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Wentylacja mechaniczna
Ostra niewydolność oddechowa
Pooperacyjna n.o.
Schorzenia neurologiczne
Śpiączka różnego pochodzenia
Zapalenie płuc
Zaostrzenie POChP
POChP
Sepsa
Uraz
ARDS
Aspiracja do d.o.
Astma

69,0%
21%
19,0%
17,0%
14,0%
13,0%
10,0%
9,0%
8,0%
4,5%
2,5%
1,5%

Frutos-Vivar F.,Ferguson ND., Esteban A. The epidemiology of Mechanical Ventilation
[in:]Mechanical ventilation [ed.] Slutsky AS., Brochard L 2005. 10-25

Przyczyny rozpoczynania wentylacji mechanicznej

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Wentylacja mechaniczna
WENTYLACJA
MECHANICZNA

ECMO
???

ILV

HFO

PLV

Wentylacja
inwazyjna

Wentylacja
nieinwazyjna
Z ujemnymi ciśnieniami
wywieranymi na ścianę
klatki piersiowej

Z dodatnimi ciśnieniami
wywieranymi w obrębie
naturalnych dróg oddechowych

Z aktywnym przyśpieszeniem
przepływu wydechowego
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Czynniki „inwazji”
• Nadmierna
objętość
końcowowdechowa
(EILV)
• Niedostateczna
objętość
końcowo–
wydechowa
(EELV)
• Toksyczne
skutki tlenu
• Infekcja
Slutsky AS. Chest 1999,116,9s
Lionetti V. et al. Curr Opin Crit Care 2005,11,82

• Odpowiedź
makrostrukturalna
• Przerwanie ciągłości drzewa
oskrzelowego
• Cykliczne zamykanie
pęcherzyków płucnych

• Odpowiedź
ultrastrukturalna
• Surfaktant
• Makrofagi i leukocyty

• Odpowiedź biologiczna
• Miejscowa reakcja zapalna
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Definicja
• Wentylacja nieinwazyjna zakłada brak
sztucznej drogi oddechowej jako elementu
inwazji oraz wykorzystanie naturalnych dróg
oddechowych pacjenta do przenoszenia
mieszaniny oddechowej o kontrolowanym
składzie przez :
• okresowo ujemne ciśnienie wywierane na ścianę
klatki piersiowej lub…
• okresowo generowane albo stałe dodatnie
ciśnienia z kompensacją powstających
przecieków...
Evans TW International Consensus Conferences in Intensive Care Medicine: non-invasive positive pressure
ventilation in acute respiratory failure. Intensive Care Med. 2000,127166-78 Mehta S, Hill NS. Noninvasive
ventilation. Am J Respir Crit Care Med. 2001,163(2),540-77.
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Istota i problemy NIV

•Objętość ściśliwa
•Przestrzeń martwa
•Kompensacja
•Sposób wyzwalania faz
• Zawór wdechowy
•Zawór wydechowy
•Rezystor progowy
•Rezystor przepływu
•Rodzaj aplikacji
•Tryb wentylacji
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Respiratory
• Urządzenie do utrzymania
efektywnego CPAP
• Respiratory kliniczne
wentylacji nieinwazyjnej
• Respiratory domowe
wentylacji nieinwazyjnej
• Respiratory kliniczne
wentylacji inwazyjnej z
modułami wentylacji
nieinwazyjnej
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Synchronizacja
1

8

Spahija J et al..ISICEM 2002,255-8
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Kompensacja przecieku

Maciejewski D, Med. Int Rat 2007,2,21
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Tryby wentylacji NIV

CPAP

BIPAP/BiLevel

CPAP + PS

SIMV + PS

SIMV

PPS/ PAV
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Wentylacja proporcjonalna
• Tryb wentylacji kontrolowany ciśnieniem
wyzwalany przez pacjenta, ograniczony
ciśnieniem i przełączany przepływem
• Wartość ciśnienia pozostaje w proporcji do Pmus

