θιηληθή κεηά ηε ΜΔΘ είρε δηάκεζε ηηκή 8 

εκέξεο (IQR 4-16) θαη ε ζπλνιηθή ηνπο δηάξθεηα λνζειείαο ζην λνζνθνκείν είρε δηάκεζε 

ηηκή 22 εκέξεο (IQR 14-35). Γηα ηνπο αζζελείο κε SARS CoV-2 ε δηάξθεηα λνζειείαο ηνπο 

ζηε ΜΔΘ ππνινγίδεηαη ζηηο 6 εκέξεο (2-20), ε λνζειεία ηνπο ζε θιηληθή κεηά ηε ΜΔΘ ζε 10 

εκέξεο (4-19) θαη ε ζπλνιηθή λνζειεία ζην λνζνθνκείν ππνινγίδεηαη ζε 16 εκέξεο (3-32). 

Πίλαθαο 10 Έθβαζε θαη δηαρείξηζε ζεξαπείαο κε HFNC 

Υαξαθηεξηζηηθά Απνηειέζκαηα θαηαγξαθήο % 

Έθβαζε αζζελνύο  

(Ν=204) 

 

 

 

Δπηβίσζε  θαη εμηηήξην Ννζνθνκείνπ                  (121) 

Θάλαηνο ΜΔΘ                                                        (46) 

Θάλαηνο θιηληθή                                                     (19) 

Θάλαηνο εθηφο λνζνθνκείνπ                                    (5) 

Άγλσζηε έθβαζε (δηαθνκηδή)                                (13) 

59,3% 

22,5% 

9,3% 

2,45% 

6,4% 

Έθβαζε SARS CoV-2 

(Ν=22) 

Δπηβίσζε θαη εμηηήξην Ννζνθνκείνπ                     (16) 

Άγλσζηε έθβαζε                                                      (4) 

Απεβίσζαλ ζηε ΜΔΘ                                               (2) 

72,7% 

18,2% 

9,1% 

Θλεηόηεηα ΜΔΘ 

αλάινγα κε ζπλνδά 

πξνβιήκαηα  

11/25 θαθνήζεηα ή αηκαηνινγηθφ λφζεκα 

11/27 ζπλδπαζκφο 2 ζπζηεκάησλ 

10/31 ζπλδπαζκφο >2 ζπζηεκάησλ  

44% 

40,75% 

32,25% 

LOS ICU (κ) 8 d (5-15)   

LOS post ICU (κ) 8 d (4-16) 

 

 

LOS Hospital (κ) 

 

22 d (14-35)  

Ώξεο ζεξαπείαο HFNC  

 

 5.407h ζπλνιηθά 

(κ)=14 (3-30) 
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πλνιηθά θαηαγξάθεθαλ 5.407 ψξεο ζε HFNC πνπ αλαινγνχλ ζε κέζε ηηκή 14 ψξεο αλά 

αζζελή (3-30 ψξεο). ε 78 αζζελείο (38,2%) απαηηήζεθε πεξαηηέξσ θιηκάθσζε ηεο 

ζεξαπείαο ηνπο, νπφηε θξίλεηαη σο απνηπρία ηνπ HFNC. εκεηψλεηαη φηη ζην ζχλνιν ησλ 

ΔΣ νη 12 ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλεο ή πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθηάθησο πξνεγρεηξεηηθά, 

γεγνλφο πνπ δελ ηηο θαηαηάζζεη ζε απνηπρία ηνπ αεξηζκνχ. 126
 

αζζελείο (61,8%) 

βειηηψζεθαλ ή ζηαζεξνπνηήζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ HFNC.  

Ζ ξνή νμπγφλνπ πνπ ρνξεγήζεθε ήηαλ 45-60 ιίηξα ρνξήγεζεο θαη ε ζπγθέληξσζε νμπγφλνπ 

θπκαηλφηαλ απφ 0,4 έσο 1 (40-100%). Χο πξνο ηνλ απνγαιαθηηζκφ ησλ αζζελψλ απφ ηελ 

νμπγνλνζεξαπεία πςειήο ξνήο, απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κε θιηληθά θξηηήξηα θαη αλαιφγσο 

ηεο αληαιιαγήο αεξίσλ. ηελ πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ σο θξηηήξην απνγαιαθηηζκνχ ήηαλ νη 

ρακειέο ζπγθεληξψζεηο ρνξήγεζεο νμπγφλνπ 0,4 έσο 0,5 (40-50%). ηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγήο ηνπ HFNC, ζην 50% ησλ αζζελψλ ηεο νκάδαο επηηπρίαο ππήξμε ελαιιαγή κε 

ΜΔΜΑ ή ζπκβαηηθή νμπγνλνζεξαπεία ρακειήο ξνήο. 

ηνπο αζζελείο κε SARS CoV-2 ε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο ινίκσμήο ηνπο 

πξαγκαηνπνηήζεθε θπξίσο κε HFNC. 14/22 αζζελείο βειηηψζεθαλ, ελψ 8/22 επηδεηλψζεθαλ 

θαη απαηηήζεθε ΔΣ. ε 15 αζζελείο ν HFNC εθαξκφζηεθε ρσξίο ελαιιαγή κε ζπκβαηηθή 

νμπγνλνζεξαπεία, ελψ ΜΔΜΑ δε ρξεζηκνπνηήζεθε. ηνπο αζζελείο ζπζηήζεθε ε ζπρλή 

ελαιιαγή ζέζεο ηνπο (δεμηά ή αξηζηεξά), ελψ φινη ηέζεθαλ ζε πξελή ζέζε ηνπιάρηζηνλ γηα 4 

ψξεο. 

Ζ έθβαζε ησλ αζζελψλ θξίζεθε αλάινγα κε ηελ απνηπρία ή ηελ απνηπρία ηεο ζεξαπείαο, 

νπφηε θαη πξνέθπςαλ δχν νκάδεο. ηε ζχγθξηζε απηψλ ησλ νκάδσλ, επηηπρίαο θαη 

απνηπρίαο, πξνθχπηνπλ ηα θάησζη απνηειέζκαηα (Πίλαθαο 11). Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

δε βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ, εθηφο ησλ σξψλ ζεξαπείαο. 

