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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΒΥΣ

:Βρογχουπεζωκοτικό συρίγγιο

∆Υ

:∆υναµική Υπερδιάταση

ΕΤΣ

:Ενδοτραχειακός σωλήνας

ΕΤΣ-∆Α

:Ενδοτραχειακός σωλήνας διπλού αυλού

ΕΤΣjet

:Ενδοτραχειακός
σωλήνας
υψίσυχνου αερισµού

ΜΑ

:Μηχανικός αερισµός

ΧΑΠ

:Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια

ALI (Acute lung injury)

:Οξεία βλάβη πνεύµονα

ARDS (Acute
syndrome)

respiratory

High

:Περιεκτικότητα Ο2 στο αρτηριακό αίµα

Frequency :Συνδυασµένος υψίσυχνος µε συµβατικό αερισµό

CL (Lung compliance)
CMV
(Conventional
Ventilation)

χορήγηση

distress :Σύνδροµο οξείας αναπνευστικής δυσχέ-ρειας

CaO2 (Arterial oxygen content)
CHFV (Combined
Ventilation)

για

:Πνευµονική ενδοτικότητα
Mechanical :Συµβατικός µηχανικός αερισµός

CO (Cardiac Output)

:Καρδιακή παροχή

CW (Compliance of chest wall)

:Ενδοτικότητα θωρακικού τοιχώµατος

DAI (Diffuse alveolar injury)

:∆ιάχυτη κυψελιδική βλάβη

DO2 (Oxygen Delivery)

:Παροχή Ο2

f (Frequency)

: Αναπνευστική συχνότητα

FRC (Functional residual capacity)

:Λειτουργική υπολειπόµενη χωρητικότητα

GT-Vtr (Gas trapping)

:Παγίδευση όγκου αέρα στο τέλος της εκπνοής

HFJV (High Frequency Jet Ventilation)

:Υψίσυχνος αερισµός µε εκτόξευση (jet) αερίων

HFOV (High Frequency Oscilla-tion :Υψίσυχνος αερισµός µε ταλαντώσεις
Ventilation)
HFPPV (High Frequency
Pressure Ventilation)

Positive :Υψίσυχνος αερισµός µε θετικές πιέσεις

HFV (High Frequency Ventilation

:Υψίσυχνος Αερισµός
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I:E (Inspiratory:expiratory time)

:Σχέση εισπνοής προς εκπνοή

LIP (Lower inflection point)

:Κατώτερο σηµείο διάνοιξης κυψελίδων

MODS (Multiple
syndrome)

organ

disfunction :Σύνδροµο δυσλειτουργίας πολλών οργά-νων

mPalv

:Μέση κυψελιδική πίεση

MV (Minute Volume)

:Κατά λεπτό αερισµός

PaCO2 (Partial Pressure of CO2)

:Μερική πίεση Ο2 στο αρτηριακό αίµα

PaO2 (Partial Presure of O2)

:Μερική πίεση CO2 στο αρτηριακό αίµα

Pdr (Drive pressure)

:Οδηγός πίεση

PEEP (Positive end-expiratory pre-ssure)

:Θετική τελικο-εκπνευστική πίεση

PEEPi (Intrisic PEEP)

:Ενδογενής πίεση

Pmean

:Μέση πίεση αεραγωγών

Ppeak

:Μέγιστη δυναµική πίεση αεραγωγών

Pplateau

:Στατική πίεση αεραγωγών

Psi

:Pounds per square

P-V curve (Pressure-volume curve)

:Καµπύλη πίεσης-όγκου

Raw (Lung resistance)

:Αντιστάσεις αεραγωγών

RE

:Εκπνευστικές αντιστάσεις αεραγωγών

RI

:Εισπνευστικές αντιστάσεις αεραγωγών

SaO2 (Arterial Saturation of O2)

:Κορεσµός αιµοσφαιρίνης στο αρτηριακό αίµα

Shunt

:Βραχυκύκλωµα

Ti (Inspiratory time)

:Εισπνευστικός χρόνος

UIP (Upper inflection point)

:Ανώτερο σηµείο διάνοιξης κυψελίδων

V΄

:Ροή

V΄Emax

:Μέγιστη εκπνευστική ροή

VA (Alveolar ventilation)

:Κυψελιδικός αερισµός

VẤ/Q

:Σχέση αερισµού-αιµάτωσης

VALI (Ventilator associated lung injury)

:Βλάβη
πνεύµονα
αναπνευστήρα

VD (Dead space)

:Νεκρός χώρος
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σχετιζόµενη

µε

τον

VE (Entraintment volume)

:Εισροή όγκου αέρα

Vjet

:Όγκος αέρα από jet

VT (Tidal volume)

:Αναπνεόµενος όγκος

∆palv (Alveolar pressure differen-ce)

:∆ιαφορά κυψελιδικής πίεσης

∆ppl (Pleural pressure difference)

:∆ιαφορά υπεζωκοτικής πίεσης
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Αλλά η ζωή … ίσως µπορεί να επανέλθει σε ένα ον.
Εάν επιχειρηθεί η διάνοιξη της τραχείας µέσω της οποίας θα διέλθει ένα
καλάµι, εσύ θα εµφυσήσεις µέσα σε αυτό, έτσι ίσως οι πνεύµονες
να ανασηκωθούν πάλι και το ον να πάρει αέρα …
Και εγώ, το έκανα αυτό, και φρόντιζα οι πνεύµονες να διατείνονται ρυθµικά,
η κίνηση της καρδιάς και των αρτηριών δεν διεκόπη…
Andreas Wesele Vesalius 1543
Μολονότι η έννοια της µηχανικής αναπνοής, αναγνωρίστηκε από τον 16ο
αιώνα από τον Vesalius1, µόλις τον 20ο αιώνα ο µηχανικός αερισµός
εφαρµόστηκε ως θεραπευτική µέθοδος στην οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια.
Τα τελευταία 30 χρόνια η περαιτέρω κατανόηση τόσο των ευεργετικών όσο και
των βλαπτικών συνεπειών του µηχανισµού αερισµού οδήγησε στην ανάπτυξη
νέων στρατηγικών για τον περιορισµό των αρνητικών συνεπειών του και σε µια
πληθώρα εναλλακτικών τρόπων της µηχανικής υποστήριξης της αναπνοής2.
Μεταξύ αυτών, ο Υψίσυχνος Αερισµός, High Frequency Ventilation,
(HFV) αναπτύχθηκε ως εναλλακτικός τρόπος µηχανικού αερισµού µε στόχο την
πρόληψη και τον περιορισµό των επιπλοκών του Συµβατικού Μηχανικού
Αερισµού, Conventional Mechanical Ventilation, (CMV).
Ως HFV ορίζεται ο µηχανικός αερισµός των πνευµόνων µε αναπνευστική
συχνότητα µεγαλύτερη από τη συνήθη, από 60 έως 3000 αν.min-1 και
αναπνεόµενο όγκο ίσο ή µικρότερο από τον ανατοµικό νεκρό χώρο3.
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Η εργασία αυτή περιλαµβάνει:
• Γενικό µέρος, όπου γίνεται αναφορά στις νεώτερες απόψεις για τον
µηχανικό αερισµό των πνευµόνων µε ιδιαίτερη έµφαση στον
υψίσυχνο αερισµό µε jet αερίων.
• Μελέτες οι οποίες προσπαθούν να αξιολογήσουν την εργαστηριακή
αλληλεπίδραση των ρυθµίσεων του αναπνευστήρα για υψίσυχνο
αερισµό και της χρονικής σταθεράς (γινόµενο ενδοτικότητας–
αντιστάσεων) του αναπνευστικού συστήµατος µε διαφορετικά είδη
ενδοτραχειακών σωλήνων, α) mini-τραχειοστοµία, β) ενδοτραχειακός
σωλήνας µε αυλό για jet αερίων και γ) ενδοτραχεικός σωλήνας διπλού
αυλού.
• Συµπεράσµατα
Επιθυµώ να

ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Καθηγήτρια κα Ελένη

Ασκητοπούλου όχι µόνο για την ανάθεση του θέµατος αλλά κυρίως γιατί όλα
αυτά τα χρόνια της συνεργασίας µας, διεύρυνε τους ορίζοντές µου προς µια
άλλη αντίληψη στην περιεγχειρητική Αναισθησιολογία και

µε καθοδήγησε

στους τρόπους προσέγγισής της.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αν. Καθηγητή κ. ∆ηµήτρη Γεωργόπουλο
τόσο για τη σηµαντική βοήθειά του στην περαιτέρω εµβάθυνση του µηχανικού
αερισµού όσο και για τις πολύτιµες συµβουλές του.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συνέβαλαν στην
ολοκλήρωση αυτής της εργασίας και ιδιαίτερα τα µέλη της τριµελούς επιτροπής
Καθηγητή κ. Νικόλαο Σιαφάκα και Αν. Καθηγητή κ. Γιώργο Χαλκιαδάκη.
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Στη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη Οµοφωνίας (1993) ορίστηκαν οι βασικοί στόχοι
της µηχανικής υποστήριξης της αναπνοής σε βαρέως πάσχοντες, που αφορούν
τόσο τη φυσιολογία του αναπνευστικού συστήµατος, όσο και την κλινική
υποστήριξη του ασθενούς, µέχρι την αποκατάσταση της υποκείµενης βλάβης2.
Φυσιολογικοί Στόχοι Μηχανικού Αερισµού
Βελτίωση της ανταλλαγής των αερίων.
• Κυψελιδικός αερισµός (PaCO2, pH). Συνήθως, στόχος είναι ο φυσιολογικός
κυψελιδικός αερισµός. Υπάρχουν όµως ειδικές κλινικές καταστάσεις που
απαιτείται αυξηµένος κυψελιδικός αερισµός (π.χ. αυξηµένη ενδοκράνια
πίεση) ή άλλοτε αρκεί αερισµός µικρότερος από τον φυσιολογικό (π.χ.
επιτρεπόµενη υπερκαπνία, οξεία επί χρονίας αναπνευστική ανεπάρκεια).
• Αρτηριακή οξυγόνωση (PaO2, SaO2, CaO2). Ο στόχος αυτός καθορίζεται σε
σχέση µε την κλινική κατάσταση του ασθενούς. Γενικά είναι αποδεκτός ο
κορεσµός της αιµοσφαιρίνης SaO2> 90%, που αντιστοιχεί σε µερική πίεση
PaO2> 60mmHg όταν η θέση της καµπύλης αποδέσµευσης της
αιµοσφαιρίνης είναι φυσιολογική. Η ικανοποίηση του ανωτέρου στόχου
πρέπει να επιτυγχάνεται µε την χρησιµοποίηση αποδεκτής συγκέντρωση
εισπνεόµενου Ο2 (FiO2). Η περιεκτικότητα του αρτηριακού αίµατος σε
οξυγόνο (arterial oxygen content, CaO2) καθορίζεται από την αιµοσφαιρίνη
(Hgb), τον κορεσµό του αρτηριακού αίµατος (SaO2) και τη µερική τάση Ο2
(PaO2),
CaO2= 1,34 x Hgb x SaO2 + 0.003 x PaO2,
η δε παροχή οξυγόνου στους ιστούς (oxygen delivery, DO2) εξαρτάται από
την καρδιακή παροχή (cardiac output, CO) και την περιεκτικότητα του
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αρτηριακού αίµατος σε οξυγόνο (CaO2), DO2=CO x CaO2. Οι παραπάνω
παράγοντες πρέπει να συνυπολογίζονται στην προσπάθεια βελτίωσης της
ιστικής οξυγόνωσης.
Αύξηση των Πνευµονικών Όγκων
• Τελικοεισπνευστική

πνευµονική

έκπτυξη.

Η

επαρκής

ικανοποιητική

πνευµονική έκπτυξη σε κάθε αναπνοή (ή περιοδικά) προλαµβάνει ή
αντιµετωπίζει τις ατελεκτασίες και προσφέρει σηµαντικά στην καλύτερη
οξυγόνωση, στην αύξηση της πνευµονικής ενδοτικότητας (lung compliance,
CL) και στην ενίσχυση των αµυντικών µηχανισµών του πνεύµονα.
•

Λειτουργική υπολειπόµενη χωρητικότητα. Η αύξηση και διατήρηση της
λειτουργικής υπολειποµένης χωρητικότητας (FRC) µε τη χρήση ΡΕΕΡ,
κυρίως σε καταστάσεις (π.χ. ARDS, µετεγχειρητικός πόνος) που η µειωµένη
FRC µπορεί να έχει βλαπτικά αποτελέσµατα (πτώση της PaO2, αύξηση της
πνευµονικής βλάβης).

Ελάττωση ή Έλεγχος του Έργου της Αναπνοής
Όταν οι αυτόµατες αναπνευστικές προσπάθειες είναι ανεπαρκείς ή δεν
µπορούν να συνεχιστούν για µεγάλο διάστηµα, λόγω αυξηµένων αντιστάσεων
των αεραγωγών ή ελαττωµένης ενδοτικότητας του αναπνευστικού συστήµατος
το έργο της αναπνοής µειώνεται µε τον µηχανικό αερισµό.
Κλινικοί Στόχοι Μηχανικού Αερισµού
Πρωταρχικοί κλινικοί στόχοι κατά την µηχανική υποστήριξη της αναπνοής
εκτός από την αποφυγή της ιατρογενούς βλάβης του πνεύµονα είναι:
• ∆ιόρθωση της υποξαιµίας. Η αύξηση της PaO2 (SaO2>90%) είτε µε
αύξηση του κυψελιδικού αερισµού ή των πνευµονικών όγκων, είτε µε
µείωση της κατανάλωσης Ο2, προλαµβάνει την ιστική υποξία.
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• ∆ιόρθωση της οξείας αναπνευστικής οξέωσης. Η αντιµετώπιση της
επικίνδυνης για τη ζωή οξυαιµίας χωρίς να είναι απαραίτητη η επίτευξη
της φυσιολογικής τιµής της PaCO2.
• Aνακούφιση από την αναπνευστική δυσχέρεια. Η βελτίωση της δύσπνοιας
του ασθενούς κατά τη διόρθωση της αρχικής παθοφυσιολογικής
διαταραχής.
• Πρόληψη και η λύση των ατελεκτασιών. Αποφυγή ή

διόρθωση των

παρενεργειών από την ατελή έκπτυξη των πνευµόνων, όπως π.χ. σε
µετεγχειρητικές συνθήκες ή σε νευροµυικά νοσήµατα.
• Αναστροφή της κόπωσης των αναπνευστικών µυών.

Σε περιπτώσεις

οξείας ή µη ανεκτής αύξησης του έργου της αναπνοής.
• Συνθήκες που απαιτείται καταστολή ή µυοχάλαση. Όταν είναι απαραίτητη
ή επιθυµητή ή κατάργηση της αυτόµατης αναπνοής, όπως π.χ. για
χορήγηση αναισθησίας ή σε ειδικές κλινικές περιπτώσεις.
• Ελάττωση της συστηµατικής ή της µυοκαρδιακής κατανάλωσης οξυγόνου.
Η ελάττωση του έργου της αναπνοής βελτιώνει την παροχή οξυγόνου
στους ιστούς και βοηθά την διαταραγµένη καρδιακή λειτουργία.
Παραδείγµατα αποτελούν το καρδιογενές shock και το ARDS.
• Ελάττωση της ενδοκράνιας πίεσης. Μέσω ελεγχόµενου υπεραερισµού,
όπως σε περιπτώσεις κλειστών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων.
• Σταθεροποίηση του θωρακικού τοιχώµατος. Σε περιπτώσεις διαταραχών
της ακεραιότητας του θωρακικού τοιχώµατος ώστε να επηρεάζεται
σοβαρά η λειτουργικότητά του όπως σε ασταθή θώρακα2.
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Ο µηχανικός αερισµός είναι ο σηµαντικότερος τρόπος αντιµετώπισης της
οξείας αναπνευστικής ανεπάρκεια, σε συνθήκες απειλητικές για τη ζωή.
Η θεµελιώδης διαφορά µεταξύ µηχανικού αερισµού και αυτόµατης
αναπνοής είναι η εφαρµογή των θετικών πιέσεων στους αεραγωγούς για την
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έκπτυξη των πνευµόνων κατά την εισπνοή, µε αποτέλεσµα την δηµιουργία
θετικών ενδοθωρακικών πιέσεων. Η αρχή της µηχανικής αναπνοής βασίζεται
στην εξίσωση της κίνησης (Σχήµα 1), που καθορίζει ότι η πίεση που απαιτείται
για την έκπτυξη των πνευµόνων εξαρτάται από την αντίσταση, την
ενδοτικότητα, τον αναπνεόµενο όγκο και την εισπνευστική ροή.4
Σχήµα 1. Σχηµατική παράσταση προτύπου ενός διαµερίσµατος του αναπνευστικού
συστήµατος. Η µηχανική συµπεριφορά του συστήµατος περιγράφεται από την εξίσωση
της κίνησης.

Η εφαρµογή του µηχανικού αερισµού, συνεπάγεται µία σειρά µεταβολών
σε διάφορα συστήµατα και όργανα:
Αναπνευστικό Σύστηµα
Σε ασθενείς µε ύπτια θέση υπό καταστολή ή και µυοχάλαση, που
υφίστανται µηχανικό αερισµό των πνευµόνων έχει αποδειχτεί η µείωση
λειτουργικής υπολειπόµενης χωρητικότητας (FRC). Η µείωση αυτή της FRC
προκαλεί µεταβολές της πνευµονικής ενδοτικότητας, µεταφέροντας τη θέση των
αναπνευστικών µονάδων στην καµπύλη πίεσης - όγκου (P-V curve) προς τα
κάτω.5
Στον µηχανικό αερισµό οι εξαρτώµενες (κατώτερες) περιοχές του
πνεύµονα λόγω θέσης καθίστανται ολιγότερο ευένδοτες συγκριτικά µε τις
ελεύθερες (ανώτερες), και η κατανοµή του αερισµού γίνεται κυρίως στα
ελεύθερα πνευµονικά πεδία µε αποτέλεσµα την αύξηση του φυσιολογικού
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νεκρού χώρου και του πνευµονικού βραχυκυκλώµατος (shunt). Η FRC
βελτιώνεται µε τη χρήση της θετικής τελικοεκπνευστικής πίεσης (Positive End
Expiratory Pressure - ΡΕΕΡ).

Η εφαρµογή της ΡΕΕΡ σε φυσιολογικούς

πνεύµονες µπορεί να προκαλέσει υπερδιάταση κυψελίδων, συµπίεση των
πνευµονικών τριχοειδών και µείωση της καρδιακής παροχής.6 Σε παθολογικούς
πνεύµονες όµως η ΡΕΕΡ βελτιώνει τη σχέση VA/Q µέσω της αύξησης της FRC
και της στράτευσης κλειστών κυψελίδων. Άλλη αιτία που µπορεί να επιδεινώσει
τη σχέση VA/Q είναι η διαταραχή της σχέσης του όγκου σύγκλισης και της
FRC. Ο όγκος σύγκλισης αυξάνει σε σχέση µε την FRC, σε αναισθητοποιηµένα
άτοµα,

και εάν αυτός υπερβαίνει τον εισπνεόµενο όγκο τότε έχει ως

αποτέλεσµα την αύξηση του φυσιολογικού shunt8.
Βαρότραυµα
Ο µηχανικός αερισµός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας σε
ασθενείς µε οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια. Η πιο συνηθισµένη πρακτική
εφαρµογή του ήταν, η χρησιµοποίηση µεγάλων αναπνεόµενων όγκων (10-15
ml/Kg), υψηλών πιέσεων στους αεραγωγούς και ΡΕΕΡ, µε αποτέλεσµα συχνά
την επιδείνωση της παθολογίας τόσο των πνευµόνων όσο και του
καρδιαγγειακού συστήµατος.9
Ο όρος βαρότραυµα προέρχεται από την κλινική εµπειρία της διαφυγής
αέρα από τις κυψελίδες, αποτελεί απειλητική για τη ζωή επιπλοκή του
µηχανικού αερισµού. Αργότερα, µελέτες σε ζώα απέδειξαν ότι ο τρόπος αυτός
του Μ.Α. συνδέεται µε ιστολογικές βλάβες του πνευµονικού παρεγχύµατος,
όπως η διάχυτη κυψελιδική βλάβη, η αύξηση της διαπερατότητας των
τριχοειδών, και φλεγµονωδών διηθήσεων, διαταραχές για τις οποίες
χρησιµοποιήθηκε ο όρος ογκότραυµα.10
Σήµερα είναι γνωστό ότι ο µηχανικός αερισµός σχετίζεται µε ένα ευρύ
φάσµα βλαβών, από τη µακροσκοπική διαφυγή αέρα ως τις µικροσκοπικές
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δοµικές αλλοιώσεις στους πνεύµονες που αποτελούν σηµαντική αιτία
νοσηρότητας και θνητότητας σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Οι βλάβες που
σχετίζονται µε τον τρόπο χρήσης του αναπνευστήρα ονοµάζονται Ventilator
Associated Lung Injury, VALI και διακρίνονται σε:11
Μακροβαρότραυµα
Είναι το αποτέλεσµα της διαφυγής αέρα από τις κυψελίδες και της
µετανάστευσής του σε εξωπνευµονικά διαµερίσµατα, περιλαµβάνει δε πολλά
κλινικά σύνδροµα, όπως πνευµοθώρακας, διάµεσο εµφύσηµα, υποδόριο
εµφύσηµα, πνευµοµεσοπνευµόνιο, πνευµοπεριτόναιο και εµβολή αέρα.12
Υψηλή θνητότητα έχει κυρίως ο πνευµοθώρακας και η εµβολή αέρα13 εάν
δεν αντιµετωπισθούν έγκαιρα. Τελευταία, οι µελέτες δείχνουν ότι το
µακροβαρότραυµα, εκτός των ιατρογενών επιπλοκών, σχετίζεται κυρίως µε τη
βαρύτητα της υποκείµενης πνευµονικής βλάβης παρά µε το επίπεδο των
πιέσεων που αναπτύσσονται κατά τον µηχανικό αερισµό.14
Μικροβαρότραυµα
Με τον όρο αυτό αναφέρονται στη βιβλιογραφία η διάχυτη κυψελιδική
βλάβη (diffuse alveolar injury, DAI) και η διέγερση της συστηµατικής
φλεγµονώδους απάντησης (Σχήµα 2), η τελευταία αναφέρεται και ως
βιοτραύµα.
Σχήµα 2. Πιθανοί παθολογικοί οδοί διέγερσης της συστηµατικής φλεγµονώδους
απάντησης στον µηχανικό αερισµό που οδηγούν στην πολλαπλή ανεπάρκεια των
οργάνων.
Μηχανικός Αερισµός

∆υσλειτουργία
Surfactant

Μηχανική
Παραµόρφωση
Κυττάρων

∆ιέγερση µεσολαβητών φλεγµονής
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Συστηµατική Βλάβη

Ενεργοποίηση
Επιστράτευση
Ουδετερόφιλων
Κυττάρων

Η έννοια του βιοτραύµατος ίσως εξηγεί την αιτία θανάτου ασθενών µε
ARDS, όχι λόγω αναπνευστικής ανεπάρκειας, αλλά λόγω της εµφάνισης του
Συνδρόµου ∆υσλειτουργίας Πολλαπλών Οργάνων - Multiple Organ Disfunction
Syndrome MODS.15
Η ανεπάρκεια του επιφανειοδραστικού παράγοντα (surfactant), η διάσχιση
και η υπερδιάταση των κυψελίδων, το κυκλικό άνοιγµα-κλείσιµο τους
(Βιοφυσική βλάβη) οδηγούν στη διέγερση των κυτταροκινών (Βιοχηµική
βλάβη) οι οποίες κάτω από τις συνθήκες της αυξηµένης κυψελιδοτριχοειδικής
διαπερατότητας

µεταναστεύουν

από

τις

κυψελίδες

στην

συστηµατική

κυκλοφορία και οδηγούν τον οργανισµό στη MODS.2,15
Τελευταία οι κλινικές µελέτες προτείνουν τον περιορισµό της πνευµονικής
βλάβης που σχετίζεται µε τον τρόπο του µηχανικού αερισµού µέσω ειδικών
στρατηγικών αερισµού που θα περιορίζουν την έκθεση των πνευµόνων σε
υψηλές πιέσεις και όγκους και βελτιώνουν τη σχέση αερισµού αιµάτωσης.16,17
Καρδιαγγειακό Σύστηµα
Η επιστροφή του αίµατος στο θώρακα συµβαίνει λόγω της διαφοράς
πίεσης µεταξύ των περιφερικών αγγείων και του δεξιού κόλπου. Οι παράµετροι
που καθορίζουν την απάντηση του καρδιαγγειακού συστήµατος στον µηχανικό
αερισµό είναι οι µεταβολές της ενδοθωρακικής πίεσης, του πνευµονικού όγκου,
και των πνευµονικών αγγειακών αντιστάσεων.18
Η επίδραση του µηχανικού αερισµού στην καρδιά έχει αρνητική ή θετική
δράση. Οι θετικές πιέσεις προκαλούν αύξηση της ενδοϋπεζωκοτικής πίεσης
(Ppl), της πίεσης της δεξιάς κοιλίας µε αύξηση του µεταφορτίου της και ως εκ
τούτου ελάττωση της φλεβικής επαναφοράς και της καρδιακής παροχής. Όµως
ο µηχανικός αερισµός έχει και προστατευτική δράση στη καρδιά

διότι η

µετάδοση των υψηλών πιέσεων των αεραγωγών προκαλεί µείωση της
διατοιχωµατικής πίεσης και του µεταφορτίου της αριστεράς κοιλίας, γεγονός
που βελτιώνει την απόδoσή της επί αριστερής καρδιακής ανεπάρκειας.
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Το ποσό της κυψελιδικής πίεσης (∆palv) που µεταβιβάζεται στην
υπεζωκοτική κοιλότητα (∆Ppl) καθορίζεται από την πνευµονική ενδοτικότητα
(CL) και την ενδοτικότητα του θωρακικού τοιχώµατος (CW):18
∆ΡpΙ=∆Ρalv . (CL/CL+CW)

Τοξικότητα του Οξυγόνου
Η έκθεση των πνευµόνων σε υψηλή συγκέντρωση οξυγόνου είναι δυνητικά
επικίνδυνη και προκαλεί κυτταρική βλάβη όταν διαρκεί για µεγάλο χρονικό
διάστηµα. Σε πειραµατικά µοντέλα η κυψελιδική βλάβη είναι εκθετική
συνάρτηση της συγκέντρωσης και της διαρκείας χορήγησης οξυγόνου. ∆εν
υπάρχουν σαφή κλινικά δεδοµένα ότι η συγκέντρωση οξυγόνου µικρότερη του
60% προκαλεί σοβαρές ιστικές βλάβες στο πνευµονικό παρέγχυµα και αυτές
διαφέρουν ανάλογα µε τον τύπο της παθολογικής κατάστασης και την
ιδιοσυγκρασία του ατόµου.19
ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΤΩ Ν

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΩ Ν

ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ

ΣΤ Ο

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ
Κατά την εφαρµογή του µηχανικού αερισµού υπάρχει αλληλεπίδραση
αναπνευστήρα - ασθενή, όµως το αποτέλεσµα του αερισµού εξαρτάται κυρίως
από τις µηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήµατος του ασθενούς. Σε
υγιή άτοµα ο συνήθης αερισµός είναι επαρκής, όµως σε ασθενείς µε
καρδιοαναπνευστικές διαταραχές αυτός µπορεί να προκαλέσει επιδείνωση της
αρχικής βλάβης. Οι βλαπτικές συνέπειες του ΜΑ ελαχιστοποιούνται µε ειδικές
ρυθµίσεις του αναπνευστήρα που πρέπει να βασίζονται στην εκτίµηση των
µηχανικών ιδιοτήτων των πνευµόνων. Στην καθηµερινή κλινική πράξη η
εκτίµηση

αυτή

περιλαµβάνει

µετρήσεις

πιέσεων

πνευµονική ενδοτικότητα, και πνευµονικές αντιστάσεις.
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στους

αεραγωγούς,

Πιέσεις αεραγωγών
Οι µηχανικές ιδιότητες των πνευµόνων υπολογίζονται σε ασθενή υπό
µυοχάλαση και σε µηχανικό αερισµό µε σταθερή ροή αερίων. Στο Σχήµα 3
φαίνονται οι πιέσεις που λαµβάνονται σε αυτές τις συνθήκες, δηλαδή,

η

µέγιστη πίεση (Ppeak-PD), η τελικο-εισπνευστική πίεση παύσης (PplateauPplat), η
τελικο-εκπνευστική πίεση (Pexp) και η µέση πίεση αεραγωγών (Pmean).20
Σχήµα 3. Κυµατοµορφή πίεσης των αεραγωγών στον αερισµό όγκου όπως
καταγράφεται κοντά στο στόµα του ασθενούς. Η στατική πίεση προσδιορίζεται από την
τελικοεισπνευστική παύλα και η auto-PEEP από την τελικοεκπνευστική παύλα.

