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UVODNE BESEDE

Spoštovani bralci!

Zaradi velikega števila bolnikov, ki potrebujejo zdravljenje v enotah za intenzivno terapijo, je 
od nastopa epidemije COVID-19 intenzivna medicina v središču pozornosti strokovne in širše 
javnosti v Sloveniji in po svetu. V enotah za intenzivno terapijo v Sloveniji še nikoli ni bilo toli-
ko bolnikov, kot na dan, ko je nastal pričujoči uvodnik, javno sporočanje števila in zasedenosti 
bolniških postelj v enotah za intenzivno terapijo pa je postalo del vsakdana. Ob velikem pritisku 
na enote za intenzivno terapijo so se indikacije za sprejem bolnika v enoto za intenzivno terapijo 
pogosto zožale na najbolj bistevna področja dihalne in cirkulatorne odpovedi.

Prvi letnik Šole intenzivne medicine obravnava ravno najbolj bistvena področja intenzivne 
medicine – dihalno odpoved in umetno predihovanje ter opredelitev, zdravljenje in nadzor pri 
cirkulatorni odpovedi. Poglavja so nadgradnja temeljnih patofizioloških mehanizmov, hkrati pa 
predstavljajo osnovo za nadaljnje pridobivanje znanja v kliničnem okolju. Kakovostno klinično 
delo je možno šele s sintezo osnovnih znanj, poglobljene teoretične obravnave bolezenskih stanj, 
ki so prisotna pri kritično bolnih ter izkušenj, pridobljenih neposredno iz dela ob bolniku.

Priprava učbenika je potekala v zaostrenih razmerah ob naraščajočem številu bolnikov 
s COVID-19. Izdaja učbenika ne bi bila možna brez kakovostnih prispevkov avtorjev in brez 
neprecenljivega dela sourednikov, recenzoric in lektorice. Zavedam se, da ste za pripravo učbeni-
ka žrtvovali svoj prosti čas, zato se vsem iskreno zahvaljujem za sodelovanje – brez vas učbenika 
ne bi bilo!

Andrej Markota, predsednik Strokovnega odbora SZIM
V Mariboru, 13. 11. 2021
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Skupno recenzijsko mnenje

Maja Šoštarič, Andreja Sinkovič

Kljub že 2 leti trajajoči pandemiji COVID 19, ki je korenito spemenila življenje vseh nas, je uspelo 
Slovenskemu združenju za intenzivno medicino sestaviti program in pripraviti zbornik 1. letnika 
Šole intenzivne medicine. 

Teme 1. letnika so dihalna odpoved, mehansko predihavanje in hemodinamika. Prav znanje o 
patofiziologiji, diagnostiki in zdravljenju dihalne odpovedi ter mehanski ventilaciji se je izkazalo 
kot ključno pri zdravljenju bolnikov z okužbo COVID 19. Čeprav smo na začetku letošnjega leta 
že upali, da enote za intenzivno medicino (EIM) ne bodo več polne bolnikov s COVID 19 pa se 
prav v času izvedbe Šole intenzivne medicine srečujemo z največjim valom pandemije v Sloveniji. 
Verjetno bo potrebno v prihodnosti več izobraževanja o mehanski ventilaciji nameniti tudi dru-
gim specialistom in določene vsebine iz tega področja vnesti v dodiplomski študij. 

V začetnih poglavjih avtorji opišejo osnove fiziologije dihanja in osnove mehanskega predi-
havanja. Znanja iz fiziologije in patofiziologije so pomembna za diagnostiko dihalne odpovedi 
ter uspešno zdravljenje. Aparati za mehansko dihalno podporo so se z leti izboljšali. Uporabniku 
nudijo uporabo različnih oblik mehanskega predihavanja in poznavanje le teh omogoča zdravni-
ku varno in uspešno predihavanje kritično bolnih. 

Posebno poglavje v zborniku je namenjeno vzpostavitvi dihalne poti, ki je v EIM lahko še 
posebno težavna. Zdravniki v EIM morajo obvladati vzpostaviti dihalno pot v posebnih pogojih, 
ki so v EIM. Kljub temu, da je mehansko predihavanje z novimi aparati postalo bolj varno, pa še 
vedno lahko pride do neželenih zapletov, kar opišejo avtorji v zborniku. Neinvazivna ventilacija 
(NIV) spada med novejše oblike mehanskega predihavanja, ki je vedno pogosteje uporabljena v 
EIM. Z uporabo NIVa se zdravniki skušajo izogniti intubaciji ter izkoristiti vse ostale prednosti 
te oblike dihalne podpore. Verjetno pa je potrebno še nekaj raziskovalnega dela, da bomo pri 
zdravljenji kritično bolnih lahko izkoristili vse prednosti NIVa. 

V letošnji šoli intenzivne medicine so poglavja namenjena posebnosti ventilacije bolnikov 
s posebnimi bolezenskimi stanji kot so KOPB, ARDS ter poškodbi prsnega koša. Prav ARDS je 
bolezensko stanje, ki se pogosto razvije pri kritično bolnih ne glede na to ali je vzrok za slabo 
bolnikovo stanje poškodba, težka operacija ali pa internistično obolenje. 

Ko se bolnikovo stanje izboljša se prične odvajanje od mehanske ventilacije, ki je lahko dol-
gotrajno in včasih celo neuspešno. Na tem področju je veliko novosti, ki so jih avtorji opisali v 
zborniku. 

V EIM se zdravijo tudi kritično bolni otroci, pri katerih zelo hitro pride do dihalne odpove-
di in je pravočasna ter pravilna oblika mehanskega predihavanja pogosto edina možna oblika 
zdravljenja. Kakšne so posebnosti mehanske ventilacije pri otrocih je opisano v posebnem po-
glavju. 

Za vsako poglavje o mehanski ventilaciji so strokovnjaki, ki so sodelovali pri letošnji Šoli 
intenzivne medicine dodali še opis kliničnega primera s patologijo, ki jih obravnavamo v EIM. 
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Fiziologija dihanja

Janko Vlaović

Izvleček

Glavna naloga pljuč je izmenjava plinov − prenos kisika iz zraka v venozno kri ter ogljikovega di-
oksida iz telesa. Izmenjava plinov poteka v distalnih dihalnih poteh z difuzijo prek alveolo-kapi-
larne membrane. Prenos kisika v normalnih pogojih je omejen s perfuzijo. Do hipoksemije lahko 
pride zaradi hipoventilacije, omejitve difuzije, šanta ter neujemanja v ventilaciji in perfuziji. Kisik 
se do organov in tkiv po krvi transportira vezan na hemoglobin, tam vzdržuje celično dihanje. 
Za primerno dostavo kisika do tkiv je poleg srčne funkcije ključna koncentracija hemoglobina v 
krvi.

Uvod

Glavna funkcija pljuč je izmenjava plinov − prenos kisika iz zraka v venozno kri in ogljikovega 
dioksida iz telesa. Seveda pa to ni edina funkcija, ki jo pljuča opravljajo. Sodelujejo pri metabo-
lizmu določenih spojin, filtrirajo kri, služijo kor rezervoar za kri, odstranjujejo inhalirane delce, 
poznana je tudi njihova sintetska funkcija. 

Fiziologija dihanja

Dihanje je sestavljeno iz vdiha in izdiha. Med vdihom pride do krčenja respiratornih mišic, pri 
čemer narašča prostornina prsne votline in pljuč. Povečanje prostornine posledično zmanjša tlak 
v pljučih v primerjavi z okolico (-5 cmH2O), zato zrak vdre v pljuča. Izdih v mirovanju je pasiven 
dogodek in zanj zadoščajo elastične sile prsnega koša in pljuč. Mehanizem uravnavanja dihanja 
je kompleksen. Za samodejnost dihanja skrbi skupina dihalnih centrov v možganskem deblu, na 
centre pa vplivajo podatki iz centralnih in perifernih kemoreceptorjev. V normalnih pogojih je 
najpomembnejši dejavnik za kontrolo ventilacije delni tlak ogljikovega dioksida v krvi. Za giba-
nje zraka v dihalnih poteh sta odgovorna dva fizikalna fenomena: konvekcija in difuzija. Tako v 
zgornjih dihalih prevladuje konvekcija, na pljučni periferiji pa difuzija. Koliko svežega zraka bo 
prispelo ob vdihu v posamezni pljučni oddelek, je odvisno od fizikalnih značilnosti tega oddelka 
(komplianse oddelka in upora v dihalnih poteh, kompliansa pomeni spremembo volumna na 
enoto tlaka). Dostavo zraka do pljuč nam omogočajo dihalne poti, ki se delijo na trahejo, bron-
hije, bronhiole vse do terminalnih bronhiolov (16 delitev). Ta del dihalnega sistema imenujemo 
kondukcijska cona in služi le prenosu kisika. Sama izmenjava plinov pa poteka v respiratorni 
coni, ki jo zajemajo respiratorni bronhioli, alveolarni vodi in mešički/alveoli (še nadaljnjih 7 
delitev). Kondukcijska cona predstavlja anatomsko mrtvi prostor (približno 150 ml). V alveolarni 
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regiji prihaja do premikov plinov predvsem po načelu difuzije, volumen te regije pa znaša okoli 
2,5−3,0 litre. Tudi pljučne arterije se serijsko delijo do pljučnih kapilar, ki se stekajo v pljučne 
vene. Pljučne kapilare tvorijo gosto mrežo v steni alveolov, kar je zelo učinkovita anatomska or-
ganiziranost za izmenjavo plinov. Difuzija plinov poteka prek alveolo-kapilarne membrane, ki je 
zelo tanka (0,3µm) in ima ogromno površino (50−100 m2) zaradi številčnosti pljučnih mešičkov 
(500 milijonov). Difuzijo skozi tkiva opisuje Fickov zakon, ki pravi, da je hitrost prenosa plina 
skozi tkivo premosorazmerna površini tkiva, difuzijski konstanti in razliki v parcialnih tlakih pli-
na na obeh straneh ter obratnosorazmerna debelini tkiva. Zaradi večje topnosti prehaja CO2 oko-
li 20-krat hitreje kot O2, zato bolezni membrane skoraj nikoli ne vplivajo na njegovo izmenjavo. 
Prenos kisika v normalnih pogojih je omejen s perfuzijo. Do delnih difuzijskih omejitev pa lahko 
pride v specifičnih pogojih, kot so intenzivna vadba, zadebelitev alveolo-kapilarne membrane in 
alveolarna hipoksija.

S pomočjo spirometrije lahko izmerimo dihalni volumen, vitalno kapaciteto ter specifične 
meritve obstrukcije, ne moremo pa izmeriti totalne pljučne kapacitete, funkcionalne rezidualne 
kapacitete in rezidualnega volumna. Te pljučne volumne lahko izmerimo s pomočjo pletizmo-
grafije ali z metodo razredčenja helija. Minutna pljučna ventilacija je dihalni volumen, pomnožen 
s frekvenco dihanja. Če od nje odštejemo predihavanje anatomsko mrtvega prostora, govorimo 
o alveolni ventilaciji. 

Pritiski znotraj pljučne cirkulacije so izjemno nizki, srednji tlak v pljučni arteriji tako znaša le 
15 mm Hg (25/8), pritisk v desnem atriju pa 2 mm Hg. V primerjavi s tlaki v sistemski cirkulaciji 
je razlika v pritiskih kar desetkratna. Posledično so kapilare v pljučih izrazito tanke in vsebujejo 
zelo malo gladkega mišičja, kar je v nasprotju s sistemsko cirkulacijo. Prav tako se razlikujeta 
nalogi obeh cirkulacij. Medtem ko je naloga sistemske cirkulacije primerna dostava krvi do or-
ganov, tudi tistim visoko nad nivojem srca, je naloga pljučne cirkulacije predvsem sposobnost 
sprejema celotnega srčnega iztisa.

Slika 1.  Primerjava pritiskov (mm Hg) v pljučni in sistemski cirkulaciji

Kapilare znotraj sten alveolov so izpostavljene alveolarnemu pritisku in se ob njegovem poveča-
nju skrčijo, izvenalveolarne žile pa so izpostavljene nižjemu pritisku in se odprejo zaradi razteza-
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nja pljučnega parenhima. Razliko pritiskov med notranjostjo in zunanjostjo kapilar imenujemo 
transmuralni pritisk. 

Zaradi gravitacije so v različnih predelih pljuč različni pritiski na pljučne kapilare in zato 
delimo pljuča na 3 cone, od apeksa do baze pljuč. V normalnih pogojih tako na ventilacijo in 
perfuzijo deluje gravitacija. 

Pljučna vaskularna rezistenca (PVR) nam pove, kakšen upor je treba premagati, da se vzposta-
vi pretok. Normalno je zelo nizka, ob naporu pa se lahko še dodatno zniža zaradi sposobnosti 
odpiralnih manevrov v področju tako imenovanih spečih kapilar ter dodatne dilatacije preostalih 
kapilar. Do povečanja PVR pride ob visokih in nizkih pljučnih volumnih ter seveda ob alveolni 
hipoksiji, kjer pride do povečanja PVR zaradi aktivnega odgovora s kontrakcijo gladkega mišič-
ja v stenah malih arteriol v hipoksemičnem področju (mehanizem, poznan kot hipoksemična 
pljučna vazokonstrikcija). Ta omogoči prerazporeditev pljučnega krvnega obtoka stran od delov 
pljuč, ki so slabo ventilirana. 

Za zagotavljanje primerne izmenjave plinov je bistveno, da ostanejo alveoli prosti tekočin. 
Tekočinske premike prek kapilarnega endotelija uravnava Starlingov zakon. 

Vzroki hipoksemije 

Do hipoksemije lahko pride zaradi hipoventilacije, omejitve difuzije, šanta ter neujemanja v ven-
tilaciji in perfuziji. 

Ob hipoventilaciji ugotavljamo hipoksemijo z akutnim povečanjem arterijskega ogljikovega 
dioksida. Hipoksemijo odpravimo z dodatkom nizkih odmerkov kisika, hipoventilacijo pa zdra-
vimo etiološko. 

Do omejitev difuzije lahko prihaja med večjim naporom, zadebelitvijo alveolo-kapilarne 
membrane ter vdihovanjem zraka z nizko koncentracijo kisika. 

Šant se nanaša na kri, ki vstopi v arterijski sistem, ne da bi se prelivala prek ventiliranega 
področja pljuč (zaradi česar se zniža arterijski Po2). Značilnost šanta je, da se hipoksemije ne da 
popraviti z dodajanjem 100-% O2. Pri šantu ponavadi ni hiperkapnije v arterijski krvi, saj se ta 
korigira s hiperventilacijo. 

Zadnji vzrok, ki je hkrati najpogostejši, najpomembnejši in najtežji za razumeti, je tako ime-
novano neujemanje ventilacije s perfuzijo v posameznih pljučnih predelih (slika 2). V idealnih 
razmerah je ventilacija (V) v določenem predelu pljuč taka, da zagotavlja popolno izmenjavo 
kisika in ogljikovega dioksida s krvjo, ki prekrvljuje (perfuzija − Q) ta predel (V/Q≈1). V normal-
nih pogojih na ventilacijo in perfuzijo deluje gravitacija, zaradi česar sta ventilacija in perfuzija 
večji na pljučnih bazah. Vendar ujemanje med njima ni idealno, saj so pljučne baze nekoliko 
bolj perfundirane kot ventilirane, obratno pa so pljučni vrhovi bolje ventilirani kot perfundirani. 
Poleg gravitacije pa pri bolnih pljučih delujejo še številni drugi dejavniki, ki to razmerje lahko 
porušijo. V pljučih so tako možni vsi prehodi med skrajnostma, to je pljučnim delom brez ven-
tilacije in ohranjenim pretokom (V/Q = 0, šant) ter pljučnim delom z ohranjeno ventilacijo brez 
perfuzije (V/Q = ∞, povečanje mrtvega prostora). V predelih pljuč z nizkim razmerjem V/Q 
kri ni zadovoljivo oksigenirana, kar vodi v hipoksemijo, ki jo lahko popravimo s povečanjem 
deleža kisika v vdihanem zraku. Ko pa pride do popolne zapore dihalnih poti in ventilacije ni, 
govorimo o šantu. Dobro ventilirani deli pljuč zaradi polne zasičenosti hemoglobina ne zmorejo 
kompenzirati tako nastale hipoksemije, ki je razrešljiva le z odpravo vzroka zapore (respiratorna 
fizioterapija, bronhialna toaleta, pozitivni tlak ob koncu izdiha ali neprekinjen pozitivni tlak v 
dihalnih poteh).
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Slika 2.  Vpliv spremenjenega V/Q razmerja na Po2 in Pco2 v pljučih

Transport kisika

Kisik (O2) se transportira po krvi v dveh oblikah − raztopljen ali vezan na hemoglobin. Raztoplje-
nega je le 2 % O2, preostanek pa je vezan na hemoglobin A (Hb). Kisik se reverzibilno poveže s Hb v 
oksihemoglobin, ki lahko nase veže 4 molekule O2. Maksimalna količina O2, ki se lahko veže na Hb, 
se imenuje O2 kapaciteta. Takrat so vsa možna vezavna mesta zasedena z O2. 1 g Hb lahko nase veže 
1,39 ml O2, in če vzamemo, da ima normalna kri okoli 15 g Hb•100 ml-1, znaša kisikova kapaciteta 
20,8 ml O2• 100 ml-1 krvi. Saturacija Hb je odstotek razpoložljivih vezavnih mest, ki imajo pripojen 
O2 in se izraža v odstotkih. Saturacija arterijske krvi s Po2 100 mmHg je okoli 97,5 %, medtem ko 
je saturacija mešane venske krvi s Po2 40 mmHg okoli 75 %. Glavni dejavnik, ki vpliva na količino 
vezanega kisika na Hb, je Po2. Krivulja, ki ponazarja to odvisnost, je znana kot disociacijska krivulja 
Hb in kisika. Krivulja je sigmoidna, ker se afiniteta Hb za kisik s saturacijo spreminja. Z vsakim 
vezanim kisikom se afiniteta za naslednjega povečuje. Največja afiniteta je za zadnji, četrti kisik, 
in vezava se zgodi ob parc. tlaku med 60 in 100 mmHg. Pomembna točka na tej krivulji je P50. Po 
definiciji je ta točka takrat, ko je Hb 50-% nasičen. Sprememba vrednosti P50 pomeni spremembo v 
afiniteti Hb za kisik. Če P50 pade, pomeni večjo afiniteto, če naraste, pa manjšo. Krivulja nam prav 
tako pomaga razumeti, zakaj pride v pljučih do vezave in periferno do oddaje kisika. Ob visokih 
parcialnih tlakih (100 mmHg) je afiniteta Hb za kisik največja (pljuča), ob nizkih parcialnih tlakih 
(40 mmHg) pa najnižja (mešana venska kri). Zgornji, položen del krivulje se razteza med 60 in 100 
mmHg, kar nam prav tako pove, da lahko človek tolerira kar veliko spremembo v alveolarnem Po2. 
Npr., če je atmosferski parcialni tlak kisika 60 mmHg, se to ne bo veliko poznalo na stopnji nasiče-
nosti Hb. Zaradi klinične uporabnosti navajam, da se strmi del krivulje začne pri Po2 okoli 8 kPa. 
Nekateri dejavniki spreminjajo afiniteto Hb do kisika s tem, da premikajo krivuljo v desno (acido-
za, povišanje telesne temperature, povišanje Pco2 ali 2,3-difosfoglicerata). Premik krivulje v desno 
zmanjša afiniteto Hb do kisika, kar je pomembno pri oddajanju kisika v tkivih (slika 3). Rahlo kislo 
okolje v tkivih tako omogoča lažje oddajanje kisika (Bohrov efekt). Obratno v alveolu, rahlo alkal-
nem predelu, omogoča boljše sprejemanje kisika. Ne pozabite, da je koncentracija Hb ključnega 
pomena za primerno dostavo kisika do perifernih tkiv.
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Slika 3.  Premik disociacijske krivulje Hb in kisika v desno ob povečanju H+, Pco2, telesne temperature 
in 2,3-difosfoglicerata (DPG)

Zaključek

Dobro poznavanje fiziologije dihanja spada med osnovna znanja za varno in dobro obravnavo 
pacienta v enoti intenzivne medicine. Vsekakor je to znanje preobsežno, da bi ga lahko resnično 
obvladali po prebiranju krajšega sestavka, kot je ta. Za nadaljevalni tečaj priporočam knjige ali 
predavanja (brezplačno dostopna na internetu) profesorja Johna B. Westa.
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Osnove umetnega predihavanja

Michael Jožef Gradišek

Povzetek

Umetno predihavanje je eden od postopkov intenzivnega zdravljenja, ki omogoča preživetje kri-
tično bolnih. Z njim kupujemo čas do ozdravitve oziroma odprave vzroka dihalne odpovedi, 
ki bolnika življenjsko ogroža. Za varno izvajanje umetnega predihavanja je nujno, da oseba, ki 
sodeluje pri zdravljenju kritično bolnih, razume osnovna načela mehanike dihanja in umetnega 
predihavanja. V poglavju je opisan princip določanja upornosti dihalnih poti in podajnosti dihal-
nega sistema, predstavljeni pa sta volumsko in tlačno nadzorovani obliki umetnega predihavanja. 

Uvod

Spontano dihanje zagotavlja neprekinjeno izmenjavo plinov med pljuči in okolico človeškega 
organizma ter mu tako omogoča preskrbo s kisikom in oddajanje ogljikovega dioksida. Poteka 
kot ponavljajoča se izmenjava vdiha, ki je posledica povečanja volumna pljuč zaradi povečanja 
negativnega tlaka v prsnem košu, in izdiha, ki je pasiven ter posledica težnje pljuč k zmanjšanju 
volumna. 

Nasprotno sodobno umetno predihavanje temelji na dovajanju plinov, običajno mešanice ki-
sika in dušika, pod zvišanim tlakom v velike dihalne poti s posledičnim povečanjem volumna 
pljuč, ki se »upirajo« povečanju njihovega volumna. 

Pline lahko dovajamo v velike dihalne poti s pripomočki, ki jih namestimo na začetek dihalne 
poti v obliki mask ali nosnih nastavkov, in s pripomočki, ki jih v telo vstavimo skozi fiziološke ali s 
posegom ustvarjene odprtine. V prvem primeru govorimo o neinvazivni in v drugem o invazivni 
obliki umetnega predihavanja.

Čeprav lahko umetno predihavanje izvajamo z ročnim stiskanjem dihalnega balona, pa se 
je na oddelkih intenzivne medicine večinoma uveljavilo predihavanje s pomočjo naprav, ki jih 
imenujemo mehanski ventilatorji. Čeprav so v zadnjem času te naprave postale zelo zapleteni in 
računalniško upravljani stroji, ki bolj ali manj samostojno predihavajo bolnike, so to še vedno 
naprave, ki delajo, kar jim naroči človek, in vedo o bolniku samo telesno višino ter druge para-
metre umetnega predihavanja, ki jih sami izmerijo. Ne poznajo okoliščin, v katerih je bolnik, ne 
poznajo bolezni, zaradi katerih se zdravi, zato je zelo pomembno, da njihovo delovanje nadzoruje 
usposobljena oseba.

Pri skoraj vseh oblikah umetnega predihavanja, ki jih uporabljamo v klinični praksi, moramo 
parametre umetnega predihavanja izbrati sami, številne druge pa izmeri in nam jih poda, najpo-
gosteje v grafični obliki, ventilator. K osnovnemu nadzoru med umetnim predihavanjem spada 
tako spremljanje volumnov, tlakov in pretokov v dihalnem sistemu. Ker umetno predihavanje ni 
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fiziološki način dihanja, obstaja nevarnost poškodbe pljuč. Zaradi slednjega moramo parametre 
umetnega predihavanja vsakokrat nastaviti in nadzorovati tako, da bolnikovih pljuč ne poškodu-
jemo. 

Mehanika dihanja 

Človeška dihala predstavljajo dihalne poti in pljuča v prsnem košu. Povečanje volumna pljuč 
med umetnim predihavanjem dosežemo tako, da z vpihovanjem plinov pod nadtlakom prema-
gamo upornost dihalnih poti proti toku plina in hkrati razširimo pljuča in prsni koš z delom 
tega nadtlaka, odvisno od njunih viskoelastičnih lastnosti. Opisani značilnosti dihalnega sistema 
imenujemo upornost dihalnih poti (Rdp) in podajnost dihalnega sistema (Cds)

Upornost dihalnih poti

Ob pretakanju plinov z mesta višjega na mesto nižjega tlaka je treba premagati upor proti toku in 
podobno velja tudi med umetnim predihavanjem, ko se del tlačne razlike med vdihom uporabi 
za premagovanje upora. 

Upornost dihalnih poti (Rdp) je odvisna od hitrosti in načina (laminaren ali turbulenten) pre-
toka plinov, njihove viskoznosti ter premera in dolžine dihalne poti. Dejavnik, ki najbolj vpliva na 
Rdp, je njihov premer, saj je upornost obratno sorazmerna z njegovo četrto potenco. 

Podajnost pljuč, prsnega koša in dihalnega sistema

Z nadtlakom med umetnim predihavanjem širimo pljuča in prsni koš. Povečanje volumna po 
povečanju tlaka imenujemo podajnost. Pri zdravem posamezniku praviloma polovico Cds pred-
stavlja podajnost pljuč (Cp) in drugo polovico podajnost (Cpk) prsnega koša. Med umetnim pre-
dihavanjem zdrave odrasle osebe znaša Cds od 50 do 100 ml/cm vode. 

Med umetnim predihavanjem lahko izmerimo tlak v alveolih le, kadar se pretok v dihalnih 
poteh med vdihom ali izdihom ustavi in se tako tlaka v alveolih in velikih dihalnih poteh izenači-
ta. Vrednost tlaka med vdihom, ko se pretok ustavi, imenujemo tlak platoja (Pplato) in odraža tlak, 
ki širi dihalni sistem med vdihom. Med izdihom se volumen pljuč zmanjšuje, vse dokler se pretok 
ne ustavi in se volumen pljuč zmanjša do funkcionalne rezidualne kapacitete (FRK), ki jo določa 
tlak v dihalnih poteh ob koncu izdiha. Ker je ta praviloma pozitiven, govorimo o pozitivnem 
tlaku ob koncu izdiha (PEEP). Kadar znaša vrednost tlaka ob koncu izdiha 0, ga označujemo s 
kratico ZEEP (ang. zero end expiratory pressure).

Upornost dihalnih poti in podajnost dihalnega sistema opisujeta glavni značilnosti respira-
torne mehanike. Njun zmnožek imenujemo časovna konstanta (τ), ki določa hitrost polnjenja in 
praznjenja pljuč. Ker pljučno tkivo ni homogeno, imajo pljučne enote različne časovne konstante. 
Enote s kratkimi τ se hitro odzivajo na spremembe tlakov v dihalnem sistemu, obratno se enote 
z daljšimi τ počasneje. Ker je tudi med umetnim predihavanjem izdih v primerjavi z vdihom 
popolnoma pasiven (razen če bolnik ne uporablja ekspiratornih dihalnih mišic), se lahko pljučne 
enote z dolgimi τ med umetnim predihavanjem ne izpraznijo popolnoma. Te enote ne dosežejo 
volumna, ki je opredeljen s PEEP, temveč ostanejo prenapihnjene. Pojav imenujemo dinamična 
hiperinflacija pljuč in je lahko vzrok zapletom med umetnim predihavanjem. Prepoznamo ga z 
opazovanjem krivulje pretoka med izdihom, ki ne doseže vrednosti nič, in ovrednotimo z mer-
jenjem tlaka v dihalnem sistemu po uporabi odmora ob koncu izdiha (ekspiratorna pavza). V 
primeru ujetja zraka bo vrednost tlaka v dihalnih poteh ob koncu uporabe ekspiratorne pavze 
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(PEEPtot) višja od nastavljene vrednosti tlaka ob koncu izdiha (PEEP), in sicer za vrednost, ki jo 
imenujemo intrinzični pozitivni tlak ob koncu izdiha (PEEPi). 

Ko z umetnim predihavanjem na različne načine povečujemo volumen dihalnega sistema, ga 
moramo praviloma izvesti na način, da omogočimo popoln izdih. Zaradi slednjega nastavimo 
parametre umetnega predihavanja največkrat tako, da je izdih enkrat daljši od vdiha s posledič-
nim razmerjem med trajanjem vdiha in izdiha 1 proti 2. Če med umetnim predihavanjem opazi-
mo pojav nepopolnega izdiha, moramo njegovo trajanje podaljšati. V tem primeru bo razmerje 
trajanja vdiha in izdiha še bolj v korist izdiha. Če nam je trajanje časovne konstantne znano, se 
lahko pri izbiri dolžine izdiha oziramo nanjo, saj se v izdihu, ki traja tri časovne konstante, izpraz-
ni približno 95 % dihalnega volumna. 

Tlačno ali volumsko nadzorovano predihavanje

Odvisno od načina ustvarjanja nadtlaka v dihalih razlikujemo volumsko in tlačno nadzorovano 
obliko umetnega predihavanja. Čeprav imata svoje prednosti in slabosti, pa se za nobeno obliko 
ni izkazalo, da izbira ene ali druge pomembno vpliva na izhod zdravljenja kritično bolnih. 

Pri volumsko nadzorovani obliki bolnika predihavamo z izbranim volumnom in frekvenco. 
Kako izbrani volumen vpihamo v bolnikova pljuča, je odvisno od hitrosti in oblike pretoka med 
vdihom in morebitne izbire kratkega odmora med vdihom, ki služi enakomernejši porazdelitvi 
plinske mešanice v bolnikovih pljučih.

Če izbrani volumen vpihamo v bolnika s stalnim pretokom in kratkim odmorom ob koncu 
vdiha, lahko na krivulji tlakov v dihalnih poteh, ki nam jo izriše ventilator, opazimo značilno 
obliko (slika 1). Ta odraža opisane značilnosti dihalnega sistema, Rdp in Cds. Po začetku vdiha tlak 
v dihalnem sistemu sprva hitro naraste, kar je posledica premagovanja Rdp. Med nadaljevanjem 
vdiha tlak nato postopoma narašča do točke najvišjega tlaka med vdihom (Pmax), dokler se pretok 
plinov med vdihom ne ustavi. V kratkem odmoru ob koncu vdiha tlak v dihalnem sistemu (P0) 
zaradi odsotnosti pretoka in s tem Rdp sprva hitro pade. Povedano drugače; z zaustavitvijo pre-
toka med vdihom se izniči tudi gradient tlaka, ki je nastal zaradi premagovanja Rdp. Temu sledi 
počasnejši upad, ki je posledica prerazporejanja plinov v pljučih, odvisen pa je od viskoelastičnih 
lastnosti pljuč in prsnega koša. Vpliva na vrednost tlaka ob koncu vdiha, ki se imenuje tlak platoja 
(Pplato). Po izteku odmora ob koncu vdiha se začne izdih, ko vrednost tlaka v dihalnem sistemu 
postopoma pada proti vrednosti tlaka ob koncu izdiha (PEEP). Iz razlik opisanih tlakov med di-
halnim ciklom lahko izračunamo Rdp in Cds. Za pravilen izračun moramo narediti meritve tlakov 
ob koncu vdiha in izdiha v pogojih odsotnosti pretoka, torej z uporabo odmora med vdihom in 
izdihom (inspiratorne in ekspiratorne pavze). V tem primeru govorimo o statični podajnosti 
dihalnega sistema (Cds, stat). Rdp izračunamo kot količnik med razliko najvišjega tlaka (Pmax) in 
tlaka ob začetku odmora med vdihom (P0) ter pretokom med vdihom (F) (Rdp = (Pmax – P0)/F). 
Cds pa kot količnik med dihalnim volumnom in razliko tlakov ob koncu odmorov za vdih in 
izdih (Cds, stat = V/( Pplato–PEEPtot)). Razliko med tlakoma ob koncu odmora za vdih in izdih ime-
nujemo tudi delovni tlak (Pd). 
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Slika 1.  Krivulje tlaka (P), pretoka (F) in volumna (V) med volumsko nadzorovanim umetnim 
predihavanjem. Prvi dihalni ciklus predstavlja parametre umetnega predihavanja med 
umetnim predihavanjem, drugi ob uporabi inspiratorne in ekspiratorne pavze (Pmax – najvišji 
tlak med vdihom, P0 – tlak ob koncu vdiha, ko pade pretok na vrednost 0 l/min, Pplato – tlak ob 
koncu odmora med vdihom, PEEP – pozitivni tlak ob koncu izdiha, PEEPtot – pozitivni tlak ob 
koncu izdiha po uporabi ekspiratorne pavze, PEEPi – del pozitivnega tlaka ob koncu izdiha, ki 
je posledica ujetja zraka, Pd – delovni tlak).

V literaturi lahko zasledimo tudi izraz dinamične podajnosti dihalnega sistema (Cds, dyn). Pri nje-
nem izračunu se uporabljajo meritve tlakov v dihalnih poteh med umetnim predihavanjem in 
torej ne v pogojih odsotnega pretoka. Zaradi slednjega se lahko vrednosti dinamične podajnosti 
razlikujejo od statične podajnosti dihalnega sistema. 

Pri tlačni obliki umetnega predihavanja bolnika predihavamo tako, da izberemo dve vred-
nosti tlakov v dihalnih poteh, višjega za vdih in nižjega za izdih, ter določimo njuno trajanje. 
Pri vdihu tako za izbrani čas povečamo tlak v dihalnih poteh. Če je čas trajanja vdiha zadosten, 
da se pretok v pljučih ob koncu vdiha zaustavi, bo dosežen volumen pljuč poleg izbranega tlaka 
določala še Cds. Ker se tlak ob začetku vdiha nenadoma poveča do izbranega tlaka in je tako gra-
dient tlaka za vdih na začetku vdiha največji, je tudi krivulja pretoka med tlačnim predihavanjem 
značilno pojemajoča. Po izteku časa za vdih se tlak v dihalnih poteh zniža na spodnji izbrani tlak, 
čemur sledi izdih. Tudi pri tlačni obliki umetnega predihavanja lahko na zgoraj opisan način 
izmerimo Cds, tako statično kot dinamično (slika 2).

V primeru uhajanja plinov iz dihalnega sistema bo pri volumskem predihavanju volumen, s 
katerim dejansko predihavamo bolnika, nižji od izbranega volumna, pri tlačni obliki pa bo volu-
men predihavanja lahko ostal enak, saj bo ventilator vzdrževal izbrani tlak in nadomestil uhajanje 
plinov. Če bolnik med volumskim predihavanjem v času vdiha vdihne, se volumen vdihanega 
plina ne bo povečal, na ventilatorju pa bomo zaznali znižanje tlaka med vdihom v primerjavi s 
preostalimi vdihi. Če bo bolnik med tlačnim predihavanjem vdihnil hkrati z ventilatorskim vdi-
hom, se bo volumen vdiha povečal sorazmerno z znižanjem tlaka v prsnem košu in posledičnim 
povečanjem transpulmonalnega tlaka.
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Slika 2.  Krivulje tlaka (P), pretoka (F) in volumna (V) med tlačno nadzorovanim umetnim 
predihavanjem ob uporabi inspiratorne in ekspiratorne pavze 

Legenda: Pins – tlak med vdihom; Pplato – tlak ob koncu odmora med vdihom; PEEP – pozitivni tlak ob koncu izdiha; PEEPtot – pozitivni tlak ob koncu izdiha 
po uporabi ekspiratorne pavze; PEEPi – del pozitivnega tlaka ob koncu izdiha, ki je posledica ujetja zraka; Pd – delovni tlak

Funkcionalna rezidualna kapaciteta in pozitiven tlak ob koncu izdiha

Pri spontanem dihanju se ob izdihu volumen pljuč zmanjša do funkcionalne rezidualne kapacite-
te. Že v ležečem položaju, še bolj pa po uspavanju bolnika se zaradi porušenega ravnovesja med 
elastičnimi silami, ki vlečejo pljuča h kolapsu, in silami, ki raztegujejo prsni koš, volumen pljuč 
ob koncu izdiha zmanjša, s posledičnim poslabšanjem izmenjave plinov v pljučih. To ravnovesje 
se lahko pri različnih bolezenskih stanjih še dodatno poruši, z dodatnim zmanjšanjem volumna 
pljuč ob koncu izdiha. Če želimo med umetnim predihavanjem volumen pljuč ob koncu izdiha 
povečati in tako izboljšati izmenjavo plinov, moramo v dihalnem sistemu vzdrževati PEEP. 

Delež kisika v vdihani plinski zmesi in njegova škodljivost

Dolgotrajno predihavanje z velikim deležem kisika lahko pljuča poškoduje. Zaradi slednjega že-
limo med umetnim predihavanjem, ki traja dolgo časa (nekaj dni), uporabljati mešanico plinov 
s čim manjšim deležem kisika. Zato se priporoča, da pri bolnikih na umetnem predihavanju 
vzdržujemo zasičenost arterijske krvi s kisikom od 88 do 92 % oziroma delni tlak kisika v arte-
rijski krvi (PaO2) nad 8 kPa. Izjema so bolniki s hudo možgansko okvaro, pri katerih je vsakršna 
hipoksemija nezaželena in pri katerih vzdržujemo vrednosti PaO2 nad 12 kPa. 

Transpulmonalni, transtorakalni in transrespiratorni tlak

Kadar govorimo o umetnem predihavanju bolnikov, se moramo zavedati, da nam tlačna razlika, 
s katero predihavamo bolnika (delovni tlak (Pd)), prav nič ne pove o tem, kolikšen del tlaka se 
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porabi za širjenje pljuč in kolikšen za širjenje prsnega koša (transtorakalni tlak (Ptt)). Čeprav 
lahko v literaturi zasledimo številne opise oziroma definicije obeh tlakov, pa nekako velja, da tlak, 
ki širi pljuča, imenujemo transpulmonalni tlak (Ptp) in ga največkrat izračunamo kot razliko med 
tlakom v dihalnih poteh in tlakom v spodnji tretjini požiralnika v pogojih odsotnega pretoka. 
Predpostavljamo namreč, da je alveolni tlak enak tlaku v dihalnih poteh in tlak v požiralniku 
približek plevralnega tlaka, ob upoštevanju dejstva, da obstaja gradient tlaka v plevralni votlini. 
Z izračunom tlaka, ki razteza pljuča, lahko bolj natančno opišemo respiratorno mehaniko ter 
ustrezneje prilagodimo parametre umetnega predihavanja. 