• Podczas oddechu spontanicznego:
• konieczne jest pokonanie oporów tarcia i oporów
sprężystych

• Papl + Pmus = [objętość oddechowa x elastancja] +
[przepływ x oporność]
• Papl +Pmus= V’ x (R(R-Flow
Flow)) + V x (E(E-Vasist)

• Bezpośredni pomiar elastancji i oporności
(rezystancji) – główny problem
• Nastawy respiratora: odsetek wspomagania
Flow i V lub obu tych wartości (%Comp)
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Wentylacja proporcjonalna

Porta R. et al. Mask proportional assist vs pressure support ventilation in patients in clinically
stable condition with chronic ventilatory failure. Chest. 2002,122(2),479-88.
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Aplikacja donosowa
• Dobrze tolerowana przez pacjenta,
również w czasie snu, mała przestrzeń
martwa (60% maski twarzowej)
• Znaczne przecieki – konieczna
wydolna kompensacja przez
respirator
• Czasami otarcia skóry twarzy przez
taśmy mocujące i wysychanie
śluzówek jamy nosowej
• Najskuteczniejsze z CPAP
• Brak skuteczności z trybami
wentylacji kontrolowanej i przy
oddychaniu przez usta
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Aplikacja ustno - nosowa
• Średnia objętość przestrzeni martwej
• Skuteczność uszczelnienia w
zależności od rodzaju maski, substancji
uszczelniającej i uprzęży mocującej
• Otarcia skóry okolicy jarzmowojarzmowoskroniowej i grzbietu nosa
• Wysychanie śluzówek, czasami
klaustrofobia
• Dobry kontakt z pacjentem ale
trudności w utrzymaniu zgłębnika
żółądkowego
Navalesi P et al. Non-invasive ventilation in chronic obstructive pulmonary
disease patients: helmet versus facial mask. Intensive Care Med. 2007 ,33(1),74-81
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Aplikacja ustno - nosowa
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Aplikacja
przez pełną maskę twarzową
• Przestrzeń martwa, większa niż w
maskach
• Mała podatność maski – średnia
konieczność kompensacji
• Możliwość kontrolowanych form
wentylacji (objętościowej i
ciśnieniowej)
• Wysychanie i zapalenia spojówek
• Problemy ze zgłębnikiem
żołądkowym
• Niewielkie zagrożenie klaustrofobią
• Łatwe uszczelnienie– tylko czasami
otarcia skóry
Navalesi P et al. Non-invasive ventilation in chronic obstructive pulmonary disease patients: helmet versus
facial mask. Intensive Care Med. 2007 ,33(1),74-81
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Aplikacja
przez pełną maskę twarzową
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Aplikacja
przez pełną maskę twarzową
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Aplikacja
przez hełm wentylacyjny
• Najmniejsze uczucie klaustrofobiiklaustrofobiidobry kontakt z otoczeniem
• Duża podatność układu – konieczna
wydolna kompensacja i trigger
• Możliwe wszystkie formy wentylacji
• Łatwość utrzymania zgłębników
żołądkowych, sond hemod. i in.
• Możliwa toaleta
• Wysychanie spojówek oczu i
śluzówek jamy nosowej i ustnej
• Zaburzenia napięcia błony
bębenkowej i zaburzenia słuchu
.Cavaliere F et al. Noise exposure during noninvasive ventilation
with a helmet, a nasal mask, and a facial mask. Intensive Care Med.
2004,30,1755-60
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Aplikacja
przez hełm wentylacyjny

Cavaliere F et al. Effects of non-invasive ventilation on middle ear function in healthy volunteers.
Intensive Care Med. 2003 ,29,611-4
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Aplikacja
przez hełm wentylacyjny

Cavaliere F et al. Noise exposure during noninvasive ventilation with a helmet, a
nasal mask, and a facial mask. Intensive Care Med. 2004,30,1755-60
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Aplikacja
przez ścianę klatki piersiowej