Η PD αντανακλά την ολική εµπήδηση (impedance) στον αναπνευστήρα
από το σύνολο του αναπνευστικού συστήµατος και του ενδοτραχειακού σωλήνα
(ΕΤ). Για δεδοµένη εισπνευστική ροή και VT, η PD επηρεάζεται από µεταβολές
της CRS, RRS και τις αντιστάσεις του ενδοτραχειακού σωλήνα.
Η Pplat υπολογίζεται στο τέλος της εισπνευστικής ροής µε απόφραξη της
εκπνευστικής βαλβίδας συνήθως για 0,5 sec.
Η Pex είναι η πίεση των αεραγωγών στο τέλος της εκπνοής, και συνήθως
είναι ίση µε την ατµοσφαιρική πίεση ή µε την εφαρµοζόµενη ΡΕΕΡ. Εν τούτοις,
σε ασθενείς µε παράταση της εισπνοής ή µε βραχεία εκπνοή, η
τελικοεκπνευστική κυψελιδική πίεση µπορεί να αυξηθεί λόγω εµφάνισης autoPEEP που οφείλεται στη δυναµική υπερδιάταση.
Η Pmean είναι η πίεση του διάνοιξης των αεραγωγών (airway opening
pressure) στη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Υπό παθητικές συνθήκες
εισπνοής η Pmean έχει στενή σχέση µε την µέση κυψελιδική πίεση mPalv, την
19

πίεση δηλαδή διάτασης των κυψελίδων και είναι η σηµαντικότερη παράµετρος
που καθορίζει τον µέσο πνευµονικό όγκο.

Η Pmean στην οξεία βλάβη

πνεύµονα έχει άµεση συσχέτιση µε την αρτηριακή οξυγόνωση (PaO2), µε την
πίεση της φλεβικής επαναφοράς και την καρδιακή απόδοση στον µηχανικό
αερισµό. Οι εκπνευστικές αντιστάσεις συνήθως υπερβαίνουν τις αντίστοιχες
εισπνευστικές, οπότε η µέση πίεση των αεραγωγών, όπως απεικονίζεται στις
συσκευές monitoring, είναι σχεδόν πάντα µικρότερη από τη µέση κυψελιδική
πίεση (mPalv). H mPalv µπορεί να υπολογισθεί από τη mPaw βάσει της
ακόλουθης σχέσης:

mPalv = [VE / 60] x [RE – RI] + Pmean

όπου: VE ο κατά λεπτό αερισµός σε lt.min-1 και RI = εισπνευστικές και
RE=εκπνευστικές αντιστάσεις αντίστοιχα σε cmH2O.lt-1.sec.21
Ενδοτικότητα του Αναπνευστικού Συστήµατος
Η στατική ενδοτικότητα του αναπνευστικού συστήµατος (static CRS)
καθορίζεται ως ∆VRS/∆Palv, όπου ∆VRS είναι η µεταβολή του όγκου του
αναπνευστικού συστήµατος, δηλαδή ο αναπνεόµενος όγκος (VT) και ∆Palv είναι
η διαφορά µεταξύ της κυψελιδικής πίεσης στο τέλος της εισπνοής και της
εκπνοής. Έτσι, ως CRS = VT / [Pplat - PEEPtot], η τελικο-εισπνευστική Palv είναι
ισοδύναµη µε την Pplat, ενώ η τελικο-εκπνευστική Palv είναι ίση µε το άθροισµα
της συνολικής PEEP (εξωτερικής + autoPEEP).22
Αντιστάσεις του Aναπνευστικού Συστήµατος
Ως αντίσταση του αναπνευστικού συστήµατος ορίζεται ο λόγος της οδηγού
πίεσης (∆P) προς την ροή (V΄). ∆Ρ είναι η πίεση που αναπτύσσεται κατά µήκος
των αεραγωγών και του πνευµονικού παρεγχύµατος για την υπερνίκηση των
δυνάµεων της τριβής που δηµιουργούνται κατά τη ροή των αερίων. Οι
αντιστάσεις δεν παραµένουν σταθερές αλλά µεταβάλλονται σύµφωνα µε τη
φάση της αναπνοής, του πνευµονικού όγκου και της συχνότητας ροής των
αερίων. Συνήθως οι εκπνευστικές αντιστάσεις είναι µεγαλύτερες από τις
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εισπνευστικές, κυρίως σε ασθενείς µε αποφρακτική νόσο και περιορισµό της
εκπνευστικής ροής.23
Στον αερισµό όγκου µε σταθερή ροή, οι εισπνευστικές αντιστάσεις
µπορούν να υπολογιστούν ως: RI = [Ppeak - Pplat] / V΄I
όπου: RI = εισπνευστικές αντιστάσεις, V΄I = εισπνευστική ροή
και οι εκπνευστικές αντιστάσεις ως: RE = [Pplat - PEEPtot] / V΄Emax
όπου: V΄Emax είναι η µέγιστη εκπνευστική ροή.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι κλινικές εφαρµογές του ΜΑ στην αναπνευστική ανεπάρκεια αφορούν
ασθενείς µε άσθµα, ΧΑΠ, πνευµονία και ARDS. Υπάρχουν όµως παθολογικές
καταστάσεις που απαιτούν ειδικές τεχνικές αερισµού λόγω της διαφορετικής
παθοφυσιολογίας. Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούν εκείνες που σχετίζονται
µε την παρούσα µελέτη.
Σύνδροµο Οξείας Αναπνευστικής ∆υσχέρειας Ενήλικος
Στη δεκαετία του 1960, η πρόοδος στο µηχανικό αερισµό µε θετικές
πιέσεις, οδήγησε στην αναγνώριση και περιγραφή µιας ιδιαίτερης κλινικής
οντότητας αναπνευστικής ανεπάρκειας, η οποία χαρακτηρίζεται από οξεία
διάχυτη βλάβη και στους δύο πνεύµονες. Οι γιατροί στα στρατιωτικά
νοσοκοµεία του Βιετνάµ την ονόµασαν shock lung, ενώ στα πολιτικά
νοσοκοµεία, η ίδια µορφή αναπνευστικής ανεπάρκειας έγινε γνωστή ως
Σύνδροµο Αναπνευστικής ∆υσχέρειας του Ενήλικα, Adult Respiratory Distress
Syndrome – ARDS (Ashbaug 1967).24 Σήµερα, το ARDS προσβάλει ασθενείς
όλων των ηλικιών, συµπεριλαµβανοµένου του τελειόµηνου νεογνού. Ως εκ
τούτου, ο όρος «Ενήλικας» αντικαταστάθηκε από το «Οξεία» και ονοµάζεται
Σύνδροµο Οξείας Αναπνευστικής ∆υσχέρειας (Acute Respiratory Distress
Syndrome – ARDS). Το ΑRDS είναι η σοβαρότερη κλινική εκδήλωση του
φάσµατος της «Οξείας Πνευµονικής Βλάβης» (Acute Lung Injury, ΑLI). Λόγω
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της σύγχυσης που επικρατούσε για περισσότερο από 20 χρόνια και µετά από
την πρόοδο για την κατανόηση της επιδηµιολογίας και των κλινικών
ευρηµάτων, το 1994 η Αµερικανο-Ευρωπαϊκή Θέση Οµοφωνίας για το ARDS
προτείνει τους εξής ορισµούς.2
Οξεία Πνευµονική Βλάβη ορίζεται το σύνδροµο της οξείας και εµµένουσας
φλεγµονής των πνευµόνων, µε αυξηµένη αγγειακή διαπερατότητα που
χαρακτηρίζεται από:
• Αµφοτερόπλευρες διηθήσεις στην ακτινογραφία του θώρακα.
• Λόγος µερικής πίεσης αρτηριακού οξυγόνου προς το κλάσµα του
εισπνεόµενου οξυγόνου ΡaO2/FIO2 ≤ 300 mmHg, ανεξάρτητα από το
επίπεδο της θετικής τελικοεκπνευστικής πίεσης (ΡΕΕΡ).
• Απουσία κλινικών ευρηµάτων αυξηµένης πίεσης αριστερού κόλπου ή πίεση
ενσφήνωσης των πνευµονικών τριχοειδών PCWP ≤ 18 mmHg.
ARDS ορίζεται όπως η ΑLI, µε τη διαφορά ότι ο λόγος ΡaO2 / FIO2 < 200
mmHg, ανεξάρτητα του επιπέδου της ΡΕΕΡ.
Η φυσιολογική λειτουργία των πνευµόνων απαιτεί στεγνές κυψελίδες σε
συνάφεια µε επαρκώς αρδευόµενα τριχοειδή. Το φυσιολογικό ενδοθήλιο των
πνευµονικών τριχοειδών είναι εκλεκτικά διαπερατό, οι πρωτείνες του ορού
παραµένουν ενδοαγγειακά, ενώ τα υγρά διέρχονται των µεµβρανών κάτω από
έλεγχο υδροστατικών και οσµωτικών δυνάµεων. Η εξίσωση του Starling
περιγράφει τις δυνάµεις που κατευθύνουν την κίνηση των υγρών µεταξύ των
αγγείων και του διάµεσου χώρου:
Q = K [Pmv – Ppmv) – (pimv – pipmv)]

όπου: Q η καθαρή διαγγειακή ροή, Κ η σταθερά διαπερατότητας των
ενδοθηλιακών µεµβρανών, Ρρmv η υδροστατική πίεση του διάµεσου χώρου,
pimv η οσµωτική πίεση πρωτεϊνών στη κυκλοφορία και pipmv η οσµωτική
πίεση στον διάµεσο χώρο.
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Οι κύριοι µηχανισµοί που αποτρέπουν την εµφάνιση του κυψελιδικού
οιδήµατος είναι:25
• το οσµωτικό τρανές, που διατηρείται από τις οι ενδοαγγειακές
πρωτεΐνες ευνοούν την επαναρρόφηση του υγρού
• η λειτουργικότητα των λεµφαγγείων του διάµεσου χώρου διασφαλίζουν
την επιστροφή µεγάλων ποσοτήτων υγρού στην κυκλοφορία
• οι σφικτές συζεύξεις (tight junctions) µεταξύ των κυψελιδικών
κυττάρων προφυλάσσουν από

τη διαρροή του υγρού προς τις

κυψελίδες.
Η αρχική διαταραχή στο ΑRDS είναι

αποτέλεσµα της φλεγµονώδους

βλάβης των κυψελίδων η οποία προκαλεί τη διάχυτη κυψελιδική βλάβη (diffuse
alveolar injury, DAI). Οι πνεύµονες είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στη φλεγµονώδη
βλάβη διότι οι µεσολαβητές διέρχονται τη κυκλοφορία και καταλήγουν στους
πνεύµονες µέσω του συνόλου της καρδιακής παροχής. Προ-φλεγµονώδεις κυτταροκίνες όπως ο TNFa, η ιντερλευκίνη-1, ιντερλευκίνη-6 και ιντερλευκίνη-8
διεγείρονται ως απάντηση σε µία πλειάδα εκλυτικών αιτιών. Τα ουδετερόφιλα
επιστρατεύονται στον πνεύµονα, και η ενεργοποίησή τους προκαλεί την
απελευθέρωση τοξικών ουσιών, όπως ρίζες οξυγόνου και πρωτεάσες, οι οποίες
καταστρέφουν το τριχοειδικό ενδοθήλιο και το κυψελιδικό επιθήλιο.26,27
Επακόλουθα της ενεργοποίησης και της χηµικής ανοσίας είναι η άρση των
φυσιολογικών φραγµών του οιδήµατος, η δραπέτευση των πρωτεϊνών από τον
αγγειακό χώρο και η αδυναµία του οσµωτικού πρανές να διατηρήσει την
επαναρρόφηση των υγρών. Τα υγρά µεταφέρονται στο διάµεσο

χώρο

υπερνικώντας την ικανότητα άντλησης των λεµφαγγείων. Οι κυψελίδες
γεµίζουν µε αιµατηρό πρωτεϊνώδες υγρό και υπολείµµατα κατεστραµµένων
κυττάρων.
Αποτέλεσµα αυτών των διαδικασιών είναι η διαταραχή της οµοιοστασίας
της κυψελιδoτριχοειδικής µεµβράνης και η απώλεια του λειτουργικού
επιφανειοδραστικού παράγοντα (surfactant) που θα οδηγήσει στο κλείσιµο των
23

κυψελίδων µε συνέπεια τις διαταραχές V/Q, την ελάττωση της πνευµονικής
ενδοτικότητας και την ανάπτυξη πνευµονικής υπέρτασης.
Η µηχανική υποστήριξη της αναπνοής αποτελεί µέρος της θεραπείας στους
περισσότερους ασθενείς µε ALI και πιθανά σε όλους τους ασθενείς µε ARDS.
Η παραδοσιακή προσέγγιση της µηχανικής υποστήριξης της αναπνοής
περιλαµβάνει α) κατάλληλη εισπνευστική ροή, χρόνο και πίεση στους
αεραγωγούς δια την επίτευξη ικανοποιητικού αναπνεόµενου όγκου για την
ανταλλαγή των αερίων και τη διατήρηση του αρτηριακού pH και β) εφαρµογή
PEEP για επιστράτευση των κλειστών κυψελίδων.
Οι νεώτερες προσεγγίσεις επικεντρώνονται σε στρατηγικές προστασίας του
πνεύµονα µε έµφαση στους χειρισµούς επιστράτευσης κυψελίδων, την
ελάττωση της διακυψελιδικής πίεσης και την αποφυγή της κυψελιδικής
υπερδιάτασης στη προσπάθεια µείωσης της βλάβης του πνεύµονα σχετιζόµενης
µε τον αναπνευστήρα.28,29
Βρογχοϋπεζωκοτικό Συρίγγιο
Η βρογχοϋπεζωκοτική διαφυγή αέρα (βρογχοϋπεζωκοτικό συρίγγιο, ΒΥΣ)
µπορεί να συµβεί κατά τη διάρκεια µηχανικού αερισµού ή από τραυµατικά
αίτια10,11 Ο όρος αυτό χρησιµοποιείται για τη περιγραφή εµµένουσας διαφυγής
αέρα παρά την τοποθέτηση σωλήνα παροχέτευσης µε αναρρόφηση. Η µηχανική
υποστήριξη της αναπνοής στο ΒΥΣ στοχεύει στην επαρκή έκπτυξη των υγιών
πνευµονικών περιοχών, µε ταυτόχρονη ελάττωση της διαφυγής αέρα από το
συρίγγιο. Μέχρι σήµερα δεν έχει αποδειχτεί καµία µέθοδος αερισµού ανώτερη
άλλης. Βασικοί στόχοι είναι η εφαρµογή χαµηλών πιέσεων (peak, plateau,
PEEP) και όγκων. Για το σκοπό αυτό έχει χρησιµοποιηθεί ο ανεξάρτητος
αερισµός των πνευµόνων30, εκτός του CMV, και ο υψίσυχνος αερισµός µε jet
αερίων.31,32
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Ο µηχανικός αερισµός σε περιπτώσεις ΒΥΣ πρέπει να εφαρµόζει χαµηλές
πιέσεις και όγκους (επιτρεπόµενη υπερκαπνίας), ακόµα εναλλακτική µπορεί να
εφαρµοσθεί ο ανεξάρτητος αερισµός των πνευµόνων ή ο υψίσυχνος αερισµός.
Αποφρακτικά Νοσήµατα των Αεραγωγών
Η οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια στο βρογχικό άσθµα και στην COPD
συνοδεύεται από τον περιορισµό της εκπνευστικής ροής, τη δυναµική
υπερδιάταση και την ανάπτυξη ενδογενούς πίεσης (intrinsic PEEP, PEEPi). Και
στις δύο περιπτώσεις, η µηχανική υποστήριξη της αναπνοής πρέπει να
ρυθµίζεται έτσι ώστε να µεγιστοποιείται ο εκπνευστικός χρόνος, να διατηρείται
χαµηλή η Pplateau<30cmH2O (δείκτης της δυναµικής υπερδιάτασης), ώστε να
ελαττώνεται ο τελικοεκπνευστικός πνευµονικός όγκος (end-expiratory lung
volume,) και η ΡΕΕΡi για την αποφυγή αιµοδυναµικών επιπλοκών.33
Μονόπλευρη ή Ετερόπλευρη Πνευµονική Βλάβη
Ο µηχανικός αερισµός ασθενών µε ετερόπλευρη πνευµονική βλάβη είναι
ένα από τα δυσκολότερα προβλήµατα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ο
συµβατικός τρόπος αερισµού που εφαρµόζει ίδια ροή και πίεση στους δύο
πνεύµονες συνήθως αποτυγχάνει στη διατήρηση της ανταλλαγής των αερίων και
επιδεινώνει τη λειτουργικότητα του υγιούς πνεύµονα.
Η αντιµετώπιση στις περιπτώσεις αυτές περιλαµβάνει την χρήση
τραχειοσωλήνων διπλού αυλού,34 την πλάγια θέση του ασθενούς ή τον
ανεξάρτητο αερισµό των δύο πνευµόνων.35

Στην ετερόπλευρη πνευµονική

βλάβη, επί σηµαντικής υποξαιµίας ή υπερκαπνίας και αποτυχίας των
συµβατικών τεχνικών αερισµού προτείνεται η χρήση του υψίσυχνου αερισµού,32
ή ο συνδυασµός του µε τον CMV Combined High Frequency Ventilation36
(CHFV).
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ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ
Την τελευταία δεκαετία ο συµβατικός µηχανικός αερισµός των πνευµόνων
µε θετικές πιέσεις, έχει γίνει πεδίο πολλών µελετών, έντονου προβληµατισµού
και διαφωνιών. Η θνησιµότητα στο ARDS παραµένει ακόµα υψηλή, περίπου
30-40% των ασθενών.17
Η περαιτέρω κατανόηση της παθοφυσιολογίας της οξείας αναπνευστικής
ανεπάρκειας, των επιπτώσεων του CMV, καθώς επίσης µια πληθώρα
βιβλιογραφικών δεδοµένων οδηγούν σήµερα σε µια διαφορετική προσέγγιση µε
νεώτερες απόψεις που συσχετίζουν το ARDS µε:
«Νεογνικός» πνεύµονας (baby lung)
Στην οξεία φάση του ARDS, οι πνεύµονες είναι περισσότερο «µικροί»
παρά «δύσκαµπτοι». Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την ελάττωση της
ενδοτικότητας λόγω της µαζικής σύµπτωσης των κυψελίδων παρά τη µεταβολή
της ενδογενούς ελαστικότητας του πνευµονικού παρεγχύµατος. Ως εκ τούτου
µικρό ποσοστό των πνευµόνων µπορεί να συµµετέχει αποτελεσµατικά στην
ανταλλαγή των αερίων (µείωση 20-30% του φυσιολογικού παρεγχύµατος). Η
κατάσταση αυτή ονοµάσθηκε νεογνικός πνεύµονας, baby lung, (Gattimoni
1987).37

Σε αυτές τις συνθήκες αναπνεόµενος όγκος 10 ml/kg θα οδηγούσε

µόνο σε υπερδιάταση υγιών κυψελίδων.
Κυκλική Ατελεκτασία (cyclical atelectasis)
Άλλη διαπίστωση είναι ότι η λειτουργική έκπτωση του surfactant
υποβοηθά τη δηµιουργία διάχυτων ατελεκτασιών. Αυτές δεν είναι σταθερές
αλλά µεταβάλλονται κυκλικά, δηλαδή ανοίγουν κατά την εισπνοή και κλείνουν
κατά την εκπνοή, προκαλώντας διασχιστικές δυνάµεις, "shear forces", σε
γειτονικές κυψελίδες που παραµένουν ανοικτές, µε παράλληλη διέγερση
φλεγµονωδών παραγόντων (βιοτραύµα).38
Καµπύλη Πίεσης-Όγκου (pressure – volume, PV curve)
Οι ελαστικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήµατος εξαρτώνται από τη
στατική πίεση που απαιτείται για τη διατήρησή του σε ένα δεδοµένο όγκο πάνω
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από την FRC. Η ενδοτικότητα, του πνεύµονα είναι η µέτρηση της
διατασιµότητάς του σε ένα δεδοµένο όγκο. Οι ελαστικές ιδιότητες

του

αναπνευστικού συστήµατος καθορίζονται από την καµπύλη πίεσης-όγκου (PV). Η ενδοτικότητα προσδιορίζεται από την κλίση της στατικής καµπύλης
πίεσης-όγκου.39 O σχεδιασµός της καµπύλης P-V, σήµερα θεωρείται
απαραίτητος, για την εξατοµίκευση της θεραπείας, βάσει των µηχανικών
ιδιοτήτων των πνευµόνων του κάθε ασθενούς.
Η καµπύλη αυτή, όπως φαίνεται στο Σχήµα 4, ανιχνεύει το κατώτερο
σηµείο καµπής ή πίεσης διάνοιξης των κυψελίδων (lower inflection point, LIP)
ως το σηµείο κάτω του οποίου αρχίζουν οι ατελεκτασίες και το ανώτερο σηµείο
καµπής (upper inflection point, UIP) ως το σηµείο - όριο για την επικίνδυνη
υπερδιάταση του πνευµονικού παρεγχύµατος από υπερβολική πίεση ή όγκο.40
Σχήµα 4. Καµπύλη PV ή Πίεσης–Όγκου σε φυσιολογικό άτοµο (κλειστοί κύκλοι) και
σε ασθενή µε ARDS (ανοικτοί κύκλοι). Στην πρώιµη φάση του ARDS η κλίση της
καµπύλης εκφράζει τη µεταβολή της πνευµονικής ενδοτικότητας.

V

Με αυτό τον τρόπο καθορίζεται το επίπεδο της ΡΕΕΡ, ώστε να είναι λίγο
πάνω από το LIP και η “εισπνευστική πίεση – plateau” να είναι κάτω από το
UIP, δηλαδή προσδιορίζεται η "ζώνη ασφαλείας" κατά το µηχανικό αερισµό του
συγκεκριµένου ασθενούς.
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Θετική Τελικοεκπνευστική Πίεση (ΡΕΕΡ)
Ακρογωνιαίος λίθος για την αντιµετώπιση της υποξυγοναιµίας στο ARDS
παραµένει, η εφαρµογή θετική τελικοεκπνευστικής πίεσης (ΡΕΕΡ). Η PEEP
βελτιώνει την οξυγόνωση µέσω της:41
• αύξησης του τελικοεκπνευστικού όγκου του πνεύµονα
• στράτευσης των κλειστών κυψελίδων
• βελτίωσης της σχέσης αερισµού / αιµάτωσης
• µείωσης του ενδοπνευµονικού shunt.
• πρόληψης της περαιτέρω βλάβης από κυκλικές ατελεκτασίες
Τεχνικές Προστασίας του Πνεύµονα
Σήµερα οι στρατηγικές του µηχανικού αερισµού στην οξεία αναπνευστική
ανεπάρκεια, ανεξαρτήτου αιτιολογίας, βασίζονται στις παραπάνω νεώτερες
απόψεις που στοχεύουν στον περιορισµό της βλάβης που προκαλεί ο ίδιος ο
µηχανικός αερισµός και οι ρυθµίσεις του αναπνευστήρα (VALI).11 Κλινικά
είναι δύσκολο να διαχωριστεί το ποσοστό της αρχικής βλάβης από εκείνο του
µηχανικού αερισµού στην εξέλιξη της νόσου. Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι οι
µεγάλοι αναπνεόµενοι όγκοι και πιέσεις καθώς επίσης η µη εφαρµογή
κατάλληλης PEEP προκαλούν πνευµονική βλάβη de novo. Το φάσµα των
βλαβών από τη VΑLI εκτείνεται από τη µακροσκοπική διαφυγή αέρα ως τις
διαταραχές της αρχιτεκτονικής δοµής του πνεύµονα και αποτελούν κύρια αιτία
της θνητότητας και νοσηρότητας στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς σε
µηχανικό αερισµό.2,11,17,16
Συµπερασµατικά οι νεώτερες στρατηγικές που προτείνονται για τον
µηχανικό αερισµό του ARDS

περιγράφονται µε τον όρο "στρατηγικές

προστασίας του πνεύµονα" (lung protective strategies) και συνοψίζονται ως εξής:
• "ανοικτός πνεύµονας" (οpen lung strategy). Η διατήρηση µε ΡΕΕΡ ανοικτών
κυψελίδων

προσφέρει

σηµαντικά

στην

πρόληψη

των

κυκλικών

ατελεκτασιών και στην αποφυγή της επιδείνωσης της ιστικής βλάβης.17
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• χαµηλός αναπνεόµενος όγκος. (low tidal volume strategy). Μία σειρά από
µελέτες δείχνουν ότι ο χαµηλός αναπνεόµενος όγκος και ως εκ τούτου οι
χαµηλές πιέσεις εξασφαλίζουν ικανοποιητική ανταλλαγή αερίων και
βελτιώνουν την πρόγνωση συγκριτικά µε τη χρήση µεγάλων αναπνεόµενων
όγκων.16
• επιτρεπτή υπερκαπνία ή ελεγχόµενος υποαερισµός (permissive hypercapnia).
Ο αερισµός µε χαµηλό αναπνεόµενο όγκο (tidal Volume, VΤ) οδηγεί στη
µείωση του κυψελιδικού αερισµού και στη σχετική αύξηση του νεκρού
χώρου. Η υπερκαπνία φαίνεται ότι είναι καλά ανεκτή, εφ΄ όσον
εξασφαλιστεί η κατάλληλη οξυγόνωση. Αντένδειξη για την εφαρµογή του
ελεγχόµενου υποαερισµού αποτελεί η αυξηµένη ενδοκράνια πίεση και η
βαρειά αιµοδυναµική αστάθεια.42
Εναλλακτικές Τεχνικές Μηχανικού Αερισµού
Eκτός των στρατηγικών προστασίας του πνεύµονα οι τελευταίες
∆ιασκέψεις Οµοφωνίας για το µηχανικό αερισµό στην οξεία αναπνευστική
ανεπάρκεια,

ανεξαρτήτου

αιτιολογίας,

προτείνουν

τις

ονοµαζόµενες

"Εναλλακτικές Τεχνικές":2,17
• Εξωσωµατική Οξυγόνωση µε Μεµβράνες Οξυγόνου (Extracorporeal
Membrane Oxygenation, ECMO)
• Eξωσωµατική Κατακράτηση του CO2 (Extracorporeal CO2 Removal,
ECCO2R)
• Τραχειακή Εµφύσηση Αέρα (Tracheal Gas Insufflation, TGI)
• Αερισµός µε Υψηλές Συχνότητες (High Frequency Ventilation, HFV).
• Αερισµός µε Άρση της Θετικής Πίεσης (Airway Pressure Release
Ventilation, ARRV).
Ειδική αναφορά θα γίνει µόνο στον HFV λόγω του θέµατος της εργασίας.
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ΥΨΙΣΥΧΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ HIGH FREQUENCY
VENTILATION - HFV
Υψίσυχνος Αερισµός ορίζεται ως το είδος της µηχανικής υποστήριξης της
αναπνοής που χρησιµοποιεί αναπνευστική συχνότητα 4 φορές µεγαλύτερη από την
φυσιολογική. Ο όρος “HFV” χρησιµοποιήθηκε πρώτη φορά από το Drazen43 για
συχνότητες µεγαλύτερες του 1-2Hz.
Ο HFV προτείνεται ως µία εναλλακτική µορφή αερισµού για την αποφυγή
των επιπλοκών και των περιορισµών του συµβατικού µηχανικού αερισµού
(conventional mechanical ventilation, CMV). Η ανάπτυξη του βασίστηκε στη
διαπίστωση, ότι επαρκής αερισµός και ιστική οξυγόνωση µπορεί να επιτευχθεί
µε πολύ χαµηλό αναπνεόµενο όγκο και σε υψηλή αναπνευστική συχνότητα.44
Θεωρητικά τα πλεονεκτήµατα του HFV συγκριτικά µε τον CMV είναι:
• η ελαχιστοποίηση των κινδύνων του βαροτραύµατος και της καταστολής της
καρδιαγγειακής λειτουργίας µε την εφαρµογή του χαµηλού VT και των
χαµηλών µεταβολών των πιέσεων στους αεραγωγούς.
• η πρόληψη ή αποφυγή της επέκτασης της οξείας βλάβης του πνεύµονα.
• η βελτίωση της σχέσης αερισµού - αιµάτωσης λόγω των εναλλακτικών
µηχανισµών µεταφοράς των αερίων στον HFV.
• η διευκόλυνση χειρισµών στο χειρουργικό πεδίο ή η µείωση της
κινητικότητάς του, σε ειδικές συνθήκες.45
Είναι γνωστό ότι υπάρχουν διαφορές στην αναπνευστική συχνότητα εντός
του είδους (νεογνό - ενήλικας) και µεταξύ των διαφορετικών ειδών (άνθρωπος ζώα). Έτσι ως όριο για το HFV είναι: 60 αν.min-1 (1ΗΖ) για τον ενήλικα και
120 αν.min-1 (2ΗΖ) για το νεογνό. Ένα Hertz (Hz) αντιπροσωπεύει 1 κύκλο ανά
sec, έτσι η συχνότητα των 10 Hz αντιστοιχεί σε 600 αν.min-1. Οι βασικές
διαφορές του HFV από CMV όπως φαίνονται στο Σχήµα 5 είναι:
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Σχήµα 5. ∆ιαφορές στην Ppeak και τελικοεκπνευστική πίεση σε συχνότητα 10, 60 και
120αν.min-1. Σηµειώνεται η εµφάνιση τελικοεκπνευστικής πίεσης στις υψηλές
συχνότητες.

