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Η Fisher & Paykel έχει χορηγήσει τις συσκευές AIRVO και τα αναλώσιμα για 

την πραγματοποίηση της μελέτης «Nasal High Flow vs Non‐Invasive 

Ventilation in Patients With Acute Exacerbation of COPD»



1η ερώτηση
Ασθενής 35 ετών, με οξεία υποξαιμική ΑΑ λόγω γρίππης. Εμφανίζει έντονηΑσθενής 35 ετών, με οξεία υποξαιμική ΑΑ λόγω γρίππης. Εμφανίζει έντονη 
δύσπνοια, ταχύπνοια (RR=38bpm), τρίζοντες άμφω, διάχυτα διηθήματα και με 
μάσκα Venturi 60% έχει ΑΑΑ: pO2= 58mmHg, pCO2=26mmHg, pH=7.52, 
HCO3=18mmol/L.HCO3 8mmol/ .
Πως συνεχίζουμε την αναπνευστική υποστήριξη της ασθενούς;
Α. Εφαρμόζουμε ΜΜΕ για βελτίωση της τιμής του pO2

Β. Εφαρμόζουμε ΜΕΜΑ, με σκοπό τη βελτίωση όχι μόνο του pO2 αλλά και τη μείωση του 
αυξημένου έργου των αναπνευστικών μυών

Γ. Εφαρμόζουμε HFO με τα μέγιστα setting και επανελέγχουμε την ασθενή σε τακτάΓ. Εφαρμόζουμε HFO με τα μέγιστα setting και επανελέγχουμε την ασθενή σε τακτά 
χρονικά διαστήματα

Δ. Διασωληνώνουμε την ασθενή για να αποφύγουμε την αναπνευστική κόπωση
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Ασθενείς ΜΕΘ με ΑΑ: σύγκριση ΜΜΕ, 
NIV HFO θ ό

Frat JP et al. N Engl J Med 2015 Jun 4;372(23):2185‐96

NIV, HFO για πιθανότητα 
διασωλήνωσης και θνητότητα

(77%)



CHEST 2017; 151(4):764‐775 Critical Care 2017; 21:184

INTUBATION ICU MORTALITY

Crit Care 2017;21:184Chest 2017;151:764‐775
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Ανάλυση υπο‐ομάδας με βάση το 
λόγο P/F από τη μελέτη των Ni et 
al για τη πιθανότητα 
διασωλήνωσης μεταξύ HFO & NIV

Critical Care (2017) 21:285



Eur Respir J 2017; 50: 1602426

■ NIV can decrease the inspiratory effort only if sufficient pressure support is added. The tidal volume will 
be significantly higher and further exacerbated by the high inspiratory demand seen in patients with 
acute hypoxic respiratory failure. Therefore, the total pressure dissipated to inflate the lungs can be 
excessive during NIV. Such large transpulmonary pressures and the resulting large tidal volumes may 
exacerbate lung injury if prolonged over time.

■ The high pressures often required with NIV increase air leaks, gastric insufflation and patient 
intolerance

■ The main risk of NIV for de novo ARF is to delay a needed intubation



∆ιακύμανση φυσιολογικών 
μεταβλητών με την αύξηση της 

ή HFO θ ί ΑΑροής στο HFO σε ασθενείς με ΑΑ
Mauri T, Intensive Care Med 2017 (10):1453-1463

Facial HFNC HFNC HFNC P valueMask 30L/min 45L/min 60L/min P value

Respiratory 
Rate

24±8 20±7 19±7 18±7 <0.001



HFO: Ροο‐εξαρτώμενη αύξηση των πιέσεων
στους αεραγωγούς → αύξηση του
τελοεκπνευστικού όγκου του πνεύμοναγ μ
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2η ερώτηση
Άνδρας 56 ετών, με ιστορικό ΟΜΛ υπό ΧΜΘ, εμφανίζει δύσπνοια, ταχύπνοια 
(RR 40b ) θ ό άλ Χ ύ ό ξ ό ή 5lt/ i Τ(RR=40bpm), θωρακικό άλγος. Χορηγούμε ρινικό οξυγόνο με ροή 5lt/min. Τα 
συμπτώματα επιμένουν και παίρνουμε δείγμα ΑΑΑ: pO2=45mmHg, pCO2=28mmHg, 
pH=7.50, HCO3=23mmol/L
Π ό ά ά ί ήΠοια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