Tako pri spontanem dihanju kot pri umetnem predihavanju se namreč volumen pljuč spremi-
nja sorazmerno s Ptp, ki je lahko pri različnih bolnikih ob enakih nastavitvah ventilatorja povsem 
različen, odvisno od Cp in Cpk. 

Zaključek

Z umetnim predihavanjem rešujemo življenja kritično bolnih. Kljub temu se moramo zavedati, 
da je umetno predihavanje, še zlasti invazivno, povezano z zapleti, ki lahko negativno vplivajo na 
izhod zdravljenja. Zato se pri umetnem predihavanju držimo načela, da bolnika takoj, ko je to 
mogoče in zanj varno, prevedemo na spontano dihanje. 
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Načela protektivnega predihavanja in osnovna 
nastavitev ventilatorja

Rihard Knafelj

Z umetno ventilacijo (ang. mechanical ventilation, slo. nadzorovano predihavanje) želimo bolni-
kom izboljšati oz zagotoviti ustrezno oksigenacijo, ventilacijo in zmanjšati dihalno delo. Pri tem 
sledimo načelom protektivnega predihavanja s čemer preprečimo dodatno poškodbo pljuč. 

Uvod

Nadzorovano predihavanje (ang. mechanical ventilation) je ena izmed temeljnih podpornih ob-
lik zdravljenja v enotah intenzivne terapije (1). Z nadzorovanim predihavanjem bolnikom izbolj-
šamo oz zagotovimo ustrezno oksigenacijo (paO2 10–14 kPa), ventilacijo (paCO2 4.5–5.5 kPa) in 
manjšamo dihalno delo bolnika (1). Z ustreznimi nastavitvami ventilatorja, primerno analgezijo, 
sedacijo in po potrebi relaksacijo ter upoštevanjem načel protektivnega predihavanja moramo 
preprečiti dodatne poškodbe pljuč povezane z nadzorovanim predihavanjem (ang. ventialtory 
induced lung injury – VILI) (1). V zadnjih letih smo močno poglobili razumevanje o nastanku 
poškodb do katerih pride med nadzorovanim predihavanjem, kar je seveda omogočilo nastanek 
svežnjev ukrepov, ki te poškodbe preprečijo ali jih vsaj umilijo in s tem izboljšajo preživetje bol-
nikov. Nova spoznanja kažejo na pomen poškodbe pljuč, ki nastane zaradi neustrezne interakcije 
bolnik-ventilator (neujemanje, visoki transpulmonlani tlaki), poškodbe pljuč zaradi nadzorova-
nega predihavanja pri bolnikih, ki jih predihavamo s spontanimi ali asistiranimi oblikami predi-
havanja in jih označujemo s pojmom P-SILI (ang. Patient Self Inflicted Lung Injury) (1, 2).

Strategija protektivnega predihavanja

Strategija protektivnega predihavanja je sveženj ukrepov s katerimi zagotovimo protektivno pre-
dihavanje in preprečimo dodatne poškodbe pljuč (VILI) (1). Poleg klasičnih parametrov, ki se 
vpletajo v VILI (dihalni volumen, tlak platoja, prenizko nastavljen PEEP) in se klinično kažejo 
kot volutravma, barotravma, atelektotravma in biotravma, v sodobno razumevanje vključuje-
mo še vpliv transpulmonalnih tlakov, delovnega tlaka, mehanske moči in poškodbe pljuč med 
predihavanjem, ki jih povzroči bolnik sam (P-SILI) (2, 3). Volutravma nastane zaradi visokih 
dihalnih volumnov (Vt). Z dokazi nedvomno podprto priporočilo svetuje uporabo Vt 6 mL/kg 
ITM. Volutravma in barotravma pogosto nastopata sočasno, kar pa ni nujno. Pri bolniku z emfi-
zematsko spremenjenimi pljuči ali med operacijo na odprtem prsnem košu bomo zlahka dosegli 
hiperinflacijo (Vt > 12 mL/kg ITM), ob tem bo pplato nizek, pri napredovalem emfizemu lahko 
tudi < 10 cm H2O. Pri bolnikih z napredovalo pljučno fibrozo, ARDS, opeklino prsnega koša 
ipd. bomo z nizkimi dihalnimi volumni (Vt 4 mL/kg ITM) dosegli visoke pplato. Kaže, da je 
poškodba zaradi visokega Vt za pljuča bolj škodljiva kot samostojna poškodba zaradi previsokega 
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pplato. Barotravma med nadzorovanim predihavanjem nastane zaradi previsokih tlakov v diha-
lih. V raziskavah so ugotovili, da je umrljivost bolnikov nižja, če je med predihavanjem pplato 
< 30 cm H2O (iz nekaterih raziskav celo izhaja vrednost 28 cm H2O). Zgodnji znak barotravme 
so subplevralne, nekaj milimetrov velike (mikro)emfizematske bule, ki jih lahko opazimo na CT 
pljuč. Barotravma se klinično kaže kot podkožni emzifem, pnevmomediastinum, pnevmoperi-
kard in pmevmotoraks. Atelektotravma nastane med predihavanjem, pri katerem pride do od-
piranja atelektatičnih alveolov med vdihom (angl. Tidal Recruitment) in ponovnega sesedanja 
(kolapsa) med izdihom. Takšno ciklično odpiranje in zapiranje povzroči sproščanje provnetnih 
dejavnikov in sekundarne poškodbe alveolne stene in kapilar. Ciklično opdiranje in zapiranje 
alveolov pozvroči razgradnjo surfaktanta, kar vodi v dodatne kolapse alveolov. Nekateri avtorji 
enačijo oz. poimenujejo pojem atelektotravme s kratico RACE (repetitive alveolar collapse and 
expansion). Predvsem atelektotravma vodi v biotravmo, poškodbo, ki po principu drugega za-
detka (ang. Second Hit) povzroči dodatne sistemske poškodbe. Seveda moramo upoštevati, da je 
biotravma tudi posledica volutravme in barotravme (1).

Dihalni volumen in frekvenca dihanja. Dihalni volumen (Vt) določimo glede na idealno teles-
no maso (ITM) bolnika in ne na dejansko telesno maso (3). Idealno telesno maso določimo z mer-
jenjem telesne višine in uporabe različnih enačb, najpreprostejša obposteljna metoda je določitev 
telesne višine v centimetrih, nato od vrednosti odštejemo 100 (npr. 175 cm visok bolnik ima idealno 
telesno maso 75 kg) (1). Bolnike predihavamo z Vt 6 mL/kg ITM (1, 4). Še posebej pomembna je 
natančna nastavitev Vt pri bolnikih z akutnim respiracijskim distres sindromom (ARDS) kamor 
sodijo tudi bolniki s COVID-19, saj vsako povečanje Vt za 1 mL/kg poveča umrljivost bolnikov z 
ARDS za 10 % (5). Pri bolnikih z akutnim asmatskim statusom nastavimo višje dihalnime volumne 
(do 8 mL/kg ITM) in nizko frekvenco (14–16/min) z namenom zmanjšanja hiperinflacije. Frekven-
co pri bolnikih s hiperinflacijo nastavimo tako, da zagotovimo vsaj 3 časovne konstante (produkt 
podajnosti in upornosti, ki ju dobimo z aktivacijo inspiratorne pavze med volumsko ventilacijo s 
konstantnim pretokom). Nekateri ventilatorji s pomočjo programske opreme samodejno in v real-
nem času določajo časovno konstanto (1). Čas vdiha in izdiha določamo individualno, upoštevajoč 
časovno konstatno in ne oziraje se na razmerje vdih:izdih (I:E). Frekvenca dihanja je eden od neod-
visnih dejavnikov za VILI, izogibati se moramo frekvenc višjih od 30/min (1). 

Koncept permisivne hiperkapnije. V kliničnih raziskavah so nedvomno pokazali, da hiper-
kapnija (pCO2 > 6 kPa) in respiracijska acidoza pri bolnikih z ARDS nista povezani s slabšim 
preživetjem. Izogibamo se pH < 7.15. Permisivne hiperkapnije ne smemo dovoliti pri bolnikih z 
znotrajlobanjsko hipertenzijo (1, 3, 6). 

Tlaki med nadzorovanim predihavanjem. Med predihavanjem ne smemo preseči tlaka pla-
toja višjega od 30 cm H2O, nekateri podatki kažejo, da je preživetje boljše, če je tlak platoja še 
nižji (1, 3, 6). 

Delovni tlak (ang. driving pressure) je razlika med tlakom platoja in celokupnim PEEPom 
(Pplato-PEEP), podaja nam oceno o velikosti predihanih pljuč. Strategijo predihavanja moramo 
voditi tako, da je delovni tlak nižji od 15 cm H2O, pri tem si, če je potrebno, pomagamo s perso-
naliziranimi nastavitvami PEEPa in odpiralnimi manevri (1, 3). Z metaanalizami so pokazali, da 
ima transpulmonalni tlak boljšo napovedno vrednost glede preživetja kot tlak platoja (pplato < 
30 cm H2O) ali dihalni volumen (Vt 6 mL/kg ITM) (1, 7). 

Z vstavitjo hranilne želodčne sonde, ki omogoča merjenje tlaka v požilniku, lahko določimo 
vrednosti transpulmonalnega tlaka (PL ), ki je razlika med plakom v dihalih (Paw) in tlakom v 
požiralniku (Pes) – Slika 1. Tlak v požiralniku odraža lokalni plevralni tlak v okolici balona in 
celotnih pljuč. Med predihavanjem ne smemo presegati 20 cm H2O transpulmonalnega tlaka na 
koncu vdiha, ko so pljuča napoljnjena, pri tem pa se ne oziramo na pplato (ki je lahko višji od 
»predpisanega oz varnega« tlaka 28–30 cm H2O).
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Slika 1.  Z merjenjem ezofagealnega tlaka (Pes) smo individualno določili PEEP (12 cm H20), ob tem 
je transpulmonalni tlak na konzul izdiha 0 cm H2O (enojna puščica). Kljub pplato 35 cm H2O 
je predihavanje protektivno, saj je transpulmonalni tlak na koncu vdiha 18 cm H2O (dvojna 
puščica). C6, Hamilton.

Med izdihom mora biti transpulmonalni tlak pozitiven (> 0 cm H2O) saj s tem preprečimo pose-
danje pljuč, ciklično odpiranje in zapiranje atelektatičnih alveolov in s tem povezan VILI (1). V 
raziskavah so jasno pokazali, da je umrljivost bolnikov z ARDS nižja, če nastavimo vrednost PEEP 
na vrednost, pri kateri bo transpulmonalni tlak med izdihom v območju med 0 in +2 cm H2O. 
Za vstavljanje ezofagelanega katetra se odločamo pri bolnikih z ARDS, bolnikih s prekomerno 
telesno težo, togim prsnim košem (anasarka, opekline), povišanim intraabdominalnim tlakom in 
pri vseh bolnikih, ki jih predihavamo zaradi COVID-19 in jih ocenimo kot možne kandidate za 
zunajtelesno oksigenacijo. Tretjino bolnikov, ki so premeščeni v terciarni center zaradi predvide-
ne zunajtelesne veno-venske oksigenacije zaradi gripe, slednjega ob individualizaciji ventilacije 
s pomočjo ezofagealnega katetra, ne potrebujejo. Spremljanje krivulje Pes omogoči ugotavljanje 
morebitnega neujemanja med predihavanjem in omogoči oceno proženje ventilatorja, saj jasno 
prikazuje mišično aktivnost diafragme in drugih inspiratornih mišic (1, 8).

Pozitivni tlak na koncu izdiha (ang. Positive End Expiratory Pressure, PEEP). Ustrezno nas-
tavljeni PEEP izboljša oksigenacijo, prepreči ciklično odpiranje in zapiranje alveolov (ang. tidal 
recruitment) ter atelektotravmo. Pri bolnikih, kjer je v ospredju hiperinflacija (KOPB, astma), 
ustrezno nastavljena vrednost PEEP zmanjša dihalno delo bolnika, saj olajša proženje ventilator-
ja. Pri predihavanju bolnikov z levostransko srčno odpovedjo in pljučnim edemom uporaba PEE-
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Pa zmanjša pljučno kongestijo, zmanjša prediztis in poiztis levega srca. Pri hipotenzivnih in hipo-
volemičnih bolnikih PEEP povzroči hipotenzijo zaradi zmanjšanja prediztisa desnega srca. Med 
predihavanjem vedno nastavimo PEEP >3 cm H2O, pri tem si pomagamo s priporočili ARDSnet 
(Slika 2). Pri bolnikih z ARDS določimo PEEP individualno, za določlitev izberemo 2 različni 
metodi in rezultate med seboj primerjamo (1). Najpogosteje v klinični praksi uporabljamo dolo-
čitev PEEPa z določanjem transpumonalnega tlaka. PEEP nastavimo na vrednost, pri kateri bodo 
transpulmonalni tlaki v izdihu pozitivni, vendar nižji od 10 cm H2O (0 < PL izdih < 10 cm H2O). 
PL med vdihom mora biti nižji od 20 cm H2O ne glede na pplato (1, 8), Slika 1.

Slika 2.  Nastavitev PEEPa (1). Pri blagem ARDSu uporabimo zgornjo preglednico (t.i. preglednico 
Low PEEP/FiO2, pri zmernem in hudem ARDSU srednjo preglednico (ti preglednico HIgh 
PEEP/FiO2). V kolikor uporabljamo meritve Pes in transpulmonalnih tlakov individualiziramo 
nastavitev PEEP (PEEP na osnovi transpulmonalnega tlaka).

Odpiralne manevre izvajamo samo pri bolnikih, ki imajo hudo hipoksemijo in imajo rekrutibil-
na pljuča. V kolikor ni jasnih absolutnih kontraindikacij (npr. pnevmotoraks, pnevmomediasti-
num, podkožni emfizem, poškodba glave brez invazivnega nadzora) pri bolniku vedno najprej 
ocenimo rekrutibilnost pljuč. Oceno izvedemo ob invazivnem hemodinamičnem nadzoru, upo-
rabimo manever kvazistatične zanke tlak-volumen, ki jo večina ventilatorjev izvede samodejno, z 
nekaj truda jo lahko izvedemo sami na vseh sodobnih ventilatorjih. Za manever moramo bolnika 
ustrezno globoko sedirati, relaksacija ni nujno potrebna. Pred izvajanjem ocene rekrutibilnosti 
prenastavimo alarme na ventilatorju (alarma za maksimalen tlak) in dopihnemo tesnilni balon-
ček na tubusu/kanili (50 cm H2O). Ocenjujemo obliko inspiratornega dela zanke (konkavna ali 
konveksna) in razliko volumna v inspiratornem in ekpiratonem delu zanke pri 20 cm H2O. V 
kolikor je inspiratorni del zanke konkavne oblike in znaša razlika med volumnom pri 20 cm H2O 
> 500 mL, ocenjujemo, da so pljuča rekrutibilna (Slika 3). Pri teh bolnikih se odločimo za izva-
janje odpiralnih manevrov in nato individualizirano nastavitev PEEPa. Za oceno rekrutibilnosti 
mora biti bolnik ustrezno sediran in analgeziran in ne sme prožiti ventilatorja saj v nasprotnem 
primeru zanka za oceno rekrutibilnosti ni diagnostična. 
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Slika 3.  Ocena rekrutibilnosti pljuč. Izvedemo kvazistatično zanko pri nizkem pretoku plinov 
med inspirijem in ekspirijem (< 10L/min) med tlaki 0 cm H2O in 40 cm H2O. Ocenjujemo 
konveksiteto inspiratornega dela zanke (inspiratorni del zanke na sliki 3A je konkaven, 
na sliki 3B pa konveksen). Razlika volumma pri 20 cm H2O znaša pri zanki 3A 1020 mL 
(rekrutibilna pljuča), pri zanki 3B pa 150 mL. (nerekrutibilna pljuča). Opozoriti želimo, da se 
ocena rekrutibilnosti izvaja med 0 in 40 cm H2O ne glede na vrednosti PEEP s katerim bolnika 
trenutno predihavamo (C6, Hamilton).

 

Rekrutibilnost lahko ocenimo prav tako z manevrom nižanja PEEP in določanja razmerja R/I 
(ang. Recruitmetno to inflation ratio; v slovenskem jeziku še nimamo ustreznega prevoda). Sedi-
ranega bolnika, prevedemo na volumsko nadzorovano predihavanje in znižamo PEEP (npr iz 15 
na 5 cm H2O), določimo volumen izdihanega zraka in pplato (Slika 4). Razmerje R/I > 0.5 kaže 
na rekrutibilna pljuča (9).

Slika 4.  Razmeje R/I. Pri bolniku, ki ga predihavamo z VCV znižamo PEEP iz 15 na 5 cm H2O, pri tem 
določimo izdihami Vt (VtizdihPEEPH→L). Vrednosti razmerja > 0.5 govorijo v prid rekrutibilnih 
pljuč, zato je smiselno opraviti odpiralni manever (10). Vt vdih: nastavljen Vt med VCV, 
VtizdihPEEPH: Vt med izdihom pri PEEPH. pplatpL pplato pri PEEPL.

Rekrutibilnost lahko ocenjujemo s slikovnimi metodami (bioimpedančna tomografija, ultra-
zvočna presikava pljuč računalniška tomografija).

Odpiralni manever je kratkotrajno prehodno povečanje transpulmonalnega tlaka s katerim 
odpremo atelektatične predele pljuč. Za večino bolnikov, ki imajo rekrutibilna pljuča zadostuje 
odpiralni manever s tlaki 40 cm H2O v trajanju 5–10 sekund. Daljši odpiralni manevri niso učin-
kovitejši in so povezani s hemodinamičmno nestabilnostjo (1), (Slika 5).



26

Šola intenzivne medicine 2021

Slika 5.  Odpiralni manever. Odpiralni manever je možno izvesti s pomočjo programske oprime na 
ventilatorju ali pa ga izvedemo samodejno z izvajanjem inspiratorne pavze pri 40 cm H2O v 
trajanju 5–10 sekund. ODpiralni manever ocenimo kot uspešen v kolikor smo med inspirator 
pavzo pri 40 cm H2O pridobili Vt > 2 mL/kg ITM. (C6, Hamilton).

Po izvajanju odpiralnega manevra je potrebno določiti optimalni (individualno nastavljen) PEEP 
za bolnika. Na razpologo imamo številne metode. Najti moramo PEEP pri katerem bo najbolj-
ša oksigenacija in najboljše izplavljanje CO2. Svetujemo strategijo stopenjskega nižanje PEEP 
(eng. Decrimetnal PEEP trial). Po opravljenem odpiralnem manevru (avtomatiziran manever 
ali ročno izvedena inspiratorna pavza v trajanju 5–10 sekund pri inpiratornem tlaku 40 cm H2O) 
nastavimo PEEP 20 cm H2O nato znižamo FiO2 na vrednost pri kateri bo pri bolniku SpO2 92 %. 
Pri tej vrednosti se namreč pomaknemo na rob oksigenacijske krivulje hemoglobina (oblika »S«). 
Minimalno znižanje ali povišanje v pO2 bodo povzročile hitre spremembe v SpO2. V naslednjem 
koraku stopenjsko nižamo PEEP iz 20 cm H2O v korakih po 2 cm in SpO2. Nekateri avtorji pri-
porčajo sočasno spremljanje še ene spremenjljivke (pojdanost, volumetrični CO2 ipd). Zabeleži-
mo vrednost PEEPa pri kateri prične padati SpO2, nato ponovno izvedemo odpiralni manever in 
nastavimo PEEP na vrednost pri kateri se vrednost Spo2 še ni znižala. Med izvajanjem odpiralnih 
manevrov in titracije PEEPa je potreben skrben invazivni hemidnamični nadzor. (1) 

V kolikor pljuča niso rekrutibilna, odpiralnih manevrov ne izvajamo, PEEP nastavimo med 5 
in 10 cm H2O. Nekritično izvajanje odpiralnih manevrov poveča umrljivost pri bolnikih (1, 9, 10). 
Po izvedenm odpiralnem manevru ponovno odpihnemo mešiček na tubusu/kanili na vrednost 
25–30 cm H2O in prenastavimo alarme na ventilatorju.

Oksigenacijo je možno izboljšati z dodajanjem inhalacijskega NO (iNO) in s predihavanjem 
na trebuhu. 

Uporaba inhalacijskega dušikovega (II) oksida – iNO izboljša oksigenacijo in hemodinamiko 
predvsem v pljučni cirkulaciji, izboljša pobolnišnišno rehabilitacijo, na samo preživetje pa nima 
vpliva. Med uporabo iNO poročajo o povečani pojavnosti ledvične odpovedi (1).

Predihavanje na trebuhu (Proning) dokazano izboljša preživetje bolnikov z zmernim in hudim 
ARDSom, izvajati ga je potrebno vsaj 16 ur na dan. S predihavanjem na trebuhu izboljšamo razmerje 
med ventilacijo in perfuzijo, izboljša se izločanje sekreta iz pljuč. Med predihavanjem na trebuhu je 
možno izvajati nego, diagnostične in terapevtske ukrepe (transport, CT diagnostika, bronhoskopija 
ipd). Terapevtske seanse obračanja na trebuh ponavlajamo dokler se bolnikovo stanje ne popravi. 
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Bolnika, ki je kandidat za ECMO, vedno naprej skušamo predihavati na trebuhu, šele nato se oce-
njujemo primernost za ECMO. Absolutne kontraindikacije za predihavanje na trebuhu so nesta-
bilni zlomi medenice, poškodba glave in hrbtenice (1). Na trebuhu predihavamo tudi bolnike na 
ECMO, traheotomirane bonike, COVID-19 bolnike med neinvazivim predihavanjem ali spontanim 
dihanjem. Meriti moramo intraabdominalni tlak in biti še posebej pozorni na ustrezno podlaga-
nje ramen in bokov pri debelih bolnikih in nosečnicah. Nekateri avorji poročajo o neprekinjenem 
72-urnem predihavanju na trebuhu pri bolnikih s COVID-19 brez zapletov. Seveda moramo skrbno 
nadzorovati položaj rok in nog in bolnika zaščititi pred preležaninami oraza, trupa in udov. (1).

Zmanjšanje mrtvega prostora dosežemo z odstranitvijo vseh podaljškov, ki smo jih umestili 
v dihalni sistem med tubus in Y del cevi (podaljški, filtri, posodice za dajanje inhalacijskih zdra-
vil, CO2 kivete). Posamezne elemente odstranimo ali jih umestimo v indpiratorni del cevi. Z 
ustrezno sedacijo in anelgezijo, normotermijo in hipokaloričnim vnosom hranil dodatno zmanj-
šamo nastanek CO2. S krajšanjem tubusa mrtvega prostora ne zmanjšamo pomembno, hkrati pa 
tvegamo poškodbo osebja, bolnika in tubusa (1, 6).

Avtomatizacija predihavanja in pasti spontanega dihanja 

Pri bolnikih s hiperkapničnio respiracijsko odpovedjo svetujemo asistirane (A/C VCV; A/C 
PCV, BIPAP,) ali spontane oblike predihavanja (PSV, NAVA, PAV+). Pri bolnikih z blagim ARDS 
(paO2/FiO2 med 200 in 300) svetujemo podporne oblike predihavnja (PSV, NAVA, PAV+, Bi-
PAP), pri zmernem in hudem ARDSu pa je spontano dihanje povezano s povečano umrljivostjo. 
Eden od razlogov za povečano umrljivost je sunkovito proženje ventilatorja, nastanek visokih 
transpulmonalnih tlakov, pendellufta, volutravme in s tem povezana poškoda pljuč (VILI). Avto-
matizirane oblike predihavanja (ASV, INTELiVENT-ASV, WOBOW) omogočajo avtomatizirano 
predihavanje (še posebej zanimiva je oblika INTELiVENT-ASV), vendar ne upoštevajo stopnjo 
ARDSa, zato je potreben klinični nadzor (1, 6, 7). 

S pojmom mehanična moč kvantificiramo energijo (J/min), ki jo dovede ventilator v eni mi-
nuti.(3). Na voljo imamo več enačb in njihovih izpeljank (1, 5), Slika 6. Koncept je relativno nov, 
zgodnje raziskave kažejo, da je dihalna moč večja od 17 J/min povezana s večjo umrljivostjo. 

Slika 6. Enačbe za ocenjevanje mehanske moči (5). 
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Dodatni dejavniki, ki se vpletajo v VILI (Slika 7)

Toksičnost kisika se kaže s povečanim nastankom prostih kisikovih radikalov, ki delujejo prov-
netno. Pri FiO2  >  0,6 se zmanjša nastajanje surfaktanta, zmanjša se sposobnost levkocitov za 
kemotakso in fagocitozo, močno je okrnjeno delovanje bičkov celic respiratornega epitelija, ki 
omogoča mukociliarni transport. Predihavanje z visokimi FiO 2 povzroča absorpcijske atelekta-
ze. Pri nastanku sodelujejo številni mehanizmi (razlike v topnosti kisika in dušika, vpliv na nasta-
nek in delovanje surfaktanta ipd.). Že kratkotrajno predihavanje s FiO2 1,0 povzroči do 10-krat 
večji obseg atelektaz kot predihavanje s FiO2 0,8 (1).

Slika 7.  Dejavniki, ki se vpletajo v VALI (ang. Ventilator Induced Lung Injury) (1). Klasično pojmovanje. ALI 
ne upošteva frekvence dihanja, FiO2, pretokov med vdihom in izdihom oz razmerja vdih:izdih. 

Kontrolirane oblike nadzorovanega predihavanja povzročajo poleg poškodbe pljuč tudi poškod-
be miofibril dihalnih mišic in atrofijo diafragme (miotravma). Spremembe opazimo že po 72 
urah nadzorovanega predihavanja in popolne neaktivnosti diafragme, zato je vedno treba sproti, 
po potrebi tudi večkrat na dan, ocenjevati, ali lahko bolnika prevedemo na podporne oblike pre-
dihavanja (PS, PAV+, NAVA), poskusimo odvajanje (SmartCare, ASV, TC) ali ga ekstubiramo 
in prevedemo na NIV (neinvazivna ventilacija) ali HFOT (High Flow Oxygen Therapy) (1, 11).

Spontano dihanje na ventilatorju. Kontrolirano nadzorovano predihavanje povzroči atrofijo 
diagragme in medrebrnih mišic. Kadar je možno, moramo bolnikom na ventilatorju omogočiti 
asistirano ali spontano dihanje, pri tem pa paziti na ustrezne nastavitve (prožilnik vdiha, preklop 
v izdih, stopnja podpore-PS). Svetujemo uporabo proporcionalnih oblik (PAV+, NAVA) ali kla-
sične tlačne podpore (PS). Neustrezne nastavitve ventilatorja povečajo dihalno delo in povzroča-
jo neujemanje bolnik-ventilator, kar vodi v podaljšano predihavanje in čas zdravljenja v EIT. Pri 
bolnikih, ki imajo visok dihalni dražljaj lahko pride zaradi močnega krčenja diafragme do nizkih 
plevralnih in posledično visokih transpulmonalnih tlakov. V tem primeru moramo zagotoviti 
zadostno analgezijo in poglobiti sedacijo. Bolniki s hudim ARDS in akutnim asmatskim statu-
som ne smejo v akutni fazi dovoliti dihati spontano na ventilatorju kar zagotovimo z zadostno 
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analgezijo, sedacijo in po poteba relaksacijo (Slika 7). Pri bolnikih dnevno ocenjujemo možnost 
spontanega dihanja in sposobnost odvajanja od ventilatorja. Test spontanega dihanja ne izvajamo 
preko »T-člena« ampak ocenimo prirpavljenost na odklop od ventilatorja med predihavanjem 
CPAP/PS (PEEP 3–5 cm H2O, PS 5 cm H2O) (1, 10, 12).

Idealno bi bilo upoštevati načela protektivnega predihavanja pljuč in diafragme (ang lund and 
diaphragm protective ventilatio) vendar so pri kliničnem delu pogosto »žrtvujemo« protektiv-
nost diafragme na račun protektivnosti pljuč (12). 

Ventilatorni nadzor bolnika med spontanim dihanjem na ventilatorju

V zadnjih letih smo spoznali, da je redno spremljanje kazalnikov potrebno tudi med spontanim 
dihanjem na ventilatorju. Pri bolnikih moramo prav tako kot pri kontroliranem ali asistiranem 
predihavanju redno spremljati dihalni volumen, P0.1, okluzijski tlak, tlak platoja in delovni tlak 
(12, 13).

Tlak platoja (pplato) med spontanim dihanjem izmerimo med izvajanjem inspiratorne pavze 
v trajanju 2–3 sekunde. V kolikor je signal stabilen (jasno viden plato) lahko vrednosti ocčitamo 
in jih ocenimo kot realne. Tlak platoja je lahko enak prednastavljeni vrednosti PS ali nižji. Pri 
bolnikih, ki imajo visok dihalni dražljaj in močno aktivirajo inspiratorne mišice med PS, pride 
ob izvajanju indpiratorne pavze do sprostitve inspiratornih mišic in dodatnega porast tlaka v 
dihalih. Takrat je tlak platoja višji od nastavljenega PS (Slika 8). Če od tlaka platoja odštejemo 
vrednost celokupnega PEEPa dobimo vrednost delovnega tlaka (DP). Podobno kot pri asistira-
nem in kontroliranem dihanju stremimo k pplato, ki je nižji od 30 cm H2O, in DP, ki je nižji od 
15 cm H2O (13).

Slika 8.  Merjenje tlaka platoja pri spontanem dihanju na ventilator (CPAP/PS). Med aktiviranjem 
inspiratorne pavze (stanje brez pretoka) dosežemo tlak platoja. Minimalne oscilacije so 
pričakovane in se ne vpletajo v določanje Pplato. Če je krivulja pplato konkavna, konveksna, s 
časom narašča ali upada, je ne moremo ocenjevati. V drugem primeru je pplato višji od ppeak 
kar govori za sproščanje inspiratornih mišic med vdihom. AKtivacijo inpiratornih mišic med 
vdihom nazorno tudi kaže zaobljena krivulja pretoka v drugem primeru (v prvem primeru je 
krivulja pretoka padajoča!). Servo-u, Maquet. 
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Z manevorm P 0.1 (tlak v prvih 100 ms ob zaprti inspiratorni valvuli) ocenimo dihalni dražljaj pri 
bolniku med invazivnim predihavanjem.Manever lahko izvedemo z aktiviranjem kratke pavze ali 
pa ga ventilatoer izvede samodejno. Na začetku proženega vdiha programska oprema v trajanju 
100 ms zapre inspiratorno valvulo in izmeri negativni tlak, ki ga bolnik doseže. Časovni interval 
je prekratek, da bi ga bolnik zaznal, zato nanj nima zavestnega vpliva. Normalne vrednosti zna-
šajo med –3 in –5 cm H2O. Vrednosti, ki so bolj negativne od –5 cm H2O, pomenijo, da je bol-
nikov dihalni dražljaj previsok in lahko vodi v P-SILI, v primeru ekstubacije pa privede do hitre 
utrujenosti bolnikov in neuspeh ekstubacije. Vrednosti med 0 in –3 cm H2O kažejo na prenizek 
dihalni dražljaj. Nekateri ventilatorji podajajo vrednosti P0.1 kot pozitivne številke. Vrednosti 
> 5 cm H2O pomenijo premomerni dihalni dražljaj, vrednosti < 3 cm H2O pa prenizkega (Slika 9, 
Preglednica 1). 

Slika 10.  Nadzor med spontanim dihanjem na ventilatorju: Med spontanim dihanjem izvedemo 
ekspiratorno pavzo in izmerimo padec Paw. Negativna deflekcija tlaka v odsotnosti pretoka 
(siv pravokotnik, slika A) predstavlja Pocc (okluzijski tlak). Vrednost Pocc lahko dosega tudi 
negativne vrednosti (gre pod vrednost 0 na skali) zato vedno izmerimo absolutno vrednost 
(razliko med PEEP in najnižjo vrednostjo Pocc). Po definiciji je tlak, ki ga generirajo dihalne 
mišice negativen, zato za izračun prediktivnega Pocc uporabimo formulo z nekativnim 
koeficientom (Pmus = –3/4 x Pocc). Na sliki B (Elisa 800 VIT) prikazujemo meritev Pocc 
pri bolniku (PEEP = 5 cm H2O, Pocc = 4,5 H2O, prediktiven Pmu = –4 cm H2O. Vrednosti bolj 
negativne od minus 13 cm H2O vodijo v miotravmo in VALI. Meritev Pocc nam omogoči tudi 
oceno spremembe transpulmonalnih tlakov med vdihom (ΔPL,dyn), slika C: prediktiven 
ΔPL,dyn = ΔPaw, dyn –2/3xPocc. Opozoriti želimo, da je Pocc in P0.1 nista enaka oz 
zamenjljiva pojma. P0.1 predstavlja negativni tlak v prvih 100 ms ob pričetku vdiha in 
je neodvisen od upornosti, podajnosti in bolnikovega aktivnega truda. Pocc predstavlja 
negativni tlak, ki ga izvedejo bolnikove dihalne mišice med mirnih vdihom proti zaprtim 
valvulam na ventilatorju. ΔPaw, dyn: razlika tlakov ppeak – PEEP med spontanim dihanjem 
(PS, VS, NAVA, PAV+ ipd), Pocc: okluzijski tlak, ΔPL, dyn: razlika med transpulmonalnim 
tlakom med koncem vdiha in izdihom, ΔPes razlika med transpulmonalnim tlakom med 
koncem vdiha in izdihom.

A C

Tveganje za 
prekomerni napor

Tveganje za  
nezadostni napor

Pplato > 28 cmH2O
P0.1 (okluzijski tlak v prvih 100 milisekundah) < 3−5 cmH2O < 1 cmH2O
Expiratorni okluzijski tlak
PMP (predikcijski tlak inspirotornih mišic) 13−15 cmH2O
Predikcijska dinamična sprememba v PL 16−17 cmH2O
Ezofagealna manometrija
Inspiratorni PL > 20−25 cmH2O
Negativna sprememba Pes (ΔPes) > –12 do –8 cmH2O < –3 do –5 cmH2O
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B

Preglednica 1.  Nekateri kazalniki, ki jih spremljamo med spontanim dihanjem na ventilatorju (CPAP/
PS, PAV+, VS, NAVA) ali med asistiranim predihavanjem (ASV; Intelivent, WOBOW, 
BiPAP, A/C VCV, A/C PCV). Seveda lahko kazalnike spremljamo med SIMV. Gre za 
historično obliko predihavanja, ki je dokazano najmanj učinkovita oblika predihavanja 
za odvajanje.

Tveganje za 
prekomerni napor

Tveganje za  
nezadostni napor

Pplato > 28 cmH2O
P0.1 (okluzijski tlak v prvih 100 milisekundah) < 3−5 cmH2O < 1 cmH2O
Expiratorni okluzijski tlak
PMP (predikcijski tlak inspirotornih mišic) 13−15 cmH2O
Predikcijska dinamična sprememba v PL 16−17 cmH2O
Ezofagealna manometrija
Inspiratorni PL > 20−25 cmH2O
Negativna sprememba Pes (ΔPes) > –12 do –8 cmH2O < –3 do –5 cmH2O

Z izvajanjem ekspiratorne pavze med spontanim dihanjem določimo okluzijski tlak (Pocc). Z 
okluzijskim tlakom ocenimo mičnično moč inspiratornih mišic (Prediktiven Pmus). Normalne 
vrednosti Pmus so med 13 in 15 cm H20 (Slika 10, Preglednica 1). Vrednosti > 15 cm H2O kažejo 
na prekomerno krčenje dihalnih mišic in vodijo v miotravmo. Z izvajanjem Pocc hrati ocenimo 
dinamično spremembo v transpulmonalnem tlaku (Slika 10, Preglednica 1). Vrednosti večje od 
17 cm H2O predstavljajo prekomerni mišični napor in vodijo v miotravmo.

Če bolniku vstavimo hranilno gastrično sondo, ki omogoča ezofagealno manometrijo je mož-
no neposredno meriti ezofagealni tlak (Pes) in določiti transpulmonalnio tlak (PL), ki je razlika 
med alveolarnim in ezofagealnim tlakom (Slika 1). Meritve so še posebej pomembne pri bol-
nikih, kjer je prisotna visoka stopnja neujemanja med bolnikom in ventilatorjem, kjer želimo 
neposredno izmeriti transpulmonalne tlake in zagotoviti protektivno predihavanje.

Enaka načela zapredihavanje veljajo tudi za predihavanje med anestezijo (Slika 12). 
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Slika 12:  Predihavanje med anestezijo Predihavanje med splošno anestezijo. Še posebej pri debelih 
bolnikih svetujemo predoperativno preoksigenacijo z uporabo PEEP in PS (CPAP/PS), pri 
tem moramo paziti, da ne presežemo skupnega inspiratornega tlaka 15 cm H2O. Glede same 
koncentracije FiO2 med uvajanjem v anestezijo so mnenja deljena, vsekakor pri pričakovani 
težki intubaciji uporabimo čim višje koncetracije kisika. Sodobni aparati za anestezijo 
omogočijo hibridne oblike predihavanja ali celo delno avtomatizirane oblike. Pri prebujanju 
iz anestezije odsvetujemo aspiriranje iz tubusa, v kolikor je to potrebno, izvedemo odpiralni 
manever pred ekstubacijo. Po ekstubaciji svetujemo kratkotrajno uporabo CPAPa (PEEP 
3–5 cm H2O).

