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Mehanika dihalnega sistema (MDS)  

v enotah intenzivne terapije (EIT) 

•  Moderni ventilatorji omogočajo sprotno ocenjevanje MDS s pomočjo                     

različnih signalov in njih kombinacijo   

•  Ocenjevanje elastičnih, viskoelastičnih in uporovnih lastnosti  DS in 

njihovih komponent pri sediranem in relaksiranem bolniku 

•   Ogledali si bomo ocenjevanje :                               

  dinamične pljučne hiperinflacije (DPH) 

  MDS s uporabo inflacije s konstantnim pretokom in hitro zaporo dihalnih poti 

  statičnih krivulj  volumen - tlak (V-P) 

  merjenje MDS pri spontanih oblikah predihavanja 

  uporabnost Ptp pri ocenjevanju MDS 
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Dinamična pljučna hiperinflacija (DPH) in  

intrinzični pozitivni tlak na koncu izdiha (PEEPi) 

Pljučna hiperinflacija (  EELV nad FRCnapovedni) 

CL DPH (FRC > Vr)  PEEPi 

Vzroki za DPH in PEEPi: 

•  ekspiratorni potisni tlak 
C 

 pavza na koncu inspirija 

•  ekspiratorna rezistenca 
 upornost dih. poti 

 velikosti  ETT 

oprema ventilatorja (valvule…) 

• kratek čas za izdih 

• velik dihalni volumen 

• velika minutna ventilacija 

• omejitev pretoka v izdihu 

visoka dihalna frekvenca 

visok ti/ttot  ‘IRV’ 

 pavza na koncu izdiha 
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Omejitev pretoka v izdihu (EFL) 

Metode za ugotavljanje prisotnosti EFL: 

• odstranitev zunanjega PEEP-a, če je prisoten 

• povečanje upornosti ekspiratornega trakta dihalnega sistema 

• aplikacija negativnega tlaka 5 cmH2O v dihalna pota na začetku izdiha 
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Ocenjevanje DPH in PEEPi 

•  absolutni FRC   dilucijska metoda 

(ne meri ujetega zraka, klinična praksa ?) 

 

 

•  razlika med EELV in Vr  Δ FRC se 

določa s podaljšanjem časa za izdih 
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Ocenjevanje DPH in PEEPi 

• na prisotnost PEEPi   krivulja   pretok - čas 

• na prisotnost PEEPi   krivulja  pretok - volumen  
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Merjenje PEEPi -ja 

• pravilno merjenje PEEPi   z metodo zapore dihalnih poti na koncu izdiha (PEEPi,st) 

• postopni porast tlaka v Pdp 

 
‘pendenlluft’ fenomen 

viskoelastičnih 

lastnosti tkiv prsnega 

koša                     

      ‘stres recovery’ 

• ob aplikaciji zunanjega PEEP-a  

izmerimo PEEPtot,st 
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Merjenje dinamičnega PEEPi,dyn 

• izmerimo ga iz krivulj tlak - čas in pretok - čas 

• predstavlja najnižji regionalni PEEPi 

in pogojuje začetek naslednjega vdiha 

• podcenjuje PEEPi, st 
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Klinične aplikacije ocenjene DPH 

1. monitoriranje DPH omogoča  alveolarne  

prenapihnjenosti in volutravme 

2. DPH = Δ FRC + VT  končni ins. volumen (VEI)  

VEI < 20ml/kg   preživetje 

3. nezaželjeni stranski učinek PEEPi  je  MVS s 

sistemsko hipotenzijo  

4. PEEPi moramo upoštevati pri  pravilnem  računanju 

podajnosti pljuč – C 

5. PEEPi  povečuje dihalni  napor  za proženje  

ventilatorja   neujemanje b-v 

0 

0 

-1 

Pmus 
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Klinične aplikacije ocenjene DPH 

1. monitoriranje DPH omogoča  alveolarne  

prenapihnjenosti in volutravme 

2. DPH = Δ FRC + VT  končni ins. volumen (VEI)  

VEI < 20ml/kg   preživetje 

3. nezaželjeni stranski učinek PEEPi  je  MVS s 

sistemsko hipotenzijo  

4. PEEPi moramo upoštevati pri  pravilnem  računanju 

podajnosti pljuč – C 

5. PEEPi  povečuje dihalni  napor  za proženje  

ventilatorja   neujemanje b-v 

0 

+5 

Pel = ΔVxErs = PEEPi 

ΔV (volumen nad 

pasivno FRC) 
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Klinične aplikacije ocenjene DPH 