Respiratory RTX
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Wskazania
• Bezwzględne i potwierdzone rekomendacją A
• Przewlekła obturacyjna choroba płuc POChP
• Kardiogenny obrzęk płuc
• Niewydolność oddechowa w przebiegu immunosupresji i
zaburzeń odporności

• Względne i potwierdzone rekomendacją B
•
•
•
•
•

Szpitalne zapalenie płuc szczególnie w przeb.POChP
Astma
Pooperacyjna niewydolność odechowa
Trudności w zakończeniu wentylacji mechanicznej
Nieskuteczna ekstubacja

• Względne i potwierdzone rekomendacją C
•
•
•
•
•
•

Cystic fibrosis
Szpitalne zapalenie płuc
Niewydolność oddechowa związana z otyłością
Nocne zaburzenia wentylacji
Niektóre przypadki pourazowej niewydolności oddechowej
Ostra niewydolność oddechowa

Nava S., Ceriana P. NonInvasive ventilation: causes of succes or failure [in] Mechanical ventilation [ed.]
Slutsky A., Brochard L Springer 2005, 203- 209
Crit Care Med. 2007;35(10):2402-2407
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Przeciwwskazania
• Niedrożność górnych dróg oddechowych
• Skrzywienie przegrody nosa

• Wysokie ryzyko aspiracji lub regurgitacji
• Znaczna ilość wydzieliny i niemożność skutecznej
ewakuacji
• Operacje w nadbrzuszu
• Krwawienie z przewodu pokarmowego

• Brak współpracy z pacjentem
• Encefalopatia, GCS<10

• Zatrzymanie krążenia
• Niestabilność hemodynamiczna i/lub ciężkie
zaburzenia rytmu

• Deformacja twarzy
• naturalna
• zabiegowa
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Czynniki powodzenia
• Dobór pacjenta:
• młody wiek i stan ogólny (APACHE II v III)
• dobry stan neurologiczny – możliwość
współpracy z lekarzem i respiratorem
• płytka sedacja możliwa

• Rodzaj i jakość stosowanego sprzętu
• uszczelnienie interfejsu

• Dobór trybu wentylacji
• Optymalna synchronizacja

• Poprawa wymiany gazowej i wskaźników
hemodynamicznych w ciągu pierwszych 2
godzin wentylacji
• Tolerowana hyperkarbia PaCO2 45 – 95 mmHg
• pH 7,1 – 7,35
Phua J et al. Noninvasive ventilation in hypercapnic acute respiratory failure due to chronic
obstructive pulmonary disease vs. other conditions: effectiveness and predictors of failure.
Intensive Care Med. 2005,31,533-9.
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Monitorowanie
• Fizykalna ocena
• synchronizacji
• paradoks brzuszny

• tolerancji

• Ocena komfortu
wentylacji
• Ocena i redukcja
częstości oddechu
• Gazometria
• pH

• Pulsoksymetria
• EKG
26
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Protokoł wentylacji
•

ETAP I
1. Ustal wskazania – zastanów się czy nie ma
przeciwwskazań
2. Określ szanse powodzenia wentylacji
3. Dokonaj oceny anatomicznej twarzoczaszki
pacjenta i aktualnego toru wentylacji
4. Wykonaj badanie gazometryczne i
spirometryczne (jeśli możliwe)
5. Dostosuj sedację
6. Omów sposób wentylacji z pacjentem
7. Ustal zakres monitorowania wskaźników
życiowych i wentylacji

Moore MJ, Schmidt GA 2000
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Protokoł wentylacji
•

ETAP II
1. Ułóż pacjenta z węzgłowiem łóżka uniesionym o
3030-45o – zwiń zgłębnik żołądkowy
2. Dobierz sposób aplikacji (interfejs)
3. Załóż uprząż mocującą
4. Uruchom respirator - ustal tryb wentylacji i
sposób nawilżania mieszaniny
5. Zaprogramuj respirator parametrami wstępnymi
1.
2.
3.
4.
5.