Splošna anestezija & kirurški poseg

Predoperativna 
preoksigenacija

CPAP CPAPCPAP + PS CPAP + PSVt 6–8 
mL/kg ITM

PEEP 6–8 
cm H2O

Odpiralni 
manevri

Pooperativna 
uporaba NIVa

Perioperativno profilaktično 
protektivno predihavanje

Analgezija, sedacij in relaksacija mora biti del svežnja obravnave bolnika med nadzorovanim 
predihavanjem. Svetujemo uporabo kratkodelujočih opiatov (sufentanil, remifentanil), hlapnih 
anestetikov (izoflurana, sevofluranam desflurana) ali propofola. Sevofluran zmanjša lokalni in 
sistemski vnenti odgovor pri bolnikih z ARDS. Številne smernice odsvetujejo uporabo benzodia-
zepinov za sedacijo. Z uporabo mišičnih relaksantov v obdobju prvih 72 ur povečamo preživetje 
bolnikov z ARDS. Med uporabo mišičnih relaskasntov je potreben dober nadzor nad stopnjo 
sedacije. Svetujemo uporabo obposteljenih merilnikov globine sedacije (EEG oz bispektralni in-
deks, Narkotrend indeks, Patient State Index, ipd) (1). V pomoč nam je Berlinska klasifikacija 
ARDS (Slika 13). 

Slika 13.  Pristop k podpornemu zdravljenju bolnikov z ARDS. Kljub popularizaciji in neprestanemu 
ozaveščanju o ARDS gre za še vedno razmeroma slabo prepoznano in neustrezno 
klasificirano stanje. Prav tako je komplijanca do priporočil (predvsem upoštevanje Vt, DP in 
platoja) med kliniki izjmeno nizka.
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Zaključek 

Nadzorovano predihavanje je (zgolj in samo) oblika podpornega zdravljenja bolnikov z akutno 
dihalno odpovedjo ali akutnim poslabšanjem kronične dihalne odpovedi. Zavedati se moramo, 
da si z nadzorovanim predihavanjem (samo) kupujemo čas za ozdravitev pljuč oz osnovne bolez-
ni, ki je pripeljala do dihalne odpovedi. Pri obravnavi bolnikov moramo vedno dosledno upošte-
vati načela protektivnega predihavanja, personalizirati obravnavo bolnika v EIT (personalizirana 
hemodinamska, metabolna, ventilatorna, respiratona podpora) in imeti nizek prag za premesti-
tev bolnika v ustrezni center, ki ima izkušnje s naprednimi oblikami predihavanja in možnosti 
zdravljenja z ECMO (Slika 14).

Slika 14.  Pristop k predihavanju bolnika s hudo hipoksemijo.
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Neinvazivne oblike predihavanja

Barbara Hudournik

Izvleček

Neinvazivna dihalna podpora (NIV) pomeni zagotavljanje pozitivnega tlaka v dihalih brez upo-
rabe tubusa ali trahealne kanile. Neprekinjen pozitiven tlak v dihalih preprečuje kolaps alveo-
lov konec izdiha in izboljša oksigenacijo. NIV v ožjem pomenu izvajamo prek ventilatorjev, kjer 
lahko poleg neprekinjenega pozitivnega tlaka konec izdiha dodamo tudi podporo spontanim 
vdihom in/ali zagotovljene vdihe.

NIV ima številne prednosti pa tudi omejitve. Z upoštevanjem obojih in poznavanjem metode 
lahko NIV uspešno uporabljamo za preprečevanje intubacije in zmanjšanje umrljivosti predvsem 
pri bolnikih s pljučnim edemom in poslabšanjem KOPB, kjer je uporaba NIV najbolj podprta z 
dokazi.

Uvod

Neinvazivne oblike predihavanja (NIV) imajo svoje začetke v 80. letih prejšnjega stoletja. Pri tej 
obliki podpore zagotavljamo pozitiven tlak v dihalnih poteh prek različnih vmesnikov, kot so 
nosni katetri, nosne, nosno-ustne in obrazne maske ali čelade. Prednost je manjša invazivnost 
postopkov za bolnika, ki je lahko med predihavanjem buden in sposoben komunikacije z okolico. 
Neinvazivne oblike predihavanja so se sprva uporabljale pri bolnikih s kronično obliko dihalne 
odpovedi, kot so bolniki s kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB) in bolniki z nevrolo-
škimi obolenji, v zadnjih dveh desetletjih pa se uspešno uporabljajo tudi pri akutni dihalni odpo-
vedi. Ključno za uspešno uporabo NIV je poznavanje prednosti in pomanjkljivosti metode. Ob 
pravilni (in pravočasni) uporabi lahko NIV nadomesti invazivno predihavanje ali pa se uporablja 
kot dodatna podpora pred obdobjem invazivnega predihavanja ali po njem.

Načela delovanja in oblike neivazivne dihalne podpore

Pri NIV prek različnih vmesnikov s pomočjo ventilatorja ali pretočnih ventilov zagotavljamo 
pozitiven tlak v dihalnih poteh. Pozitiven tlak pri bolnikih z dihalno odpovedjo izboljša oksi-
genacijo, zmanjša dihalno delo, zmanjšuje kongestijo pljuč in preprečuje ponavljajoči se kolaps 
alveolov konec izdiha. Zmanjšuje predobremenitev desnega in poobremenitev levega prekata, 
kar ima lahko ugodne učinke na hemodinamiko. V primerjavi z invazivnim predihavanjem ima 
NIV manjše tveganje za bolnišnično okužbo spodnjih dihal in vnetje obnosnih votlin.

»Predstopnjo« NIV predstavlja zdravljenje s kisikom z visokimi pretoki, ki ga dovajamo 
prek prilagojenih nosnih kanil (angl. high flow oxygen therapy, HFOT), kjer z visokimi pretoki 
ustvarimo omejen pozitiven tlak v dihalih. Ta je odvisen od hitrosti pretoka in znaša približno 
0,7 cm H2O za vsakih 10 L/min pretoka (če ima bolnik zaprta usta, sicer pa zgolj polovico). Viso-
ki pretoki zagotavljajo tudi boljši nadzor nad dejanskim odstotkom kisika v vdihanem zraku, ki 
lahko pri tahipnoičnih bolnikih na nizko pretočnih sistemih za dovajanje kisika zelo niha. Kisik 
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je treba vlažiti in ogrevati, sicer lahko povzroči okvaro sluznice zgornjih dihal. Uporabljamo pre-
toke v razponu 10–60 L/min.

Neprekinjen pozitiven tlak v dihalih (ang. CPAP – continous positive airway presure) 
zagotavlja pozitiven tlak konec izdiha (ang. positive end-expiratory pressure – PEEP) brez do-
datne podpore bolnikovim spontanim vdihom. Ker s to obliko podpore ne moremo vplivati na 
minutno ventilacijo, je primerna predvsem za hipoksemično, manj pa za hiperkapnično dihalno 
odpoved. Ta oblika podpore je tako učinkovita pri bolnikih s srčnim popuščanjem, saj ima poleg 
dobrega vpliva na oksigenacijo tudi ugodne hemodinamske učinke. Oblike NIV, ki ponujajo še 
dodatno podporo pri vdihu, se pri teh bolnikih v študijah niso izkazale za bolj učinkovite. Za 
izvedbo CPAP-a potrebujemo bodisi visoko pretočne Venturijeve ventile, kjer nastavimo tlak in 
odstotek kisika z nastavitvijo pretoka zraka in kisika, pomagamo pa si s tabelami (slika 1), ali pa 
tlak uravnavamo s pomočjo ventilov, ki so sestavni del vmesnikov.

Slika 1.  Pretočni mešalec in tabela za nastavitev tlaka in odstotka kisika

CPAP lahko nastavimo tudi na ventilatorju. Če ta ne omogoča zgolj CPAP-a, izberemo podporno 
predihavanje s tlačno podporo, ki pa jo nastavimo na 0 cm H2O. Izberemo še odstotek kisika, 
ki ga prilagodimo bolnikovim potrebam in omejitvam. Pri hemodinamsko stabilnih bolnikih z 
dihalno odpovedjo zaradi srčnega popuščanja izbiramo višji začetni tlak (do največ 20 cm H2O), 
ki ga nato prilagodimo glede na učinek. Pri bolnikih z obstruktivno motnjo dihanja izbiramo 
nižje vrednosti (običajno 4-6 cm H2O). Pozorni moramo biti tudi na pretok plinov, saj lahko pri 
prenizkih pretokih pride do zastajanja izdihanega zraka in s tem CO2 v vmesniku. Ker je izdihan 
zrak vlažen, nas lahko na zastajanje opozori nabiranje kondenza v vmesniku.

NIV v ožjem pomenu besede so podporne oblike predihavanja, kjer poleg neprekinjenega 
pozitivnega tlaka v dihalnih poteh podpremo še vsak bolnikov spontani vdih, dodamo pa lahko 
tudi zagotovljene vdihe. Podpora spontanim vdihom je vedno tlačna, zagotovljeni vdihi pa so 
lahko tudi volumsko nadzorovani, vendar je ta oblika zaradi neizogibnega puščanja dihalnega 
sistema manj primerna. Zato tudi pri zagotovljenih vdihih običajno uporabljamo tlačno kontrolo. 
Pri nastavitvah upoštevamo, da naj najvišji tlak ne presega 20 cm H2O (torej naj bo seštevek PE-
EP-a in tlačne podpore pri spontanih ali tlačne kontrole pri zagotovljenih vdihih manj ali enak 20 
cm H2O). Tudi tukaj smo pozorni na pretok plinov, ustrezno pa moramo nastaviti tudi sprožilec 
(ang. trigger). Običajno je pri NIV potrebno sprožilec nastaviti višje (manjša občutljivost) zaradi 
večje podajnosti in puščanja sistema. S tem preprečimo prekomerno proženje vdihov (ang. au-
totriggering). Premalo občutljiv sprožilec lahko po drugi strani vodi v neujemanje bolnika z ven-
tilatorjem in povečanje dihalnega dela. Ker lahko z NIV povečamo minutni dihalni volumen, je 
primeren tudi za bolnike s hiperkapnično dihalno odpovedjo. Pri bolnikih z obstruktivno motnjo 
dihanja nastavimo PEEP na 4-6 cm H2O, tlačno podporo pa tako, da zagotavljamo zadosten di-
halni volumen. Če ob tem ne dosegamo zadostnega minutnega dihalnega volumna, dodamo za-
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gotovljene vdihe. Naš cilj je minutni volumen, ki zagotavlja zadostno oksigenacijo in vzdrževanje 
CO2 v območju normalnih acido-baznih vrednosti. Za boljše ujemanje bolnika z ventilatorjem 
moramo prilagoditi tudi sprožilec za izdih (Esens).

Vmesniki

Izbiramo lahko med nosno-ustno masko, obrazno masko in čelado. Za HFOT uporabljamo pri-
lagojene nosne katetre. Vmesniki za CPAP lahko imajo že vgrajene ventile za uravnavanje tlaka, 
ki so bodisi nastavljivi ali jih menjamo za različne vrednosti PEEP. Prednosti nosno-ustne maske 
so predvsem enostavnost uporabe, boljše ujemanje z ventilatorjem in možnost aplikacije inha-
latorne aerosolne terapije (ker ne pokriva oči). Slabost je, da ni primerna za bolnike z brado ali 
za brezzobe (slabše tesnjenje), povzroča razjede zaradi pritiska na obrazu, draži oči, otežena sta 
govor in hranjenje, večja je nevarnost aspiracije. Obrazna maska je udobnejša, primerna tudi za 
brezzobe, vendar ne dovoljuje uporabe aerosoa. Čelade povzročajo manj poškodb kože, vendar 
je zaradi velike podajnosti in prostornine sistema ujemanje z ventilatorjem slabše, kar lahko vodi 
v povečanje dihalnega dela. Večja je tudi nevarnost kopičenja CO2. Tudi tukaj ni možna uporaba 
aerosolne terapije, zaradi hrupa pa je otežena komunikacija.

Pri nastavitvi parametrov moramo upoštevati mrtvi prostor, ki ga vmesniki predstavljajo, 
vendar je pomembno vedeti, da manjši ko je vmesnik, bolj se njegov notranji volumen ujema z 
mrtvim prostorom vmesnika. Tako pri 110 ml veliki nosno-ustni maski (dodatni) mrtvi prostor 
znaša približno 100 ml, pri 10 L veliki čeladi pa zgolj okrog 370 ml (oziroma približno polovico 
dihalnega volumna za največje vmesnike).

Slika 2.  Čelada z nastavljivim ventilom, maska z zamenljivim ventilom in primer zamenljivih ventilov

Izbira bolnika, indikacije in kontraindikacije

NIV se lahko uporablja v različnih okoljih: na terenu, v urgentni ambulanti, na oddelkih, najpogo-
steje pa na intenzivnih oddelkih, kjer dela usposobljeno osebje in je omogočen nepretrgan nadzor. 
Z uporabo NIV se želimo bodisi izogniti intubaciji bodisi preprečiti nadaljnje poslabšanje stanja 
pred intubacijo, z uporabo NIV po ekstubaciji pa lahko pri nekaterih bolnikih skrajšamo čas inva-
zivnega predihavanja. Najpogosteje se uspešno uporablja pri bolnikih z akutnim poslabšanjem (AE, 
ang. Acute Exacerbation) KOPB in kardiogenim pljučnim edemom, primerni pa so tudi (nekateri) 
bolniki s pljučnico, bolniki s poškodbo prsnega koša, tisti z živčno-mišičnimi obolenji, bolniki s 
cistično fibrozo, ob pravilni izbiri bolnika, vmesnika in nastavitev ventilacije pa tudi bolniki z aku-
tnim poslabšanjem astme in bolniki z ARDS (akutni respiratorni distres sindrom).

Napovedni dejavniki, ki govorijo v prid uspeha NIV, so nižja starost, nižja vrednost po APA-
CHE lestvici, sodelujoč bolnik, intaktno zobovje, blaga hiperkapnija in blaga acidoza. NIV ver-
jetno ne bo uspešen pri bolnikih s KOPB, ki imajo nižji FEV1 (forsiran ekspiratorni volumen 
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v 1 s) in hujše poslabšanje, pri srčnih bolnikih pa so napovedniki slabšega uspeha višja starost, 
širši QRS kompleks v EKG, hiponatriemija, nizek iztisni delež levega prekata, hipotenzija, akutni 
koronarni dogodek, močno povišan (pro)BNP (ang. Brain Natriuretic Peptide) in več predhodnih 
hospitalizacij zaradi srčnega popuščanja. Indikacije in kontraindikacije za NIVso zbrane v tabeli 1.

Tabela 1.  Indikacije in kontraindikacije za NIV

INDIKACIJE KONTRAINDIKACIJE

Frekvenca dihanja > 25 min Zastoj dihanje

Dispnoa Šok, hemodinamska nestabilnost

Uporaba pomožne dihalne muskulature Huda hipoksija

Hipoksemija Huda acidoza

Akutna respiratorna acidoza (pH 7,10–7,35) Nezmožnost izkašljevanja

Zmerna hiperkapnija (pCO2 6–12 kPa) Nevarnost aspiracije

Motnja zavesti, nesodelujoč bolnik

V primerjavi s standardno terapijo NIV zmanjša potrebo po intubaciji, skrajša čas hospitalizacije, 
hitro izboljša simptome in zmanjša umrljivost (po nekaterih podatkih tudi za 50 %) pri bolnikih z 
AE KOPB. Uspeh je manj izrazit pri tistih bolnikih, ki v kontekstu AE KOPB nimajo hiperkapnije, 
zato ERS (European Respiratory Society) pri teh bolnikih NIV ne priporoča (šibko priporočilo, 
malo dokazov). Pri bolnikih s srčnim popuščanjem tako CPAP kot NIV zmanjša potrebo po intu-
baciji, skrajša čas hospitalizacije in umrljivost v primerjavi s standardno terapijo. Pri teh bolnikih 
se priporoča uporaba že v predhospitalnem okolju, kadar je to mogoče. Perioperativna uporaba 
NIV (med posegom in po njem) zmanjša število zapletov pri kirurških bolnikih. Pri imunokom-
promitiranih so podatki o uspehu NIV nasprotujoči. Pri teh bolnikih je število zapletov, poveza-
nih z invazivnim predihavanjem, pomembno večje. Hkrati pa je v tej skupini bolnikov umrljivost 
v primeru neuspeha NIV zelo velika, zato naj bo poskus NIV kratek in skrbno nadzorovan. Pri 
bolnikih s cistično fibrozo in difuznimi bronhiektazijami uporabljamo NIV kot premostitveno 
terapijo med okužbami in v obdobju do transplantacije pljuč. Pri bolnikih z boleznimi živčevja, z 
živčnomišičnimi in mišičnimi obolenji lahko dolgotrajna uporaba NIV omogoča preživetje brez 
potrebe po traheotomiji. Zanimiva je možnost uporabe NIV pri bolnikih z (blagim) ARDS. V 
manjši kontrolirani študiji so dokazali, da lahko uporaba vmesnikov, ki bolje tesnijo (torej čela-
da), pomembno zmanjša potrebo po intubaciji in izboljša preživetje. Tudi za NIV pri bolnikih z 
ARDS veljajo načela zaščitnega predihavanja, kar pa zaradi težjega nadzora tlakov in dejanskega 
dihalnega volumna močno omejuje uporabo NIV v tem kontekstu.

NIV lahko uporabimo za skrajšanje trajanja invazivnega predihavanja. Uspešno se uporablja 
za preprečevanje ponovne intubacije pri bolnikih z akutnim poslabšanjem kronične dihalne od-
povedi, ki ne prestanejo testa spontanega dihanja, in pri bolnikih, kjer je test sicer uspešen, ven-
dar imajo večje tveganje za ponovno dihalno odpoved. Pri uporabi NIV v tem kontekstu je pot-
rebna velika previdnost, saj imajo bolniki, ki kljub uporabi NIV potrebujejo ponovno intubacijo, 
pomembno večjo umrljivost. Tako NIV kot HFOT se uspešno uporabljata za preoksigenacijo 
pred intubacijo. NIV se lahko uporablja pri bolnikih, ki niso kandidati za invazivno predihavanje. 
V primeru uporabe NIV v sklopu paliativnega zdravljenja je naš glavni cilj omilitev bolnikovih 
simptomov.

Pri bolnikih s covid-19 pljučnico lahko z NIV po podatkih iz literature preprečimo intubacijo 
v skoraj polovici primerov, vendar je umrljivost pri bolnikih, ki kljub NIV potrebujejejo intuba-
cijo, izjemno velika. Preliminarni podatki študije RECOVERY-RS kažejo, da HFOT ne zmanjša 
potrebe po intubaciji in umrljivosti v primerjavi s standardno terapijo s kisikom.
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Tabela 2.  Osnovne nastavitve pri nekaterih boleznih.

BOLEZEN Oblika 
podpore

Vmesnik Začetna 
nastavitev 

PEEP  
(cm vode)

Tlačna 
podpora/
kontrola

(cm vode)

Začetna 
nastavitev 
sprožilca

% kiska Začetna 
nastavitev 

Esens

Pljučni edem CPAP Maska
Čelada

10–15 cm, 
titracija 
navzdol

 /  / 100 %,
titracija 
navzdol

 /

Pljučni edem
(če CPAP ne 

zadošča)

NIV Maska* 10–15 cm, 
titracija 
navzdol

5–10,
titracija 
glede na 
učinek

2l/min 100 %,
titracija 
navzdol

≤ 25 %

AE KOPB NIV Maska# 4–6 cm
titracija 
navzgor

5–10 cm 2l/min Za sat 
88–92 %

≥ 25 %F

ARDS NIV Čelada$ 8–10 cm 5–12 cm 2l/min Za sat 
≥ 94 %

≤ 25 %

* Maska zaradi manjše podajnosti v primerjavi s čelado omogoča boljše ujemanje z ventilatorjem in zmanjša dihalno delo
# Maska v primerjavi s čelado manj kopiči CO2
F  Bolniki s KOPB imajo visoko časovno konstanto (produkt podajnosti in upornosti) in podaljšan izdih
$
  Čelada v primerjavi z masko manj pušča in tako zagotavlja bolj stabilen PEEP

Nadzor med NIV

Med NIV je potreben stalen nadzor saturacije krvi s kisikom s pulznim oksimetrom. Neinvazivni 
nadzor CO2 konec izdiha med NIV ni zanesljiv. Za nadzor pCO2 ter acidobaznega stanja in po-
trditev ustreznosti saturacije tako po začetku terapije z NIV pogosto ponavljamo plinsko analizo 
arterijske krvi (PAAK). Potreben je tudi nadzor nad kliničnim stanjem bolnika. Če se simptomi 
ne popravijo, če bolnik NIV ne prenaša, če pride do poslabšanja stanja zavesti, če ni izboljšanja 
v PAAK ali če se pojavi hemodinamska nestabilnost, je terapija z NIV neuspešna. Začetna ocena 
primernosti NIV naj traja največ 2 uri. Posebno pozornost namenimo prebavnemu traktu. NIV 
lahko povzroči napihnjenost želodca in posledično bruhanje. Nevarnost aspiracije med NIV je še 
posebej velika, kadar uporabljamo manjše vmesnike in pri bolnikih z motnjo zavesti.

Pri nekaterih bolnikih po začetku NIV sicer pride do izboljšanja v PAAK, vendar bolniki NIV 
slabo prenašajo (tiščanje vmesnika, občutek pomanjkanja zraka, klavstrofobija, ropot, sušenje 
sluznice). V več manjših študijah so potrdili uspešno uporabo kratkodelujočega opiata remifen-
tanila in centralnega agonista receptorjev deksmedetomidina za blago sedacijo bolnikov med 
uporabo NIV.

Zaključek

NIV je oblika dihalne podpore, ki ima zaradi manjše invazivnosti široko področje uporabe v 
različnih okoljih. S pravilno uporabo NIV lahko zmanjšamo pogostost intubacije in omogočimo 
dihalno podporo tudi bolnikom, pri katerih invazivno predihavanje ni indicirano.
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Nadzor oksigenacije in odstranjevanja CO2  
med mehanskim predihavanjem

Andreja Möller Petrun

Izvleček

Mehansko predihavanje je ob pravilni indikaciji življenjsko pomemben premostitveni postopek 
s številnimi potencialnimi škodljivimi učinki. Osnovni cilj mehanskega predihavanja je zadostna 
oksigenacija tkiv in odstranjevanje ogljikovega dioksida (CO2). V prispevku so opisane možnosti 
nadzora oksigenacije in ustreznega odstranjevanja CO2 iz telesa. Nekaj besed je namenjenih tudi 
nadzorovanju pritiska v mešičku dihalne cevke. Nadzor fizikalnih spremenljivk mehanskega pre-
dihavanja je opisan v drugih prispevkih tega učbenika.

Uvod

Mehansko predihavanje je ne glede na vrsto praviloma premostitveno zdravljenje pri hudih obo-
lenjih pljuč, motnjah zavesti in delovanja dihalnega centra, motnjah živčno-mišičnega kompleksa, 
ki omogoča normalno dihanje, ter pri hujših akutnih oblikah popuščanja srca. Potrebno je tudi 
med splošno anestezijo.

Osnovni cilj mehanskega predihavanja je zagotavljanje ustrezne oksigenacije krvi in tkiv ter 
zadostno odstranjevanje CO2. 

Mehansko predihavanje je precej nefiziološki postopek, zato je njegovo učinkovitost in neže-
lene učinke treba nadzirati. 

Kot pri vsakem nadziranju (monitoriranju) nekega postopka ali zdravljenja moramo tudi v 
tem primeru odgovoriti na 3 vprašanja:
• zakaj nadzirati (monitorirati),
• kako zanesljiva (dobra) so orodja/metode nadzora,
• ali nadziranje vodi do sprememb v zdravljenju in ima vpliv na klinični izhod bolnika?

Osnovne metode nadzora mehanskega predihavanja

Nadzor parametrov mehanskega predihavanja

Zaradi vpliva mehanskega predihavanja na številne fiziološke procese v telesu, posebej na di-
hala in srčno-žilni sistem, moramo pri mehansko predihavanih bolnikih nadzirati vsaj osnovni 
nabor parametrov. Nujno je spremljanje krvnega tlaka ter srčne frekvence in ritma. Nadzor nad 
učinkovitostjo predihavanja naj obvezno vključuje vsaj še nasičenost hemoglobina s kisikom v 
periferni krvi (SpO2), CO2 v izdihanem zraku (EtCO2), tlake v dihalnih poteh, dihalni volumen 
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(Vt), frekvenco dihanja, rezistenco in podajnost. Plinsko analizo arterijske krvi (PAAK) opravi-
mo običajno 15 minut po uvedbi mehanskega predihavanja in pri vsaki spremembi parametrov 
predihavanja oziroma pomembnih spremembah bolnikovega stanja. 

Pulzna oksimetrija

Pulzna oksimetrija je že nekaj časa zlati standard tako pri nadziranju mehanskega predihavanja 
kot pri nadzoru zadostne oksigenacije spontano dihajočih bolnikov. Ameriško anesteziološko 
združenje (ASA) jo priporoča kot del osnovnega nadzora bolnikov med anestezijo od leta 1990. 
Njen glavni namen je preprečevanje hipoksemije, zadnja leta pa tudi hiperoksije. Je nepogrešljiva 
obposteljna metoda nadzora v operacijski dvorani, med proceduralno sedacijo, v enoti intenzivne 
terapije, na oddelkih, na terenu in pri določenih bolnikih v domačem okolju. Uporaba pulzne 
oksimetrije dokazano zmanjšujejo potrebo po invazivnih metodah merjenja oksigenacije krvi 
(PAAK) ter je zanesljiv zgodnji pokazatelj hipoksemije. Gre za kombinacijo spektrometričnega 
merjenja zasičenosti arterijske krvi s kisikom in pletizmografije. Spektrometrično merjenje te-
melji na dejstvu, da oksigeniran in neoksigeniran hemoglobin (Hb) absorbirata svetlobo različne 
valovne dolžine − oksigeniran Hb bolje absorbira rdečo svetlobo (660 nm), neoksigeniran Hb 
infrardečo svetlobo (940 nm). Pri presvetljevanju tkiv z omenjenima valovnima dolžinama tkiva 
absorbirajo konstantni del svetlobe (bazična absorpcija), absorpcija hemoglobina pa se spreminja 
glede na srčni cikel − pulzacije arterijske krvi v žilju (angl. pulse added absorption). Tako nastane 
pulzni val, ki ga vidimo na monitorju (pletizmografija), od tod ime pulzni oksimeter. Vsak pulzni 
val na monitorju predstavlja volumen arterijske krvi znotraj enega srčnega cikla. Oksimeter izra-
čuna zasičenost hemoglobina v arterijski krvi s kisikom na podlagi razmerja korigiranih pulzatil-
nih amplitud obeh valovnih dolžin. 

Zanesljivost merjenja SpO2 je zmanjšana:
• pri hudi vazokonstrikciji − premajhnem pulznem valu,
• pri premikanju bolnika − artefakti,
• pri pulzacijah v venskem sistemu, 
• pri prisotnosti methemoglobina − lažno nizke vrednosti SpO2,
• pri prisotnosti karboksihemoglobina − lažno visoke vrednosti SpO2,
• pri zelo nizkih vrednostih SaO2 (< 70 %) − SpO2 je bil validiran na zdravih odraslih, pri ka-

terih so inducirali hipoksijo do vrednosti SaO2 70 %, pod to vrednostjo so vrednosti SpO2 
ekstrapolirane in manj zanesljive,

• pri hiperoksiji − zaradi sigmiodne oblike disociacijske krivulje Hb za kisik, vrednosti SpO2 > 
97 % ne sovpadajo z delnim tlakom kisika v arterijski krvi (paO2),

• pri uporabi elektrokavterja, močne svetlobe, fiberoptičnega svetlobnega vira in infrardečih 
grelnih virov (dojenčki).
Obstajajo oksimetri s 4 valovnimi dolžinami, ki ločijo methemoglobin in karboksihemoglobin. 
Z oceno amplitude vala in položaja zareze na valu (angl. notch) lahko okvirno ocenjujemo 

bolnikov volumski status in tonus žilja. Pri hipovolemiji amplituda pulznega vala zaradi manjšega 
venskega povratka med izdihom sinhrono z dihalnim ciklom bolj variira.

Pulzna oksimetrija dobro korelira s saturacijo Hb v arterijski krvi (SaO2), izmerjeno s pomočjo 
PAAK, pri vrednostih do SpO2 97 % ter > 70 %. Dodatna uporabna vrednost pulzne oksimetrije je 
računanje razmerja med SpO2 in odstotkom kisika v vdihani zmesi (FiO2), ki je dobra neinvazivna 
alternativa invazivnemu merjenju razmerja paO2/FiO2 (Carrico index) pri bolnikih z ARDS. Velja 
namreč SpO2 /FiO2 = 64 + 0.84 x (paO2 /FiO2). 

Pri večini kritično bolnih se priporoča vzdrževanje ciljne vrednosti SpO2 94−98 %, kar je naju-
godnejše razmerje med nevarnostjo hipoksemije in škodo, ki jo povzroča hiperoksija. Pri bolnikih 
s hujšo obliko KOPB so običajne priporočene vrednosti SpO2 88−92 %. 
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Transkutano merjenje delnega tlaka kisika v kapilarni krvi (ptCO2)

Gre za merjenje delnega tlaka kisika v kapilarni krvi s pomočjo Clarkove elektrode in lokalnega 
segrevanja tkiva za vazodilatacijo kapilar. Metoda je uporabna pri novorojenčkih. Pri odraslih 
kritično bolnih je metoda zelo nenatančna zaradi pogosto prisotne slabe perfuzije perifernih tkiv. 

Bližnja infrardeča spektroskopija – NIRS (angl. near infrared spectroscopy)

Temelji na enakem načelu kot pulzna oksimetrija, le da uporablja valovne dolžine 700−1100 nm, ki 
prodrejo globlje v tkiva (skozi lobanjo). Na poti skozi tkiva pride do delnega odboja svetlobe, delno 
do razpršitve, delno do absorpcije v mioglobinu, hemoglobinu. Na podlagi tipične absorpcije oksi-
geniranega/deoksigeniranega Hb naprava izračuna oksigenacijo presvetljenega tkiva. Pomemben je 
trend vrednosti. NIRS se najpogosteje uporablja za spremljanje možganske oksigenacije, lahko tudi 
za spremljanje oksigenacije perifernih tkiv (najpogosteje na podlahti ali tenarju). Posebne elektrode 
za novorojenčke omogočajo spremljanje oksigenacije notranjih organov (npr. ledvic, jeter).

Kapnometrija/kapnografija

Kapnometrija je merjenje koncentracije CO2 v dihalnem ciklu, kapnografija je grafični prikaz. Mer-
jenje je možno v relaciji s časom (časovna kapnografija) ali volumnom (volumetrična kapnografija). 
Gre za metodo nadzora ventilacije in odstranjevanja CO2. Najpogosteje se kot prikaz uporablja tlak 
CO2 na koncu izdiha (EtCO2). Časovna kapnografija je s strani ASA od leta 1991 priporočena kot del 
osnovnega nadzora bolnika med splošno anestezijo. Nepogrešljiva je tudi kot potrditev pravilne lege 
dihalne cevke (tubusa). Metoda izbora merjenja EtCO2 je neprekinjeno merjenje v glavnem toku di-
halnih plinov (angl. mainstream) ali s pomočjo odsesavanja dela dihalne mešanice prek posebne cevke, 
nameščene čim bližje dihalne cevke (angl. sidestream). Metodi za merjenje CO2 sta absorpcijska spek-
trometrija CO2 v infrardečem spektru, kjer je delež absorbirane svetlobe sorazmeren koncentraciji CO2 
v dihalni zmesi, ali merjenje s pomočjo masne spektrometrije. Obe metodi sta primerljivo zanesljivi. 

Slika 1.  Primeri kapnografov merjenja EtCO2 (delnega tlaka CO2 v izdihu) v času. a) normalni kapnograf,  
b) po odklopu krivulja izgine, c) pri obstrukciji v dihalnih poteh je naraščanje krivulje CO2 

počasnejše, d) na koncu izdiha so vidne kontrakcije srčne mišice. Med vdihom CO2 ni prisoten, 
razen v primeru e), ko odstranjevanje CO2 iz dihalne zmesi ni zadostno in pride do ponovnega 
vdihavanja. Pri poskusih bolnikovega spontanega dihanja f) je na krivulji CO2 vidna zareza.
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V fizioloških perfuzijsko-ventilacijskih pogojih vrednost EtCO2 dobro sovpada z vrednostjo 
delnega tlaka CO2 v arterijski krvi (paCO2) in je običajno 0,13−0,7 kPa (1−5 mmHg) manjša 
od paCO2. EtCO2 je v teh pogojih tudi dober približek alveolarne koncentracije CO2 (pACO2). 
Na podlagi EtCO2 tako lahko ocenjujemo normo-, hipo- oziroma hiperventilacijo. Med splošno 
anestezijo in v zadnjem času tudi med proceduralno sedacijo je tako nepogrešljiva metoda nadzo-
ra učinkovitosti predihavanja (dihanja), ki pomembno prispeva k bolnikovi varnosti. Pri kritično 
bolnih merjenje EtCO2 pogosto ne korelira dobro s paCO2. Kritično bolni imajo pogosto neuje-
manje ventilacije in perfuzije, ki se poleg tega še spreminja, lahko imajo pomembno obstruktivno 
motnjo ali pa velike spremembe minutnega volumna srca.

Pri povečanem predihavanju mrtvega prostora (npr. pljučna embolija) se razlika med EtCO2 in paCO2 
poveča, saj se izdihani CO2 razredči v povečanem volumnu mrtvega prostora. Razliko med EtCO2 in paCO2 
ugotavljamo s PAAK. Pri obstruktivni motnji pride do nepopolnega izdihanja in retence CO2. Nenadno 
zmanjšanje minutnega volumna srca povzroči neravnovesje, ki mu sledi spremenjeno izločanje CO2.

Vrednost EtCO2 je odvisna tudi od metabolizma. Tako nenadna hipotenzija, srčni zastoj ali 
masivna pljučna embolija privedejo do nenadnega padca EtCO2. Nenadni padec EtCO2 se pojavi 
tudi pri nenamerni ekstubaciji, nenamernem odklopu dihalnih cevi ali kivete za merjenje EtCO2, 
zapori dihalne poti. Obratno pride do povečanih vrednosti EtCO2 pri neustreznem odstranjevanju 
CO2 iz dihalne zmesi (predvsem med anestezijo), pri povečanem metabolizmu, povečanem minu-
tnem volumnu srca ter pri maligni hipertemiji, vendar sprememba EtCO2 običajno ni nenadna. 
Prav tako je naraščajoča vrednost EtCO2 znak kakovostne srčne masaže med oživljanjem.

V splošnem je pri kritično bolnih treba vrednost EtCO2 pri vrednotenju bolnikovega stanja in 
učinkov terapije upoštevati z določeno previdnostjo ob zavedanju vseh zgoraj omenjenih vplivov.

Volumetrična metoda je dražja in manj razširjena v enotah intenzivne terapije. Poleg merjenja 
EtCO2 je potrebno hkratno merjenje izdihanega volumna s pomočjo in-line pnevmotahografa. Volum-
ski kapnograf razdelimo v 3 faze, kot je prikazano na sliki 2. Prednost volumske kapnografije je možnost 
neprekinjenega neinvazivnega merjenja izdihanega volumna, volumna izdihanega CO2 v enem izdihu 
in v minuti, povprečni izdihan pCO2 ter volumen dihalnih poti (mrtvi prostor) in alveolov (alveolarni 
dihalni volumen). Če poznamo paCO2 pa lahko izračunamo razmerje med fiziološkim mrtvim prosto-
rom in dihalnim volumnom, razmerje med alveolarnim mrtvim prostorom in dihalnim volumnom ipd.

Slika 2.  Volumetrični kapnograf z zelenimi navpičnicami, razdeljen v 3 faze. Faza I: vdih in začetek izdiha, 
ki vsebuje zrak iz prevodnega dela dihalnih poti. Faza II: prehod iz anatomskega v fiziološki mrtvi 
prostor. Faza III: zrak iz alveolov. Volumen izdihanega CO2 je enak površini pod krivuljo EtCO2.
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Legenda: Vt − dihalni volumen, Vam − volumen anatomskega mrtvega prostora, Valv − alveolarni volumen, Vfm − volumen fiziološkega mrtvega prostora,
Vef-alv − učinkoviti dihalni volumen alveolov, EtCO2 − delni tlak CO2 na koncu izdiha, paCO2 − delni tlak CO2 v arterijski krvi, ECO2 − mešani izdihani delni tlak CO2
Prirejeno po Verscheure et al (9)
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Ker na meritve volumske kapnografije vplivajo vse spremembe ventilacije, perfuzije in njunega 
razmerja, ima metoda potencial za vrednotenje tako respiratorne kot srčno-žilnih funkcij. Dodat-
no se ponuja možnost ugotavljanja volumske odzivnosti in merjenja minutnega volumna srca. Za 
obe metodi je največ zanesljivih podatkov pri bolnikih med splošno anestezijo, pri kritično bolnih 
so ti podatki zelo omejeni predvsem zaradi zelo heterogenih skupin preiskovancev. Obstajajo tudi 
zelo omejeni podatki iz raziskav na ljudeh o možni optimizaciji rekrutiranja alveolov, po katerih 
naj bi največje vrednosti razmerja fiziološkega mrtvega prostora in dihalnega volumna, ki jih do-
bimo pri nastavljanju PEEP-a, dobro korelirale z največjo podajnostjo dihal. Napovedovanje prog-
noze bolnikov z ARDS je možno z izračunavanjem razmerja med fiziološkim mrtvim prostorom 
in dihalnim volumnom v zgodnji in srednji fazi ARDS. Večje razmerje med fiziološkim mrtvim 
prostorom in dihalnim volumnom pomeni slabšo prognozo. Heterogenost preiskovanih skupin 
kritično bolnih in majhnih vzorcev za zdaj ne dopušča posplošenih priporočil za rutinsko upo-
rabo omenjenih možnosti nadzora pri kritično bolnih. Podroben opis je na voljo v članku Kreita.