1. monitoriranje DPH omogoča  alveolarne  

prenapihnjenosti in volutravme 

2. DPH = Δ FRC + VT  končni ins. volumen (VEI)  

VEI < 20ml/kg   preživetje 

3. nezaželjeni stranski učinek PEEPi  je  MVS s 

sistemsko hipotenzijo  

4. PEEPi moramo upoštevati pri  pravilnem  računanju 

podajnosti pljuč – C 

5. PEEPi  povečuje dihalni  napor  za proženje  

ventilatorja   neujemanje b-v 

0 

+5 

Pel = ΔVxErs = PEEPi 

ΔV (volumen nad 

pasivno FRC) 

Pmus 

-6 
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Klinične aplikacije ocenjene DPH 

1. monitoriranje DPH omogoča  alveolarne  

prenapihnjenosti in volutravme 

2. DPH = Δ FRC + VT  končni ins. volumen (VEI)  

VEI < 20ml/kg   preživetje 

3. nezaželjeni stranski učinek PEEPi  je  MVS s 

sistemsko hipotenzijo  

4. PEEPi moramo upoštevati pri  pravilnem  računanju 

podajnosti pljuč – C 

5. PEEPi  povečuje dihalni  napor  za proženje  

ventilatorja   neujemanje b-v 

6.  proces odklapljanja je moten ali  celo onemogočen 

7.  dihalno delo (W st,rs) je močno povečano 

Wdyn,rs 

Wst,rs 

Wst,rs 

Wdyn,rs 
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Zmanjševanje  DPH in PEEPi  

•  PEEPi in DPH je izredno pomembno pri bolnikih s KOPB 

1.  sprememba v nastavitvi  ventilatorja ( časa izdiha in/ali  dihalnega volumna) 

2.   respiratorne upornosti ( ETT, bronhodilatator, toaleta dih. poti) 

3.   ventilatornih zahtev ( mrtvega prostorja, anksioznost, bolečina, temperatura) 

4. z dovajanjem zunanjega PEEP-a (optimalni PEEP) in to okoli  85%  izmerjenega 

PEEPi,st  (med podporno obliko ventilacije) 

5. med kontrolirano mehansko ventilacijo pri bolnikih s KOPB lahko zunanji PEEP 

namestimo nad PEEPi,st , kar omogoča, da se  vdih začne blizu kritičnega tlaka 

odpiranja malih dihalni poti 
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Tehnika hitre zapore dihalnih poti ob koncu vdiha s 

uporabo konstantnega pretoka  

• nenaden padec Pmax na P1  ta 

padec tlaka v Pao, kaže na to, da se 

tlak porabi za premagovanje 

upornosti dihalnih poti  

PstDS • počasen padec iz P1 na P2  

nastane zaradi ‘pendenlluft’ 

fenomena in/ali  viskoelastičnih 

lastnosti prsnega koša in pljuč 
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Merjenje elastičnosti in upornosti dihalnega 

sistema   

1. statična elastičnost - Est,rs   Est,rs = (P2 - PEEPi,st - PEEP) / VT 

2. dinamična elastičnost - Edyn,rs   Edyn,rs = (P1 - PEEPi,dyn - PEEP) / VT 

3. napačno računanje Cdyn,rs = VT / Paomax 

4. celotna upornost dihalnega sistema - Rrs  Rrs = (Pmax – P2) / F 

5. upornost dihalnih poti - Rint,rs  Rint,rs = (Pmax - P1) / F   

6. dodatna upornost dihalnega sistema - ΔRrs  ΔRrs = (P1 – P2) / F  

(‘pendenluft’  fenomen in viskoelastične lastnosti tkiv prsnega koša) 
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Ocenjevanje MDS s uporabo konstantnega 

pretoka med vdihom 

• z opazovanjem zapisa krivulj tlaka v dihalnih poteh in pretoka v času že dobimo neko 

osnovno informacijo o Ers (Crs)  

C = konst C  C  

• Pappl = PEEPi  +  Pel  +  Pres • Pappl = PEEPi  +  Pel  +  Pres 

• Pappl = PEEPi  +  VErs   +   FRrs 

• Pappl = PEEPi  +  Pel  +  Pres 

• Pappl = PEEPi  +  VErs   +   FRrs 

• Pappl = Pres   +   VErs 
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Statične krivulje volumen - tlak (V-P)   

• omogočajo ugotavljanje El.  lastnosti dihalnega sistema (pljuč in prsne stene) 

