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Αίηηα Μεπακηθμύ Αενηζμμύ

• Αναπνευςτική Ανεπάρκεια

• Κυκλοφορική καταπληξία

• Κώμα

• Καταςτολή

O Μεπακηθόξ αενηζμόξ είκαη ε μμκαδηθή 
οπμζηενηθηηθή πανέμβαζε πμο απμηνέπεη άμεζα 

από ζίγμονμ ζάκαημ



Ακαπκεοζηηθή ακεπάνθεηα

• Η ακεπάνθεηα ηεξ θανδηάξ θαη ηςκ πκεομόκςκ κα 
πανέπμοκ επανθή μλογόκςζε ζημοξ ηζημύξ ή 
επανθή απμμάθνοκζε δημλεηδίμο ημο άκζναθα

• Ολεία ακαπκεοζηηθή ακεπάνθεηα
• PaO2 < 60 mm Hg
• SpO2 < 90% 
• Με ή πςνίξ PaCO2 > 45 mm Hg



Αίηηα ακαπκεοζηηθήξ ακεπάνθεηαξ

Pump failure

Lung failure



οκεζέζηενα αίηηα ΑΑ ΙΙοκεζέζηενα αίηηα ΑΑ Ι

Αίηηα ακαπκεοζηηθήξ ακεπάνθεηαξ

• Υνόκηα βνμγπίηηδα θαη εμθύζεμα
• Πκεομμκία
• Πκεομμκηθό μίδεμα
• Πκεομμκηθή ίκςζε
• ‘Αζζμα
• Πκεομμζώναθαξ
• Πκεομμκηθή εμβμιή
• Θνμμβμεμβμιηθή πκεομμκηθή 

οπένηαζε
• ομθμνεηηθή θανδηαθή ακεπάνθεηα
• ARDS
• Πκεομμκηθή ανηενημθιεβιεβώδεξ 

επηθμηκςκία

• Υνόκηα βνμγπίηηδα θαη εμθύζεμα
• Άζζμα
• Τπενδμζμιμγία θανμάθςκ
• Δειεηενίαζε
• Μοαζζέκεηα gravis
• Πμιοκεονμπάζεηα
• Πμιομμοειίηηδα
• Κορειηδηθόξ οπμαενηζμόξ
• Νεονμμοηθά κμζήμαηα
• ΑΤ
• Πκεομμκηθό μίδεμα
• ARDS
• Οίδεμα ιάνογγα
• Ξέκμ ζώμα



Γηαηί οπμζηενίδμομε μεπακηθά ηεκ 
ακαπκμή εκόξ αζζεκμύξ ?

• Ολογόκςζε

• Απμβμιή Δημλεηδίμο

• Καηαζημιή θαη ακαιγεζία

• Πνμζηαζία αεναγςγμύ

• Αημμδοκαμηθή οπμζηήνηλε



ηόπμη ημο μεπακηθμύ αενηζμμύ

Καηά ηε δηάνθεηα ηεξ μεπακηθήξ οπμζηήνηλεξ ηεξ ακαπκμήξ θενδίδεηαη πνόκμξ γηα 
άιιεξ ζεναπεοηηθέξ πανεμβάζεηξ (βνμγπμδηαζηαιηηθά, θμνηηθμζηενμεηδή, 

ακηηβημηηθά), ώζηε κα ακαζηναθεί ημ αίηημ ηεξ δηαζςιήκςζεξ

pH>7,25SPO2 88-92%)



Γθανμμγή μεπακηθήξ οπμζηήνηλεξ ηεξ 
ακαπκμήξ

• Γπανθήξ θαηαζημιή ± Μομπάιαζε
• Αημμδοκαμηθή ζηαζενόηεηα
• FiO2 = 100%
• Ύρμξ αζζεκμύξ
• Γπηιμγή Vt

• PEEPe (7cmH2O)
• Γπηιμγή f  (20-25bpm)
• Γπηιμγή I/E (1/2 – 1/4)
• ABG’s   
• Αιιαγέξ νοζμίζεςκ