Plinska analiza arterijske krvi − PAAK

PAAK je invazivna metoda merjenja delnih tlakov kisika (paO2) in CO2 (paCO2) v arterijski krvi. 
Omogoča tudi izračun zasičenosti hemoglobina s kisikom (SaO2) in vpogled v acidobazni status. 
Zanjo potrebujemo ustrezno odvzet vzorec arterijske krvi v liofilizirano brizgo ali pa navadno 
brizgo v primeru uporabe obposteljnih analizatorjev. Meritev delnega tlaka kisika poteka s po-
močjo Clarkove elektrode, delni tlak CO2 pa spektrofotometrično. Dobljene vrednosti odražajo 
stanje v telesu v trenutku odvzema vzorca krvi, zato je PAAK treba ponavljati. paO2 je normalno 
10−13 kPa, pCO2 pa 4,5−6 kPa. Merjenje paCO2 s PAAK je zlati standard nadzora ventilacije. S 
pomočjo paO2 lahko izračunamo delni tlak kisika v alveolih, Carrico index, dostavo kisika tkivom 
ipd. Za podroben opis priporočam v branje članek Castro in sod.

Merjenje pritiska v tesnilnem mešičku dihalne cevke

Tesnilni mešiček na dihalni cevki in trahealni kanili ima dve nalogi: 
• preprečevanje zatekanja izločkov v dihala,
• tesnjenje dihalne cevke v sapniku in posledično zagotavljanje ustreznega tlaka v dihalnih po-

teh med mehanskim predihavanjem.
Moderni mešički imajo velik volumen, njihov pritisk na sluznico sapnika je majhen (angl. 

low-pressure, high-volume cuff). S tem je zmanjšana možnost slabše perfuzije in pomembnih 
poškodb sluznice sapnika zaradi ishemije. Pritisk v mešičku se s časom spontano spreminja, spre-
membe so večje pri spremembah bolnikovega stanja ali manevrih, ki so potrebni med bolnikovo 
nego. Po podatkih iz literature pritisk v mešičku ne sme presegati 27−30 cm H2O. Puščanja dihalne 
zmesi med predihavanjem običajno ni, če je vrednost pritiska v mešičku nekoliko nad pritiskom v 
dihalnih poteh. Zato je priporočljivo nastaviti mehansko predihavanje tako, da pritiski v dihalnih 
poteh ne presežejo 25 cm H2O.

Slabost mešičkov z velikim volumnom je, da zatekanja izločkov ne preprečijo niti zelo veliki 
pritiski (60 cm H2O). Na mešičku se namreč naredijo žepi, mimo katerih lahko zatekajo izločki. 
Obstajajo pa tudi dokazi o tem, da je zatekanje izločkov in večja možnost za nastanek ventilatorske 
pljučnice pri pritiskih < 20 cm H2O. Tako je redno preverjanje pritiska v mešičku nujno potrebno 
za vzdrževanje primernega pritiska 20−30 cm H2O. Podatki pri bolnikih med splošno anestezijo 
namreč kažejo na to, da že krajša obdobja prekomernega pritiska v mešičku lahko povzročijo 
pomembno škodo.

Obstajajo različne tehnike merjenja pritiska v mešičku. Tehnika palpacije napihnjenosti kon-
trolnega balona s palcem in kazalcem ter napihovanje mešička do te mere, da avskultatorno ni 
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več slišno uhajanje zraka mimo dihalne cevke (test minimalnega okluzivnega pritiska) sta zelo 
subjektivni, nenatančni in običajno podcenita pritisk v mešičku. Boljša je metoda občasnega pre-
verjanja pritiska z manometrom, s katero večinoma preprečimo previsoke pritiske, spregledamo 
pa prenizke pritiske v mešičku. Najboljše je neprekinjeno merjenje in prilagajanje pritiska v me-
šičku, saj dokazano zmanjša zaplete v sapniku.

Zaključek

Pulzna oksimetrija je uveljavljena in ob upoštevanju omejitev zanesljiva neinvazivna metoda nad-
zora oksigenacije. Merjenje EtCO2 ima med anestezijo veliko uporabno vrednost, pri kritično 
bolnih pa je potrebna previdnost tolmačenja meritev ob upoštevanju številnih dejavnikov vpliva. 
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Spontane/podporne oblike ventilacije

Sergej Godec

Povzetek

Napredek v respiratorni medicini je omogočil, da se v enotah intenzivne medicine pogosteje in 
bolj zgodaj poslužujemo spontanih in podpornih oblik ventilacije. Prednosti takega načina me-
hanskega predihovanja so številne, vendar smo v zadnjem času pozorni tudi na stranske učinke 
neustrezne spontane aktivnosti pri določenih boleznih in stanjih pljuč. Razvili smo tudi nove 
metode spremljanja tlačnih in drugih parametrov med spontanim dihanjem, ter razvili napredne 
metode ventilacije, ki se skušajo čim bolj približati fiziološkim vzorcem dihanja.

Uvod

Mehansko predihavanje, kjer bolniku dovolimo, da sam sproži in konča vdih, spada med spon-
tane oblike ventilacije. Ventilatorna podpora, ki jo spontano dihajočemu bolniku nudimo, določi 
bolnikovo dihalno delo. Spontano dihanje ima številne prednosti: izboljša nevromišično funkci-
jo, povzroča manj hemodinamske nestabilnosti, funkcija pljuč je boljša. Šele spoznavamo pa nje-
gove potencialne pasti, kot so nekontrolirani napor ob vdihu, povečana ventilatorna homogenost 
s posledičnim ti. pendelluft fenomenom, ciklično odpiranje in zapiranje malih dihalnih poti in pa 
povečan inspiratorni upor. Nekateri bolniki ves čas mehanskega predihovanja dihajo spontano, 
vendar spontane oblike ventilacije večinoma uporabljamo z namenom odvajanja bolnika od ven-
tilatorja. Pogoj za spontan način ventilacije je, da je bolnik sposoben vdih sprožiti in ga vzdrževati 
dovolj dolgo, da z ustrezno tlačno podporo ventilatorja doseže zadosten dihalni volumen.

Razvoj spontanih oblik ventilacije

Načine ventilacije v splošnem lahko razdelimo v tri večje skupine: 
• Kontrolirano predihovanje – vse respiratorno delo opravi ventilator, ki ustvari dovoljšno tlač-

no razliko za dostavo dihalnega volumna v alveole. Dihalne mišice so lahko pasivne, v večini 
primerov pa ob poskusu vdiha ventilator poskus vdiha prepozna in poveča tlak v dihalnem 
sistemu

• Neasistirana spontana ventilacija – tlačni gradient za vsak vdih ustvarijo le dihalne mišice 
brez pomoči ventilatorja, ventilator vzdržuje tlak v dihalnem sistemu

• Asistirana spontana ventilacija (invazivna ali neinvazivna) – ob pričetku bolnikovega vdiha ven-
tilator poveča tlak v dihalnem sistemu, dihalno delo pa se porazdeli med mišice in ventilator.

V vsako skupino spadajo različne oblike mehanske ventilacije, ki so plod razvoja tehnologije in 
znanja o respiratorni medicini. Poskusi popisa in klasifikacije vseh oblik so težavni, saj obstaja 
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vsaj 100 različnih oblik mehanskega predihavanja. Stanje dodatno zaplete nestandardizirana ter-
minologija, saj si izdelovalci opreme sproti izmišljujejo kratice in všečna imena. 

Na spodnjem grafu 1 je prikazana uporaba različnih metod mehanske ventilacije v 35-letnem 
obdobju v eni izmed mešanih enot intenzivne terapije v Švici. V zadnjih desetletjih je v intenziv-
ni medicini prisoten trend k vedno bolj pogosti uporabi tlačnih načinov mehanske ventilacije. 
Volumski načini mehanske ventilacije so bolj razširjeni v anesteziologiji in v nekaterih urgentnih 
stanjih, kjer je fleksibilnost mehanske ventilacije nezaželena in ne predstavlja nikakršne prednos-
ti, v določenih primerih pa pomeni tudi možno tveganje za nepričakovane zaplete (npr. zahtevni 
transport, začetna oskrba hude poškodbe glave, zahtevni kirurški posegi, začetna oskrba poli-
travme). 

Graf 1. Trend k manj pogosti uporabi volumskih načinov mehanskega predihavanja

(ASV = Adaptive Support Ventilation, SPONT = spontana oblika ventilacije, SIMV = sinhronizirana intermitentna mandatorna ventilacija,  
CMV = kontinuirana mandatorna ventilacija)

Prednosti in slabosti spontanih oblik ventilacije

Zakaj je spontano dihanje dobro?

Živa bitja lahko dihamo nespontano šele od sredine 20. stoletja dalje. Glede na milijone let evo-
lucije, v katerih se je fiziologija dihanja izpopolnjevala, je logično, da je mehansko predihovanje 
daleč od fiziološkega in poznavanje patofiziologije respiratorne odpovedi še ni popolno. 

Pri večini bolnikov, ki potrebujejo mehansko ventilacijo se se v zgodnjem obdobju akutne 
dihalne odpovedi poslužujemo kontroliranih oblike ventilacije. Vendar se v zadnjem času vse bolj 
priporoča zgodnje prevajanje na spontano oz. asistirano predihovanje, predvsem ob argumentu 
ohranjanja tonusa respiratornih mišic med izdihom in s tem ohranjanja funkcionalne rezidualne 
kapacitete (FRC). Zmanjša se pojavnost miotravme diafragme in njene atrofije. Zadnje raziskave 
so pokazale, da se diafragma krči tudi v izdihu, kar ohranja prehodnost distalnih dihalnih poti in 
posledično prispeva k manjši pojavnosti atelektaz. Pri spontano dihajočih bolnikih so bolje pre-
dihani dorzalnih in spodnjih predeli pljuč, ki so pri ležečih bolnikih zaradi teže telesa in položaja 
dihalnih poti bolj dovzetni za sesedanje in konsolidacijo. Posledično se izboljša ujemanje med 
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ventilacijo in perfuzijo. Spontane oblike predihovanja tudi omogočijo negativna nihanja v intra-
torakalnem tlaku, kar izboljša polnilne tlake in minutni volumen srca. In nenazadnje, prevajanje 
na spontano dihanje je večinoma povezano z nižanjem sedacije, kar pomeni manjšo možnost 
stranskih učinkov zdravil.  

Zakaj je spontano dihanje lahko slabo?

Med tlačno podprto spontano ventilacijo (PSV) je alveolarni tlak (Palv) določen delež časa med 
vdihom manjši kot PEEP (ang. Peak End Expiratory Pressure). Posledično je razlika med intra-
vaskularnim kapilarnim tlakom in Palv večja kot pri kontrolirani mehanski ventilaciji. To je po-
membno predvsem pri tistih alveolih, ki imajo veliko površinsko napetost, saj so zaradi večjega 
transmuralnega tlaka nagnjeni k pojavu eksudata in kolapsu. 

Primer, pri katerem spontane oblike predihovanja škodijo, je hud ARDS, kjer gre za izrazito 
zmanjšano podajnost pljuč. Na to dejstvo kažejo tudi nedavne študije, kjer nevromišična rela-
ksacija izboljša preživetje v tej skupini bolnikov. Neželeno proženje ventilatorja (ang. triggering) 
lahko poškoduje pljuča. Simulacije ARDS na živalskih modelih kažejo, da četudi uporabljamo 
protektivni način predihovanja (Pplato < 30 cmH2O), se pri spontanih poskusih dihanja pojavljajo 
porasti transpulmonalnega tlaka (Ptp), ki v kombinaciji s povišano frekvenco dihanja in povi-
šanim dihalnim volumnom okvarjajo pljuča. To deloma razložimo s ti. pendellluft pojavom, ki 
opisuje gibanje plina med vdihom iz neodvisnih v odvisne regije pljuč, kar povzroči dramatično 
distenzijo poškodovanih delov pljuč ter cikličnega odpiranja in zapiranja alveolov. Kombinacija 
opisanih pojavov pri spontano dihajočem vodi v samopoškodbo pljuč (ang. P-SILI – patient self-
-induced lung injury), ki je še nov, relativno kontroverzen fenomen.

Kaj merimo pri spontanih oblikah ventilacije?

Pri vseh oblikah ventilacije velja, da je za dihanje potreben tlačni gradient. Slednjega opisuje 
enačba:

(Pao je tlak na začetku dihalnih poti, Pmus je tlak, ki ga ustvarijo dihalne mišice, PEEP je pozi-
tivni tlak ob koncu izdiha, Ers je elastanca dihalnega sistema, V je dihalni volumen, Rrs je upor v 
dihalnih poteh, pretok pa pretok dihalne zmesi v dihalnih poteh).

Ker Pao predstavlja tlak v dihalnem sistemu le pri popolnoma pasivnih bolnikih, se pri spon-
tano dihajočih svetuje spremljanje Pmus, saj je le ta prištet k Pao, njegov delež pa brez meritve 
ni znan. 

Pmus lahko merimo obposteljno ob katerem koli času. Za meritev potrebujemo ezofagealno 
manometrijo. Pmus = Vt(t) x Ew – Pes(t). Tako določimo, v kolikšnem deležu je bolnik aktivno 
vključen v vdih, zato lahko veliko natančneje določimo, kolikšno podporo ventilatorja potrebuje. 

V kolikor ezofagealna manometrija ni na voljo, je zadovoljiv približek bolnikovega napora ob 
dihanju meritev tlaka, ki ga bolnik ustvari proti okludirani dihalni poti v prvih 100 milisekundah 
vdiha (P 0.1). Normalne vrednosti so med 0.5–1.5 cmH2O, vrednosti nad 3.5 so povezane s pove-
čanim dihalnim naporom. P 0.1 nekateri ventilatorji merijo avtomatično, pri drugih je potrebna 
ročna meritev s pritiskom na tipko. 

Tehnično naprednejša je še meritev z nazogastričnim kateterom z mikroelektrodami za elek-
tomiografsko merjenje aktivnosti diafragme.

Delovni tlak, ki je razmerje med dihalnim volumnom in (statično) podajnostjo pljuč, lahko 
ob postelji izračunamo (). Nekateri avtorji jo navajajo kot ključno prijemališče za optimizacijo 
mehanske ventilacije pri ARDS. Njegova popularnost je privedla do posploševanja do te mere, da 
se rutinsko meri tudi pri spontano dihajočih, kjer je pa taka meritev neprimerna. 
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Kako spodbujamo spontano dihanje pri bolniku?

Če želimo bolnika prevajati na spontano dihanje, a se hkrati izogniti zgoraj navedenim stranskim 
učinkom, moramo optimizirati ujemanje ventilatorja z bolnikom. »Željo« po dihanju težko kon-
troliramo, še posebej pri bolnikih po prebolelem hudem ARDS, bolnikih s KOPB z dinamično 
hiperinflacijo, oziroma to velja za vse bolnike s povišano dihalno aktivnostjo (ang. respiratory 
drive).

Pri spontano dihajočih bolnikih je potrebno oprimizirati dihalno mešanico v izogib hipo-
ksemiji/hiperkarbiji; z drugimi besedami – tu ni več mesta za permisivno vodenje respiracije. 
Nadzorovati je potrebno telesno temperaturo in preprečevati bolečino – oboje namreč povzroča 
pomembno visoko porabo kisika (VO2) in nastajanje CO2 (VCO2), kar predstavlja dodano dihal-
no breme za bolnika. Aktivno moramo načrtovati sedacijo tako, da je bolnik čim manj sediran, a 
ne agitiran in/ali deliranten. 

Nekatere oblike spontanega predihovanja

Tlačno podprta ventilacija (PSV – ang. Pressure Support Ventilation) 

Je ena izmed najbolj razširjenih oblik spontanega dihanja v enotah intenzivne terapije. Uporablja 
se tako pri invazivnih kot neinvazivnih oblikah ventilacije.

Bolnik mora biti aktiven, saj sam proži vsak vdih (prožilnik = bolnik). Vsak vdih je podprt z 
ustrezno nastavljeno tlačno podporo na ventilatorju (tarča = dosežen inspiratorni tlak). Ta tlačna 
podpora v bistvu predstavlja s strani zdravnika prenastavljen delovni tlak. 

Frekvenco dihanja določa bolnik in ima popolno kontrolo nad časom trajanja vdiha, prav 
tako bolnik vpliva globino vdiha. Preklop iz vdiha v izdih se zgodi, ko pretok pade pod določeno 
mejo, ki jo nastavimo na ventilatorju. Skoraj vedno to obliko dihanja spremlja konstantni PEEP; 
govorimo torej o konstantnem tlaku v dihalnih poteh, sestavljenem iz CPAP + PS ventilaciji. 

PSV način ventilacije lahko uporabimo za odvajanje od mehanske podpore dihaju s postop-
nim zniževanjem tlačne podpore glede na frekvenco dihanja. Ko bolnik tolerira minimalno tlač-
no podporo (PS), je ekstubiran. Minimalni PS ni bil nikoli definiran. Ker s PS bolniku pomaga-
mo premagati upor v dihalnih poteh, ki ga pri endotrahealno intubiranih bolnikih predstavlja 
večinoma tubus, je smiselno nastaviti PS 3–8 cm H2O tudi pri tistih bolnikih, ki želimo da dihajo 
povsem spontano brez podpore. Ob domnevi, da bolnik nima edema mehkih struktur grla, tudi 
ekstubacijo lahko opravimo ob navedenem PS. Po drugi strani pa visoki PS bolniku povsem 
odvzame delo, bolnik pa se bo obnašal po načelu »zakaj bi, če mi ni treba«.

Kaj nastavimo pri PSV?
a. inspiratorni tlak (delovni tlak, PS); do 8 cmH2O za kompenzacijo upora (novejši ventilator-

ji imajo možnost avtomatizirane kompenzacije upora glede na premer tubusa), >10 cmH2O 
za PS

b. tip in občutljivost prožilnika (tlačni/pretočni)
c. PEEP
d. FiO2
e. kriteriji pretočnega preklopa (Esens v %, običajno 25 %)
f. čas porasta (ang. rise time) = čas, ki je potreben za doseganje želenega tlaka v dihalnih poteh 

(običajno 0,15 s)
g. apneja ventilacijo; bolnik diha povsem spontano in lahko zaradi različnih vzrokov nenadoma 

preneha dihati
Potreba po PS je različna glede na bolnikovo potrebo po dihalni podpori, stanju respirator-
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nega sistema in samemu cilju mehanskega predihovanja. Torej pri bolniku s povišano telesno 
temperaturo, v akutni fazi bolezni in z atelektazami izberemo višje vrednosti PS. Ker gre za tlačno 
podprto obliko spontane ventilacije, moramo vedeti, da na pretok in dihalni volumen vpliva tako 
podajnost respiratornega sistema kot upornost v dihalnih poteh. Ta obklika ventilacije je rela-
tivno kontraindicirana pri bolnikih z zavrtim dihalnim centrom, zelo veliko potrebo po deležu 
dodanega kisika in pri bolnikih s povišanim uporom v dihalnih poteh, saj je Ppeak omejen in po-
sledično lahko vodi k nizkemu minutnemu volumnu bolnika. Minimalna mandatorna podpora 
ni zagotovljena, zato PSV ne uporabljamo pri bolnikih s hudo encefalopatijo, pri hudi poškodbi 
glave, hipoventilaciji ob sedativih. Bolniki s cirkulatornim šokom ali z nizkim minutnim volum-
nom srca v večini potrebujejo večjo podporo dihanju. 

Tlačno podrta ventilacija se uporablja, poleg omenjenga PSV, tudi znotraj oblik SIMV in bi-
-level načinov ventilacije. 

Novejše oblike podporne ventilacije

PSV je podlaga številnim drugim in novejšim oblikam podporne ventilacije, vključno z NAVA, 
PAV, ASV, InteliVent, SmartCare in druge. Spodaj so informativno navedeni osnovni principi 
nekaterih drugih oblik podporne ventilacije, ki jih ponujajo različni proizvajalci ventilatorjev. 
Podroben opis in nastavitve posamezne oblike presega okvire tega prispevka.

Prednosti novejših metod so predvsem v boljšem ujemanju ventilatorja z bolnikom. V ne-
katerih študijah so tudi uspeli potrditi, da so nekatere novejše metode morda optimalnejše za 
specifične skupine bolnikov. Vendar je vsaka oblika ventilacije vedno le tako dobra, kot je dober 
tisti, ki jo upravlja. 

Nevralno prilagojena asistirana ventilacija (NAVA, ang. Neurally Adjusted Ventilatory Assist)
Pri NAVI spremljamo električne signale iz diafragme preko posebne želodčne sonde, ki ima na-
meščena tipala v predelu distalnega požiralnika in želodca. Dobljene signale EMG diafragme 
ventilator programsko obdela in dovede tako dihalno podporo, ki je sorazmerna bolnikovemu 
dihalnemu dražljaju. To dihalno podporo lahko povečamo za želeni faktor (od 0 do 15). NAVA je 
kontraindicirana, poleg že naštetih omejitev za spontano dihanje, še pri poškodbah n. phrenicusa 
ali visokih poškodbah hrbtenjače ter pri nekaterih boleznih živčevja. 

Proporcionalna asistirana ventilacija (PAV+, ang. Proportional Assist Ventilation)
Bolnik sam proži vdihe, podpora vdiha pa je sorazmerna pretoku, ki ga ob vdihu ustvari bolnik. 
Nastavimo jo v obliki % podpore, ki naj jo dovede ventilator ob vsakem vdihu. Torej večje kot 
je bolnikovo delo, ki ga ventilator izračunava vsakih 5 ms, večjo podporo dobi od ventilatorja. 
Izračuna še upornost, podajnost in autoPEEP. Tlak in pretok ventilator uravnava samodejno ob 
vsakem vdihu. 

Pozitivni tlak v dihalnih poteh (CPAP; ang. Continuous Positive Airway Pressure)
Bolniku s to obliko ventilacije dovajamo kontinuiran tlak v dihalne poti, ki se preko dihalnega 
cikla ne spreminja. Bolnikovih vdihov ne podpiramo, nastavimo le PEEP. Ker je tlak v dihalnih 
poteh ves čas pozitiven, pljuča ostajajo bolj razpeta, kar zmanjša možnost sesedanja in olajša vdih 
zaradi boljše podajnosti, Kako nastavimo optimalni PEEP, presega okvire tega prispevka. Na tem 
mestu bo dovolj, če rečemo, da ventilacije s PEEP 0 cmH2O več ne uporabljamo. S tem načinom 
ventilacije dosežemo povečanje FRC in podajnosti ter zmanjšanje dihalnega dela, ki ga mora 
opraviti bolnik. 
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Zaključek

Takoj, ko klinično stanje bolnika dovoljuje, je potrebno pričeti s prevajanjem na spontane obli-
ke predihovanja. Klinik naj uporabi tisto obliko, ki je za individualnega bolnika najprimernejša 
in s katero je osebje najbolj seznanjeno. PSV ventilacija je ena najpogosteje uporabljenih oblik 
ventilacije, zato mora z njenimi principi biti seznanjen vsak zdravstveni delavec, ki se ukvarja z 
intenzivno in respiratorno medicino. Članek predstavlja le nekatere oblike spontane ventilacije, 
pa še to se jih dotika le v osnovnih principih. Za podrobnejši študij mehanske ventilacije je na 
voljo obširnejša literatura. 

Literatura

1. Mauri T, Cambiaghi B, Spinelli E, Laanger T, Grasselli G. Spontaneous breathing: a double-edged 
sword to handle with care. Ann Transl Med. 2017; 5(14):292.

2. Laghi F, Morales D. Predictors of weaning from mechanical ventilation. In: Ferrer M, Pelosi P (ed.), 
New Developments in Mechanical Ventilation. European Respiratory Society, 2012: p.169-190.

3. Goslar T. Podporne oblike nadzorovanega predihavanja (XCPAP/PS, TC). In: Knafelj R in sod. 
Nadzorovano predihavanje,2018: p.104-113.

4. Jonkman AH, Rauseo M, Carteaux G, Telias I, Sklar MC, Heunks L, et al. Proportional modes of 
ventilation: technology to assist physiology. Intensive Care Med 46. 2020; 2301–2313. https://doi.
org/10.1007/s00134-020-06206-z

5. Bellani G, Grassi A, Sosio S, Foti G. Plateau and driving pressure in the presence of spontaneous 
breathing. Intensive Care Med 2019;45:97-8. 

6. Vaporidi K, Psarologakis C, Proklou A, Pediaditis E, Akjoumianaki E, Koutsiana E, et al. Driving 
pressure during proportional assist ventilation: an observational study. Ann Intensive Care 
2019;9:1.



54

Šola intenzivne medicine 2021

Avtomatizirane oblike mehanske ventilacije

Simon Dolenc

Izvleček

Vse več proizvajalcev ventilatorjev ponuja v svojem naboru načinov ventilacije tudi avtomati-
zirane oblike mehanskega predihavanja. Uporaba je preprosta, saj za začetek ventilacije potre-
bujemo manj vhodnih podatkov kot pri konvencionalnih oblikah. Vnesemo podatke o višini 
in spolu bolnika ter izberemo tri osnovne nastavitve − % MinVol, PEEP in FiO2. Pri avtoma-
tiziranih oblikah predihavanja se na podlagi povratnih zank ventilator neprestano prilagaja 
kliničnemu stanju bolnika za zagotavljanje nastavljene minutne ventilacije. Ta način prediha-
vanja je primeren za vse faze ventilacije, tako za popolnoma pasivne bolnike kot za spontano 
dihajoče bolnike. 

Uvod

Avtomatizirane oblike mehanske ventilacije so napredne oblike predihavanja, katerih glavni cilj 
je narediti ventilacijo čim bolj fiziološko. To dosežejo z avtomatizirano izbiro načina predihava-
nja v trenutni situaciji ter s kontinuiranim in samodejnim prilagajanjem ventilatornih nastavitev 
na spremembe v mehaniki bolnikovih pljuč. Od konvencionalnih oblik predihavanja se razlikuje-
jo po tem, katere fizikalne količine predstavljajo vhodni podatek. Medtem ko je treba pri konven-
cionalnih oblikah vnesti želeni dihalni volumen (Vt), frekvenco dihanja, razmerje inspirij:ekspirij 
itd., je pri avtomatiziranih oblikah treba vnesti le telesno višino in spol bolnika, na podlagi česar 
ventilator izračuna idealno telesno težo ter % MinVol. Pri večini avtomatiziranih oblik je prav 
tako kot pri konvencionalnih treba vnesti tudi PEEP in FiO2. 

Avtomatizirane oblike predihavanja delujejo na podlagi povratnih oziroma zaprtih zank, ka-
terih cilj je optimizacija bolnikovega dihalnega dela ob optimalnem načinu predihavanja v dani 
situaciji. Gre za način ventilacije, ki je ustrezen tako za popolnoma pasivne bolnike, ki se prepuš-
čajo ventilatorju, kot za spontano dihajoče bolnike. Optimalne vrednosti oziroma izhodni para-
metri (Vt, frekvenca dihanja, razmerje inspirij:ekspirij, tlačna podpora) so odraz naših nastavitev 
in mehanike bolnikovih pljuč. 

V slovenskem prostoru je verjetno najbolj prisotna oblika avtomatiziranega predihavanja 
ASV (Adaptive Support Ventilation), ki jo najdemo pri ventilatorjih podjetja Hamilton Medical. 
Napredna verzija ASV-ventilacije je INTELLiVENT-ASV. Avtomatizirane oblike mehanskega 
predihavanja so na voljo tudi pri drugih proizvajalcih ventilatorjev. Work of Breathing Optimized 
Ventilation − WOBOV in Adaptive Lung Protective Ventilation – ALPV najdemo pri ventilator-
jih Elisa proizvajalca Löwenstein Medical. Adaptive Ventilation Mode – AVM pri ventilatorju 
Bellavista proizvajalca Imt medical. Adaptive Minute Ventilation – AMV je avtomatizirana oblika 
predihavanja pri ventilatorjih podjetja Mindray. 
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Med načine predihavanja, ki delujejo po načelu zaprte zanke, lahko uvrstimo tudi nekatere 
možnosti drugih proizvajalcev (SmartCare, Automode).

Zgoraj naštete avtomatizirane oblike mehanskega predihavanja temeljijo na podobnih na-
čelih. V prispevku bom kot primer delovanja avtomatizirane oblike mehanskega predihavanja 
opisal ASV-način ventilacije. Omenil bom tudi osnovna načela delovanja INTELLiVENT-ASV. 

Nastavitve

ASV je način ventilacije, ki ga lahko uporabimo pri popolnoma pasivnih bolnikih, pri prevajanju 
na spontano dihanje in pri spontano dihajočih bolnikih. Z njim si pomagamo tudi pri odvajanju 
bolnika od ventilatorja. 

Odstranjevanje C2 oziroma minutna ventilacija je vezana na eno nastavitev, in sicer % Min-
Vol. Oksigenacijo kontroliramo z nastavitvijo PEEP in FiO2.

Nastavitev % MinVol

Minutna ventilacija (MV) je pri ASV vezana na idealno telesno težo in na spol bolnika. Ventilator 
izračuna minutno ventilacijo iz idealne telesne teže (IBW) in % MinVol, ki ga izberemo. Na pod-
lagi IBW ventilator tudi izračuna volumen mrtvega prostora (Vd = 2,2 ml/kg).

Najprej vnesemo višino in spol bolnika. Ventilator izračuna IBW. Minutna ventilacija pri na-
stavitvi 100 % MinVol pomeni 100 ml/kg IBW/min (npr. pri IBW 55 kg in 100 % MinVol je ciljna 
MV 5,5 l/min; če % MinVol dvignemo na 120 %, je ciljna MV 6,6 l/min). Nastavitev 100 % Min-
Vol zadošča za bazalne ventilatorne potrebe bolnika. Primerna je za bolnika v normokapniji, v 
mirovanju, z normalnim metabolizmom in normalno funkcijo pljuč. Omenjeno velja za bolnike 
z IBW > 30 kg; pri otrocih so potrebe večje glede na težo in starost (100−200 ml/kg IBW/min pri 
IBW med 5 in 30 kg). 

Nastavitev PEEP in FiO2

Pri nastavitvi PEEP in FiO2 sledimo istim načelom kot pri drugih načinih mehanske ventilacije. 
Cilj je zadostna oksigenacija.

Prilagoditev ventilatorja bolniku 

Potem ko izberemo % MinVol, ventilator izriše t. i. graf ASV (slika 1). Abscisa predstavlja fre-
kvenco dihanja, ordinata pa dihalni volumen. Na grafu so izrisane možne kombinacije frekvence 
dihanja in dihalnega volumna za izbrano minutno ventilacijo. Ventilator nato izriše tarčo, kjer je 
dihalno delo najmanjše.
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Slika 1.  Na desni strani slike je prikazan ASV-graf (zelena črta): abscisa predstavlja frekvenco 
dihanja, ordinata pa dihalni volumen. Krivulja predstavlja vse možne kombinacije frekvence 
in dihalnega volumna za doseganje izbrane minutne ventilacije. Ventilator izriše tarčo, kjer 
je dihalno delo najmanjše. Rumen križec predstavlja trenutno stanje bolnika. V tem primeru 
se tarča in trenutno stanje ujemata, saj se bolnik popolnoma prepušča ventilatorju, kar je 
razvidno z leve strani slike – ni spontane aktivnosti.

Izbira optimalnega vzorca predihavanja (frekvence dihanja, dihalni volumen, razmerje inspi-
rij:ekspirij) temelji na dihalnem delu in mehaniki pljuč (normalna pljuča, restrikcija, obstrukci-
ja). Ventilator določi optimalno frekvenco s pomočjo Otisove enačbe (enačba 1): ob upoštevanju 
časovne konstante (RC) izračuna frekvenco dihanja, pri kateri je dihalno delo najmanjše. 

Časovna konstanta (RC) je zmnožek upornosti (rezistenca, R) in podajnosti (komplianca, C). 
RC odraža hitrost, s katero se spreminja volumen sistema kot odgovor na spremembo v pritisku. 
RC velja za inspiratorni in ekspiratorni cikel. Normalna vrednost RCexp (ekspiratorna časovna 
konstanta) je 0,6–0,9 s. Vrednosti < 0,6 s izmerimo pri restriktivni motnji, vrednosti > 0,9 s pa pri 
obstruktivni motnji.

RCexp ventilator izračuna iz ekspiratornega dela krivulje pretok-volumen, in sicer pri vsakem 
dihalnem ciklu. S pomočjo časovne konstante ventilator določi optimalno razmerje med vdihom 
in izdihom. Pri tem zagotovi vsaj tri časovne konstante za izdih. 

Za vsako stanje pljuč torej obstaja optimalna frekvenca dihanja, pri kateri je dihalno delo 
najmanjše. ASV izbere vzorec predihavanja z nizkim dihalnim volumnom (Vt) in višjo frekvenco 
pri restriktivnih motnjah ter vzorec z visokim Vt in nižjo frekvenco pri obstruktivnih motnjah. 

Novejša programska oprema poleg Otisove enačbe upošteva še Meadovo enačbo. S tem dodat-
kom ventilator izbere najnižji možni t. i. driving pressure, kar se odraža v nižjih povprečnih dihal-
nih volumnih. S tem se zmanjša verjetnost za nastanek z ventilatorjem povzročene okvare pljuč. 

Enačba 1.  Otisova enačba: f = frekvenca dihanja, RC = časovna konstanta, MinVol = minutna ventilacija,  
Vd = volumen mrtvega prostora, a = (2π2/60)

ASV neprestano ocenjuje stanje bolnika. Potem ko operater izbere ciljni % MinVol in zgornjo 
mejo za tlak v inspiriju (Pasvlim), ventilator dovede pet testnih vdihov, s pomočjo katerih oce-
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ni mehaniko pljuč (podajnost, upornost, RCexp) ter bolnikovo spontano dihanje. Testne vdihe 
dovede s fr. 10−15/min in z inspiratornimi pritiski nad 15 cm H2O. V nadaljevanju predihavanja 
se algoritem neprestano (ob vsakem vdihu) avtomatsko prilagaja spremembam, tako v mehaniki 
pljuč kot tudi glede na bolnikovo spontano dihanje. 

Ob začetku mehanskega predihavanja se na ASV-grafu izrišeta tarča, kjer sta frekvenca in Vt 
optimalna, in trenutna izmerjena vrednost (rumen križec, slika 1). Ventilator v realnem času do-
loča bolnikovo stanje (rumen križec) in ga poskuša z ustrezno podporo (sprememba mandatorne 
frekvence, tlačna podpora ali oboje) umestiti čim bližje tarči. 

ASV deluje po načelu protektivne ventilacije, katere cilj je ventilacija bolnika z optimalno fre-
kvenco in ustreznim dihalnim volumnom, kjer je verjetnost za zaplete najmanjša. Program zato 
za vsako stanje pljuč izračuna in izriše t. i. varnostno okno, ki označi meje za frekvenco dihanja 
in dihalne volumne, znotraj katerega je verjetnost za zaplete (barotravma, autoPEEP, ventilacija 
mrtvega prostora, apnea) najmanjša (slika 2). Varnostno okno je zato različne oblike glede na 
stanje pljuč: pri bolnikih z ARDS ima obliko ležečega pravokotnika, pri bolnikih z obstrukcijo pa 
pokončnega pravokotnika. 

Slika 2.  Rdeč pravokotnik predstavlja varnostno okno. Varnostno okno označi mejo za frekvenco 
dihanja in dihalne volumne, znotraj katerega je verjetnost za zaplete najmanjša. 
Možni zapleti so označeni z belim, podčrtanim besedilom.

ASV deluje kot tlačno kontrolirano predihavanje z zagotovljenim dihalnim volumnom (pressure 
regulated volume control), kadar bolnik ne diha sam. Ko bolnik začne dihati sam, deluje kot 
pressure-SIMV, ko diha popolnoma sam, pa so vdihi tlačno podprti (pressure support − PS) z 
namenom doseganja ciljne minutne ventilacije. Prožilnik izdiha je časovni pri kontroliranem 
predihavanju in pretočni v primeru spontanega dihanja. 

Pri bolnikih, ki se prepuščajo ventilatorju, % MinVol pomeni tarčno in tudi dejansko minu-
tno ventilacijo (slika 1). 

Pri spontano dihajočih bolnikih % MinVol deluje kot minimalna minutna ventilacija, bolnik 
lahko diha z višjo minutno ventilacijo, ne pa z nižjo. S spremembo % MinVol v tem primeru 
spreminjamo tlačno podporo (PS).
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Primer nastavitve:
• vnesemo višino bolnika v cm in spol, na podlagi česar ventilator izračuna IBW,
• vnesemo želeni % MinVol: normalno stanje 100 %, astma 90 %, ARDS 120 %, dodamo 20 %, 

če je telesna temperatura > 38,5 ºC, povišamo tudi pri povečanem mrtvem prostoru (Anaconda),
• nastavimo prožilec vdiha (trigger): prednastavljen je pretočni prožilnik 2 l/min, prilagajamo 

kot pri drugih oblikah predihavanja,
• nastavimo prožilec izdiha (ETS): prednastavljen 25 %, nastavimo 40 % pri KOPB, sicer prila-

gajamo kot pri drugih oblikah predihavanja,
• nastavimo hitrost porasta tlaka med vdihom (Pramp): prednastavljeno 50 ms, prilagajamo 

kot pri drugih oblikah predihavanja,
• nastavimo PEEP in FiO2,
• nastavimo Pasvlim (maksimalni inspiratorni tlak): prednastavljeno 30 cmH2O; Pasvlim je 

vedno za 10 cmH2O nižji kot t. i. high pressure limit.
Ob ventilaciji z ASV so prav tako kot pri drugih oblikah mehanske ventilacije potrebne redne 
kontrole plinske analize arterijske krvi (PAAK). Prilagoditve glede na PAAK:
• visok PaCO2 – povečaj % MinVol,
• nizek PaCO2 – znižaj % MinVol,
• visok t. i. respiratory drive – povečaj % MinVol, razmišljaj o sedaciji,
• nizek PaO2 – prilagodi PEEP in FiO2.

Odvajanje od ventilatorja

Za nižanje podpore (% MinVol) se odločamo glede na klinično stanje in plinske analize. % Min-
Vol lahko nižamo po 10 %, če bolnik spremembe tolerira. % MinVol, nižji od 90 %, sicer odsve-
tujemo; treba je preveriti, ali je bolnik sposoben za ekstubacijo. 
V pogovornem oknu na ventilatorju so prikazani kazalci trenutnega stanja bolnika:
• oksigenacija – FiO2, PEEP, 
• odstranjevanje CO2 – MinVol, Pinsp in 
• spontana aktivnost – RSB = rapid shallow breathing index, % spont = odstotek spontane aktivnosti.
Če so vsi omenjeni kazalci znotraj določenih meja (sivo območje v pogovornem oknu), razmiš-
ljamo o ekstubaciji. 

