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ΔΙΑΓΩΓΗ
Με ηνλ όξν αιιειεπίδξαζε θαξδηάο-πλεπκόλσλ αλαθεξόκαζηε ζηηο επηπηώζεηο
ηεο αλαπλνήο ζην θπθινθνξηθό ζύζηεκα, αιιά θαη ζηηο επηπηώζεηο ηεο θπθινθνξίαο
ζηελ αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία. ηε δεύηεξε πεξίπησζε, ηα πξάγκαηα είλαη ζρεηηθά
απινύζηεξα, δηόηη ζε πεξίπησζε θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο ή θαη θαξδηνγελνύο shock,
νη επηπηώζεηο ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα νθείινληαη θύξηα ζην θαξδηνγελέο
πλεπκνληθό νίδεκα θαη/ή ζηελ αλεπαξθή αηκάησζε ησλ αλαπλεπζηηθώλ κπώλ, κε
απνηέιεζκα ηελ ηαρύηεξε εκθάληζε θόπσζεο ηνπ αζζελνύο. ηελ θιηληθή πξάμε
όκσο, ην ελδηαθέξνλ ησλ θιηληθώλ γηαηξώλ θαη ηδηαίηεξα ησλ πλεπκνλνιόγσλ θαη ησλ
θαξδηνιόγσλ, εζηηάδεηαη πεξηζζόηεξν ζηηο επηδξάζεηο ηεο αλαπλνήο ζηελ θαξδηαθή
ιεηηνπξγία [1] θαη ζην ζέκα απηό αλαθέξεηαη θπξίσο θαη ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί.
Γύν είλαη νη βαζηθνί άμνλεο ησλ επηδξάζεσλ ηεο αλαπλνήο ζηελ θαξδηαθή
ιεηηνπξγία: α) αιιαγέο ζην πξνθόξηην θαη ην κεηαθόξηην ηεο δεμηάο θαη ηεο
αξηζηεξήο θνηιίαο ζαλ απνηέιεζκα ησλ κεηαβνιώλ ηεο ππεδσθνηηθήο (pleural
pressure, Ppl) θαη ηεο θπςειηδηθήο πίεζεο (alveolar pressure, Palv) [2] θαη β) αιιαγέο
ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη απνδνηηθόηεηα ηεο αξηζηεξήο θαη ηεο δεμηάο θνηιίαο θαη,
θαηά ζπλέπεηα, ζηε κεηαθνξά νμπγόλνπ ζηνπο ηζηνύο [3].
ε γεληθέο γξακκέο, νη αιιαγέο ζηελ ελδνζσξαθηθή πίεζε επηδξνύλ ζηελ ξνή
αίκαηνο από ηελ πεξηθέξεηα πξνο ηελ θαξδηά (θιεβηθή επηζηξνθή αίκαηνο), αιιά θαη
ζηελ εμώζεζε ηνπ αίκαηνο από ηελ αξηζηεξή θαη ηε δεμηά πξνο ηε ζπζηεκαηηθή θαη
ηελ πλεπκνληθή θπθινθνξία αληίζηνηρα. Η θιεβηθή επηζηξνθή επεξεάδεηαη επίζεο
από ηελ ελδνθνηιηαθή πίεζε, ελώ νη κεηαβνιέο ηεο Palv θαη ηνπ όγθνπ ησλ
πλεπκόλσλ επεξεάδνπλ πεξηζζόηεξν ηελ ιεηηνπξγία ηεο δεμηάο θνηιίαο (κεηαθόξηην)
θαη έκκεζα ην βαζκό πιήξσζεο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο (πξνθόξηην).
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Η νπζηαζηηθή δπζθνιία όκσο γηα ηνλ θιηληθό γηαηξό έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη ε
ζρεηηθή ζεκαζία θαη ην ηειηθό απνηέιεζκα ησλ κεηαβνιώλ ησλ παξαπάλσ
παξακέηξσλ επεξεάδεηαη ηειηθά από άιισλ παξαγόλησλ, ηνπο νπνίνπο νλνκάδνπκε
ζηε ζπλέρεηα «ζπγρπηηθνύο» θαη νη νπνίνη είλαη: ν ελδναγγεηαθόο όγθνο θαη ν ηόλνο
ησλ αγγείσλ, ε δηαηαζηκόηεηα ησλ πλεπκόλσλ θαη ηνπ ζσξαθηθνύ ηνηρώκαηνο, ε
ελδνθνηιηαθή πίεζε, ην είδνο θαη ν βαζκόο αλαζηξεςηκόηεηαο ησλ βιαβώλ ηνπ
πλεπκνληθνύ παξεγρύκαηνο, θαζώο θαη πξνϋπάξρνπζεο δηαηαξαρέο ηεο δηαζηνιηθήο
θαη/ή ηεο ζπζηνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηόζν ηεο δεμηάο όζν θαη ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο.
Δηδηθόηεξα ζηνπο βαξέσο πάζρνληεο θαη κάιηζηα ζηνπο αζζελείο πνπ ρξεηάδνληαη
κεραληθή ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο, νη παξαπάλσ παξάκεηξνη απνθιίλνπλ ζεκαληηθά
από ην θπζηνινγηθό θαη πθίζηαληαη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο, έηζη ώζηε ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν αζζελή ή ίδηα κεηαβνιή (πρ αύμεζε ηεο Palv) λα έρεη αληηδηακεηξηθά
αληίζεηα απνηειέζκαηα ζε δηαθνξεηηθνύο αζζελείο.
ην θεθάιαην απηό ζα αλαθεξζνύκε αξρηθά ζηελ επίδξαζε ησλ κεηαβνιώλ ηνπ
πλεπκνληθνύ όγθνπ, ηεο Ppl θαη ηεο Palv, πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ αλαπλνή, ζηελ
θαξδηαθή ιεηηνπξγία (δειαδή ζην πξνθόξηην θαη κεηαθόξηην ηεο δεμηάο θαη
αξηζηεξήο). ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνύκε ζηνλ ηξόπν πνπ νη παξαπάλσ επηδξάζεηο
ηξνπνπνηνύληαη εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ησλ ‘ζπγρπηηθώλ’ παξαγόλησλ. Σέινο, ζα
αλαθεξζνύλ πηζαλά ιάζε πνπ κπνξεί λα ζπκβνύλ θαηά ηελ αηκνδπλακηθή εθηίκεζε
ηνπ αζζελνύο πνπ αεξίδεηαη κεραληθά.