Α. Εφαρμόζουμε άμεσα ΜΕΜΑ για να αποφύγουμε τη διασωλήνωση 

Β. Διασωληνώνουμε κατευθείαν για να υποστηρίξουμε επαρκώς τον ασθενή και να 
αποφύγουμε την αναπνευστική κόπωση

Γ. Εφαρμόζουμε μάσκα μη‐επανεισπνοήςΓ. Εφαρμόζουμε μάσκα μη επανεισπνοής

Δ. Εφαρμόζουμε ρινική οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής με τα μέγιστα settings 
(FiO2=100%, ροή=60lt/min)
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Θνησιμότητα στους ανοσοκατεσταλμένους στη ΜΕΘ

Azoulay et al, Intensive Care Med (2017) 43:1808–1819Cortegiani et al. Critical Care (2018) 22:157



Χρήση NIV σε ανοσοκατεσταλμένους με ΑΑ

CMAJ, February 22, 2011, 183(3)



Χρήση NIV σε ανοσοκατεσταλμένους με ΑΑ



Eur Respir J 2017; 50: 1602426

■ strict monitoring in the ICU and prompt availability of invasive mechanical ventilation are mandatory

■ in a recent multicentre randomised trial of 374 immunocompromised subjects, early NIV, compared 
with standard oxygen was not associated with clinical benefits in mortality ICU‐acquired infectionswith standard oxygen, was not associated with clinical benefits in mortality, ICU acquired infections, 
duration of mechanical ventilation or length of ICU stay (Lemiale et al, JAMA 2015; 314: 1711–1719)

■ a more recent post hoc analysis of immunosuppressed patients enrolled in a larger trial of patients with 
ARF suggested no benefit of NIV either for intubation or survival (F t t l L t R i M d 2016 4 646 652)ARF suggested no benefit of NIV, either for intubation or survival (Frat et al, Lancet Respir Med 2016; 4: 646–652)

■ In addition, one recent RCT showed benefits of high‐flow nasal cannula oxygen therapy over bilevel 
NIV with regard to intubation and mortality (Frat et al, N Engl J Med 2015; 372: 2185–2196)



Αναδρομική μελέτη: NIV vs HFO ως 
πρώτη  γραμμή αντιμετώπισης σε 

λ έανοσοκατεσταλμένους με ΑΑ 

Ann Intensive Care 2016;6:45

C l i Th f NIV i i i d i d i d i i i f i f ilConclusion: The use of NIV  in immunocompromised patients admitted to intensive care unit for acute respiratory failure 
remained independently associated with intubation and mortality. The use of HFO therapy through nasal cannula alone may 
be associated with better outcomes



HFO vs COT vs NIV σε 
ανοσοκατεσταλμένους με ΑΑ

Lancet Respir Med 2016; 4: 646–652

P=0.48

P=0.01

P 0 33

P=0.02

P=0.33

Conclusion: The use of NIV in immunocompromised patients was independently associated with high risk of intubationConclusion: The use of NIV in immunocompromised patients was independently associated with high risk of intubation 
and mortality. It should be used cautiously in immunocompromised patients with acute hypoxaemic respiratory failure.