Podpora s strani ASV je minimalna, kadar zadosti naslednjim kriterijem: vsi vdihi so sponta-
ni, inspiratorni pritisk (PS) je < 8 cmH2O.

Z ASV lahko izvedemo tudi test spontanega dihanja (angl. spontaneous breathing trial – SBT). 
SBT: PEEP znižamo na 5 cm H2O, % MinVol znižamo in tako znižamo PS. Če je pri bolniku na 
določeni % MinVol trenutni pressure support (PS) višji od 15 cmH2O, % MinVol najprej zniža-
mo na 70 % in nato postopno do 25 %, s čimer znižamo PS na 5–8 cmH2O. Ves čas spremljamo 
klinično stanje bolnika ter opazujemo spremembe na ventilatorju. Spremljamo SaO2, EtCO2, fre-
kvenco dihanja, dihalne volumne, dihalno delo ter znake aktivacije simpatičnega živčnega siste-
ma. Če bolnik ostane stabilen 30 minut, lahko razmišljamo o ekstubaciji.

Indikacije in kontraindikacije

ASV se uporablja pri mehanski ventilaciji odraslih, manj je izkušenj pri otrocih. V neonatologi-
ji ni preizkušen. Absolutna kontraindikacija za uporabo ASV je pri bolniku z bronhoplevralno 
fistulo. Tudi v primeru nekontroliranega puščanja (npr. počen mešiček na tubusu) ne deluje pra-
vilno. Seveda ga ne moremo uporabiti pri bolniku na neinvazivni ventilaciji.
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Prednosti in slabosti

Prednosti: ASV je preprost in varen za uporabo, z njim lahko ventiliramo skoraj vse bolnike, 
tako pasivne kot spontano dihajoče, neprestano se prilagaja bolnikovim potrebam, vgrajeni me-
hanizmi preprečujejo zaplete (tahipneja, apneja, ventilacija mrtvega prostora), potrebno je manj 
prilagajanja nastavitev s strani operaterja, kar je primerno za okolja, kjer ni dovolj kadra, krajši je 
čas mehanske ventilacije. Veliko raziskav potrjuje prednost ASV-načina ventilacije z namenom 
hitre ekstubacije po kardiokirurških operacijah.

Slabosti: direktne nastavitve dihalnega volumna (Vt), frekvence dihanja in razmerja inspi-
rij:ekspirij niso možne, algoritem je nagnjen k ventilaciji z nižjim Vt in višjo frekvenco, manj je 
preizkušen pri otrocih. 

INTELLiVENT-ASV je nadgradnja ASV. Gre za popolnoma avtomatizirano obliko mehanske-
ga predihavanja. Ventilator zajema podatke o nasičenosti arterijske krvi prek pulznega oksimetra 
(SpO2) in koncentraciji ogljikovega dioksida v izdihanem zraku (EtCO2). Ciljne vrednosti SpO2 
in EtCO2 lahko določimo sami. Ventilator ima tudi prednastavljene tarčne SpO2 in EtCO2 za do-
ločene skupine bolnikov: bolniki s kronično hiperkapnijo, poškodbo glave in ARDS. Programska 
oprema tako omogoča popolnoma avtomatizirano in bolniku prilagojeno predihavanje.

Pri uravnavanju oksigenacije ventilator sledi preglednici ARDS Net. Ob padcu SpO2 hkrati dvigne 
FiO2 in PEEP (upošteva nižje vrednosti PEEPa). Ob izboljšanju stanja najprej niža PEEP in nato FiO2.

Uravnavanje ventilacije poteka samodejno. Ob povišanem EtCO2 ventilator poviša minutno 
ventilacijo (MV), ob prenizkem EtCO2 jo zmanjša. MV spreminja s spremembo frekvence in di-
halnega volumna; stremi k Vt 6 ml/kg/IBW. Razmerje inspirij:ekspirij prilagodi glede na časovno 
konstanto. Tarčne vrednosti EtCO2 lahko ročno nastavimo v želeno območje glede na korelacijo 
EtCO2 s PaCO2 v arterijski krvi. 

Programska oprema INTELiVENT-ASV omogoča tudi izvajanje samodejnih odpiralnih ma-
nevrov. Prav tako ima vgrajeno orodje za samodejno odvajanje od ventilatorja. Ko zadosti dolo-
čenim zahtevam, samodejno opravi test spontanega dihanja. 

Za uporabo omenjenih naprednih programskih možnosti je treba imeti dovolj kliničnih iz-
kušenj. Omenjena oprema nam lahko da lažen občutek varnosti. Spremljanje kliničnega stanja 
bolnika ostaja na prvem mestu. 

Zaključek

Avtomatizirane oblike mehanske ventilacije so rezultat kontinuiranega razvoja in boljših tehnič-
nih zmožnosti procesorjev. Zaradi preprostosti uporabe in dobrega prilagajanja ventilatorja na 
bolnikove trenutne potrebe pridobivajo na klinični veljavi in verjetno predstavljajo ventilacijo 
prihodnosti. Ne smemo pozabiti, da je kljub avtomatizaciji določenih aspektov dela v intenzivni 
medicini klinično spremljanje stanja bolnika na prvem mestu.
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Kako ventiliramo bolnika s KOPB in astmo

Luka Camlek

Povzetek

Astma in KOPB spadata med obstruktivne bolezni pljuč. Za poslabšanja obeh bolezni je značilna 
zapora dihalnih poti, ki je pri astmi popolnoma reverzibilna, pri KOPB pa ne. Obe bolezni imata 
nekaj skupnih značilnosti mehanske podpore dihanja med poslabšanji, se pa tudi pomembno 
razlikujeta. V prispevku je predstavljeno nekaj značilnosti mehanike dihanja, značilnih za obe 
bolezni, načini spremljanja te mehanike in različni načini podpore dihanja v akutnih poslabša-
njih, s katerimi se srečujemo na oddelkih intenzivne medicine.

Uvod

Do neke mere sta si astma in KOPB podobna, predvsem v epizodah poslabšanja, a med bolezni-
ma obstajajo pomembne razlike. Bolniki z astmo, katerih bolezen je ustrezno vodena, imajo med 
poslabšanji normalno pljučno funkcijo, ne potrebujejo nobene podpore dihanja in lahko živijo 
normalno življenje. Bolniki s KOPB pa imajo trajno okvarjeno pljučno funkcijo in nekateri pot-
rebujejo različne načine podpore dihanja, odvisno od stopnje okvare dihalnega sistema.

Ventilacija bolnika s poslabšanjem astme

Za poslabšanje astme je značilno intenziviranje astmatskega vnetja v dihalnih poteh, kar povzroči 
edem bronhialne sluznice, hipersekrecijo sluzi in s tem povečan upor v dihalnih poteh pri izdihu. 
Najpogostejši sprožilec poslabšanja so virusne okužbe, lahko pa je vzrok tudi izpostavljenost aler-
genom ali dražljivcem v zraku. Do 20 % bolnikov z astmo ima lahko katastrofalna poslabšanja, ki 
lahko izjemno hitro vodijo do dihalne odpovedi.

Značilnosti bolnikov s poslabšanjem astme

Ne glede na hitrost nastanka poslabšanja so za življenje ogrožajoče poslabšanje značilni povečan 
upor v dihalnih poteh, hiperinflacija pljuč in povečan fiziološki mrtvi prostor. Vse to vodi do po-
večanega dihalnega dela z moteno izmenjavo plinov, kar pripelje do hipoksemije in ob življenje 
ogrožajočem poslabšanju tudi do hiperkapnije. Hiperkapnija sama po sebi ni indikacija za intuba-
cijo in mehansko ventilacijo, je pa napovednik grozeče odpovedi dihanja in s tem tudi indikacija 
za intubacijo. Odpoved dihanja, utrujenost in motnja zavesti so indikacije za intubacijo in mehan-
sko ventilacijo bolnika s poslabšanjem astme.

Intubacija bolnika s poslabšanjem astme mora biti hitra, intubira naj najbolj izkušeni član 
ekipe, saj daljša ventilacija prek maske z dihalnim balonom ob izrazito neugodni mehaniki 
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dihanja ne zagotavlja zadostne minutne ventilacije, kar lahko vodi do hipoksemije in srčnega 
zastoja.

Za bolnika s katastrofalnim poslabšanjem astme je značilna hiperinflacija pljuč, posledično je 
povečana FRC, bolnik pa diha na ravni TLC, tako da je IRV minimalen ali pa ga celo ni. Ob hudi 
obstrukciji je lahko FRC tako velika, da je DV premajhen, da bi zagotavljal zadostno alveolarno 
ventilacijo, kar skupaj z neujemanjem V/P pripelje do hiperkapnije. Ventilacija s pozitivnim tla-
kom pa to hiperinflacijo še poslabša, poveča dihalno delo in s tem dispnejo. Zato se NIMV pod-
pora pri bolnikih s poslabšanjem astme nikoli ni uveljavila. Sedacija in intubacija ter kontrolirana 
mehanska ventilacija pa nam omogočajo odpravo slabosti NIMV.

Nastavitve ventilatorja pri ventilaciji bolnika s poslabšanjem astme

Mehanska podpora dihanja pri poslabšanju astme ima nalogo odvzeti bolniku dihalno delo in 
omogočiti zadovoljivo izmenjavo plinov. Pomembno pa je, da bolnika ventiliramo na način, ki 
povzroči pljučnemu parenhimu čim manj travme.

Mehanska ventilacija bolnika s poslabšanjem astme naj bi bila volumska. Razlogov za to je več. 
Ob izrazito variabilnem uporu v dihalnih poteh bi lahko bolnika hipoventilirali pozneje, ko pa bi 
se upor v dihalnih poteh zmanjšal, pa hiperventilirali. Drugi razlog pa je ta, da nam volumska ven-
tilacija omogoča spremljanje hiperinflacije pljuč in s tem uspešnosti našega zdravljenja. Frekvenca 
dihanja naj bo relativno nizka, lahko se zgodi, da bomo v prvih kontrolah plinov v arterijski krvi 
zabeležili celo poglabljanje hiperkapnije. Vendar nas to ne sme zavesti, saj je naš prvi cilj zmanjšanje 
hiperinflacije in izboljšanje mehanike dihanja. Z izboljšano mehaniko dihalnega sistema bomo tudi 
hiperkapnije pozneje hitro odpravili. Mehanika dihalnega sistema nam je vodilo za prilagajanje 
parametrov dihanja. Dihalni volumen naj bo okoli 6 ml/kg ITT. Razmerje med vdihom in izdihom 
naj bo 1:3, če nam plini v krvi to dopuščajo, lahko celo večje. Za podaljšanje časa ekspirija moramo 
ustrezno skrajšati čas inspirija, kar dosežemo z visokim inspiratornim pretokom 60−70 l/min. Ob 
tem se moramo zavedati, da bo lahko MIP presegel 50 mmHg, kar naj bi veljalo za še varen MIP. 
MIP pa je tlak, katerega večina se porablja za premagovanje upora v dihalnih poteh in je seštevek 
Pplat in Par ter ni najboljši parameter za ocenjevanje mehanike. Odvisen je namreč od inspirator-
nega pretoka in DV. Za oceno mehanike dihanja pri poslabšanju astme je bolj pomemben Pplat. 
Tlak platoja je tisti tlak na koncu inspirija, ki nam kaže podajnost pljučnega parenhima. V primeru 
poslabšanja astme pa nam da informacijo o hiperinflaciji. Višji kot je Pplat, večja je hiperinflacija. Še 
varen Pplat pri poslabšanju astme ni jasen, sprejemljive vrednosti naj bi bile okoli 25–30 cm vode. 
Frekvenco dihanja določimo nekje med 10−14/min, vodilo pri tem naj nam bo krivulja pretoka, ki 
naj bi v času izdiha dosegla vrednost nič, prav tako naj bi se zniževala vrednost Pplat. Ko izboljša-
mo oziroma normaliziramo mehaniko dihanja, se bo hiperkapnija začela zmanjševati, ob ugodnih 
parametrih (nizek Pplat, ob enakem inspiratornem pretoku znižanje MIP) lahko postopoma zvišu-
jemo frekvenco dihanja in dosežemo normokapnijo.

Ko dosežemo ugodno mehaniko dihanja in normalne vrednosti plinov v arterijski krvi, lahko 
pri bolniku s poslabšanjem astme začnemo zmanjševati sedacijo in mehansko podporo dihanja 
ter začnemo odvajati od ventilatorja.

Intrinzični PEEP

Pri bolnikih z obstruktivnimi boleznimi pljuč zaradi nepopolnega izdiha zaradi obstrukcije di-
halnih poti pride do hiperinflacije in s tem do nastanka pozitivnega tlaka v dihalnih poteh na 
koncu izdiha. Nastane intrinzični oz. avto PEEP. iPEEP oziroma poskusi zmanjševanja le-tega z 
zunanjim PEEPom so se pri poslabšanju astme izkazali za neučinkovite oziroma so še povečali 
hiperinflacijo pljuč. Dodajanje zunanjega PEEPa, glede na to, da so bolniki z astmo v času pos-
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labšanja popolnoma sedirani in kontrolirano mehansko ventilirani, nima velikega učinka, zato je 
smiselno PEEP nastaviti na 5 cm vode ali celo manj.

Sedacija pri bolnikih s poslabšanjem astme

Poslabšanje astme večinoma zahteva kratkotrajno mehansko ventilacijo, večinoma med 24 in 48 
ur, zato uporabljamo sedative in analgetike s kratko razpolovno dobo. Ketamin ima sicer blag 
bronhodilatatoren učinek, vendar je njegova vloga pri zmanjševanju obstrukcije pri poslabšanju 
astme minimalna, saj hkrati še spodbuja izločanje sluzi iz dihalnih poti. Večinoma se uporablja 
kombinacija propofola z enim od kratko delujočih opioidov. Kot možna alternativa pa se v zad-
njem času uveljavlja sedacija z inhalacijskimi anestetiki (pri nas sevofluran), ki delujejo bronho-
dilatatorno in omogočajo hitro prekinitev sedacije in prehod na odvajanje od ventilatorja.

Ventilacija bolnika s poslabšanjem KOPB

Klinična slika poslabšanja bolnikov s KOPB je zelo raznolika, zato je raznolika tudi podpora di-
hanja v času poslabšanja. Največ poslabšanj lahko zdravimo ambulantno z intenziviranjem redne 
terapije, v bolnišnici pa večina bolnikov potrebuje le prehodno zdravljenje s kisikom, nekateri pa 
eno izmed oblik mehanske podpore dihanja.

Za bolnike s KOPB, ki razvijejo dihalno odpoved, so značilni izrazito poslabšanje mehanike 
dihanja, disfunkcija dihalnih mišic in motena izmenjava plinov v pljučih. Vse to pripelje do neu-
jemanja ventilacije s perfuzijo, kar je glavni mehanizem nastanka motene izmenjave v pljučih pri 
bolnikih s KOPB. Razumevanje patofiziologije KOPB je ključno za mehansko podporo dihanja 
pri bolnikih s KOPB.

Značilnosti bolnikov s poslabšanjem KOPB

Bolniki s KOPB imajo že v stabilnem stanju povečan upor v dihalnih poteh. Zvišan upor med vdi-
hom močno obremeni inspiratorne mišice, kar privede do njihovega utrujanja. Delo, ki ga morajo 
generirati inspiratorne mišice in ki je potrebno za normalen vdih med poslabšanjem KOPB, se 
lahko poveča do trikrat, pri respiratorni odpovedi pa celo do petkrat.

Nesorazmerno pa se poveča tudi upor dihalnih poti med izdihom in je mnogo večji od upora 
med vdihom. Vzrok povišanega upora je poslabšanje vnetja v dihalnih poteh in s tem zmanjša-
nega premera dihalnih poti, poveča se produkcija sluzi, ob tem pa je prisoten še centrilobularen 
emfizem, ki zmanjšuje vlek okoliškega pljučnega parenhima na dihalne poti, ki so zato ožje. Ozke 
dihalne poti skupaj s celotno strukturo pljučnega parenhima vodijo do stanja, kjer aktivacija ek-
spiratornih mišic in povečevanje tlaka ne pripeljejo do večjega pretoka v izdihu – tak bolnik je 
omejen s pretokom v izdihu (»flow limited«). Do 60 % bolnikov s KOPB je v stabilnem stanju že 
omejenih z maksimalnim pretokom, med poslabšanjem pa skoraj vsi.

Omejitev maksimalnega pretoka v izdihu ima za posledico ujetje zraka, saj se kljub aktivaciji 
ekspiratornih mišic dihalni volumen ne uspe v celoti izprazniti iz pljuč, nov vdih se začne že pred 
zaključkom prejšnjega in posledica tega je dinamična hiperinflacija pljuč z nastankom intrinzič-
nega PEEP.

KOPB, hiperinflacija in respiratorne mišice

iPEEP in hiperinflacija med poslabšanjem močno variirata, kar je posledica sprememb upora 
dihalnih poti, količine sluzi in časa izdiha. Hiperinflacija pa ima tako dobre kot slabe plati. Hipe-
rinflacija pljuč zaradi zvečanega vleka raztegnjenega pljučnega parenhima razširi zožene dihalne 
poti in s tem zmanjša upor v njih med izdihom. Hkrati pa prenapihnjena pljuča in prsni koš 
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raztegneta dihalne mišice, s tem se zmanjša prileganje mišičnih vlaken, slabša je prekrvavitev, 
razmerje med napetostjo in dolžino v mišicah se spremeni, kar vodi v zmanjšano moč kontrakcije 
dihalnih mišic. Te pa zaradi hiperinflacije opravljajo večje dihalno delo, saj morajo raztegovati 
prenapihnjena in slabo podajna pljuča. To vodi do postopne utrujenosti dihalnih mišic in odpo-
vedi dihanja. Do te lahko pri subpopulaciji bolnikov, ki imajo poleg KOPB še srčno popuščanje, 
pride precej hitreje, saj je pljučni parenhim slabše podajen tako zaradi hiperinflacije kot tudi 
intersticijskega edema ob srčnem popuščanju.

Mehanska podpora dihanja pri bolnikih s KOPB

Preden začnemo z mehansko podporo dihanja pri bolnikih s KOPB, si moramo odgovoriti na 5 
bistvenih vprašanj:
1. Kdaj začeti z mehansko podporo dihanja in kaj bo naš cilj?
2. Katero obliko ventilacije izbrati – neinvazivno ali invazivno?
3. Kateri način mehanske ventilacije bomo uporabili?
4. Kdaj in kako bomo prenehali z mehansko ventilacijo?
5. Kaj bomo storili, če bo odvajanje od ventilatorja neuspešno?
Na srečo bo 70−90 % bolnikov v bolnišnici potrebovalo le prehodno zdravljenje z dodajanjem kisi-
ka, 10−30 % pa eno od oblik mehanske ventilacije. Če ni kontraindikacij, vedno poskusimo z NIMV. 

Indikacije za začetek NIMV so:
• klinično stanje: dispnoičen, tahipnoičen bolnik, ki uporablja pomožne dihalne mišice,
• motena izmenjava plinov: pH arterijske krvi pod 7,35, pCO2 nad 6 kPa ob akutni respiratorni 

odpovedi (bolnik s KOPB ima lahko v stabilnem stanju prisotno hiperkapnijo, zato je pH bolj 
pomemben za orientacijo, kdaj začeti z ventilatorno podporo),

• hipoksemija PaO2/FiO2 pod 200.

Absolutne kontraindikacije za NIMV so:
• zastoj dihanja,
• življenje ogrožajoča hipoksemija,
• krvavitev iz zgornjih prebavil, bruhanje,
• slabo prileganje maske za NIMV,
• pnevmotoraks, ki ni dreniran,
• zapora zgornjih dihalnih poti.

Relativne kontraindikacije za NIMV so:
• nesodelujoč bolnik,
• nezmožnost požiranja in kašlja,
• GCS pod 10,
• nezmožnost zagotavljanja odprte dihalne poti,
• prekomerna produkcija sputuma,
• nedavna operacija zgornjih prebavil,
• multiorganska odpoved,
• hipotenzija,
• ishemija srca ali nekontrolirana aritmija.

Uspešnost NIMV je obratno sorazmerna pH v arterijski krvi. Nižji kot je pH, večji je delež ne-
uspešnih ventilacij. Neuspešna NIMV se pokaže v prvih urah in zahteva hitro intubacijo in in-
vazivno mehansko ventilacijo. Pri petini bolnikov, pri katerih smo z NIMV sprva dosegli iz-
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boljšanje, se v prvih 48 urah lahko pojavi ponovno poslabšanje, ki večinoma zahteva invazivno 
mehansko ventilacijo. Potreben je skrben nadzor, da teh bolnikov ne spregledamo.

Načini mehanske ventilacije pri bolnikih s poslabšanjem KOPB

Cilj mehanske ventilacije pri bolnikih s poslabšanjem KOPB je zmanjšati dihalno delo, izbolj-
šati oksigenacijo, izboljšati mehaniko dihanja in olajšati dispnejo. Pri izbiri podpore ne smemo 
biti pretirano agresivni, saj s pretirano podporo lahko poslabšamo dinamično hiperinflacijo in 
povzročimo iatrogeno respiratorno alkalozo z vsemi njenimi škodljivimi posledicami (zmanjša-
na cerebralna in koronarna perfuzija, krči, zvišana afiniteta hemoglobina za kisik in poslabšanje 
neujemanja V/A).

Načini ventilacije pri poslabšanju so različni od centra do centra, od zdravnika do zdravnika 
in seveda od opremljenosti centra. Načeloma je smiselna uporaba volumske ventilacije pri glo-
boko sediranih bolnikih, kar počnemo do izboljšanja respiratorne mehanike (glej poglavje pri 
astmi). Ko bolnik začne prožiti lastne vdihe, ga je smiselno prevesti na tlačno vodeno ventilacijo. 
Večinoma se uporablja SIMV-PC ali BiLevel, pri bolj budnih bolnikih pa PS, PAV+ ali NAVA. 
Vsekakor se pri bolnikih s KOPB izogibamo daljših kontroliranih ventilacij, ki lahko povzročijo 
hudo atrofijo dihalnih mišic in s tem podaljšano odvajanje od ventilatorja.

Intrinzični PEEP

Ob hiperinflaciji v pljučih bolnikov KOPB nastane intrinzični PEEP. Ko bolnik s KOPB začne 
z vdihom, mora najprej ustvariti tlak, enak iPEEP, in šele nato se ob nadaljnjem nižanju tlaka 
vzpostavi pretok v pljuča. To močno povečuje dihalno delo in otežuje odvajanje od ventilator-
ja. Statični iPEEP izmerimo s pritiskom gumba za premor na koncu ekspirija. Ta nam pokaže 
vrednost iPEEP. To lahko storimo le pri bolniku, ki med tem ne proži vdihov in je kontrolirano 
mehansko ventiliran. PEEP na ventilatorju nato nastavimo na 50−65 % iPEEP in s tem močno 
izboljšamo ujemanje ventilacije s perfuzijo in oksigenacijo. Z dodajanjem PEEP nad 80 % iPEEP 
pa poslabšujemo hiperinfacijo, zato moramo meritve ob hitro spreminjajoči mehaniki dihalnega 
sistema pogosto ponavljati. Pri spontano dihajočem se večinoma empirično odločimo za dodatek 
PEEP 5 cm vode, ki zadostno zmanjša dihalno delo in omogoči uspešno odvajanje od ventilator-
ja, hkrati pa ni tako visok, da bi povzročal hiperinflacijo pljuč.

Odvajanje od ventilatorja je pri bolnikih s KOPB velikokrat dolgotrajno in zahteva skrbno 
spremljanje respiratorne mehanike.
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Kako ventiliram bolnika z ARDS?

Jernej Berden

Izvleček

Sindrom akutne dihalne stiske (ARDS) je pogost vzrok obolevnosti in umrljivosti kritično bolnih. 
Zdravljenje temelji na protektivni mehanski ventilaciji, ki mora biti prilagojena vsakemu bolniku 
posebej. Cilj je doseči zadostno izmenjavo plinov in hkrati z ustreznimi nastavitvami preprečiti 
dodatno okvaro, ki jo lahko povzroči mehanska ventilacija. V prispevku so povzeti bistveni po-
udarki ventilacije bolnika z ARDS, ki temeljijo na zadnjih objavljenih raziskavah in smernicah.

Uvod

Odkar je bil leta 1964 sindrom akutne dihalne stiske (ang. acute respiratory distress syndrome – 
ARDS) prvič opisan, je mehanska ventilacija (MV) temeljno podporno zdravljenje, ki pomembno 
vpliva tudi na izhod in preživetje bolnika. Ustrezne nastavitve MV deloma ali v celoti odvzamejo 
bolnikovo dihalno delo ter z zmanjšanjem znotrajpljučnega šanta, preprečevanjem »sesedanja« 
pljuč, izboljšanjem alveolarne ventilacije in zmanjšanjem mrtvega prostora izboljšajo izmenjavo 
plinov. Po drugi strani lahko z MV povzročimo dodatno okvaro že tako poškodovanega pljučne-
ga parenhima (z ventilatorjem povzročena okvara pljuč – VILI) in zaradi vpliva MV na pljučni 
krvni obtok in delovanje desnega prekata pomembno poslabšamo hemodinamsko stanje bolnika.

Opredelitev, epidemiologija in vzroki za ARDS

Sindrom ARDS predstavlja življenje ogrožajočo okvaro pljuč, ki jo spremlja hipoksemija, pogosto 
tudi hiperkapnija in respiratorna acidoza. Ker ga povzročajo različna obolenja, je delovna sku-
pina ESICM leta 2012 v Berlinu predlagala 4 kriterije, ki omenjeni sindrom jasneje opredelijo. 
ARDS tako predstavlja hipoksemija, opredeljena z razmerjem med delnim tlakom kisika v arte-
rijski krvi in inspiratorno koncentracijo kisika (PaO2/FiO2) pod 300 mmHg, ki je nastala akutno, 
znotraj enega tedna od sprožilnega dejavnika oziroma pojava simptomov. Na rentgenski sliki 
pljuč ali CT prsnega koša morajo biti prisotne obojestranske zgostitve, ki ne smejo predstavljati 
plevralnega izliva, atelektaze ali pljučnih vozličev. Z ustreznimi preiskavami je treba izključiti 
srčno popuščanje in preobremenitev s tekočino. Berlinska opredelitev naprej razdeli ARDS glede 
na razmerje PaO2/FiO2 pri vsaj 5 cm H2O pozitivnega tlaka ob koncu izdiha (PEEP) na blagega, 
zmernega in hudega (slika 1).
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Slika 1.  Berlinska definicija sindroma akutne dihalne stiske. PaO2 – delni tlak kisika v arterijski krvi, 
FiO2 – delež kisika v vdihani plinski mešanici, PEEP – pozitivni tlak ob koncu izdiha,  
CPAP – stalno pozitivni tlak v dihalnih poteh.

Patofiziološko gre za vnetni proces v pljučih, ki povzroči okvaro alveolo–kapilarne membrane, 
permeabilnostni pljučni edem, izgubo surfaktanta in posledično zmanjšan volumen normalno 
predihanih pljuč. Vzrok so lahko pljučna (neposredna poškodba) ali izvenpljučna bolezenska 
stanja (posredna poškodba). Med neposrednimi dejavniki je najpogostejša pljučnica, tako bak-
terijska kot virusna ali glivična. Tveganje dodatno povečajo kronična pljučna bolezen, kajenje, 
alkoholizem, starost, debelost itd. Med izvenpljučnimi vzroki je na prvem mestu hudo potekajoča 
sepsa, s tveganjem za razvoj ARDS kar pri 30–40 % bolnikov. Drugi vzroki so navedeni v tabeli 1.

Tabela 1.  Dejavniki tveganja za razvoj ARDS

Neposredna poškodba pljuč Posredna poškodba pljuč
Pljučnica Sepsa

Aspiracija želodčne vsebine Politravma
Kontuzija pljuč Masivna transfuzija

Inhalacijska poškodba Kritična opeklina
Utopitev Akutni pankreatitis

Maščobna, amnijska embolija Zunajtelesni krvni obtok
Vaskulitis Zastrupitev (heroin, triciklični antidepresivi)

Izsledki velike mednarodne raziskave LUNG SAFE so pokazali, da je ARDS prisoten pri približno 
10 % sprejemov v enoto intenzivne terapije oziroma pri 23 % ventiliranih bolnikov. Umrljivost s 
težo ARDS narašča in je pri blagem ARDS 35 %, pri zmernem in hudem pa med 40 % in 46 %. 
Pomembna ugotovitev raziskave je tudi nizka stopnja prepoznavanja bolnikov z ARDS, posledič-
no sta bili le dve tretjini bolnikov ventilirani protektivno.

Ali ima neinvazivna ventilacija (NIV) mesto pri zdravljenju ARDS?

Izsledki raziskav so si nasprotujoči. Uporaba NIV pri bolnikih z zmernim do hudim ARDS 
(PaO2/FiO2 ≤ 150 mmHg) je povezana s slabšim izhodom. Po drugi strani lahko pri bolnikih 
z blagim ARDS tako NIV kot terapija z visokim pretokom (angl. High-flow oxigen therapy – 
HFOT) izboljšata oksigenacijo, zmanjšata potrebo po intubaciji in celo umrljivost. Glede na zad-
nji metaanalizi ima med vmesniki NIV čelada prednost pred obrazno masko, HFOT pa morda 
celo prednost pred obema. V vsakem primeru mora biti poskus neinvazivne ventilacije kratek 
(največ 1–2 uri), bolnik pa ves čas pod ustreznim nadzorom. Pozna intubacija je namreč poveza-
na z večjo umrljivostjo bolnikov. 
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Ali je pomembna izbira načina mehanske ventilacije?

Raziskave niso pokazale, da bi imela tlačna ali volumska oblika ventilacije prednost pred drugo. 
Cilj MV je vzdrževati alveole odprte med vdihom in izdihom, po možnosti odpreti tudi nepre-
dihane predele pljuč ter hkrati preprečiti hiperinflacijo, kar dosežemo s protektivno ventilacijo. 
Pri tem je ciljna saturacija 88–92 % oz. pO2 7,3–9,3 kPa. Ker nam z namenom preprečevanja 
VILI pogosto ne uspe zagotoviti dovolj minutne ventilacije za učinkovito izplavljanje CO2, se je 
v odsotnosti povišanega intrakranialnega tlaka kot varna izkazala tudi permisivna hiperkapnija 
z vrednostmi CO2 do 9,2 kPa in pH nad 7,2. Če nam z vsemi spodaj opisanimi ukrepi ne uspe 
doseči zadostne oksigenacije in ventilacije, lahko uporabimo »reševalne« ukrepe, kot so mišična 
relaksacija, pronacija, inhalacijski dušikov oksid in zunajtelesna membranska oksigenacija, kar je 
opisano v drugih poglavjih.

Kako bolniku z ARDS ustrezno prilagoditi mehansko ventilacijo?

1. Omejitev dihalnega volumna (DV), tlaka platoja (Pplato) in delovnega tlaka (ΔP)

Leta 2000 je velika randomizirana raziskava ARDS Network spremenila koncept ventilacije 
ARDS in postavila temelje protektivni ventilaciji. Raziskava je bila predčasno prekinjena zaradi 
večje umrljivosti bolnikov, ki so bili ventilirani z do takrat sicer splošno uporabljanimi visokimi 
DV (12 ml/kg predvidene telesne teže, ang. predicted body weight – PBW). Zadnje smernice zato 
priporočajo omejitev DV na 6 ml/kg PBW, z razponom 4–8 ml/kg PBW glede na izmerjene tlake 
in morebitne težave s hiperkapnijo. Pri tem se je treba zavedati, da vsako dodatno povečanje DV 
za 1 ml/kg PBW poveča tveganje za smrt bolnika za 23 %. Ker so pljuča pri bolniku z ARDS zelo 
nehomogeno predihana, s pogosto prisotnimi obsežnimi konsolidacijami, dejanski razpoložljivi 
volumen slabo korelira s predvideno telesno težo. Manjši volumen pljuč, ki ga je mogoče ventili-
rati (baby lung ventilation), se odraža v znižani podajnosti pljuč (ang. respiratory system compli-
ance – Crs), njuno razmerje pa predstavlja delovni tlak (ΔP = DV / Crs). Prilagoditev DV glede 
na vrednost ΔP se je izkazala za bolj učinkovito kot prilagoditev na telesno težo. Splošno sprejeta 
mejna vrednost ΔP, nad katero je preživetje slabše, je 15 cm H2O, čeprav raziskave poročajo o 
vrednostih od 13 do 19 cm H2O. Ob ustrezni omejitvi DV je treba hkrati izmeriti in omejiti tudi 
tlak platoja. Raziskave so pokazale, da je nižji DV povezan z boljšim preživetjem le, če je Pplato 
< 27 cm H2O in da je Pplato < 29 cm H2O celo boljši napovedni dejavnik preživetja kot ΔP. Tako 
je eden od najpomembnejših ukrepov preprečevanja VILI tlak platoja pod 30 cm H2O.

2. Nastavitev PEEP in ocena rekrutabilnosti

Nastavitev PEEP je sestavni del protektivne ventilacije. PEEP omogoča odpiranje sesedenih alve-
olov, kar zmanjša znotrajpljučni šant in izboljša oksigenacijo. Zmanjša tudi izpostavljenost alveo-
lov cikličnemu odpiranju in zapiranju in tako zmanjšuje atelektotravmo. Po drugi strani pa lahko 
povzroči prenapihnjenje manj prizadetih predelov in posledično še bolj škodljivo volutravmo. Poleg 
tega pomembno zmanjša venski povratek v desno srce in zaradi povečanja pljučne žilne rezistence 
dodatno obremeni desni prekat, ki je že sicer pogosto izpostavljen povišanemu pljučnemu arte-
rijskemu tlaku zaradi osnovne bolezni in hipoksične vazokonstrikcije. Posledica je lahko akutno 
popuščanje desnega prekata in celo cirkulatorna odpoved. Razmerje med pozitivnimi in negativni-
mi učinki PEEP se med bolniki zelo razlikuje, zato je potrebna posameznemu bolniku prilagojena 
nastavitev glede na funkcionalno stanje njegovih pljuč in hemodinamsko stabilnost. Pri bolnikih 
z zmernim in hudim ARDS višje vrednosti PEEP (> 12 cm H2O) načeloma pomembno izboljšajo 
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oksigenacijo in tudi preživetje, pri blagem ARDS pa ne. Potencial rekrutabilnosti alveolov, ki je po-
memben dejavnik določanja optimalnega PEEP, je največji pri bolnikih z zgodnjim, hudo poteka-
jočim difuznim ARDS izvenpljučnega vzroka in precej nižji pri žariščni in neposredni prizadetosti 
pljuč ter pri bolnikih, pri katerih ARDS vztraja že več kot 1 teden. Rekrutabilnost lahko ocenimo na 
podlagi CT ali ultrazvočne ocene razporeditve in obsega zgostitev, električne impedančne tomogra-
fije in tudi s preprosto metodo zanke tlak/volumen (p/V zanka) s počasnim pretokom na ventilator-
ju. Če je oblika zanke v vdihu konkavna in razlika med volumnoma v fazi vdiha in izdiha pri tlaku 
20 cm H2O > 500 ml, so pljuča verjetno rekrutabilna (slika 2). Optimizacijo PEEP v tem primeru 
pogosto kombiniramo z odpiralnim manevrom (glej spodaj). S postopnim nižanjem PEEP po ma-
nevru določimo optimalno vrednost glede na najboljšo oksigenacijo (decremental PEEP trial), oce-
nimo ga lahko tudi glede na najboljšo podajnost s postopnim višanjem PEEP (metoda Staircase). 

Slika 2.  Posnetek zaslona ventilatorja pri 45-letnem prekomerno težkem bolniku z ARDS zaradi covid-19 
pljučnice. Na grafu je prikazana P/V zanka s počasnim pretokom, izvedena v 40 s od tlaka 0 cm H2O 
do 40 cm H2O in nato nazaj na izhodišče. Inspiratorni krak zanke je konkaven (siva puščica), pri tlaku 
20 cm H2O je razlika v volumnu med krivuljo vdiha in izdiha več kot 500 ml (siv pravokotnik), pljuča 
bolnika so rekrutabilna. Po odpiralnem manevru smo bolnika kontrolirano tlačno ventilirali s tlaki 
33/17 cm H2O, ob tem so bili transpulmonalni tlaki 14/1 cm H2O, FiO2 smo lahko znižali s 100 % na 
70 %. Paw – tlak v dihalnih poteh, dV – razlika v volumnu (avtor posnetka: R. Knafelj).

Pri določanju optimalnega PEEP si lahko pomagamo s tabelami PEEP/FiO2, iz katerih glede na 
potrebo po dodatku kisika določimo višino PEEP (slika 3). Učinkovito ga lahko določimo z me-
ritvijo transpulmonalnih tlakov. Prek katetra s posebnim balonom izmerimo tlak v požiralniku 
(Pes) in ga odštejemo od tlaka v dihalih (Paw), ki ga prikaže ventilator. Tako dobimo vrednost 
transpulmonalnega tlaka ob koncu izdiha in tudi ob koncu vdiha (Ptransp = Paw – Pes). PEEP 
nastavimo tako, da je transpulmonalni tlak ob koncu izdiha pozitiven, pri hudo potekajočem 
ARDS lahko tudi do 10 cm H2O (slika 3), transpulmonalni tlak platoja ob koncu vdiha pa manjši 
od 20 cm H2O. S pomočjo volumetrične kapnografije lahko merimo volumen izdihanega CO2 
in tudi alveolarni mrtvi prostor. Če se z višanjem PEEP atelektatični alveoli odpirajo, se bo al-
veolarni mrtvi prostor zmanjšal, volumen izdihanega CO2 pa prehodno povečal. V nasprotnem 
primeru se bo ob hiperinflaciji pljuč mrtvi prostor povečal, volumen CO2 pa se bo zmanjšal. Do 
zdaj se nobena metoda določanja PEEP ni izkazala za superiorno, prav tako izbira metode ne 
vpliva na preživetje bolnika.
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Slika 3.  Tabela ARDSnet (ARDSnet.org). Glede na izmerjene tlake platoja, delovne tlake in stopnjo 
ARDS izberemo ustrezno kombinacijo PEEP in FiO2. V primeru meritev transpulmonalnega 
tlaka PEEP prilagodimo tako, da bo vrednost transpulmonalnega tlaka ob koncu izdiha  
> 0 cm H2O (0–10 cm H2O, odvisno od FiO2). FiO2 – delež kisika v vdihani plinski mešanici, 
PEEP – pozitivni tlak ob koncu izdiha, PtpPEEP – transpulmonalni tlak ob koncu izdiha.