Πίλαθαο 11 Έθβαζε θαη δηαρείξηζε ζεξαπείαο HFNC γηα ηηο νκάδεο επηηπρίαο θαη απνηπρίαο 

Υαξαθηεξηζηηθά Δπηηπρία HFNC 

(N=126) 

Απνηπρία HFNC 

(N=78) 

p value 

Έθβαζε αζζελνύο 

Δπηβίσζε θαη εμηηήξην 87 (69%) 32 (41%) NS 

Θάλαηνο ΜΔΘ 19 (15.1%) 27 (34.6%) NS 

Θάλαηνο θιηληθή 9 (7.1%) 10 (12.8%) NS 

Θάλαηνο εθηφο λνζνθνκείνπ 2 (1.6%) 3 (3.8%) NS 

Άγλσζηε έθβαζε (δηαθνκηδή) 9 (7.1%) 6 (7.7%) NS 

LOS ICU (κ) 7 (4-12) 13 (7-22) NS 

LOS post ICU (κ) 8.5 (5-15) 8 (4-17) NS 

LOS Hospital (κ) 19.5 (13-32) 26 (15-39) NS 

Ώξεο ζεξαπείαο HFNC 19.5 (8-38) 6 (2-18) <0,05 
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4.4 Απνηειεζκαηηθόηεηα HFNC  

Γηα ηνπο 90 αζζελείο πνπ ρξεηάζηεθαλ θιηκάθσζε ηεο ζεξαπείαο ηνπο, ζην 13,3% απηψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν HFNC γη απηφ ην ζθνπφ. Ζ θιηκάθσζε ηεο ζεξαπείαο γηα ηνπο 

ππφινηπνπο αζζελείο θαηαλέκεηαη ζε 37% ρξήζε ΜΔΜΑ, 47% ΔΣ θαη 3% άιιε επηινγή 

(π.ρ. επείγνπζα δηάλνημε ΣΡΥ). (Γηάγξακκα 4.2) 

 

Διάγραμμα 4.2 Κιηκάθσζε ηεο ζεξαπείαο κε  HFNC 

Κπξηφηεξε αηηία θιηκάθσζεο ηεο ζεξαπείαο ήηαλ ε επηδείλσζε ηεο αλαπλεπζηηθήο 

αλεπάξθεηαο ησλ αζζελψλ κε βάζε θιηληθά επξήκαηα θαη αλαιφγσο ηεο αληαιιαγήο αεξίσλ 

(59%). ε έλα πνζνζηφ φπσο πξναλαθέξζεθε ππήξμε εμ αξρήο πξνγξακκαηηζκέλε ΔΣ 

(8,9%) ή αλάγθε ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο (4,4%) νπφηε θαη νη αζζελείο δηαζσιελψζεθαλ γηα 

ην ιφγν απηφ.  

Γηα ηνπο 8 αζζελείο κε SARS CoV-2 (36,3%), ε αηηία θιηκάθσζεο ηεο νμπγνλνζεξαπείαο 

αθνξνχζε απνθιεηζηηθά ηελ επηδείλσζε ηεο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο κε εξγαζηεξηαθά 

επξήκαηα παξά θιηληθά, κηαο θαη απνπζίαδε ε δχζπλνηα θαη ε αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα. Ζ 

θιηκάθσζε ηεο νμπγνλνζεξαπείαο γηα ηνπο αζζελείο απηνχο πξαγκαηνπνηήζεθε κφλν κε ΔΣ 

θαη εθαξκνγή Δπεκβαηηθνχ Μεραληθνχ Αεξηζκνχ θαη φρη κε ΜΔΜΑ.  

Χο πξνο ηελ επηηπρία ηεο νμπγνλνζεξαπείαο, απηή παξαηίζεηαη ζην δηάγξακκα 4.3. ηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ (90%) ε ζεξαπεία απνθιηκαθψζεθε ζε ζπκβαηηθή 

νμπγνλνζεξαπεία κε M.Venturi. Καηαγξάθεθε επίζεο έλαο νγθνινγηθφο αζζελήο ηειηθνχ 

ζηαδίνπ ζηνλ νπνίν επηιέρζεθε ζπληεξεηηθή αληηκεηψπηζε θαηφπηλ πιεξνθνξεκέλεο 

ζπγθαηάζεζεο ησλ ζπγγελψλ ηνπ. Σέινο, ζην 8% ησλ αζζελψλ ε βειηίσζή ηνπο ζε HFNC 

ήηαλ αξθεηή γηα ην εμηηήξηφ ηνπο απφ ηε ΜΔΘ, αλ θαη θξίζεθε ζεκαληηθφ λα ζπλερίζεη 

δηαιεηπφλησο ε νμπγνλνζεξαπεία πςειήο ξνήο ζην ηκήκα (ε επηινγή απηή αθνξνχζε ηνπο 

37%

13%

47%

3%

ΜΔΜΑ

ΓΔΦΤΡΑ ΥΡΟΝΟΤ

ΔΣ

ΆΛΛΟ
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αζζελείο κε ινίκσμε απφ SARS CoV-2). εκεηψλεηαη φηη 14 αζζελείο κε SARS CoV-2 

(63,6%) βειηηψζεθαλ κε HFNC θαη 6 απφ απηνχο κεηαθέξζεθαλ ζε ηκήκα ρσξίο HFNC.  

 

Διάγραμμα 4.3  Επηηπρία HFNC 

Ο HFNC ηέζεθε ζε 57 αζζελείο άκεζα κεηά ηελ απνζσιήλσζή ηνπο. Απφ απηνχο ζηνπο 38 

(66,67%) παξαηεξήζεθε βειηίσζε θαη απνθιηκάθσζε ηεο ζεξαπείαο, ελψ ζηνπο 19 (33,33%) 

ρξεηάζηεθαλ θιηκάθσζε ηεο νμπγνλνζεξαπείαο (15,79% ρξεηάζηεθαλ ππνζηήξημε κε ΜΔΜΑ 

θαη ζην 17,55% απαηηήζεθε 2
ε
 ΔΣ θαη επεκβαηηθφο κεραληθφο αεξηζκφο). ηνπο αζζελείο 

πνπ εθαξκφζηεθε HFNC κεηά απνζσιήλσζήο ηνπο, δε ζεκεηψζεθε θαλέλαο ζάλαηνο ζηε 

ΜΔΘ παξά ηελ θιηκάθσζε ηεο ζεξαπείαο κε ΔΣ θαη ΗΜV. 

Αθφκα, ν HFNC ηέζεθε ζε 23 αζζελείο  άκεζα κεηεγρεηξεηηθά, φπνπ παξαηεξήζεθε 

βειηίσζε θαη απνθιηκάθσζε ηεο ζεξαπείαο ζε 17 αζζελείο (73,9%).  

4.5 Γηαρξνληθέο κεηαβνιέο ζε ΟΒΙ, νμπγόλσζε, ROX θαη αλαπλεπζηηθή 

ζπρλόηεηα  

Παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο παξαθνινχζεζεο πνπ 

θαηαγξάθεθαλ γηα ην ζχλνιν ησλ αζζελψλ, ζηηο 1-6-12 θαη 24 ψξεο ρξήζεο ηνπ HFNC. 

 

Πίλαθαο 12 Γηαρξνληθέο κεηαβνιέο εξγαζηεξηαθψλ θαη θιηληθψλ παξακέηξσλ 

Παξάκεηξνη Baseline 1h 6h 12h 24h 

pH 7.412±0,06 7.421±0,055 7.426±0,04 7.424±0.03 7.436±0.03 

PaO2 74,6±20,86 84,2±32,16 84,7±29,1 89,3±25,6 78,2±19,9 

PaO2/FiO2 168,9±70,69 149,4±62,17 158,4±72,7 168,9±63,35 142,4±51,6 

PaCO2  37,948±9 37,383±8,6 36,878±6,75 37,289±5,86 36,065±5,72 

Sat 94.3 ±3.6 95,7±3,63 96±3,45 96,8±2,7 96,3±3,5 

RR 26.5 ±7.4 26.2±7 25,3±7 24,7±6,6 24.7±6.6 

ROX index 8,397±3,65 7,242±3,48 7,73±3,4 8,13±3,4 7,684±3,3 

 

90%

1%
8%

M. Venturi

Ρ.Κ.

