
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

ΑNTΧΟΣ ΥΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚΟΣ ΠΝ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ-ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΝΑ



…το θέμα μας

 Αναισθησία ?

Μηχανική Υποστήριξη της Αναπνοής !



…το θέμα μας

 Χειρουργικές επεμβάσεις

230 Χ 106

 Επιπλοκές 

λοιμώξεις

αναπνευστικού συστήματος >>>

αναπνευστική ανεπάρκεια



αναπνευστική ανεπάρκεια

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

επαναδιασωλήνωση

μη – επεμβατικός αερισμός

- φάρμακα – τραυματισμός

? - υπερφόρτωση υγρών

- φλεγμονώδης διεργασία (biotrauma)

- VILI



VILI

Τραυματισμός

όγκου (volutrauma )

πίεσης (barotrauma)

“ανοίγω – κλείνω” κυψελίδας (atelectorauma)

διαφράγματος (diaphragmatic dysfuction) 





…το θέμα μας

Αναισθησία

Η περιεγχειρητική φροντίδα:

Προ  - Δι - Μετ…ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ



…το θέμα μας



Α αναισθητική Ιατρική Πράξη 

A
αναλγησία + 

αεραγωγός

 Ύπνωση

 Αναλγησία

 Νευρομυικός αποκλειστής

 Παράγοντες αναστροφής



ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

ΣΤΟΧΟΙ

 υποστήριξη της απώλειας αυτόματης

αναπνοής

 μηχανικός εξοπλισμός

 μηχανικού αερισμός σε ειδικές

χειρουργικές επεμβάσεις



ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ-ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

 Καταστολή / Ύπνωση

αναισθητικά αέρια

πτητικά αέρια

ενδοφλέβιοι παράγοντες

 Αναλγησία

ενδοφλέβια αναλγητικά

τοπικά αναλγητικά

 Νευρομυϊκός αποκλεισμός (προαιρετικά)



ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ-ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 MONITORING ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ

 ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

- Pressure Controlled Ventilation

- PEEP, Vt <6-7 ml/kg

- Ι:Ε=1/3 , max E time, increase I flow rate, f: 6-10/min

- ελεγχόμενη υπερκαπνία

- ολική ενδοφλέβια αναισθησία

- πρωτοξείδιο του αζώτου

Tugrul M, Camci E, Karadeniz H, et al: Comparison of volume-controlled with 
pressure-controlled ventilation during one-lung anaesthesia. Br J Anaesth 