3. Odpiralni manevri

Z odpiralnim manevrom (OM) prehodno dvignemo tlak v dihalnih poteh z namenom, da bi raz-
prli kolabirane predele pljuč in zagotovili več alveolov, v katerih lahko poteka izmenjava plinov. 
Učinki OM so podobni tistim, ki jih ustvari PEEP, le da so potrebni tlaki za razpiranje atelekta-
tičnih predelov bistveno višji (do 40 cm H2O in več), zato se poveča tveganje za poškodbo pljuč 
(barotravma). Zaradi nenadnega povišanja intratorakalnega tlaka se zmanjša polnitev desnega 
prekata srca, kar lahko močno poveča hemodinamsko nestabilnost, sploh pri hipovolemičnih 
bolnikih. Rutinsko izvajanje OM se odsvetuje, saj lahko ob neustreznih indikacijah poslabšajo 
izhod. OM so smiselni le, če so pljuča rekrutabilna (glej zgoraj) oziroma če je prišlo do jasne 
derekrutacije (npr. po endobronhialni aspiraciji, bronhoskopiji, odklopu dihalnega sistema, po 
intubaciji …). Kontraindicirani so pri bolnikih s pnevmotoraksom, fistulo v poteku dihalnih poti, 
emfizemom pljuč, pri hemodinamski nestabilnosti, odpovedovanju oziroma obremenitvi desne-
ga prekata, nosečnosti in pri povišanem intrakranialnem tlaku. Odpiralni manever lahko izvaja-
mo na več različnih načinov, od katerih noben ni optimalen. Če bolnik diha spontano, je najbolj 
preprosto za 20–40 sekund dvigniti PEEP na 30–40 cm H2O. V nasprotnem primeru lahko dvig-
nemo inspiratorni tlak na 40 cm H2O in za 8–10 sekund apliciramo inspiratorno pavzo. Pogosteje 
uporabljamo že omenjeno kvazistatično P/V zanko, pri kateri pri maksimalnem tlaku nastavimo 
8–10-sekundni premor, pa tudi stopenjsko višanje PEEP ob konstantnem delovnem tlaku. Pri 
tem je priporočljivo merjenje transpulmonalnih tlakov v vdihu, kjer je ciljni transpulmonalni tlak 
platoja 20–25 cm H2O. OM mora vedno slediti ustrezna prilagoditev PEEP. Manever je bil učin-
kovit, če se ob premoru pri najvišjem tlaku volumen v pljučih poveča za vsaj 200 ml, če manevru 
sledi povečanje saturacije in podajnosti pljuč ter če se poveča z volumsko kapnometrijo izmerjen 
volumen izdihanega CO2.

4. Spontano dihanje pri mehansko ventiliranem bolniku z ARDS

V akutni fazi ARDS bolnike ventiliramo protektivno, zato je večinoma potrebna globoka sedaci-
ja, pogosto tudi relaksacija. Neaktivnost dihalnih mišic hitro povzroči atrofijo in oslabelost, ki se 
kaže s podaljšano potrebo po MV, več reintubacijami in slabšim izhodom. Spontano dihanje lah-
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ko poleg ohranjanja dihalne muskulature izboljša razmerje med ventilacijo in perfuzijo, dodatno 
rekrutira pljuča, izboljša podajnost in oksigenacijo. Žal bolniki z ARDS, ki niso globoko sedirani, 
slabo prenašajo ventilacijo z nizkimi DV. Začnejo podihavati, ustvarjajo zelo negativne plevralne 
tlake in visoke transpulmonalne tlake, s čimer nevarno povečajo DV. Prihaja do področnega pre-
napihnjenja predvsem bazalnih, odvisnih delov pljuč, zaradi premikov zraka iz neodvisnih delov 
(»pendeluft«). Pogoste so asinhronije in dvojno proženje ventilatorja, kar še dodatno poveča DV. 
Zaradi izrazito negativnih plevralnih tlakov se poviša transmuralni žilni tlak, posledično lahko 
nastane pljučni edem. Vse našteto je del samopoškodbe, povezane s spontano ventilacijo (ang. 
patient self-inflicted lung injury, P–SILI). Zadnje smernice na podlagi obstoječe literature niso 
mogle izdati priporočila glede spontanega dihanja v akutni fazi ARDS. Ob natančnem spremlja-
nju bolnika in ustreznem prilagajanju sedacije je možno zagotoviti varno asistirano ventilacijo, 
pri kateri veljajo enaki cilji glede DV, tlaka platoja in transpulmonalnih tlakov, kot so opisani 
zgoraj. Škodljive prekomerne spontane vdihe lahko zaznamo s pomočjo merjenja okluzijskega 
pritiska (P0.1), ki naj ne preseže od –3,5 do –5 cm H2O, in s pomočjo merjenja tlaka v požiral-
niku (Pes), ki naj ob spontanih vdihih ne preseže od -8 do –12 cm H2O (razlaga presega namen 
poglavja). Preliminarni rezultati raziskave BiRDS kažejo, da pri bolnikih v zgodnji fazi zmernega 
– hudega ARDS asistirana ventilacija ali APRV (airway pressure release ventilation) z do 50 % 
spontanega dihanja ne povzroča dodatne škode. 

Zaključek

Obravnava bolnika z ARDS zahteva zgodnjo prepoznavo in zdravljenje, katerega ključni del je 
mehanska ventilacija. Pomembno je, da na račun poskusa neinvazivne ventilacije z intubacijo ne 
odlašamo. Sodoben pristop k ventilaciji temelji na protektivni ventilaciji, ki mora biti prilagojena 
vsakemu bolniku posebej. Skupni imenovalec je omejitev dihalnega volumna, tlaka platoja in 
delovnega tlaka ter čim nižji PEEP, ki še omogoča zadostno oksigenacijo in preprečuje sesedanje 
pljuč. Potreben je skrben nadzor parametrov mehanske ventilacije, pogosto tudi kombiniranje 
več različnih metod za potrditev naših opazovanj. Odpiralne manevre izvajamo le v izbranih 
primerih. Spontano dihanje pri bolnikih z ARDS je dopustno, vendar moramo pri tem bolnike 
natančno spremljati. Če nam z vsemi navedenimi ukrepi ne uspe doseči zadostne oksigenacije in 
ventilacije, lahko uporabimo reševalne ukrepe.
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Kako ventiliram bolnika s povišanim 
znotrajlobanjskim tlakom?

Dragoslav Leković, Primož Gradišek

Izvleček

Z umetnim predihavanjem bolnika s povišanim znotrajlobanjskim tlakom oziroma poškodovanca 
s hudo poškodbo glave zagotavljamo zaščito dihalnih poti, zadostno oksigenacijo možganov in 
vzdržujemo normokapnijo ob čim nižjih intratorakalnih tlakih. Tako hkrati zagotavljamo najniž-
je možne znotrajlobanjske tlake. Pri bolnikih s hudo možgansko poškodbo in sočasno pljučno 
okvaro moramo najti ravnovesje med na možgane oziroma na pljuča usmerjeno obliko umetne 
ventilacije. Pri tako kompleksnih bolnikih potrebujemo skrben nadzor − razširjen nevromonito-
ring in redne plinske analize arterijske krvi.

Uvod

Zagotavljanje ustreznega možganskega prekrvavitvenega tlaka (ang. cerebral perfusion pressure, 
CPP) in zadostne oksigenacije ter normokapnije (tarčni PaCO2 v območju spodnjih še normal-
nih vrednosti) spada med osnovne ukrepe pri zdravljenju bolnikov s hudo poškodbo možganov. 
Primerna oksigenacija in normokapnija sta pomembna dejavnika regulacije ustreznega znotraj-
lobanjskega tlaka (ang. intracranial pressure, ICP).

Zgoraj navedene cilje dosežemo z zadostnim deležem kisika v dihalni zmesi in vzdrževanjem 
ustrezne minutne ventilacije ter zagotavljanjem čim nižjih intratorakalnih tlakov med mehan-
sko ventilacijo. Pri bolnikih z intratorakalno patologijo (aspiracijska pljučnica, obtolčenine pljuč, 
ARDS, nevrogeni pljučni edem itn.) je doseganje omenjenih ciljev lahko precej težavno. V tej 
skupini bolnikov je svetovana oblika predihavanja t. i. »lung protective« (z nizkimi dihalnimi vo-
lumni, Vt, relativno visokim pozitivnim tlakom ob koncu izdiha, PEEP, permisivna hiperkapnija), 
ki pa je v nasprotju s t. i. ventilacijo »brain protective« (relativno visok Vt, nizek PEEP ali celo brez 
PEEP-a, t. i. ZEEP, normokapnija).

Tabela 1. Primerjava med t. i. ventilacijo »lung protective« in »brain protective« 

Mehanska ventilacija »Lung protective« »Brain protective«

Vt nizek (6 mL/kg) visok (6−9 mL/kg)

PEEP visok nizek

Permisivna hiperkapnija da ne

SpO2 >85 % >95 %

Legenda: Vt − dihalni volumen, PEEP − pozitivni tlak ob koncu izdiha, ZEEP − brez PEEP-a (ang. zero PEEP), SpO2 − nasičenost hemoglobina s kisikom v krvi



72

Šola intenzivne medicine 2021

V nadaljevanju bomo poskusili opisati spremenljivke in dejavnike, pomembne za uspešno 
predihavanje bolnikov s povišanim ICP.

Oksigenacija

Hipoksemija je poleg hipotenzije eden najpomembnejših dejavnikov razvoja sekundarne možgan-
ske okvare. Znižan delni tlak kisika v arterijski krvi (PaO2) povzroči vazodilatacijo možganskega 
žilja in s tem povečanje pretoka krvi skozi možgane (ang. cerebral blood flow, CBF). Ta vpliv 
hipoksemije na CBF postane posebej izražen pri PaO2 pod 8 kPa oziroma SpO2 pod 90 %. Iz tega 
izhaja, da je pri poškodbi glave nujno zagotavljanje dobre oksigenacije oziroma višjih vrednosti 
PaO2 in SpO2, kot jih narekujejo smernice za zdravljenje ARDS.

Minutna ventilacija in PaCO2

Ob konstantni produkciji CO2 je minutna ventilacija glavni dejavnik, ki določa vsebnost CO2 
v arterijski krvi oziroma PaCO2. Vzdrževanje normokapnije, natančneje vrednosti PaCO2 v 
območju spodnjih še normalnih vrednosti, spada med osnovne ukrepe zdravljenja oziroma 
preprečevanja povišanega ICP. PaCO2 je pomemben regulator premera možganskih žil (odnos 
med PaCO2 in CBF je linearen pri vrednostih PaCO2 od 3,5 do 8 kPa). Žilje je bolj kot na vseb-
nost CO2 direktno občutljivo na spremembe perivaskularnega pH. To razloži relativno kratko-
trajno učinkovitost (nekaj ur) hiperventilacije kot ukrepa za nižanje ICP: pufrski mehanizmi 
vračajo vrednost medceličnega in perivaskularnega pH na izhodiščno in izničijo vazokonstrik-
cijski učinek hipokapnije.

Posledica povišane minutne ventilacije, hiperventilacije, je upad PaCO2 in vazokonstrikcija 
možganskega žilja, kar privede do zmanjšanja prostornine krvi v znotrajlobanjskem prostoru 
(ang. cerebral blood volume, CBV) s posledičnim padcem ICP in padcem CBF, kar lahko povzroči 
možgansko ishemijo. Ob upoštevanju dejstva, da je v prvih 24 urah po poškodbi glave CBF tudi 
sicer zmanjšan, lahko rutinska hiperventilacija prek vazokonstrikcije možganskih žil privede do 
zmanjšanja možganskega pretoka krvi (CBF) in posledično ishemije. Kratkotrajna hiperventila-
cija je v prvih 24 urah po poškodbi upravičena le v primeru kliničnih znakov herniacije. Zmerna 
hiperventilacija (PaCO2 4,0−4,66 kPa) je del standardnih ukrepov za zniževanje povišanega ICP, 
poglobljena hiperventilacija (PaCO2 3,3−3,9 kPa) pa del ekstremnih ukrepov.

Pri bolnikih s TBI in ARDS je treba najti ravnovesje med normokapnijo (»brain protective«) in 
permisivno hiperkapnijo (»lung protective«) oziroma med kontrolo PaCO2 in zaščito pljuč. V ta 
namen moramo uporabiti tehnike multimodalnega nevromonitoringa in pogostih plinskih analiz 
arterijske krvi. S takim pristopom ventilacija, usmerjena na zaščito pljuč (»lung protective«), ni 
absolutno kontraindicirana pri bolnikih s TBI in sočasno okvaro pljuč.

PEEP

Umetno predihavanje, ki ščiti pljuča (ang. lung protective) zaradi uporabe nižjih dihalnih vo-
lumnov in višjega PEEP ter posledične hiperkapnije, lahko povzroči nastanek povišanega ICP. 
Na drugi strani umetno predihavanje, ki ščiti možgane (»brain protective«), to je predihavanje z 
relativno visokimi dihalnimi volumni in nizkim PEEP, lahko privede do okvare pljuč, povzročene 
z ventilacijo (ang. ventilator-induced lung injury, VILI).

PEEP izboljša oksigenacijo z rekrutiranjem atelektatičnih delov pljuč, povečanjem funkci-
onalne rezidualne kapacitete (FRC) in preprečevanjem atelektotravme. Neposredna posledica 
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višanja PEEP je porast intratorakalnega (intraplevralnega) tlaka, kar lahko privede do dviga ICP 
prek več mehanizmov:
• neposreden prenos tlačnih sprememb iz prsne v lobanjsko votlino,
• zmanjšan venski odtok iz glave (povišan CVP in povečan CBV privedeta do povečanja ICP),
• zmanjšan venski priliv v desno srce pripelje do zmanjšanja minutnega volumna srca (ang. 

cardiac output, CO) in MAP (ang. mean arterial pressure), kar povzroči padec CPP. Znižanje 
CPP ob ohranjeni avtoregulaciji možganskega žilja vodi v vazodilatacijo, povečanje CBV in 
posledično povečanje ICP. Ob odsotni avtoregulaciji padec CPP vodi v nezadosten CBF s 
posledično ishemijo.

Kolikšen PEEP je še varen, je odvisno tudi od pljučne kompliance. Pri bolnikih z normalno po-
dajnostjo je višji PEEP povezan s porastom intratorakalnega tlaka, manjšim prilivom krvi v desno 
srce, nižjim MAP in posledično znižanjem CPP. Pri bolnikih z nizko pljučno komplianco je vpliv 
mehanske ventilacije na hemodinamiko manjši, saj je ob enakem PEEP povišanje intratorakalnega 
tlaka manjše. Pri takih bolnikih lahko uporabimo višje vrednosti PEEP ob ustreznem nevromo-
nitoringu.

Optimalen PEEP za posameznega bolnika je predmet številnih raziskav. McGuire je ugotovil, 
da uporaba PEEP povzroči povišanje ICP, samo če je vrednost PEEP višja od ICP. Sklenil je, da je 
varno uporabiti PEEP, ki je nižji od ICP. Caricato je v svoji raziskavi pokazal, da pri slabi podaj-
nosti pljuč PEEP do 12 cm H2O ni imel vpliva na sistemsko hemodinamiko oziroma na ICP. Ob 
aplikaciji PEEP več kot 5 cm H2O pri bolniku s poškodbo glave je priporočil dodaten nevromo-
nitoring (ICP in CPP). Mascia je raziskovala vpliv PEEP pri bolnikih s poškodbo glave in ARDS. 
Kadar aplikacija PEEP povzroči alveolarno hiperinflacijo in posledično povišanje PaCO2 zaradi 
povečanja mrtvega prostora, se ICP poviša. Če z aplikacijo PEEP dosežemo ponovno prediha-
nost prej nepredihanih alveolov, se obvod (ang. shunt) zmanjša, ujemanje ventilacije in perfuzije 
(V/Q) izboljša, oksigenacija popravi in odstranjevanje CO2 pospeši na račun povečanja minutne 
ventilacije. 

Ko pri bolniku s poškodbo glave in težavno ventilacijo uporabimo PEEP višji od 5 do 10 cm 
H2O, potrebujemo dodaten nevromonitoring (vsaj ICP in CPP). Pri bolnikih z ARDS je cilj nasta-
vitev t. i. optimalnega PEEP. Opisano je več tehnik: nastavitev ravno nad spodnjo točko preloma 
(ang. lower inflection point, LIP) na krivulji tlak-volumen, merjenje tlaka v požiralniku, ki je 
približek intratorakalnega tlaka. PEEP nastavimo tako, da je med izdihom tlak v dihalih za 1–2 
cm H2O višji od izmerjenega tlaka v požiralniku. Tako ostajajo alveoli tudi med izdihom odprti.

Vsekakor pa je odsvetovano predihavanje brez PEEP, t. i. ZEEP (ang. zero end-expiratory 
pressure), saj poveča tveganje razvoja ARDS in VILI tudi pri bolnikih z izolirano poškodbo glave, 
kot je pokazala raziskava Korovesija.

Nevromonitoring med MV pri TBI

Standardno nadzorujemo ICP in CPP, vse pogosteje pa tudi delni tlak kisika v možganovini 
(PbtO2). Invazivni nadzor oksigenacije možganov je nujen pri bolnikih z moteno funkcijo pljuč 
(oksigenacija, ventilacija). Dodatne možnosti nadzora so še merjenje lokalnega pretoka krvi skozi 
možgane (ang. cerebral blood flow, CBF), merjenje nasičenosti krvi s kisikom v notranji jugularni 
veni (SjvO2) in neinvazivno merjenje oksigenacije možganov z bližnjo infrardečo spektroskopijo 
(ang. near infrared spectroscopy, NIRS) ter možganska mikrodializa z merjenjem koncentracije 
presnovkov v možganski medcelični tekočini. Med zmerno in poglobljeno hiperventilacijo je 
poleg spremljanja ICP vedno treba nadzorovati tudi PbtO2, saj na ta način hitro zaznamo tkivno 
hipoksijo, ki je posledica vazokonstrikcije možganskega žilja ob hipokapniji. Ob višanju PEEP 
spremljamo ICP. Če ICP porašča prek sprejemljivih vrednosti, višanje PEEP opustimo.
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Dodatne možnosti

Če z opisanimi ukrepi ne dosežemo ustreznih parametrov umetnega predihavanja in vrednosti 
PaO2 ter PaCO2 v plinski analizi arterijske krvi, lahko uporabimo kakšno izmed nekonvencional-
nih oblik predihavanja oziroma dodatnih možnosti ukrepanja. 

Dodajanje inhalacijskega dušikovega oksida (iNO) v dihalno zmes je pri bolniku s poškodbo 
glave varno. NO povzroči vazodilatacijo v ventiliranih predelih pljuč in tako izboljša ujemanje 
med ventilacijo in perfuzijo (V/Q) ter tako izboljša oksigenacijo. 

Uporaba odpiralnih manevrov (ang. recruitment maneuvers, RM) lahko povzroči potencialno 
nevarne dvige ICP, hkrati pa lahko izboljša oksigenacijo in celo minutno ventilacijo. Za zdaj ni dovolj 
dokazov za rutinsko uporabo RM pri bolnikih s TBI, lahko pa jih uporabimo pri skrbno izbranih 
bolnikih ob uporabi razširjenega nevromonitoringa in zagotavljanju hemodinamske stabilnosti.

Visokofrekvenčno oscilacijsko predihavanje (HFOV) izboljša oksigenacijo pri bolnikih z 
ARDS. HFOV zmanjšuje CO s povečanjem CVP, kar lahko negativno vpliva na CPP in ICP. Pri 
HFOV je odstranjevanje CO2 nepredvidljivo, zato so potrebne pogoste plinske analize arterijske 
krvi. Ta oblika ventilacije se zato pri poškodbi glave redko uporablja, še posebej zaradi raziskav, ki 
tudi pri ARDS niso dokazale izboljšanja preživetja (raziskavi OSCILLATE in OSCAR). 

Tlačne oblike predihavanja (tlačno predihavanje na dveh ravneh, BiLevel ali APRV (ang. airway 
pressure release ventilation) sicer lahko izboljšajo oksigenacijo, vendar se lahko minutna ventilacija 
nepredvidljivo spreminja ob spremembah podajnosti respiratornega sistema oziroma upornosti v di-
halnih poteh. Omenjene spremembe minutne ventilacije lahko vodijo v hipokapnijo ali hiperkapnijo 
z vsemi posledicami le-teh. Zato je izbirna oblika ventilacije pri bolniku s poškodbo glave volumsko 
vodena ventilacija, s katero ves čas zagotavljamo zadostno in predvsem konstantno minutno venti-
lacijo. Če se odločimo za katero od tlačnih oblik umetnega predihavanja, so priporočljive pogostejše 
plinske analize arterijske krvi in spremljanje vsebnosti CO2 v izdihanem zraku. Prav tako je v tem 
primeru zaželeno nastaviti ustrezen razpon alarma minutne ventilacije na ventilatorju.

Lega pacienta na trebuhu (proniranje) izboljša ujemanje med ventilacijo in perfuzijo pri bol-
nikih z ARDS. Ta lega lahko pri bolniku povzroči povišanje ICP. Ob pronaciji lahko pride do 
dislokacije senzorja ICP. Kot ugotavlja Della Torre v svojem preglednem članku, čeprav se poskus 
pronacije pri bolnikih z refraktarno hipoksemijo zdi upravičen, je vsaj pri bolnikih s frontalnimi 
kontuzijami lega pacienta na trebuhu kontraindicirana.

Uporaba zunajtelesnega odstranjevanja CO2 (ang. extracorporeal CO2 removal, ECCO2R) in 
zunajtelesne membranske oksigenacije (ang. extracorporeal membrane oxygenation, ECMO) pri 
bolnikih s TBI je še vedno malo raziskana, saj so bili bolniki s TBI iz večine raziskav, ki so prou-
čevale te tehnike, izključeni. Obstajajo pomisleki glede varnosti, saj te naprave zahtevajo aplikacijo 
antikoagulantnih učinkovin v terapevtskih odmerkih, kar je pri TBI kontraindicirano. Poleg tega 
lahko pride tudi do okvare funkcije trombocitov in trombocitopenije ob stiku krvi z membranami 
omenjenih naprav. Novejši ECCO2R se lahko uporabljajo brez sistemskega dodatka heparina, saj 
so komponente sistema prevlečene s heparinom oziroma se lahko uporabi lokalna, zunajtelesna 
antikoagulacija s citratom. Robba je v svojem sistematskem pregledu literature in študiji primerov 
pokazal, da se lahko V-V ECMO brez kontinuirane heparinizacije uporabi kot rešilno zdravljenje 
pri izbranih bolnikih s TBI in hudim ARDS. 

Zaključek

Cilji umetnega predihavanja bolnika s povišanim ICP oziroma poškodovanca s hudo možgansko 
poškodbo so zaščita dihal pred aspiracijo, zagotavljanje dobre oksigenacije možganov in vzdrže-
vanje normokapnije ob hkrati čim nižjih intratorakalnih tlakih. 
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Pri bolniku z zdravimi pljuči se odločamo za na možgane usmerjeno umetno predihavanje 
(»brain protective«). Bolnika s sočasno okvaro pljuč moramo predihavati ob upoštevanju pato-
fiziologije pljučne in možganske okvare, kar v večini primerov pomeni uporabo individualno 
prilagojenega načina predihavanja. Ne glede na način in nastavitve umetne ventilacije je pri teh 
bolnikih potreben dober nadzor – tako redne plinske analize arterijske krvi kot tudi dodaten, po 
možnosti razširjen nevromonitoring.
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Kako ventiliramo bolnika s povišanim 
intraabdominalnim tlakom?

Sergej Godec

Izvleček

Povišan intraabdominalni tlak je prisoten vsaj pri polovici bolnikov, ki se zdravijo v enotah inten-
zivne terapije. Bistveno vpliva na mehaniko dihanja, manj na oksigenacijo. Poznavanje patofizi-
oloških osnov, ustrezne meritve in njihova obposteljna interpretacija nam omogočajo, da pri teh 
bolnikih ustrezneje vodimo mehansko predihovanje in zdravljenje. 

Uvod

Intraabdominalna hipertenzija (IAH) je vztrajajoče povišan tlak v trebušni votlini na 12 mmHg 
ali več. Incidenca IAH v enotah intenzivne terapije (EIT) je 25-% že ob sprejemu, medtem ko je 
po enem tednu hospitalizacije v EIT kumulativna incidenca že več kot 50 %. Dejavniki tveganja 
za razvoj IAH so: kirurški poseg v trebušni votlini, urgentni kirurški posegi, huda politravma, 
travmatska poškodba trebuha, huda opeklina, hud akutni pankreatitis, hipervolemija ob reani-
maciji z velikimi odmerki kristaloidov, jetrna odpoved, retroperitonealni hematom, ileus. Treba 
je vedeti, da se IAP prenaša v druge telesne votline in ima vpliv tudi na oddaljene organske siste-
me, kar lahko v končni fazi vodi v multiorgansko odpoved. Abdominalni kompartment sindrom 
je opredeljen z vztrajno povišanim IAP 20 mmHg ali več in sočasnim pojavom disfunkcije ali 
odpovedi enega ali več organov. 

Bolniki, ki so mehansko ventilirani, imajo večjo sočasno pojavnost IAH. Nekatere študije na-
kazujejo, da so za razvoj IAH dovzetnejši bolniki z respiratorno odpovedjo s PaO2/FiO2 količni-
kom < 300mmHg, predihovani s tlakom ob koncu izdiha (PEEP) > 10 mmHg ali z maksimalnim 
tlakom med vdihom (PPEAK) > 28 mmHg. 

Vpliv IAH na respiratorno funkcijo

Vpliv IAH na pljučne volumne

IAH povzroči premik diafragme kranialno, posledično se poveča intratorakalni tlak, kar vpliva 
na pljučne volumne in mehaniko dihanja. Pljučni volumni se ob poraščanju IAH zmanjšujejo. Pri 
bolnikih s povišanjem IAP z 12mmHg na 25 mmHg se je totalna pljučna kapaciteta (TLC) v pov-
prečju zmanjšala s 3,2 na 2,4 L, povečal se je delež atelektaz in slabše predihanih predelov pljuč. 
Po laparotomiji so se pljučni volumni deloma povrnili na izhodiščne vrednosti, a ne povsem (z 
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2,4 na 2,9 L). V tej študiji je bilo ugotovljeno, da se je − poleg kranialno premaknjene diafragme 
− kompenzatorno povečal tudi sagitalni premer pljuč.

Vpliv IAH na mehaniko dihanja

S pomočjo ezofagealnega katetra lahko skupno podajnost dihalnega sistema (CRS) razdelimo na 
podajnost prsne stene (CCW) in podajnost pljuč (CL). Tako vemo, da IAH zmanjša podajnost 
dihalnega sistema predvsem prek zmanjšanja CCW. Bolniki z ARDS, ki so potrebovali večjo ab-
dominalno operacijo, so imeli pred posegom manjšo CRS in manjšo CCW kot skupina bolnikov z 
ARDS, ki ni potrebovala kirurškega posega. Pri prvih se je po dekompresivni laparotomiji meha-
nika dihanja izboljšala (Ranieri et al). Gattinoni et. al. je primerjal bolnike s pulmonalnim ARDS 
z bolniki z ekstrapulmonalnim ARDS. Slednji so imeli višji IAP in manjšo CCW. Čeprav je IAH 
pogost vzrok zmanjšane CCW v enotah intenzivne terapije, ji posvečamo premalo pozornosti pri 
optimizaciji mehanike dihanja. 

Tlak v dihalnih poteh (PAW) in abdomino-torakalni prenos tlaka (ATT)

Glede na to, da IAP poviša intratorakalne tlake, vpliva tako na PAW kot na plevralni tlak (PPL) in 
centralne žilne tlake (CVP, PAOB). Pojem prenosa abdomino-torakalnega tlaka opisuje delež 
povišanja torakalnih tlakov ob sorazmernem povišanju IAP. Študije navajajo za različne tlake 
v prsni votlini specifične in različne ATT, npr. za PPLATO 20 %−60 %, za PPEAK 60 %. Iz živalskih 
študij sklepamo, da je ATT za PAW in PPL enak. V izračunih uporabljamo ATT 50 %.

ATT in transpulmonalni tlaki

Razlika med PAW in PPL (= transpulmonalni tlak), ne pa PPLATO, je najverjetnejša komponenta, 
ki vpliva na razvoj z ventilacijo povzročene okvare pljuč (VILI). Ker ima IAH podoben vpliv na 
povišanje PPEAK, PPLATO in PPL, je vpliv na transpulmonalni tlak zgolj minimalen. To pojasni, zakaj 
je težko kar poenostavljeno trditi, da so načela protektivne ventilacije z vzdrževanjem PPLATO < 30 
cmH2O povsem adekvatna v kontekstu IAH in zmanjšane CCW.

Edem pljuč in drenaža limfe

Drenaža tekočine iz pljuč poteka na tri možne načine: transplevralno, prek pljučnih hilusov in 
transabdominalno. Mehanska ventilacija že sama po sebi zmanjša drenažo limfe med torakalno in 
abdominalno votlino, ob sočasni prisotnosti IAH pa je ta pojav še izrazitejši. To lahko pomembno 
prispeva k pojavu pljučnega edema. IAH ob sočasnem ARDS poveča pljučni edem. Proporcio-
nalno s povečevanjem IAP se porazdeli tekočina iz dozobazalnih regij pljuč nad celotna pljuča. 
Poveča se količina zunajpljučne vode (ang. EVLW – extravascular lung water). Neželeni učinki 
prekomerne obremenitve bolnikov s tekočinami so znani. Mehansko ventilirani bolniki, ki so po 
enem tednu hospitalizacije v enoti intenzivne terapije dosegli negativno kumulativno tekočinsko 
bilanco, so imeli nižjo EVLW, IAP, C-reaktivni protein/albumin razmerje in višje 28-dnevno pre-
živetje. Kaže se korelacija med IAP in sepso, kapilarnim puščanjem, tekočinsko preobremenitvijo 
in pljučnim edemom. Tako danes postaja vse pomembnejši poudarek na deeskalacijski fazi obrav-
nave bolnikov s cirkulatornim šokom, kjer je potrebno aktivno zagotavljanje negativne tekočinske 
bilance. 

Oksigenacija in ventilacija

V splošnem IAH poslabša oksigenacijo in povzroča hiperkapnijo zaradi povečanega mrtvega 
prostora, desno-levega šanta in neujemanja med ventilacijo in perfuzijo. 
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IAH in poškodba pljuč

Študij na ljudeh, ki bi dokazale, da IAH pospeši razvoj VILI, ni. Iz teoretičnih osnov in živalskih 
modelov pa izhaja, da zelo verjetno IAH povzroča večje strižne sile s cikličnim odpiranjem in 
zapiranjem alveolov. Živalski modeli IAH tudi kažejo povišano vrednost interlevkina-6 in po-
večano aktivnost polimorfonuklearnih levkocitov v pljučnem tkivu, vključno z intenzivnim 
infiltracijskim vnetjem pljuč, atelektazami ter alveolarnim edemom. Ta opažanja so skladna s 
spremembami, ki jih običajno vidimo pri poškodbi pljuč. Modeli so pokazali, da IAH povzroča 
zgoraj navedene spremembe v pljučih, vključno z apoptozo, neodvisno od uporabe protektivne 
ventilacije. 

Praktični napotki 

Meritev intraabdominalnega tlaka

Svetovno združenje za abdominalni kompartment sindrom (WSACS) priporoča merjenje IAP 
pri vseh bolnikih ob sprejemu v enoto intenzivne terapije in kontinuirano merjenje pri tistih, ki 
imajo vsaj dva dejavnika tveganja za razvoj IAH. Zlati standard merjenja IAT predstavlja indi-
rektna metoda prek urinskega katetra v sečnem mehurju. Referenčni standard za intermitentno 
meritev IAP je aplikacija največ 25 ml (običajno 20 ml) sterilne (fiziološke) raztopine v sečni 
mehur ter meritev IAP ob koncu ekspirija. Bolnik mora ob tem ležati vodoravno. Ob meritvi se 
bolnik sicer ne sme napenjati, vendar za potrebe meritve dodatna sedacija ali mišična relaksacija 
ni priporočljiva. Če merimo s tlačnim prevodnikom, mora biti senzor v višini srednje aksilarne 
linije. Sicer pa upoštevamo vodni stolpec. Pri meritvah moramo biti pozorni na enote (mmHg x 
1,36 = cmH20).

Meritve ezofagealnega tlaka

Meritve ezofagealnega tlaka lahko natančneje opredelijo mehaniko dihanja pri bolnikih z IAH. 
Meritev zahteva nekaj tehničnih priprav, pri nekaterih bolnikih vstavitev ezofagealnega katetra 
ni možna, vedno tudi obstaja možnost napake v meritvi oz. interpretaciji ob kompleksnih po-
škodbah prsnega koša. Ezofagealni tlak ob koncu izdiha ni najnatančnejša meritev, saj nanjo 
vplivajo številni dejavniki. Bolj smiselno je uporabiti respiratorno variabilnost ezofagealna tla-
ka (Pesodyn). Vrednosti tranpulmonalnega tlaka na koncu vdiha ne smejo presegati vrednosti 
20 cmH2O, ob koncu izdiha pa morajo biti pozitivne. 

Odpiralni manevri

Namen odpiralnih manevrov je odpiranje nepredihanih področij v pljučih, kar dosežemo s pre-
hodnim povišanjem transpulmonalnega tlaka. Učinkovitejši so pri bolnikih, ki so pronirani, in 
tistih, ki imajo ekstrapulmonalno obliko ARDS. Načini izvedbe so različni in niso popolnoma 
brez zapletov. V zadnjih letih se priporočajo postopni in počasni, odsvetujejo pa hitri manevri 
(npr. 40 cmH2O za 40 sekund). Hemodinamska nestabilnost, potencialno poškodovanje endo- in 
epitelija ter zvišanje alveolo-kapilarne prepustnosti so le nekateri izmed možnih stranskih učin-
kov. 

Ocenjujemo, da je za odprtje atelektaze treba doseči transpulmonalni odpiralni tlak 30 cmH2O. 
Vendar je pri IAH razmerje med CL/CRS od 0,85 do 0,5, kar pomeni, da lahko ostanejo alveoli 
z daljšimi časovnimi konstantami tudi po odpiralnem manevru zaprti. Glede na ATT vrednost 
okrog 50 % so za odpiralne manevre pri bolnikih z IAH potrebni višji odpiralni tlaki. Posledično 
je možnost hemodinamske nestabilnosti večja. 
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Nastavitve ventilatorja pri bolnikih z IAH in protektivno ventilacijo

V splošnem se priporoča uporaba protektivne ventilacije pri bolnikih z ARDS in IAH.

– Dihalni volumen 

Študij, ki bi definirale optimalni dihalni volumen (DV) pri bolnikih z IAH, ni. Tako se priporoča 
uporaba protektivne ventilacije tudi pri bolnikih z IAH (DV 6−8 ml/kg idealne telesne mase − ITM).

– Tlak v dihalnih poteh

Koncept protektivne ventilacije zajema »odpiranje« pljuč z odpiralnimi manevri (dovoljšen alve-
olarni tlak) in ohranjanje odprtih pljuč (optimalni PEEP). Pri bolnikih z IAH je respiratorna me-
hanika še dodatno komprimirana, zato so za dosego odprtih pljuč potrebni višji tlaki. Protektivna 
ventilacija predvideva omejitev PPLATO na 30 cmH2O, vendar te smernice ne upoštevajo prispevka 
povišanega IAP. Cilj omejitve PPLATO je zmanjšati transpulmonalni tlak, prekomerno raztezanje 
alveolov in v končni fazi preprečevati VILI.

IAH je povezana z višjimi alveolarnimi tlaki. Glede na to, da je ATT okrog 50 % in vpliva tako 
na ezofagealni kot na tlak v dihalnih poteh, bi ob protektivnih nastavitvah ventilatorja na DV 
6 ml/kg ITM ter ob ustreznem PEEP presegli priporočen PPLATO 30 cmH2O, vendar s tem ne bi 
vplivali na transpulmonalni tlak – glavni krivec za VILI. 

Iz navedenega sledi, da si ob prisotnosti IAH lahko privoščimo korigirano vrednost alveolar-
nega tlaka z uporabo ATT. Pri kritično bolnih je povprečni IAP 13,6 cmH2O. Če je ATT 50 %, 
potem se ob intaktni prsni steni polovica tega tlaka prenese v prsno votlino. Kako torej izračuna-
mo korigiran PPLATO? 

Korigiran PPLATO = želen PPLATO (cmH2O) +  

Ali poenostavljeno: Korigiran PPLATO = želen PPLATO – 7 + 0,7*IAP v mmHg

(op. »želen« PPLATO je pri protektivni ventilaciji 30 cmH2O ali manj)

– Delovni tlak

Delovni tlak, ki je tlačna razlika med PPLATO in PEEP, se je v zadnjih letih uveljavil kot eno od meril 
protektivne ventilacije. Uporaben je pri optimizaciji dihalnega volumna in preprečevanju preko-
merne dinamične deformacije. Danes vemo, da je delovni tlak, manjši od 15 cmH2O, povezan z 
večjim znotrajbolnišničnim preživetjem pri bolnikih z ARDS. Zanimivo, to ne velja pri bolnikih z 
ARDS in debelostjo. Študije, kako delovni tlak vpliva na bolnike z IAH ali na bolnike z IAH in de-
belostjo, ni. Priporoča se, da se tudi pri bolnikih z IAH upošteva meja 15 cmH2O delovnega tlaka.