Pam

Μέγιστη πίεση

Τελικοεκπνευστική πίεση

• η αναπνευστική συχνότητα, που ορίζει το είδος του υψίσυχνου αερισµού
• ο αναπνεόµενος όγκος, ο οποίος είναι µικρότερος ή ίσος µε τον ανατοµικό
νεκρό χώρο (VD).
• ο βραχύς εισπνευστικός χρόνος (Ti), ο οποίος στο CMV στους ενήλικες είναι
συνήθως 0.2 – 1.2 sec ενώ στο HFV µπορεί να µειωθεί ως 0.001sec και
• η χαµηλότερη µέγιστη πίεση των αεραγωγών.46
ΕΙ∆Η ΥΨΙΣΥΧΝΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Ο όρος HFV αναφέρεται σε ένα σύνολο τεχνικών αερισµού. Η διάκριση
µεταξύ των διαφορετικών τεχνικών βασίζεται κυρίως στην αναπνευστική
συχνότητα και στον τρόπο παροχής αερίων από τον αναπνευστήρα. (Πίνακας 1)
Τα κύρια είδη του HFV είναι τρία τα οποία µπορούν να διαιρεθούν σε δύο
οµάδες: α) παθητική εκπνοή (HFPPV, HFJV) και β) ενεργητική εκπνοή (HFO).
Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά Υψίσυχνου Αερισµού
-1

Συχνότητα (min )
VT (ml/Kg)
Εκπνοή
Χαρακτηριστικά ροής
PEEP
Τεχνική εφαρµογή

HFPPV

HFJV

HFOV

60-120 (1-2 Ηz)

60-240 (1-4 Hz)

180-1200 (3-20 Hz)

2,5-3,5

1,5-2,5

0,8-2

Παθητική

Παθητική

Ενεργητική

Στροβιλώδης

Στροβιλώδης

Γραµµική Στροβιλώδης

0-20

0-20

0-20

Συµβατικός
αναπνευστήρας

Ειδικός
Αναπνευστήρας

Ειδικός Αναπνευστήρας
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ΥΨΙΣΥΧΝΟΣ

ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ

(HIGH FREQUENCY POSITIVE -

PRESSURE VENTILATION HFPPV).
O HFPPV είναι η πρώτη πρακτική εφαρµογή υψίσυχνου αερισµού η οποία
αναπτύχθηκε από τους Őberg και Sjóstrand (1969) µε σκοπό την αποφυγή των
σύγχρονων διακυµάνσεων της αρτηριακής πίεσης µε την αναπνοή για την
αξιόπιστη µελέτη του αντανακλαστικού του καρωτιδικού κόλπου.47 ΟΙ
ερευνητές για το σκοπό αυτό χρησιµοποίησαν ένα συµβατικό αναπνευστήρα µε
χαµηλή ενδοτικότητα και µε τη προσθήκη ηλεκτροµαγνητικής (solenoid)
βαλβίδας, κατόρθωσαν να χορηγήσουν µε επιτυχία, ελεγχόµενη ροή αέρα από
πηγή υψηλής πίεσης. Η µελέτη έγινε σε αναισθητοποιηµένα υγιή σκυλιά όπου
χορηγήθηκε µέσω ενδοτραχειακού καθετήρα αέρας µε συχνότητα 80 αν.min-1
και VT 3-4 ml/Kg, µε επαρκή ανταλλαγή αερίων. Το 1972, οι ίδιοι ερευνητές
χρησιµοποίησαν µε επιτυχία τον HFPPV για αερισµό 15 ασθενών σε
επεµβάσεις κοιλιάς.48
Η

HFPPV

χορηγείται

από

αναπνευστήρα

χαµηλής

εσωτερικής

ενδοτικότητας και µε αµελητέο συµπιεστό όγκο (Σχήµα 6).
Σχήµα 6. Σχηµατική παράσταση του αναπνευστήρα HFPPV. Από µίκτη αερίων τα
αέρια διέρχονται από τον υγραντήρα και µέσω µίας γεννήτριας ροής οδηγούνται στους
πνεύµονες.

air

Οι παράµετροι του αναπνευστήρα συνήθως είναι, αναπνευστική συχνότητα
f: 60-100αν.min-1,

VT: 3-4 ml/kg, σχέση I:E 0,3 και εκπνοή παθητική. Η

χορήγηση των αερίων γίνεται µέσω ενδοτραχειακού ή διατραχειακού σωλήνα.
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∆υνητικά πλεονεκτήµατα αυτής της τεχνικής είναι, οι µικρότερες πιέσεις
στους αεραγωγούς, η µεγαλύτερη καρδιαγγειακή σταθερότητα και η µειωµένη
κίνηση στο χειρουργικό πεδίο. Ο HFPPV έχει εφαρµοστεί µε επιτυχία κατά την
αναισθησία

σε

χειρουργικές

επεµβάσεις

όπως

λαρυγγοσκόπηση,

βρογχοσκόπηση, στη πλαστική χειρουργική της τραχείας, της καρδιάς και του
θώρακα. Επίσης έχει χρησιµοποιηθεί για µηχανικό αερισµό ενηλίκων και
νεογνών. 48,49
ΥΨΙΣΥΧΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ (HIGH FREQUENCY JET
VENTILATION HFJV)
O HFJV είναι ο πιο διαδεδοµένος τρόπος µηχανικής υποστήριξης της
αναπνοής από όλα τα είδη Υψίσυχνου Αερισµού σε ενήλικες. Η κλινική
εφαρµογή του απαιτεί ειδικά κατασκευασµένο αναπνευστήρα.
O HFJV είναι το είδος του υψίσυχνου αερισµού µε την ευρύτερη κλινική
εφαρµογή. Είναι µια προέκταση της τεχνικής που ανέπτυξε ο Sanders (1967), ο
οποίος χρησιµοποίησε την εκτόξευση συµπιεσµένων αερίων κατά τη διενέργεια
βρογχοσκόπησης και επέτυχε επαρκή οξυγόνωση και αερισµό σε ανθρώπους.50
Η τεχνική αυτή αναπτύχθηκε από τους Klain και Smith (1977) οι οποίοι
χορήγησαν σε σκυλιά από µία πηγή υψηλής πίεσης, ροή αερίων µέσω ενός
ακροφυσίου ή εγχυτή (jet injection)51 σε ένα τροποποιηµένο σύστηµα Sanders,
διατραχειακά στους πνεύµονες επιτυγχάνοντας επαρκή οξυγόνωση και αερισµό
µε συχνότητα 20-200αν.min-1.
Οι σύγχρονοι αναπνευστήρες HFJV είναι συνήθως ροής προκαθορισµένου
χρόνου (time-cycled flow generator) και παρέχουν αέρια υπό υψηλές πιέσεις
10-50 psi µέσω στενού διαµετρήµατος εγχυτή (1-3mm ή 14-16 gauge)
τοποθετηµένου στο τοίχωµα ειδικά σχεδιασµένου ενδοτραχειακού σωλήνα. Η
ροή των αερίων ελέγχεται από µία ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα, η λειτουργία της
οποίας ρυθµίζεται µε χρονοδιακόπτη. (Σχήµα 7)
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Σχήµα 7. Σχηµατική παράσταση του αναπνευστήρα HFJV. Από τον µείκτη τα αέρια
εισέρχονται στον αναπνευστήρα και µέσω µίας βαλβίδας που ρυθµίζει την οδηγό πίεση
κατευθύνονται στους αεραγωγούς. Στο εκπνευστικό σκέλος µπορεί να προστεθεί
βαλβίδα PEEP.

Στο HFJV η αναπνευστική συχνότητα κυµαίνεται από 60-300 αν.min-1µε
συνήθη αναπνεόµενο όγκο 2-5 ml/kg, σχέση εισπνοής-εκπνοής από 1:2 ως 1:8.
Η εκπνοή είναι παθητική και εξαρτάται από την ελαστική επαναφορά των
πνευµόνων.46
Οι αρχικοί σκοποί της χρήσης του HFJV ήταν:
• σταθερό χειρουργικό πεδίο, ανεξάρτητα από τις κινήσεις των πνευµόνων.
• καλύτερη πρόσβαση στο χειρουργικό πεδίο µε παράλληλη δυνατότητα
οξυγόνωσης κατά τη βρογχοσκόπηση και λαρυγγοσκόπηση.
• µείωση των επιπτώσεων του µηχανικού αερισµού στο καρδιαγγειακό
σύστηµα.
• ελάττωση του κινδύνου βαροτραύµατος συγκριτικά µε το CMV.
• καλύτερη µέθοδος διατήρησης του αερισµού επί παρουσίας µεγάλης
διαφυγής αέρα (π.χ. βρογχοπλευριτικό συρύγγιο).
Ο HFJV εφαρµόζεται τόσο στην αναισθησία για χειρουργική στους
πνεύµονες και στους ανώτερους αεραγωγούς όσο και στην εντατική ιατρική για
τη µηχανική υποστήριξη ασθενών µε βρογχοπλευριτικό συρίγγιο ή ως
εναλλακτική µορφή αερισµού στην ALI και στο ARDS.52,53,31
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ΥΨΙΣΥΧΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ (HIGH FREQUENCY OSCILLATION
VENTILATION HFOV).
O HFOV περιγράφηκε πρώτη φορά από τον Lunkenheimer και συν54
(1972),

οι

οποίοι

επέτυχαν

επαρκή

ανταλλαγή

αερίων,

σε

σκυλιά,

κατευθύνοντας ταλαντώσεις µε κυκλικές πιέσεις, που παρήγοντο από ένα
µεγάφωνο στην τραχεία µε συχνότητες 1200-3000αν.min-1 (20-50Hz). Το
εκπνεόµενο CO2 απορροφάτο από ένα κάνιστρο µε νατράσβεστο ενώ το Ο2
χορηγείτο µέσω ενός πλάγιου καθετήρα (bias flow). Το πείραµα επαναλήφθηκε
σε σκυλιά µε την τοποθέτηση ενός ηλεκτροµαγνητικού δονητή προσκοληµένου
στον ενδοτραχειακό σωλήνα σε συχνότητες 23 έως 40 Ηz 1380-2400 αν.min-1.
Ο HFOV διαφέρει από τις δύο προηγούµενες τεχνικές αερισµού διότι
τόσο η εισπνευστική όσο και η εκπνευστική φάση είναι ενεργητικές.
Οι συσκευές που έχουν χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ταλαντώσεων µε
υψηλή συχνότητα είναι: αντλίες µε έµβολα και µαγνητικοί κινητήρες. Κατά τον
HFOV ο αναπνευστήρας δεν έχει τη δυνατότητα να χορηγεί φρέσκα αέρια στον
ασθενή, και η ροή Ο2 γίνεται µέσω παράπλευρου συστήµατος (bias) καθώς
επίσης και η αποµάκρυνση του CO2 µε ειδικό κάνιστρο νατρασβέστου.55
(Σχήµα 8)
Σχήµα 8. Σχηµατική παράσταση του αναπνευστήρα HFO. Τα αέρια προωθούνται
στους πνεύµονες µέσω αντλίας µε έµβολο ή ενός µαγνητικού κινητήρα.

Σήµερα χρησιµοποιείται ευρέως κατά τον αερισµό νεογνών µε
αναπνευστική ανεπάρκεια (IRDS) µε πολύ καλά αποτελέσµατα56,57.
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟΝ
ΥΨΙΣΥΧΝΟ ΑΕΡΙΣΜΟ

ΑΕΡΙΣΜΟΣ
O Kirby (1980) τονίζει ότι "η συµβατική γνώση της φυσιολογίας των
πνευµόνων, δεν µας έχει προετοιµάσει για την κατανόηση του υψίσυχνου
αερισµού και µέχρι σήµερα παραµένουν αµφιλεγόµενοι οι µηχανισµοί που
διέπουν την ανταλλαγή των αερίων58 όταν o VT<V.
Η κλασική γνώση της µεταφοράς αερίων στους πνεύµονες βασίζεται στην
αρχή, ότι αυτή λαµβάνει χώρα σε δύο διαφορετικές περιοχές των πνευµόνων. Η
πρώτη περιοχή αφορά τον ανατοµικό νεκρό χώρο και τους τελικούς
αεραγωγούς, όπου η µεταφορά γίνεται, κυρίως λόγω του φαινοµένου της
µετακίνησης φορτίου αέρα (bulk transport).

∆εύτερη, είναι η κυψελιδική

περιοχή, όπου ο κύριος τρόπος µεταφοράς αερίων είναι η µοριακή διάχυση
(molecular diffusion).4 Βάσει αυτής της θεωρίας για να είναι ικανοποιητική η
ανταλλαγή αερίων, ο αναπνεόµενος όγκος πρέπει να υπερβαίνει τον νεκρό
χώρο. Αυτή η αποτελεί τη βάση της κατασκευής συµβατικών αναπνευστήρων
αρνητικής ή θετικής πίεσης.
Στο

συµβατικό

µηχανικό

αερισµό

χρησιµοποιούνται

χαµηλές

αναπνευστικές συχνότητες σε συνδυασµό µε VT>VD, οπότε ο κυψελιδικός
αερισµός επιτυγχάνεται κυρίως λόγω της µετακίνησης φορτίου αέρα εντός και
εκτός των πνευµόνων (bulk flow). Ο Briscoe και συν. (1954) διαπίστωσαν ότι
VT 400 ml, είναι επαρκής όγκος για την ανταλλαγή αερίων στους ενήλικες. Ο
κυψελιδικός αερισµός VA περιγράφεται από την εξίσωση:59 VA= f (VT - VD)
Στο HFV o αναπνεόµενος όγκος είναι συνήθως µικρός ή ακόµα µικρότερος
του ανατοµικού νεκρού όγκου και η αναπνευστική συχνότητα µεγαλύτερη της
φυσιολογικής. Ο Henderson και συν. (1915) απέδειξαν ότι ικανοποιητική
ανταλλαγή αερίων επιτυγχάνεται ακόµα και µε VT<VD.60 Σε αυτές τις συνθήκες
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για την επαρκή αποβολή του CO2 και τη µεταφορά του O2 µεταξύ κυψελίδων
και περιβάλλοντος θα πρέπει να αναζητηθούν µηχανισµοί διαφορετικοί από τη
µετακίνηση φορτίου αέρα, στους πνεύµονες διαφορετικά η σχέση:
VA = f x (VT - VD) καθίσταται χωρίς σηµασία όταν VT < VD

Οι ακριβείς µηχανισµοί της αποβολής του CO2 στον HFV δεν έχουν
πλήρως διευκρινιστεί, φαίνεται όµως ότι ο κατά λεπτό αερισµός εξαρτάται
περισσότερο από τον αναπνεόµενο όγκο συγκριτικά µε τον CMV.61
Στον HFV, η αποβολή του CO2 στη µονάδα του χρόνου (VCO2) εξαρτάται
από το γινόµενο f a x VTb παρά τις απόλυτες τιµές της f ή του VT. Οι τιµέςa και b
έχει βρεθεί ότι είναι µεταξύ 0,75 έως 1,24 και 1 έως 2,2 αντίστοιχα.62
Άλλο πρόβληµα είναι ότι ο VT στον υψίσυχνο αερισµό εξαρτάται κυρίως
από τη συχνότητα και από τις µηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού
συστήµατος, ως εκ τούτου, η αύξηση αυτών των δύο παραµέτρων οδηγεί στην
ελάττωση του VT.63 Έτσι θεωρητικά, οι µεταβολές στο

µέγεθος του

ενδοτραχειακού σωλήνα, στις αντιστάσεις των αεραγωγών και της πνευµονικής
ενδοτικότητας µπορεί να επηρεάσουν τη µερική τάση του CO2 στο αρτηριακό
αίµα περισσότερο από παρόµοιες µεταβολές στο CMV. Όµως παρόλα αυτά στο
HFV η κατανοµή των αερίων στους πνεύµονες φαίνεται πιο οµοιογενής και
αυτό ίσως οφείλεται στους εναλλακτικούς τρόπους µεταφοράς των αερίων.64
Όριο επικράτησης των εναλλακτικών µηχανισµών µεταφοράς αερίων στο
HFV είναι η αναπνευστική σχέση: 2-40 Hz 120-2400 αν.min-1, οι προτεινόµενοι
δε µηχανισµοί µεταφοράς αερίων στον HFV είναι οι εξής:46
Μετακίνηση φορτίου αέρα (Bulk convection):
Αφορά στην παροχή αερίων, µέσω όλων των συστηµάτων υψίσυχνου
αερισµού, στους µεγάλους αεραγωγούς (Σχήµα 9Α).

Ως εκ τούτου, οι

κυψελίδες που είναι σε στενή επαφή µε αυτούς αερίζονται µέσω αυτού του
µηχανισµού, άµεσος κυψελιδικός

αερισµός.4 Ο τρόπος αυτός µεταφοράς

αερίων καθίσταται λιγότερο σηµαντικός όσο ο VT προσεγγίζει ή είναι
µικρότερος του VD.
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Σχήµα 9. Σχηµατική παράσταση των πιθανών µηχανισµών µεταφοράς αερίων στον
Υψίσυχνο Αερισµό.45

Α) άµεσος αερισµός µε χαµηλό VΤ στις εγγύς κυψελίδες µόνο στη µαύρη
περιοχή, Β) εκκρεµοειδής κίνηση µεταξύ γειτονικών κυψελίδων λόγω
διαφορετικής χρονικής σταθεράς, C) (i) προφίλ εισπνευστικής συχνότητας (ii)
προφίλ εκπνευστικής ταχύτητας, (iii) τελικό προφίλ ταχύτητας, D) (i) συνθήκες
µη ροής. (ii) αξονική διασπορά (iii) ακτινωτή µίξη αερίων.
Εκκρεµοειδής κίνηση αέρα (Pendeluft)
Αναφέρεται στη µίξη των αερίων µεταξύ γειτονικών περιοχών του
πνεύµονα. Η ανοµοιογενής σταθερά χρόνου (RC), στις διάφορες περιοχές του
πνεύµονα έχει ως αποτέλεσµα οι γρήγορες κυψελίδες να αδειάζουν στις αργές,
ασύγχρονη ταλάντωση γειτονικών περιοχών (Σχήµα 9Β). Συνεπώς, κάποιες
φορές η ανταλλαγή αερίων µεταξύ γειτονικών κυψελίδων είναι τρεις φορές
ταχύτερη

συγκριτικά

µε

την

ολική

του

πνεύµονα.

Ως

εκ

τούτου

οµογενοποιούνται οι περιφερικές συγκεντρώσεις των αερίων µε αποτέλεσµα την
ελάττωση του VD και τη βελτίωση της ανταλλαγής των αερίων.65
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Aσύµµετρο προφίλ ταχύτητας (Coaxial flow–Asymmetric velocity
profiles)
Στους µικρούς αεραγωγούς η ροή είναι γραµµική και το προφίλ της έχει
σχήµα παραβολικό. Σε αυτές στις συνθήκες τα µόρια των αερίων δεν έχουν την
ίδια ταχύτητα, εκείνα που βρίσκονται κοντά στα τοιχώµατα των αεραγωγών
"ταξιδεύουν" βραδύτερα, συγκριτικά µε τα µόρια που κινούνται στο κέντρο της
ροής. Όταν η ροή αντιστραφεί, τα µόρια των αερίων ευθυγραµµίζονται
χάνοντας το παραβολικό τους προφίλ, µε αποτέλεσµα κάποια µόρια να οδεύουν
ακόµα περιφερικά ενώ άλλα να οδεύουν στους εγγύς αεραγωγούς (Σχήµα 9C).66
Αυτή η αµφίδροµη και ταυτόχρονη ροή συνεισφέρει τόσο στην οξυγόνωση όσο
στην αποµάκρυνση του CO2 κυρίως σε πολύ υψηλές συχνότητες όπου υπάρχει
µικρή διαφορά χρόνου εισπνοής εκπνοής.
∆ιασπορά (διασκόρπιση), (Taylor dispersion)
Είναι η ακτινωτή διασπορά µορίων αερίων κατά µήκος του µετώπου της
ροής µε υψηλή ταχύτητα και συνδυάζει τη µετακίνηση φορτίου αέρα και την
µοριακή διάχυση µε αποτέλεσµα την αύξηση µίξης αερίου (Σχήµα 9D). Η
διασπορά αερίων επηρεάζεται από το είδος της ροής, γραµµική ή στροβιλώδης,
καθώς επίσης από την ύπαρξη διακλαδώσεων στους αεραγωγούς.67
Μοριακή διάχυση (Molecular diffusion)
Στο HFV αναπτύσσονται µεγάλες ταχύτητες > 50cm-sec, γεγονός που
καθιστά την κίνηση των µορίων αέρα τυχαία. Η διέγερση της διάχυσης µορίων
ενεργοποιεί σε κίνηση γειτονικά µόρια, τα οποία εκτοξεύονται στους
περιφερικώτερους αεραγωγούς. Αυτός είναι ο κύριος µηχανισµός για τη µίξη
αερίων πλησίον της κυψελιδοτριχοειδικής µεµβράνης τόσο στον CMV όσο και
στον HFV.68
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Καρδιογενής µίξη (Cardiogenic mixing)
Οι καρδιακές συσπάσεις επάνω στους πνεύµονες ενεργοποιούν σηµαντικά
την µίξη των αερίων στην περιφέρεια του πνευµονικού παρεγχύµατος.69
Ως εκ τούτου, η µεταφορά των αερίων στο HFJV θεωρείται ότι
επιτυγχάνεται από τη ταυτόχρονη συνεργασία και σε διαφορετικό βαθµό όλων
τον αναφερόµενων µηχανισµών καθώς επίσης, από τις παραµέτρους στον
αναπνευστήρα, από τις περιοχικές µηχανικές ιδιότητες του πνεύµονα και την
υποκείµενη νόσο.
ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ
Η αρτηριακή οξυγόνωση τόσο στον υψίσυχνο όσο και στον συµβατικό
αερισµό εξαρτάται από τη συγκέντρωση του εισπνεόµενου οξυγόνου (FiO2), τον
κυψελιδικό αερισµό, τη διατήρηση των πνευµονικών όγκων κυρίως όµως από
τη Pmean.4 Η Pmean είναι η πίεση που αντιστοιχεί στον µέσο όγκο των
πνευµόνων πάνω από την FRC και αντανακλά την µέση κυψελιδική πίεση
(mPalv). Στον HFJV (Σχήµα 10), έχει αποδειχτεί ότι η Pmean έχει καλή
συσχέτιση (r: 0.99) µε την µέση κυψελιδική πίεση.70
Σχήµα 10. Συσχέτιση της µέσης κυψελιδικής πίεσης (mPalv) και της µέσης πίεσης των
αεραγωγών σε ασθενείς µε οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια σε µηχανικό αερισµό µε
HFJV.70

Η Pmean στον HFJV πρέπει να µετράται στην τραχεία τουλάχιστον 5 cm
κάτω από το σηµείο έγχυσης του jet για την αποφυγή των αρνητικών πιέσεων
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που οφείλονται στη εισροή αερίων (entrainment).

Σε ασθενείς µε

φυσιολογικούς πνεύµονες η Pmean δεν υπερβαίνει τα 5cmH2O ενώ σε οξεία
βλάβη πνεύµονα υπάρχει στενή συσχέτιση της αύξησης της Pmean µε τη
βελτίωση της αρτηριακής οξυγόνωσης.
Στον CMV, οι πνευµονικοί όγκοι µεταβάλλονται κυκλικά από ένα
κατώτερο σηµείο διάνοιξης των κυψελίδων που προσδιορίζεται από την PEEP
έως ένα ανώτερο σηµείο όπως είναι γνωστό από την καµπύλη πίεσης-όγκου,
ενώ στο HFV οι πνευµονικοί όγκοι παραµένουν σχετικά σταθεροί µε
διακυµάνσεις µικρού εύρους γύρω από το µέσο πνευµονικό όγκο.45 Ως εκ
τούτου, θεωρητικά ο ΗFV υπερέχει του CMV διότι αποφεύγεται η ατελεκτασία
και η υπερδιάταση του πνευµονικού παρεγχύµατος µε τη χρήση υψηλής
τελικοδιαστολικής πίεσης χωρίς την απαίτηση υψηλής Ppeak για τη διατήρηση
του αερισµού.
Είναι γνωστό, ότι η οξυγόνωση των ατελεκτασικών περιοχών των
πνευµόνων σε ύπτια θέση, στο ARDS τόσο στο CMV όσο και στο HFV
εξαρτάται από α) τη µέση πίεση αεραγωγών (Pmean) και β) την κλίση της
καµπύλης πίεσης-όγκου (P-V curve) και γ) από χειρισµούς στράτευσης
κυψελίδων (recruitment). Η εφαρµογή πιέσεων µεγαλυτέρων της Pmean, για
ορισµένα δευτερόλεπτα, επιτρέπουν κατά την εκπνοή, σε δεδοµένη πίεση, ο
πνεύµονας να περιέχει περισσότερο όγκο.
Ο µηχανικός αερισµός σε πιέσεις χαµηλότερες από το κατώτερο σηµείο
της πίεσης διάνοιξης κυψελίδων (opening pressure-lower inflection point) στη
καµπύλη P-V επιδεινώνει τις πνευµονικές βλάβες.71 Για το λόγο αυτό θεωρείται
απαραίτητη η χρήση της PEEP και ο προσδιορισµός της πίεσης διάνοιξης κατά
την εφαρµογή του HFJV στη βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΨΙΣΥΧΝΟΥ
ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ JET ΑΕΡΙΩΝ (HFJV)
Η παρούσα µελέτη έγινε µε αναπνευστήρα HFJV και ως εκ τούτου
ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των ιδιαιτεροτήτων του συγκεκριµένου
είδους αναπνευστήρα, µηχανικού αερισµού, των κλινικών εφαρµογών και
επιπλοκών του.
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ ΜΕ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (JET)
ΑΕΡΙΩΝ
Η χορήγηση αερίων µε jet απαιτεί ειδικές κατασκευαστικές προδιαγραφές
ώστε να επιτευχθούν χαµηλές µέγιστες πιέσεις στους αεραγωγούς και
ικανοποιητική οξυγόνωση απαιτούνται:
• µικρή εσωτερική ενδοτικότητα όλων των αγωγών και συνδετικών που
οδηγούν τα αέρια από τον αναπνευστήρα στον ασθενή ώστε να
ελαχιστοποιείται η απώλεια VT κατά την εισπνοή για να αποφεύγεται η
συµπίεση και η διάταση των αγωγών.
• δυνατότητα παροχής στιγµιαίας υψηλής ροής αέρα κατά την εισπνοή για τη
διασφάλιση κατάλληλου VT, (τουλάχιστον 60 αν.min-1) µε χρόνο εισπνοής
20% (διάρκεια ροής 0.2 sec) συνεπώς

ροές από 0.5-1.5 l.sec-1 ώστε ο

αναπνευστήρας να παρέχει VT τουλάχιστον 100-300 ml.
• ο αναπνευστήρας και το αναπνευστικό κύκλωµα δεν πρέπει να αυξάνουν τον
ολικό όγκο του φυσιολογικού νεκρού χώρου (VD) του ασθενούς (Σχήµα 11).
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Σχήµα 11. Σχηµατικό διάγραµµα του αναπνευστήρα HFJV (Bromsgrove Jet
Ventilator)72

Οι σύγχρονοι αναπνευστήρες HFJV είναι συνήθως γεννήτριες ροής
προκαθορισµένου χρόνου δηλαδή επιτρέπουν να µεταβάλλεται η εισπνευστική
πίεση και ο αναπνεόµενος όγκος µέσω προσαρµογής του χρόνου εισπνοής και
της ροής. Η αρχή λειτουργίας τους στηρίζεται στη χρήση ενός εγχυτή, jet, µέσω
του οποίου εκτοξεύονται τα αέρια κατευθείαν µέσα στους αεραγωγούς από τον
αναπνευστήρα.4,45
Σε κάθε αναπνευστικό κύκλο από ένα µείκτη οξυγόνου - αέρα µε υψηλή
πίεση τα αέρια φθάνουν σε ένα ρυθµιστή πίεσης ο οποίος έχει τη δυνατότητα να
καθορίζει την τελική οδηγό πίεση (drive pressure, Pdr) µεταξύ 10 - 50 psi. Η
ροή των αερίων είναι διακοπτόµενη και ελέγχεται από µία ή περισσότερες
ηλεκτροµαγνητικές βαλβίδες (solenoid) σε παράλληλη σύνδεση. Ο χρόνος
διάνοιξης της βαλβίδας, ρυθµίζεται από ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα το οποίο
επιτρέπει τις µεταβολές της αναπνευστικής συχνότητας και του εισπνευστικού
χρόνου. Τα αέρια φθάνουν στους πνεύµονες µέσω του εγχυτή jet, ο οποίος είναι
ένας καθετήρας στενού διαµετρήµατος (14-16 gauge) ενσωµατωµένος στο
τοίχωµα ενός ειδικά σχεδιασµένου ενδοτραχειακού σωλήνα (NCC Hi-Lo Jet
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Tube, Argyle, NY) ή σπανιότερα µέσω καθετήρα που τοποθετείται άµεσα στην
τραχεία. (Σχήµα 12).
Σχήµα 12.
Ο ειδικά σχεδιασµένος ενδοτραχειακός σωλήνας για χορήγηση αερίων µε
jet φέρει δύο επιπλέον αυλούς, ένας για τη λήψη των πνευµονικών πιέσεων και ένας για
τη χορήγηση των αερίων µε jet.
καθετήρας jet
καθετήρας πίεσης