ΔΠΙΓΡΑΔΙ ΣΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΣΗΝ ΚΑΡΓΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Οη επηδξάζεηο ζηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία ησλ κεηαβνιώλ ηνπ πλεπκνληθνύ όγθνπ,
ηεο Ppl θαη ηεο Palv, πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ απηόκαηε ή ηελ κεραληθή αλαπλνή,
δηαθξίλνληαη: α) ζε πδξνζηαηηθέο επηδξάζεηο, β) ζε επηδξάζεηο κέζσ ηνπ λεπξηθνύ
ζπζηήκαηνο θαη γ) ζε επηδξάζεηο κέζσ λεπξνδηαβηβαζηώλ.
Τδξνζηαηηθέο επηδξάζεηο
Απηέο δηαθξίλνληαη ζε έκκεζεο θαη άκεζεο. Οη έκκεζεο νθείινληαη ζηηο κεηαβνιέο
ζηηο κεηαβνιέο ηεο Ppl θαη ηεο ελδνζσξαθηθήο πίεζεο (intrathoracic pressure, ITP),
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ελώ νη άκεζεο νθείινληαη ζηηο κεηαβνιέο ηεο πίεζεο ησλ αεξαγσγώλ (airway pressure
ή Paw) θαη ησλ θπςειίδσλ (Palv). Να ζεκεησζεί όηη ε ξνή ηνπ αίκαηνο από θαη πξνο
ηηο θνηιίεο επεξεάδεηαη θπξίσο από ηηο κεηαβνιέο ζηελ Palv (4). Γηα απηό νη
ζηξαηεγηθέο αεξηζκνύ πνπ δελ κεηαβάιινπλ ζεκαληηθά ηελ Paw θαη ηελ Palv (π.ρ.
αεξηζκόο ζηαζεξήο πίεζεο, pressure controlled ventilation) αλακέλεηαη λα έρνπλ
κηθξή επίδξαζε ζηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία.
¨Εμμεζες σδροζηαηικές επιδράζεις
ην ρήκα 1 παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο παζνθπζηνινγηθέο αξρέο ηεο
αιιειεπίδξαζεο θαξδηάο θαη πλεπκόλσλ [2]. Η θαξδηά ιεηηνπξγεί ζαλ κηα αληιία πνπ
κεηαθέξεη ην αίκα από ηε θιεβηθή δεμακελή (PVP) ζηε ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία
(arterial pressure, AP). Η δηαθνξά πίεζεο (h1) κεηαμύ θιεβηθήο δεμακελήο θαη δεμηάο
θνηιίαο (right ventricle, RV) θαζνξίδεη ην πξνθόξηην ηεο δεμηάο [2, 5)]. Η δηαθνξά
πίεζεο (h2) κεηαμύ αξηζηεξήο θνηιίαο (left ventricle, LV) θαη ζπζηεκαηηθήο
θπθινθνξίαο θαζνξίδεη ην κεηαθόξηην ηεο αξηζηεξήο. Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε
δηαθνξά πίεζεο h2, ηόζν κεγαιύηεξν είλαη ην κεηαθόξηην ηεο αξηζηεξήο, δειαδή
είλαη δπζθνιόηεξν λα εμέιζεη ην αίκα από ηελ αξηζηεξή θνηιία [6].
ην ρήκα 2 παξνπζηάδνληαη νη επηδξάζεηο κηαο βαζεηάο ειζπνοής ζηελ θαξδηαθή
ιεηηνπξγία [2]. Καηά ηελ εηζπλνή, επεηδή κεηώλεηαη ε Ppl (γίλεηαη πεξηζζόηεξν
αξλεηηθή), απμάλεηαη ε θιίζε πίεζεο κεηαμύ θιεβηθήο δεμακελήο θαη δεμηάο θνηιίαο
(h1RV) θαη επνκέλσο απμάλεηαη ην πξνθόξηην ηεο δεμηάο θνηιίαο. Η κείσζε ηεο Ppl
δελ ζπλνδεύεηαη από κείσζε ηεο Palv, ε νπνία είλαη ίζε κε ηελ αηκνζθαηξηθή (Pb).
Άξα, όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2, απμάλεηαη ε θιίζε πίεζεο κεηαμύ ηεο Ppl θαη ηεο
Palv (h2RV), θαη θαηά ζπλέπεηα απμάλεηαη ην κεηαθόξηην ηεο δεμηάο. Σν πξνθόξηην
ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο ειαηηώλεηαη (h1LV), επεηδή ιηγόηεξν αίκα θεύγεη από ηε δεμηά
θνηιία πξνο ηελ αξηζηεξή, αιιά θαη επεηδή ε δηαηεηακέλε δεμηά θνηιία κεηαηνπίδεη ην
κεζνθνηιηαθό δηάθξαγκα θαη εκπνδίδεη ηελ πιήξσζή ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο. Σέινο, ε
αύμεζε ηνπ gradient πίεζεο κεηαμύ αξηζηεξήο θνηιίαο θαη ζπζηεκαηηθήο
θπθινθνξίαο (h2LV) νδεγεί ζε αύμεζε ηνπ κεηαθνξηίνπ ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο [2, 6].
Αληίζεηα ζην ρήκα 3 παξνπζηάδνληαη νη επηδξάζεηο ηεο εκπνοής ζηελ θαξδηαθή
ιεηηνπξγία [2]. Καηά ηελ εθπλνή, επεηδή απμάλεηαη ε Ppl (γίλεηαη ιηγόηεξν αξλεηηθή
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ή αθόκε θαη ζεηηθή), κεηώλεηαη ε θιίζε πίεζεο κεηαμύ θιεβηθήο δεμακελήο θαη δεμηάο
θνηιίαο (h1RV) κε απνηέιεζκα κείσζε ηνπ πξνθνξηίνπ ηεο δεμηάο θνηιίαο. Οκνίσο, ε
κείσζε ηεο θιίζεο πίεζεο κεηαμύ αξηζηεξήο θνηιίαο θαη ζπζηεκαηηθήο θπθινθνξίαο
(h2LV) νδεγεί ζε κείσζε ηνπ κεηαθνξηίνπ ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο [6]. Παξαηεξήζαηε
ζην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα όηη επεηδή πξόθεηηαη γηα βίαηα εθπλνή, ε θπςειηδηθή πίεζε
(Palv) απμάλεηαη ζεκαληηθά κε απνηέιεζκα, όπσο πξναλαθέξζεθε δηαηήξεζε ή θαη
αύμεζε ηνπ κεηαθνξηίνπ ηεο δεμηάο θνηιίαο (h2RV) θαη κείσζε ηνπ πξνθνξηίνπ ηεο
αξηζηεξήο (h1LV) [2].
Οη κεηαβνιέο ηεο ελδνζσξαθηθήο πίεζεο (ΙΣΡ) όκσο έρνπλ έλα αθόκε ζεκαληηθό
επαθόινπζν: κεηαβάιινπλ ηελ δηαηνηρσκαηηθή πίεζε ησλ θαξδηαθώλ θνηινηήησλ Η
δηαηνηρσκαηηθή πίεζε ή transmural pressure (Ptm) ππνινγίδεηαη εάλ αθαηξέζνπκε από
ηελ απόιπηε ηηκή ηεο ελδναπιηθήο πίεζεο κηαο θνηιόηεηαο ή ελόο αγγείνπ ή βξόγρνπ
ηελ πίεζε πνπ ηα πεξηβάιιεη (εμσαπιηθή πίεζε). ην ζρήκα 4 επηρεηξείηαη κηα
ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ επηπηώζεσλ κηα απζαίξεηεο κεηαβνιήο ηεο ελδνζσξαθήο
πίεζεο (ΙΣΡ) ζηελ δηαηνηρσκαηηθή πίεζε (transmural) ηεο δεμηάο θνηιίαο γηα
παξάδεηγκα. Αο ππνζέζνπκε όηη ε πίεζε ζην θιεβηθό ζθέινο ηεο θπθινθνξίαο είλαη
VP = 12 mm Hg, ε ελδνζσξαθηθή πίεζε ΙΣΡ = - 5 mm Hg θαη ε πίεζε ζην εζσηεξηθό
ηεο δεμηάο θνηιίαο είλαη RVEDP = 2 mm Hg. Καηά ζπλέπεηα ε δηαθνξά πηέζεσλ πνπ
θαζνξίδεη ηελ θιεβηθή επηζηξνθή είλαη ΓP VR = 12 – 2 = 10 mm Hg θαη ε
δηαηνηρσκαηηθή (TRANSMURAL) πίεζε ζηε θάζε απηή ζα είλαη 2 – (-5) = 7 mm Hg
θαη ν όγθνο ηεο δεμηάο θνηιίαο απεηθνλίδεηαη κε ηνλ εζσηεξηθό θύθιν ζην ζρήκα 4.
Δάλ ηώξα ε ITP θαηέβεη κεηά από κηα εηζπλεπζηηθή πξνζπάζεηα ζε -15 mm Hg, έζησ
όηη ε VP παξακέλεη ακεηάβιεηε (εμσζσξαθηθά) θαη ε πίεζε ζην εζσηεξηθό ηεο
δεμηάο θνηιίαο γίλεηαη RVEDP = 1 mm Hg. Παξά ηελ κηθξή κείσζε ηεο απόιπηεο
ηηκήο ηεο πίεζεο κέζα ζηελ δεμηά θνηιία, ε θιίζε πίεζεο πνπ θαζνξίδεη ηελ θιεβηθή
επηζηξνθή γίλεηαη 11 mm Hg θαη ε λέα ηηκή δηαηνηρσκαηηθήο πίεζεο ζα
ππεξδηπιαζηαζηεί θαη ζα γίλεη 1- (-15) = 16 mm Hg. Σν απνηέιεζκα επνκέλσο ζα
είλαη θαιύηεξε πιήξσζε θαη αύμεζε ηνπ ηεινδηαζηνιηθνύ όγθνπ ηεο δεμηάο θνηιίαο,
όπσο ζρεκαηηθά απεηθνλίδεηαη κε ηνλ εμσηεξηθό θύθιν ηνπ ζρήκαηνο 4.
ε κηα πξνζπάζεηα ζρεκαηηθήο απεηθόληζεο όρη κόλν ησλ απνιύησλ ηηκώλ πίεζεο
αιιά θαη ησλ δηαηνηρσκαηηθώλ πηέζεσλ, ζηα ζρήκαηα 5, 6 θαη 7 πνπ αθνινπζνύλ νη