DNR

HFNC
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4.5.1 Μεηαβνιέο ΟΒΙ θαη δεηθηώλ νμπγόλσζεο 

Παξά ην γεγνλφο φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ηέζεθε HFNC δελ 

είραλ παζνινγηθέο κεηαβνιέο ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, θαηαγξάθεθε κηα ζηαδηαθή 

ζεηηθή κεηαβνιή ηνπ pH απφ 7,412 ζε 7,432 ζην πξψην 24σξν ηεο νμπγνλνζεξαπείαο 

(Γξάθεκα 1). 

 

Γράφημα 1 Μεηαβνιέο ζην pH πξηλ θαη κεηά από 1-6-12 θαη 24 ώξεο ζε HFNC  

 

Όζνλ αθνξά ηελ νμπγφλσζε ηνπ αζζελνχο, θαηαγξάθεηαη κηα ζεηηθή κεηαβνιή ηνπ PaO2 

παξά ην φηη ζπλεζίδεηαη ζαλ πξαθηηθή ε κείσζε ηεο παξερφκελεο ζπγθέληξσζεο θαη φρη ησλ 

ιίηξσλ ρνξήγεζεο νμπγφλνπ κε ηε βειηίσζε ηνπ αζζελνχο ζηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ 

(Γξάθεκα 2). Καηά αληηζηνηρία, ν δείθηεο νμπγφλσζεο PaO2/FiO2 κεκνλσκέλα γηα ηε 

κεηαβνιή ηεο νμπγφλσζεο ηνπ αζζελνχο θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηε ζπγθέληξσζε νμπγφλνπ 

πνπ παξέρεηαη (Γξάθεκα 3). 

 

Γράφημα 2 Μεηαβνιέο ζην PaO2 πξηλ θαη κεηά από 1-6- 12 θαη 24 ώξεο HFNC  
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Γράφημα 3 Μεηαβνιέο ζην PaO2/FiO2 πξηλ θαη κεηά από 1-6- 12 θαη 24 ώξεο HFNC  

ην γξάθεκα 4 πεξηγξάθεηαη ε δηαρξνληθή κεηαβνιή ηνπ PaCO2. Γελ παξαηεξήζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ ζεκείσλ.  

 

Γράφημα 4 Μεηαβνιέο ζην PaCO2 πξηλ θαη κεηά από 1-6- 12 θαη 24 ώξεο HFNC  

ηελ πξνζπάζεηα αλάιπζεο ηεο ππννκάδαο αζζελψλ κε ινίκσμε SARS CoV-2, επηρεηξήζεθε 

ε ζπγθξηηηθή θαηαγξαθή ησλ σο άλσ κεηαβνιψλ, φπσο θαίλεηαη ζηα γξαθήκαηα 5 έσο 8. 

Με ηελ θφθθηλε γξακκή θαίλνληαη νη ηηκέο ησλ αζζελψλ κε SARS CoV-2 θαη κε κπιε νη 

ηηκέο ηνπ ζπλφινπ ησλ αζζελψλ. 

 

Γράφημα 5 Σπγθξηηηθέο κεηαβνιέο ζην pH πξηλ θαη κεηά από 1-6-12 θαη 24 ώξεο HFNC γηα ην ζύλνιν 

ηνπ δείγκαηνο θαη ηελ ππννκάδα ησλ αζζελώλ κε SARS CoV-2 
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Γράφημα 6 Σπγθξηηηθέο κεηαβνιέο ζην PaO2 πξηλ θαη κεηά από 1-6-12 θαη 24 ώξεο HFNC γηα ην 

ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο θαη ηελ ππννκάδα ησλ αζζελώλ κε SARS CoV-2  

 

Γράφημα 7 Σπγθξηηηθέο κεηαβνιέο ζην PaO2/FiO2 πξηλ θαη κεηά από 1-6-12 θαη 24 ώξεο HFNC γηα ην 

ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο θαη ηελ ππννκάδα ησλ αζζελώλ κε SARS CoV-2 

 

Γράφημα 8 Σπγθξηηηθέο κεηαβνιέο ζην PaCO2 πξηλ θαη κεηά από 1-6-12 θαη 24 ώξεο HFNC γηα ην 

ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο θαη ηελ ππννκάδα ησλ αζζελώλ κε SARS CoV-2 

ηε ζπγθξηηηθή θαηαγξαθή ησλ παξακέηξσλ γηα ην ζχλνιν ησλ αζζελψλ θαη ηνπο αζζελείο 

κε ινίκσμε SARS CoV-2, θαίλεηαη φηη ππάξρεη ειάρηζηε κεηαβνιή ηνπ pH, ζηαζεξή θαη 

αλάινγε πνξεία ηνπ PaO2, αληίζηνηρε πνξεία ζην ιφγν PaO2/FiO2 κε ζαθψο ρακειφηεξεο 

ηηκέο ιφγσ ηεο βαξχηεηαο ηνπ ARDS θαη ρακειέο ηηκέο γηα ην PaCO2 .  
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4.5.2 Μεηαβνιέο ζηηο θιηληθέο παξακέηξνπο 

 

Γράφημα 9 Μεηαβνιέο ζηνλ θνξεζκό θαη ηε ζπρλόηεηα αλαπλνώλ πξηλ θαη κεηά από 1-6-12 θαη 24h 

HFNC 

Φαίλεηαη κηα άκεζε ζεηηθή κεηαβνιή ζηνλ θνξεζκφ γηα φινπο ηνπο αζζελείο θαη εθείλνπο κε 

SARS CoV-2, αλ θαη ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία δε θαίλεηαη λα δηαηεξείηαη. Απφ ηελ 

παξαηήξεζε πξνθχπηεη φηη ε βειηίσζε ηνπ θνξεζκνχ ήηαλ πεξηζζφηεξν απνηέιεζκα ηεο 

πξελνχο ζέζεο. Ζ αλαπλεπζηηθή ζπρλφηεηα είρε ίδηεο κεηαβνιέο κε ην θχξην δείγκα αζζελψλ 

(Γξάθεκα 9 – 10). 

 

Γράφημα 10 Σπγθξηηηθέο κεηαβνιέο ζηνλ θνξεζκό θαη ηε ζπρλόηεηα αλαπλνώλ πξηλ θαη κεηά από 1-6-12 

θαη 24 ώξεο HFNC γηα ην ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο θαη ηελ ππννκάδα ησλ αζζελώλ κε SARS CoV-2 
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4.5.3 Γηαρξνληθέο κεηαβνιέο παξακέηξσλ γηα ηηο νκάδεο επηηπρίαο θαη απνηπρίαο 

ζεξαπείαο κε HFNC 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπγθξηηηθή αλάιπζε γηα ηηο νκάδεο επηηπρίαο θαη απνηπρίαο ηνπ HFNC 

Οη ηηκέο παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 13.  