79:306–310, 1997 



Συστήματα χορήγησης αναισθησίας

Μηχάνημα χορήγησης αναισθησίας

Κυκλώματα χορήγησης αναισθησίας

Αναπνευστήρες αναισθησιολογικών 

μηχανημάτων

Monitoring μηχανικού αερισμού



Αναισθησιολογικό κύκλωμα



Μηχάνημα αναισθησίας



Αναπνευστήρες



ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

αναισθησίας/επέμβασης - αναπνευστικού

ΑΕΡΙΣΜΟΣ

 PaCO2

 PaO2

 Θωρακικός κλωβός και Διάφραγμα



ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

αναισθησίας/επέμβασης - αναπνευστικού

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

 FRC – CV

 Ενδοτικότητα πνεύμονα-θώρακα

 Αντιστάσεις αεραγωγών



ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

αναισθησίας/επέμβασης - αναπνευστικού

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ

 κατανομή αερισμού/αιμάτωσης

 νεκρός χώρος αναπνευστικού 

συστήματος

 παρακολούθηση τελοεκπνευστικού 

διοξειδίου





Δ/ΧΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

κατά την διάρκεια της αναισθησίας

 Υποξαιμία

 Υπερκαπνία

 Χαμηλή πίεση αεραγωγών

 Υψηλή πίεση αεραγωγών

- πνευμοθώρακας

- βρογχόσπασμος



Δ/ΧΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

κατά την διάρκεια της αναισθησίας

ΥΠΟΞΑΙΜΙΑ

 διάγνωση

 παρακολούθηση

 αντιμετώπιση-μηχανισμοί επιστράτευσης

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΦΑΡΜΑΚΑ 



Δ/ΧΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

κατά την διάρκεια της αναισθησίας

ΥΠΕΡΚΑΠΝΙΑ

 διάγνωση

 παρακολούθηση

 αντιμετώπιση



Δ/ΧΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

κατά την διάρκεια της αναισθησίας

ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

 αιτίες

 αντιμετώπιση



Δ/ΧΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

κατά την διάρκεια της αναισθησίας

ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

- αιτίες μηχανικής πνεύμονα

- πνευμοθώρακας

- βρογχόσπασμος





Αιτίες αυξημένης Ppeak

 Ενδοτικότητα πνεύμονα (ασθενή-εξοπλισμού)

θωρακικού τοιχώματος

 Αντιστάσεις άμεσες

έμμεσες (μείωση πνευμονικών 

όγκων- απόφραξη αεραγωγών)



Δ/ΧΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

κατά την διάρκεια της αναισθησίας

ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

- πνευμοθώρακας

- βρογχόσπασμος

- ενδογενής ΡΕΕΡ



ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

 ΑΣΘΕΝΗ

διατήρηση ικανοποιητικής ανταλλαγής αερίων

αιμοδυναμική σταθερότητα

προστασία υποκείμενου πνεύμονα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ

 ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ

παροχή καλού χειρουργικού πεδίου

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ :

- πνεύμονα

- βρόγχων

- πλευρών



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ-ΚΑΡΔΙΑΣ-

ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥ

 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

ΜΗ ΧΘ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ



ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις

Εκλεκτική διασωλήνωση βρόγχων

 ενδείξεις-ανατομικά στοιχεία

 δίαυλος τραχειοσωλήνας

 ενδοβρογχικός αποκλειστής

 απλός ενδοτράχειος σωλήνας

 αλγόριθμος ορθής τοποθέτησης



ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΟΙ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ





δίαυλος τραχειοσωλήνας





ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις

 αλγόριθμος ορθής τοποθέτησης

1. τοποθέτηση ΑΡ διπλού αυλού

2. εμφύσηση ενδοτραχείου αεροθαλάμου και 

αερισμός  μέσω αυτού του αυλού 

αερισμός ΑΡ & ΔΕ πνεύμονα

3. εμφύσηση ενδοβρογχικού αεροθαλάμου και 

αερισμός  μέσω αυτού του αυλού

αερισμός ΑΡ πνεύμονα

εξάλειψη αερισμού ΔΕ πνεύμονα





ενδοβρογχικός αποκλειστής



ενδοβρογχικός αποκλειστής



ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις

Ανταλλαγή αερίων κατά την διάρκεια 

θωρακοτομής και αερισμού ενός πνεύμονα

 μεταβολές αερισμού-αιμάτωσης, διοξειδίου 

του άνθρακα και μερικής πίεσης οξυγόνου

 αερισμός ενός πνεύμονα (διεγχειρητικά)

 αερισμός ενός πνεύμονα (στο τέλος της 

επέμβασης)



ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις

Διεγχειρητικός αερισμός ενός 

πνεύμονα

Υψηλό εισπνεόμενο μίγμα οξυγόνου

Υψηλοί αναπνεόμενοι όγκοι

Διατήρηση του κατά λεπτό αερισμού

Τακτική μέτρηση αερίων αρτηριακού 

αίματος

….και εάν συμβεί Υποξαιμία ????



ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις

Διεγχειρητικός αερισμός ενός πνεύμονα

 Διόρθωση Υποξαιμίας με:

- επιβεβαίωση ορθής θέσης τραχειοσωλήνα

- έκπτυξη μη-εξαρτώμενου πνεύμονα-CPAP

- μερική απολίνωση πνευμονικής  αιμάτωσης 

υπερκείμενου πνεύμονα

- προσθήκη ΡΕΕΡ στον υποκείμενο πνεύμονα

- έλεγχος καρδιακής παροχής

- αερισμός και των δύο πνευμόνων



ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

μη-θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις

 Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις

 Νευροχειρουργικές επεμβάσεις

 Επεμβάσεις σε πρηνή θέση



ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

μηχανικού αερισμού στην αναισθησία

 Άπνοια

 Jet αερισμός (jet ventilation)