αεροθάλαµος

Μέσω ενός επικουρικού κυκλώµατος εξασφαλίζεται η συνεχής ύγρανση
και θέρµανση των παρεχοµένων αερίων.
Συνήθως, χρησιµοποιούνται συχνότητες 100-150 αν.min-1, οδηγός πίεση
10-40 psi, χρόνος εισπνοής από 20-50%, αναπνεόµενος όγκος 2-5 ml/Kg µε
κατά λεπτό αερισµό 40-50 l.min-1. Η εκπνοή είναι παθητική και εξαρτάται από
την ελαστική επαναφορά των πνευµόνων. Η κυµατοµορφή της ροής, είναι
συνήθως τετράγωνη ή καθοδική επιτρέποντας έτσι επιπλέον ροή κατά την
πρώιµη φάση της εκπνοής µέσω µίας βαλβίδας αναπήδησης (bounce valve).
Η τεχνική του HFJV προβλέπει µία ανοικτή εκπνευστική οδό στο εγγύς
άκρο του ενδοτραχειακού σωλήνα µε αποτέλεσµα την πιθανή συµπαράσυρσηεισροή αερίων (entraintment VE) από το περιβάλλον καθώς αυτά φτάνουν στην
τραχεία µε µεγάλες ταχύτητες µέσω του στενού καθετήρα jet.
Το φαινόµενο αυτό, βασίζεται στην αρχή του Bernoulli: "όσο αυξάνεται η
ταχύτητα της ροής αερίων στο κέντρο ενός αγωγού τόσο ελαττώνεται η πίεση
στην περιφέρεια της ροής µε τελικό αποτέλεσµα την αύξηση της πίεσης στο
πρόσθιο τµήµα της", δηλαδή η έντονη πτώση της πίεσης συµβαίνει πλησίον του
άκρου του jet που αντιρροπείται από την εισροή των εκπνεοµένων αερίων.46
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Έτσι όχι µόνο αυξάνει ο VT γεγονός ίσως χρήσιµο, αλλά πιθανό
διαφοροποιείται η τελική σύσταση του εισπνεοµένου µείγµατος αερίων που
φθάνει στις κυψελίδες. Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος τα
κυκλώµατα του HFJV, περιλαµβάνουν ένα ροόµετρο µε δυνατότητα χορήγησης
30 l/min και ρυθµιζόµενης συγκέντρωσης Ο2 (FiO2) που συνδέεται στο σύστηµα
jet, µέσω συνδετικού τριών δρόµων (3way). Ο τελικός παρεχόµενος VT στους
πνεύµονες είναι συνάρτηση της Pdr, της θέσης του καθετήρα jet, του Τi της
αναπνευστικής συχνότητας καθώς επίσης του VE. VT = Vjet + VE.
O VE καθορίζεται από την ταχύτητα του αερίου jet, το προφίλ της ροής, το
εύρος του εγχυτή, το σηµείο τοποθέτησής του στους αεραγωγούς και από τις
µηχανικές ιδιότητες (αντίσταση και ενδοτικότητα) του κάθε ασθενούς.72,73
Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί βαλβίδα PEEP εάν είναι απαραίτητη στο
εκπνευστικό σκέλος του αναπνευστικού κυκλώµατος.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ
Κατά τον HFJV χρησιµοποιούνται υψηλές πιέσεις, ως εκ τούτου είναι
αναγκαίος ο προσεκτικός σχεδιασµός των συστηµάτων ασφαλείας του
αναπνευστήρα. ∆εν αρκούν µόνο ηχητικά ή φωτεινά προειδοποιητικά
συστήµατα αλλά είναι αναγκαίοι αυτόµατοι µηχανισµοί, οι οποίοι µε ελάχιστο
χρόνο απόκρισης µπορούν να λειτουργούν ή ως διακόπτες πίεσης, ή µέσω
εναλλακτικής οδού να διανοίγουν κυκλώµατα αποσυµπίεσης.
Ο αναπνευστήρας HFJV πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ρύθµισης και
ελέγχου των εξής παραµέτρων:
• η συγκέντρωση του εισπνεόµενου Ο2 να ρυθµίζεται από 21% ως 100%, αυτό
επιτυγχάνεται µε µία βαλβίδα µίξης αέρα / οξυγόνου, η οποία συνδέεται
άµεσα στην κεντρική παροχή του νοσοκοµείου,
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• δυνατότητα ρύθµισης της πίεσης των αερίων µε µειωτήρα πίεσης. Η
παράµετρος αυτή, κυρίως, καθορίζει τον VT, όσο µεγαλύτερη είναι η πίεση
τόσο µεγαλύτερη θα είναι η ροή µέσω του τρήµατος της βαλβίδας.
• κυκλώµατα χρόνου τα οποία ελέγχουν την ηλεκτοµαγνητική (solenoid)
βαλβίδα. Αυτά είναι, ένα για την αναπνευστική συχνότητα και ένα για τον
χρόνο εισπνοής (χρόνος ανοίγµατος βαλβίδας). Κάθε µεταβολή αυτών των
παραµέτρων επηρεάζει τον VT. Αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας
οδηγεί στην µείωση διάρκειας της ροής των αερίων ενώ η αύξηση του
εισπνευστικού χρόνου έχει το αντίθετο αποτέλεσµα. Ο VT που παράγεται
από τον αναπνευστήρα είναι αποτέλεσµα της συνισταµένης αυτών των
ανεξαρτήτων συστηµάτων ελέγχου.46
Για να είναι ασφαλής η χρήση του HFJV σε ασθενείς ο αναπνευστήρας
πρέπει να διαθέτει:
• ύγρανση και θέρµανση των εισπνεοµένων αερίων
• δυνατότητα ρύθµισης αναπνευστικής συχνότητας από 0-400 αν.min-1
• δυνατότητα µεταβολής της σχέσης I:E ανεξάρτητα της αναπνευστικής
συχνότητας
• οθόνη για συνεχή καταγραφή του MV, του Vjet και της Pdr
• συνεχή καταγραφή όλων των πιέσεων στους αεραγωγούς
• συναγερµό για χαµηλή και υψηλή πίεση στους αεραγωγούς
ΥΓΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ HFJV

ΤΩΝ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΕΡΙΩΝ

ΤΟΥ

Η προστασία της λειτουργικής ακεραιότητας του βλεννογόνου του
αναπνευστικού συστήµατος µε ύγρανση και θέρµανση των εισπνεοµένων
αερίων αποτελεί σηµαντικό µέρος του µηχανικού αερισµού1,40. Αυτό
επιτυγχάνεται εύκολα κατά τον HFPPV και HFO, ενώ η ύγρανση και θέρµανση
των αερίων στο HFJV είναι προβληµατική, και οφείλεται στις διαφορετικές
συχνότητες ροής αερίων. Στο HFPPV η ροή είναι 10-20 Lmin-1, στο HFO 6-10
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Lmin-1 ενώ στο HFJV δηµιουργείται ροή αερίων 20-60 Lmin-1 από µία ξηρά
πηγή υψηλής πίεσης που εισέρχεται στην τραχεία κάθε λεπτό.4
Εάν ο HFJV πρόκειται να χρησιµοποιηθεί σε ασθενή για πάνω από δύο
ώρες, τότε η ύγρανση και θέρµανση του µίγµατος αερίων είναι αναγκαία.
Σε ένα σηµαντικό βαθµό η ανεπιτυχής εφαρµογή του HFJV δεν οφείλεται
στην ορθότητα της τεχνικής αλλά στην δυσκολία της αντιµετώπισης του
προβλήµατος της ύγρανσης.
Η δυσκολία αυτή οφείλεται στη µεγάλη διαφορά µεταξύ της Pdr και της
πίεσης στους αεραγωγούς µε αποτέλεσµα το έντονο πάγωµα των αερίων στην
τραχεία. Ως εκ τούτου, η θερµοκρασία των αερίων στις σωληνώσεις πρέπει να
φθάνει τους 60o C και να καταλήγει στην τραχεία τους 37ο C. Στην πράξη, ο
µόνος τρόπος να επιτευχθεί αυτό στο HFJV είναι η χρήση θερµού εξαερωτήρα.
Αυτό διασφαλίζεται µε συνεχή και σταθερή έγχυση απεσταγµένου νερού που
εξαερούται στους 100ο C και φθάνει στο µίγµα των εισπνεοµένων αερίων σε
κάθε αναπνοή. Για το σκοπό αυτό τοποθετούνται ηλεκτρικές αντιστάσεις στα
τοιχώµατα των συνδετικών σωλήνων προς αποφυγή ψύξης και συµπύκνωσης
των αερίων και έτσι η θερµοκρασία παραµένει πάνω από 60ο C.74
Η ανεπάρκεια ύγρανσης στο HFJV δύναται να προκαλέσει βλάβες στην
τραχεία ή απόφραξη των αεραγωγών από ξηρές πνευµονικές εκκρίσεις.75 Ένας
από τους λόγους που συνδυάσθηκε ο HFV µε τον συµβατικό αερισµό είναι η
βελτίωση της ύγρανσης. Τα τελευταία χρόνια έχει επιλυθεί η τεχνική αυτή
δυσκολία µε ειδική µονάδα θέρµανσης και ύγρανσης προσαρτηµένη στον ίδιο
τον αναπνευστήρα HFJV.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟΝ HFJV
Στον υψίσυχνο αερισµό έχουν µελετηθεί διαφορετικοί τρόποι παροχής jet
αερίων στη τραχεία όπως:
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Συστήµατα έγχυσης µε χρήση µεταλλικού εγχυτή:
Χρησιµοποιούνται µεταλλικοί βραχείς εγχυτές, µήκους 4-5 cm µε
διαφορετική εσωτερική διάµετρο, οι οποίοι µε συνδετικό τριών δρόµων,
στερεώνονται στη τραχειοστοµία ή στον ΕΤΣ.

Επίσης µπορεί να εισαχθεί

διαδερµικά στην τραχεία ένας άκαµπτος σωλήνας, η χρήση του οποίου
προϋποθέτει πλήρη βατότητα των άνω αεραγωγών και σταθερή στήριξη για
αποφυγή µετακίνησής του. Η µέθοδος αυτή έχει χρησιµοποιηθεί στη
χειρουργική του λάρυγγα, των φωνητικών χορδών και σε δύσκολη
διασωλήνωση.76
Σύστηµα έγχυσης µέσω ειδικού ΕΤΣ:
Ο τρόπος αυτός, προϋποθέτει τη χρήση ειδικού ενδοτραχειακού σωλήνα
Hi-Lo jet (Σχήµα 13), o οποίος φέρει δύο συµπληρωµατικά κανάλια, που
καταλήγουν στον αναπνευστήρα, ένα κανάλι για χορήγηση jet αερίων, το οποίο
σταµατά 6cm πριν από το απώτερο άκρο του ΕΤΣ και ένα άλλο για την µέτρηση
των πιέσεων στους αεραγωγούς. Αυτός ο τρόπος είναι ο πλέον ασφαλής για τη
χρήση του HFJV διότι επιτρέπει την αναρρόφηση εκκρίσεων του ασθενούς
χωρίς την αποσύνδεση από τον αναπνευστήρα και την κίνηση της κεφαλής. Η
θέση του άκρου για το jet, πλησίον της καρίνας, προσφέρει δύο πλεονεκτήµατα:
την σχετική µείωση του ανατοµικού νεκρού χώρου, και της παγίδευσης αέρα.
Το σύστηµα αυτό έγχυσης µε Hi-Lo jet ΕΤΣ

υπερέχει ως προς την στην

αποβολή του CO277.
Συστήµατα έγχυσης µε χρήση ενδοτραχειακών και ενδοβρογχικών καθετήρων:
Είναι καθετήρες µικρής εσωτερικής διαµέτρου που χρησιµοποιούνται σε
ειδικές επεµβάσεις είτε µέσω ΕΤΣ είτε µέσω εύκαµπτου ή άκαµπτου
βρογχοσκοπίου.78 Λόγω του µεγάλου µήκους > 30 cm και µικρής εσωτερικής
διαµέτρου < 2 mm προκαλούν αυξηµένη αντίσταση στη ροή αέρα και απαιτούν
υψηλή οδηγό πίεσης για να χορηγήσουν επαρκή VT.
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ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΥΨΙΣΥΧΝΟΥ
ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ JET ΑΕΡΙΩΝ (HFJV)
Η κλινική εφαρµογή των διαφόρων µορφών του HFV σε ανθρώπους,
καθυστέρησε συγκριτικά µε τις πειραµατικές µελέτες σε ζώα. Ο κυριότερος
λόγος ήταν η τεχνική δυσκολία κατασκευής αναπνευστήρων που θα πληρούσαν
κριτήρια ασφάλειας για τον ασθενή. Ο αναπνευστήρας για HFJV είναι ο πρώτος
που χρησιµοποιήθηκε για κλινικές µελέτες σε αναπνευστική συχνότητα 100200 αν.min-1 σύµφωνα µε τις ειδικές προδιαγραφές λειτουργίας που έθεσε η
FDA.79
Μέχρι σήµερα ο HFJV έχει εφαρµοστεί ευρέως τόσο σε υγιείς πνεύµονες
όσο και σε παθολογικούς. Οι κυριότεροι τοµείς κλινικών εφαρµογών του HFJV
είναι:
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Τα πλεονεκτήµατα του HFJV συγκριτικά µε τον CMV για επεµβατικές
διαδικασίες στους ανώτερους αεραγωγούς συνοψίζονται ως εξής: α) καλύτερη
χειρουργική πρόσβαση, β) µειωµένη κίνηση του χειρουργικού πεδίου, γ)
επαρκής ανταλλαγή αερίων χωρίς τη χρήση κλειστού κυκλώµατος συστήµατος
αερισµού. Η παροχή των αερίων µπορεί να γίνει δια µέσου ρινο- ή
στοµατοτραχειακού σωλήνα, ή διατραχειακού καθετήρα κάτω από το ύψος των
φωνητικών χορδών ή ακόµα µε

προσάρτηση παράπλευρου

εγχυτή στο

βρογχοσκόπιο όπως περιγράφτηκε για πρώτη φορά από τον Sanders50. Επίσης ο
HFJV µπορεί να εφαρµοστεί σε κάθε διαδικασία που απαιτείται η ελάχιστη
κίνηση του διαφράγµατος και των πνευµόνων. Μέχρι σήµερα έχει ευρέως
χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια λαρρυγγοσκόπησης, βρογχοσκόπησης,
ενδοσκοπικής χειρουργικής µε laser, καθώς επίσης στη χειρουργική των
ανωτέρων αεραγωγών και της τραχείας.80,81 Επίσης χρησιµοποιείται στη
λιθοτριψία διότι η µειωµένη θωρακοκοιλιακή κίνηση στη διάρκεια της
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αναισθησίας

είναι

χρήσιµη

στο

εξωσωµατικό

κύµα

λιθοτριψίας,

ελαχιστοποιώντας τη κίνηση του λίθου, την ένταση του ωστικού κύµατος και το
χρόνο διαδικασίας .82
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΥΣΚΟΛΗΣ ∆ΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ
Επί αποτυχίας διασωλήνωσης της τραχείας ή σε συνθήκες ανεπαρκούς
αερισµού µε προσωπίδα, ο HFJV µπορεί να χρησιµοποιηθεί επειγόντως µέσω
διαδερµικής

διατραχειακής

έγχυσης

ως

η

απλούστερη

και

ταχύτερη

εναλλακτική τεχνική της τραχειοστοµίας ή της κρικοθυροειδοτοµής.83
Καθετήρας 14-16 gauge, εισάγεται στην τραχεία διαµέσου της κρικοθυροειδούς
µεµβράνης και συνδέεται µε σκληρό σωλήνα στον εγχυτή jet του ειδικού
αναπνευστήρα. Η πλήρης απόφραξη του ανωτέρου αεραγωγού αποτελεί
αντένδειξη της τεχνικής αυτής, διότι η παρεµπόδιση της εξόδου του αέρα, ενέχει
κινδύνους πνευµονικής υπερδιάτασης και βαροτραύµατος.
ΒΡΟΓΧΟΫΠΕΖΩΚΟΤΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ
Κατά τον CMV, σε περίπτωση ασθενών µε µεγάλο βρογχουπεζωκοτικό
συρίγγιο, το µεγαλύτερο ποσοστό του VΤ χάνεται µέσω του συριγγίου µε
αποτέλεσµα την µείωση του κυψελιδικού αερισµού και την ανεπαρκή
ανταλλαγή των αερίων. Το βρογχοϋπεζωκοτικό συρίγγιο θεωρείται ως µια
κατάσταση αυξηµένης πνευµονικής ενδοτικότητας. Σε χαµηλές αναπνευστικές
συχνότητες, η κατανοµή του αερισµού προσδιορίζεται από τις περιοχικές
αντιστάσεις

των αεραγωγών και την ενδοτικότητα

του πνευµονικού

παρεγχύµατος συνεπώς µεγάλη ποσότητα αέρα χάνεται µέσω του συριγγίου.
Αντιθέτως, σε υψηλές συχνότητες αυτή, εξαρτάται κυρίως από τις αντιστάσεις
και την εµπύδηση (inertance) των αεραγωγών, λόγω του προφίλ (pattern) της
ροής των αερίων στο HFV.45 Ως εκ τούτου, θεωρητικά, µικρότερη ποσότητα
αέρα κατευθύνεται προς την περιοχή της διαφυγής. Επίσης κατά τον HFJV, η
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χρήση χαµηλότερων πιέσεων και όγκων συµβάλλει στη µείωση του εύρους της
κυκλικής διάτασης του συριγγίου, µε αποτέλεσµα τη µικρότερη απώλεια αέρα.
Μελέτες σε ανθρώπους έδειξαν υπεροχή στην οξυγόνωση και στην
αποµάκρυνση του CO2 στον HFJV συγκριτικά µε τον CMV σε περιπτώσεις
µεγάλης διαφυγής αέρα. Σε ασθενείς µε µονόπλευρη βλάβη πνεύµονα µε ή
χωρίς ΒΥΣ και αποτυχίας του CMV ο αερισµός βελτιώθηκε, όταν συνδυάστηκε
CMV µε HFJV.32 Ωστόσο είναι δύσκολο να διεξαχθούν συγκριτικές µελέτες σε
συνθήκες τόσο απειλητικές για τη ζωή. Φαίνεται όµως ότι, εάν η διαφυγή αέρα
είναι η κύρια βλάβη, τότε ο HFJV έχει να προσφέρει πραγµατικά αλλά εάν η
βλάβη είναι µικτή, µε διάχυτες ατελεκτασίες ο HFJV δεν έχει τα ίδια
ικανοποιητικά αποτελέσµατα διότι απαιτείται υψηλή mPaw για την διασφάλιση
της οξυγόνωσης, που συνοδεύεται από την αύξηση της διαφυγής αέρα.31
ΑΙΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Οι µικρότερες µεταβολές στις ενδοθωρακικές πιέσεις που παρατηρούνται
στο HFJV, ίσως βελτιώνουν την καρδιακή απόδοση σε ασθενείς υπό µηχανικό
αερισµό και αιµοδυναµική αστάθεια. Σε ασθενείς µε αριστερή καρδιακή
ανεπάρκεια η εφαρµογή HFJV σε συγχρονισµό µε την καρδιακή συστολή
βρέθηκε ότι αυξάνει τον καρδιακό δείκτη.84 Η βελτίωση αυτή οφείλεται στη
µείωση του µεταφορτίου της αριστερής κοιλίας λόγω του συγχρονισµού των
αυξηµένων ενδοθωρακικών πιέσεων µε τη φάση εξώθησης της κοιλίας. Σε
µελέτη ασθενών µε οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια και shock κατανοµής, η
αρτηριακή πίεση, και η καρδιακή παροχή ήταν µεγαλύτερες στον HFJV από ότι
στο CMV, σε ίδιο επίπεδο Pmean στους αεραγωγούς.85
Επίσης ο υψίσυχνος αερισµός παρεµβαίνει σε µικρότερο βαθµό στους
µηχανισµούς ρύθµισης της αρτηριακής πίεσης, πιθανά λόγω µικρότερης
διέγερσης των υποδοχέων τάσεως των πνευµόνων, οι οποίοι φυσιολογικά
µεταβάλλουν την ικανότητα ρύθµισης των τασεοϋποδοχέων της αρτηριακής
πίεσης. Όµως, άλλες µελέτες δεν επιβεβαιώνουν αυτά τα αποτελέσµατα και
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αναφέρουν

ότι

οι

αιµοδυναµικές

µεταβολές

είναι

ανεξάρτητες

της

αναπνευστικής συχνότητας (CMV ή HFV) και του τρόπου χορήγησης του
υψίσυχνου αερισµού (HFJV ή HFO), προσδιορίζονται δε από την mPaw και την
πνευµονική ενδοτικότητα.86
ΟΞΕΙΑ ΒΛΑΒΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Από την έναρξη της εφαρµογής του αερισµού µε θετικές πιέσεις,
διαπιστώθηκε ότι ο συµβατικός µηχανικός αερισµός δυνητικά προκαλεί ή
επιδεινώνει την οξεία βλάβη πνεύµονα. Από τις διαφορετικές µελέτες
διαπιστώθηκε ότι ο CMV αυξάνει την επιφανειακή τάση των κυψελίδων και
προκαλεί σηµαντικού βαθµού ατελεκτασίες, όταν χρησιµοποιηθούν για 1-2
ώρες, Ppeak 28-32 cm Η2Ο87 µε ταυτόχρονα παθολογοανατοµικά ευρήµατα
όπως οίδηµα και αιµορραγία στις κυψελίδες, βλάβη τριχοειδών, και σχηµατισµό
υαλίνων µεµβρανών.88
Εκτός από τις υψηλές µέγιστες πιέσεις βρέθηκε ότι ο αερισµός µε υψηλό
VT είναι ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας επιδείνωσης της οξείας
βλάβης9 του πνεύµονα ενώ παράλληλα η ύπτια θέση προκαλεί ατελεκτασίες
των εξαρτώµενων περιοχών σε συνδυασµό µε το συνεχές άνοιγµα και κλείσιµο
των τελικών αεραγωγών.

Εκτός από τις υψηλές πιέσεις και όγκους και ο

χαµηλός τελικοεκπνευστικός όγκος έχει τις ίδιες βλαπτικές συνέπειες µε την
υπερδιάταση.89
Επίσης έχει αποδειχτεί ότι η χρήση θετικής τελικοεκπνευστικής πίεσης
(PEEP) άνω του κατώτερου σηµείου διάνοιξης (Pinfl), και οι χειρισµοί
επιστράτευσης κυψελίδων κατά τον CMV

ελαττώνουν την πνευµονική

βλάβη37,38. Τα ευρήµατα αυτά συµφωνούν µε µελέτες που δείχνουν ότι στον
HFV χειρισµοί επιστράτευσης κυψελίδων προκαλούν µείωση της οξείας βλάβης
πνεύµονα 90,91.
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Συνεπώς τα παθοφυσιολογικά ευρήµατα προτείνουν ότι ο HFJV πιθανά
υπερέχει του CMV στην αντιµετώπιση της οξείας πνευµονικής βλάβης διότι η
ανάπτυξη της χαµηλής Ppeak και VT:
• µειώνουν τη συχνότητα του βαροτραύµατος,
• αποφεύγεται η κυκλική πνευµονική υπερδιάταση,
• διατηρεί τους πνεύµονες ανοικτούς (open lung)
• προλαµβάνει τις διασχιστικές κακώσεις (shear injury) των
κυψελίδων και
• οι εναλλακτικοί τρόποι µεταφοράς αερίων παρέχουν πιο
οµοιόµορφη κατανοµή του αερισµού βελτιώνοντας τη σχέση
V/Q.
Πειραµατικές µελέτες σε ζώα επιβεβαιώνουν ότι ο HFJV βελτιώνει την
ανταλλαγή των αερίων και την επιβίωση λόγω της µικρότερης της ιστολογικής
βλάβης του πνεύµονα µε ARDS.91 Επίσης η συγκέντρωση των διαφόρων
µεσολαβητών της φλεγµονής, όπως ο ενεργοποιηµένος παράγοντας των
αιµοπεταλίων (platelet-activating factor, PAF), η θροµβοξάνη Β2 (Tx Β2) και τα
ενεργοποιηµένα ουδετερόφιλα ήταν στατιστικά σηµαντικά µειωµένα στον
HFJV συγκριτικά µε τον CMV.71
Όµως η προστατευτική επίδραση του HFJV στον περιορισµό της
εµφάνισης της συστηµατικής φλεγµονώδους απάντησης του οργανισµού
συνδυάστηκε µόνο µε τη διατήρηση της mPaw µεγαλύτερης από την πίεση
διάνοιξης των κυψελίδων και τους χειρισµούς επιστράτευσης.90,92
Παρά τα εµφανή εργαστηριακά και πειραµατικά δεδοµένα για την
υπεροχή του HFJV στο ARDS, τα πλεονεκτήµατα αυτής της µεθόδου δεν
κατόρθωσαν να αποδειχτούν µε ισχυρές κλινικές µελέτες σε ανθρώπους. Στις
µέχρι σήµερα δηµοσιευµένες συγκριτικές µελέτες σε ενήλικες µε ARDS, ο
HFJV έχει αποδειχτεί ότι είναι το ίδιο αποτελεσµατικός µε τον CMV για τη
διατήρηση της οξυγόνωσης και του αερισµού και δεν έχει διαφορά στη
θνητότητα.52,93,94,40
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Σε άρθρο µετα-ανάλυσης95 των αποτελεσµάτων αυτών αναφέρονται ως
πιθανές εξηγήσεις για αυτά τα δεδοµένα:
• Η διαφορετικότητα των στόχων των µελετών και στο µικρό µέγεθος των
ασθενών για τον κάθε στόχο.
• Στις αρχές της δεκαετίας του 80 εθεωρείτο ότι µόνο η χρήση χαµηλών
πιέσεων επαρκούσε για τη µείωση της βλάβης του πνεύµονα χωρίς την
εφαρµογή χειρισµών επιστράτευσης κυψελίδων.
• Οι κλινικές µελέτες που υιοθέτησαν την στρατηγική χαµηλές πιέσεις χαµηλοί όγκοι επιδείνωσαν την αρχική βλάβη.
• Η µη εφαρµογή της PEEP και της διατήρησης της Pmean µεγαλύτερη από
την πίεση διάνοιξης των κυψελίδων.
• Η χρήση του HFJV άρχιζε επί αποτυχίας του CMV ως "σανίδα σωτηρίας"
για τον ασθενή.
• Μετά από 12 ώρες, η αλλαγή στρατηγικής στον µηχανικό αερισµό ίσως
δεν παρέχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσµα.
Τελευταία έχει προταθεί ο συνδυασµός CMV και HFJV, στην
αντιµετώπιση του ARDS από διάφορες µελέτες. Η πρόταση αυτή βασίζεται στη
θεωρία ότι η βλάβη του πνευµονικού παρεγχύµατος στο ARDS δεν είναι
οµοιογενής