Πίλαθαο 13 Γηαρξνληθέο κεηαβνιέο παξακέηξσλ αληαιιαγήο αεξίσλ θαη θιηληθψλ ελδείμεσλ 

γηα ηηο νκάδεο επηηπρίαο θαη απνηπρίαο HFNC 

Παξάκεηξνη Baseline 1h 6h 12h 24h 

pH 

Δπηηπρία  7,42 (7,37-7,45) 7,43 (7,39-7,46) 7,42 (7,40-7,46) 7,42 (7,40-7,45) 7,44 (7,42-7,45) 

Απνηπρία  7,42 (7,395-7,46) 7,43 (7,39-7,46) 7,44 (7,40-7,46) 7,44 (7,41-7,45) 7,45 (7,39-7,46) 

p value NS NS NS NS NS 

PaO2 

Δπηηπρία 69 (62-82,25) 82 (70-98) 81 (71,125-96) 82,75 (75-96) 77 (67,25-87) 

Απνηπρία 70 (60,75-81) 69 (61,875-83) 70 (63-78,5) 75 (70-106,75) 69,5 (57,75-85) 

p value NS <0.05 <0.05 NS NS 

PaO2/FiO2 

Δπηηπρία 152 (128-200) 148 (117-183) 153 (119-211,7) 161 (125-233) 141(114,7-171,7) 

Απνηπρία 149 (127-194,5) 122 (98,2-160,2) 113 (92,2-146,5) 123 (99-160,25) 96,5 (85-138) 

p value NS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

PaCO2  

Δπηηπρία 38  (32,375-42,625) 36 (32-39,75) 36 (33-40) 37 (34-40,625) 36 (32,125-39) 

Απνηπρία 36 (32-41,625) 35 (31,375-41) 36 (31,5-39,5) 36,5 (33-40) 34,5 (32,25-38,8) 

p value NS NS NS NS NS 

Sat 

Δπηηπρία 94,5 (92-97) 97 (95-99) 97 (95,25-100) 98 (96-99) 98 (96-99) 

Απνηπρία 94 (91-96,75) 95 (92-97) 95 (93-96,5) 96 (94-98) 96 (92,25-97) 

p value NS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

RR 

Δπηηπρία 26 (21-31,5) 25 (20,5-30,5) 24 (19,25-27) 23,5 (20-28) 24 (19,25-27) 

Απνηπρία 26 (22-31,5) 28 (23-32) 28 (22,25-31) 25 (20,25-31) 27 (22,25-30,5) 

p value NS NS <0.05 NS <0.05 

ROX index 

Δπηηπρία 7,8 (6,387-9,725) 7,175 (5,425-9,3) 7,3 (6,15-10,05) 8,22 (5,84-9,75) 8,22 (5,84-9,75) 

Απνηπρία 7,5 (5,9-9,35) 5,475 (4,4-7,8) 5,8 (4,46-6,83) 5,43 (4,46-7,85) 5,75 (4,87-6,4) 

p value <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

 

Οη δηαθνξέο ζηελ νμενβαζηθή ηζνξξνπία, ηελ αλαπλεπζηηθή ζπρλφηεηα θαη ηνπο δείθηεο 

νμπγφλσζεο (PaO2/FiO2), κεηαμχ ηεο νκάδαο ησλ αζζελψλ κε επηηπρία θαη ηεο νκάδαο 

αζζελψλ κε απνηπρία, θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα.  
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Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηηο ηηκέο ηνπ pH θαη ηνπ PaCO2 ζε θακία 

ρξνληθή ζηηγκή.  

Σν PaO2 έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε 1 θαη ηηο 6 ψξεο ρξήζεο ηνπ HFNC γηα ηηο 

δχν νκάδεο.  

Ο θνξεζκφο αηκνζθαηξίλεο πεξηθέξεηαο έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ απφ ηε ζηηγκή πνπ εθαξκφδεηαη ν HFNC.  

Σέινο, ε αλαπλεπζηηθή ζπρλφηεηα θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή ζηηο 6 θαη ηηο 24 ψξεο.  

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά βξέζεθε ζην ιφγν PaO2/FiO2, γηα φιεο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο 

πνπ εθαξκφδεηαη ν HFNC. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ νκάδα επηηπρίαο απμάλεηαη πξννδεπηηθά 

απφ ηελ 1
ε
 έσο ηε 12

ε
 ψξα ζεξαπείαο, ελψ γηα ηελ νκάδα απνηπρίαο κεηψλεηαη απφ ηελ 1

ε
 έσο 

ηελ 6
ε
 ψξα (Γξάθεκα 11). 

 

Γράφημα 11 Μεηαβνιή ηνπ P/F ratio ζηηο 1-6-12 θαη 24 ώξεο ζε HFNC  γηα ηηο νκάδεο επηηπρίαο ή 

απνηπρίαο ηεο ζεξαπείαο. Σηελ νκάδα επηηπρίαο ν P/F ratio απμάλεηαη πξννδεπηηθά από ηελ 1-12h, ελώ 

κεηώλεηαη από 1- 6 h ζηελ νκάδα αζζελώλ κε απνηπρία ζηελ ζεξαπεία  
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4.6 Γείθηεο ROX 

ηελ παξνχζα κειέηε, ν δείθηεο  ROX δηακνξθψλεηαη ζε πςειφηεξεο ηηκέο απφ ηηο 

πξνβιεπφκελεο ηεο βηβιηνγξαθίαο (Πίλαθαο 13). 

Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ROX γηα ηηο νκάδεο επηηπρίαο θαη απνηπρίαο ηνπ HFNC, 

πξνθχπηεη φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο κεηαμχ ησλ αζζελψλ, γηα 

φιεο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ θαηαγξάθεθαλ, κε πην ελδεηθηηθέο ηεο έθβαζεο ηεο ζεξαπείαο 

ζηηο 6 έσο 12 ψξεο ζε HFNC (Γξαθήκαηα 12 – 17). 

 

Γράφημα 12 Πνζνζηό αζζελώλ κε επηηπρή ζεξαπεία HFNC κε βάζε ηνλ δείθηε ROX ζηηο 6  ώξεο  

 

Γράφημα 13 Πνζνζηό αζζελώλ κε επηηπρή ζεξαπεία HFNC κε βάζε ηνλ δείθηε ROX ζηηο 12 ώξεο  
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Γράφημα 14 Πνζνζηό αζζελώλ κε επηηπρία ή απνηπρία HFNC ηελ 1η ώξα κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

ζεξαπείαο ζε δηαθνξεηηθά εύξε ROX index  

 

 

 

 

Γράφημα 15 Πνζνζηό αζζελώλ κε επηηπρία ή απνηπρία HFNC ηελ 6η ώξα κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

ζεξαπείαο ζε δηαθνξεηηθά εύξε ROX index  
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Γράφημα 16 Πνζνζηό αζζελώλ κε επηηπρία ή απνηπρία HFNC ηελ 12η ώξα κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

ζεξαπείαο ζε δηαθνξεηηθά εύξε ROX index  

 

 

 

 

Γράφημα 17 Πνζνζηό αζζελώλ κε επηηπρία ή απνηπρία HFNC ηελ 24η ώξα κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

ζεξαπείαο ζε δηαθνξεηηθά εύξε ROX index  
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Γεληθά παξαηεξείηαη φηη ε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ θαζνξίδεη ηελ αληαπφθξηζε ηνπ αζζελνχο 

ζηε ζεξαπεία κε HFNC είλαη κεηαμχ ηεο 6
εο

 θαη ηεο 12
εο

 ψξαο, φπνπ ζηελ νκάδα επηηπρίαο 

δηαπηζηψλεηαη πξννδεπηηθή αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε ζε αληίζεζε κε ηελ νκάδα 

απνηπρίαο πνπ δηαπηζηψλεηαη ζηαζεξή ή θζίλνπζα ηηκή ηνπ δείθηε.  