– PEEP

Optimalna vrednost PEEP pri bolnikih z IAP ni znana. Pri bolnikih z IAH pljuča ob izdihu ko-
labirajo pri višjem zapiralnem tlaku. Obstaja torej bojazen, da so ti bolniki bolj podvrženi atelek-
travmi zaradi povečane pojavnosti atelektaz in zaradi premajhnega PEEP, kar vodi v okvaro pljuč. 
Iz patofiziološkega stališča je torej pričakovati, da bolniki z IAH potrebujejo višji PEEP, vendar 
na račun poslabšanja hemodinamike in najverjetneje tudi večje možnosti prekomerne distenzije 
zdravih alveolov. Kliničnih študij je malo.

Ali višji PEEP zviša IAP? Številne študije so pokazale, da ima PEEP le minimalni vpliv na 
vrednost IAP (zvišanje PEEP z 0 na 15 cmH2O je zvišalo IAP zgolj za 1 mmHg). Nekoliko pre-
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vidnejši moramo biti pri bolnikih, ki že imajo IAH in ARDS. Priporoča se torej, da PEEP 
nastavimo glede na najboljšo vrednost podajnosti respiratornega sistema. Pri tem lahko upo-
rabimo meritve prek ezofagealne sonde ali s pomočjo P-V zank. Glede na ATT okrog 50 % bi 
bilo verjetno smiselno ob začetku ventilacije nastaviti PEEP »čez prst« na 50 % IAP v cmH2O 
(pozor na enote). 

– Način ventilacije bolnika z IAH 

Asistirano predihovanje, kjer bolniku dovolimo spontano dihalno aktivnost, je najpogostejša 
oblika mehanske ventilacije v IT. Najpogosteje uporabljena spontana oblika predihovanja je t. 
i. tlačno nadzorovano predihovanje. Teoretične prednosti takega načina ventilacije so številne, 
vključno z manjšo potrebo po sedaciji, boljšo hemodinamiko, zmanjšano pojavnostjo atrofije 
dihalnih mišic, boljšo limfno drenažo in optimalnejšo prekrvitev tarčnih organov.

Optimalni način ventilacije pri bolnikih z IAH ni znan, imamo pa nekaj eksperimentalnih 
podatkov. Živalski modeli kažejo, da pri blagem do zmernem ARDS (ekstrapulmonalnim) in so-
časni IAH s 15 mmHg asistirana ventilacija izboljša oksigenacijo – najverjetneje na račun manjše 
pojavnosti atelektaz in bolj homogene porazdelitve ventilacije. V podobnih modelih z ARDS 
in sočasno IAH ter BiPAP (ang. biphasic positive airway pressure) načinom ventilacije, kjer so 
bili asistiranim vdihom pridruženi nepodprti spontani vdihi (torej brez tlačne podpore), pa so 
opažali večjo histopatološko destrukcijo pljuč. Rafiei et al. povzema, da ima ventilacija s konti-
nuiranim pozitivnim tlakom v dihalnih poteh (ang. continuous positive airway pressure, CPAP) 
najmanjši vpliv na povišanje IAP, sledi predihavanje z BiPAP predvsem zaradi najvišjega tlaka v 
vdihu (Pinsp, peak inspiratory pressure). Največji vpliv na IAT pa ima sinhronizirano občasno 
mandatorno predihavanje (ang. synchronize intermittent mandatory ventilation, SIMV), pred-
vsem zaradi najvišjega pretoka.

– Pronacija in IAH

Proniranje bolnika izboljša respiratorno mehaniko, oksigenacijo in zmanjša prekomerno raz-
tezanje alveolov. Pri bolnikih s hudim ARDS izboljša izhod zdravljenja, ne velja pa to za vse 
bolnike. (Pato)fiziologija pronacije presega okvire tega prispevka in je izčrpno opisana drugje. 
Pri bolnikih z ARDS in debelostjo, ki so bili pronirani, se je oksigenacija izboljšala pomembno 
bolj kot pri bolnikih z ARDS brez debelosti. IAP sicer ni bil merjen pri teh bolnikih, vendar bi 
logično pričakovali višji IAP pri debelejših. Ta razlika se vidi tudi v eksperimentalnih živalskih 
modelih, najverjetneje je posledica zmanjšanja IAP v pronirani poziciji, zmanjšanja plevralnega 
tlaka in s tem boljše regionalne ventilacije v odvisnih delih pljuč blizu diafragme. Še najlažje si 
pronacijo plastično predstavljamo z analogijo breztežnostnega prostora, kjer je prsni koš povsem 
razbremenjen trebuha. 

Pronacija bolnikov z ARDS nima ali pa ima le blag vpliv na IAP. Pri bolnikih z razvito IAH je 
ta vpliv nekoliko izrazitejši; izmerjena so bila povečanja IAP s 15 na 18 mmHg (Jozwiak et al.). 

Teoretične in siceršnje prednosti pronacije morajo biti vseeno previdno pretehtane pri bolni-
kih in poškodovancih s praktičnimi dejavniki tveganja, npr. odprti abdomen. 

Pronacija mora biti ustrezno izvedena. Pri bolnikih z IAH je nujno, da je trebuh razbreme-
njen, torej je podložen tako prsni koš kot medenica. 

Zdravljenje

Mehansko predihovanje bolnika z IAH bomo dokončno optimizirali tako, da bomo znižali IAP. 
Treba je torej poznati ukrepe za zdravljenje IAH, ki jih povzemam v pet skupin:
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• izboljšanje podajnosti trebušne stene (sedacija in analgezija, epiduralna anestezija, mišična 
relaksacija, sprememba lege bolnika),

• izpraznjenje znotrajlumenske vsebine (NGS ali/in črevesna dekompresija, prokinetiki),
• drenaža intraabdominalnih tekočinskih kolekcij (paracenteza, perkutana drenaža),
• ustrezno tekočinsko zdravljenje, 
• podpora organom. 
Pri bolnikih z IAH, ki so mehansko ventilirani, je od zgoraj naštetih ukrepov še posebej po-
membno zmanjšanje intraabdominalnega volumna, saj že mala sprememba bistveno izboljša tla-
ke v dihalnih poteh.

Razširjen monitoring, ki lahko veliko prispeva k zdravljenju mehansko ventiliranega bolnika 
z IAH, vključuje transpulmonalne termodilucijske meritve zunajpljučne vode (EVLW) in pljuč-
ne žilne prepustnosti (PVP). Pri specifičnih bolnikih lahko uporabimo tudi globoko sedacijo in 
nevromišično relaksacijo kot premostitev do dekompresivne laparotomije. 

Zaključek

IAH je še vedno podcenjeno stanje pri bolnikih v enotah intenzivne terapije. Mehansko predi-
hovanje bolnika z IAH ali celo abdominalnim kompartment sindromom je izziv, toliko bolj pri 
bolnikih s pridruženim ARDS. Idealni način ventilacije bolnikov z IAH ni znan. Osnovi pristop 
zahteva meritve intraabdominalnega tlaka in optimizacijo ventilacije s pomočjo meritev ezofage-
alnega tlaka, čeprav so meritve slednjega tehnično zahtevnejše. Treba je odpraviti vzroke za povi-
šan IAP in imeti v mislih dejstvo, da že majhno zmanjšanje intraabdominalnega volumna precej 
zniža IAP in s tem tlak v dihalnih poteh. Bolniki z IAH morda potrebujejo višji PPLATO od pripo-
ročenega (30 cmH2O), prav tako višji PEEP, ki ga nastavimo glede na najboljšo podajnost (CRS). 
Pronacija (in antitrendeledburgov položaj) ima ugodne učinke na mehaniko dihanja pri bolnikih 
z IAH in ne vpliva bistveno na IAP, seveda ob pravilni namestitvi bolnika (razbremenjen trebuh).
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Centralne motnje dihanja

Nataša Milivojevič

Povzetek

Centralne motnje dihanja nastanejo kot posledica motnje v delovanju dihalnih centrov v osre-
dnjem živčevju. So posledica različnih patoloških procesov, ki zajamejo centralno živčevje. Lahko 
so primarne ali sekundarne. Diagnoza je večinoma klinična, lahko si pomagamo z nevrofizio-
loškimi in slikovnimi preiskavami. Prognoza je odvisna od etiologije, v primeru hudih trajnih 
okvar lahko bolnik ostane odvisen od kronične mehanske ventilacije. 

Uvod

Čeprav je dihanje na videz preprost proces, ki ritmično in razmeroma neprekinjeno nezavedno 
poteka od rojstva do smrti, ga v resnici uravnava zelo zapleten sistem. Dihanje se mora natančno 
prilagajati številnim aktivnostim, ki jih izvaja človek, na primer govoru, požiranju, kihanju, po-
večani aktivnosti in podobno. Za prilagajanje fiziološkim spremembam in spremembam okolja je 
potreben kompleksen preplet različnih povratnih zank, ki so med seboj v hierarhičnih razmerjih. 

V osnovi ritem dihanja narekuje in uravnava skupina med seboj povezanih struktur v možgan-
skem deblu. Skupino teh struktur v podaljšani hrbtenjači imenujemo dihalni center ali generator 
centralnega vzorca (ang. central pattern generator, CPG) in je nekakšen dihalni »ritmovnik«.

Obolenja, ki povzročijo okvaro katere od struktur ali povezav CPG, se kažejo kot motnje v 
vzorcu in ritmičnosti dihanja. 

Fiziologija in anatomija nadzora dihanja

Dihanje je uravnavano v odvisnosti od fiziološkega stanja bolnikovega telesa ter zunanjih pogojev, 
uravnavata ga avtonomno in somatsko živčevje, zato lahko poteka tako refleksno kot zavestno. 

V stanju mirnega dihanja je pri sesalcih faza vdiha aktivna in poteka z aktivacijo inspiratornih 
mišic (prepone in zunanje medrebrne mišice), sledi ji faza pasivnega izdiha. Dihalne mišice so 
edine skeletne mišice pri človeku, ki so aktivne tudi v spanju. 

Faze dihalnega cikla podrobneje ločimo na inspiratorno fazo, ko se aktivirajo inspiratorne 
mišice in dilatatorne mišice žrela, sledi postinspiratorna faza, ko se postopoma zmanjšuje tonus 
prepone in aktivira addukcija grla ter s tem upočasnjuje pretok zraka med izdihom, in ekspira-
torna faza, ki je pasivna.

Kompleksno uravnavanje dihanja nadzira dihalni center v možganskem deblu, ki lahko deluje 
avtonomno in ritmično aktivira dihalne mišice (efektorji), na njegovo delovanje pa vplivajo raz-
lične strukture (senzorji in višje možganske strukture).
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Možganska jedra, ki sestavljajo dihalni center, regulirajo različne faze dihalnega cikla in s tem 
vplivajo na ritem dihanja. Informacije v dihalni center dovajajo centralni in periferni kemorecep-
torji, receptorji v pljučih in drugi receptorji. Dihalni center je povezan tudi z višjimi možganski-
mi strukturami (možgansko skorjo in globokimi jedri). 

Slika 1.  Dihalni center v možganskem deblu in povezave

Dihalni center

Osnovni dihalni ritmovnik (ang. central pattern generator) je v podaljšani hrbtenjači. Nevroana-
tomski korelat dihalnega centra v podaljšani hrbtenjači sta dve skupini nevronov. Sprednja (ven-
tralna) skupina nevronov je bolj povezana z nadzorom izdihovanja (ekspirija), zadnja (dorzalna) 
pa z vdihovanjem (inspirijem). 

Najpomembnejša struktura v tem predelu je prebötzingerjev kompleks, ki je del ventralne 
skupine dihalnih nevronov v podaljšani hrbtenjači. Prebötzingerjev kompleks je po trenutnih 
dognanjih nevroznanstvenikov področje, ki generira ritem dihanja v evpnoičnem stanju (glavni 
oscilator) in je tesno povezan z drugimi regulatornimi strukturami (predvsem centralnimi ke-
moreceptorji) in sosednjimi pogojnimi oscilatorji, ki postanejo pomembni v posebnih razmerah 
(npr. ob povečanem naporu centri za aktivni izdih). 

Dihalni center v podaljšani hrbtenjači lahko deluje avtonomno. Če odstranimo vse prilive, bo 
ritmično spodbujal inspiratorne dihalne mišice. Dihalne mišice bo spodbujal po določenem vzor-
cu, in sicer bo po nekajsekundnem latentnem intervalu začel prožiti akcijske potenciale, ki bodo 
postopoma naraščali in posledično se bodo vse bolj aktivirale mišice za vdih (predvsem prepona), 
po nekaj sekundah se aktivnost prekine in ponovno nastopi latentna faza (faza pasivnega izdiha).

Ekspiratorna področja v možganskem deblu so med normalnim dihanjem neaktivna (izdih je 
pasiven) in se aktivirajo šele ob povečanem dihalnem naporu (pogojni ritmovniki).

Na skupino jeder v podaljšani hrbtenjači vplivajo jedra v ponsu. Tu zopet zelo poenostavljeno 
ločimo dve skupini jeder, pnevmotaksično in apneustično. Pnevmotaksično jedro, ki je v zgor-
njem delu ponsa, lahko prekine naraščajoče proženje inspiratornega centra in s tem povzroči 
hitrejši prehod v izdih ter skrajšanje vdiha in posledično porast frekvence dihanja. 
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Apnevstični center ima verjetno ekscitatoren vpliv na osnovni inspiratorni center v podaljšani 
hrbtenjači, saj na poskusnih modelih vidimo, da lezije nad tem centrom povzročijo tonično po-
daljšan vdih s kratkim izdihom (apneustično dihanje).

Dihalni centri v ponsu v normalnih razmerah dihanja verjetno nimajo ključne vloge, imajo 
pa pomembno vlogo pri fini modulaciji dihanja. 

V primeru bilateralne okvare v predelu spodnjega ponsa pride do različnih motenj v trajanju 
vdiha, od rahlega podaljšanja do tonično zelo podaljšanega vdiha (apnevstično dihanje). 

Delovanje dihalnega centra v podaljšani hrbtenjači je modulirano tudi s signali, ki prihajajo iz va-
galnega in glosofaringealnega živca, katerih jedro (nucl. Solitarius) je v bližini dorzalne skupine jeder.

Slika 2.  Pogled na organizacijo dihalnih jeder v podaljšani hrbtenjači, dorzalna respiratorna skupina 
(NTS) je prikazana na levi, ventralna respiratorna skupina (VRG) pa na desni. VRG je 
sestavljena iz bötzingerjevega (BC) in prebötzingerjevega (PBC) kompleksa, rostralnega VRG 
področja (rVRG) skupaj z nucl. ambiguous (NA) in kavdalnega VRG področja, vključno z nucl. 
paraambigualis (NP) in nucl. retroambigualis (NR). Področja s predominantno ekspiratorno 
aktivnostjo so osenčena modro, tista z inspiratorno aktivnostjo so rjava. Vlakna, ki se križajo, 
so prikazana kot črta, ki prečka srednjo linijo. Prekinjene črte so ekspiratorne poti, ki inhibirajo 
inspiratorna živčna vlakna.

Senzorični priliv

Centralni in periferni kemoreceptorji

Kemoreceptorji so celice, ki se odzovejo na kemično spremembo v tekočini, ki jih obdaja. 
Centralni kemoreceptorji so celice, ki so tik pod površino sprednjega dela podaljšane hrbte-

njače. Če pri poskusni živali ta del lokalno dražimo s kislino, se takoj odzove s hiperventilacijo. V 
preteklosti so znanstveniki menili, da ta skupina celic predstavlja dihalni center. V resnici gre za 
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ločene skupine celic, ki pa ležijo blizu skupaj. Na kemično sestavo zunajceličnega prostora okoli 
centralnih kemoreceptorjev vplivajo lokalni metabolizem, krvni obtok in cerebrospinalna teko-
čina, ki je povsem blizu. Največji vpliv ima kemična sestava cerebrospinalne tekočine. Centralni 
kemoreceptorji niso odvisni od pO2. Odzivajo se predvsem na spremembo pH, in sicer znižanje 
pH takoj sproži povečanje ventilacije, povišanje pa sproži zmanjšanje ventilacije. Vodikovi ioni 
ne prehajajo prek možganske krvne pregrade. PH cerebrospinalne tekočine je tako odvisen pred-
vsem od prehajanja CO2 iz kapilar prek možganske krvne pregrade (hitra difuzija) in od lokalne 
tvorbe bikarbonata (počasen puferski sistem). Spremembe so izjemno hitre in natančne, central-
ni kemoreceptorji pa so tisti, ki so odgovorni za fino in sprotno uravnavanje delovanja dihalnega 
centra tako, da v normalnih razmerah čez dan pCO2 v krvi le neznatno niha. 

Slika 3:  Centralni kemoreceptorji (odzivajo se na spremembo pH v medceličnini, in sicer se ob 
povečanju pCO2 v kapilarni krvi poveča difuzija CO2 iz kapilar v cerebrospinalno tekočino 
(likvor), posledično se pH zniža in kemoreceptorji se odzovejo z aktivacijo dihalnega centra)

Periferni kemoreceptorji so v aortnem loku in karotidnih telescih (na bifurkaciji skupne karoti-
dne arterije) ter zaznavajo spremembe pO2, pH in pCO2 v arterijski krvi. Imajo zelo hiter odzivni 
čas in se odzivajo predvsem na padec pO2. Njihova vloga nastopi predvsem ob hipoksemiji, ak-
tivni postanejo šele, ko pO2 pade pod normalne vrednosti in s poglabljanjem hipoksemije ak-
tivnost narašča. V primeru odstranitve obeh karotidnih telesc postanejo bolniki neodzivni na 
hipoksemijo.

Pljučni receptorji

Pljučni receptorji na nateg so v gladkih mišicah dihalnih poti in služijo negativni povratni zanki. 
Ob raztezanju pljuč prek vagalnega živca sprožijo inhibitorni signal v dihalni center in posledično 
dihalne mišice (Hering Breuerjev refleks).

Dražilni receptorji med epitelnimi celicami dihalnih poti se vzdražijo ob dražečih snoveh v 
dihalih in sprožijo hiperpnejo in bronhokonstrikcijo.

J receptorji ležijo v steni alveolov, blizu kapilar. Odzivajo se na različne toksične snovi v pljuč-
ni cirkulaciji ali na kongestijo v kapilarah in intersticiju. Sprožijo vzorec hitrega plitvega dihanja 
ali celo apneo. Menijo, da so odgovorni za občutek dispneje. Signal se prenaša po vagalnem živcu.
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Drugi receptorji

Dihalni center prejema različne signale iz zgornjih dihal, skeletnih mišic, receptorjev za položaj 
sklepov, receptorjev za temperaturo in bolečino ter prilagaja dihanje potrebam različnih fiziolo-
ških procesov in okolja.

Vpliv višjih centrov

Na delovanje dihalnega centra vplivajo tudi višje strukture, na primer prefrontalna možganska 
skorja (zavestni nadzor nad dihanjem), limbični predeli (vpliv čustvovanja na dihanje) in hipo-
talamus.

Z zavestnim nadzorom lahko na primer brez težav dosežemo pomembno hiperventilacijo 
in tudi prepolovimo pCO2 v krvi, vendar se nato pojavijo stranski učinki respiratorne alkaloze, 
s krči in drugimi motnjami. Težje dosežemo hipoventilacijo, saj je visok pCO2 močan sprožilec 
ventilacije. Trajanje zadrževanja dihanja lahko podaljšamo, če pred tem s hiperventilacijo zniža-
mo pCO2 v krvi.

Centralne motnje dihanja

Centralne motnje dihanja lahko razdelimo na primarne, ki so večinoma prirojene (npr. idiopat-
ska centralna apneja v spanju), in na sekundarne, ki so pogostejše in so večinoma posledica ishe-
mične lezije možganskega debla, krvavitev v področju možganskega debla ali visokih poškodb 
vratne hrbtenjače. Centralne motnje dihanja so lahko povzročene tudi s strani osnovne interni-
stične bolezni, zlorabe substanc, zastrupitev ali nahajanja na visoki nadmorski višini. 

Centralne motnje dihanja se lahko kažejo s spremembo globine, hitrosti, ritma in/ali nadzora 
dihanja. Klinična slika se izraža v odvisnosti od lokacije lezije in je pogosto na prvi pogled nespe-
cifična. Težave se tipično poslabšajo med spanjem, ko ni zavestnega nadzora. 

Cheyne-Stokesovo dihanje je ciklično dihanje z izmenjajočo se fazo naraščajoče hiperpneje 
in hipopneje/apneje in lahko nastane kot posledica okvare dihalnega centra ali večje občutljivosti 
centralnih kemoreceptorjev na pCO2. Pogosto ga odkrijemo pri bolnikih z napredovalim srčnim 
popuščanjem, kjer zaradi upočasnjenega pretoka krvi z zamikom prihaja do finega uravnavanja 
kemične sestave likvorja in kemoreceptorske zaznave ter uravnavanja dihalnega cikla.

Apnevstično dihanje poteka z globokim vdihom, apnejo in nekaj kratkimi izdihi ter ga lahko 
odkrijemo pri okvarah v področju ponsa. Klinično je to stanje, ki ga pri bolnikih redko vidimo 
in je največkrat posledica obsežnih poškodb možganskega debla (npr. ob krvavitvi ali infarktu v 
tem področju). 

Ataktično dihanje je neredno, agonalno dihanje, ki ga vidimo pri okvarah podaljšane hrbte-
njače, nereden je tako interval med vdihi kot amplituda dihanja. 

Pri okvarah descendentne kortikospinalne ali kortikobulbarne poti nastopi t. i. sindrom vkle-
njene zavesti, za katerega je značilno redno, ritmično dihanje v budnosti in spanju brez zavestne-
ga nadzora. Nasprotno, pri ishemičnih okvarah v povirju vertebralne ali posteriorne inferiorne 
cerebelarne arterije (in posledični ishemiji v področju dihalnega centra v podaljšani hrbtenjači) 
lahko pride do odpovedi samodejnega dihanja. Posledično lahko pride do nenadne smrti v spa-
nju. 
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Zdravljenje

Zdravljenje centralnih motenj dihanja je usmerjeno v učinkovito odpravljanje morebitnih rever-
zibilnih povzročiteljev in simptomatsko terapijo posledic. Večina motenj izzveni spontano. Pri 
vztrajajočih, nepopravljivih okvarah je potrebna kronična mehanska ventilacija, bodisi neinva-
zivna bodisi invazivna prek traheostomske kanile ali električno spodbujanje trebušne prepone.

Zaključek

Centralne motnje dihanja so lahko posledica raznolike skupine bolezni, ki privedejo do okvare 
možganskih struktur, odgovornih za uravnavanje dihanja. Najpogosteje so sekundarne narave, 
povzročene z ishemično ali travmatsko poškodbo možganskega debla. Z opazovanjem bolniko-
vega dihanja v budnosti in spanju lahko pridobimo grobo oceno lokacije lezije v osrednjem živ-
čevju. Diagnoza temelji na kliničnih ugotovitvah, nevrofiziološki in slikovni diagnostiki. Večina 
motenj izzveni spontano po razrešitvi vzročne lezije, pri nepopravljivih okvarah pa je potrebno 
podporno zdravljenje, v hujših primerih tudi s pomočjo trajne mehanske ventilacije ali drugih 
invazivnih tehnik.
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Posebnosti pri dolgotrajnem mehanskem 
predihavanju na splošno in pri živčno-mišičnih 
bolnikih

Simona Šteblaj

Povzetek 

Prispevek definira podaljšano ventilacijo, navede najpogostejše vzroke zanjo in posledice. Opiše 
nekaj dilem pri odločitvah o trajni ventilaciji in dostopnost do tovrstnega zdravljenja, ki ga omo-
goča zdravstveno zavarovanje. Sledi nekaj teoretičnih misli o traheotomiji in indikacijah za njo v 
enotah intenzivne medicine. Bolniki z živčno-mišično boleznijo so heterogena skupina bolnikov, 
kjer se trajna ventilacija uvaja po drugačnih kriterijih kot pljučnim bolnikom. Navedbi kriterijev 
za oceno mišične šibkosti sledi razprava o posebnostih vodenja trajne ventilacije teh bolnikov.

Uvod

Za večino bolnikov je mehanska ventilacija kratkotrajna oblika zdravljenja, ki se uporablja, dok-
ler se ne odpravi akutni vzrok odpovedi dihanja. Okoli 10 % bolnikov pa potrebuje podaljšano 
ventilacijo. Ocenjujejo, da dejansko to pomeni 40 % dni in do 70 % stroškov obravnave bolnikov 
v enotah intenzivne. 

Podaljšana ventilacija 

Definicije podaljšane mehanske ventilacije so različne. Centers for Medicare and Medicaid Ser-
vices v ZDA jo npr. definira kot odvisnost od ventilatorja več kot 21 dni najmanj 6 ur dnevno. 
European Respiratory Society pa kot potrebo po mehanski ventilaciji več kot 7 dni po prvem 
poskusu odvajanja. Nova definicija pa govori o neuspeli ekstubaciji po treh neuspelih poskusih 
odvajanja od ventilatorja ali odvajanja od ventilatorja več kot 7 dni. 

Najpogostejši vzroki podaljšane ventilacije so mišična oslabelost, bakterijska sepsa, pljučna 
embolija in hiperaktivni delirij. Bolniki imajo pogosto ponavljajoča vnetja, katabolni sindrom 
ali so imunosuprimirani. Šibkost pripisujemo miopatiji, nevropatiji in spremembam telesne 
sestave. Govorimo, da imajo ti bolniki kronično kritično bolezen. V teh primerih ne gre za 
preprosto podaljšanje akutne kritične bolezni, temveč za kompleksen sindrom, za katerega so 
značilne presnovne, nevroendokrine, nevropsihiatrične in imunološke spremembe. Bolniki z 
dolgotrajno mehansko ventilacijo imajo pomembno večjo umrljivost v enotah intenzivne me-
dicine, bolnišnično umrljivost, daljšo ležalno dobo, zmanjšano kakovost življenja po odpustu 
in krajšo pričakovano življenjsko dobo. Večina teh bolnikov zapusti bolnišnico s hudimi okva-
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rami telesnih funkcij, kognitivnega statusa ali obojega. Pogosto potrebujejo stalno pomoč pri 
oskrbi. 

Trajna ventilacija

O trajni ventilaciji naj bi razmišljali šele po treh mesecih neuspešnega odvajanja od ventilatorja, 
razen kadar ima bolnik očitno nepopravljivo bolezen ali poškodbo (npr. napredovala amiotrofič-
na lateralna skleroza ali visoka poškodba hrbtenjače, možganska kap v podaljšani hrbtenjači …) 
in mu uvedemo kronično ventilacijo na podlagi ocene dihalne funkcije ob napredovanju bolez-
ni ali takoj po poškodbi. Presoja o uvedbi dolgotrajne ventilacije oziroma opustitvi tovrstnega 
zdravljenja mora biti tehtna analiza med pričakovanimi koristmi zdravljenja in težo njegovega 
bremena. Pogosto je polna čustvenega naboja in strahov vpletenih. Odločitev sprejme bolnik, če 
je tega sposoben, sicer njegovi svojci. Zdravljenje, ki je za bolnika bolj v breme kot v korist, etično 
ni utemeljeno. Bremena in koristi zdravljenja pa so, tako kot ocena kakovosti življenja, zadeva 
subjektivne presoje, čeprav je mogoče za nekatere okoliščine oz. stanja razumno sklepati, da jih 
večina ljudi ne bi želela izkusiti. Koristi zdravljenja so za večino bolnikov: lajšanje bolečine in 
drugih simptomov, ki povzročajo trpljenje; izboljšanje funkcionalnosti; podaljšanje življenja in 
njegove kakovosti ter pridobitev nadaljnje priložnosti za opravljanje dejavnosti in dosego cilja, ki 
je za bolnika pomembna tudi kot izpolnitev samega sebe.

Pravico do medicinskih pripomočkov za kronično ventilacijo določata Zakon o zdravstve-
nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja. Tako 
lahko danes ventilator predpišemo odraslim zavarovanim bolnikom s stabilno kronično respira-
cijsko insuficienco v okviru kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB) ali živčno-mišične 
bolezni z oslabelostjo dihalnih mišic, ki jim je zagotovljena trajna nega na domu s potrebo po 
celodnevni asistirani ventilaciji, in zavarovani osebi s kronično dihalno odpovedjo, mlajši od 18 
let, ki ji je zagotovljena trajna nega na domu s potrebo po asistirani ventilaciji.

Traheotomija

Traheotomija je vzpostavitev nove dihalne poti prek kanala iz zunanjega prostora do traheje. 
Običajno se pristopi na trahejo v višini drugega ali tretjega obročka, včasih tretjega ali četrtega. 
Stalna traheostoma je stalna odprtina na koži vratu, kjer je preostanek traheje neposredno všit v 
kožo in se izvede kirurško. Začasna traheostoma je odprtina za dihanje na vratu, kjer je izvorna 
dihalna pot še ohranjena. Bolniki lahko praviloma vsaj delno še dihajo skozi nos in usta. Lahko 
je kirurška ali perkutana. 

Indikacije za traheotomijo so številne: obstrukcije dihalne poti zaradi tumorjev, sekundarne 
poškodbe po terapiji tumorjev, poškodbe dihalne poti po kavstičnih poškodbah, prirojene zoži-
tve, obstrukcije zaradi poškodbe kraniofacialnega skeleta in mehkih tkiv, potreba po dolgotrajni 
mehanski ventilaciji, odsotnost zaščitnih refleksov za preprečevanje aspiracij, disfagija, potreba 
po zmanjšanju mrtvega prostora pri respiratorni odpovedi, stenoza dihal po nastanku brazgotin, 
vnetno ali edematozno zožene dihalne poti. Najpomembnejša indikacija je preprečevanje po-
škodb zgornjih dihalnih poti – edema in poškodb glasilk, erozije sluznice grla, poškodbe n. re-
curensa, brazgotinjenje in stenoza grla in sapnice. Pomembno pa je poudariti, da o daljnoročnih 
posledicah začasne traheotomije nimamo veliko podatkov.

Literatura omenja veliko dobrobiti traheotomije v intenzivnih enotah, večina teh trditev pa ni 
podprta z velikimi randomiziranimi študijami. Podprte so trditve, da traheotomirani bolniki pot-
rebujejo manj sedacije, nimajo večje smrtnosti in imajo manj poškodb zgornjih dihalnih poti ter 
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krajše trajanje bolnišnične obravnave. Teoretično imajo ti bolniki manjše delo dihanja, klinično 
pa je vtis, da jih hitreje odvedemo od ventilatorja, da jim je bolj udobno, možna je boljša ustna hi-
giena, lahko jih začnemo prej peroralno hraniti, lažje se z njimi sporazumevamo in imajo manjšo 
pojavnost z ventilatorjem povezane pljučnice. Priporočena je, kadar se predvideva podaljšana 
ventilacija. V zadnjem času se predlaga, da se o traheotomiji razmisli v 2–10 dneh po intubaciji 
in se kot merilo za poseg uporabi predvidena potreba po ventilaciji več kot 14 dni. Vsekakor je na 
mestu individualna presoja ravnotežja med tveganjem in koristjo. 

Posebnosti pri bolnikih z živčno-mišičnimi obolenji

Živčno-mišična obolenja so kronična, degenerativna, progresivna in zelo heterogena skupina 
bolezni, katerih glavni znak je mišična oslabelost, ki lahko povzroči hudo funkcijsko prizade-
tost. Imajo spremenljivo prognozo in časovnico glede pričakovanega časa napredovanja dihalne 
odpovedi. Dihalna odpoved je predvsem restriktivna, odpove ventilatorna črpalka, kasneje pa 
se zaradi ponavljajočih pljučnic in gastrofaringealnega refluksa lahko razvije tudi parenhimska 
okvara pljuč. Zaradi šibkosti diafragme bolniki težje dihajo v ležečem položaju, vitalna kapaciteta 
(VC) se jim ob prehodu iz sedečega v ležeči položaj zmanjša za več kot 7,5 %, kot je to običajno. 
Ko dihalne mišice slabijo, se pogosto poveča hitrost dihanja tudi do 40/min in ostane bolj malo 
časa za požiranje hrane, zato ti bolniki hujšajo, kar še dodatno slabi njihovo mišično moč. 

Najpogosteje se s kronično alveolarno hipoventilacijo srečamo pri miopatijah in mišičnih 
distrofijah (Duschenova mišična distrofija, miotonična, kongenitalna distrofija, metabolne 
miopatije …), miasteniji gravis, paraneoplastičnem sindromu, bolezni motoričnega nevrona 
(amiotrofična lateralna skleroza, spinalna mišična atrofija …), boleznih možganskega deb-
la in piramidnega trakta (kongenitalna ali pridobljena centralna hipoventilacija, travmatska 
poškodba hrbtenjače, multipla skleroza) ter polinevropatijah (polinevropatija/miopatija kri-
tično bolnega, vnetne nevropatije − Guillain-Barrov sindrom, toksične ali paraneoplastične 
aksonske nevropatije …).

Trajna ventilacija se tem bolnikom uvaja večinoma preventivno, okoli ¼ bolnikov pa ob aku-
tni respiratorni odpovedi ob infektu ali po neuspešnem odvajanju od ventilatorja ob obravnavi 
poškodbe ali postoperativno. Cilj uvedbe kronične ventilacije je upočasnitev upadanja funkcij-
skih zmožnosti in daljše uspešnejše in bolj kakovostno življenje ter manj hospitalizacij. 

Standard dihalne podpore pri njih je neinvazivna ventilacija (NIV) tudi v primeru nepre-
kinjene potrebe po pomoči ventilatorja za nedoločen čas in že nemerljive vitalne zmogljivosti. 
Izjema pa je odpoved bulbarno inerviranih mišic. Edina absolutna indikacija za traheotomiranje 
naj bi bila nezmožnost izločanja aspirirane sline in izločkov do te mere, da pride do zmanjšane 
nasičenosti arterijske krvi s kisikom pod 95 % zaradi hipertonije ob okvari centralnega živčevja 
ali zgornjega motoričnega nevrona, kar privede do zapore zgornje dihalne poti in neučinkovitih 
insuflacijsko desuflacijskih postopkov izkašljevanja. To se zgodi samo bolnikom z ALS. Rela-
tivna kontraindikacija za NIV pri teh bolnikih so: depresija, anatomska stanja, ki onemogočajo 
uporabo posameznih vmesnikov, pljučne bolezni, ki zahtevajo dodajanje kisika, nenadzorovani 
epileptični napadi in zloraba substanc, ki bi preprečile zanesljiv dostop do vmesnika. Bolnike, ki 
NIV ventilacijo uporabljajo večino dneva ali nepretrgoma, spodbujamo k menjavi vmesnikov, da 
ne nastanejo poškodbe tkiva zaradi obremenitve na istih mestih.

Kriteriji za uvedbo trajne ventilacije so prekomerna utrujenost, jutranji glavoboli, pretirana 
zaspanost čez dan in eno od fizioloških meril – VC, manjša od 50 % predvidene, največji inspi-
ratorni tlak, manjši kot -40 cm H2O, desaturacija 88 % ali manj kot 5 zaporednih minut ponoči 
ob minimalnem času merjenja 2 uri, PaCO2 več kot 6 kPa v budnem stanju, maksimalni pretok 
zraka pri kašlju mora biti manjši kot 160 l/min. 
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Večinoma ti bolniki na začetku potrebujejo nekaj časa NIV samo ponoči, nekaterim pa ga 
uvedejo najprej podnevi za olajšanje prehranjevanja, glasnejšega govorjenja in kašljanja. CPAP 
kot pomoč pri dihanju teh bolnikov ni primeren, saj ne pomaga pri delovanju inspiratornih mi-
šic. Učinkovita je dihalna podpora z delovnim tlakom več kot 10 cm H2O. Nočna podpora di-
hanju poteka navadno prek nosne ali obrazne maske s ciljnimi dihalnimi volumni 800−1500 ml 
oziroma tlačni podpori 18−25 cm, H2O, frekvenco 12−14/min. Podnevi je najugodnejša ventila-
cija prek ustnika in nastavitev ventilatorja na spremenljive vrednosti, ki omogočajo sprejemanje 
različnih dihalnih volumnov, odvisno od fizioloških potreb. S tem so bolniku omogočeni različna 
glasnost govora, dolžina govora, kašelj in preventivni maksimalni vdihi za ohranjanje zdravja 
pljuč … Zagotavljanje ustrezne prezračenosti pljuč je pomembno, da ne pride do kontraktur 
prsnega koša ter restrikcije pljuč in torakalne stene. Za ohranjanje vitalne kapacitete so pomemb-
ni poglobljeni zaporedni vdihi 10−15-krat vsaj dvakrat ali trikrat dnevno z ročnim balonom ali 
ventilatorjem z nastavljenim predvidenim volumnom in ne tlačno kontrolirani vdihi. 

Pogosta težava teh bolnikov je meteorizem črevesa. V primerih resnih težav se takim bolni-
kom namesto volumske raje uvede tlačno podprta ventilacija. Ob hipoksemiji se pred dodaja-
njem kisika vedno preveri prehodnost dihalnih poti in ustrezna minutna ventilacija. V primeru 
dodajanja kisika pride do dodatnega dviga CO2 zaradi Haldanovega učinka. Znaki, ki jih opazu-
jemo za prepoznavanje respiratorne insuficience, vključujejo: ortopnejo, tahipnejo, paradoksno 
dihanje, hipofonijo, raztezanje nosnic, uporabo pomožnih dihalnih mišic, cianozo, zardevanje ali 
bledico, zmedenost.

Uvedba trajne ventilacije pa ni edini ukrep, ki zagotavlja pričakovane učinke. Bolnike nauči-
mo tudi glosofaringealnega dihanja. Ta metoda bolnikom zagotovi normalno alveolarno venti-
lacijo brez pomoči ventilatorja in je koristna v primeru nenadnega izpada delovanja ventilatorja. 
Gre za postopek, ko bolnik izvede od šest do devet vdihov zraka po 40 do 200 ml brez izdiha z 
vmesnim zapiranjem glotisa. Takega dihanja pa ne moremo naučiti traheotomiranih bolnikov, 
zato so tu bolniki bolj ogroženi v primeru dekanilacije ali izpada delovanja ventilatorja. Seveda 
pa je pogoj delujoča bulbarna muskulatura. Pri bolnikih z visoko poškodbo hrbtenjače lahko 
indiciramo frenični ali diafragmalni spodbujevalnik ali prekinitveno trebušno tlačno ventilacijo. 
Negovalci se izučijo ročne pomoči pri kašlju in izvajanje mehanskega insuflacijsko-eksuflacijsko 
podprtega izkašljevanja.