οπότε κάποιες κυψελίδες που δεν διατηρούνται ανοικτές στις

συνήθεις συνθήκες CMV ευεργετούνται από το HFJV.96,97
Όµως, παρά τα θεωρητικά πλεονεκτήµατα του HFV έναντι του CMV, οι
κλινικές µελέτες απέτυχαν να αποδείξουν την ανωτερότητά του. Ατυχώς,
πολλές από αυτές τις µελέτες προηγήθηκαν της καλύτερης κατανόησης της
φυσιολογικής εφαρµογής του υψίσυχνου αερισµού. Τελευταία οι µελέτες του
HFV κυρίως σε νεογνά, υπόσχονται καλύτερη έκβαση ως προς τη
θνητότητα.56,57
Σήµερα ο HFV θεωρείται µια ελκυστική εναλλακτική τεχνική µηχανικού
αερισµού, που είναι όµως ασφαλής και αποτελεσµατική όταν εφαρµόζεται σε
κέντρα µε την κατάλληλη εµπειρία.
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ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ ΥΨΙΣΥΧΝΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ JET
ΑΕΡΙΩΝ (HFJV)
∆ΥΝΑΜΙΚΗ YΠΕΡ∆ΙΑΤΑΣΗ-ΕΝ∆ΟΓΕΝΗΣ ΡEEP (PEEPI), ΠΑΓΙ∆ΕΥΣΗ ΑΕΡΑ
(GT).
Η δυναµική υπερδιάταση (∆Υ), στο µηχανικό αερισµό, εµφανίζεται όταν
ο χρόνος εκπνοής (ΤΕ) είναι ανεπαρκής για την επαναφορά του αναπνευστικού
συστήµατος στη θέση ηρεµίας, µε αποτέλεσµα ο πνευµονικός όγκος στο τέλος
της εκπνοής να είναι υψηλότερος από τον όγκο ισορροπίας. Έτσι η επόµενη
αναπνοή ξεκινά από ένα όγκο όπου το αναπνευστικό σύστηµα έχει θετική πίεση
ελαστικής επαναφοράς η οποία ονοµάζεται ενδογενή PEEP (PEEPi) ή autoPEEP.33 H PEEPi προσδιορίζεται ως η θετική διαφορά πίεσης µεταξύ της
τελικο-εκπνευστικής κυψελιδικής πίεσης και της εξωγενούς PEEP όπου
υπάρχει. Το εύρος της PEEPi δεν συνδυάζεται πάντα µε το ποσοστό του
παγιδευµένου όγκου αέρα, ο οποίος εξαρτάται εκτός από την PEEPi και από τη
χρονική σταθερά, δηλαδή από το γινόµενο της ενδοτικότητας και των
αντιστάσεων του αναπνευστικού συστήµατος.
Οι κύριες αιτίες που οδηγούν στην ανάπτυξη της ∆Υ είναι οι αυξηµένες
αντιστάσεις στους αεραγωγούς, η µειωµένη ελαστική επαναφορά, οι αυξηµένες
ανάγκες αερισµού και ο βραχύς χρόνος εκπνοής. Η ∆Υ είναι συχνό εύρηµα σε
ασθενείς µε χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια.117
Η ∆Υ και η PEEPi οδηγούν σε µία σειρά από παθοφυσιολογικές
διαταραχές µέσω της αύξησης των ενδοθωρακικών πιέσεων και του έργου της
αναπνοής µε σοβαρές κλινικές επιπτώσεις. Κυριότερες επιπλοκές είναι η
ανεπαρκής

απαλλαγή

των

αερίων,

οι

αιµοδυναµικές

διαταραχές,

το

βαρότραυµα, ο µη συγχρονισµός του ασθενούς µε τον αναπνευστήρα και η
εσφαλµένη αξιολόγηση των αιµοδυναµικών µετρήσεων.
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Ο κίνδυνος αυτός είναι µεγαλύτερος µε τις τεχνικές του υψίσυχνου
αερισµού όπως ο HFJV και ο HFPPV. Τα κύρια αίτια είναι οι µεγαλύτερες
ροές, η µεγάλη οδηγός πίεση που χρησιµοποιείται στο HFV, η υψηλή
αναπνευστική συχνότητα, και η µείωση του ΤΕ, µε αποτέλεσµα την αύξηση του
κατά λεπτόν αερισµού, καθοριστικού παράγοντα της αύξησης ενδοθωρακικών
πιέσεων και της ανάπτυξης της PEEPi και της απρόβλεπτης παρακράτησης
αέρα στους πνεύµονες στο τέλος της εκπνοής.98,99
Ο υψίσυχνος αερισµός θεωρητικά πλεονεκτεί συγκριτικά µε τον CMV
στην υποστήριξη ασθενών µε οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια διότι µέσω
χαµηλής πίεσης στους αεραγωγούς διατηρεί τους µέσους πνευµονικούς όγκους
και επιτυγχάνει τη διάνοιξη των κλειστών κυψελίδων µε αποτέλεσµα τη
βελτίωση της οξυγόνωσης.45 Ωστόσο η πρακτική αυτή µπορεί να προκαλέσει
υπερβολικές ενδοθωρακικές πιέσεις µε αποτέλεσµα τον εγκλωβισµό αέρα και
PEEPi. Η PEEPi ίσως βελτιώνει την οξυγόνωση ασθενών σε HFJV, όµως ο µη
έλεγχος των πνευµονικών όγκων µπορεί να οδηγήσει σε υπερδιάταση και
πνευµοθώρακα. Επίσης ο GT επηρεάζει αρνητικά την απόδοση της κοιλιακής
λειτουργίας, µε αύξηση του µεταφορτίου της δεξιάς κοιλίας και ελάττωση της
καρδιακής απόδοσης. H χρήση του HFJV δεν συνιστάται σε ασθενείς µε
απόφραξη αεραγωγών και µε αυξηµένες αντιστάσεις στους αεραγωγούς (χρόνια
αποφρακτική πνευµονική νόσος).
Στο HFJV το ποσό του εγκλωβισµένου αέρα (Vtr) εξαρτάται από τον
αναπνεόµενο όγκο (VT), τον εκπνευστικό χρόνο (TE) και τη χρονική σταθερά
(RC)100 δηλαδή

Vtr =

VT
.
(-TE/RC)

Εάν η χρονική σταθερά είναι µεγάλη, ο κίνδυνος της παγίδευσης αέρα
αυξάνεται. Στο ARDS όµως η ενδοτικότητα είναι χαµηλή γεγονός που επιδρά
θετικά αλλά η επαγρύπνηση είναι απαραίτητη διότι κατά τη διάρκεια της νόσου
η ενδοτικότητα µεταβάλλεται.70
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Ο Vtr µπορεί να υπολογιστεί σε παθητική µηχανική υποστήριξη της
αναπνοής,101 αφού το αναπνευστικό σύστηµα αφεθεί να ισορροπήσει µετά από
µία εισπνοή (Σχήµα 13).
Σχήµα 13. Σχηµατική παράσταση της µέτρησης τελοεισπνευστικού πνευµονικού όγκου
(VEI) πάνω από το FRC µε την εφαρµογή παρατεταµένης άπνοιας για 30-60 sec. Η
διαφορά VEI-VT αντιπροσωπεύει τον εγκλωβισµένο αέρα (Volume end expiratory, VEE).

VEi

ΝΕΚΡΩΤΙΚΗ ΤΡΑΧΕΙΟΒΡΟΓΧΙΤΙ∆Α
Σοβαρή

επιπλοκή

του

υψίσυχνου

αερισµού

είναι

η

νεκρωτική

τραχειοβρογχίτιδα. Η εµφάνιση της σχετίζεται µε την πρόσκρουση της ροής
αερίων µε µεγάλες ταχύτητες, στα τοιχώµατα των αεραγωγών και µε την
ανεπαρκή ύγρανση των εισπνεοµένων αερίων.75 Σήµερα τα προβλήµατα µε την
ύγρανση, έχουν επιλυθεί µε τη χρήση εξελιγµένων υγραντήρων που
ενσωµατώνονται στους αναπνευστήρες υψίσυχνου αερισµού.

57

1.1

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εργασίας ήταν η µελέτη, σε εργαστηριακές συνθήκες, της

αποτελεσµατικότητας και της ασφάλειας της µηχανικής υποστήριξης της
αναπνοής µε αναπνευστήρα υψίσυχνου αερισµού µε εκτόξευση αερίων HFJV,
σε µεταβαλλόµενες συνθήκες:
α)

των

παραµέτρων

του

αναπνευστήρα:

οδηγός

πίεση

Pdr,

αναπνευστική συχνότητα f, χρόνου εισπνοής Τi
β) των µηχανικών ιδιοτήτων του αναπνευστικού συστήµατος:
πνευµονική ενδοτικότητα CL, αντιστάσεις αεραγωγών Raw και
γ) των διαφορετικών τρόπων σύνδεσης µε τον αναπνευστήρα: (miniτραχειοστοµία, ειδικός ενδοτραχειακός σωλήνας για jet αερίων, διπλού αυλού
ενδοτραχειακός σωλήνας)
Η παρούσα εργασία περιλαµβάνει τρεις µελέτες:
Μελέτη 1. Υψίσυχνος αερισµός µε jet αερίων και mini-τραχειοστοµία:
Επίδραση της αναπνευστικής συχνότητας στους πνευµονικούς όγκους σε
διαφορετικές συνθήκες µηχανικής του αναπνευστικού συστήµατος.
Μελέτη 2. Υψίσυχνος αερισµός µε jet αερίων και ΕΤΣjet: Επίδραση των
µηχανικών ιδιοτήτων των πνευµόνων και των παραµέτρων του αναπνευστήρα.
Μελέτη 3. Σύγχρονος, διαφορικός υψίσυχνος αερισµός µε jet αερίων και ΕΤΣ
διπλού αυλού:

Επίδραση της αναπνευστικής συχνότητας και του χρόνου

εισπνοής.
Το σύνολο της εργασίας επίσης αποσκοπεί στο να προτείνει πιθανές
κλινικές εφαρµογές τόσο στην Αναισθησία, όσο και στη Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας.
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1.2

ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ
Όλες οι µελέτες έγιναν σε εργαστηριακές συνθήκες µε προσοµοιωτή

πνευµόνων για την αναπαραγωγή των διαφορετικών συνθηκών φυσιολογικών ή
παθολογικών καταστάσεων του αναπνευστικού συστήµατος. Για το σκοπό αυτό
χρησιµοποιήθηκε ο προσοµοιωτής πνευµόνων LS 800 Lung Simulator (DragerGermany) και ο

αναπνευστήρας υψίσυχνου αερισµού HFJV Bromsgrove

(Penlon-Sweden).
1. Προσοµοιωτής. Ο LS 800 Lung Simulator µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
εκπαιδευτικούς και πειραµατικούς σκοπούς.
Σχήµα 14. Προσοµοιωτής πνευµόνων LS 800 Lung Simulator.

Αποτελείται από µια «τραχεία» µήκους 20cm και διαµέτρου 16mm, από
δύο κύριους «βρόγχους» µήκους 10cm ο καθένας, κατασκευασµένους από

διάφανο και άκαµπτο υλικό καθώς επίσης και από δύο «πνεύµονες» από
αδιαφανές και ελαστικό υλικό. Ο κάθε “πνεύµονας” έχει µέγιστη χωρητικότητα
(VT) 1800 ml και βαθµονοµήθηκε µε γυάλινη σύριγγα των 100ml ανά 20ml.
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Επίσης έχει δυνατότητα αυτόνοµης µεταβολής πνευµονικής ενδοτικότητας (CL)
από 10-100 ml.cmH2O-1, και πνευµονικών αντιστάσεων (Raw) από 2-128
cmH2Ol-1.sec. Στη βάση του προσοµοιωτή υπάρχουν έξοδοι για τη µέτρηση της
κυψελιδικής πίεσης (mPalv). Επίσης περιλαµβάνει όλο το φάσµα κατάλληλων
συνδετικών για την ασφαλή λειτουργία του και σύνδεσή του µε εξωτερικούς
µορφοµετατροπείς πίεσης και καταγραφής.
2. Αναπνευστήρας HFJV
Ο αναπνευστήρας Bromsgrove πληροί τα κριτήρια λειτουργίας της FDA.
Έχει δυνατότητα σύνδεσης µε την κεντρική παροχή αερίων και η ροή των
αερίων ρυθµίζεται µε ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα.
Σχήµα 15. Αναπνευστήρας Bromsgrove HFJV

Οι δυνατότητες ρύθµισης του αναπνευστήρα περιλαµβάνουν: α) πιέσεις
εργασίας (working pressures) ή οδηγός πίεσης (Pdrive – Pdr) από 0-60 psi
(pressure square inch), β) αναπνευστική συχνότητα από 45-200 αν.min-1, γ)
χρόνο εισπνοής Τi από 10-60%, δ) ενσωµατωµένο µορφοµετατροπέα πίεσης µε
οθόνη αναγραφής τριών πιέσεων στους αεραγωγούς PEEPi, Pmean και Ppeak,
επιλεκτικά τη µία εξ αυτών εκάστοτε, ε) ηχητικούς συναγερµούς και διακοπή
της λειτουργίας όταν η Pmean υπερβεί ένα ορισµένο επίπεδο. Ο αναπνευστήρας
επίσης φέρει ενσωµατωµένους σωλήνες για τη χορήγηση του jet αερίων και τη
λήψη των πιέσεων στους αεραγωγούς που συνδέονται µε τον αεραγωγό που
επιλέγεται κάθε φορά.
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ΥΨΙΣΥΧΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕ JET ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΝΙ-ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ:
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥΣ
ΟΓΚΟΥΣ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Μέθοδος
Για τη διεξαγωγή της µελέτης χρησιµοποιήθηκαν:
• αναπνευστήρας HFJV Bromsgrove (Penlon -Sweden)
• προσοµoιωτής πνευµόνων LS 800 Lung Simulator (Drager - Germany)
• mini - τραχειοστοµία εσωτερικής διαµέτρου 4mm (Portex - UK)
Η mini-τραχειοστοµία τοποθετήθηκε µέσα στην τραχεία του προσοµοιωτή
πνευµόνων µε το εγγύς άκρο λίγο πάνω από την «τρόπιδα» των πνευµόνων. Για
την εφαρµογή του jet των αερίων στη mini-τραχειοστοµία το περιφερικό της
άκρο συνδέθηκε µε ανελαστικό σωλήνα από Teflon (0.7mm ID), στο σηµείο
εξόδου των αερίων του αναπνευστήρα. Το στόµιο της τραχείας ήταν ανοικτό ή
ηµιαποφραγµένο

δια

πώµατος,

αφήνοντας

άνοιγµα

διαµέτρου

10mm,

προσοµοίωση ηµιαπόφραξης αεραγωγών (Εικόνα 1).
Για τη µελέτη της επάρκειας και της ασφάλειας του αερισµού, είτε σε
ελεύθερους

είτε

σε

ηµιαποφραγµένους

αεραγωγούς

µετρήθηκαν

και

καταγράφηκαν: ο αναπνεόµενος όγκος (VT), ο παγιδευµένος όγκος αέρα (GT)
και ο κατά λεπτόν αερισµός (MV).
Οι τιµές του VT και του GT ελαµβάνοντο από τη βαθµονοµηµένη κλίµακα
όγκου του προσοµοιωτή πνευµόνων. Η βαθµονόµηση της κλίµακας όγκου έγινε
µε γυάλινη σύριγγα των 100ml. Ο MV στη µελέτη µας υπολογίσθηκε ως το
γινόµενο αναπνευστικής συχνότητας και του VT. Στον HFJV ο κύριος
µηχανισµός µεταφοράς των αερίων µέχρι τις 140 αν.min-1 είναι ίδιος µε του
CMV και ισχύει αυτός ο τύπος, χωρίς όµως να αποκλείεται η συµµετοχή
εναλλακτικών τρόπων µεταφοράς των αερίων όταν VT<VD3.
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Οι παράµετροι του αναπνευστήρα και του προσοµοιωτή των πνευµόνων
που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι εξής:
• διαφορετικές

µηχανικές

ιδιότητες

των

πνευµόνων

στον

προσοµοιωτή:
φυσιολογική χρονική σταθερά CL100ml.cmH2O-1, Raw5cmH2O.lt-1.sec
υψηλή χρονική σταθερά CL100ml.cmH2O-1, Raw16cmH2O.lt-1.sec
χαµηλή χρονική σταθερά CL30ml.cmH2O-1, Raw5cmH2O.lt-1.sec
• βατότητα αεραγωγών:
ελεύθεροι
ηµιαποφραγµένοι
Συνδυασµοί των παραπάνω παραµέτρων και συνθηκών HFJV µέσω miniτραχειοστοµίας χρησιµοποιήθηκαν για τις ακόλουθες 4 προσοµοιώσεις:
1. Ανώτεροι αεραγωγοί ελεύθεροι, φυσιολογική χρονική σταθερά, σταθερή
Pdr και Ti και µεταβαλλόµενη αναπνευστική συχνότητα.
2. Ανώτεροι αεραγωγοί ελεύθεροι, υψηλή χρονική σταθερά, σταθερή Pdr
και Ti και µεταβαλλόµενη αναπνευστική συχνότητα.
3. Ανώτεροι αεραγωγοί ελεύθεροι, χαµηλή χρονική σταθερά, σταθερή Pdr
και Ti και µεταβαλλόµενη αναπνευστική συχνότητα.
4. Ανώτεροι αεραγωγοί µε ηµιαπόφραξη, Pdr30psi, Ti 30% CL50ml.cmH2O1

, Raw5cmH2O.lt-1.sec

Οι µετρήσεις για κάθε συγκεκριµένη συνθήκη έγιναν 10min µετά από κάθε
µεταβολή παραµέτρου και καταγράφηκε ο µέσος όρος πέντε µετρήσεων.
Αποτελέσµατα.
Προσοµοίωση 1: Σε πνεύµονες µε φυσιολογική ενδοτικότητα και αντιστάσεις ο
αναπνεόµενος όγκος παρουσίασε ελάττωση κατά 87,5% µε την προοδευτική
αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας από τις 45 στις 160αν.min-1. Η µέγιστη
τιµή του VΤ (800 ml) αντιστοιχούσε στις 45 αν.min-1 και η ελάχιστη (100 ml)
στις 160αν.min-1 (Σχήµα 1.1). Ο κατά λεπτό αερισµός κυµάνθηκε από 1662

40l.min-1, µε µέγιστη τιµή στις 80 αν.min-1. Ο τελικοεκπνευστικός όγκος αέρα
ήταν από τις 45-60 αν.min-1 µηδενικός ενώ εµφάνισε σηµαντική αύξηση στη
µεταβολή της αναπνευστικής συχνότητας από 80-160 αν.min-1 µε µέγιστη τιµή
280 ml.

όγκος (ml)

Σχήµα 1.1 HFJV µε mini-τραχειοστοµία σε ελεύθερους ανώτερους
αεραγωγούς: CL100ml.cmH2O-1, Raw5cmH2O.lt-1.sec.
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Προσοµοίωση 2: Σε πνεύµονες µε υψηλή χρονική σταθερά ο αναπνεόµενος
όγκος µειώθηκε κατά 93,3% από 300-20ml, µε µέγιστη τιµή στη χαµηλότερη
αναπνευστική συχνότητα και ελάχιστη στην υψηλή συχνότητα. Η ελάττωση
αυτή του VT παρατηρήθηκε όταν η αναπνευστική συχνότητα αυξήθηκε στις
100αν.min-1 (Σχήµα 1.2). Ο κατά λεπτό αερισµός κυµάνθηκε από 14,4-3,2 l.min1

, δηλαδή µείωση κατά 77,7% µε την αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας. Ο

MV θεωρείται επαρκής για την απαλλαγή των αερίων ως τις 45αν.min-1 (10
l.min-1). Η περαιτέρω αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας είχε ως
αποτέλεσµα χαµηλές τιµές του MV (6-2.2 l.min-1) που θεωρείται επισφαλής ως
κυψελιδικός αερισµός.
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Σχήµα 1.2 HFJV µε mini-τραχειοστοµία σε ελεύθερους ανώτερους
αεραγωγούς: CL100ml.cmH2O-1, Raw16cmH2O.lt-1.sec.
300
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Ο παγιδευµένος όγκος κυµάνθηκε από 50-270 ml εµφανίζοντας δραµατική
αύξηση κατά 440% µε την προοδευτική αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας.
Ο µεγαλύτερος GT µετρήθηκε µετά τις 100 αν.min-1 και παρατηρήθηκε ότι η
αύξηση του GT από τις 45-100 αν.min-1 ήταν κατά 200%, ενώ στις υψηλότερες
αναπνευστικές συχνότητες από 100-160 αν.min-1 ο GT αυξήθηκε σε µικρότερο
βαθµό, κατά 80%.
Προσοµοίωση

3:

Σε

συνθήκες

ελαττωµένης

χρονικής

σταθεράς

ο

αναπνεόµενος όγκος κυµάνθηκε από 350-150ml, στη µικρότερη και µεγαλύτερη
αναπνευστική συχνότητα αντίστοιχα και ελαττώθηκε µε την προοδευτική
αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας κατά 57,1% (Σχήµα 1.3). Η ελάττωση
του VT ήταν συγκριτικά µικρότερη από την προηγούµενη συνθήκη υψηλής
χρονικής σταθεράς. Παροµοίως, ο κατά λεπτό αερισµός (15,7-24 l.min-1)
αυξήθηκε κατά 52,8%. Στη σταδιακή αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας
δεν βρέθηκε παγίδευση αέρα στο τέλος της εκπνοής.
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Σχήµα 1.3 HFJV µε mini-τραχειοστοµία σε ελεύθερους ανώτερους
αεραγωγούς: CL30ml.cmH2O-1, Raw5cmH2O.lt-1..
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Προσοµοίωση 4: Σε συνθήκες προσοµοίωσης πνευµόνων αερισµού των
ανωτέρων αεραγωγών µε mini-τραχειοστοµία σε ηµιαπόφραξη ο αναπνεόµενος
όγκος (400-50ml) εµφάνισε σταδιακή πτώση κατά 87,5% όταν αυξήθηκε η
αναπνευστική συχνότητα µε παράλληλη µείωση κατά 55,5% του κατά λεπτού
αερισµού (Σχήµα 1.4).
Σχήµα 1.4 HFJV µε mini-τραχειοστοµία σε αεραγωγούς µε ηµιαπόφραξη:
Pdr 30psi, Ti 30%, CL50ml.cmH2O-1, Raw5cmH2O.lt-1..
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Ο τελικοεκπνευστικός όγκος (300-700ml) αέρα παρουσίασε σηµαντική
αύξηση κατά 133,3% µε µέγιστη τιµή στις 160 αν.min-1 λόγω της ηµιαπόφραξης
των ανωτέρων αεραγωγών. Ο MV ήταν από 8-18 l/min µε µέγιστη τιµή στις
45αν.min-1.
65

Συζήτηση
Σε επείγουσες συνθήκες δύσκολου αεραγωγού έχουν περιγραφεί µέχρι

σήµερα διάφοροι τρόποι υποστήριξης της αναπνοής. Ως δύσκολος αεραγωγός
θεωρείται: ο τραυµατισµός, οι ανατοµικές ανωµαλίες και οι επεµβάσεις στην
περιοχή, καθώς επίσης η οξεία απόφραξη των ανώτερων αεροφόρων οδών και η
αποτυχία αερισµού και διασωλήνωσης της τραχείας (can’t ventilate, can’t
intubate). Η µεγάλη σηµασία της γνώσης και της ταχείας εφαρµογής των
εναλλακτικών τεχνικών υποστήριξης του αεραγωγού σε αυτές τις συνθήκες
τονίζεται από το γεγονός ότι περίπου το 30% των θανάτων που σχετίζονται µε
την αναισθησία συνδέονται µε την αποτυχία διασωλήνωσης της τραχείας.83,102
Μεταξύ των εναλλακτικών τεχνικών υποστήριξης του δύσκολου
αεραγωγού είναι ο διατραχειακός αερισµός στο ύψος του κρικοθυροειδούς
χόνδρου µέσω ενός ενδοφλέβιου καθετήρα (14-20 gauge). Ένας κοινός
ενδοφλέβιος καθετήρας συνδέεται µέσω άκαµπτου ανελαστικού σωλήνα µικρής
εσωτερικής διαµέτρου µε πηγή υψηλής πίεσης οξυγόνου όπως είναι η κεντρική
παροχή ή το αναισθησιολογικό µηχάνηµα.76,103,104,107

Εκτός από αυτόν τον

τρόπο έχει µελετηθεί η δυνατότητα αερισµού των πνευµόνων µε σύνδεση του
καθετήρα µε ένα σύστηµα εκτόξευσης αερίων από πηγή υψηλής πίεσης και
ονοµάζεται ∆ιατραχειακός Υψίσυχνος Αερισµός (Transtracheal Jet Ventilation,
TTJV).83,105,106,107 O TTJV εφαρµόσθηκε για πρώτη φορά από τους Klain και
Smith, το 1977 σε πειραµατόζωα. για 50 ώρες χωρίς επιπλοκές.51 Από τις
συγκριτικές µελέτες µεταξύ αυτών των δύο µεθόδων φαίνεται ότι ο TTJV
υπερέχει για την αποτελεσµατική ανταλλαγή των αερίων σε συνθήκες δύσκολου
αεραγωγού.105 Η mini-τραχειοστοµία είναι ένας σωλήνας µικρής εσωτερικής
διαµέτρου (12fr) που εισάγεται στη τραχεία µετά από µια διαδερµική τοµή, στο
ύψος του κρικοθυρεοειδούς χόνδρου. Χρησιµοποιείται σε συνθήκες οξείας
απόφραξης του ανώτερου αεραγωγού, σε δύσκολη διασωλήνωση καθώς επίσης
και σε µετεγχειρητικούς ασθενείς λόγω αδυναµίας αποβολής των εκκρίσεων για
την πρόληψη ατελεκτασιών στους πνεύµονες. Η mini-τραχειοστοµία είναι
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ασφαλής τεχνική µε χαµηλό ποσοστό επιπλοκών, περίπου 6%, που σχετίζονται
κυρίως µε την απειρία του ατόµου που τη διενεργεί.108
Ο ΤΤJV µε mini-τραχειοστοµία θεωρητικά επιτυγχάνει τη µεταφορά των
αερίων στους πνεύµονες µέ δύο µηχανισµούς. Ο πρώτος, αφορά στη µεταφορά
του φορτίου αερίων µέσα από τον αυλό της mini-τραχειοστοµίας ενώ ο
δεύτερος βασίζεται στην εισροή αερίων από το περιβάλλον προς τους
πνεύµονες γύρω από τον αυλό της (VE). Είναι προφανές ότι η συµµετοχή του
δεύτερου µηχανισµού στη µεταφορά αερίων προς τους πνεύµονες εξαρτάται
από τον βαθµό βατότητας των ανώτερων αεραγωγών. Η τοποθέτηση ενός
εγχυτή µέσω του οποίου θα χορηγούνται τα αέρια από τον αναπνευστήρα HFJV
πλησίον της τρόπιδας (3-5cm απόσταση) έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί
αµφίδροµη ροή αερίων δηλαδή εξακολουθούν να εισέρχονται φρέσκα αέρια
ακόµα και στη τελική φάση της εισπνοής.109
Η παρούσα µελέτη διερεύνησε για πρώτη φορά σε εργαστηριακές
συνθήκες τη δυνατότητα χορήγησης ικανοποιητικού αναπνεόµενου όγκου σε
φυσιολογικούς ή παθολογικούς πνεύµονες µε αναπνευστήρα HFJV και miniτραχειοστοµία. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι σε υψηλές αναπνευστικές
συχνότητες ο HFJV αναπνευστήρας έχει αυξηµένες δυνατότητες κατά λεπτό
αερισµού µέσω της mini-τραχειοστοµίας και συµφωνούν µε άλλες µελέτες που
έγιναν µε συµβατικούς ενδοτραχειακούς σωλήνες.52,110 Σε εργαστηριακές
συνθήκες φυσιολογικής χρονικής σταθεράς (Σχήµα 1.1) ο HFJV χορήγησε VT
µέχρι 800 ml (που αντιστοιχεί σε περίπου 10ml/Kg βάρους). Ο υψηλός VT
πιθανά οφείλεται, αφενός στην υψηλή Pdr (50 psi) που χρησιµοποιήθηκε,
αφετέρου στο µεγάλο ποσοστό εισροή αερίων (VE) γύρω από

την mini-

τραχειοστοµία (ελεύθεροι ανώτεροι αεραγωγοί). Είναι γνωστό ότι ο VE
εξαρτάται κυρίως από την Pdr και τη χρονική σταθερά του αναπνευστικού
συστήµατος.110,111 που στη δεδοµένη προσοµοίωση ήταν φυσιολογική.
Σε συχνότητες µεγαλύτερες των 100 αναπνοών.min1 παρατηρείται ως
είναι αναµενόµενο µείωση του VT. To γεγονός αυτό δεν επηρεάζει την κλινική
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εφαρµογή διότι ο φυσιολογικός νεκρός χώρος στο HFJV υποδιπλασιάζεται σε
αναπνευστική συχνότητα µεγαλύτερη από 60αν.min1, και η ίδια η miniτραχειοστοµία λόγω της παράκαµψης των ανώτερων αεραγωγών µειώνει τον
φυσιολογικό VD.112 Παράλληλα όµως, παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση του
παγιδευµένου όγκου αέρα, σε συχνότητες µεγαλύτερες από 100αν.min-1 λόγω
των συνθηκών ταχύπνοιας.
Ο τρόπος αυτός αερισµού θεωρούµε ότι είναι ασφαλής, ως τις 100αν.min1