 

Γράφημα 18 Μεηαβνιή ηνπ ROX index ζηηο 1-6-12 θαη 24  ώξεο ζε HFNC γηα ηηο νκάδεο επηηπρίαο θαη 

απνηπρίαο ηεο ζεξαπείαο.  Γηα ηελ νκάδα επηηπρίαο  ζηελ ζεξαπεία ν ROX index απμάλεηαη πξννδεπηηθά 

από ηελ 1-12 ώξα, ελώ παξακέλεη ζηαζεξόο ζηελ νκάδα αζζελώλ κε απνηπρία ζηελ ζεξαπεία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Baseline 1h 6h 12h 24h

επιτυχία

αποτυχία



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

5. πδήηεζε 

5.1 Γεληθά 

Ζ κειέηε απηή είλαη ε πξψηε αλαδξνκηθή θαηαγξαθή πεληαεηίαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

Παλειιήλην επίπεδν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηεο ξηληθήο θάλνπιαο πςειήο 

ξνήο ζηε ζεξαπεία ηεο νμείαο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο ζε βαξέσο πάζρνληεο αζζελείο. 

Παξάιιεια, πξνθχπηεη λα είλαη θαη ε πξψηε πνπ αζρνιήζεθε κε ηε ρξήζε απηήο ηεο κνξθήο 

νμπγνλνζεξαπείαο ζε κεγάιν δείγκα αζζελψλ κε ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ απφ SARS 

CoV-2. 

Έλαο βαζηθφο πξνβιεκαηηζκφο ζηε ζεξαπεία ησλ αζζελψλ κε ινίκσμε αλαπλεπζηηθνχ ιφγσ 

SARS CoV-2 ήηαλ εμ αξρήο θαη εμαθνινπζεί λα είλαη ε δηαζπνξά ηνπ ηνχ ζην πγεηνλνκηθφ 

πξνζσπηθφ θαη ην πεξηβάιινλ. Απηφ γηαηί αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία πάλσ απφ 3300 

κνιχλζεηο πξνζσπηθνχ ζηελ Κίλα θαη πάλσ απφ 1116 ζηελ Ηηαιία θαηά ην πξψην θχκα ηεο 

επηδεκίαο. (49) Μειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Leung et al έδεημε φηη κε ηελ 

ηνπνζέηεζε απιήο ρεηξνπξγηθήο κάζθαο ζην πξφζσπν ηνπ αζζελή πνπ ιακβάλεη 

νμπγνλνζεξαπεία κε HFNC, πξνζδίδεη ηνλ ίδην θίλδπλν επηκφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε 

ηηο απιέο κεζφδνπο νμπγνλνζεξαπείαο. Απηφ είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν σο πιεξνθνξία, κηαο 

θαη θαίλεηαη φηη κε ηε ρξήζε ηνπ HFNC ππάξρεη ηζρπξή πηζαλφηεηα απνθπγήο ηεο πξψηκεο 

ΔΣ ηνπ αζζελνχο, άξα θαη ησλ επηπινθψλ πνπ απηή επηθέξεη δπλεηηθά (θαξκαθεπηηθή 

θαηαζηνιή, ρξήζε επεκβαηηθνχ κεραληθνχ αεξηζκνχ, παξάηαζε ΜΔΘ λνζειείαο). (50)  

ηελ παξνχζα κειέηε θαλέλαο απφ ην πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ πνπ ήξζε ζε επαθή κε αζζελή 

κε SARS CoV-2 ππφ HFNC, δε λφζεζε, δηαηεξψληαο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο 

κε ηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο θαη ηελ απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα ζην πξφζσπν ηνπ 

αζζελνχο θαηά ηελ εθαξκνγή HFNC.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ HFNC ζε αζζελείο κε ινίκσμε αλαπλεπζηηθνχ 

απφ SARS CoV-2 έρεη κειεηεζεί αξθεηά θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο (2020), δεδνκέλνπ φηη 

απηή ε κνξθή νμπγνλνζεξαπείαο, ζε απηή ηελ θαηεγνξία αζζελψλ, εθαξκφζηεθε ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ζηελ Κίλα, ηελ Δπξψπε θαη ηηο ΖΠΑ. Ο ζηφρνο ηεο νμπγνλνζεξαπείαο ήηαλ λα 

εθαξκφδεηαη πξηλ ν αζζελήο ρξεηαζηεί λα εηζαρζεί ζηε ΜΔΘ, φπσο επίζεο θαη ζε ζπλζήθεο 

πεξηνξηζκέλσλ θιηλψλ ΜΔΘ. Ζ εθαξκνγή ηνπ ελδείθλπηαη ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο θαη πάλσ απφ 

ηνπο κηζνχο αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ηίζεηαη κπνξνχλ λα βειηησζνχλ ρσξίο ηε ρξήζε 

επεκβαηηθνχ κεραληθνχ αεξηζκνχ. (51) Ζ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή γηα ηελ θιηκάθσζε ηεο 

νμπγνλνζεξαπείαο θξίλεηαη γεληθά ζεκαληηθή γηα ηνπο αζζελείο κε ΟΑΑ, πφζν κάιινλ γηα 

αζζελείο κε SARS CoV-2, αλ θαη ζχγρξνλεο κειέηεο δε ζπζρεηίδνπλ ηελ θαζπζηέξεζε ηεο 
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εηζαγσγήο ζε ΜΔΘ θαη ηε ρξήζε HFNC κε ηελ αλάγθε ελδνηξαρεηαθήο δηαζσιήλσζεο θαη 

ηε ζλεηφηεηα. (52)  

ηε κειέηε καο ππήξμε ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ αζζελψλ κε ΑΑ ιφγσ ινίκσμεο απφ SARS 

CoV-2, φπνπ ζε 14/22 αζζελείο (63,6%) ζεκεηψζεθε επηηπρία ηνπ HFNC θαη απνθιηκάθσζε 

ζε ζπκβαηηθή νμπγνλνζεξαπεία. 

Άιιεο κειέηεο ζπζηήλνπλ ηνλ HFNC ηθαλφ λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηελ πηζαλφηεηα 

ελδνηξαρεηαθήο δηαζσιήλσζεο, νπφηε θαη ηε ρξήζε επεκβαηηθνχ κεραληθνχ αεξηζκνχ, αλ 

θαη δε θαίλεηαη λα κεηψλεη ηειηθά ηε ζλεηφηεηα. Απηφ ηζρχεη ηφζν γηα θάζε κνξθή 

αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο, αιιά αλαθέξεηαη θαη γηα ηε ινίκσμε απφ SARS CoV-2, γηαηί ε 

ππνθείκελε παζνινγία ησλ πλεπκφλσλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε λφζν, δε δηαηεξεί ηα ηππηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ARDS. Παξφι’ απηά ν HFNC θξίλεηαη αζθαιήο φζν θαη ε ζπκβαηηθή 

νμπγνλνζεξαπεία γηα έλα κεγάιν πνζνζηφ αζζελψλ κε COVID-19 (53).  