4

5

πηέζεηο ησλ αγγείσλ θαη ησλ θαξδηαθώλ θνηινηήησλ απεηθνλίδνληαη κε κνξθή ζηήιεο,
ε κέγηζηε ηηκή ηεο νπνίαο απεηθνλίδεη ηελ ελδναπιηθή πίεζε θαη ε ειάρηζηε ηελ
εμσηνηρσκαηηθή πίεζε. Σν ύςνο ηεο θάζε ζηήιεο επνκέλσο απεηθνλίδεη ζρεκαηηθά
ηεο δηαηνηρσκαηηθή πίεζε. ην ρήκα 5 απεηθνλίδνληαη νη επηδξάζεηο ηεο δοκιμαζίας
Mueller (εηζπλεπζηηθή πξνζπάζεηα κε θιεηζηή γισηηίδα) ζηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία.
ηε δνθηκαζία Mueller δελ αιιάδνπλ νη πλεπκνληθνί όγθνη, θαη ε Palv κεηώλεηαη
ζύζηνηρα κε ηελ Ppl (ζε αληίζεζε κε όηη γίλεηαη ζηελ εηζπλνή κε αλνηθηή γισηηίδα,
όπνπ ε Palv δελ κεηώλεηαη αιιά απμάλεη ν όγθνο ησλ πλεπκόλσλ). πλεπώο,
κεηώλεηαη νκνηόκνξθα ε πίεζε πνπ πεξηβάιιεη όιεο ηηο θαξδηαθέο θνηιόηεηεο θαη ηα
αγγεία, κε απνηέιεζκα αληίζηνηρε κείσζε θαη ησλ ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ρσξίο
κεηαβνιή ησλ δηαηνηρσκαηηθώλ πηέζεσλ. Καηά ζπλέπεηα δελ απμάλεηαη ην
κεηαθόξηην ηεο δεμηάο, νύηε ην πξνθόξηην ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο. Αληηζέησο, επεηδή
απμάλεηαη ε θιίζε πίεζεο κεηαμύ θιεβηθήο δεμακελήο θαη δεμηάο θνηιίαο, απμάλεηαη
ζεκαληηθά ην πξνθόξηην ηεο δεμηάο. Οκνίσο, επεηδή απμάλεηαη ε θιίζε πίεζεο κεηαμύ
αξηζηεξήο θαη ζπζηεκαηηθήο θπθινθνξίαο (εμσζσξαθηθή ανξηή), απμάλεηαη ην
κεηαθόξηην ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο. Με ιίγα ιόγηα, πεξηζζόηεξν αίκα εηζέξρεηαη ζηελ
θαξδηά θαη ιηγόηεξν θεύγεη από απηήλ. Απηή ε θαηάζηαζε, αλ παξαηαζεί, κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε πλεπκνληθό νίδεκα [7].
ην ρήκα 6 απεηθνλίδνληαη νη επηδξάζεηο ηεο δοκιμαζίας Valsalva (εθπλεπζηηθή
πξνζπάζεηα κε θιεηζηή γισηηίδα) ζηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία. Καηά ηε δνθηκαζία
απηή έρνπκε παξάιιειε αύμεζε ηεο Ppl θαη ηεο Palv, νπόηε θαη πάιη δελ
κεηαβάιινληαη ην κεηαθόξηην ηεο δεμηάο θαη ην πξνθόξηην ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο.
Αληηζέησο, ε θιίζε πίεζεο κεηαμύ θιεβηθήο θπθινθνξίαο θαη δεμηάο θνηιίαο, θαζώο
θαη κεηαμύ αξηζηεξήο θνηιίαο θαη ζπζηεκαηηθήο θπθινθνξίαο ειαηηώλνληαη. Σν
απνηέιεζκα είλαη κείσζε ηνπ πξνθνξηίνπ ηεο δεμηάο θαη ηνπ κεηαθνξηίνπ ηεο
αξηζηεξήο θνηιίαο, αληίζηνηρα. Η κείσζε ηνπ πξνθνξηίνπ ηεο δεμηάο ζπλεπάγεηαη
κείσζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο, ε νπνία, αλ παξαηαζεί, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
ζπγθνπή [7].
Σέινο, ζην ρήκα 7 παξνπζηάδνληαη, κε ηνλ ίδην πάληα ζρεκαηηθό ηξόπν, νη
επηδξάζεηο ηνπ μητανικού αεριζμού με θεηική ηελο-εκπνεσζηική πίεζη (positive postexpiratory pressure, PEEP) ζηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία. Οη ιεπθέο κπάξεο
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αληηζηνηρνύλ ζηελ θπζηνινγηθή αλαπλνή θαη νη γξακκνζθηαζκέλεο ζηελ κεραληθή
αλαπλνή κε ΡΔΔΡ. Οη κεηαβνιέο ιόγσ κεραληθήο αλαπλνήο είλαη ζρεδόλ όκνηεο κε
ηηο αληίζηνηρεο επηδξάζεηο ηεο δνθηκαζίαο Valsalva (αύμεζε Ppl θαη επνκέλσο άλνδνο
όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ςειόηεξεο πηέζεηο). Σν απνηέιεζκα είλαη κείσζε ηνπ
πξνθνξηίνπ ηεο δεμηάο θνηιίαο θαη ηνπ κεηαθνξηίνπ ηεο αξηζηεξήο. Τπάξρνπλ όκσο
θαη θάπνηεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ην ρεηξηζκό Valsalva. Λόγσ ηνπ
αεξηζκνύ κε ΡΔΔΡ, ε Palv κπνξεί λα απμεζεί πεξηζζόηεξν από ηελ Ppl, κε
απνηέιεζκα αύμεζε ηνπ κεηαθνξηίνπ ηεο δεμηάο θαη κείσζε ηνπ πξνθνξηίνπ ηεο
αξηζηεξήο [8, 9]. Απηέο νη κεηαβνιέο είλαη έλα εμαίξεην παξάδεηγκα γηα λα
θαηαλνήζνπκε ηελ θιηληθή ζεκαζία ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαξδηάο πλεπκόλσλ. Η
κεραληθή αλαπλνή κε ΡΔΔΡ έρεη ζαλ απνηέιεζκα κείσζε θιεβηθήο επηζηξνθήο
(δξάζε αλάινγε ησλ δηνπξεηηθώλ) θαη ηνπ κεηαθνξηίνπ ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο
(δξάζε αλάινγε ησλ αγγεηνδηαζηαιηηθώλ). ε έλα αζζελή επνκέλσο κε ιαλζάλνπζα
θαξδηαθή αλεπάξθεηα, ε κελ κεραληθή αλαπλνή ηζνδπλακεί κε ηε ρνξήγεζε
δηνπξεηηθώλ θαη αγγεηνδηαζηαιηηθώλ, ελώ ε απόηνκε δηαθνπή ηεο επηθέξεη ηα
αληίζεηα απνηειέζκαηα. Γελ ζα πξέπεη λα καο εθπιήζζεη επνκέλσο, όηη ν
ζπγθεθξηκέλνο αζζελήο κπνξεί λα παξνπζηάδεη ζεκεία θαξδηαθήο θάκςεο κόλν ζε
θάζε δνθηκαζίαο απνδέζκεπζεο από ηνλ αλαπλεπζηήξα (weaning).
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί βέβαηα, όηη όηαλ ε ΡΔΔΡ θαη νη όγθνη πνπ ρνξεγνύληαη κε
ην κεραληθό αεξηζκό δελ είλαη κεγάινη θαη απνπζηάδνπλ άιινη ‘ζπγρπηηθνί’
παξάγνληεο, νη αλσηέξσ έκκεζεο πδξνζηαηηθέο επηδξάζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο.
Άμεζες σδροζηαηικές επιδράζεις
ηνλ αζζελή πνπ αεξίδεηαη κεραληθά (κε ή ρσξίο PEEP) απμάλεηαη ε Paw θαη,
αθνινύζσο, ε Palv. Η αύμεζε ηεο Palv νδεγεί ζε κείσζε ηεο δηαηνηρσκαηηθήο πίεζεο
ησλ πλεπκνληθώλ ηξηρνεηδώλ, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αύμεζε ησλ πλεπκνληθώλ
αγγεηαθώλ αληηζηάζεσλ θαη ηειηθά, αύμεζε ηνπ κεηαθνξηίνπ ηεο δεμηάο θνηιίαο [10].
Απηό είλαη ην ιεγόκελν ‘Starling resistor phenomenon’. Δπηπιένλ, ε αύμεζε ηεο Palv
κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ πλεύκνλα ζηξαγγαιηζκό ησλ
πλεπκνληθώλ ηξηρνεηδώλ, κε απνηέιεζκα αύμεζε ησλ πλεπκνληθώλ αγγεηαθώλ
αληηζηάζεσλ θαη ηεο πίεζεο ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο (ρήκα 8) θαη ηειηθά αθόκε
κεγαιύηεξε ηνπ κεηαθνξηίνπ ηεο δεμηάο θνηιίαο. Σέινο, ν κεραληθόο αεξηζκόο κπνξεί
λα πξνθαιέζεη ππεξδηάηαζε ησλ πλεπκόλσλ, νη νπνίνη κπνξεί λα ζπκπηέζνπλ
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εμσηεξηθά ηελ θαξδηά («επηπσκαηηζκόο κε αέξα»), κε απνηέιεζκα κείσζε ηνπ
ηεινδηαζηνιηθνύ όγθνπ ηεο δεμηάο θαη αξηζηεξήο θνηιίαο (ρήκα 8) [11].
Να ζεκεησζεί όηη ζε απνπζία θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο θαη πλεπκνληθήο ππέξηαζεο,
ν κεραληθόο αεξηζκόο απμάλεη ηηο πλεπκνληθέο αγγεηαθέο αληηζηάζεηο κόλν θαηά
12%. Άξα, νη άκεζεο πδξνζηαηηθέο επηδξάζεηο ηνπ ζηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία
θπζηνινγηθώλ αηόκσλ είλαη πεξηνξηζκέλεο [12].
Δπηδξάζεηο κέζω ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη κέζω λεπξνδηαβηβαζηώλ
Ο αεξηζκόο κε ζεηηθέο πηέζεηο κπνξεί λα δηεγείξεη δηάθνξα αληαλαθιαζηηθά ή/θαη
λεπξνδηαβηβαζηέο πνπ επεξεάδνπλ ην πξνθόξηην θαη ην κεηαθόξηην ησλ θνηιηώλ.
Έηζη, ε ππεξδηάηαζε ηνπ πλεύκνλα πξνθαιεί αληαλαθιαζηηθά αγγεηνδηαζηνιή, κέζσ
ηεο αλαζηνιήο ηνπ αγγεηνθηλεηηθνύ θέληξνπ [13], ελώ έρεη θαη αξλεηηθή ηλόηξνπε
δξάζε. Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή PEEP πξνθαιεί αύμεζε ηεο Ppl (όπσο δείμακε ζην
ρήκα 7) θαη κείσζε ηνπ πξνθνξηίνπ ηνπ δεμηνύ θόιπνπ. Η κείσζε απηή ηνπ όγθνπ
αίκαηνο ζην δεμηό θόιπν δηεγείξεη ππνδνρείο πνπ πξνθαινύλ έθθξηζε αληηδηνπξεηηθήο
νξκόλεο, ε νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, πξνθαιεί θαηαθξάηεζε πγξώλ θαη αλαθαηαλνκή
ηεο λεθξηθήο αηκαηηθήο ξνήο [14]. Η PEEP απμάλεη επίζεο ηελ κέζε θπθινθνξηθή
πίεζε (mean circulatory pressure, mcp) θαη ηξνπνπνηεί ηηο αληηζηάζεηο ζηε θιεβηθή
επηζηξνθή, κέζσ δηέγεξζεο ηνπ ζπκπαζεηηθνύ. Να αλαθεξζεί, ηέινο, όηη ε δηάηαζε
ηνπ δεμηνύ θόιπνπ δηεγείξεη ηελ έθθξηζε ηνπ θνιπηθνύ λαηξηνπξεηηθνύ πεπηηδίνπ, ην
νπνίν ειαηηώλεη ηηο πλεπκνληθέο αγγεηαθέο αληηζηάζεηο [15].
ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ ΣΩΝ ΔΠΙΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΑΔΡΙΜΟΤ
ΣΗΝ ΚΑΡΓΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΠΟ ‘ΤΓΥΤΣΙΚΟΤ’ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ
ε ‘θπζηνινγηθά’ άηνκα, νη επηδξάζεηο ηνπ κεραληθνύ αεξηζκνύ ζηελ θαξδηαθή
ιεηηνπξγία, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη πξνβιέςηκεο.
ηνπο βαξέσο πάζρνληεο αζζελείο ησλ ΜΔΘ, αληίζεηα, ε παξνπζία θάπνησλ
θαηαζηάζεσλ (πνπ ιεηηνπξγνύλ σο ‘ζπγρπηηθνί’ παξάγνληεο) ηξνπνπνηεί ζεκαληηθά
ηηο πξναλαθεξζείζεο επηδξάζεηο ηνπ κεραληθνύ αεξηζκνύ ζηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία.
Θα