, διότι επιτυγχάνει ικανοποιητικό κατά λεπτό αερισµό 25lt µε χαµηλό όγκο

παγιδευµένου αέρα. Η περαιτέρω αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας ίσως
ενέχει τον κίνδυνο εµφάνισης πνευµονικής υπερδιάτασης µε τις αιµοδυναµικές
επιπλοκές της λόγω της αύξησης του τελικοεκπνευστικού όγκου των
πνευµόνων.
Σε συνθήκες υψηλής χρονικής σταθεράς του αναπνευστικού συστήµατος
λόγω αυξηµένων των πνευµονικών αντιστάσεων φαίνεται ότι περιορίζονται οι
δυνατότητες του HFJV (Σχήµα 1.2). Στη µελέτη αυτή χρησιµοποιήθηκε
χαµηλός Ti (30%) για την αποφυγή µεγάλης παγίδευσης αέρα. Υπό αυτές τις
συνθήκες όµως φαίνεται ότι όταν η αναπνευστική συχνότητα υπερβαίνει τις 80
αν.min-1 µειώνεται ο MV ενώ αυξάνεται έντονα ο GT, µε Raw, 16cmH2O.lt-1.sec,
δηλαδή τιµές που συχνά απαντώνται στην κλινική πράξη.
Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκαν τιµές Raw που σε µοντέλο
πνεύµονα είναι σταθερές κατά τη διάρκεια της εισπνοής και εκπνοής. Σε
συνθήκες πραγµατικές είναι γνωστό ότι οι εκπνευστικές αντιστάσεις µπορεί να
είναι 100 φορές µεγαλύτερες από τις εισπνευστικές. Όπως είναι κατανοητό,
τέτοιες συνθήκες µπορεί να οδηγήσουν σε παγίδευση αέρα µε ολέθρια
αποτελέσµατα στην ανταλλαγή των αερίων και στην απόδοση της καρδιακής
λειτουργίας.
Παρά τους κινδύνους της χρήσης του HFJV σε ασθενείς µε αυξηµένη
πνευµονική ενδοτικότητα και αυξηµένες αντιστάσεις των αεραγωγών, όπως
είναι το άσθµα και η χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια και το εµφύσηµα, σε
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συνθήκες απειλητικές για τη ζωή, ο τρόπος αυτός αερισµού είναι ασφαλής για
περιορισµένο χρονικό διάστηµα µόνο εάν επιλεγεί χαµηλή αναπνευστική
συχνότητα, χαµηλή οδηγός πίεση και µεγάλη σχέση εισπνοής-εκπνοής, δηλαδή
1:4 ή 1:5. Μελέτη σε ασθενείς µε COPD, ίδιου επίπεδου PEEPi και δυναµικής
υπερδιάτασης έδειξε ότι είναι εφικτός ο HFJV εάν επιλεγούν οι κατάλληλες
ρυθµίσεις του αναπνευστήρα για την ανταλλαγή των αερίων.113
Σε πνεύµονες µε χαµηλή πνευµονική ενδοτικότητα ο υψίσυχνος
αερισµός µε jet µέσω της mini-τραχειοστοµίας είναι ασφαλής ακόµα και σε
υψηλές αναπνευστικές συχνότητες. (Σχήµα 1.3). Ο VT είναι µικρότερος
συγκριτικά µε εκείνο των φυσιολογικών πνευµόνων, ως είναι αναµενόµενο
λόγω της χαµηλής CL. Θεωρούµε ότι ο VT, που επιτυγχάνεται µέσω της miniτραχειοστοµίας είναι επαρκής για ανταλλαγή αερίων σε όλες τις αναπνευστικές
συχνότητες. Είναι γνωστό ότι ο νεκρός χώρος στο HFJV ελαττώνεται και η
διατραχειακή τοποθέτηση της mini τραχειοστοµίας ελαττώνει επιπλέον τον VD
λόγω της παράκαµψης των ανωτέρων αεραγωγών, συνεπώς VT 150 ml
θεωρείται επαρκής για την ανταλλαγή των αερίων. Σε ασθενείς υπό µηχανικό
αερισµό, έχει βρεθεί ότι αναπνεόµενος 1.1ml.Kg-1 είναι επαρκής για την
αποβολή του CO2 λόγω της µείωσης του νεκρού φυσιολογικού χώρου ως τις
120-140αν.min-1. Αυτό όµως το γεγονός καθίσταται επικίνδυνο όταν οι
πνευµονικές αντιστάσεις είναι υψηλές διότι απαιτούνται υψηλές εισπνευστικές
ροές µε αποτέλεσµα την πρόκληση υψηλών µεγίστων πιέσεων στους
αεραγωγούς.61,112

Άλλη αιτία που θεωρείται επαρκής ο χαµηλός VT, στον

υψίσυχνο αερισµό για την αποβολή του CO2 είναι η συµµετοχή, εκτός του
άµεσου κυψελιδικού αερισµού, των εναλλακτικών µηχανισµών µεταφοράς
αερίων όπως η καρδιογενής µίξη, η εκκρεµοειδής κίνηση και η ασύµµετρη
διάχυση των αερίων.65,66,68,69
Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε αυτές τις συνθήκες δεν καταγράφηκε
παγιδευµένος όγκος αέρα. Ο GT προσδιορίζεται από τη διαφορά του όγκου των
αερίων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις κυψελίδες και από την χαµηλή
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CL που λόγω της ανελαστικότητας του πνευµονικού παρεγχύµατος (χαµηλή
ενδοτικότητα), εµποδίζει την είσοδο αερίων και προωθεί την έξοδό τους.
Συνεπώς,

σε

αυτές

τις

συνθήκες

είναι

αναµενόµενος

ο

χαµηλός

τελοεκπνευστικός όγκος που µετρήθηκε.
Από τις ανωτέρω προσοµοιώσεις φαίνεται ότι µε την προοδευτική
αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας, από τις 45 στις 160αν.min-1 σε όλες τις
συνθήκες φυσιολογικής ή παθολογικής χρονικής σταθεράς του αναπνευστικού
συστήµατος, ο αναπνεόµενος όγκος ελαττώνεται. Όµως η ελάττωση αυτή είναι
µικρότερη όταν η χρονική σταθερά είναι χαµηλή (µείωση κατά 57.13%) ενώ η
µέγιστη ελάττωση ήταν στην υψηλή χρονική σταθερά (µείωση κατά 93.3%).
Παράλληλα όµως, πρέπει να σηµειωθεί ότι στο µηχανικό µοντέλο
πνεύµονα που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα µελέτη, η CL ήταν ανεξάρτητη
από τον πνευµονικό όγκο (lung-volume independent) ενώ in vivo η CL
σχετίζεται άµεσα µε τον πνευµονικό όγκο (lung-volume dependent), δηλαδή
εξαρτάται από την ελαστική επαναφορά των πνευµόνων.107 Σε συνθήκες in
vivo, όσο αυξάνει ο πνευµονικός όγκος αυξάνεται η ελαστική επαναφορά
δηλαδή ελαττώνεται η CL που τείνει έτσι να περιορίσει την τάση για αύξηση του
παγιδευµένο τελικοεκπνευστικού όγκου αέρα. Ως εκ τούτου, σε πραγµατικές
συνθήκες, µε την ίδια αρχική πνευµονική ενδοτικότητα, ο παγιδευµένος όγκος
στο τέλος της εκπνοής θα είναι µικρότερος.
Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσµατά µας δεν είναι ποσοτικά ακριβώς
εφαρµόσιµα σε υγιείς ή παθολογικούς πνεύµονες, τα δεδοµένα της µελέτης
απαντούν στη βασική υπόθεση της δυνατότητας ή µη αερισµού των πνευµόνων
µε αναπνευστήρα HFJV και mini-τραχειοστοµία.
Σε συνθήκες µερικής απόφραξης των ανώτερων αεραγωγών (Σχήµα
1.4) διαπιστώθηκε ότι µε την αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας
ελαττώθηκε ο αναπνεόµενος όγκος κατά 87.5% και αυξήθηκε δραµατικά ο
όγκος του παγιδευµένου αέρα που σηµειώθηκε ακόµα και στη χαµηλότερη
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συχνότητα (45 αν.min-1) 300ml µε προοδευτική αύξηση ως 700ml στις 160
αν.min-1.
Η ελάττωση του VT οφείλεται εκτός της αύξησης της αναπνευστικής
συχνότητας και στη µείωση της εισροής αερίων λόγω της µερικής απόφραξης
της τραχείας. Η αύξηση του GT ερµηνεύεται µε την αύξηση των εκπνευστικών
αντιστάσεων λόγω του συνεχώς µειωµένου εκπνευστικού χρόνου σε συνθήκες
ταχύπνοιας που εδώ επιδεινώνεται από τη µερική απόφραξη των αεραγωγών.
Επιπλέον η αύξηση του GT συνήθως συνδυάζεται µε υψηλή «κυψελιδική πίεση»
και απαιτείται µεγαλύτερη εκπνευστική ροή για να επέλθει ισορροπία µεταξύ
εισπνεόµενου και εκπνεόµενου όγκου αέρα. Κάθε αιτία που περιορίζει την
εκπνευστική ροή αέρα δηµιουργεί PEEPi, το εύρος της οποίας εξαρτάται από τις
ρυθµίσεις των παραµέτρων του αναπνευστήρα και το βαθµό απόφραξης των
αεραγωγών.81,113
Αυτό σε συνθήκες

µη απόφραξης των αεραγωγών αντιρροπείται µε

κατάλληλη ρύθµιση των παραµέτρων του αναπνευστήρα δηλαδή µεγαλύτερο
χρόνο εκπνοής, ώστε να δοθεί ικανοποιητικός χρόνος για το άδειασµα των
πνευµόνων πριν την επόµενη αναπνοή µε jet και χαµηλή αναπνευστική
συχνότητα. Η παρούσα µελέτη επιβεβαιώνει προηγούµενη, σε προσοµοιωτή
πνεύµονα, όπου βρέθηκε ότι στένωση της τραχείας κάτω από 10mm επηρεάζει
την επάρκεια του HFJV.81
Από τη µελέτη προκύπτει ότι πιθανές κλινικές εφαρµογές του υψίσυχνου
αερισµού µε mini-τραχειοστοµία προτείνονται η υποστήριξη της αναπνοής σε
συνθήκες δύσκολου αεραγωγού ή αποτυχίας διασωλήνωσης της τραχείας και σε
επιλεγµένες περιπτώσεις η χορήγηση αναισθησίας για χειρουργική στους
ανώτερους αεραγωγούς.

Το είδος αυτό της µηχανικής υποστήριξης της

αναπνοής µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ασθενείς µε οξεία βλάβη πνεύµονα ως
εναλλακτική επιλογή για τον απογαλακτισµό τους από τον αναπνευστήρα και
στη διευκόλυνση αποβολής των εκκρίσεων για την αποφυγή της χειρουργικής
τραχειοστοµίας.
71

Σε όλες τις παραπάνω συνθήκες ανεξάρτητα της ενδοτικότητας και των
αντιστάσεων των πνευµόνων, στον HFJV είναι απαραίτητη η διαρκής
παρακολούθηση του GT για την αποφυγή πνευµονικής υπερδιάτασης και των
αιµοδυναµικών επιπλοκών της,97 που κυρίως οφείλονται σε ιατρογενή αίτια
εσφαλµένης ρύθµισης των παραµέτρων του αναπνευστήρα.
Η µελέτη αυτή έγινε σε προσοµοιωτή πνευµόνων και απαιτούνται
κλινικές µελέτες για την επιβεβαίωση των δεδοµένων µας.
Συµπερασµατικά, η παρούσα µελέτη έδειξε ότι ο υψίσυχνος αερισµός
µε jet αερίων µε mini-τραχειοστοµία:
• σε συνθήκες φυσιολογικής χρονικής σταθεράς του αναπνευστικού
συστήµατος µπορεί να χορηγήσει επαρκή αναπνεόµενο όγκο µε
αναπνεόµενο συχνότητα από 45-100αν.min-1.
• σε συνθήκες ελαττωµένης χρονικής σταθεράς είναι ασφαλής λόγω του
ικανοποιητικού αναπνεόµενου όγκου χωρίς παγίδευση αέρα στο τέλος
της εκπνοής ακόµα και σε πολύ υψηλές αναπνευστικές συχνότητες.
• σε συνθήκες αυξηµένων αντιστάσεων των αεραγωγών οι δυνατότητές
του περιορίζονται στις 60αν.min-1.
• σε µερική απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών δεν επιτρέπεται η

εφαρµογή του.
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ΥΨΙΣΥΧΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕ JET ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΣJET:
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

Μέθοδος
Για τη διεξαγωγή της µελέτης χρησιµοποιήθηκαν:
• αναπνευστήρας HFJV Bromsgrove (Penlon -Sweden)
• προσοµoιωτής πνευµόνων LS 800 Lung Simulator (Drager - Germany)
• ενδοτραχειακοί σωλήνες σχεδιασµένοι για χορήγηση αερισµού µε jet HiLo (Malinckrodt, Argyle NY).
Οι ΕΤΣjet που χρησιµοποιήθηκαν φέρουν ένα αεροθάλαµο και δύο
ενσωµατωµένους αυλούς: ένα για τη χορήγηση του jet αερίων και ένα για τη
µέτρηση

των

ενδοπνευµονικών

πιέσεων,

ο

οποίος

καταλήγει

5,5cm

περιφερικότερα του σηµείου εξόδου του jet εντός της τραχείας. Οι ΕΤΣjet HiLo θεωρούνται οι πλέον κατάλληλοι για τη χορήγηση υψίσυχνου αερισµού, ως
προς την αξιοπιστία των µετρήσεων διότι η τοποθέτηση του σηµείου λήψης των
πιέσεων και του σηµείου έγχυσης του jet πλεονεκτούν έναντι των άλλων
συστηµάτων.114

Επίσης ο ΕΤΣjet παρέχει τη δυνατότητα µέτρησης του

τελικοεκπνευστκού CO2 µε την προσθήκη ενός ακόµα αυλού.115 Η τοποθέτηση
του jet αερίων πλησίον της τρόπιδας συµβάλλει τόσο στη µείωση του
ανατοµικού νεκρού χώρου όσο και του συµπαρασυρόµενου όγκου αέρα (VE).116
Μετά τη διασωλήνωση της τραχείας του προσοµοιωτή των πνευµόνων µε
τον ΕΤΣjet, συνδέθηκε: α) το σηµείο εξόδου jet αερίων του αναπνευστήρα µέσω
ανελαστικού σωλήνα από Teflon (0,7mm ID) µε τον αυλό του ΕΤΣ για το jet
και β) η ειδική υποδοχή του αναπνευστήρα µε τον άλλο αυλό, µε σωλήνα 1mm
ID, για τη µέτρηση των πιέσεων. Το άνω άκρο του ΕΤΣjet ήταν ανοικτό στην
ατµόσφαιρα (Εικόνα 2).
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Για τη µελέτη της αποτελεσµατικότητας και της ασφάλειας του HFJV, µε
ΕΤΣjet µετρήθηκαν και καταγράφηκαν:
• ο αναπνεόµενος όγκος (VT) και ο παγιδευµένος όγκος αέρα (GT)
• η µέγιστη πίεση (Ppeak), η µέση πίεση (Pmean) και η ενδογενής PEEP
(PEEPi) στους αεραγωγούς
O αναπνεόµενος όγκος (VT) και ο παγιδευµένος όγκος αέρα (GT)
καταγράφηκαν από τη βαθµονοµηµένη κλίµακα όγκου του προσοµοιωτή
πνευµόνων. Ως VT, στη µελέτη µας, θεωρήσαµε το άθροισµα Vjet + VE
δηλαδή τον όγκο που παράγει ο αναπνευστήρας (Vjet) και τον όγκο που
συµπαρασύρεται από το ανοικτό άνω άκρο του ΕΤΣ (VE).
Η Ppeak, η Pmean και η PEEPi µετρήθηκαν από τον ενσωµατωµένο
µορφοµετατροπέα πίεσης από την ειδική οθόνη του αναπνευστήρα HFJV.
Η µελέτη έγινε µε δύο µεγέθη ΕΤΣjet εσωτερικής διαµέτρου 6 και 9mm ID
στις εξής προσοµοιώσεις µηχανικών ιδιοτήτων των πνευµόνων:
1. φυσιολογική χρονική σταθερά. CL100mlcmH2O-1 Raw 5cmH2O.L-1sec
2. αυξηµένη χρονική σταθερά. CL 100ml cmH2O-1 Raw 32cm H2OL-1sec
3. ελαττωµένη χρονική σταθερά. CL 10ml cmH2O-1 Raw 5cmH2OL-1sec
Σε όλες τις παραπάνω συνθήκες µελετήθηκε η επίδραση των ρυθµίσεων
του αναπνευστήρα µε τους δύο ΕΤΣjet και σε διαφορετικούς συνδυασµούς των
παραµέτρων:
• οδηγός πίεσης Pdr 20, 30 psi
• εισπνευστικός χρόνος Ti 20, 30%
• αναπνευστική συχνότητα f 60, 140αν.min-1
Οι αναπνευστικές συχνότητες 60 και 140 που µελετήθηκαν θεωρούνται η
πρώτη, το κατώτερο όριο ορισµού του υψίσυχνου αερισµού (1Hz)43 και η
δεύτερη, το ανώτερο επιτρεπτό όριο για τη χρήση των περισσότερων µοντέλων
αναπνευστήρων HFJV από την FDA.79
Οι µετρήσεις για κάθε συγκεκριµένη συνθήκη έγιναν 10min µετά από κάθε
αλλαγή και καταγράφηκε ο µέσος όρος πέντε µετρήσεων.
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Αποτελέσµατα
Προσοµοίωση 2.1: Σε πνεύµονες µε φυσιολογική χρονική σταθερά, η χρήση
του ΕΤΣ-jet µικρότερης εσωτερικής διαµέτρου (ΙD 6mm) προκάλεσε αύξηση
όλων των πιέσεων σε αποδεκτά όµως επίπεδα σε όλους τους συνδυασµούς των
παραµέτρων του αναπνευστήρα που µελετήθηκαν (Σχήµα 2.1α).
Η Ppeak κυµάνθηκε από 6-14 cmH2O µε ελάχιστη τιµή στις χαµηλότερες
ρυθµίσεις των παραµέτρων του αναπνευστήρα Pdr 20 psi Ti 20% f 60 αν.min-1
και µε ανώτερη τιµή 14 cmH2O Pdr 30 psi Ti 30% f 60 αν.min-1.
H Pmean παρουσίασε τη µικρότερη τιµή (4cmH2O) στις χαµηλές
ρυθµίσεις του αναπνευστήρα ενώ η ανώτερη τιµή της (11cmH2O) συνδυάστηκε
µε την αύξηση της Pdr και του Ti.
Η

PEEPi µεταβλήθηκε από 0-9cmH2Ο. Από την παρούσα µελέτη

φαίνεται ότι, η αύξηση της Pmean και της PEEPi εξαρτήθηκε από τη
µεγαλύτερη οδηγό πίεση και χρόνο εισπνοής ενώ δεν επηρεάστηκαν όταν
αυξήθηκε η αναπνευστική συχνότητα από 60 στις 140 αν.min-1.
O αναπνεόµενος όγκος διακυµάνθηκε από 80-400ml µε ελάχιστη τιµή
χαµηλή Pdr 20 psi και στην υψηλή αναπνευστική συχνότητα 140 αν.min-1 και
µέγιστη στην υψηλή Pdr 30 psi και στη µικρή αναπνευστική συχνότητα
60αν.min-1. Ο VT (Σχήµα 2.1β) επηρεάστηκε κυρίως από τη µεταβολή της Pdr
από 20 σε 30 psi, σε µικρότερο βαθµό από το µεγαλύτερο Ti, αύξηση κατά 60%
και 20% αντίστοιχα, ενώ αντιθέτως ελαττώθηκε κατά 50% όταν η
αναπνευστική συχνότητα αυξήθηκε από τις 60 στις 140 αν.min-1.
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Σχήµα 2.1 Επίδραση των διαφορετικών ρυθµίσεων του αναπνευστήρα, στις
πνευµονικές πιέσεις και όγκους (CL 100ml cmH2O-1, Raw 5cmH2O.l-1.sec)
µε ΕΤΣ-jet 6mm ID.

Σχήµα 2.1α

Σχήµα 2.1β

Ο τελικοεκπνευστικός όγκος αέρα παρουσίασε γενικά υψηλές τιµές µε
εξαίρεση τις χαµηλότερες ρυθµίσεις του αναπνευστήρα Pdr 20 psi, Ti 20% f
60αν.min-1, η ανώτερη τιµή του GT 1800ml αντιστοιχούσε στις ανώτερες
ρυθµίσεις που µελετήθηκαν (Pdr 30 psi, Ti 30% και f 140 αν.min-1). Ο GT
επηρεάστηκε έντονα από τη µεταβολή του Ti από 20% σε 30% αύξηση κατά
500% και από την αναπνευστική συχνότητα κυρίως στις χαµηλές ρυθµίσεις του
αναπνευστήρα.
Προσοµοίωση 2.2:
Στις ίδιες µηχανικές ιδιότητες των πνευµόνων µε ΕΤΣ-jet ID 9mm οι
διαφορετικοί συνδυασµοί των παραµέτρων που µελετήθηκαν προκάλεσαν
µικρή αύξηση των ενδοπνευµονικών πιέσεων (Σχήµα 2.2α). Όλες οι πιέσεις
Ppeak (4-7cmH2O), Pmean (2-5 cmH2O) και PEEPi (1-2 cmH2O) παρέµειναν
χαµηλές και εντός των ορίων ασφαλείας της µελέτης.
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Σχήµα 2.2 Επίδραση των διαφορετικών ρυθµίσεων του αναπνευστήρα, στις
πνευµονικές πιέσεις και όγκους (CL 100ml cmH2O-1, Raw 5cmH2O L-1 sec)
και ΕΤΣ-jet 9mm ID.

Σχήµα 2.2α

Σχήµα 2.2β

Ο αναπνεόµενος όγκος κυµάνθηκε από 90-400ml. Ο VT (Σχήµα 2.2β)
αυξήθηκε κατά 50% όταν η οδηγός πίεση µεταβλήθηκε από 20 σε 30 psi ενώ
ελαττώθηκε κατά 77,5% στην αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας , από 60
σε 140 αν.min-1 µε όλες τις άλλες παραµέτρους σταθερές. Οι τιµές του
παγιδευµένου όγκου αέρα στο τέλος της εκπνοής 10-110ml θεωρούνται
ιδιαίτερα χαµηλές και η µέγιστη τιµή του συνδυάσθηκε µε τη χαµηλή αύξηση
της PEEPi 2cmH2O όταν όλες οι παράµετροι του αναπνευστήρα είχαν
ρυθµιστεί ταυτόχρονα στα ανώτερα όρια (Pdr 30psi Ti 30% f 140 αν.min-1).
Προσοµοίωση 2.3:
Σε πνεύµονες µε υψηλή χρονική σταθερά και µε ΕΤΣ-jet µικρής
εσωτερικής διαµέτρου αυξήθηκαν όλες οι ενδοπνευµονικές πιέσεις (Σχήµα
2.3α). Η Ppeak κυµάνθηκε από 19-32cmH2O και αυξήθηκε κατά 88% όταν ο
χρόνος εισπνοής ρυθµίστηκε από 20 σε 30%. Παρόµοια µεταβολή παρατηρήθηκε στην αύξηση της οδηγού πίεσης από 20 σε 30 psi στις 60αν.min-1. H
Pmean κυµάνθηκε από 6-14 cmH2O και η ανώτερη τιµή της συνδυάστηκε µε
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τον υψηλό Ti. Τόσο η Ppeak όσο και η Pmean δεν παρουσίασαν ιδιαίτερες
µεταβολές στην αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας όταν διατηρήθηκαν
σταθερές η Pdr και ο Ti. H PEEPi επηρεάστηκε κυρίως από τον χρόνο εισπνοής
και την υψηλή αναπνευστική συχνότητα.
Σχήµα 2.3 Επίδραση των διαφορετικών ρυθµίσεων του αναπνευστήρα, στις
πνευµονικές πιέσεις και όγκους (CL 100ml.cmH2O-1, Raw 32cmH2O.l-1 sec)
και ΕΤΣ-jet 6mm ID.

Σχήµα 2.3α

Σχήµα 2.3β

O αναπνεόµενος όγκος (60-380ml) ελαττώθηκε κατά 73,6% όταν
αυξήθηκε η αναπνευστική συχνότητα ενώ η αύξηση της Pdr και του Ti είχαν
θετική επίδραση (Σχήµα 2.3β). Ο τελικοεκπνευστικός όγκος αέρα ήταν
ιδιαίτερα υψηλός από 100-2000ml και συνδυάστηκαν κυρίως µε την παράταση
του χρόνου εισπνοής και την αναπνευστική συχνότητα. Ευνοϊκότερες συνθήκες
αερισµού για την αποφυγή του GT σε συνθήκες αυξηµένης χρονικής σταθεράς
φαίνεται ότι είναι η χαµηλή f, Ti και Pdr.
Προσοµοίωση 2.4: Σε συνθήκες χαµηλής ενδοτικότητας και χαµηλών
αντιστάσεων (Σχήµα 2.4α) του αναπνευστικού συστήµατος µε ETΣ-jet ID 6mm,
η µεταβολή των ενδοπνευµονικών πιέσεων ήταν εντός των ορίων ασφαλείας της
µελέτης. Η Ppeak ήταν από 11-28cmH2O και η Pmean 6-15cmH2O
επηρεάστηκε κυρίως από την αύξηση της Pdr και του Ti ενώ η µεταβολή της f
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δεν είχε σηµαντική επίδραση. Στη παρούσα µελέτη βρέθηκε ότι στη χαµηλή
αναπνευστική συχνότητα (60 αν.min-1) η αύξηση της Pdr και του Ti κατά 50%
προκάλεσε µικρότερη αύξηση της Ppeak και της Pmean κατά 86% και 116%
αντίστοιχα, συγκριτικά µε την υψηλή αναπνευστική συχνότητα (140 αν.min-1)
όπου η αύξηση των πιέσεων ήταν µεγαλύτερη κατά 154% για τη Ppeak και κατά
128% για τη Pmean.
Σχήµα 2.4 Επίδραση των διαφορετικών ρυθµίσεων του αναπνευστήρα, στις
πνευµονικές πιέσεις και όγκους (CL 10ml.cmH2O-1, Raw 5cmH2O.l-1.sec και
ΕΤΣ-jet 6mm ID.

Σχήµα 2.4α

Σχήµα 2.4β

Σε όλους τους συνδυασµούς των ρυθµίσεων του αναπνευστήρα HFJV δεν
σηµειώθηκε ενδογενής PEEP εκτός από τις ανώτερες ρυθµίσεις Pdr 30 psi, Ti
30% f 140 αν.min-1 όπου η PEEPi ήταν 11cmH2O. Παροµοίως, στη
προσοµοίωση αυτή δεν µετρήθηκε τελικοεκπνευστικός όγκος αέρα (Σχήµα
2.4β), εκτός από τις ανώτερες ρυθµίσεις του αναπνευστήρα (90ml). Ο
αναπνεόµενος όγκος κυµάνθηκε από 90-250ml και ελαττώθηκε κατά 55% και
30,7% όταν αυξήθηκε η αναπνευστική συχνότητα στις ίδιες συνθήκες Pdr και
Ti. Η µεταβολή του Ti δεν είχε ιδιαίτερη επίδραση στον αναπνεόµενο όγκο.
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Προσοµοίωση 2.5: Κάτω από τις ίδιες συνθήκες αλλά µε ΕΤΣ-jet ID 9mm οι
τιµές των ενδοπνευµονικών πιέσεων ήταν συγκριτικά µικρότερες µε τις τιµές
του Σχήµατος 2.4 λόγω του ευρύτερου ΕΤΣ-jet (Σχήµα 2.5α). Η Ppeak
κυµάνθηκε από 9-19 cmH2O, και η Pmean από 2-6 cmH2O. Η αύξηση του Pdr
και του Ti κατά 50%, µε σταθερή αναπνευστική συχνότητα 60 και 140 αν.min-1,
προκάλεσε αύξηση της Ppeak κατά 63,6% και 44,4% και της Pmean κατά 200%
και 100% αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι η υψηλή αναπνευστική
συχνότητα προκάλεσε µικρότερες αυξήσεις στη Ppeak και στη Pmean. Σε καµία
µεταβολή των παραµέτρων του αναπνευστήρα HFJV δεν παρατηρήθηκε
ενδογενής PEEP.
Σχήµα 2.5 Επίδραση των διαφορετικών ρυθµίσεων του αναπνευστήρα, στις
πνευµονικές πιέσεις και όγκους (CL10ml.cmH2O-1), Raw 5cmH2O.l-1.sec)
και ΕΤΣ-jet 9mm ID.