Journal of Critical Care 2018;43:300–305
Respir Care 2018;63:1555–1566
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3η ερώτηση
Ο προηγούμενος ασθενής, 2 ώρες μετά την εφαρμογή HFO (FiO2=100%, 
ροή=60L/min)εμφανίζει ήπια βελτίωση της δύσπνοιας κι επιμονή  της ταχύπνοιας 
(RR=36bpm). Το SpO2παραμένει= 89%.
Ποιο είναι το επόμενο βήμα; 

Α. Συνεχίζουμε με το HFO και τις ίδιες ρυθμίσεις κι επανεκτιμάμε τον ασθενή μας σε 1‐2 
ώρεςρ ς

Β. Εφαρμόζουμε δοκιμαστικά ΜΕΜΑ για 1‐2 ώρες κι επανεκτιμάμε τον ασθενή μας σε 1‐2 
ώρες

Γ. Εφαρμόζουμε ΜΕΜΑ ούτως ή άλλως προκειμένου να αποφύγουμε τη διασωλήνωση

Δ. Διασωληνώνουμε άμεσα τον ασθενή μας για να αποφύγουμε την αναπνευστική 
κόπωσηκόπωση
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Sztrymf B et al, Int Care Med 2011;37:1780

Εκτίμηση 
α ο ελε α ό η αςαποτελεσματικότητας, 
ασφάλειας και έκβασης 
σε ασθενείς με ΑΑ στη 
ΜΕΘ υπό HFOΜΕΘ υπό HFO



J Thorac Dis 2017;9(9):3013 3022J Thorac Dis 2017;9(9):3013‐3022



↑ = θετική έκβαση HFO

ROX  index

SpO2/FiO2   
RR 

J Crit Care. 2016 Oct;35:200‐205
↑ = αρνητική έκβαση HFO

 Δείκτης ROX ≥ 4.88 στις 12 ώρες, σημαίνει επιτυχία του HFO 
 Δείκτης ROX του ασθενή μας = 2.47 στις 2 ώρες →  ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;;;;;

 A ROX index ≥ 4.88 measured at 2, 6, A ROX index ≥ 4.88 measured at 2, 6,
12 hours is a determinant of HFO
success
12 hours is a determinant of HFO
success


Am J Respir Crit Care Med. 2019 Jun 1;199(11):1368‐1376

 cut‐off points of the ROX index 
(specificity >98%) to identify patients 
who need to be intubated within the 

 cut‐off points of the ROX index 
(specificity >98%) to identify patients 
who need to be intubated within the 
first 12 hours of treatment with HFO
2H < 2.85,    6H < 3.47,    12H < 3.85
first 12 hours of treatment with HFO
2H < 2.85,    6H < 3.47,    12H < 3.85



Ο προηγούμενος ασθενής, 2 ώρες μετά την εφαρμογή HFO (FiO2=100%, 
ροή=60L/min) εμφανίζει ήπια βελτίωση της δύσπνοιας κι επιμονή της 

ύ ( b ) έταχύπνοιας (RR=36bpm). Το SpO2παραμένει= 89%.
Ποιο είναι το επόμενο βήμα; 

ROX θ ή 2 47 (2Η)ROX ασθενή =2,47 (2Η)



BMC Pulmonary Medicine (2016) 16:129y ( )

L
OR 0.34 [95 % CI 0.22 to 

Less severe:
OR 0.70 [95%CI 0.54 to 0.90]

[
0.54], P value < 0.0001

Very severe:
OR 0.18 [95%CI 0.02 to 1.7]

NIV               IMV
Total: 
OR 0.43 [95 % CI 0.23 to 0.80]

30‐day Mortality

NIV               IMV
In‐hospital Mortality



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ό β ή ί ή■ Όσο πιο σοβαρή είναι η αναπνευστική 
αναπνευστική ανεπάρκεια, τόσο 
μεγαλύτερη πιθανότητα αποτυχίας του 
NIV

■ Νοσηλεία σε ΜΕΘ / ΜΑΦ βάση της 
βαρύτητας της αναπνευστικής 
ανεπάρκεια, του επιπέδου συνείδησης, 
της τυχόν ανεπάρκειας άλλων οργάνωντης τυχόν ανεπάρκειας άλλων οργάνων, 
του APACHE score και της συνοσηρότητας

■ Η καθυστέρηση της διασωλήνωσης σε 
περίπτωση αποτυχίας του NIVπερίπτωση αποτυχίας του NIV
συνοδεύεται από ιδιαίτερα μεγάλη 
θνητότητα και κακή έκβαση