Trigger ciśnieniowo – objętościowy lub przepływowy
Częstość wentylacji 14 – 18 min.
Ciśnienie szczytowe ogranicz do 12=15 cm H2O
Tryb wentylacji CPAP z ostatnią wartością CPAPinw. lub
wartością 8 cm H2O
Osiągane VT 10 ml/kg

Moore MJ, Schmidt GA 2000
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Protokoł wentylacji
•

Etap III
1. Stopniowo zwiększaj ciśnienie wdechowe do 20
cm H2O lub ciśnienie wsparcia do osiągnięcia
objętośći oddechowej 1010- 15 ml/kg
2. Ustal FiO2 tak aby uzyskać Sat.O2 > 90%
3. Eliminuj przecieki przez zmianę napięcia uprzęży
mocującej
4. Wykonuj badanie gazometryczne
1. Do 6 godz co 11-2 godz.
2. Do 24 godz co 6 godz. później 11-2 x dobę do 72 godz

5. Dostosuj stopień sedacji do potrzeb pacjenta i
trybu wentylacji
Moore MJ, Schmidt GA 2000
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NIV – w piśmiennictwie
• POChP
• Analiza 14 randomizowanych badań
• Porównanie standardowej opieki w przypadku zaostrzenia
POChP z PaCO2 > 45 mmHg do podobnego postępowania
ale z zastosowaniem wentylacji nieinwazyjnej (NPPV)

• Wnioski:
• W ciągu pierwszej godziny leczenia
•
•
•
•
•

Zmniejszenie częstości oddechu i poprawa pH
Obniżenie prężności CO2
Zmniejszenie częstości intubacji (RR 0.41; 95%CI )
Skrócenie czasu hospitaizacji
Obniżenie śmiertelności (RR 0.52; 95%CI )

• NIV – bezwględnie pierwsza linia interwencji
w POChP !!!
•Ram FS et al. Non-invasive positive pressure ventilation for treatment of respiratory failure due to
30
exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev.
2004;(1):CD004104.
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NIV – w piśmiennictwie
• Kardiogenny obrzęk płuc
• NIV obniża częstość stosowania wentylacji
inwazyjnej
• dla CPAP (0.44, 0.29-0.66, p=0.0003)
• dla BiLevel (0.50, 0.27-0.90, p=0.02)

• NIV obniża śmiertelność
• Nie ma istotnej różnicy skuteczności pomiędzy
stosowaniem CPAP i BiLevel (p=0.86)
• Stwierdzono więcej zawałów serca w grupie
BiLevel(1.49, 0.92-2.42, p=0.11).
Peter JV et al. Effect of non-invasive positive pressure ventilation (NIPPV) on mortality in patients
with acute cardiogenic pulmonary oedema: a meta-analysis. Lancet. 2006,8,1155-63
Ho KM, Wong K.A comparison of continuous and bi-level positive airway pressure non-invasive
ventilation in patients with acute cardiogenic pulmonary oedema: a meta-analysis. Crit Care.
31
2006;10(2),R49.
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NIV – w piśmiennictwie
• Zespół hypowentylacji otyłych (OHS)
• NIV poprawia wymianę gazową w OHS
• PaO2 – Gr.1: 51.3+/-6.7 Gr.2: 75.0+/-10.3 mmHg, p<0.01
• PaCO2- Gr.1:55.5+/-4.8 Gr.2: 43.7+/-1.2 mmHg, p<0.01
• Leptyna: Gr.1 50.2+/-22.9 ng/ml Gr.2: 34.5+/-21.1 ng/ml
(p<0.01)

• Korelacja z obniżeniem P0.1/PetCO2 r=0.79, p<0.05
• Leptyna: hormon proteinowy produkowany przez komórki
tłuszczowe ssaków odpowiada za obniżoną wrażliwość
ośrodka oddechowego na CO2
Redolfi S et al. Long-term non-invasive ventilation increases chemosensitivity and leptin in
obesity-hypoventilation syndrome. Respir Med. 2007,101(6),1191-5. 2/ Phipps PR et al.