Σχήµα 2.5α

Σχήµα 2.5β

Με τη χαµηλή αυτή τιµή της PEEPi συµφωνεί και ο χαµηλός GT που ήταν
µικρότερος 50ml. Ο αναπνεόµενος όγκος ήταν µικρότερος από 200ml σε όλες
τις µετρήσεις (Σχήµα 2.5β). Η µέγιστη τιµή του (170ml) σηµειώθηκε στην
υψηλή Pdr, Ti και χαµηλή f ενώ στις ίδιες συνθήκες η αύξηση της
αναπνευστικής συχνότητας ο VT ελαττώθηκε κατά 26,4%.
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Συζήτηση
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης φαίνεται ότι σε
εργαστηριακές συνθήκες φυσιολογικής χρονικής σταθεράς και διαφορετικής
διαµέτρου ΕΤΣjet, η αύξηση του VT συνδυάσθηκε κυρίως µε την αύξηση της
Pdr, σε µικρότερο βαθµό µε την αύξηση του Τi κατά 60% και 20% αντίστοιχα,
ενώ ελαττώθηκε σηµαντικά στην υψηλή αναπνευστική συχνότητα. Είναι
γνωστό ότι στον υψίσυχνο αερισµό ο αναπνεόµενος όγκος είναι το άθροισµα
του όγκου που προέρχεται κατευθείαν από το jet του αναπνευστήρα και από τον
όγκο αερίων που παρασύρεται από το ανοικτό άνω άκρο του ενδοτραχειακού
σωλήνα λόγω της υψηλής ταχύτητας των αερίων εντός του σωλήνα. Σε
προηγούµενη µελέτη έχει βρεθεί ότι η κεντρική τοποθέτηση του jet αερίων
στους πνεύµονες (πλησίον της τρόπιδας) υπερέχει συγκριτικά µε την περιφερική
τοποθέτηση διότι ελαττώνει σηµαντικά το ποσοστό του VE συνεπώς και τον
συνολικό αναπνεόµενο όγκο, χωρίς επίπτωση στην αποβολή του CO2.118
Οι κυριότεροι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η µείωση του VE
στη κεντρική τοποθέτηση είναι ότι απαιτείται περισσότερη κινητική ενέργεια
για την προσρόφηση αερίων από το ανοικτό άκρο του ΕΤΣjet λόγω της
µεγαλύτερης απόστασης από την τρόπιδα, καθώς επίσης η πλάγια τοποθέτηση
του αυλού jet στον ΕΤΣjet, δυσχεραίνει τη συµπαράσυρση αερίων συγκριτικά
µε την τοποθέτηση του εγχυτή στον ίδιο άξονα.118,119
Στην παρούσα µελέτη βρέθηκε ότι ο VT που χορηγήθηκε µε τον ΕΤΣjet
µικρής εσωτερικής διαµέτρου ήταν παρόµοιος µε τον VT του ευρύτερου ΕΤΣjet.
Το γεγονός αυτό πιθανά οφείλεται στις υψηλότερες αντιστάσεις του µικρότερου
σωλήνα και στη µεγαλύτερη τοπική διαφορά πίεσης όπου µαζί µε την υψηλή
ροή των συµπιεσµένων αερίων προκαλείται ελάττωση της πυκνότητάς τους στο
σηµείο εξόδου του jet µε αποτέλεσµα την αύξηση της ταχύτητας εξόδου
τους.114,120 Η αύξηση αυτή της ταχύτητας εξόδου προκαλεί µεγαλύτερο ποσοστό
VE αυξάνοντας το λόγο V΄Ε/V΄jet και πιθανώς έτσι αντιρροπείται η µικρή
διαφορά στους δύο ΕΤΣjet.
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Σε όλες τις συνθήκες που µελετήθηκαν ο αναπνεόµενος όγκος κυµάνθηκε
από 80-400ml µε τον ΕΤΣjet Hi-Lo. Θεωρούµε ότι ήταν επαρκής ο VT στις
περισσότερες συνθήκες για την ανταλλαγή των αερίων σε κλινικό επίπεδο για
τους εξής λόγους:
Πρώτος, η θέση του εγχυτή jet του ΕΤΣ πλησίον της τρόπιδας µειώνει τον
ανατοµικό νεκρό χώρο σε σχέση µε άλλο σηµείο έγχυσης.116
∆εύτερος, η αποβολή του CO2 στο HFJV εξαρτάται κυρίως από τον κατά
λεπτό αερισµό παρά από την απόλυτη τιµή του VT ή της αναπνευστικής
συχνότητας.119
Τρίτος, ο φυσιολογικός νεκρός χώρος µειώνεται κατά τον υψίσυχνο
αερισµό µε τη µείωση του VT µέχρι την εµφάνιση υψηλής PEEPi, που είναι
αποτέλεσµα της ατελούς εκπνοής των πνευµόνων112 και,
Τέταρτος, σε αναπνευστικές συχνότητες µέχρι τις 140αν.min-1 ο κύριος
µηχανισµός µεταφοράς αερίων είναι ίδιος µε τον συµβατικό µηχανικό αερισµό
όπου ισχύει ότι ο κατά λεπτό αερισµός είναι ίσος µε το γινόµενο της συχνότητας
επί του αναπνεόµενου όγκου, χωρίς αυτό να αποκλείει τη συµµετοχή των
εναλλακτικών τρόπων µεταφοράς των αερίων όταν ο VT < VD.3
Στις συνθήκες αυτής της µελέτης διαπιστώθηκε ότι η διάµετρος του ΕΤΣ
έχει καθοριστική σηµασία στην αύξηση του GT. Ο ΕΤΣ µε τη µικρότερη
διάµετρο (ID 6mm) οδήγησε σε δραµατική αύξηση του GT που συνδυάστηκε
κυρίως µε την αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας και του Ti παρά µε την
αύξηση της Pdr (Σχήµα 2.1). Είναι γνωστό ότι η ενδοπνευµονική παγίδευση
αέρα προκαλείται από την ατελή εκπνοή του πρώτου αναπνεόµενου όγκου που
χορηγήθηκε. Η ενδοπνευµονική παγίδευση αέρα συµβαίνει όταν ο αυτόµατος
χρόνος χάλασης του πρώτου VT είναι µεγαλύτερος από τον ΤΕ, που έχει
ρυθµιστεί από τον αναπνευστήρα. Ο GT σταµατά όταν ο αυτόµατος χρόνος
χάλασης εξισορροπείται µε το ΤΕ του αναπνευστήρα λόγω της αύξησης της
ελαστικής επαναφοράς του αναπνευστικού συστήµατος.53,121
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Σε κλινικό πεδίο η παγίδευση αέρα θεωρούµε ότι είναι µια επικίνδυνη
επιπλοκή που οδηγεί στην ανάπτυξη δυναµικής υπερδιάτασης µε αύξηση του
µεταφορτίου της δεξιάς κοιλίας και µείωση της καρδιακής παροχής.
H Ppeak, η Pmean και η PEEPi διακυµάνθηκαν στα όρια ασφαλείας της
µελέτης µε δύο µεγέθη ΕΤΣjet. Στην παρούσα µελέτη διαπιστώθηκε ότι η
Pmean εξαρτάται εκτός από τη σχέση Ι:Ε από την οδηγό πίεση και από την
αναπνευστική συχνότητα σε αντίθεση µε τις συνθήκες χαµηλής χρονικής
σταθεράς (Προσοµοίωση 3) όπου η µεταβολή της Pmean εξαρτήθηκε κυρίως
από τη σχέση Ι:Ε. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν και µε άλλες µελέτες που
έγιναν µε συµβατικούς ενδοτραχειακούς σωλήνες.52,121

Η αύξηση της

αναπνευστικής συχνότητας προκάλεσε αύξηση της Pmean, από την οποία
εξαρτάται κυρίως η αρτηριακή οξυγόνωση και σχετίζεται µε τη διατήρηση του
µέσου πνευµονικού όγκου σε ασθενείς µε φυσιολογική ή αυξηµένη χρονική
σταθερά.53 Σε πνεύµονες µε χαµηλή χρονική σταθερά η αύξηση της
αναπνευστικής συχνότητας µειώνει τον VT χωρίς µεταβολή του µέσου
πνευµονικού όγκου πάνω από την FRC ηρεµίας.70
Σε συνθήκες φυσιολογικής χρονικής σταθεράς φαίνεται ότι η χρήση του
ΕΤΣ µεγάλης εσωτερικής διαµέτρου είναι ασφαλής µε ευρύ φάσµα επιλογής
ρυθµίσεων του αναπνευστήρα HFJV. Εάν είναι αναγκαία η χρήση ΕΤΣ ID
6mm, τότε πρέπει να επιλέγονται χαµηλή Pdr, αναπνευστική συχνότητα και
σχέση I:E µε υποχρεωτική µέτρηση του GT, ιδιαίτερα όταν χρησιµοποιείται
υψηλή αναπνευστική συχνότητα και µικρός χρόνος εκπνοής.
Σε συνθήκες υψηλής χρονικής σταθεράς αυτές τις συνθήκες φαίνεται
ότι α) η µεγαλύτερη οδηγός πίεση και ο χρόνος εισπνοής προκάλεσαν αύξηση
του αναπνεόµενου όγκου ενώ η αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας οδήγησε
στη µείωση του VT µε ταυτόχρονη αύξηση του GT και των ενδοθωρακικών
πιέσεων και β) ο GT και η PEEPi εξαρτώνται κυρίως από την σχέση I:E και την
υψηλή αναπνευστική συχνότητα παρά από την οδηγό πίεση. H Ppeak και η
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Pmean δεν µεταβλήθηκαν ιδιαίτερα από την αύξηση της αναπνευστικής
συχνότητας όταν είναι σταθερές η Pdr και ο Ti.
Η εµφάνιση της PEEPi σε ασθενείς υπό µηχανικό αερισµό µε υψηλή
ενδοτικότητα και αυξηµένες πνευµονικές αντιστάσεις, οφείλεται αφενός στο
µεγάλο

χρόνο

εξοµοίωσης

του

αυτόµατου

χρόνου

χαλάρωσης

του

αναπνευστικού συστήµατος του ασθενούς µε τον TE του αναπνευστήρα HFJV
και αφετέρου στο γεγονός ότι στον υψίσυχνο αερισµό η διάµετρος των
αεραγωγών, αυξάνεται κατά την εισπνοή ενώ µειώνεται κατά την εκπνοή.122
Είναι γνωστό ότι η PEEPi και η δυναµική υπερδιάταση οφείλεται στις
ελαττωµένες δυνάµεις ελαστικής επαναφοράς και στις αυξηµένες εκπνευστικές
αντιστάσεις.117 Αυτό δείχνει τη µεγάλη σηµασία που έχουν οι εκπνευστικές
αντιστάσεις σε συνθήκες ταχύπνοιας ως παράγοντας παγίδευσης αέρα. Η
παγίδευση αέρα in vivo σταµατά όταν ο αυτόµατος χρόνος χαλάρωσης, που
ελαττώνεται µε την πνευµονική διάταση, εξοµοιώνεται µε τον εκπνευστικό
χρόνο του αναπνευστήρα.70 Στο συµβατικό µηχανικό αερισµό έχει βρεθεί ότι οι
συνήθεις τιµές της PEEPi σε ασθενείς µε αποφρακτική νόσο κυµαίνονται από
10-14cmH2O ενώ είναι γνωστή η σηµασία του χρόνου εκπνοής σε σχέση µε την
εµφάνιση της δυναµικής υπερδιάτασης στον CMV.33 Παρόµοια επίδραση, όπως
φαίνεται από την παρούσα µελέτη, έχει ο βραχύς εκπνευστικός χρόνος στον
υψίσυχνο αερισµό µε jet αερίων µε τη διαφορά ότι οι τιµές της PEEPi ήταν
συγκριτικά σε χαµηλότερα επίπεδα από 1-6cmH2O.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκαν τιµές
Raw που σε µοντέλο πνεύµονα είναι σταθερές κατά τη διάρκεια της εισπνοής
και εκπνοής. Σε κλινικές καταστάσεις είναι γνωστό ότι οι εκπνευστικές
αντιστάσεις µπορεί να είναι και 100 φορές µεγαλύτερες από τις εισπνευστικές.
Όπως είναι κατανοητό, τέτοιες συνθήκες µπορεί να οδηγήσουν σε παγίδευση
αέρα µε ολέθρια αποτελέσµατα στην ανταλλαγή των αερίων και την καρδιακή
λειτουργία. Ο υψηλός τελικοεκπνευστικός όγκος που µετρήθηκε οφείλεται στην
ιδιαίτερα υψηλή πνευµονική ενδοτικότητα
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και στις αντιστάσεις που

χρησιµοποιήθηκαν

στη

µελέτη

για

διερεύνηση

ακραίων

συνθηκών

προσοµοίωσης.
Τα φαινόµενα αυτά επιτείνονται µε τη χρήση ΕΤΣ µικρότερης
εσωτερικής διαµέτρου λόγω της µεγαλύτερης εσωτερικής αντίστασής του.
Συνεπώς η χρήση του HFJV σε ασθενείς µε υψηλή χρονική σταθερά όπως είναι
η χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια και η εµφυσηµατική νόσος αποτελεί
αντένδειξη.
Σε καταστάσεις χαµηλής χρονικής σταθεράς όπου η υποκείµενη
πνευµονική νόσος χαρακτηρίζεται κυρίως από χαµηλή ενδοτικότητα, η αύξηση
της αναπνευστικής συχνότητας µείωσε τον αναπνεόµενο όγκο και µε τα δύο
µεγέθη ΕΤΣjet. Οι τιµές του VT ήταν γενικά χαµηλές αυτό ερµηνεύεται από τη
µικρή οδηγό πίεση, την πολύ χαµηλή χρονική σταθερά και το χαµηλό ποσοστό
του VE. Όµως θεωρούµε ότι ο κυψελιδικός αερισµός είναι επαρκής για την
ανταλλαγή των αερίων διότι ως τις 140αν.min-1, διότι ο κύριος µηχανισµός
µεταφοράς αερίων στις κυψελίδες είναι η µεταφορά φορτίου αέρα (bulk
convective flow) οπότε ισχύει ότι κυψελιδικός αερισµός είναι το γινόµενο της
αναπνευστικής συχνότητας και του αναπνεόµενου όγκου

µείον το νεκρό

χώρο.59 Ο παγιδευµένος όγκος αέρα ήταν χαµηλός διότι σε πνεύµονες µε
χαµηλή CL και φυσιολογικές Raw, οι πνεύµονες αδειάζουν πιο γρήγορα από ότι
σε φυσιολογικούς και έτσι µπορεί να χρησιµοποιηθεί υψηλή συχνότητα χωρίς
µεγάλη αύξηση του τελικοεκπνευστικού όγκου ενώ αντιθέτως σε υψηλές Raw
παρατηρείται αύξηση του GT.70
Στη µελέτη αυτή, δεν ήταν δυνατόν να γίνει διαχωρισµός του VT από τον
VD, διότι έγινε σε προσοµοιωτή πνευµόνων. Σε πραγµατικές συνθήκες ο
ανατοµικός νεκρός χώρος, στον υψίσυχνο αερισµό µε ΕΤΣjet έχει βρεθεί ότι
ελαττώνεται σηµαντικά για δύο λόγους: πρώτος, διότι η χορήγηση των αερίων
γίνεται πολύ κοντά στη τρόπιδα και δεύτερος όσο αυξάνεται η αναπνευστική
συχνότητα πάνω από 60αν.min-1 ο VD επίσης ελαττώνεται.116
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Στον CMV και στον HFJV έχει αποδειχτεί ότι η Pmean έχει καλή
συσχέτιση (r=0,99) µε την µέση κυψελιδική πίεση των αεραγωγών,3,70 και είναι
µια από τις κύριες παραµέτρους που καθορίζουν την αρτηριακή οξυγόνωση, σε
ασθενείς µε οξεία βλάβη πνεύµονα.21,123 Η βελτίωση της οξυγόνωσης σε αυτούς
τους ασθενείς κατά τον HFJV, έχει αποδοθεί επίσης στη δηµιουργία θετικής
πίεσης PEEPeffect δηλαδή Pmean σε κυψελιδικό επίπεδο που επιδρά θετικά στη
διατήρηση ανοικτών κυψελίδων και στην αύξηση των πνευµονικών όγκων.
Είναι γνωστό ότι η αξιοπιστία της µέτρησης της Pmean εξαρτάται από το
σηµείο µέτρησής της σε σχέση µε την απόσταση από το σηµείο έγχυσης του
jet.124 Ο ΕΤΣjet επιτρέπει την αξιόπιστη µέτρηση της Pmean διότι αυτή
λαµβάνεται από ειδικό κανάλι πιέσεων και σε απόσταση 5 cm περιφερικά από
τη θέση του jet.
Στην παρούσα µελέτη η χαµηλή Pmean (2-6 cmH2O) που παρατηρήθηκε
µε ΕΤΣjet 9mm ίσως έχει αρνητική επίδραση στην οξυγόνωση ασθενών µε
οξεία βλάβη πνεύµονα οπότε απαιτούνται χειρισµοί για την αύξηση της Pmean.
Αυτό επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή µεγαλύτερης οδηγού πίεσης και σχέσης
Ι:Ε ώστε να αυξηθούν οι πνευµονικοί όγκοι άνω της FRC ηρεµίας21.β και να
παραµείνουν µεταξύ του ανώτερου και του κατώτερου σηµείου της καµπύλης
πίεσης-όγκου χωρίς ιδιαίτερες διακυµάνσεις.45 Mε τον ΕΤΣjet διαµέτρου 6mm,
η Pmean ήταν υψηλότερη από 6-16cmH2O.
Επίσης η Pmean επηρεάσθηκε θετικά κυρίως από την αύξηση της σχέσης
Ι:Ε, λιγότερο από την Pdr και καθόλου από την αναπνευστική συχνότητα στις
παραµέτρους που µελετήθηκαν.125 Τα ευρήµατα αυτά συµφωνούν και µε
κλινικές µελέτες µε άλλα είδη αεραγωγών.53,121 Οι µέγιστες πιέσεις ήταν
χαµηλές, 28cmH2O, για ΕΤΣ ID 6mm και 19cmH2O για ID 9mm, η διαφορά
αυτή οφείλεται στον στενότερο αυλό του πρώτου ΕΤΣjet. Οι τιµές της Ppeak
ήταν µικρότερες στην υψηλή αναπνευστική συχνότητα συγκριτικά µε εκείνες
που παρατηρούνται σε ανάλογες συνθήκες χαµηλής ενδοτικότητας στον
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συµβατικό αερισµό, λόγω των µικρότερων διακυµάνσεών της που είναι
χαρακτηριστικό του υψίσυχνου αερισµού.
Σε όλους τους συνδυασµούς των παραµέτρων του αναπνευστήρα HFJV και
µε τους δύο ΕΤΣjet που µελετήθηκαν, η PEEPi ήταν χαµηλή αφού σε
δύσκαµπτους πνεύµονες ο αυτόµατος χρόνος χάλασης είναι βραχύς και
εξισορροπείται ταχέως µε το ΤΕ του αναπνευστήρα.121
Από την παρούσα µελέτη συµπεραίνεται ότι, ο HFJV µπορεί να θεωρηθεί
ως εναλλακτική µορφή αερισµού σε συνθήκες χαµηλής χρονικής σταθεράς,
όπως είναι η ΑLI και το ARDS, λόγω των χαµηλών µέγιστων πιέσεων και του
παγιδευµένου όγκου αέρα που αναπτύσσονται κατά την εφαρµογή του ακόµα
και µε ΕΤΣjet Hi-Lo µικρής εσωτερικής διαµέτρου. Όµως σε αυτές τις
συνθήκες, επειδή η µέση πίεση των αεραγωγών είναι µικρή ακόµα και µε
ΕΤΣjet 9mm, απαιτείται η εφαρµογή εξωτερικής PEEP για να διασφαλιστεί η
ικανοποιητική αρτηριακή οξυγόνωση.
∆εδοµένου ότι η µελέτη έγινε σε εργαστηριακές συνθήκες τα
συµπεράσµατα αυτά πρέπει να επιβεβαιωθούν από κλινικές µελέτες.
Συµπερασµατικά, η παρούσα µελέτη για χορήγηση HFJV µε τον ειδικά
σχεδιασµένο ΕΤΣ jet σε ελεγχόµενες πειραµατικές συνθήκες έδειξε ότι:
α. σε πνεύµονες µε φυσιολογική ενδοτικότητα η χρήση του ΕΤΣ jet
µεγάλης διαµέτρου υπερέχει, συγκριτικά µε τον µικρότερης διαµέτρου, ως
προς το εύρος της ασφάλειας των ρυθµίσεων του αναπνευστήρa.
β. σε πνεύµονες µε αυξηµένες αντιστάσεις αεραγωγών και πνευµονική
ενδοτικότητα, η παγίδευση µεγάλης ποσότητας αέρα στο τέλος της εκπνοής
δεν επιτρέπει την εφαρµογή του.
γ. σε πνεύµονες µε χαµηλή πνευµονική ενδοτικότητα, ο αερισµός µε jet
είναι ασφαλής ανεξάρτητα του µεγέθους του ΕΤΣjet.
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ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ, ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΥΨΙΣΥΧΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕ JET ΑΕΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΤΣ-∆Α ∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ:
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΣΠΝΟΗΣ.

Μέθοδος
Για τη διεξαγωγή της µελέτης χρησιµοποιήθηκαν:
• αναπνευστήρας HFJV Bromsgrove (Penlon -Sweden)
• προσοµoιωτής πνευµόνων LS 800 Lung Simulator (Drager - Germany)
• συσκευή (monitor) για τη µέτρηση των πιέσεων Sirecust 401 (Siemens –
Germany)
• ενδοτραχειακός σωλήνας διπλού αυλού ID 7mm (Portex-UK)
• δύο µεταλλικοί εγχυτές εσωτερικής διαµέτρου ID 1.8mm, 1.15mm και
µήκους 5cm (Vygon-France).
Ο

ενδοτραχειακός

σωλήνας

διπλού

αυλού

(ΕΤΣ-∆Α)

που

χρησιµοποιήθηκε ήταν τύπου Robertshow αριστερού βρόγχου που συνήθως
χρησιµοποιείται τόσο κατά την Αναισθησία όσο και στη Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας.34

Ο ΕΤΣ-∆Α αυτός αποτελείται από δύο αυλούς ενωµένους εκ των

οποίων, ο ένας είναι βραχύτερος και προορίζεται για τον αερισµό της τραχείας
και ο άλλος είναι µακρύτερος και σχεδιασµένος για να εισέρχεται σε κύριο
βρόγχο (δεξιό ή αριστερό). Ο ΕΤΣ-∆Α φέρει δύο αεροθαλάµους, για την
τραχεία και τον κύριο βρόγχο, υψηλού όγκου-χαµηλής πίεσης, που
εκπτύσσονται, ανάλογα µε τη θέση του χειρουργικού πεδίου ή της πνευµονικής
βλάβης.
Μετά την τοποθέτηση του ΕΤΣ-∆Α στη «τραχεία» στον προσοµοιωτή
πνευµόνων οι δύο µεταλλικοί εγχυτές προωθούντο εντός του κάθε αυλού.
Ο εγχυτής µε ID 1.8mm τοποθετήθηκε στον βρογχικό αυλό του ΕΤΣ-∆Α
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και ο εγχυτής µε ID 1.15mm στον αυλό της τραχείας. Τα περιφερικά άκρα των
δύο εγχυτών ενώθηκαν µε κατάλληλα συνδετικά σε συνδετικό τύπου Υ και µετά
µε το σωλήνα χορήγησης του jet αερίων (ID 0.7mm) του αναπνευστήρα, ενώ τα
κεντρικά τοποθετήθηκαν αντίστοιχα εντός των δύο αυλών του ΕΤΣ-∆Α. Η
µέτρηση της κυψελιδικής πίεσης (Palv) έγινε κεντρικά από το σηµείο
χορήγησης του jet αερίων. Ταυτόχρονα δύο άκαµπτοι σωλήνες µικρής
εσωτερικής διαµέτρου 1.5mm, συνδέθηκαν µε τα κατάλληλα συνδετικά του
προσοµοιωτή των πνευµόνων στις υποδοχές του για τη λήψη των κυψελιδικών
πιέσεων και µεταφέρθηκαν, για την καταγραφή τους, µε µορφοµετατροπέα
πίεσης στην οθόνη του monitor χωριστά (εικόνα 3).
Για τη µελέτη της αποτελεσµατικότητας και της ασφάλειας του HFJV, µε
ΕΤΣ-∆Α και διαφορετικούς εγχυτές µετρήθηκαν και καταγράφηκαν:
• ο αναπνεόµενος όγκος (VT) και ο παγιδευµένος όγκος αέρα (GT) χωριστά
για κάθε πνεύµονα
• η κυψελιδική πίεση των αεραγωγών (Palv)
Οι τιµές του VT και του GT ελαµβάνοντο από το βαθµονοµηµένο
σπιρόµετρο του προσοµοιωτή πνευµόνων. Οι τιµές της Palv καταγράφηκαν για
κάθε εγχυτή από την οθόνη του monitor.
Η µελέτη έγινε µε σταθερή την οδηγό πίεση Pdr 50psi αξιοποιώντας
έτσι τη µέγιστη δυνατότητα του αναπνευστήρα για την παροχή αναπνεόµενου
όγκου και µεταβλητή παράµετρο την αναπνευστική συχνότητα από 45 έως
140αν.min-1.
Μετρήσεις έγιναν στις παρακάτω συνθήκες προσοµοίωσης:
1. φυσιολογική χρονική σταθερά: CL 100ml.cm.H2O-1 Raw 5cmH2Ol-1 sec
2. χαµηλή χρονική σταθερά: CL50ml.cmH2O-1 Raw 5cmH2Ol-1.secΤi 30%.
3. χαµηλή χρονική σταθερά:CL50ml.cmH2O-1 Raw5cmH2Ol-1.sec Τi 40%.
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4. ασύµµετρη χρονική σταθερά: CL100ml.cmH2O-1 Raw 5cmH2O-1.sec
(εγχυτής 1.15mm) και CL50ml.cmH2O-1 Raw5cmH2O-1.sec-1 (εγχυτής 1.8mm)
Οι µετρήσεις για κάθε συγκεκριµένη συνθήκη έγιναν 10 min µετά από
αλλαγές των παραµέτρων και καταγράφηκε ο µέσος όρος πέντε µετρήσεων.
Αποτελέσµατα
Προσοµοίωση 3.1: Σε πνεύµονες µε φυσιολογικές µηχανικές ιδιότητες ο
αναπνεόµενος όγκος παρουσίασε σηµαντική µείωση µε την αύξηση της
αναπνευστικής συχνότητας από 45 έως 140 αν.min-1 (Σχήµα 3.1α). Οι τιµές του
VT κυµάνθηκαν από 280-50 ml για τον πρώτο εγχυτή (1.8mm) ελάττωση κατά
82%, ενώ µε τον δεύτερο εγχυτή (1.15mm) ο VT ήταν χαµηλότερος (150-20 ml),
ελάττωση κατά 86%.
Ο GT παρουσίασε σηµαντική αύξηση κατά 900% µε την αύξηση της
αναπνευστικής συχνότητας, από 70ml σε 700ml µε τον εγχυτή ID 1.8mm.
(Σχήµα 3.1β). Αντίθετα ο GT µε τον εγχυτή ID 1.15mm ήταν αµελητέος σε όλες
τις συχνότητες.
Οι τιµές της Palv 7,5-9 cmH2O είχαν µικρή αύξηση σε όλες τις
αναπνευστικές συχνότητες για τον εγχυτή ID 1.8mm, (Σχήµα 3.1γ). Την ίδια
τάση παρουσίασε η Palv 4-6 cmH2O για τον εγχυτή ID 1.15mm στην
προοδευτική αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας.
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Σχήµα 3.1 HFJV. Σύγκριση αναπνεόµενου όγκου (VT), παγιδευµένου όγκου
αέρα (GT) και κυψελιδικής πίεσης (Palv) µεταξύ δύο εγχυτών jet αερίων.
Pdr 50psi, Ti 30%, CL 100ml.cmH2O-1 Raw 5cmH2Ol-1.sec
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Προσοµοίωση 3.2.