αλαθεξζνύκε

ελδεηθηηθά

ζε

θάπνηνπο

ηέηνηνπο

‘ζπγρπηηθνύο’

παζν-

θπζηνινγηθνύο παξάγνληεο θαη ζηνλ ηξόπν πνπ απηνί κεηαβάιινπλ ζεκαληηθά ηηο
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επηπηώζεηο ηεο αλαπλνήο θαη ηδηαίηεξα ηνπ κεραληθνύ αεξηζκνύ ζηελ θαξδηαθή
ιεηηνπξγία θαη ηελ αηκνδπλακηθή εηθόλα ηνπ αζζελνύο.
Μεραληθή ηωλ πλεπκόλωλ
Γηα κηα δεδνκέλε κεηαβνιή ηεο Paw, ε αληίζηνηρε κεηαβνιή ηεο Ppl ζα είλαη
αλάινγε ηεο δηαηαζηκόηεηαο ηνπ πλεπκνληθνύ παξεγρύκαηνο (lung compliance,
Clung) θαη αληηζηξόθσο αλάινγε ηεο δηαηαζηκόηεηαο ηνπ ζσξαθηθνύ ηνηρώκαηνο
(thorax compliance, Cthorax). Η αλακελόκελε κεηαβνιή ηεο πιεπξηθήο πίεζεο (ΓPpl)
δίδεηαη από ηνλ ηύπν: ΓPpl= K · ΓPaw · Clung/Cthorax.
Καηά ζπλέπεηα, γηα κηα δεδνκέλε κεηαβνιή ηεο Paw ιόγσ εθαξκνγήο γηα
παξάδεηγκα κεραληθνύ αεξηζκνύ κε ΡΔΔΡ, ε αύμεζε ηεο Ppl ζα είλαη πην
εθζεζεκαζκέλε ζε αζζελείο κε απμεκέλε Clung (π.ρ. εκθύζεκα) ή/θαη ειαηησκέλε
Cthorax (π.ρ. ζθνιίσζε αιιά θαη πηζνεηδήο ζώξαθαο ζε ΥΑΠ). Αληηζέησο, ε αύμεζε
ηεο Ppl ζα είλαη κηθξόηεξε ζε αζζελείο κε ειαηησκέλε Clung (π.ρ. ζύλδξνκν νμείαο
αλαπλεπζηηθήο δπζρέξεηαο ARDS, θαξδηνγελέο πλεπκνληθό νίδεκα, ίλσζε) ή/θαη
απμεκέλε Cthorax (π.ρ. αζηαζήο ζώξαθαο flail chest) [16].
Καηάζηαζε ελδναγγεηαθνύ όγθνπ
ην ζρήκα 9, απεηθνλίδνληαη γξαθηθά ε ζρέζε θαξδηαθήο παξνρήο θαη θιεβηθήο
επηζηξνθήο ζύκθσλα κε ηελ αλάιπζε θιαζζηθή πιένλ αλάιπζε ησλ θακππιώλ ηνπ
Guyton. ύκθσλα κε ηελ αλάιπζε απηή, ε θαξδηαθή παξνρή (CO) δελ κπνξεί παξά
λα ηζνύηαη κε ηελ θιεβηθή επηζηξνθή (Venous Return ή VR). ην ζρήκα 9, ε
θακπύιε CF, δίλεη ηε ζρέζε θαξδηαθήο παξνρήο θαη ηνπ βαζκνύ πιήξσζεο ηνπ
δεμηνύ θόιπνπ (πξνθόξηην). Η θακπύιε VR curve από ηελ άιιε πιεπξά, δίλεη ηε
θιεβηθή επηζηξνθή αίκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ πίεζε ηνπ δεμηνύ θόιπνπ. Σν ζεκείν Α
ζην νπνίν ηέκλνληαη νη 2 απηέο θακπύιεο, δίλεη ηε κόλε δπλαηή ηηκή θαξδηαθήο
παξνρήο θαη θιεβηθήο επηζηξνθήο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή. Από ην ζρήκα
απηό είλαη πξνθαλέο όηη VR= (mcp- RAP)/VR, δειαδή ε θιεβηθή επηζηξνθή
εμαξηάηαη από ηε κέζε θπθινθνξηθή πίεζε (mean circulatory pressure, mcp = 7 mm
Hg ζηνλ αζζελή ηνπ ζρήκαηνο 9) θαη ηελ πίεζε ηνπ δεμηνύ θόιπνπ (right atrium
pressure, RAP), θαζώο θαη από ηηο αληηζηάζεηο ζηε θιεβηθή επηζηξνθή (VR) [17].
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Δάλ ζηνλ αζζελή ηνπ ζρήκαηνο 9, εθαξκόζνπκε κεραληθό αεξηζκό κε ΡΔΔΡ,
αλακέλεηαη λα απμεζεί ε ελδνζσξαθηθή πίεζε θαη λα κεηαηνπηζζεί ε θακπύιε ηεο
θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο πξνο ηα δεμηά (CF΄ ζην ζρήκα 9). Σν απνηέιεζκα ζα είλαη νη
δύν θακπύιεο (δειαδή ε θακπύιε ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο

