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Πεξηερόκελα

• ςζηήμαηα οξςγονοθεπαπείαρ

• Παποςζίαζη ηηρ ζςζκεςήρ NHF

• Μησανιζμοί δπάζηρ ηος NHF

• Κλινικέρ εθαπμογέρ

• Πποηεινόμενορ αλγόπιθμορ σπήζηρ ηος NHF



πζηήκαηα παξνρήο νμπγόλνπ

Υακειήο ξνήο

• Ρινική κάνοςλα

• Απλή μάζκα

• Μεπικήρ / μη επανειζπνοήρ

μάζκα 

Τςειήο ξνήο

• Μάζκα Venturi

• Σένηα οξςγόνος

• Σ-tube

AARC Clinical Practice Guideline, Oxygen Therapy for Adults in the Acute Care Facility— 2002 Revision & Update





ύληνκε αλαζθόπεζε….

• Ιζοθεπμικό ζημείο: μόλιρ κάηυ από ηην ηπόπιδα ο αέπαρ έσει 37ο C και 100% ζσεηική 

ςγπαζία (Τ)

• Ειζπνοή τςσπού / ξηπού αέπα

-διαηαπασή βλεννοκποζζυηήρ λειηοςπγίαρ

-μειώνεηαι η FRC

-μειώνεηαι η εςενδοηόηηηα μικποαηελεκηαζίερ / shunt

-διαηαπάζζεηαι η επιθανειοδπαζηική οςζία

-βπογσόζπαζμορ

• Όζο πιο πολύ διαπκεί η έκθεζη ζε μη ιδανικέρ ζςνθήκερ θεπμοκπαζίαρ και ςγπαζίαρ ηος 

ειζπνεόμενος μίγμαηορ αέπα, ηόζο πεπιζζόηεπο εξανηλούνηαι οι εθεδπείερ και ζε ακπαίερ 

ζςνθήκερ πποκαλούνηαι μη ανηιζηπεπηέρ βλάβερ

Williams RW et al, Crit Care Med 1996; 24:1920–1929



Παξνπζίαζε ζπζθεπήο νμπγνλνζεξαπείαο 

πςειήο ξνήο

Μίκηηρ

οξςγόνος / αέπα (21%-100%)

Ροόμεηπο

(10-60 L/min)

Τγπανηήπαρ

Ρινική

κάνοςλα

Θεπμαινόμενορ

ζυλήναρ



Μεραληζκνί θιηληθνύ νθέινπο από ηε ρξήζε ηνπ NHF

1. Υψηλότερεσ και πιο ςταθερέσ τιμέσ FiO2

2. Μείωςη ανατομικού νεκρού χώρου

3. Εφύγρανςη και θέρμανςη του χορηγούμενου οξυγόνου

4. Δημιουργία θετικών πιέςεων ςτουσ αεραγωγούσ

5. Μειωμένο έργο αναπνοήσ

Papazian et al, Intensive Care Med. 2016 Sep;42(9):1336-49



1. Τςειόηεξεο θαη πην ζηαζεξέο ηηκέο FiO2

Ritchie JE et al, Anaesth Intensive Care 2011; 39: 1103-1110

Εζεινληέο, κέηξεζε FiO2 ζην θάξπγγα κε νμπγξαθία ζε δηάθνξεο ξνέο 

κε εμσγελώο ρνξεγνύκελν FiO2=60%



Chanques G et al, Minerva Anestesiol. 2013 Dec;79(12):1344-55

Αζζελείο ΜΕΘ, κεηά από αθαίξεζε ηξαρεηνζηνκίαο, κέηξεζε FiO2 κε θαζεηήξα ζηελ 

ηξαρεία κε εμσγελώο ρνξεγνύκελν 100% FiO2

1. Τςειόηεξεο θαη πην ζηαζεξέο ηηκέο FiO2
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Papazian et al, Intensive Care Med. 2016 Sep;42(9):1336-49



2. Μείσζε αλαηνκηθνύ λεθξνύ ρώξνπ

0000

Moller W et al, J Appl Physiol 2015; 118: 1525–1532

Μνληέινπ αλώηεξνπ αεξαγσγνύ-

κειέηε θάζαξζεο 81mKr κε γ-θάκεξα

Moller et al, J Appl Physiol 2017;122:191–197 

Τγηείο εζεινληέο κεηά από

πιήξσζε αλώηεξσλ αεξαγσγώλ κε 81mKr



Αλάιπζε δείγκαηνο αεξίνπ από ηξαρεία πξν θαη κεηά ηελ εθαξκνγή NHF 45L/min

Μείσζε VD θαηά 20-60 ml κε αύμεζε ηεο ξνήο NHF από 15-45 L/min

2. Μείσζε αλαηνκηθνύ λεθξνύ ρώξνπ
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Papazian et al, Intensive Care Med. 2016 Sep;42(9):1336-49