ηε κειέηε απηή ζεκεηψζεθε επηδείλσζε θαη αλάγθε ΔΣ ζην 21,5% ησλ αζζελψλ, ελψ 

επηδείλσζε θαη αλάγθε ρξήζεο ΜΔΜΑ ζην 16,7%, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη λα ζπκπεξαίλνπκε 

φηη γηα ην ππνιεηπφκελν 61,2% ησλ αζζελψλ ν HFNC ήηαλ απνηειεζκαηηθφο. Όζν γηα ηνπο 

αζζελείο κε COVID-19, φπσο πξναλαθέξζεθε, ην πνζνζηφ επηηπρίαο ήηαλ 63,6% θαη ε 

ζλεηφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο πεξηνξίζηεθε ζην 9,1%. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αεξηζκνχ θαίλεηαη λα απμάλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ε εθαξκνγή 

ηνπ HFNC ζπλδπάδεηαη κε ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ αζζελνχο θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζε πξελή 

ζέζε. Απηφ έγηλε ζε πνιιέο Δπξσπατθέο ΜΔΘ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ΜΔΘ 

ΠαΓΝΖ) πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζεί ε επείγνπζα ελδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε πνπ ζα είρε 

σο ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ γηα νμπγφλν αιιά ζα είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ παξαηεηακέλε ρξήζε κεραληθνχ αεξηζκνχ, ηελ παξάηαζε λνζειείαο πνπ παξαηεξείηαη 

ζε απηνχο ηνπο αζζελείο θαη ηελ αχμεζε ηεο ζλεηφηεηαο (54). Τπάξρνπλ βέβαηα θαη άιιεο 

κειέηεο φπσο ησλ Hallifax et al, ζηηο νπνίεο δελ απνδεηθλχεηαη ε ππεξνρή ηνπ HFNC ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πξελή ζέζε. Μηα απφ απηέο ππνδεηθλχεη πεξίπνπ 69% ζλεηφηεηα κε ηε 

ρξήζε ηνπ HFNC θαη πξελή ζέζε αζζελνχο, έλαληη 36% κε ρξήζε ΜΔΜΑ, αιιά νη ίδηνη νη 

εξεπλεηέο ζπκπεξαίλνπλ φηη πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο ππνδεηθλχεη ζπζρέηηζε 

ηεο ζλεηφηεηαο κε ηελ πξνρσξεκέλε ειηθία ησλ ζαλφλησλ θαη ηελ αληθαλφηεηα λα 

θηλεηνπνηεζνχλ ζε πξελή ζέζε (55).  

ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε παξαηεξήζεθε βειηίσζε ησλ θιηληθψλ παξακέηξσλ (θνξεζκφο θαη 

ζπρλφηεηα αλαπλνψλ) ζηελ αιιαγή ζέζεο ησλ αζζελψλ ζε HFNC (αλεμάξηεηα λφζνπ 

COVID-19) αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπζηθνζεξαπείαο θαη ελεξγεηηθήο θηλεηνπνίεζεο. 
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Αληίζεηα κε ηε κειέηε ησλ Hallifax et al, ζηελ παξνχζα κειέηε δηαηεξήζεθε ρακειή 

ζλεηφηεηα κε ηε κέζε ηηκή ηεο ειηθίαο ησλ αζζελψλ λα θπκαίλεηαη αλά θαηεγνξία 67-70 έηε 

θαη ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ γηα θηλεηνπνίεζε 

ζε πξελή ζέζε λα είλαη αξθεηά πςειή. 

Άιιε κειέηε ζηελ νπνία εθαξκφζηεθε HFNC ζε αζζελείο κε ππνμαηκηθή ΟΑΑ, ππνδεηθλχεη 

ελδεηθηηθή ηεο επηηπρίαο ηνπ HFNC ηε ζπρλφηεηα αλαπλνψλ ζηηο δχν ψξεο ζεξαπείαο 

(RR<29/ιεπηφ, κε επαηζζεζία ζην 75% θαη εηδηθφηεηα ζην 87%) θαη ηνλ δείθηε ROX ζηηο 8 

ψξεο ζεξαπείαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξερφκελε ζπγθέληξσζε νμπγφλνπ (ROX >5,98, 

FiO2<0,59, κε επαηζζεζία ζην 75% θαη εηδηθφηεηα ζην 93%). Οη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ ζηηο αλαθεξφκελεο ρξνληθέο ζηηγκέο ζεξαπείαο 

κηαο θαη απφ ηελ θαηαγξαθή ηνπο πξνθχπηεη φηη ζρεηίδνληαη κε κηθξφηεξν θίλδπλν 

επεκβαηηθνχ κεραληθνχ αεξηζκνχ (56).  

ηελ απηή ηε κειέηε θαηαγξάθεθαλ θαη αλαιχζεθαλ μερσξηζηά νη θιηληθέο παξάκεηξνη ηεο 

αλαπλεπζηηθήο ζπρλφηεηαο θαη ηνπ θνξεζκνχ, ζηηο νπνίεο φκσο δε θάλεθε θάπνηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ λα ηηο ππνδειψλεη ηθαλέο λα πξνβιέςνπλ ηελ επηηπρία ηνπ HFNC. 

Σν ίδην ζπκπέξαζκα ηζρχεη θαη γηα ηηο κεηαβνιέο ηνπ pH, PaO2, PaCO2. εκεηψλεηαη φηη ν 

ιφγνο PaO2/FiO2 βξέζεθε λα απμάλεηαη πξννδεπηηθά ζηελ νκάδα επηηπρίαο απφ ηελ 1-12h, 

ελψ κεηψλεηαη απφ 1-6h ζηελ νκάδα αζζελψλ κε απνηπρία ζηελ ζεξαπεία, γεγνλφο πνπ ηνλ 

θαζηζηά απαξαίηεην ζηελ παξαθνινχζεζε γηα ηελ έγθαηξε θιηκάθσζε ηεο ζεξαπείαο ηηο 

πξψηεο 6-12 ψξεο ζε HFNC. 

Ο δείθηεο ROX πξνθχπηεη εμαηξεηηθά ρξήζηκνο γηα ηελ πξφβιεςε επηηπρίαο ή απνηπρίαο ηνπ 

HFNC, θπξίσο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηάιιειεο ζηηγκήο γηα θιηκάθσζε ηεο ζεξαπείαο 

θαη ελδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε ηνπ αζζελνχο θαη αθνξά ηφζν αζζελείο ζε ΜΔΘ, φζν θαη 

ζε ηκήκαηα. ε ηειεπηαίεο δε κειέηεο, ηηκέο άλσ ηνπ 3 έρνπλ 85% επαηζζεζία γηα ηελ 

επηηπρία ηνπ HFNC (57). Σαπηφρξνλα, παξά ηελ αξρηθή ππφδεημε ησλ Roca et al λα εθηηκάηαη 

ε ηηκή ηνπ δείθηε ζηηο 12 ψξεο ρξήζεο ηνπ HFNC, θαίλεηαη απμεκέλεο πξνβιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ν ππνινγηζκφο ηνπ ζηηο 6 ψξεο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ επηηπρίαο ή απνηπρίαο ηνπ 

HFNC (58).  