■ Τακτική παρακολούθηση κλινικών, ή ρ η η ,
φυσιολογικών παραμέτρων και τις 
ρυθμίσεις και κυματομορφές του 
αναπνευστήρα (1,3,6,12 ώρες)

Ergan et al, ERR 2018 27: 170101 
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4η ερώτηση
Ασθενής 68 ετών 90 Kg με ιστορικό ΧΑΠ σταδίου B υποβάλλεται σε κολεκτομή λόγωΑσθενής 68 ετών, 90 Kg, με ιστορικό ΧΑΠ σταδίου B υποβάλλεται σε κολεκτομή λόγω 
Ca στο ανιόν. Λίγες ώρες μετά το τέλος του χειρουργείου εμφανίζει έντονη 
δύσπνοια, ταχύπνοια (RR=37bpm) και από τα ΑΑΑ προκύπτει pO2=54mmHg, 
pCO =34mmHg pH=7 46 HCO =23mmol/L ενώ λαμβάνει ρινικό οξυγόνο στα 5lt/minpCO2=34mmHg, pH=7.46, HCO3=23mmol/L ενώ λαμβάνει ρινικό οξυγόνο στα 5lt/min
Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; 

Α. Εφαρμόζουμε μάσκα Venturi 50% ή ΜΜΕ αναλόγως του SpO2φ ρμ ζ μ μ ή γ ς p 2

B. Εφαρμόζουμε HFO με υψηλή ροή (60lt/min) και FiO2 αναλόγως του SpO2

Γ. Εφαρμόζουμε ΜΕΜΑ για βέλτιστη  αναπνευστική υποστήριξη του ασθενή

Δ. Ελέγχουμε την επάρκεια της αναλγησίας και ζητάμε εντατική φυσικοθεραπεία

Ε. Το Α και Δ

Στ. Το Β και Δ

Z. Το Γ και Δ
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Γ. Εφαρμόζουμε ΜΕΜΑ για βέλτιστη  αναπνευστική υποστήριξη του ασθενή

Δ. Ελέγχουμε την επάρκεια της αναλγησίας και ζητάμε εντατική φυσικοθεραπεία

Ε. Το Α και Δ

ΣΤ. Το Β και Δ

Ζ. Το Γ και Δ



■ Μετεγχειρητική διαταραχή της λειτουργικότητας του διαφράγματος
Current Opinion in Critical Care 2009;15:342–348

■ Ατελεκτασίες (~70%)

■ Πνευμονία

■ Αναπνευστική Ανεπάρκεια■ Αναπνευστική Ανεπάρκεια

■ Μείωση πνευμονικού όγκου (κεφαλική μετατόπιση του διαφράγματος, πόνος)

■ Πνευμονικό οίδημαμ ημ

■ Πνευμοθώρακας

■ Πνευμονική εμβολή



Mechanisms of respiratory 
complications after major surgery

David et al, Anesthesiology 2000;(92):1467-1472

 Ο πόνος 
Ε δίζ β θ ά ή βή‐ Εμποδίζει τη βαθιά εισπνοή και το βήχα

‐ Εμποδίζει την κινητοποίηση

 Η επισκληρίδιος αναλγησία έχει καλύτερα Η επισκληρίδιος αναλγησία έχει καλύτερα 
αποτελέσματα στην πρόληψη των 
αναπνευστικών επιπλοκών σε σχέση με τη 
συστηματική χορήγηση αναλγητικώνημ ή χ ρήγη η γη



JAMA 2016 Apr 5;315(13):1345‐53

NIV vs SOT σε ασθενείς μετά από χειρουργείο κοιλιάς, εκλεκτικό ή μη , που εμφάνισαν ΑΑ



JAMA 2015;313(23):2331-2339

Non‐inferiority study HFO vs biPAP σε ΚΡΧ ασθενείς με ΑΑ μετά την αποσωλήνωση: εκτίμηση αποτυχίας τηςNon inferiority study HFO vs biPAP σε ΚΡΧ ασθενείς με ΑΑ μετά την αποσωλήνωση: εκτίμηση αποτυχίας της 
εφαρμοζόμενης μεθόδου