 Υψίσυχνος αερισμός (High-Frequency 

ventilation)



ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

μηχανικού αερισμού στην αναισθησία

Άπνοια

- απνοϊκή οξυγόνωση

(προοξυγόνωση- μεταφορά CO2 – O2-χρονικοί 
περιορισμοί)

- διατραχειακή χορήγηση οξυγόνου

(ικανοποιητική απομάκρυνση CO2– ροές 5L/min)

- απνοϊκή οξυγόνωση σταθερής ροής

(ροές 1-4L/Kg/min- 2 καθετήρες στους κυρίους 
βρόγχους)



ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

μηχανικού αερισμού στην αναισθησία

Jet αερισμός (jet ventilation)
- επείγουσα και μοναδική τεχνική οξυγόνωσης

- ροές 500ML/SEC με 50 PSI 

- βαρότραυμα



ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

μηχανικού αερισμού στην αναισθησία

Υψίσυχνος αερισμός (High-Frequency 
ventilation)
- High-Frequency Positive Pressure Ventilation

(μέσω μικρής διαμέτρου ρινοτραχειακού σωλήνα,   
αερισμός/ροές αερίων, οξυγόνωση/FiO2)

- High-Frequency Jet Ventilation

(διακοπτόμενη εισπνευστική ροή, παθητική εκπνοή, 
5-50  PSI, F: <400/min)

- High-Frequency Oscillation Ventilation

(υψηλές συχνότητες>40 Hz, πολύ μικροί παλλόμενοι 
αναπνεόμενοι όγκοι 1-3 ml/Kg, I:E= 1:1)



ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

μηχανικού αερισμού στην αναισθησία

Μη – Επεμβατικός αερισμός

CPAP

NPPV

- μερική αντιστάθμιση αναπνευστικού 

έργου

- βελτίωση κυψελιδικού αερισμού

- υποστήριξη έργου ΑΡ Κοιλίας





Μη – Επεμβατικός αερισμός στην 

αναισθησιολογική πράξη….

 Πρόληψη ?

 Θεραπεία  /  Υποστήριξη ?







…εν συντομία…

ΑΝΑΠΝΕΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ – TIDAL VOLUME

από την ιστορία

με στοιχεία

προτείνεται



… εν συντομία …

ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΛΟΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ - PEEP

από την ιστορία

με στοιχεία

προτείνεται



… εν συντομία …

PROVE Network Investigators 

Clinical Trials Network of ESA

 PROVHILO

 PROBESE

 PROTHOR



Προστατευτικός μηχανικός αερισμός

…έχει θέση στην καθημερινότητα?

Mols G, Priebe HJ, Guttmann J. Alveolar recruitment in acute 

lung injury. Br J Anaesth 2006; 96: 156–66



ΣΥΝΟΨΗ

Ο μηχανικός αερισμός έχει και μπορεί να

προκαλέσει πολλές και σημαντικές μεταβολές

στην αναπνευστική λειτουργία κατά την

διάρκεια της αναισθησίας

 Ιδιαίτερα ο αερισμός ενός πνεύμονα ή η

εξωσωματική οξυγόνωση μπορεί να είναι

αιτίες ανάπτυξης ARDS - ALI



ΣΥΝΟΨΗ

 Η διεγχειρητική αντιμετώπιση της
αναπνευστικής λειτουργίας αποτελεί
σημαντικότατο παράγοντα της
μετεγχειρητικής έκβασης

 Η διεγχειρητική συνεχής παρακολούθηση της
μηχανικής του πνεύμονα και οι τεχνικές
προστατευτικού αερισμού είναι
επιβεβλημένα στοιχεία της σύγχρονης
αναισθησιολογικής πρακτικής.

ΕΔΩ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ !!!

μετά από αυτό το σεμινάριο….



Ευχαριστώ πολύ
για την υπομονή και προσοχή σας!

Καλό σας βράδυ