Γπίζεξ

Παναθμιμύζεζε δςηηθώκ ζεμείςκ 
(θύλεηξ, ΜΑΠ, SaO2)

Γλαζθάιηζε θαιμύ ζογπνμκηζμμύ με ημκ 
ακαπκεοζηήνα

Γλαζθάιηζε θαιμύ εκδαγγεηαθμύ όγθμο

Παναθμιμύζεζε θομαημμμνθώκ ζημκ ακαπκεοζηήνα



Δηόνζςζε ηεξ οπμλογμκαημίαξ

Από ηη ελανηάηαη ε μλογόκςζε?

1. Από ηε ζογθέκηνςζε ημο μλογόκμο ζημκ 
εηζπκεόμεκμ αένα (FiO2)

2. Από ηεκ εθανμμδόμεκε PEEP



FiO2

Γληζώζεηξ

PAO2 = FiO2 ∙ (PATM-PH2O) – PACO2/R

PAO2 = 0,21 ∙ (760-47) – 40/0,8

PAO2 = 150 – 50

PAO2 = 100mmHg

R = VCO2/VO2=200/250=0,8

P(A-a)O2 = PAO2 - PaO2 < 10

150 - PaCO2 / R - PaO2 < 10

PaCO2 + PaO2 > 120mmHg



FiO2

FiO2 Κορειηδηθό Ολογόκμ

21% 100mmHg

40% 250mmHg

60% 400mmHg

80% 550mmHg

100% 700mmHg





In-Hospital Death Between
Hyperoxia and Normoxia



Δηόνζςζε ηεξ οπμλογμκαημίαξ
Positive End Expiratory Pressure

NEVER ZEEP !!!





ARDS

















Σεμακηηθή ε εθανμμγή ηεξ ζε αζζεκείξ με οπμλαημηθή
ακαπκεοζηηθή ακεπάνθεηα θαη μεγάιμ shunt πμο 
ακηαπμθνίκμκηαη ιηγόηενμ ζηεκ αύλεζε ημο FIO2.

Πηζακέξ επηπιμθέξ:

• Πανάδμλε επηδείκςζε αενηζμμύ-αημάηςζεξ θαη 
ακηαιιαγήξ αενίςκ ζε αζζεκείξ με πημ εζηηαθέξ βιάβεξ

• Μείςζε θανδηαθμύ όγθμο παιμμύ θαη μεηαθμνάξ 
μλογόκμο ζημοξ ηζημύξ με επαθόιμοζε μείςζε ηεξ 
πενηεθηηθόηεηαξ ζε μλογόκμ ζημ αίμα ζε αζζεκείξ με 
μεγάιμ shunt

Positive End Expiratory Pressure (PEEP)



Απμθναθηηθά κμζήμαηα
Σέζζενηξ θύνημη παζμθοζημιμγηθμί μεπακηζμμί πνέπεη κα ιαμβάκμκηαη οπ’ 

όρηκ ζηε δηάνθεηα ημο μεπακηθμύ αενηζμμύ:

1. Η δοκαμηθή οπενδηάηαζε

2. Η δοζιεηημονγία ηςκ ακαπκεοζηηθώκ μοώκ

3. Η ακεπανθήξ ακηαιιαγή αενίςκ

4. Οη θανδηαγγεηαθέξ δηαηαναπέξ





Αολεμέκμ ένγμ ακαπκμήξ
ιόγς:

• Τεξ αολεμέκεξ PEEPi
πμο πνέπεη κα 
οπενκηθήζμοκ μη 
ακαπκεοζηηθμί μύεξ
(41% ημο ένγμο ηςκ 
εηζπκεοζηηθώκ μοώκ 
λμδεύεηαη ζηεκ 
οπενκίθεζε ηεξ PEEPi
ζηεκ αοηόμαηε ακαπκμή 
ζε αζζεκείξ με ΦΑΠ) 