θαη ε θακπύιε

θιεβηθήο επηζηξνθήο) λα ηέκλνληαη πιένλ ζε ζεκείν Β, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε
πςειόηεξε κελ πίεζε δεμηνύ θόιπνπ αιιά ζε ρακειόηεξε ηηκή θιεβηθήο επηζηξνθήο
θαη θαξδηαθήο παξνρήο.
Η πξνθαινύκελε κε ηνλ ηξόπν απηό κείσζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο, κπνξεί λα
αληηκεησπηζζεί κε αύμεζε ηνπ ελδναγγεηαθνύ όγθνπ κεηά από ρνξήγεζε πγξώλ.
Πξάγκαηη ζην ζρήκα 10, απεηθνλίδεηαη α) ε κεηαηόπηζε ηεο θακπύιεο ηεο θαξδηαθήο
ζπζηαιηηθόηεηαο πξνο ηα δεμηά κε ηελ εθαξκνγή κεραληθνύ αεξηζκνύ κε ΡΔΔΡ
(δηαθεθνκέλε γξακκή CD) θαη β) ε κεηαηόπηζε ηεο θακπύιεο θιεβηθήο επηζηξνθήο
πξνο ηα δεμηά θαη πάλσ κεηά από αύμεζε ηνπ ελδναγγεηαθνύ όγθνπ ιόγσ ρνξήγεζεο
πγξώλ. Μεηά ηε ρνξήγεζε πγξώλ, ην ζεκείν ηνκήο ησλ 2 θακππιώλ ηνπ Guyton δελ
είλαη πιένλ ην C αιιά ην D. Γηνξζώλεηαη δειαδή ε κείσζε θαξδηαθήο παξνρήο κε
ηίκεκα ηελ αύμεζε ηεο πίεζεο ζηνλ δεμηό θόιπν (ζρήκα 10).
Γπζηπρώο, ε θιηληθή πξαγκαηηθόηεηα απνδείρζεθε πεξηζζόηεξν πνιύπινθε από
ηελ εκπλεπζκέλε απηή γξαθηθή θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο από ηνλ
Guyton. Απνδείρζεθε δειαδή, όηη ην ρήκα 10 ήηαλ ππεξαπινπζηεπκέλν, δηόηη
βξέζεθε όηη ε ΡΔΔΡ κπνξεί λα απμήζεη επίζεο ηελ πίεζε πιήξσζεο ηνπ
θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο (mean circulatory pressure ή mcp, πξβι θαη ζρήκα 9),
θαζώο θαη ηηο αληηζηάζεηο ζηε θιεβηθή επηζηξνθή κέζσ δηέγεξζεο ηνπ ζπκπαζεηηθνύ
(ρήκαηα 11 θαη 12 αληίζηνηρα). πλεπώο, ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αζζελή, ε επίδξαζε
ηεο ΡΔΔΡ ζηελ θαξδηαθή παξνρή πνηθίιιεη θαη εμαξηάηαη από ηνλ αγγεηαθό ηνπ ηόλν,
ην βαζκό δηέγεξζεο ηνπ ζπκπαζεηηθνύ, ηνλ ελδνναγγεηαθό ηνπ όγθν θαη ηέινο ηε
ζπζηαιηηθόηεηα ηνπ κπνθαξδίνπ ηνπ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο ΡΔΔΡ [2, 18].
Δπίδξαζε ηεο ελδνθνηιηαθήο πίεζεο
Οπσο ζπκβαίλεη κε αξθεηνύο παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αιιειεπίδξαζε
θαξδηάο πλεπκόλσλ, θαη νη κεηαβνιέο ηεο ελδνθνηιηαθήο πίεζεο, όρη απιά
επηξξεάδνπλ