• omogočajo pravilno nastavitev PEEP-a in VT na ventilatorju 

• na tem principu  temelji protektivna ventilatorna strategija  

• obstaja več metod za merjenje teh krivulj pri bolnikih v EIT-u: 

 tehnika z uporabo ‘supersiringe’ (odklop bolnika potreben) 

 respiratorno induktivni  pletizmograf 

 pulzna metoda 

 interupcijska tehnika 

 multipla okluzijska metoda ali ventilatorna metoda (odklop ni potreben) 

 tehnika počasna inflacija z konstantnim pretokom (low flow V-P loops) 
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Statične krivulje volumen - tlak (V-P)   

• omogočajo ugotavljanje El.  lastnosti dihalnega sistema (pljuč in prsne stene) 

• omogočajo pravilno nastavitev PEEP-a in VT na ventilatorju 

• na tem principu  temelji protektivna ventilatorna strategija  

• obstaja več metod za merjenje teh krivulj pri bolnikih v EIT-u: 

 tehnika z uporabo ‘supersiringe’ (odklop bolnika potreben) 

 respiratorno induktivni  pletizmograf 

 pulzna metoda 

 interupcijska tehnika 

 multipla okluzijska metoda ali ventilatorna metoda (odklop ni potreben) 

 tehnika počasna inflacija z konstantnim pretokom (low flow V-P loops) 
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Statične krivulja volumen - tlak (V-P)   

LIP (30ml,12cmH2O)  

UIP  (1360 ml, 35cmH2O) 
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Metoda z uporabo ‘supersiringe’   
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Metoda z uporabo ‘supersiringe’   

• zelo dobra reproducibilnost 

• posamezne isuflacije po 50 - 200 ml 

• posamezna pauza 2 - 5 s 

• celoten manever 60 -70 s  

• velika histereza 

• izguba volumna zaradi difuzije plinov 

• sedaj naj manever ne bi bil daljši od 40 s 

• uporabljal naj bi se zrak  na BTPS  
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Metoda z uporabo ‘multiple okluzijske’ tehnike ali  

‘ventilator metoda’ 

• okluzija po inflaciji s konstantnim pretokom 

• meritve hitre, da se izogne problemu izmenjave 

plinov 

• pomembno, da sistem ne pušča 

• uporabljamo CMV s konstantnim pretokom in 

standardnimi nastavitvami na ventilatorju 

• izmeri se PEEPi z metodo okluzije na koncu izdiha 

• dovaja se nato različne VT s začetkom na istih 

volumnih in konstantnim pretokom  

• nekaj sekund po okluziji se odčita tlak in nato 

izmeri izdihan volumen 

• ista tehnika se uporablja za konstrukcijo 

deflekcijske statične V-P krivulje 

• uporabljamo jo lahko z modernimi ventilatorji, 

vendar je komplicirana in zahteva rokovanje z 

dvema ‘hold’ gumboma in monitoriranje tlaka in 

volumna istočasno 
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Tehnika počasna inflacija z konstantnim pretokom 

(low flow V-P loops) 

Grasso. Am J Respir Crit Care Med 2005 

Maggiore. Am J Respir Crit Care Med 2001 

Demory. Intensive Care Med 2008 



Podatki dobljeni iz statičnih V-P krivulj 

• inflacijska V-P krivulja, ki se začne od EELV ima sigmoidno obliko -3 cone (ARDS)  

1.)  pri  majhnih volumnih je Crs,st  majhna, pridružena je LIP  

2.)  kjer je V-P krivulja linearna 

3.)  kjer se V-P krivulja ponovno zravna, zaradi  Crs,st pri velikih volumnih 

LIP  predstavlja odpiralni tlak  večine majhnih dihalnih poti, ki so kolabirale po 

izdihu in se progresivno rekrutirajo med začetkom vdiha. Določimo jo lahko ‘na 

oko’ ali matematično . Pri ARDS  bolnikih je LIP okoli 12 cm H2O  

Ta del predstavlja maksimalno Crs,st  

UIP predstavlja točko, ko postanejo z zrakom napolnjena pljuča prenapihnjena. V 

povprečju je pri ARDS  bolnikih okoli 26 cm H2O   pri zdravih je   
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Ugotavljanje alveolarne rekrutacije s pomočjo 

statičnih V-P krivulj 
• s pomočjo statičnih inflacijskih V-P krivulj lahko izmerimo alveolarno rekrutiranje  