Association of serum leptin with hypoventilation in human obesity. Thorax.
2002,57(1),75-6.
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NIV – w piśmiennictwie
• Oddziały ratunkowe
• Wielka Brytania: 148 z 223 oddziałów
ratunkowych (ED) używa NIV
• Preferencje terapeutyczne:
• kardiogenny obrzęku płuc n=128
• zaostrzenia POChP n=115
• Tylko:
• 49 oddziałów posiada protokoł włączania NIV
• 23 pozytywny audyt umiejętności
Browning J et al. Use of non-invasive ventilation in UK emergency departments.
Emerg Med J. 2006,23(12),920-1
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NIV – w piśmiennictwie
• Blokady centralne
• NIV zapobiega obniżeniu FRC w wyniku
porażenia mięśni oddechowych (przepona !!!)
• CPAP-NIV zwiększa o 30% kurczliwość przepony (
w ocenie USG)

• Chorzy z obniżonym FRC kwalifikowani do
zabiegów z użyciem blokad centralnych (pp)
• Szczególne wskazania dotyczą chorych otyłych,
pacjentów w nietypowym lub długotrwałym
ułożeniu (np. pozycja litotomijna) i pacjentów z
zaburzeniami rezystancji dróg oddechowych
Leech CJ.et al.Spinal anaesthesia and non-invasive positive pressure ventilation …Br J Anaesth.
2007,98(6),763-5
Ferrandiare M. et al. Non-invasive ventilation corrects alveolar hypoventilation during spinal
35
anesthesia. Can J Anaesth. 2006;53(4):404-8.
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Powikłania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przeciek mieszaniny oddechowej
Dyskomfort pacjenta
Niedrożność nosa
Otarcie skóry twarzy
Ból zatok lub uszu
Suchość nosa lub jamy ustnej
Zapalenie/ podrażnienie spojówek
Aerofagia
Klaustrofobia
Otarcie skóry grzbietu nosa
Rumień skóry twarzy
Zachłystowe zapalenie płuc
Krytyczna hypotensja
Odma opłucnowa

80
80--100%
3030-50%
20-50%
202020-34%
1010-30%
10-20%
1010-20%
1055-10%
55-10%
55-10%
5-10%
5< 5%
<5%
<5%
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Cele
• Wentylacja szpitalna
• Ustąpienie poczucia duszności i innych
(np.krążeniowych) objawów niewydolności
oddechowej
• Zmniejszenie pracy oddychania
• Stabilizacja i poprawa wymiany gazowej
• Poprawa komfortu pacjenta
• Uniknięcie intubacji – prewencja VAP

• Wentylacja domowa
• Poprawa jakości życia
• Poprawa komfortu snu
• Przedłużenie życia
Nava S., Ceriana P. NonInvasive ventilation: causes of succes or failure [in] Mechanical ventilation [ed.]
Slutsky A., Brochard L Springer 2005, 203- 209
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Powrót do przeszłości

Respirator kabinowy
A.E.Jones 1864 r (USA)

Spirosphere
A.Woillez 1876 r (F)

Pulmotor (Drager), 1907r (D)

Elliott MW et al.Non-invasive
mechanical ventilation for
acute respiratory failure. BMJ.
1990, 300,358-60

Mancebo J et al. Comparative
effects of pressure support
ventilation and intermittent
positive pressure breathing
(IPPB) in non-intubated
healthy subjects., Eur. Respir.
J. 1995.8,1901-9.

Żelazne płuca (USA)
J. H. Emerson 1931

Żelazne płuca Engstroma

Respirator Donhardta (D)1952
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