αιιά κπνξεί νη ίδηεο κεηαβνιέο λα έρνπλ αληηδηακεηξηθά αληίζεηα

απνηειέζκαηα αλάινγα κε ηελ ππνθείκελε θαηάζηαζε θαη/ή ηελ πξνϋπάξρνπζα
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πάζεζε ηνπ αζζελνύο [19, 20]. Πξάγκαηη, ε κεηαβνιή ηεο ελδνθνηιηαθήο πίεζεο ζα
έρεη αξρηθά ζαλ απνηέιεζκα αληίζηνηρε κεηαβνιή ηεο ελδνζσξαθηθήο πίεζεο
(κεηάδνζε άιινηε άιινπ πνζνζηνύ κέζσ ηνπ δηαθξάγκαηνο). Σν ηειηθό
αηκνδπλακηθό απνηέιεζκα όκσο ζα είλαη ζπλάξηεζε ηεο ζρέζεο πίεζεο αλάκεζα
ζηελ ελδνθνηιηαθή πίεζε θαη ηελ ελδναπιηθή πίεζε ηεο θάησ θνίιεο θιέβαο (κε άιια
ιόγηα ηεο δηαηνηρσκαηηθήο πίεζεο ηεο θάησ θνίιεο θιέβαο).
Πξέπεη αξρηθά λα ηνλίζνπκε ζην ζεκείν απηό, όηη ηα ελδνθνηιηαθά αγγεία
δηαθέξνπλ από ηα εμσθνηιηαθά, όπσο εύζηνρα πεξηγξάθεηαη ζηα αγγιηθά κε ηελ
θξάζε¨ «high capacity, slow drowing vessels». ηελ θιηληθή πξάμε, απηό ζεκαίλεη όηη
ηα ελδνθνηιηαθά αγγεία ιεηηνπξγνύλ ζαλ κηα δεμακελή απνζήθεπζεο όγθνπ αίκαηνο,
ην νπνίν δελ απνηειεί ζε άιινηε άιιν βαζκό ελεξγό ηκήκα ηνπ θπθινθνξνύληνο
όγθνπ αίκαηνο. Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ κεραληζκώλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε
ην γλσζηό ζηνπο πλεπκνλνιόγνπο παξάδεηγκα ησλ δσλώλ ηνπ West ΙΙ θαη ΙΙΙ. ε
αζζελείο κε ρακειό ελδναγγεηαθό όγθν, ν όγθνο αίκαηνο ησλ ελδνθνηιηαθώλ αγγείσλ
είλαη κεησκέλνο θαη ε πίεζε ζηελ θάησ θνίιε κηθξόηεξε ή ίζε κε ηελ πεξηβάιινπζα
απηή πίεζε. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο αύμεζε ηεο ελδνθνηιηαθήο πηέδεη ηα ηνηρώκαηα
ηεο θάησ θνίιεο, κεηώλεη ην εύξνο ηνπ απινύ ηεο (θαηλόκελν αληίζηνηρν κε όηη
παξαηεξείηαη ζηα αγγεία ηεο δώλεο ΙΙ θαηά West). Μεηώλεηαη επνκέλσο ε θιεβηθή
επηζηξνθή, άξα θαη ε θαξδηαθή παξνρή. Αληίζεηα ζε αζζελείο κε απμεκέλν
ελδναγγεηαθό όγθν, ε αύμεζε ηεο ελδνθνηιηαθήο πίεζεο κεηαθηλεί κέξνο ηνπ
ιηκλάδνληνο όγθνπ αίκαηνο ησλ ελδνθνηιηαθώλ αγγείσλ πξνο ηελ θπθινθνξία, ελώ
επεηδή ε πίεζε ζηελ θάησ θνίιε είλαη κεγαιύηεξε από ηελ πεξηβάιινπζα απηή πίεζε,
δελ παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ εύξνπο ηνπ απινύ ηεο θάησ θνίιεο. Σν απνηέιεζκα
είλαη αύμεζε ηεο θιεβηθήο επηζηξνθήο, άξα θαη ηεο θαξδηαθήο παξνρήο (θαηλόκελν
αληίζηνηρν κε όηη παξαηεξείηαη ζηα αγγεία ηεο δώλεο ΙΙΙ θαηά West).
Γνκηθέο ή ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο ηνπ πλεπκνληθνύ παξεγρύκαηνο θαη ηωλ
πλεπκνληθώλ αγγείωλ
ηα ρήκαηα 2 θαη 7 δείμακε όηη ην κεηαθόξηην ηεο δεμηάο απμάλεηαη από ην
κεραληθό αεξηζκό θαη ηελ εηζπλνή, αληίζηνηρα. Οη βαξέσο πάζρνληεο θάλνπλ έληνλεο
εηζπλεπζηηθέο πξνζπάζεηεο θαη ζε πεξηπηώζεηο θξίζεο άζζκαηνο, απόθξαμεο ηνπ
ελδνηξαρεηαθνύ ζσιήλα ή όηαλ δελ ‘ζπλεξγάδεηαη’ ν αζζελήο κε ηνλ αλαπλεπζηήξα,
παξαηεξείηαη κεγάιε κείσζε ηεο Ppl (πξβι θαη ρήκα 2) [21]. ηνπο κεραληθά
αεξηδόκελνπο, ε κείσζε απηή ηεο Ppl δελ ζπλνδεύεηαη από κείσζε ηεο Palv (ε νπνία
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κάιηζηα κπνξεί λα απμάλεηαη, εάλ ππάξρεη auto-PEEP). Σν απνηέιεζκα είλαη ζηνπο
βαξέσο πάζρνληεο λα παξαηεξείηαη κεγάιε αύμεζε ηνπ κεηαθνξηίνπ ηεο δεμηάο [22].
Από ηελ άιιε πιεπξά, νη αζζελείο κε θαξδηνγελέο πλεπκνληθό νίδεκα, πνπ δελ
αεξίδνληαη κεραληθά, έρνπλ επίζεο απμεκέλν κεηαθόξηην ηεο δεμηάο. Απηό νθείιεηαη
ζηνλ απμεκέλν όγθν αίκαηνο ζηα πλεπκνληθά ηξηρνεηδή θαη ζηηο απμεκέλεο
πλεπκνληθέο αγγεηαθέο αληηζηάζεηο ιόγσ ηεο ππνμαηκηθήο αγγεηνζύζπαζεο. ηνπο
αζζελείο κε θαξδηνγελέο πλεπκνληθό νίδεκα επνκέλσο, ε εθαξκνγή κεραληθνύ
αεξηζκνύ κπνξεί λα ειαηηώζεη ην κεηαθόξηην ηεο δεμηάο (αύμεζε ηεο Ppl ρσξίο
ζεκαληηθή αύμεζε ηεο Palv). Αληηζέησο, εάλ κε ην κεραληθό αεξηζκό, πξνθιεζεί
ζεκαληηθή αύμεζε ηεο Palv (ιόγσ auto-PEEP) θαη κάιηζηα κεγαιύηεξε από ηελ
αύμεζε ηεο Ppl, ηόηε ην κεηαθόξηην ηεο δεμηάο ζα απμεζεί. Με άιια ιόγηα, ε ίδηα
ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε (κεραληθόο αεξηζκόο) ζε αζζελείο κε ζπγθεθξηκέλε
δηαηαξαρή (θαξδηνγελέο πλεπκνληθό νίδεκα) κπνξεί λα επηθέξεη ηειείσο δηαθνξεηηθά
απνηειέζκαηα ζην κεηαθόξηην ηεο δεμηάο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ αηκνδπλακηθή
θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο.
Αιιά θαη ε αλαζηξεςηκόηεηα ησλ πλεπκνληθώλ βιαβώλ ησλ αζζελώλ κε
θαξδηνγελέο πλεπκνληθό νίδεκα επεξεάδεη ην πώο ζα κεηαβιεζεί ην κεηαθόξηην ηεο
δεμηάο, όηαλ εθαξκνζηεί κεραληθόο αεξηζκόο. πγθεθξηκέλα, εάλ νη πλεπκνληθέο
βιάβεο είλαη αλαζηξέςηκεο, ηόηε ν κεραληθόο αεξηζκόο κεηώλεη ην κεηαθνξηίν ηεο
δεμηάο, επεηδή ειαηηώλεη ηε θιεβηθή επηζηξνθή θαη ην πλεπκνληθό νίδεκα, θαζώο θαη
επεηδή δηνξζώλεη ηελ ππνμαηκηθή αγγεηνζύζπαζε. Αληηζέησο, εάλ νη πλεπκνληθέο
βιάβεο είλαη κε αλαζηξέςηκεο, ηόηε ν κεραληθόο αεξηζκόο δελ θζάλεη ζηηο θπςειίδεο
ησλ παζνινγηθώλ πλεπκνληθώλ ηκεκάησλ, αιιά κόλν ζηηο θπςειίδεο ηνπ πγηνύο
παξεγρύκαηνο, ζην νπνίν πξνθαιεί ππεξδηάηαζε. Έηζη, απμάλεη ηηο πλεπκνληθέο
αγγεηαθέο αληηζηάζεηο, θαη ηειηθά ην κεηαθόξηην ηεο δεμηάο θνηιία [23].
Τπεξδηάηαζε πλεπκόλωλ
Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ν κεραληθόο αεξηζκόο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππεξδηάηαζε
ησλ πλεπκόλσλ θαη ζπκπίεζε από έμσ ηεο θαξδηάο, κε απνηέιεζκα κείσζε ηνπ
ηεινδηαζηνιηθνύ όγθνπ ηεο δεμηάο θαη ηεο αξηζηεξήο [24]. ηνπο βαξέσο πάζρνληεο,
ε πλεπκνληθή ππεξδηάηαζε είλαη ζπρλή ιόγσ ηεο ύπαξμεο ηνπ auto-PEEP. Μάιηζηα,
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ε πηζαλόηεηα γηα ζπκπίεζε ηεο θαξδηάο κεγαιώλεη όηαλ ππάξρεη θαξδηνκεγαιία ή/θαη
βιάβε ησλ νπηζζίσλ πλεπκνληθώλ ηκεκάησλ, νπόηε αεξίδνληαη θαη ππεξδηαηείλνληαη
κόλν ηα πξόζζηα πλεπκνληθά ηκήκαηα.
ΤΝΗΘΙΜΔΝΑ ΛΑΘΗ ΣΗΝ ΑΙΜΟΓΤΝΑΜΙΚΗ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΟΤ
ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΒΡΙΚΔΣΑΙ ΤΠΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΑΔΡΙΜΟ
Καηά ηελ αηκνδπλακηθή εθηίκεζε ηνπ αζζελνύο πνπ αεξίδεηαη κεραληθά, θάπνηα
ιάζε κπνξεί λα ζπκβνύλ. Αλαθεξόκαζηε ελδεηθηηθά ζε απηά πνπ αθνξνύλ ζηελ
εθηίκεζε ηνπ πξνθνξηίνπ ηεο δεμηάο θαη ηεο αξηζηεξήο.
Δθηίκεζε ηνπ πξνθνξηίνπ ηεο δεμηάο θνηιίαο κε ηε κέηξεζε ηεο θεληξηθήο
θιεβηθήο πίεζεο ή ηεο πίεζεο ηνπ δεμηνύ θόιπνπ
ηελ θιηληθή πξάμε , ε εθηίκεζε ηνπ πξνθνξηίνπ ηεο δεμηάο ζπλήζσο γίλεηαη κε ηε
κέηξεζε ηεο θεληξηθήο θιεβηθήο πίεζεο (central venous pressure, CVP) ή ηεο RAP.
Ωζηόζν, ε κέηξεζε ηεο CVP θαη ηεο RAP δελ αληαλαθιά πάληα ζην πξνθόξηην ηεο
δεμηάο. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ ν αζζελήο αεξίδεηαη κεραληθά, ε ΙΣΡ απμάλεηαη θαη
παξάιιεια απμάλεηαη θαη ε CVP. Ωζηόζν, ε δηαηνηρσκαηηθή πίεζε ηνπ δεμηνύ
θόιπνπ ειαηηώλεηαη (δηαηνηρσκαηηθή πίεζε= RAP - ITP), όπσο επίζεο ειαηηώλεηαη
ην πξνθόξηην ηεο δεμηάο (όπσο δείμακε ζηα ζρήκαηα 4 θαη 7). Γειαδή, ελώ ε CVP
εκθαλίδεηαη απμεκέλε, ην πξνθόξηην ηεο δεμηάο θνηιίαο είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα
ειαηησκέλν.
Δπηπιένλ, ν ηεινδηαζηνιηθόο όγθνο ηεο δεμηάο εμαξηάηαη όρη κόλν από ηε
δηαηνηρσκαηηθή πίεζε ηεο δεμηάο θνηιίαο (πνπ είλαη ε πίεζε πνπ ηελ δηαηείλεη), αιιά
θαη από ηελ δηαηαζηκόηεηα ηεο. Η δηαηαζηκόηεηα ηεο δεμηάο θνηιίαο κπνξεί λα
κεησζεί ζε πεξηπηώζεηο κπνθαξδηαθήο ηζραηκίαο, νμείαο δηάηαζεο ηεο αξηζηεξήο
θνηιίαο