1.)  porast volumna glede na V-P krivuljo  ob 

ZEEP-u za isti tlak Pst,rs 20 cm H2O določa 

alveolarno rekrutacijo povzročeno z PEEP-

om 

 

2.)  alveolarna rekrutacija z PEEP-om je 

lahko napovedana že glede na obliko V-P 

krivulje ob ZEEP-u 

 

3.)  če je oblika V-P krivulje na ZEEP-u 

konkavna proti osi Y   rekrutacija 

4.)  če pa je oblika konveksna   NI rekrutacije - prenapihnjenje 

TM                                                                                                                                                                                                                                    DMV,  2017                   



Aplikacija statičnih V-P krivulj pri 

bolnikih s KOPB 
• V-P krivulje na ZEEP-u imajo LIP 

• gre za kritični volumen in tlak, kjer se poprej 

kolabirane periferne dihihalne poti odprejo 

• odpiralni volumen  (Vo pri Po)  je precej večji 

kot Vr respiratornega sistema 

• kot posledica DPH  je EELV na  ZEEP-u blizu 

Vo  izboljša izmenjavo plinov 

• DPH  mehanizem, ki preprečuje zapiranje 

malih dihalnih poti 

• superpozicija vseh V-P krivulj  PEEP  nima  

učinka rekrutacije atelektatičnih predelov  
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Aplikacija statičnih V-P krivulj pri 

bolnikih s ARDS-om 

1.)  odpiranje in zapiranje dihalnih poti  okvara pljuč (VILI) 

2.)  za zmanjšanje VILI je potrebno: 

 EELV moram biti večji kot volumen pri LIP (Vo) 

 VT tak, da je tlak na koncu inspirija tik  pod UIP  permisivna hiperkapnija 

3.) spoznanje o prispevanju ekstrapulmonalnih komponent k patologiji DS 

  PEEP ni izboljšal oksigenacije, kjer je LIP bila pogojena s strani prsnega koša 

  pri  pooperativnih ARDS-ih, ki ji je bila pridružena  distenzija trebuha, je  EPK bolj 

prispevala k  CRS kot pri bolnikih s ARDS-om 

  ARDS  (zaradi pljučnih bolezni)  bolj vplival na  CL 

  ARDS  (zaradi izven pljučnih bolezni) bolj vplival na  CPK  (distenzija trebuha) 
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Ocenjevanje pljučne mehanike pri spontano 

dihajočih bolnikih v EIT-u 
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Proportional assist ventilation 
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Ocenjevanje E  in R  pljuč s PAV+ 
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Proportional assist ventilation + 

Younes M et al. A Method for Measuring Passive Elastance during Proportional Assist Ventilation. Am J Respir Crit Care 
Med 2001 :164.; 50–60. 

merjenje E med spontanim dihanjem 
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Ocenjevanje pljučne mehanike pri spontano 

dihajočih bolnikih v EIT-u 
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Običajni monitoring Napredni monitoring 
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ezofagealni tlak ≠ plevralnem tlaku 

Kaj je ezofagealni tlak ? 

Δ ezofagealnega tlaka = Δ plevralnega tlaka 
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Ocenjevanje MDS s pomočjo transpulmonalnega tlaka 

Baydurjev  manever 

CPK  =  
______ Vte 

ΔPes 

CPl =  
______ Vte 

ΔPtp 

RDS =  

Pdpmax - Pdpplat ____________ 

V 
 .  

RPL =  
____________ 

V 
 .  

Ptrmax - Ptrplat 

PEEPieso 

RETT=  
____________ 

V 
 .  

Pdpplat - Ptrplat 
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PDP PESO 
PTP 
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Tehnika počasna inflacija z konstantnim pretokom         

(low flow V-P loops) 



Ocenjevanje MDS s pomočjo transpulmonalnega tlaka 
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Ocenjevanje MDS s pomočjo transpulmonalnega tlaka 
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• Transpulmonalni tlak 

• Dihalno delo (WOB)/ tlačno-časovni produkt 

(PTP) 

• Sinhronizacija bolnik-ventilator 

pasivni 

bolnik 

Uporabnost ezofagealnega tlaka 

Razdelitev mehanike dihalnega sistema  

Ugotavljanje pljučne rekrutabilnosti 

Pomoč pri vodenju rekrutacijskega manevra 

Optimizacija nastavitve ventilatorja 
 PEEP  

 Vt 

Ugotavljanje povratnega proženja 

spontano 

dihajoči 
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•   vprašanja 

•   komentarji 

•   pomisleki 

 