ηελ παξνχζα κειέηε, επηβεβαηψζεθε ε ρξεζηκφηεηα ηνπ δείθηε ηηο πξψηεο 6-12 ψξεο 

εθαξκνγήο ηνπ HFNC κε ζαθή δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκψλ ζηηο νκάδεο επηηπρίαο θαη 

απνηπρίαο ζηνλ αεξηζκφ. Απφ ηε βηβιηνγξαθία, πξνθχπηεη φηη νη ηηκέο άλσ ηνπ 4,88 

ππνδειψλνπλ επηηπρία ηνπ HFNC, ελψ νη ηηκέο θάησ ηνπ 3,85 ππνδειψλνπλ ηελ αλάγθε 

θιηκάθσζεο ηεο ζεξαπείαο. ηελ παξνχζα κειέηε, ν δείθηεο ROX δηακνξθψλεηαη ζε 

πςειφηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή εθηίκεζε ησλ Roca et al, γεγνλφο πνπ παξαπέκπεη 
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ζηελ αλάγθε δηελέξγεηαο πεξαηηέξσ κειεηψλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο δηαθνξνδηαγλσζηηθήο 

αμίαο ησλ ηηκψλ ή ηεο ηάζεο κεηαβνιήο ηνπ δείθηε σο πξνο ηελ επηηπρία ηεο ζεξαπείαο κε 

HFNC. 

Αλαδξνκηθή κειέηε 49.853 αζζελψλ κε ΟΑΑ πνπ έιαβαλ νμπγνλνζεξαπεία κε HFNC ή 

ΜΔΜΑ θαη/ή επεκβαηηθφ κεραληθφ αεξηζκφ έδεημε φηη ζε φζνπο αζζελείο κε δηάγλσζε ΥΑΠ 

ή θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο ηέζεθε HFNC αξρηθά θαη έπεηηα ρξεηάζηεθαλ ΔΣ θαη κεραληθφ 

αεξηζκφ είραλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξα πνζνζηά ζλεηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο πνπ 

ηέζεθαλ αξρηθά ζε ΜΔΜΑ ή φζνπο απαίηεζαλ άκεζα ΔΣ θαη κεραληθφ αεξηζκφ. Απηά ηα 

απνηειέζκαηα δελ ίζρπαλ γηα αζζελείο κε δηάγλσζε εηζαγσγήο ηελ πλεπκνλία (59). 

ηε κειέηε απηή, ε ελαιιαγή ηνπ HFNC κε ζπκβαηηθή νμπγνλνζεξαπεία θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εκέξαο θαη ΜΔΜΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, ήηαλ κηα επηινγή γηα ην 28% ησλ 

αζζελψλ, κε ζθνπφ ηελ αλάπαπζε απφ έλαλ ηχπν νμπγνλνζεξαπείαο ή αεξηζκνχ, πνπ φκσο δε 

ζπλεηέιεζε ζε ζεκαληηθή κεηαβνιή ησλ απνηειεζκάησλ.  

Αθφκα, κεηα-αλάιπζε ηνπ 2017 κε 2936 αζζελείο απφ 8 κειέηεο, ππνδεηθλχεη ηνλ HFNC 

θαιχηεξν, ζπγθξηηηθά κε ηε ζπκβαηηθή νμπγνλνζεξαπεία θαη ηνλ ΜΔΜΑ, σο πξνο ηελ 

απνθπγή επαλαδηαζσιήλσζεο, φηαλ εθαξκφδεηαη άκεζα κεηά απφ ηελ απνζσιήλσζε ησλ 

αζζελψλ (60).  

ηελ παξνχζα κειέηε ν HFNC εθαξκφζηεθε ζε 57 αζζελείο άκεζα κεηά ηελ απνζσιήλσζή 

ηνπο. Απφ απηνχο, ζηνπο 38 (66,67%) παξαηεξήζεθε βειηίσζε ελψ ζηνπο 19 ρξεηάζηεθε 

θιηκάθσζε ηεο ζεξαπείαο (9 είραλ αλάγθε ΜΔΜΑ θαη ζε 10 απαηηήζεθε εθ λένπ ΔΣ θαη 

κεραληθφο αεξηζκφο).  

Όπσο πξναλαθέξζεθε γηα ηε ρξήζε ηνπ HFNC κεηεγρεηξεηηθά, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

κειέηεο πνπ ηνλ θξίλνπλ απνηειεζκαηηθφ ζε δηαθφξσλ εηδψλ ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαη 

θπξίσο γηα ζσξαθνρεηξνπξγηθέο θαη θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο (30).  

ηε κειέηε καο, ν HFNC εθαξκφζηεθε ζε 23 πεξηπηψζεηο άκεζα κεηεγρεηξεηηθά 

(αλεμαξηήησο ηχπνπ ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο), φπνπ παξαηεξήζεθε βειηίσζε ζε 17 αζζελείο 

(73,9%) θαη επηδείλσζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζε 6 αζζελείο. 

ε άιιε κειέηε κε αζζελείο πνπ ε θχξηα δηάγλσζε εηζαγσγήο ηνπο ζε ΜΔΘ ήηαλ ε 

πλεπκνλία θαη έπεηηα ε πλεπκνληθή ππέξηαζε, κε ππνθείκελε παζνινγία δηάκεζε 

πλεπκνλνπάζεηα, ρξφληα θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη εκθχζεκα, ν HFNC θάλεθε λα είλαη 

γεληθά θαιά αλεθηφο απφ ηνπο αζζελείο είηε ζε ζπλερή εθαξκνγή ή ζε ελαιιαγή ηνπ κε 
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ΜΔΜΑ, ελψ ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ήηαλ κεγαιχηεξε ζηελ πλεπκνλία (68%), κε αλάγθε 

γηα ιηγφηεξεο δηαζσιελψζεηο (61).  

ηελ παξνχζα κειέηε ε πλεπκνλία σο θχξηα δηάγλσζε εηζαγσγήο ζηε ΜΔΘ ζηελ νπνία 

ηέζεθε HFNC, αθνξνχζε ην 43,5% ησλ αζζελψλ, κε επηηπρία ηνπ αεξηζκνχ ζην 23% θαη 

απνηπρία ζην 20.5%, ρσξίο φκσο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Κνηλφ ζεκείν ζχγθξηζεο 

κε ηελ αλαθεξφκελε βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη, ιφγσ ηνπ φηη δελ ππήξρε ηφζν ζεκαληηθή 

ππνθείκελε παζνινγία ζηνπο αζζελείο ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

Χζηφζν, ν HFNC πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε θαηά ηελ παλδεκία COVID-19, έρεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα θαη ζπλερψο πξαγκαηνπνηνχληαη κειέηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ σο 

πξνο ηελ πξφιεςε θπξίσο ηνπ επεκβαηηθνχ κεραληθνχ αεξηζκνχ (πξψηε ελδνηξαρεηαθή 

δηαζσιήλσζε ή επαλαδηαζσιήλσζε) θαη ηεο ρξήζεο θιηλψλ ΜΔΘ (62,63). Απηφ γηαηί έρεη 

βξεζεί φηη ζε απνηπρεκέλε απνζσιήλσζε, ε ζλεηφηεηα κπνξεί λα θηάζεη ζην 30-50%.  