θαζώο

θαη

ιόγσ

ηεο

επίδξαζεο

ηνπ

λεπξηθνύ

ζπζηήκαηνο

θαη

λεπξνδηαβηβαζηώλ. ε όιεο απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, ε κέηξεζε ηεο CVP ή ηεο RAP
ππεξεθηηκά ην πξνθόξηην ηεο δεμηάο θνηιίαο [25].
Δθηίκεζε ηνπ πξνθνξηίνπ ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο κε ηελ πίεζε εμ
ελζθελώζεωο ηωλ πλεπκνληθώλ ηξηρνεηδώλ
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ε αζζελείο ππό κεραληθό αεξηζκό, ε PEEP ή ε auto-PEEP κπνξεί λα νδεγήζνπλ
ζε επέθηαζε πξνο ηα θάησ ησλ δσλώλ Ι θαη ΙΙ ηνπ West, ιόγσ ηεο αύμεζεο ηεο Palv
θαη ηεο κείσζεο ηνπ πξνθνξηίνπ ηεο δεμηάο (ε νπνία νδεγεί ζε κείσζε ηεο θαξδηαθήο
παξνρήο θαη άξα, ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο ησλ πλεπκνληθώλ ηξηρνεηδώλ) [26]. Σν
θαηλόκελν αλακέλεηαη πην έληνλν ζε αζζελείο κε ππννγθαηκία (όπνπ ε πδξνζηαηηθή
πίεζε ησλ πλεπκνληθώλ ηξηρνεηδώλ είλαη αθόκε κηθξόηεξε). πλεπώο, ελώ ε άθξε
ηνπ θαζεηήξα Swan-Ganz κπνξεί λα είρε αξρηθά ηνπνζεηεζεί ζηε δώλε ΙΙΙ θαηά West
θαη λα κεηξνύζε ζσζηά ηελ πίεζε ηνπ αξηζηεξνύ θόιπνπ, ζηε ζπλέρεηα ε εθαξκνγή
ηνπ κεραληθνύ αεξηζκνύ κπνξεί λα επέθηεηλε νη δώλεο Ι ή ΙΙ θαηά West σο ηελ
πεξηνρή πνπ είλαη ε άθξε ηνπ θαζεηήξα. ηελ πεξίπησζε απηή, ε κέηξεζε ηεο πίεζεο
ελζθήλσζεο δελ ζα αληαλαθιά πιένλ ηελ πίεζε ηνπ αξηζηεξνύ θόιπνπ, αιιά κάιινλ
ζηελ πίεζε πνπ πεξηβάιιεη ηελ άθξε ηνπ θαζεηήξα, δειαδή ηελ Palv. Δπηπιένλ, ε
δηάηαζε ηεο δεμηάο θνηιίαο ζε νξηζκέλνπο αζζελείο κπνξεί λα κεηώζεη ηελ
δηαηαζηκόηεηα ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο, ιόγσ κεηαηόπηζεο ηνπ κεζνθνηιηαθνύ
δηαθξάγκαηνο πξνο ηα αξηζηεξά. Δπνκέλσο, ν θαζεηήξαο Swan-Ganz ζα δείρλεη
ιαλζαζκέλα, πςειή πίεζεο ελζθήλσζεο παξά ην γεγνλόο όηη ην πξνθόξηην ηεο
αξηζηεξήο θνηιίαο είλαη ειαηησκέλν [27].

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ

ΓΙΑ

ΚΑΛΤΣΔΡΗ

ΚΑΣΑΝΟΗΗ

ΣΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ

ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΑΛΛΗΛΔΠΙΓΡΑΔΩΝ ΚΑΡΓΙΑ ΠΝΔΤΜΟΝΩΝ
ην ζεκείν απηό, αμίδεη, λα αλαθεξζνύκε ζε δύν θιηληθά παξαδείγκαηα
πξνθεηκέλνπ λα εθαξκόζνπκε ζηελ πξάμε ηα όζα πξναλαθέξζεθαλ.
Δλα ζπλεζηζκέλν πξόβιεκα είλαη ε ππόηαζε πνπ παξνπζηάδνπλ νη αζζελείο κε
παξόμπλζε ΥΑΠ, ακέζσο κεηά ηε δηαζσιήλσζε ηνπο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ή ζηνλ
ζάιακν. Οη αζζελείο απηνί έρνπλ απμεκέλε πλεπκνληθή δηαηαζηκνηεηα (Clung) θαη
πηζαλώο, ειαηησκέλε ζσξαθηθή δηαηαζηκόηεηα (Cthorax), ιόγσ ηνπ πηζνεηδνύο
ζώξαθα. ύκθσλα κε ηνλ καζεκαηηθό ηύπν πνπ πξναλαθέξζεθε. όηαλ ν αζζελήο κε
ΥΑΠ δηαζσιελσζεί θαη ηεζεί ζε κεραληθό αεξηζκό, ζεκαληηθό πνζνζηό ηεο αύμεζεο
ηεο Palv κεηαβηβάδεηαη ζηελ ελδνζσξαθηθή θνηιόηεηα θαη απμάλεη ζεκαληηθά ηελ
Ppl. Απηό ζα πξνθαιέζεη ζεκαληηθή κείσζε ηεο θιεβηθήο επηζηξνθήο (πξβι θαη
ρήκα 7), κείσζε ηνπ πξνθνξηίνπ ηεο δεμηάο θνηιίαο, θαη ηειηθά, πηώζε ηεο
θαξδηαθήο παξνρήο. Σν θαηλόκελν απηό επηηείλεηαη από δηάθνξεο άιιεο θαηαζηάζεηο:
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α) ζπρλά νη αζζελείο απηνί, παξά ηα νηδήκαηα ιόγσ δεμηάο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο,
πξνζέξρνληαη ζην λνζνθνκείν αθπδαησκέλνη θαη κε ρακειό ελδαγγεηαθό όγθν
(αξθεηά ζπρλά κάιηζηα έρνπλ ήδε πάξεη ζεξαπεία κε δηνπξεηηθά) β) ελώ ζηε θάζε
παξόμπλζεο έρνπλ ππεξηνλία ηνπ ζπκπαζεηηθνύ θαη απμεκέλν αγγεηαθό ηόλν, ε
ρνξήγεζε θαηαζηνιήο γηα ηε δηαζσιήλσζε θαηαξγεί ηε ζπκπαζεηηθνηνλία θαη
επηθέξεη αθόκε κεγαιύηεξε αγγεηνδηαζηνιή κε απνηέιεζκα επηδείλσζε ηεο
ππννγθαηκίαο. Δίλαη πξνθαλέο από ηα πξναλαθεξζέληα όηη ε ελδεδεηγκέλε ζεξαπεία
ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο είλαη ε ρνξήγεζε πγξώλ θαη όρη ε ρνξήγεζε ηλνηξόπσλ (πνπ
ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ππνμαηκία θαη ηελ ππόηαζε κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ επηθίλδπλεο
αξξπζκίεο).
Σν δεύηεξν αθόκε πην ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζην
ζρήακ 13. Με ηε βνήζεηα εηδηθνύ θαζεηήξα Swan – Ganz πνπ επηηξέπεη ηε κέηξεζε
ηνπ θιάζκαηνο εμώζεζεο, ηνπ ηεινδηαζηνιηθνύ όγθνπ θαη ηνπ όγθνπ παικνύ ηεο
δεμηάο θνηιίαο κειεηήζακε αζζελείο κε κέηξην θαη ζνβαξό ζύλδξνκν νμείαο
αλαπλεπζηηθήο δπζρέξεηαο, γλσζηνύ ζαλ ARDS [28]. Οπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 13, ε
επίδξαζε ηεο ΡΔΔΡ ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθή ζηνπο αζζελείο κε κέηξηαο βαξύηεηαο
ARDS ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο κε ζνβαξό ARDS. ηελ πξώηε θαηεγνξία αζζελώλ
παξαηεξήζεθε κείσζε ηνπ ηεινδηαζηνιηθνύ όγθνπ θαη ηνπ όγθνπ παικνύ, ρσξίο
ζεκαληηθή αιιαγή ηνπ θιάζκαηνο εμώζεζεο ηεο δεμηάο θνηιίαο (ρήκα 13).
Αληίζεηα, ζε αζζελείο κε ζνβαξό ARDS,