Σε πνεύµονες µε ελαττωµένη πνευµονική ενδοτικότητα

και φυσιολογικές πνευµονικές αντιστάσεις, όταν ήταν σταθερός ο εισπνευστικός
χρόνος και η οδηγός πίεση, ο VT µέσω του ευρύτερου εγχυτή κυµάνθηκε από
240-40 ml, µε µέγιστη τιµή στη χαµηλότερη f (45 αν.min-1) και ελάχιστη στη
µεγαλύτερη αναπνευστική συχνότητα παρουσιάζοντας µείωση κατά 83,3%
(Σχήµα 3.2α). Ο αναπνεόµενος όγκος που χορηγήθηκε µέσω του εγχυτή µε τη
µικρότερη ID (1.15 mm) ήταν χαµηλότερος, 120-20 ml και µειώθηκε κατά το
ίδιο ποσοστό όπως και ο προηγούµενος.
Προοδευτική αύξηση του τελικοεκπνευστικού όγκου αέρα παρατηρήθηκε
στον ευρύτερο εγχυτή από 0-150 ml (αύξηση 150%) στις 140 αν.min-1 (Σχήµα
3.2β), ενώ για τον µικρότερο εγχυτή ο GT ήταν µηδενικός.
Η Palv (7.5-10cmH2O) εµφάνισε µικρή αύξηση στην προοδευτική
µεταβολή της αναπνευστικής συχνότητας για τον ID 1.8 mm (Σχήµα 3.2γ), ενώ
η Palv ήταν ιδιαίτερα χαµηλή, (2cmH2O) σε όλες τις αναπνευστικές συχνότητες
µε ID 1.15 mm.
Σχήµα 3.2 HFJV. Σύγκριση α) αναπνεόµενου όγκου (VT), β) παγιδευµένου
όγκου αέρα (GT) και γ) κυψελιδικής πίεσης (Palv) µεταξύ δύο εγχυτών jet
αερίων. Pdr 50psi, Ti 30%, CL 50 ml.cmH2O-1 Raw 5cmH2Ol-1.sec
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Προσοµοίωση 3.3. Στην προσοµοίωση αυτή όλες οι παράµετροι είναι ίδιοι µε
την προηγούµενη αλλά χρησιµοποιήθηκε µεγαλύτερος Ti 40%. Με την αύξηση
της αναπνευστικής συχνότητας ο VT κυµάνθηκε από 330-40 ml, για τον εγχυτή
µε ID 1.8mm σηµειώνοντας µείωση κατά 87,8% (Σχήµα 3.3α). Στις ίδιες
συνθήκες ο VT κυµάνθηκε από 120-20 ml σηµειώνοντας µείωση κατά 83,3%
για τον εγχυτή ID 1.15 mm.
Ο παγιδευµένος όγκος αέρα κυµάνθηκε από 100-550 ml εµφανίζοντας
σηµαντική αύξηση κατά 450,0% στις 140 αν.min-1. Αξίζει να σηµειωθεί ότι
στην παρούσα µελέτη η µεγάλη αύξηση σηµειώθηκε µετά τις 80 αν.min-1.
Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε παγίδευση αέρα µε τον εγχυτή µικρότερης
διαµέτρου.
93

Οι τιµές της Palv παρουσίασαν µικρές µεταβολές µε την αύξηση της
αναπνευστικής συχνότητας, µε ελάχιστη τιµή 16cmH2O και µέγιστη 19cmH2O
στις 45 και 140αν.min-1 αντίστοιχα για τον ευρύτερο εγχυτή (Σχήµα 3.3γ), ενώ
ήταν χαµηλές για τον µικρότερης διαµέτρου εγχυτή.
Σχήµα 3.3 HFJV. Σύγκριση α) αναπνεόµενου όγκου (VT), β) παγιδευµένου
όγκου αέρα (GT) και γ) κυψελιδικής πίεσης (Palv) µεταξύ δύο εγχυτών jet
αερίων. Pdr 50psi, Ti 40%, CL 50 ml.cmH2O-1 Raw 5cmH2Ol-1.sec
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Προσοµοίωση 3.4. Στην προσοµοίωση αυτή µελετήθηκε ο σύγχρονος αερισµός
σε πνεύµονες µε διαφορετική πνευµονική ενδοτικότητα και χαµηλές
αντιστάσεις αεραγωγών.
Στον πνεύµονα µε φυσιολογική ενδοτικότητα (CL100ml.cmH2O-1) και για
τον εγχυτή ID 1.15mm η τιµή του VT κυµάνθηκε από 150-20 ml σηµειώνοντας
µείωση κατά 86,6% όταν η αναπνευστική συχνότητα αυξήθηκε από τις 45 στις
140 αν.min-1 (Σχήµα 3.4α). Στις ίδιες συνθήκες για τον πνεύµονα µε
ελαττωµένη ενδοτικότητα (CL50cm.H2O-1) και µε τον εγχυτή ID 1.8mm, ο VT
κυµάνθηκε από 240-40ml σηµειώνοντας µείωση κατά 83,3%. Στην παρούσα
µελέτη η σηµαντική µείωση του VT εµφανίστηκε µετά τις 100 αν.min-1.
Ο παγιδευµένος όγκος αέρα ήταν ιδιαίτερα χαµηλός για τον πνεύµονα µε
τη φυσιολογική CL (Σχήµα 3.4β) ενώ εµφάνισε προοδευτική αύξηση κατά
150,0% στον πνεύµονα µε τη χαµηλή CL µε µέγιστη τιµή στις 140 αν.min-1.
Η Palv στους δύο πνεύµονες δεν παρουσίασε ιδιαίτερες µεταβολές µε την
αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας (Σχήµα 3.4γ). Οι τιµές της κυµάνθηκαν
από 7.5-10cmH2Ο και από 4-6cmH2Ο για τη χαµηλή και τη φυσιολογική
ενδοτικότητα.
Σχήµα 3.4 HFJV. Σύγκριση α) αναπνεόµενου όγκου (VT), β) παγιδευµένου
όγκου αέρα (GT) και γ) κυψελιδικής πίεσης (Palv) µεταξύ δύο εγχυτών jet
αερίων. CL100ml.cmH2O-1 Raw5cmH2O-1.sec (ID1.15mm), CL50ml.cmH2O-1
Raw5cmH2Ol-1.sec (ID1.8mm), Τi 30%.
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Συζήτηση
Ο

ανεξάρτητος

αερισµός

των

πνευµόνων

αναισθησιολογική τεχνική για την αντιµετώπιση

αναπτύχθηκε

ως

ειδικών προβληµάτων

όπως η µείωση της κινητικότητας στο χειρουργικό πεδίο, η αποφυγή
υποξυγοναιµίας και υπερκαπνίας στη χειρουργική της τραχείας και του θώρακα.
Με την εισαγωγή της χρήσης του ενδοτραχειακού σωλήνα διπλού αυλού, από
τον Carlens το 1949, κατέστη εφικτός ο διαφορετικός αερισµός των δύο
πνευµόνων. Στη συνέχεια, η τεχνική αυτή εφαρµόσθηκε και στην Εντατική
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Θεραπεία µε σκοπό τον αερισµό ασθενών µε µονόπλευρη πνευµονική βλάβη ή
µε βρογχοϋπεζωκοτικό συρίγγιο.
Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν µελετηθεί διαφορετικοί τρόποι εφαρµογής
του µηχανικού αερισµού µε ΕΤΣ-∆Α, όπως ο σύγχρονος ή ασύγχρονος
αερισµός µε δύο συµβατικούς αναπνευστήρες και διαφορετικό επίπεδο PEEP
για τον κάθε πνεύµονα,94,126,127 ο διαφορικός αερισµός µε ένα συµβατικό
αναπνευστήρα και ένα αναπνευστήρα υψίσυχνου αερισµού για τον πάσχοντα
πνεύµονα,80,128 καθώς επίσης µε δύο συστήµατα υψίσυχνου αερισµού σε
χειρουργική αποκατάσταση της τραχείας.129

Μέχρι σήµερα δεν υπάρχουν

συγκριτικές µελέτες, που να καταδεικνύουν την υπεροχή συγκεκριµένου τρόπου
µηχανικής υποστήριξης κυρίως σε ασθενείς µε µονόπλευρη πνευµονική βλάβη.
Η παρούσα µελέτη είναι η πρώτη που διερευνά σε µηχανικό µοντέλο
πνευµόνων τη δυνατότητα µηχανικού αερισµού µε ένα µόνον αναπνευστήρα
υψίσυχνου αερισµού µε jet αερίων, HFJV, µέσω ΕΤΣ-∆Α και µε διαφορετικούς
εγχυτές για κάθε αυλό, σε πνεύµονες µε φυσιολογικές, παθολογικές ή
ασύµµετρες µηχανικές ιδιότητες. Η επιλογή των ορίων της αναπνευστικής
συχνότητας, 45-140αν.min-1 βασίστηκε στον ορισµό του υψίσυχνου αερισµού
µε jet αερίων.43 Ετέθη ως ανώτερο όριο η συχνότητα των 140 αναπνοών.min-1,
µολονότι ο αναπνευστήρας HFJV που χρησιµοποιήθηκε χορηγεί συχνότητες
µέχρι και 200 αν.min-1, λόγω του περιορισµού από την FDA, τις 150 αν.min-1
για κλινικές εφαρµογές.79 Επίσης χρησιµοποιήθηκε η µέγιστη δυνατότητα του
συγκεκριµένου τύπου αναπνευστήρα για οδηγό πίεση, Pdr 50 psi, ώστε να
διασφαλιστεί ο µεγαλύτερος VT

µέσω δύο εγχυτών µικρής εσωτερικής

διαµέτρου. Η επιλογή του χρόνου εισπνοής Ti 30% βασίστηκε στη συνήθη
σχέση Ι:Ε που χρησιµοποιείται στην κλινική πράξη.
Η µελέτη αυτή έδειξε ότι, κατά την εφαρµογή υψίσυχνου αερισµού µε jet
αερίων σε πνεύµονες µε φυσιολογική χρονική σταθερά και µε δύο
διαφορετικούς εσωτερικής διαµέτρου εγχυτές, ο αναπνεόµενος όγκος που
χορηγήθηκε µε τον ευρύτερο εγχυτή ήταν µεγαλύτερος συγκριτικά µε τον
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στενότερο. Η αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας εµφάνισε παρόµοια
ελάττωση του αναπνεόµενου όγκου κατά 82% (ID 1.8mm) και 86% (ID
1.15mm). Η ελάττωση του VT οφείλεται, στην προοδευτική αύξηση της
αναπνευστικής συχνότητας. Ο αναπνεόµενος όγκος που µετρήθηκε είναι το
άθροισµα του όγκου που χορηγήθηκε µέσω του jet του αναπνευστήρα και του
όγκου που συµπαρασύρεται γύρω από τους αυλούς του ΕΤΣ-∆Α από την
ατµόσφαιρα VE.
Άλλη παράµετρος που σχετίζεται µε την ελάττωση του VT είναι
λειτουργική πίεση (operating pressure) που αναπτύσσεται στο

η

εσωτερικό

του σωλήνα που συνδέει το σηµείο εξόδου του jet από τον αναπνευστήρα
µε τους αυλούς του ΕΤΣ-∆Α. Η λειτουργική πίεση αυτή εξαρτάται από το
σηµείο τοποθέτησης του jet αερίων, περιφερικά ή κεντρικά, για το τελικό
ποσοστό του συµπαρασυρόµενου όγκου αέρα VE από τα ανοικτά άνω άκρα του
ΕΤΣ-∆Α.121 Σε µελέτη µε διαφορετικής εσωτερικής διαµέτρου εγχυτές
έχει βρεθεί ότι, όσο ελαττώνεται η εσωτερική διάµετρος του συνδετικού
σωλήνα και αυξάνεται η αναπνευστική συχνότητα και η θέση του jet είναι
πλησίον της τρόπιδας, τόσο ελαττώνεται ο VE και κατά συνέπεια ο VT.118
Ο παγιδευµένος όγκος αέρα

αυξήθηκε σηµαντικά µε την αύξηση της

αναπνευστικής συχνότητας στον ευρύτερο εγχυτή λόγω της φυσιολογικής
πνευµονικής ενδοτικότητας της υψηλής οδηγού πίεσης (50psi) και της
βράχυνσης

του

χρόνου

εκπνοής

σε

συνθήκες

ταχύπνοιας.130,131

Η

ενδοπνευµονική παγίδευση αέρα in vivo συµβαίνει κυρίως διότι ο αυτόµατος
χρόνος χάλασης του πρώτου VT είναι µεγαλύτερος από τον προκαθορισµένο
χρόνο ρύθµισης του αναπνευστήρα. Ο GT σταµατά όταν επέλθει ισορροπία
µεταξύ του αυτόµατου χρόνου χάλασης των πνευµόνων και του εκπνευστικού
χρόνου του αναπνευστήρα.70 Η ισορροπία αυτή συµβαίνει µετά από κάποιο
αριθµό αναπνοών οπότε η αύξηση του τελικοπνευµονικού όγκου οδηγεί σε
αύξηση της ελαστικής επαναφοράς του αναπνευστικού συστήµατος που τείνει
να περιορίσει τον GT.
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Από την παρούσα µελέτη, επίσης, φαίνεται ότι η αύξηση της
αναπνευστικής συχνότητας πάνω από τις 80 αν.min-1 συνδυάστηκε µε µεγάλη
αύξηση της ενδοπνευµονικής παγίδευσης αέρα µόνο στον ευρύτερο εγχυτή
γεγονός που καθιστά προβληµατικό αυτό το είδος αερισµού σε υψηλές
συχνότητες. Ο κατά λεπτόν αερισµός είναι ασφαλής ως τις 60αν.min-1, παρά
τον χαµηλό VT 300ml, διότι έως τις 150αν.min-1, ο κύριος µηχανισµός
µεταφοράς αερίων στον υψίσυχνο αερισµό είναι η µαζική µετακίνηση φορτίου
αερίων (bulk flow), µε µικρού βαθµού συµµετοχή των εναλλακτικών
µηχανισµών µεταφοράς αερίων (εκκρεµοειδής κίνηση, καρδιογενής µίξη,
ασύµµετρη διάχυση κ.ά).3,65,66,68,69 Αντιθέτως, σε συχνότητες µεγαλύτερες από
80αν.min-1,

σε πνεύµονες µε φυσιολογικές µηχανικές ιδιότητες, ο πολύ

χαµηλός VT µπορεί να προκαλέσει κυψελιδικό υποαερισµό σε συνδυασµό µε
την αύξηση του GT που προδιαθέτει στην ανάπτυξη υψηλής ενδογενούς PEEP.
Η PEEPi είναι καθοριστικός παράγοντας εµφάνισης της πνευµονικής
υπερδιάτασης µε επιπτώσεις τόσο στην ανταλλαγή των αερίων όσο και στην
αιµοδυναµική κατάσταση του ασθενούς.
Η αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας ενώ προκάλεσε σηµαντική
ελάττωση στον VT δεν είχε ιδιαίτερη επίδραση στην Palv, οι µεταβολές της
οποίας διατηρήθηκαν σε χαµηλά επίπεδα και µε τους δύο εγχυτές, λόγω των
χαµηλών VT και της φυσιολογικής χρονικής σταθεράς των πνευµόνων.
Στην κλινική πράξη ο τρόπος αυτός χρήσης του HFJV µε ΕΤΣ-∆Α µπορεί
να χρησιµοποιηθεί για χορήγηση αναισθησίας σε επεµβάσεις στην τραχεία και
στους πνεύµονες όπου απαιτείται ελάχιστη κίνηση στο χειρουργικό πεδίο
διασφαλίζοντας παράλληλα, υπό προϋποθέσεις, ικανοποιητικό κυψελιδικό
αερισµό. Όµως, σε κάθε περίπτωση για να είναι ασφαλής η χρήση του, πρέπει
να επιλέγονται αναπνευστικές συχνότητες µικρότερες από 60αν.min-1 και να
υπάρχει δυνατότητα µέτρησης της PEEPI και του GT.
Σε πνεύµονες µε χαµηλή χρονική σταθερά λόγω της

µείωσης της

πνευµονικής ενδοτικότητας, η µεταβολή του εισπνευστικού χρόνου από 30%
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σε 40% για τον εγχυτή 1.8mm είχε θετική επίδραση στον αναπνεόµενο όγκο
κυρίως στις συχνότητες 45-80 αν.min-1, ενώ δεν είχε καµιά µεταβολή στις
υψηλότερες συχνότητες. (Σχήµα 3.2α και 3.3α). Η αύξηση της αναπνευστικής
συχνότητας και η παράταση του χρόνου εισπνοής δεν είχε ιδιαίτερη επίδραση
στον αναπνεόµενο όγκο που χορηγήθηκε µέσω του εγχυτή ID 1.15mm.
Θεωρούµε όµως ότι ο VT µε τον εγχυτή αυτόν στις υψηλές συχνότητες είναι
ιδιαίτερα χαµηλός (50ml) που οφείλεται στη χαµηλή πνευµονική ενδοτικότητα
και στην ταχύπνοια, γεγονός που σε κλινικές εφαρµογές σηµαίνει σοβαρό
κυψελιδικό υποαερισµό. O τελικοεκπνευστικός όγκος αέρα παρουσίασε
σηµαντική αύξηση για τον εγχυτή ID 1.8mm µόνο όταν αυξήθηκε ο χρόνος
εισπνοής από 30 σε 40%, λόγω της βράχυνσης του εκπνευστικού χρόνου, ενώ
δεν διαπιστώθηκε GT µε τον εγχυτή µικρής διαµέτρου.
Είναι γνωστό ότι από την Palv εξαρτάται η αρτηριακή οξυγόνωση σε
ασθενείς µε οξεία βλάβη πνεύµονα52,123, λόγω χαµηλής ενδοτικότητας. Η Palv
στη µελέτη επηρεάστηκε σε µικρό βαθµό από την αύξηση της αναπνευστικής
συχνότητας ενώ σχεδόν οι τιµές της διπλασιάστηκαν µε την αύξηση του Ti% µε
την ίδια Pdr. Προγενέστερες µελέτες στον υψίσυχνο αερισµό µε jet αερίων
έχουν δείξει ότι όταν αυξήθηκε η I:E υπήρχε πολύ στενή συσχέτιση της Palv και
της mPalv. Αυτό υποδηλώνει ότι, κατά τον HFJV δηµιουργείται µια θετική
τελικοεκπνευσιτκή πίεση (PEEPeffect), σε κυψελιδικό επίπεδο που πιθανά είναι
παράγοντας βελτίωσης της αρτηριακής οξυγόνωσης.90,125 Η αύξηση της Palv
συνεπάγεται αύξηση του πνευµονικού όγκου, διότι στον HFJV οι πνεύµονες δεν
ανοίγουν και κλείνουν συνεχώς αλλά διατηρούνται σε νέο επίπεδο FRC
ηρεµίας, κατάσταση παρόµοια µε τους χειρισµούς επιστράτευσης κυψελίδων
του συµβατικού µηχανικού αερισµού.132,133
Επίσης βρέθηκε σηµαντική διαφορά στις τιµές της Palv και του GT
µεταξύ των δύο εγχυτών ανεξάρτητα από το χρόνο εισπνοής που
χρησιµοποιήθηκε. Το γεγονός αυτό καθιστά προβληµατική την εφαρµογή HFJV
µε διαφορετικούς εγχυτές για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε συνθήκες µε
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οµοιόµορφη ελάττωση της CL και στους δύο πνεύµονες. Στον πνεύµονα µε τον
στενό εγχυτή, υπάρχει κίνδυνος ατελεκτασιών, σύµπτωσης των κυψελίδων, µε
συνέπεια τις διαταραχές V/Q, την υποξυγοναιµία και αιµοδυναµικές επιπτώσεις.
Σε ασθενείς µε χαµηλή χρονική σταθερά η τεχνική αυτή του υψίσυχνου
αερισµού, µπορεί να εφαρµοστεί για περιορισµένο χρονικό διάστηµα σε
αναισθησία για επεµβάσεις στους πνεύµονες ή της τραχείας επειδή διασφαλίζει
µικρή κίνηση στο χειρουργικό πεδίο µε παράλληλη εκµετάλλευση της
PEEPeffect. Για την ασφάλεια της µεθόδου πρέπει να χρησιµοποιηθεί χρόνος
εισπνοής µικρότερος από 40%, αναπνευστική συχνότητα ως τις 60αν.min-1,
χαµηλή οδηγός πίεση και πιθανά εφαρµογή εξωτερικής PEEP.
Στη µονόπλευρη πνευµονική βλάβη, οι µηχανικές ιδιότητες των
πνευµόνων είναι αρκετά διαφορετικές µε ανοµοιογενή κατανοµή της
σχέσης αερισµού–αιµάτωσης.

Στον πνεύµονα µε τη µεγαλύτερη ενδοτικότητα

υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης δυναµικής υπερδιάτασης, συµπίεσης των
πνευµονικών αγγείων και εκτροπή της πνευµονικής αιµατικής ροής προς τον
πάσχοντα πνεύµονα. Αποτέλεσµα του συµβατικού µηχανικού αερισµού σε
αυτές τις συνθήκες είναι η περαιτέρω διαταραχή της σχέσης αερισµούαιµάτωσης7,35,36 µε επιδείνωση της υποξαιµίας,130 µείωση της αρτηριακής πίεσης
και της καρδιακής παροχής.127
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ανεξάρτητος αερισµός των πνευµόνων ίσως
βελτιώνει τη σχέση V/Q και µειώνει τον κίνδυνο του βαροτραύµατος. Με αυτόν
τον τρόπο η ανάγκη για υψηλή PEEP και Pmean που απαιτείται για την
επιστράτευση των κλειστών κυψελίδων του πάσχοντα πνεύµονα µπορεί να
αποφευχθεί στον υγιή, περιορίζοντας την πνευµονική υπερδιάταση και την
εκτροπή της ροής του αίµατος στις περιοχές µε χαµηλό V/Q.35
Η µελέτη αυτή είναι µια επέκταση της ιδέας του Perera και συν,129 που
χρησιµοποίησε µε επιτυχία τον υψίσυχνο αερισµό µε δύο αναπνευστήρες σε
ασθενή µε φυσιολογικούς πνεύµονες για χειρουργική επέµβαση αποκατάστασης
της τραχείας. Η παρούσα µελέτη είναι η πρώτη που διερευνά τις δυνατότητες
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του υψίσυχνου αερισµού µε jet, χρησιµοποιώντας µόνον ένα αναπνευστήρα και
δύο διαφορετικούς εγχυτές σε προσοµοιωτή πνευµόνων µε διαφορετική χρονική
σταθερά.
Για την αποφυγή των επιπλοκών που προαναφέρθηκαν χρησιµοποιήθηκε
ευρύτερος εγχυτής (ID 1.8mm) για αερισµό στον πνεύµονα µε τη µικρότερη
CL, ενώ σ’αυτόν µε φυσιολογική CL χρησιµοποιήθηκε ο στενότερος εγχυτής ID
1.15mm. Τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης δείχνουν ότι η αύξηση της
αναπνευστικής συχνότητας επηρέασε αρνητικά τον VT και στις δύο περιπτώσεις
(Σχήµα 3.4α). Θεωρούµε όµως ότι ο συνολικός VT 250ml είναι επαρκής ως τις
60αν.min-1 (Σχήµα 3.4β) σε συνδυασµό µε τον πολύ χαµηλό GT και για τους δύο
εγχυτές.
Η

µικρή

διακύµανση

του

GT

συνεπάγεται

χαµηλή

εµφάνιση

πνευµονικής υπερδιάτασης και αιµοδυναµικών διαταραχών σε κλινικές
εφαρµογές. Παράλληλα, η Palv από την οποία εξαρτάται η αρτηριακή
οξυγόνωση µεταβλήθηκε σε αποδεκτά επίπεδα ασφαλείας και για τους δύο
εγχυτές. Η προσοµοίωση αυτή έδειξε ότι σε εργαστηριακές συνθήκες

ο

σύγχρονος διαφορικός αερισµός δύο πνευµόνων µε διαφορετική πνευµονική
ενδοτικότητα είναι εφικτός υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Ως πιθανές εφαρµογές της µεθόδου αυτής προτείνονται ο µηχανικός
αερισµός των πνευµόνων εκτός από την θωρακοαναισθησία και στη µηχανική
υποστήριξη σε ασθενείς της Εντατικής Θεραπείας µε οξεία αναπνευστική
ανεπάρκεια λόγω µονόπλευρης βλάβης ή µε βρογχοπλευριτικό συρίγγιο.
Θεωρητικά, η µέθοδος αυτή ίσως διασφαλίζει καλύτερη κατανοµή της σχέσης
αερισµού/αιµάτωσης, δυνατότητα για τιτλοποίηση της εξωγενούς PEEP για
κάθε πνεύµονα χωριστά και προστατεύει τους πνεύµονες από την κυψελιδική
βλάβη.
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∆εδοµένου ότι η µελέτη έγινε σε µηχανικό µοντέλο τα συµπεράσµατά
µας πρέπει να επιβεβαιωθούν από κλινικές µελέτες.
Συµπερασµατικά, η µελέτη αυτή έδειξε για πρώτη φορά ότι, υπό
ελεγχόµενες πειραµατικές συνθήκες είναι εφικτός ο ανεξάρτητος αερισµός
των πνευµόνων µε ένα αναπνευστήρα υψίσυχνου αερισµού µε jet αερίων
µέσω ενός ΕΤΣ-∆Α και δύο διαφορετικούς εγχυτές υπό ορισµένες
προϋποθέσεις:
1. σε

πνεύµονες

µε

φυσιολογικές

µηχανικές

ιδιότητες

η

αναπνευστική συχνότητα πρέπει να είναι µεταξύ 45-60αν.min-1-,
2. σε πνεύµονες µε ελαττωµένη χρονική σταθερά πρέπει να
επιλέγεται µικρός χρόνος εισπνοής και αναπνευστική συχνότητα
45-60αν.min-1
3. σε µονόπλευρη ελάττωση της πνευµονικής ενδοτικότητας η
αναπνευστική

συχνότητα

δεν

60αν.min-1.
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επιτρέπεται

να

υπερβεί

τις

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η παρούσα µελέτη έδειξε σε εργαστηριακές συνθήκες, ότι ο υψίσυχνος
αερισµός µε jet αερίων (HFJV) µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε διαφορετικούς
τύπους ενδοτραχειακών σωλήνων για την υποστήριξη της αναπνοής και µε
διαφορετικές συνθήκες χρονικής σταθεράς του αναπνευστικού συστήµατος.
Ειδικότερα η εργασία αυτή έδειξε για πρώτη φορά ότι ο αερισµός των
πνευµόνων µε HFJV είναι εφικτός στις ακόλουθες ειδικές συνθήκες:
Με mini-τραχειοστοµία µόνο σε ελεύθερους ανώτερους αεραγωγούς
εφόσον:
η χρονική σταθερά είναι φυσιολογική και η αναπνευστική συχνότητα
κυµαίνεται από 45-100αν.min-1.
η χρονική σταθερά είναι χαµηλή και η αναπνευστική συχνότητα
κυµαίνεται από 45-160αν.min-1.
η χρονική σταθερά είναι υψηλή, η αναπνευστική συχνότητα δεν
µπορεί να υπερβεί τις 60αν.min-1.
Με ενδοτραχειακό σωλήνα για jet αερίων εφόσον:
η χρονική σταθερά είναι φυσιολογική και ο ενδοτραχειακός σωλήνας
είναι ευρύς (9mm) υπάρχει µεγαλύτερη δυνατότητα ρύθµισης των
παραµέτρων του αναπνευστήρα συγκριτικά µε τον µικρότερης
εσωτερικής διαµέτρου (6mm)
η χρονική σταθερά είναι χαµηλή, η οδηγός πίεση και ο χρόνος
εισπνοής πρέπει να είναι πάνω από 20 psi και 20% αντίστοιχα,
ανεξάρτητα της εσωτερικής διαµέτρου του ΕΤΣjet
η χρονική σταθερά είναι υψηλή, ο HFJV αντενδείκνυται.
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Με ενδοτραχειακό σωλήνα διπλού αυλού για ανεξάρτητο αερισµό των
πνευµόνων εφόσον:
η χρονική σταθερά είναι φυσιολογική, η αναπνευστική συχνότητα
πρέπει να είναι 60αν.min-1.
η χρονική σταθερά είναι χαµηλή, η αναπνευστική συχνότητα πρέπει
να είναι ως τις 60αν.min-1 και ο χρόνος εισπνοής 20%.
υπάρχει µονόπλευρη πνευµονική βλάβη, η αναπνευστική συχνότητα
δεν πρέπει να υπερβεί τις 60αν.min-1.
Οι κλινικές επιπτώσεις αυτών των αποτελεσµάτων υπό τις παραπάνω
προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες: Ο HFJV µε mini-τραχειοστοµία µπορεί να
χρησιµοποιηθεί σε επείγουσες καταστάσεις που απαιτείται η υποστήριξη της
αναπνοής καθώς και ως εναλλακτική τεχνική απογαλακτισµού από τον
συµβατικό µηχανικό αερισµό. Ο ΕΤΣjet µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
εφαρµογή του µηχανικού αερισµού µε HFJV τόσο στην Αναισθησία όσο και
στην Εντατική Θεραπεία και ο ΕΤΣ διπλού αυλού για ανεξάρτητο αερισµό των
πνευµόνων κατά την αναισθησία για θωρακοχειρουργικές επεµβάσεις.
Παράλληλα, πρέπει να σηµειωθεί ότι για την ασφαλή εφαρµογή του HFJV σε
κλινικό επίπεδο απαιτείται εκτός από την εκτίµηση των µηχανικών ιδιοτήτων
του αναπνευστικού συστήµατος, η συνεχής παρακολούθηση του παγιδευµένου
όγκου αέρα στο τέλος της εκπνοής και η µέτρηση των ενδοπνευµονικών
πιέσεων

για

την

αποφυγή

της

πνευµονικής

αιµοδυναµικών επιπλοκών της.
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