4. Εθύγξαλζε θαη ζέξκαλζε ηνπ εηζπλεόκελνπ νμπγόλνπ

• Διαηηπείηαι η ζςσνόηηηα κίνηζηρ ηυν 
κποζζών ηος επιθηλίος

• Διαηηπείηαι η ηασύηηηα κίνηζηρ και η ποιόηηηα 
ηηρ βλέννηρ

• Διαηηπείηαι ο απιθμόρ και η λειηοςπγικόηηηα 
ηυν κςηηάπυν ηος βλεννογόνος

• Εύκολη κινηηοποίηζη εκκπίζευν

• Λιγόηεπερ λοιμώξειρ

Hasani A et al. Chron Respir Dis 2008;5(2):81-86

Εζεινληέο κε ηδηνπαζείο βξνγρεθηαζίεο: έιεγρνο ελαπόζεζεο % εηζπλεόκελσλ 

ξαδηνζεζεκαζκέλσλ ζσκαηηδίσλ κεηά από εθαξκνγή ζεξαπείαο κε NHF



4. Εθύγξαλζε θαη ζέξκαλζε ηνπ εηζπλεόκελνπ νμπγόλνπ

Insp. flow         18L/min 30L/min 42L/min
Chikata et al, Respir Care 

2014:1186 –1190 
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Papazian et al, Intensive Care Med. 2016 Sep;42(9):1336-49



5. Δεκηνπξγία ζεηηθώλ πηέζεσλ αεξαγσγώλ

• Για κάθε 10 L/min αύξηζη ηηρ ποήρ η πίεζη  αςξάνεηαι 

καηά 0.35-0.69 cmH2O με ανοικηό και κλειζηό ζηόμα 

ανηίζηοισα

• Μεραληζκόο: 1) ανηίζηαζη ζηην εκπνοή ένανηι μίαρ

ςτηλήρ ειζεπσόμενηρ ποήρ

2) P>atm ζηην απσή ηηρ ειζπνοήρ = αύξηζη οδηγού

πίεζηρ για ειζπνοή 

Parke RL, Respir Care 2011;1151-1155

Καξδην-ICU αζζελείο, ξηλνθαξπγγηθόο θαζεηήξαο κε καλόκεηξν θαη 

εθαξκνγή NHF ζε δηάθνξεο ξνέο



5. Δεκηνπξγία ζεηηθώλ πηέζεσλ αεξαγσγώλ

Καξδην-ICU αζζελείο, ξηλνθαξπγγηθόο 

θαζεηήξαο κε καλόκεηξν θαη 

εθαξκνγή NHFO ζε δηάθνξεο ξνέο

Parke et al, Respir Care 2013;1621–1624



Αύμεζε ηνπ ηεινεθπλεπζηηθνύ όγθνπ ηνπ πλεύκνλα

↑ recruitment

↑compliance, ↑ FRC

↑ FRC, ↑VA, 

ζηαζεξό FiO2

Corley A et al, Br J Anaesth 2011;107(6):998-1004

Riera J et al, Respir Care 2013;58(4): 589-596 

↑25% EELV 
(ζηόκα αλνηρηό / 

θιεηζηό)

Κάξδην-ICU κε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα: κέηξεζε EELV κε electrical impedance tomography
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3. Μείσζε έξγνπ αλαπλνήο

Επίδξαζε ηνπ NHF ζε θπζηνινγηθέο κεηαβιεηέο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζε αζζελείο κε P/F <200

Mauri et al, AJRCCM 2017;195:1207-1215



3. Μείσζε έξγνπ αλαπλνήο

Mauri et al, AJRCCM 2017;195:1207-1215



ΑΡΑ…….

Η εθαξκνγή ηνπ NHF ζε πςειέο ξνέο (≥40L/min) εμαζθαιίδεη

1. Τςειό θαη ζηαζεξό FiO2

2. Μεγαιύηεξε κείσζε ηνπ λεθξνύ ρώξνπ

3. Τςειόηεξε πίεζε αεξαγσγώλ (θπξίσο ΡΕΕΡ)

4. Πην απνηειεζκαηηθή εθύγξαλζε ηνπ ρνξεγνύκελνπ κίγκαηνο νμπγόλνπ

5. Μείσζε έξγνπ αλαπλνήο



Κιηληθέο εθαξκνγέο ηνπ NHF 



Αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα 1) ΣΕΠ

Lenglet H et al, Respir Care 2012;57(11):1873–1878

Αζζελείο κε ΑΑ: ζύγθξηζε κάζθαο κε-επαλεηζπλνήο κε NHF



Αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα 1) ΣΕΠ

Αζζελείο κε ΑΑ: ύγθξηζε SOT κε NHF γηα ηελ πηζαλόηεηα αλαβάζκηζεο 

ζε NIV ή/θαη IV (HOT-ER)