δελ παξαηεξήζεθε κεηαβνιή ηνπ

ηεινδηαζηνιηθνύ όγθνπ θαη ε κείσζε ηνπ όγθνπ παικνύ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο
κείσζεο ηνπ θιάζκαηνο εμώζεζεο ηεο δεμηάο θνηιίαο. Η εξκελεία ησλ επξεκάησλ
καο απηώλ είλαη ε αθόινπζε: ζηελ πξώηε πεξίπησζε ε ΡΔΔΡ κεηαδίδεηαη πξνο ηελ
ελδνζσξαθηθή θνηιόηεηα ιόγσ θαιύηεξεο πλεπκνληθήο δηαηαζηκόηεηαο, απμάλεη ηελ
ελδνζσξαθηθή πίεζε, κεηώλεη ηελ θιεβηθή επηζηξνθή θαη θαηά ζπλέπεηα ηνλ όγθν
παικνύ ρσξίο λα επηξξεάζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο δεμηάο θνηιίαο. Αληίζεηα ζε βαξύ
ARDS, δελ κεηαδίδεηαη ε ΡΔΔΡ ζηελ ελδνζσξαθηθή θνηιόηεηα, αληίζεηα
ππεξδηαηείλνληαη πηζαλά ηα πγηή ηκήκαηα ησλ πλεπκόλσλ θαη απμάλνληαη αθόκε
πεξηζζόηεξν νη πλεπκνληθέο αληηζηάζεηο κε απνηέιεζκα πηώζε ηεο θαξδηαθήο
παξνρήο ιόγσ θάκςε ηεο δεμηάο θνηιίαο. ηελ πξώηε πεξίπησζε ε ζεξαπεία είλαη
ρνξήγεζε πγξώλ, ζηε δεύηεξε ε ρνξήγεζε πγξώλ αληελδείθλπηαη θαη ρξεηάδεηαη
αγσγή γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δεμηάο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ο θιηληθόο γηαηξόο ζπρλά αδπλαηεί λα πξνβιέςεη ηηο επηπηώζεηο πνπ ζα έρνπλ ζην
θπθινθνξηθό ελόο ζπγθεθξηκέλνπ αζζελνύο νη κεηαβνιέο ησλ παξακέηξσλ (παζνθπζηνινγηθώλ θαη ‘ζπγρπηηθώλ’), ζηε δηάξθεηα ηεο απηόκαηεο ή ηεο κεραληθήο
αλαπλνήο. Σν δεηνύκελν επνκέλσο είλαη λα έρεη ν θιηληθόο, όρη κόλν επαξθή γλώζε
ησλ θπζηνινγηθώλ παξακέηξσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξηθνύ
ζπζηήκαηνο, αιιά λα είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη πηζαλέο απνθιίζεηο από ηελ
αλακελόκελε ‘θπζηνινγηθή απάληεζε’, όηαλ ππάξρνπλ ππνθείκελεο δηαηαξαρέο ηόζν
ηνπ αλαπλεπζηηθνύ όζν θαη ηνπ θπθινθνξηθνύ (‘ζπγρπηηθνί’ παξάγνληεο). ε θάζε
πεξίπησζε επνκέλσο, κεηά ηελ αξρηθή πξνζεθηηθή αηκνδπλακηθή εθηίκεζε ηνπ
αζζελνύο κε ηα θαηάιιεια κέζα, δελ ζπεύδνπκε λα δηνξζώζνπκε ηπρόλ δηαηαξαρέο
ησλ κεηξνύκελσλ παξακέηξσλ κεραληζηηθά, αιιά δηαηππώλνπκε κηα δηαγλσζηηθή
ππόζεζε εξγαζίαο, ε νπνία θαη θαζνξίδεη ηελ ελδεδεηγκέλε ζεξαπεία. Μεηά ηε
ρνξήγεζε ηεο επηιεγείζαο κε ηνλ ηξόπν απηό ζεξαπεπηηθήο αγσγήο (πγξά, ηλόηξνπα
θιπ) είλαη απαξαίηεην λα γίλεη λένο αηκνδπλακηθόο έιεγρνο, έηζη ώζηε λα
επηβεβαησζεί ή όρη ε αξρηθή δηάγλσζε θαη ε νξζόηεηα ησλ ζεξαπεπηηθώλ ρεηξηζκώλ
γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή.
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ρήκα 1. ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηωλ παζνθπζηνινγηθώλ αξρώλ ηωλ
αιιειεπηδξάζεωλ θαξδηάο θαη πλεπκόλωλ (γηα πεξηζζόηεξεο
ιεπηνκέξεηεο βιέπε θείκελν).

ρήκα 2. Δπηδξάζεηο ηεο ειζπνοής ζηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία (γηα πεξηζζόηεξεο
ιεπηνκέξεηεο βιέπε θείκελν).

18

19

ρήκα 3. Δπηδξάζεηο ηεο εκπνοής ζηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία (γηα πεξηζζόηεξεο
ιεπηνκέξεηεο βιέπε θείκελν).

ρήκα 4. ρεκαηηθή πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο ηεο δηαηνηρωκαηηθήο πίεζεο
(γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο βιέπε θείκελν).
VP = πίεζε ζε θιεβηθό ζθέινο θπθινθνξίαο
RVEDP = ηεινδηαζηνιηθή πίεζε δεμηάο θνηιίαο
ITP = ελδνζσξαθηθή πίεζε
ΓP VR = θιίζε πίεζεο πνπ θαζνξίδεη ηε θιεβηθή επηζηξνθή (Venous Return)
TRANSMURAL = δηαηνηρσκαηηθή πίεζε δεμηάο θνηιίαο
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ρήκα 5. Δπηδξάζεηο ηεο δοκιμαζίας Mueller ζηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία.
To εζωηεξηθό νξζνγώλην πιαίζην απεηθνλίδεη ηελ ζωξαθηθή θνηιόηεηα
ζηελ νπνία εκπεξηέρνληαη νη θαξδηαθέο θνηιόηεηεο θαη ηα κεγάια
ελδνζωξαθηθά αγγεία (γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο βιέπε θείκελν)
IVC = θάησ θνίιεο θιέβαο
RA = πίεζε δεμηνύ θόιπνπ
RV = δεμηά θνηιία
PA = πίεζε πλεπκνληθήο αξηεξίαο
PCWP = πίεζε πλεπκνληθώλ ηξηρνεηδώλ
LA = πίεζε αξηζηεξνύ θόιπνπ
LV = αξηζηεξή θνηιία
PaoT = πίεζε ελδνζσξαθηθήο ανξηήο
Pao = πίεζε εμσζσξαθηθήο ανξηήο
Pb = βαξνκεηξηθή πίεζε
Ppl = πιεπξηθή πίεζε
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ρήκα 6. Δπηδξάζεηο ηεο δοκιμαζίας Valsalva ζηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία.
To εζωηεξηθό νξζνγώλην πιαίζην απεηθνλίδεη ηελ ζωξαθηθή θνηιόηεηα
ζηελ νπνία εκπεξηέρνληαη νη θαξδηαθέο θνηιόηεηεο θαη ηα κεγάια
ελδνζωξαθηθά αγγεία (γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο βιέπε θείκελν)
PVP = πίεζε θιεβηθήο θπθινθνξίαο
IVC = θάησ θνίιεο θιέβαο
RA = πίεζε δεμηνύ θόιπνπ
RV = δεμηά θνηιία
PA = πίεζε πλεπκνληθήο αξηεξίαο
PCWP = πίεζε πλεπκνληθώλ ηξηρνεηδώλ
LA = πίεζε αξηζηεξνύ θόιπνπ
LV = αξηζηεξή θνηιία
PaoT = πίεζε ελδνζσξαθηθήο ανξηήο
Pao = πίεζε εμσζσξαθηθήο ανξηήο
Pb = βαξνκεηξηθή πίεζε
Ppl = πιεπξηθή πίεζε
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ρήκα 7. Eπηδξάζεηο μηχανικού αεριζμού με PEEP ζηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία
To εζωηεξηθό νξζνγώλην πιαίζην απεηθνλίδεη ηελ ζωξαθηθή θνηιόηεηα
ζηελ νπνία εκπεξηέρνληαη νη θαξδηαθέο θνηιόηεηεο θαη ηα κεγάια
ελδνζωξαθηθά αγγεία (γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο βιέπε θείκελν)
PVP = πίεζε θιεβηθήο θπθινθνξίαο
RA = πίεζε δεμηνύ θόιπνπ
RV = δεμηά θνηιία
PA = πίεζε πλεπκνληθήο αξηεξίαο
PCWP = πίεζε πλεπκνληθώλ ηξηρνεηδώλ
LA = πίεζε αξηζηεξνύ θόιπνπ
LV = αξηζηεξή θνηιία
PaoT = πίεζε ελδνζσξαθηθήο ανξηήο
Pao = πίεζε εμσζσξαθηθήο ανξηήο
Pb = βαξνκεηξηθή πίεζε
Ppl = πιεπξηθή πίεζε
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ρήκα 8. Δπίδξαζε ηεο ΡΔΔΡ ζηελ πιήξωζε ηωλ θαξδηαθώλ θνηινηήηωλ θαη
ζην κεηαθόξηην ηεο δεμηάο θνηιίαο (γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο
βιέπε θείκελν θαη ηα ζρήκαηα ).

ρήκα 9. Δπίδξαζε ηεο ΡΔΔΡ ζηε θιεβηθή επηζηξνθή (γηα πεξηζζόηεξεο
ιεπηνκέξεηεο βιέπε θείκελν).
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ρήκα 10. Αύμεζε (‘δηόξζωζε’) ηεο θιεβηθήο επηζηξνθήο θαη ηεο θαξδηαθήο
παξνρήο κε ηε ρνξήγεζε πγξώλ (γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο βιέπε
θείκελν).

ρήκα 11. Δπίδξαζε ηεο ΡΔΔΡ ζηε κέζε θπθινθνξηθή πίεζε (mean circulatory
pressure, mcp) (γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο βιέπε θείκελν).
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ρήκα 12. Δπίδξαζε ηεο ΡΔΔΡ ζηηο αληηζηάζεηο ζηε θιεβηθή επηζηξνθή (γηα
πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο βιέπε θείκελν).

ρήκα 13. Δπηδξάζεηο ηεο PEEP ζηνλ ηεινδηαζηνινθό όγθν (EDV), ζηνλ όγθν
παικνύ (SV) θαη ζην θιάζκα εμώζεζεο (EF) ηεο δεμηάο θνηιίαο ζε
αζζελείο κε κέηξηαο βαξύηεηαο ARDS (καύξεο κπάξεο) θαη αζζελείο κε
βαξύ ARDS (γξακκνζθηαζκέλεο κπάξεο). Γηα πεξηζζόηεξεο
ιεπηνκέξεηεο βιέπε θείκελν.
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