Conclusion: Among patients undergoing
cardiothoracic surgery with or at risk for
respiratory failure, the use of HFO
compared with intermittent BiPAP did notcompared with intermittent BiPAP did not
result in a worse rate of treatment failure.
The findings support the use of high flow
nasal oxygen therapy in this patient
population. It provides some advantages,
such as ease of application and lower
nursing workload



Intensive Care Med (2016) 42:1888–1898

Προφυλακτική εφαρμογή 
HFO vs SOT μετά από 
μείζων χειρουργείο κοιλίας μ ζ χ ρ ργ ς
προς αποφυγή υποξαιμίας



REINTUBATION ICU MORTALITY

J Intensive Care Med. 2018 Nov;33(11):609‐623



Eur Respir J 2017; 50: 1602426

■ Before initiating NIV in post‐operative patients with ARF, surgical complications, such as anastomotic 
leak or intra‐abdominal sepsis should be addressed firstleak or intra abdominal sepsis should be addressed first

■ Then check if the patient is cooperative and able to protect the airway



5η ερώτηση
Γυναίκα 72 ετών με παρόξυνση ΧΑΠ μετά από ιογενή λοίμωξη στα ΤΕΠ. ΧορηγείταιΓυναίκα 72 ετών με παρόξυνση ΧΑΠ μετά από ιογενή λοίμωξη στα ΤΕΠ. Χορηγείται 
βρογχοδιαστολή άμεσα και λαμβάνονται ΑΑΑ (μάσκα Venturi 31%): pO2= 65mmHg, 
pCO2=65mmHg, pH=7.26, HCO3=26mmol/L. Παρατηρείται έντονη δύσπνοια, χρήση 
επικουρικών μυών και αποφασίζεται η εφαρμογή ΜΕΜΑ. Εντούτοις, η ασθενής δε επικουρικών μυών και αποφασίζεται η εφαρμογή Μ ΜΑ. ντούτοις, η ασθενής δε
συνεργάζεται καθόλου λόγω έντονης κλειστοφοβίας. 

Α. Χορηγούμε μικρή δόση ενδοφλέβιας καταστολής με σκοπό τη βελτίωση της ρη μ μ ρή η φ β ή μ η β η η
συνεργασίας με το ΜΕΜΑ

Β. Αφαιρούμε το ΜΕΜΑ κι εφαρμόζουμε και πάλι τη μάσκα Venturi

Γ. Διασωληνώνουμε την ασθενή για να μειώσουμε το έργο των αναπνευστικών μυών 

Δ. Εφαρμόζουμε HFO με ροή 50‐60Lt/min και FiO2 (εφ’ όσον χρειάζεται) με στόχο 
SpO2=88‐90%SpO2 88 90%
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Bräunlich J et al. J Chron Obstruct Pulmon Dis 2018 Nov 30;13:3895‐3897

Αναδρομική μελέτη, 38 ασθενείς με AECOPD που δεν ανέχθηκαν το NIV



Clin Respir J 2018 Jun;12(6):2046‐2056

Προοπτική μελέτη παρατήρησης, 88 ασθενείς με μέτρια AECOPD που έλαβαν είτε HFO, είτε NIV



International Journal of COPD 2016;11:1077–1085

67 νοσηλευόμενοι ασθενείς με ΧΑΠ σταδίου III / IV και υπερκαπνία: HFO vs nCPAP vs nBiPAP

* Significant  **Non‐Significant



* Significant 
**Non‐Significant



BMC Pulmonary Medicine 2018; 18:14

46 ασθενείς με σταθερή ΧΑΠ και PaCO2>45mmHg: η μείωση του CO2 οφείλεται στη ροή, στην ↑ Ρ των46 ασθενείς με σταθερή ΧΑΠ και PaCO2>45mmHg: η μείωση του CO2 οφείλεται στη ροή, στην ↑ Ρ των 
αεραγωγών ή σε τυχόν διαρροές;



COPD 2020 Jan 22:1‐11