Ακηγψο ζχγθξηζε κε ηα δεδνκέλα απηψλ ησλ κειεηψλ δελ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ παξνχζα 

κειέηε, φκσο ζεκεηψλεηαη φηη ζηνπο αζζελείο ζηνπο νπνίνπο εθαξκφζηεθε HFNC κεηά ηελ 

απνζσιήλσζή ηνπο, δε ζεκεηψζεθε θαλέλαο ζάλαηνο ελφζσ λνζειεχνληαλ ζηε ΜΔΘ, παξά 

ηελ θιηκάθσζε ηεο ζεξαπείαο ηνπο κε ΔΣ θαη κεραληθφ αεξηζκφ. 

5.2 Πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο 

Αλαγλσξίδνληαη θάπνηνη βαζηθνί πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο. 

Αξρηθά, αθνξά κνλνθεληξηθή κειέηε κε αλαδξνκηθή αλαδήηεζε ζηνηρείσλ, νπφηε αθελφο 

αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ HFNC απνθιεηζηηθά ζε έλα λνζνθνκείν, αθεηέξνπ ράλνληαη 

πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο. εκεηψλεηαη βέβαηα, φηη ν ειεθηξνληθφο θάθεινο CSPlus ηεο ΜΔΘ 

ΠαΓΝΖ, αιιά θαη ε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηαηξηθνχ θαθέινπ αζζελψλ aMedline πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην λνζνθνκείν θαη απφ ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ νη πιεξνθνξίεο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο, είλαη εμαηξεηηθά θαιά ελεκεξσκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ.  

Δπίζεο, δεδνκέλεο ηεο αλαδξνκηθήο ηζρχνο ηεο θαηαγξαθήο, δελ ππάξρεη ελεκέξσζε απφ ηνλ 

ίδην ηνλ αζζελή γηα ππνθεηκεληθά ζηνηρεία αιιειεπίδξαζεο κε ην ζχζηεκα 

νμπγνλνζεξαπείαο, φπσο ε βειηίσζε ηεο δχζπλνηαο.  

Ζ έμαξζε ηεο παλδεκίαο COVID-19, είρε σο απνηέιεζκα λα δπζρεξάλνπλ νη ζπλζήθεο 

θαηαγξαθήο, αιιά δελ είρε πεξαηηέξσ επηξξνή σο πξνο ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ. 

Αληίζεηα, ζπλεηζέθεξε ζηελ πξνζζήθε κηαο πνιχηηκεο νκάδαο αζζελψλ σο πξνο ηελ 

εθαξκνγή ηεο ξηληθήο θάλνπιαο πςειήο ξνήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ινίκσμεο ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ SARS CoV-2.  
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5.3 Πξννπηηθή εμέιημεο ηεο κειέηεο  

Ζ ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηεο δχζπλνηαο σο παξάγνληαο αιιειεπίδξαζεο θαη βειηίσζεο ππφ 

νμπγνλνζεξαπεία κε ξηληθή θάλνπια πςειήο ξνήο θάλεθε ζεκαληηθφο δείθηεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ HFNC θαηά ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ. Ζ ρξήζε ηνπ σο κέζν 

νμπγνλνζεξαπείαο θαηά ηελ απλντθή θάζε ηεο ελδνηξαρεηαθήο δηαζσιήλσζεο θαζψο θαη ε 

εθαξκνγή ηνπ αεξηζκνχ ζε πεξηζζφηεξεο παξεκβαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχλ κέζε, είλαη 

πεξηπηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ κειινληηθά, σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

HFNC θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπινθψλ πνπ ελέρνπλ απηέο νη δηαδηθαζίεο γηα ηνπο 

βαξέσο πάζρνληεο. Αθφκα, ελδηαθέξνλ έρεη ε δηεξεχλεζε ηεο ρξήζεο ηεο ξηληθήο θάλνπιαο 

πςειήο ξνήο ζε ρψξνπο εθηφο ηεο ΜΔΘ, σο πξνο ηελ πξφιεςε αλάγθεο θιηλψλ ΜΔΘ.  

Πνιχ ελδηαθέξνλ θαίλεηαη ν δείθηεο ROX γηα ηελ έγθαηξε πξφβιεςε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ HFNC, γηα θάζε αηηία αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο. Ζ εθηίκεζή 

ηνπ ζηηο πξψηεο ψξεο ζεξαπείαο θαίλεηαη πην έγθπξε γηα ηνλ θαζνξηζκφ αλάγθεο θιηκάθσζεο 

ηεο ζεξαπείαο. ε απηφ πξνζηίζεηαη απφ ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία ν ROX-HR πνπ 

ζπλππνινγίδεη ηελ θαξδηαθή ζπρλφηεηα ηνπ αζζελνχο. Μειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα 

ζπκπεξηιάβεη ηνλ ROX-HR ή θαη λα ζπγθξίλεη ηνπο δχν δείθηεο σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ HFNC.  

6. πκπεξάζκαηα 

Ζ ξηληθή θάλνπια πςειήο ξνήο απνηειεί κηα ζχγρξνλε θαη απνηειεζκαηηθή ζε πνιιά 

επίπεδα κνξθή νμπγνλνζεξαπείαο πςειήο ξνήο. πκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ πξφιεςε 

επαλαδηαζσιήλσζεο ηφζν φηαλ εθαξκφδεηαη ζε αζζελείο πνπ κφιηο απνγαιαθηίζηεθαλ απφ 

ηνλ κεραληθφ αεξηζκφ, φζν θαη ζε αζζελείο άκεζα κεηεγρεηξεηηθά. Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε 

θάζε κνξθή αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο, αλ θαη θαίλεηαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή ζηελ 

ΑΑ ηχπνπ Η. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ HFNC ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αζζελψλ κε ινίκσμε απφ SARS CoV-2 είλαη ζεκαληηθή θαη αθφκα θη αλ ην δείγκα αζζελψλ 

κε λφζν COVID-19 ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ζρεηηθά κηθξφ, επηβεβαηψλεη ηα 

απνηειέζκαηα πνιπάξηζκσλ κειεηψλ ηεο ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο. 

Σφζν ν ROX index φζν θαη ν ιφγνο PaO2/FiO2 ήηαλ ελδεηθηηθνί ζηελ παξνχζα κειέηε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο επηηπρίαο ή απνηπρίαο ησλ αζζελψλ, φηαλ ππνινγίδνληαλ ζηηο πξψηεο 12 

ψξεο εθαξκνγήο ηνπ HFNC. Ο δείθηεο ROX είλαη εμαηξεηηθά εχρξεζηνο θαη 

απνηειεζκαηηθφο ζηελ πξφβιεςε ηεο έθβαζεο ησλ αζζελψλ ζε HFNC, φηαλ ππνινγίδεηαη γη 

απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζεξαπείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα θαίλεηαη κεγάιεο πξνγλσζηηθήο 

αμίαο φηαλ ππνινγίδεηαη ζηηο 1 – 6 θαη 12 ψξεο εθαξκνγήο ηνπ HFNC, γηα ηελ επηηπρία ή 

απνηπρία ηεο νμπγνλνζεξαπείαο. 
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