• Τεξ ειαηηςμέκεξ 
εκδμηηθόηεηαξ, αθμύ ημ 
ζύζηεμα ιεηημονγεί ζε 
όγθμοξ πμο πιεζηάδμοκ 
ηεκ TLC



Αίηηα πμο μδεγμύκ ζε δοκαμηθή οπενδηάηαζε
Παζμθοζημιμγηθέξ δηαηαναπέξ πμο ηε ζοκμδεύμοκ

Δοκαμηθή 
οπενδηάηαζε

Δοζιεηημονγία 
ακαπκεοζηηθώκ 

μοώκ
Αολεμέκεξ εκδμζςναθηθέξ 

πηέζεηξ

Αολεμέκμ ένγμ 
ακαπκμήξ

Ακηίζηαζε αεναγςγώκ
Γιαζηηθή επακαθμνά
Ακάγθεξ αενηζμμύ
Γθπκεοζηηθόξ πνόκμξ

Ακεπανθήξ 
ακηαιιαγή 
αενίςκ

Τπμλαημία
Τπενθαπκία

Κανδηαγγεηαθέξ 
δηαηαναπέξ

ΒανόηναομαΔοζογπνμκηζμόξ 
αζζεκμύξ-
ακαπκεοζηήνα



ηέκςζε ηςκ αεναγςγώκ
Αολεμέκε ακαπκεοζηηθή ζοπκόηεηα
Μεηςμέκμξ πνόκμξ εθπκμήξ 

ηεκ πανόλοκζε: ζηαδηαθή επηδείκςζε ηεξ 
δοκαμηθήξ οπενδηάηαζεξ





Ρύζμηζε πνόκμο Ι:Γ



Ανπηθέξ νοζμίζεηξ ζημκ ακαπκεοζηήνα
ΑΣΘΜΑ



Πηζακέξ επηπιμθέξ

• Υπόηαζε
• Απμθμνεζμόξ
• Πκεομμζώναθαξ/
οπμδόνημ εμθύζεμα, 

• Κανδηαθή ακαθμπή

• Υπμρηαζηείηε 
πκεομμζώναθα θαη 
ακηημεηςπίζηε ημκ 

αμέζςξ



Πανόλοκζε ΥΑΠ



Τπενθαπκηθή ακαπκεοζηηθή ακεπάνθεηα

Από ηη ελανηάηαη ε απμβμιή δημλεηδίμο?

• Από ημκ εηζπκεόμεκμ όγθμ

• Από ημ κεθνό πώνμ

• Από ηε ζοπκόηεηα ηςκ ακαπκμώκ

Από ημκ θορειηδηθό αενηζμό







ηόπμξ αενηζμμύ ζηε ΥΑΠ

1.Βειηίςζε ηεξ ακηαιιαγήξ αενίςκ 

2.Μείςζε ηεξ οπενδηάηαζεξ

• Πανάηαζε εθπκμήξ
• Γιάηηςζε ημο θαηά ιεπηό αενηζμμύ (μείςζε f θαη VT)
• Αύλεζε ημο νοζμμύ εηζπκεοζηηθήξ νμήξ
• Γθανμμγή peep
• Γιάηηςζε ηςκ πκεομμκηθώκ ακηηζηάζεςκ με 

βνμγπμδηαζημιή-ζηενμεηδή
• Γιάθνοκζε ημο ένγμο ηεξ ακαπκμήξ-λεθμύναζε ηςκ μοώκ
• Βειηίςζε ημο ζογπνμκηζμμύ
• Απμθογή βανμηναύμαημξ
• Γιαπηζημπμίεζε ηςκ θανδηαγγεηαθώκ επηπιμθώκ



Ο αενηζμόξ πμο εθανμόδεηαη πνέπεη κα θαζμνίδεηαη από ημ βαζμό 
οπενδηάηαζεξ θαη ηεκ auto-PEEP θαη όπη ηα επίπεδα PaCO2