Jones PG et al, Respir Care 2016 Mar;61(3):291-299



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

Αζζελείο ΜΕΘ κε ΑΑ: ζύγθξηζε SOT, NIV, NHFO

γηα πηζαλόηεηα δηαζσιήλσζεο θαη ζλεηόηεηα

(77%)

Αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα 2) ΜΕΘ



Αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα κεηά ηελ απνζσιήλσζε ζηε ΜΕΘ

Maggiore SM et al, Am J Respir Crit Care Med 2014;190(3):282–288

Venturi vs NHF κεηά ηελ απνζσιήλσζε ζε αζζελείο ΜΕΘ κε PaO2/FiO2<300



Απνζσιήλσζε κεηά από ρεηξνπξγείν

Non-inferiority study ΝHF vs biPAP

ζε θαξδηνρεηξνπξγηθνύο αζζελείο: 

εθηίκεζε απνηπρίαο ηεο 

εθαξκνδόκελεο κεζόδνπ

Stephan et al, JAMA. 2015;313(23):2331-2339



Conclusion: 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 high flow

oxygen therapy through nasal cannula alone may be associated with better outcomes

Coudroy R et al, Ann Intensive Care 2016;6:45

NIV vs ΝHF σο πξώηε γξακκή ζεξαπείαο ζε αλνζνθαηεζηαικέλνπο κε ΑΑ 

Αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα ζε αλνζνθαηεζηαικέλνπο αζζελείο



Αλαπλεπζηηθή 

αλεπάξθεηα θαη 

δηαζσιήλσζε

Patel et al, Anaesthesia 2015;70:323–329

Miguel-Montanes et al, Crit Care Med 2015;43:574-583



Conclusion: early intubation (i.e., within 48 h of starting NHF) is associated with 

lower overall ICU mortality, better extubation success and more ventilator-free days 

than late intubation (i.e., after 48 h of starting NHF) when patients had received NHF 

therapy that failed

Kang BJ et al. Intensive Care Med 2015 Apr;41(4):623-32

θνπόο: πνζνζηά ζλεηόηεηαο αζζελώλ κε ΑΑ ππό NHF πνπ δηαζσιελώζεθαλ

ζε ζρέζε κε ην ρξόλν δηαζσιήλσζεο

Τπάξρεη αζθαιέο ρξνληθό όξην ρξήζεο ηνπ NHF?



Sztrymf B et al, Int Care Med 

2011;37:1780

Avoidance of 
intubation >75%

Εθηίκεζε 

απνηειεζκαηηθόηεηαο, 

αζθάιεηαο θαη έθβαζεο 

ζε αζζελείο κε ΑΑ ζηε 

ΜΕΘ ππό NHF

Τπάξρνπλ πξνγλσζηηθνί δείθηεο επηηπρίαο / απνηπρίαο?



Παξόμπλζε ρξόληαο απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο

Pavlov et al, Respiratory Medicine Case Reports 20 (2017) 87-88

Lepere V et al, Am J Emerg Med 2016;34:1914

Millar et al, Ther Adv Respir Dis 2014;8:63–64 



Αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα θαη βξνγρνζθόπεζε

Median NHF flow = 50 (50–60) L·min−1 with FiO2 of 1 (0.8–1). 

-Remarkable tolerance. No procedure was interrupted because of discomfort or respiratory failure.

-Variations in SpO2 : median of −1% 10 min after BAL to +2% 30 min after. 

-No per procedure adverse events (2 transient desaturations -88%)

-Dyspnoea: increased immediately after bronchoscopy (median  4.2 (2.5–6.8) to 6.1 (4.2–8.9)) and

returned to baseline level within the first hour post-procedure

La Combe B et al, Eur Respir J. 2016 Apr;47(4):1283-6

Αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα ζε Do Not Intubate patients  (DNI)

- ↓ αλαπλεπζηηθήο ζπρλόηεηαο από 30.6 breaths/min ζηιρ 24.7 breaths/min 

- ↑ SpO2 από 89.1% ζε 94.7%

- 18% έλαβαν NIV ενώ ηο 82% παπέμειναν ζε NHF μέσπι βεληίυζηρ ή απόζςπζη ηηρ αγυγήρ

- ΕΠΑΡΚΕ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΤΦΙΣΙΚΟ ΟΦΕΛΟ

- ΛΙΓΟΣΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

- ΜΕΙΩΗ ΕΙΑΓΩΓΩΝ ΣΗ ΜΕΘ (βεληίυζη κόζηοςρ)

Peters SG et al, Respir Care 2013;58(4):597–600



Λνηπέο θιηληθέο ελδείμεηο

Respir Care 2013;58(12):e164 –e167

Rev Esp Cardiol. 2011;64(8):723–725



Αιγόξηζκνο ρξήζεο ηνπ ΝHF ζηελ ππνμαηκηθή ΑΑ



Ischaki et al, Eur Respir Rev;under publication