• H auto-PEEP θαζμνίδεηαη από ηνεηξ πανάγμκηεξ
1. Τμκ θαηά ιεπηό αενηζμό
2. Τηξ ζηαζενέξ πνόκμο εθπκμήξ θαη ηε ζπέζε Ι:Ε
3. Tεκ εθπκεοζηηθή νμή

• Ο θαηά ιεπηό  αενηζμόξ είκαη ε ζεμακηηθόηενε πανάμεηνμξ γηα ηεκ 
εμθάκηζε οπενδηάηαζεξ.

Γηα ημ ιόγμ αοηό:

• Φαμειόηενμξ VT
• Λίγεξ ακαπκμέξ 
• Υρειή νμή ώζηε ημ pH θαη όπη ε PaCO2 κα είκαη ζηα θοζημιμγηθά όνηα



Σηα αίηηα ορειήξ Ppeak πενηιαμβάκμκηαη:

• Φαμειή εκδμηηθόηεηα (ορειή Ppeak θαη Pplateau) όπςξ ζε:

• δηαζςιήκςζε βνόγπμο/ αηειεθηαζία
• πκεομμζώναθα
• ARDS
• οπενδηάηαζε
• παζμιμγία εθ ηεξ θμηιίαξ πμο μεηώκεη ηεκ εκδμηηθόηεηα ημο  

ακαπκεοζηηθμύ ζοζηήμαημξ ( αζθίηεξ, παγθνεαηίηηδα θιπ)

• Υρειέξ ακηηζηάζεηξ (ορειή Ppeak μόκμ) όπςξ ζε:

• απόθναλε ζημκ εκδμηνάπεημ ζςιήκα ή ζε άιιμ ζεμείμ ημο 
θοθιώμαημξ πμο κα πανεμπμδίδεη ηεκ νμή

• βνμγπόζπαζμμξ
• εθθνίζεηξ
• απμθναθηηθά κμζήμαηα ηςκ αεναγςγώκ





Μπμνεί κα οπάνπεη οπενδηάηαζε πςνίξ 
πενημνηζμό ζηεκ εθπκεοζηηθή νμή;

• ε ηαπύ ακαπκεοζηηθό νοζμό

• ε μεγάιμοξ ακαπκεόμεκμοξ όγθμοξ

• Όηακ μ πνόκμξ εηζπκμήξ είκαη μεγαιύηενμξ 
από ημ πνόκμ εθπκμήξ

• Όηακ μ εκδμηναπεηαθόξ ζςιήκαξ είκαη πμιύ 
ζηεκόξ



Σειεηώκμκηαξ…
ΔΓΝ ΞΓΥΝΩ

• Η μλογόκςζε ελανηάηαη από ηεκ FiO2 θαη ηεκ 
PEEP

• Η Υπμλογμκαημία ζθμηώκεη

• Η Υπμλογμκαημία μθείιεη κα ακαζηνέθεηαη άμεζα

• Πνώηε εκένγεηα FiO2 = 100%

• Δεύηενε εκένγεηα αύλεζε ηεξ PEEP



Σειεηώκμκηαξ…
ΔΓΝ ΞΓΥΝΩ

• Οη μεηαβμιέξ ημο όγθμο θαη ηεξ ζοπκόηεηαξ 
μεηαβάιιμοκ ηα επίπεδα ηεξ PCO2

• Είκαη πνμηημόηενε ε οπενθαπκία από ημκ αενηζμό 
με ορειέξ πηέζεηξ θαη όγθμοξ (permissive 
hypercapnia)

• Σε ειεγπόμεκα μμκηέια μεπακηθήξ οπμζηήνηλεξ ε 
αύλεζε ηεξ PCO2 με ηηξ ίδηεξ νοζμίζεηξ ζεμαίκεη 
αύλεζε ημο κεθνμύ πώνμο ημο αζζεκμύξ.



Ευχαριστώ