Vsi ti ukrepi lahko privedejo do tega, da postane bolnik odvisen od neprekinjene NIV, ne da 
bi bil kadarkoli hospitaliziran zaradi potrebe po invazivni ventilaciji. 

Zaključek

Za večino bolnikov je mehanska ventilacija le kratkotrajna oblika zdravljenja, nekaj bolnikov pa 
pristane v stanju kronične kritične bolezni s potrebo po podaljšani in trajni ventilaciji. Gre za 
dve različni skupini bolnikov z različnimi indikacijami in principi obravnave – bolnike z bolez-
nijo pljuč in dihalnih poti ter bolnike z živčno-mišičnimi obolenji in s tem okvaro ventilatorne 
črpalke. Znanje o ventilaciji prve skupine bolnikov je večini intenzivistov bližje, pomembno pa 
je tudi znanje o ventilaciji bolnikov z živčno-mišičnimi obolenji zaradi vodenja takega bolnika v 
primeru npr. obravnave zaradi poškodbe, kakršnekoli operacije ali infekcijskega obolenja s pre-
hodno potrebo po invazivni ventilaciji. Pomembnost se kaže predvsem pri presoji o potrebnosti 
traheotomije in kriterijih za ekstubacijo. Če se takega bolnika ne da ponovno prevesti na NIV, je 
indicirana premestitev na oddelke nevrološke intenzivne medicine za oceno stanja in nadaljnji 
načrt oblike trajne ventilacije.
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Mehanska ventilacija med transportom bolnika

Matej Godnič

Izvleček

Prevoz kritično bolnega je velika past za zaplete pri zdravljenju takega bolnika. Poznavanje opre-
me je ključno za varen transport. Mehanična ventilacija je podpora le enemu organskemu sistemu 
in je le en podporni sistem, ki ga moramo nadzorovati med prevozom. Izkušnje spremljevalne 
ekipe so ključne za pravočasno prepoznavo in ukrepanje ob odstopanju in zapletih. Pregledovalni 
seznami (checklist) zmanjšajo verjetnost zapletov in omogočajo zadostno kakovost oskrbe tudi 
z manj izkušeno ekipo.

Uvod

Pri prevozu kritično bolnega je veliko možnosti za zaplete. Težave nastanejo zaradi številnih de-
javnikov, ki so lahko povezani z opremo, bolnikom ali strokovnim kadrom. Kakor pri štafetnem 
teku predaja štafetne palice predstavlja največ težav, se tudi pri prevozu in predaji bolnika lahko 
zaplete. Poznavanje bolnika, opreme in možnosti reševanja je ključno za uspešen in karseda nes-
tresen prevoz. V nadaljnjem opisu se bomo omejili na stabilnega kritično bolnega bolnika (torej 
primerna oksigenacija, ventilacija in perfuzija organov z ev. minimalnimi popravki), saj je prevoz 
nestabilnega bolnika svojevrsten izziv in presega namen tega predavanja. Opisano velja tako za 
prevoz znotraj bolnišnice kot tudi med bolnišnicami.

Izzivi in pasti

Kritični bolnik ni sposoben samostojnega preživetja, za zagotavljanje ohranjanje življenja pa 
smo se kot zdravstveni delavci vpletli z različnimi aparaturami in postopki. Vsak dodani element 
zdravljenja (zdravila, postopki/ukrepi, oprema) ima ob bolnikovi bolezni potencial za zaplet. Iz-
zive in pasti smo zaradi boljše preglednosti zato razdelili v štiri večje sklope. 

Bolnik

Že dejstvo, da bi bolnik umrl ali bi se njegovo zdravstveno stanje bistveno ali nepovratno pos-
labšalo, je dovolj zgovorno glede morebitnih zapletov. Postavitev pravilne diagnoze, poznavanje 
patofiziologije bolezni in pravočasno pravilno ukrepanje za stabilizacijo stanja ne potrebujejo 
dodatnega poudarjanja. Vsako dodatno nerazjasnjeno bolnikovo stanje je naša slepa pega, zaradi 
katere spregledamo dodatne zaplete. Že s skrbnim sistematičnim kliničnim pregledom (npr. po 
sistemu ABCDE, 4H-4T ipd.) lahko odkrijemo veliko odstopanj, jih sproti razjasnimo in odpra-
vimo. Bolnika z bronhoobstrukcijo ob poslabšanju KOPB bomo tako predihavali popolnoma 
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drugače kakor bolnika s pljučnico in atelektazo ob ARDS. Pred neposrednim odhodom je smi-
selno ponovno preveriti klinično stanje, če to situacija zahteva.

Oprema

Poznavanje opreme, ki jo uporabljamo pri svojem rednem delu oz. pri konkretnem bolniku, je 
ključno. Le z zadostno seznanjenostjo bomo lahko morebitno spremembo prepoznali in pravilno 
ukrepali. »Zdravilno-podporni« sklop kisikova jeklenka-cevi-ventilator-tubus mora pred tran-
sportom za primerno predihavanje delovati brezhibno. Poznavanje elementov in preverjanje po 
korakih je zato ključno. 

Preveriti je treba izvor (jeklenka) in dotok (ventil) kisika, tesnost cevi (pravilni priključki) 
od jeklenke do ventilatorja in od ventilatorja do tubusa. Večina opreme ima skladne priključke, 
zato v večini primerov ni večjih težav. Hkrati pa velja, da te točke spregledamo v primeru nove/
neznane opreme. 

Glede na bolezen, zaradi katere predihavamo bolnika, moramo pripraviti in nastaviti tran-
sportni ventilator. Koristno (nujno?) je opraviti plinsko analizo arterijske krvi (PAAK) in pri-
lagoditi nastavitve stacionarnega ventilatorja za zagotavljanje normalnih vrednosti O2 in CO2. 
Za tem lahko nastavitve stacionarnega ventilatorja »prepišemo« na transportni ventilator. Vsi 
ventilatorji nimajo vseh/enakih nastavitev, ključna je delitev na tlačno oz. volumsko nadzoro-
vano ventilacijo. Zagotoviti moramo enako minutno ventilacijo ventilatorja (MV), ki je pro-
dukt dihalnega volumna (Vt) in frekvence dihanja (FD). Nastavitve transportnega ventilatorja 
naj tako odražajo enak tlak na koncu izdiha (PEEP), enak vdihovalni tlak (Pi) ali enak nastav-
ljeni Vt, podoben/enak najvišji tlak v dihalih (Pmax), katerega meritev je delno odvisna tudi 
od vrste nastavitev in vrste ventilatorja. Transportni ventilatorji lahko generirajo pretok/tlak 
s pomočjo reducirnega ventila pretoka kisika iz jeklenke (ali stenske napeljave, če so tja pri-
ključeni) in tako potrošijo dodaten kisik iz jeklenke (1–3 l/min) ali pa imajo lastno turbino in 
jemljejo kisik le za dodajanje bolniku. Ob veliki porabi kisika in relativno majhni jeklenki je to 
treba vračunati v skupno porabo kisika in s tem trajanje transportnih zalog kisika. Na podlagi 
izmerjenega tlaka v jeklenki lahko na podlagi plinske enačbe izračunamo čas do izpraznjenja 
jeklenke.

Na tem mestu je pri interhospitalnem transportu koristno poznati telefonsko številko ciljnega 
centra, saj nam lahko pridejo nasproti s potrebno opremo, če naša ne zadošča (več). 

Ob preklopu bolnikovih cevi s stacionarnega na transportni ventilator je treba upoštevati, 
s kako visokimi tlaki predihavamo bolnika, in predvidevati, ali se bo zgodilo kaj (ne)pričako-
vanega, kar bi poslabšalo bolnikovo stanje. Ob preklapljanju bolnika s stenskega na transpor-
tni ventilator izgubimo ves (nad)tlak v dihalnih poteh in predhodno razpeta pljuča se sesedejo 
(derekrutirajo). Ob hudi okvari pljuč je sprememba izrazita, povzroči padec Vt ter s tem MV 
(s porastom pCO2) in oksigenacije. Bolnik začne pogosto podihavati, kar vodi v začaran krog 
nesinhroniziranih in/ali neučinkovitih vdihov. Tako se lahko zaradi neprevidnosti zgodi, da mo-
ramo prevoz odložiti ali odpovedati. Ob odklopu bolnika je zato ob hudi okvari pljuč koristno in 
smiselno za kratek čas s prilagojenim peanom v fazi vdiha popolnoma pretisniti tubus (in s tem 
za kratek čas onemogočiti izdih), da lahko bolnika brez padca tlaka v dihalnih poteh preklopi-
mo na transportni ventilator. Nato lahko nadaljujemo ustaljene postopke. Upoštevati moramo, 
kakšna je bila oskrba bolnika pred preklapljanjem – dvig glave, lega in pritrditev tubusa, drenov, 
nadzornih sistemov … 

Prehod z mehanične ventilacije na ventilacijo z ročnim ambu balonom je ena od najmanj 
željenih rešitev med prevozom bolnika. Z balonom ne moremo zagotoviti povišanega tlaka v di-
halih za ohranjanje razpetosti pljuč in s tem pogosto ne moremo zagotoviti zadostnega dihalnega 
volumna.
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Prevoz 

Vsakršno rokovanje z bolnikom potencialno poruši predhodno stabilno stanje. Prestavljanje bol-
nika s postelje na transportni voziček (in obratno), dvigovanje glave, podlaganje okončin, prive-
zovanje, čiščenje bolnika in okolice, premikanje aparatur, infuzijskih sistemov itn. je zapleten in 
pogosto prepleten proces.

Tresenje v reševalnem vozilu lahko moti ventilator, arterijski sistem, kar je treba upoštevati 
pri odčitavanju meritev in ukrepanju. Pojavi se lahko nepravilno proženje ventilatorja, nabiranje 
sekreta v dihalih, puščanje mešička tubusa. Precejšnja neprijetnost so lahko bruhanje, odvajanje 
blata, puščanje urinskega katetra …

Ventilator in jeklenka zagotavljata podporo le enemu organu. Vsak organski sistem mora pred 
transportom delovati optimalno, zato pa pogosto potrebuje dodatno zdravljenje in s tem opre-
mo. Vso opremo moramo zato preveriti in postaviti na vidno mesto za pravočasno prepoznavo 
odstopanj. Zaradi kompleksnosti transporta in da bi se izognili težavam/pomanjkljivostim med 
transportom, ponekod uporabljajo sezname preverjanja (checklist). Njihov namen je standardi-
zirati in uniformirati kakovostno obravnavo bolnika. Tako lahko tudi manj izkušena ekipa brez 
grdih presenečenj zagotovi kakovosten transport.

Slika 1.  Primer iz literature – Manchester Critical Care Transfer Team – levo intrahospitalni seznam; 
desno interhospitalni seznam

Transport po zraku (letalo, helikopter) je povsem svoj izziv pri zagotavljanju varnosti bolnika in 
zahteva popolnoma ločeno usposabljanje tako s strani opreme kot tudi znanja in veščin spremlje-
valnega osebja.
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Kader

Zdravljenje v intenzivni medicini je vedno ekipno delo. Zdravnik, ki spremlja kritično bolnega, 
mora biti vešč vseh postopkov, ki so bili izvedeni do danega trenutka pri konkretnem bolniku. 
Koristno je, da se ekipa med seboj pozna vsaj toliko, da lahko pravočasno, brez zadržkov in bo-
jazni sporoči odstopanje stanja, ki potrebuje ukrepanje. Nemalokrat se zgodi, da prevoz bolnika 
spremlja skoraj najmlajši zdravnik in medicinska sestra, ki trenutno skrbi za bolnika. V takem 
primeru je tveganje večje, zato je standardizirano ukrepanje s pomočjo seznama preverjanja 
(checklist).

Med pripravo bolnika na transport se spremeni največ stvari, zato je tudi na tem mestu največ 
pasti. Spodaj so opisani predvideni koraki priprave na transport intubiranega bolnika, sposobne-
ga za transport, ter pretikanja cevi stacionarnega in prenosnega medicinskega ventilatorja.
 1. Seznaniti osebje/ekipo s transportom (priprava testiranih (!) prenosnih aparatur in doku-

mentacije) in določiti transportno ekipo. Seznanjena mora biti tudi ciljna ekipa oz. EIT s 
prosto posteljo.

 2. Nastaviti monitoring (krvnega tlaka, pulza, SpO2 …), če že ni in situ, in popraviti odstopanja 
parametrov. Preveriti zadnjo PAAK, prilagoditi nastavitev ventilatorja glede na vrednosti.

 3. Ustaviti in začasno odstraniti nenujna zdravila (tekočine, hrana, ev. diuretiki, amiodaron 
…), pripraviti dodatne odmerke sedativov in vazopresorjev.

 4. Preveriti varovanje/imobilizacijo glave, hrbtenice in drugih poškodb, drenov, cevi …
 5. Očistiti dihala in ustno votlino bolnika (aspiracijska cevka/sistem), aspirirati želodčno vse-

bino.
 6. Preveriti tlak v transportni jeklenki s kisikom (oz. zagotoviti jeklenko z zadostno količino 

kisika) in odpreti glavni ventil jeklenke.
 7. Vklopiti transportni ventilator v električno omrežje in stensko napeljavo kisika (do neposre-

dnega odhoda), nastaviti parametre ventilacije za transport glede na zadnjo PAAK, začasno 
je lahko transportni ventilator v stanju pripravljenosti.

 8. Prelaganje bolnika na transportni voziček – če gre npr. za interhospitalni transport. Sledi ev. 
korekcija nepravilnosti v stanju bolnika.

 9. Klemati endotrahealni tubus pri hudi okvari pljuč – če je na mestu.
10. Pretakniti cevi ventilatorjev (do bolnika) s stacionarnega na prenosni ventilator, preveriti 

tesnost cevnega sistema in odklemati tubus.
11. Preveriti predihavanje bolnika (inspekcija, avskultacija), preveriti krivulje ventilacije na 

transportnem ventilatorju.
12. Preveriti druge parametre vitalnih funkcij. Prelaganje bolnika je lahko tudi šele na tem mes-

tu – odvisno predvsem od prostorskih možnosti.
Če so predhodni koraki potekali brez težav, sledijo naslednji.
13. Pretakniti napeljavo kisika transportnega ventilatorja iz stenske napeljave na prenosno kisi-

kovo jeklenko in ugasniti stacionarni ventilator. Izklopiti prenosni ventilator iz električnega 
omrežja.

14. Zavarovati cevi/kable/drene, da jih med transportom ne bi zataknili in/ali izpulili.
15. Vzeti s seboj reanimacijski kovček/torbo z opremo in zdravili za ponovno intubacijo in oži-

vljanje ter ambu balon. Pazi! Večina transportnih jeklenk ima že vgrajen nastavek za priklop 
cevčnih sistemov (Venturijeva maska, nosni kateter, ambu balon), vendar je dobro preveriti 
dejansko prisotnost.

16. Pokriti bolnika tako zaradi podhladitve kot dostojnosti.
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Zaključek

Prevoz bolnika je zelo tvegan postopek v zdravljenju, saj je poln pričakovanih in nepričakovanih 
težav. Dihalna podpora bolnika ima veliko elementov, vsakega od njih moramo natančno pozna-
ti. Varnost bolnika in osebja je na prvem mestu, povečamo jo lahko s standardiziranimi postopki, 
ki jih sproti preverjamo. Poskrbeti je treba za neprekinjeno zdravljenje. 
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Težka vzpostavitev dihalne poti in alternative

Bojan Kontestabile

Povzetek

V prispevku obravnavamo intubacijo na oddelkih intenzivne medicine s posebnim poudarkom 
na posebnostih tega okolja in intenzivnega bolnika. Pomembni so hitra ocena bolnika, posebna 
priprava in alternativni postopki za intubacijo. Vedno je treba pripraviti tudi rezervni načrt. Opi-
san je še postopek obposteljne perkutane traheostomije.

Uvod

Okolje na oddelkih intenzivne medicine (OIM) daje z vsemi monitorji in napravami občutek 
lažne varnosti. Vzpostavitev umetne dihalne poti v operacijski dvorani je nadzorovan, načrtovan 
dogodek, običajno pri bolniku, ki ima veliko dihalno rezervo. Ravno obratno pa moramo na OIM 
sami določiti trenutek, ko se je stanje bolnika tako poslabšalo, da mu bomo z mehansko venti-
lacijo pomagali preživeti. Medtem ko so ponovljeni poskusi pri neuspešni takojšnji intubaciji v 
operacijski dvorani navadno uspešni, pa se stanje pri bolniku s slabšanjem akutne dihalne in cir-
kulatorne odpovedi na OIM, ki ima majhno kardiopulmonarno rezervo, hitro približuje katastro-
fi. Potreba po vzpostavitvi umetne dihalne poti se po navadi pojavi hitro in zdravnik nima časa za 
pripravo. Predvidevamo lahko, da ima bolnik poln želodec, kar zahteva urgentno intubacijo ali 
intubacijo budnega bolnika. Ne moremo pa računati niti na to, da se bo ob neuspešni intubaciji 
bolnik lahko ponovno zbudil in začel zadovoljivo dihati.

Kljub še tako velikim OIM je število intubacij v primerjavi z operacijskimi dvoranami majhno, zah-
tevajo pa veliko izkušenj in spretnosti, zato se je treba intubacije učiti drugje. Prvi pogoj je tudi znanje 
težke ventilacije na masko in uporaba alternativnih pripomočkov: laringealna maska in i-gel, airway 
in nosni airway, videolaringoskop, bronhoskopiranje, perkutana vzpostavitev dihalne poti na vratu.

Težka dihalna pot na oddelku intenzivne medicine

Kritično bolni v hipoksiji in s slabo kardiopulmonalno rezervo imajo večjo možnost za nezaželen 
potek med vzpostavitvijo dihalne poti. Posledično so možni zapleti s hudimi posledicami in tudi 
smrt bolnika – bolniki so v šoku, z odpovedjo dihanja, v srčnem zastoju; stanja, ki nam ne dajo 
dovolj časa za oceno, pregled in pripravo. V tem kratkem času se moramo vprašati:
1. Ali bom bolnika lahko ventiliral z masko, potem ko bo dobil uspavalo?
2. Ali kaj kaže, da intubacija ne bo uspešna?
3. Ali so kakšne ovire, rane, preveze, otekline ali tumorji, ki bodo oteževali postopek ali intuba-

cijo s fiberoptičnim bronhoskopom?
4. Kaj je moj plan B?
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Statistično bomo na težave naleteli pri malo več kot četrtini bolnikov. Ti imajo vsaj enega od naš-
tetih zapletov: v 26 % hudo hipoksemijo, v 25 % cirkulatorni kolaps, 2 % je cirkulatornih arestov, 
12 % je bolnikov s težko intubacijo, 5 % je intubacij v požiralnik, 2 % aspiracij. Na splošno 3 % 
bolnikov umre v 30 minutah po urgentni intubaciji.

Pripravljeni moramo biti na dva huda zapleta, ki nastopita hitro in vodita v krizne razmere. 
Prvi je nezmožnost predihavanja bolnika na masko. Ta je definirana kot taka, če izkušeni zdrav-
nik ne more pri 100-odstotnem kisiku zagotavljati vsaj 90-odstotne saturacije. Zgodi se pri prib-
ližno 5 odstotkih primerov. Pričakujemo jo lahko pri bolnikih s prekomerno telesno težo (BMI 
nad 26), bradatih, brezzobih, starejših in tistih, ki smrčijo. Otežujejo jo lahko različna stanja, kot 
so abscesi, edem grla, tumor v zgornjih dihalih; hiperreaktivnost spodnjih dihal, pljučnica, edem, 
pnevmotoraks; v trebuhu pa ascites in abdominalni utesnitveni sindrom. Če sumimo, da bomo 
težko predihavali na masko, je varneje nadaljevati intubacijo pri budnem bolniku, in če je na 
voljo, uporabiti eno od videometod.

Težka ali sploh nemogoča intubacija je drugi hud zaplet, ki lahko takoj sledi nezmožnosti 
predihavanja na masko. Težka intubacija je tista, ki zahteva več kot tri poskuse ali traja več kot 
10 minut. Zgodi se pri 8 odstotkih bolnikov, pri 1 do 4 odstotkih je potrebno še več poskusov. 
Kombinacija, ko ne moremo ventilirati in intubirati hkrati, je na srečo redka.

Da bo intubacija težka, sklepamo, če ima bolnik velike sekalce, če je razdalja med njimi manj-
ša kot 3 cm, ko bolnik ne more spodnjih sekalcev postaviti pred zgornje, ko ne vidimo nebnega 
jezička, pri visoko obokanem trdem nebu, velikem in trdem jeziku, pri kratkem in debelem vratu 
s tiromentalno razdaljo, manjšo od treh prstov (6,5 cm), in pri omejeni gibljivosti vratu. V teh 
primerih in pri predpostavki, da bolnik ni tešč, nadaljujemo intubacijo pri budnem, pri kateri 
uporabimo fiberoptični bronhoskop ali videolaringoskop.

Najboljši način, da se težavam izognemo, je, da preprečimo, da bi sploh nastale. Ravnati mo-
ramo tako, da s ponavljajočim laringoskopiranjem ne povzročimo krvavitve in otekline. Bolnika 
že na začetku primerno namestimo in podložimo, izberemo dovolj veliko žlico in si pomagamo s 
pritiskom na krikoid. Tako si zagotovimo, da bo prvi poskus tudi najboljši.

Če bolnika ne moremo niti ventilirati niti intubirati, moramo uporabiti laringealno masko ali 
kombitubus, v poštev pride tudi transtrahealna jet ventilacija ali kirurška (klasična ali perkutana) 
dihalna pot na vratu. Laringealna maska nam nato služi za fiberoptično intubacijo. Konikotomija 
ali traheotomija je potrebna le pri 1 odstotku bolnikov. Obstajajo različni seti za konikotomijo in 
traheotomijo po Seldingerjevi metodi z vodilno žico. Najpomembnejše je vedno imeti pripravljen 
načrt B in nato C.

Dihalna pot pri dolgotrajni mehanski ventilaciji

Do pred nekaj leti je bila klasična traheostomija edina možnost za bolnike, ki so potrebovali 
dolgotrajno ventilacijo. Z razvojem novih tehnik za perkutano traheostomijo po Seldigerjevi me-
todi se nam je intenzivistom v skoraj vseh, razen v skrajnih primerih, uspelo izogniti odvisnosti 
od razpoložljivosti kirurga in kirurške dvorane. Izvedemo jo lahko ob bolniški postelji takoj, ko 
so izpolnjeni pogoji zanjo. Po navadi je to pri bolnikih, ki so vsaj 14 dni intubirani in za katere 
predvidevamo, da bodo ostali intubirani daljši čas. Tubus sčasoma dela preležanine in ulceracije 
na vsej dolžini od ust do glasilk in traheje. Traheostomirani bolniki potrebujejo manj sedacije, 
aspiracije so lažje, upor v dihalnih poteh je manjši. Bolnik lahko uživa hrano per os, ustna higi-
ena je boljša, pod določenimi pogoji lahko govori. Varnost dihalne poti je večja, zaščita boljša, 
omogoča pa tudi lažje odvajanje od ventilatorja. Kontraindikacije so infekcija in rana v področju 
stome, tipne žile na mestu vboda, koagulopatije, potreba po več kot 80-odstotnem kisiku in zna-
ne anomalije v poteku traheje. Po punkciji traheje uvedemo vodilno žico in nato traheostomo 
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z zaporednimi dilatatorji povečujemo do končne vstavitve trahealne kanile. Pomembno je, da 
se ves čas držimo sredinske linije in da punkcijo izvedemo v sredini med dvema hrustančnima 
obročkoma, najpogosteje med drugim in tretjim. Med postopkom je mogoče izvajati nadzor z 
bronhoskopom ali videolaringoskopom, pomagamo pa si tudi z ultrazvokom.

Najpogostejše komplikacije so krvavitve, punkcije zadnje stene traheje, težko vstavljanje kani-
le, poškodba trahealnih hrustancev. Poznejši zapleti so granulacije in stenoze traheje ter počasno 
zapiranje stome po odstranitvi kanile.

Zaključek

Težka dihalna pot na OIM postane še težja, hipoksija nastopi izredno hitro. Življenjsko ogrožajo-
če stanje lahko preprečimo z upoštevanjem priporočil in algoritmov težke intubacije. Pomembno 
je, da smo pripravljeni in da imamo rezervni načrt. Ob vsakem sumu na težave poskušamo intu-
birati budnega bolnika z ohranjenimi refleksi. Za to lahko uporabimo katerokoli metodo z optiko 
ali videom. Prepoznava težke intubacije šele po uvedbi anestezije lahko vodi do stanja, ko ne mo-
remo ventilirati in ne intubirati. Reakcija (laringealna maska, kombitubus) mora biti takojšnja. 
S seti za konikotomijo in traheostomijo se je treba seznaniti na lutkah, kadavrih ali pri rutinskih 
primerih. Perkutana traheostomija zahteva izkušenega izvajalca in ima značilno krivuljo učenja, 
ki zahteva primerno veliko število posegov.
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Sinhronizacija bolnika in ventilatorja

Marko Kmet

Izvleček

Pri bolnikih, ki jih mehanično predihavamo, želimo to čim krajši čas početi nadzorovano. Čim prej 
želimo preiti na eno od oblik predihavanja, ki omogoča tudi bolnikovo aktivno dihanje, pri katerem 
dobiva dihalno podporo ventilatorja. Pri tem je pomembno, da je ujemanje med bolnikom in na-
stavitvami na ventilatorju dobro. V nasprotnem primeru govorimo o neujemanju. Z dobrim ujema-
njem dosežemo takšno dihalno podporo, ki jo bolnik potrebuje, da doseže zadovoljivo oksigenacijo 
in ventilacijo ob najmanjšem dihalnem naporu in ob dobrem počutju, poleg tega s tem skrajšamo 
čas mehaničnega predihavanja, čas hospitalizacije, zmanjšamo število zapletov in tudi umrljivost.

Uvod

V sodobnem intenzivnem zdravljenju načelno stremimo k temu, da bolnika čim manj časa po-
polnoma nadzorovano predihavamo in ga moramo zaradi tega vzdrževati v stanju globoke se-
dacije in mišične relaksacije. Tako stanje namreč vodi do zmanjšanja moči dihalnih mišic, tudi 
glavne dihalne mišice – trebušne prepone (ang. VIDI – Ventilator Induced Diaphragmatic Injury). 
Zato najpogosteje uporabljamo asistirane oz. tlačno nadzorovane oblike predihavanja, pri katerih 
lahko bolnik sam, delno ali v celoti, nadzira frekvenco dihanja ter trajanje in globino vdiha. Taki 
načini predihavanja pa zahtevajo nastavitve ventilatorja, pri katerih se ta ujema z bolnikovimi 
potrebami po dihanju. Če tega ni, govorimo o neujemanju oz. dissinhroniji ali asinhroniji.

Do neujemanja pride pri večini bolnikov (po podatkih iz literature do 75 %), ki so prikloplje-
ni na ventilator. Neujemanje se lahko pojavi enkrat, lahko večkrat v procesu odvajanja, istoča-
sno lahko pride do več oblik neujemanja. Ker je neujemanje med ventilatorjem in bolnikom za 
slednjega škodljivo, ga moramo hitro prepoznati in ustrezno ukrepati.

Škodljive posledice neujemanja med bolnikom in ventilatorjem

Neujemanje ima več neugodnih posledic za bolnikovo stanje. Pri takem bolniku se povečajo:
• dihalno delo
• potreba po kisiku; lahko pride do hipoksemije
• bolnikovo neugodje (občutek dušenja, tesnoba, siljenje na kašelj ali bruhanje …)
• pljučna hipertenzija
• znotrajlobanjski tlak (ICP), kar vodi do zmanjšanja možganskega perfuzijskega tlaka (CPP)
• trajanje umetnega predihavanja
• čas bolnišničnega zdravljenja
• smrtnost
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Mehanizmi proženja vdiha

Če želimo razumeti, zakaj pride do neujemanja, moramo na kratko osvežiti fiziološka znanja o 
dihanju. Prvi impulz za začetek vdiha nastane v dihalnem centru v možganskem deblu. Električni 
impulz nato potuje po živcih (n. phrenicus) do dihalnih mišic, ki se po stimulaciji skrčijo, s tem 
povzročijo povečanje prostornine prsnega koša in posledično padec tlaka v plevralnem prostoru 
ter, zaradi zrakotesnosti in prileganja visceralne in parietalne plevre, raztezanje pljuč. 

Možnosti za rutinsko spremljanje dihalnega centra nimamo, lahko pa, z ustrezno opremo, 
spremljamo EMG zapis trebušne prepone in na ta način usklajujemo nastavitve ventilatorja z 
bolnikom. To tehnologijo v času pisanja tega prispevka omogočajo ventilatorji zgolj enega proi-
zvajalca in je patentno zaščitena pod kratico NAVA (Neurally Adjusted Ventilatory Assist). Pri tej 
tehnologiji s pomočjo tipala, ki je nameščeno v želodec s pomočjo posebne želodčne hranilne 
sonde, zajemamo električne signale freničnega živca, ki oživčuje prepono. Programska oprema 
ventilatorja te signale obdela in ventilator bolniku zagotavlja dihalno podporo, ki je sorazmerna 
dihalnim dražljajem.

Sprememb tlaka v plevralnem prostoru rutinsko ne merimo, imamo pa na voljo zelo dober 
nadomestek zanje in sicer merjenje tlaka v požiralniku (peso), za kar uporabljamo posebne ezo-
fagealne sonde z balončkom. Metoda je enostavna, večina sodobnih ventilatorjev ima modul že 
vgrajen. 

Pri večini umetno predihavanih bolnikov za določanje bolnikove spontane dihalne aktivnosti 
uporabljamo pretočni ali redkeje tlačni prožilnik. V ceveh ventilatorja namreč kroži stalen pre-
tok mešanice plinov, ang. bias flow, in bolnikov poskus vdiha povzroči zmanjšanje tega pretoka 
(pretočni prožilnik) oz. padec tlaka v ceveh (tlačni prožilnik). Če je poskus vdiha zadosti velik, t.j. 
doseže pretočni ali tlačni prag, ventilator to zazna kot poskus vdiha in sproži vnaprej nastavljeno 
podporo.

Vrste neujemanja

Neujemanje lahko razdelimo v tri glavne skupine:
• neujemanje proženja
• neujemanje pretoka
• časovno neujemanje

Neujemanje proženja

Neučinkovito proženje (ang. ineffective triggering, wasted effort)
To je najpogostejša oblika neujemanja. Bolnikovo dihalno delo je premajhno za sproženje vdiha 
na ventilatorju. Pri opazovanju bolnika lahko vidimo premike prsnega koša (t.j. vdih), ki jim ne 
sledi ventilatorski vdih, pri pregledu krivulj na zaslonu ventilatorja pa vidimo majhen pretok na 
krivulji pretoka (pretočni prožilnik) oz. majhen padec tlaka na tlačni krivulji (tlačni prožilnik), ki 
pa ne sprožita ventilatorskega vdiha, ker ne dosežeta praga za proženje (slike 1, 2 in 3).

Razlogi za neučinkovito proženje so lahko na ravni centralnega živčevja (globoka sedacija, 
huda alkaloza  …), na ravni dihalnih mišic (miopatija, VIDI), na ravni dihalnih poti (visok 
intrinzični PEEP, ki ga bolnik ne zmore »premagati«, da bi dosegel prag za proženje, obstrukci-
ja) ali na samem ventilatorju (neustrezna nastavitev prožilnika, prekomerna dihalna podpora, 
okvara).
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Slika 1. Neučinkovito proženje pri bolniku na nadzorovanem predihavanju. 

Prirejeno po: Yartsev A. patient-ventilator dyssynchrony. Dostopno na https://derangedphysiology.com/main/required-reading/respiratory-medicine-and-
-ventilation/Chapter%20627/patient-ventilator-dyssynchrony

Slika 2. Neučinkovito proženje pri bolniku na podpornem (asistiranem) predihavanju

Prirejeno po: Yartsev A. patient-ventilator dyssynchrony. Dostopno na https://derangedphysiology.com/main/required-reading/respiratory-medicine-and-
-ventilation/Chapter%20627/patient-ventilator-dyssynchrony
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Slika 3. Neučinkovito proženje pri bolniku z visokim intrinzičnim PEEP

Prirejeno po: Yartsev A. patient-ventilator dyssynchrony. Dostopno na https://derangedphysiology.com/main/required-reading/respiratory-medicine-and-
-ventilation/Chapter%20627/patient-ventilator-dyssynchrony

Samodejno proženje (ang. autotriggering)
O samodejnem proženju govorimo, kadar pride do ventilatorskega vdiha, ne da bi le-tega sprožil 
bolnik s svojim dihalnim delom. Do tega lahko pride zaradi vplivov bitja srca na tlak v dihalnih 
poteh in posledično ceveh ventilatorja, zaradi prenizko nastavljenega praga prožilnika, zunanjih 
manipulacij (nega bolnika), kondenzata v dihalnih ceveh, kolcanja, požiranja, delovanja intraa-
ortne balonske črpalke ipd.

Slika 4. Samodejno proženje. Vdihov ne sproža bolnik s svojim dihalnim delom, temveč nek drug dejavnik.

Prirejeno po: Yartsev A. patient-ventilator dyssynchrony. Dostopno na https://derangedphysiology.com/main/required-reading/respiratory-medicine-and-
-ventilation/Chapter%20627/patient-ventilator-dyssynchrony

Dvojno proženje (ang. double triggering)
se pojavi, kadar je na ventilatorju nastavljen čas vdiha prekratek in ventilator že konča vdih, ko 
bolnik še vedno vdihuje ter s tem sproži ponoven ventilatorski vdih (slika 6). 
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Zapoznelo proženje (ang. trigger delay)
Zapoznelo proženje lahko opazimo, kadar je čas bolnikovega dihalnega napora, t.i. pressure-time 
product (PTPtrigg), podaljšan. Do tega lahko pride pri visokem intrinzičnem PEEP, bronhiolitisu 
pri dojenčkih ipd. ali pa pri zmanjšanem dihalnem impulzu, npr. med spanjem, med sedacijo, med 
hipokapnijo, ki je lahko posledica hiperventilacije zaradi prekomerne ventilatorske podpore itd.

Obratno proženje (ang. reverse triggering)
Gre za zaenkrat še ne povsem pojasnjen refleks, pri katerem mehanični vdih ventilatorja sproži 
bolnikov refleksni vdih. Lahko se pojavi pri vsakem mehaničnem vdihu ali pa redkeje. Prepoz-
nava je težka; dihalni gib opazimo šele na sredini ali celo na koncu mehaničnega vdiha. Če pride 
do obratnega proženja na samem začetku mehaničnega vdiha, je bolnikovo dihanje na nek način 
sinhronizirano z ventilatorjem, če pa se to zgodi ob koncu vdiha, lahko bolnikov dihalni napor 
poveča transpulmonalni tlak, kar je potencialno lahko škodljivo.

Neujemanje pretoka

Tovrstno neujemanje vidimo pri bolnikih, ki jih predihavamo z volumskim načinom.

Nastavitev pretoka na ventilatorju je premajhna
Za udobno dihanje potrebujemo zadosten pretok zraka oz. mešanice plinov, ki jo dihamo. To velja 
tudi za spontano dihajoče osebe. Če je nastavitev pretoka na ventilatorju prenizka in je bolnikov di-
halni napor tako velik, da to nastavitev presega, bo bolnik generiral negativen tlak v dihalnih poteh, 
kar lahko stori samo tako, da poveča dihalno delo.

Opisano neujemanje lahko popravimo tako, da bodisi povečamo inspiratorni pretok (slika 5), 
bodisi skrajšamo čas, v katerem ventilator ta maksimalni pretok doseže (nastavitev: % rise). Pre-
cej značilen primer takega neujemanja (slika 5) je bolnik z zmanjšano podajnostjo pljuč, npr. pri 
ARDS, ki ga ventiliramo na podporen način, t.j. s pressure support ventilacijo. Pri takem bolniku 
je prag za pričetek izdiha dosežen prehitro in ventilator konča vdih, bolnik pa ga nadaljuje in 
pride do zgoraj opisanega pojava dvojnega proženja.

Slika 5. Neujemanje v pretoku.

Prirejeno po: Yartsev A. patient-ventilator dyssynchrony. Dostopno na https://derangedphysiology.com/main/required-reading/respiratory-medicine-and-
ventilation/Chapter%20627/patient-ventilator-dyssynchrony
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Nastavitev pretoka na ventilatorju je prevelika
Če je na ventilatorju nastavljen prevelik pretok (ali prekratek čas »% rise«), se hitro poveča tlak 
v dihalnih poteh in ko je dosežen tlačni prag, se aktivira tlačna varovalka, kar vodi v odprtje 
ekspiratorne valvule in začetek izdiha še preden je bil končan vdih. Tako ne dosežemo želenega 
dihalnega volumna.

V takem primeru je potrebno zmanjšati velikost pretoka, podaljšati »% rise« ali pa konstantno 
hitrost pretoka (ang. square) spremeniti v pojemajočo (ang. ramp).

Časovno neujemanje

V idealnih razmerah bi bil čas dejanskega vdiha enak času živčne stimulacije dihalnega mišičja,  
t.i. »nevralnega vdiha«. V vsakdanji praksi je tako časovno ujemanje težko doseči, med drugim 
tudi zato, ker se trajanje  »nevralnega vdiha« pogosto spreminja.

Prezgodnji začetek izdiha (ang. early cycling)
Mehanični vdih je krajši od bolnikovega vdiha. Ko torej ventilator preneha z vpihavanjem plinov, bol-
nik še aktivno znižuje tlak v dihalih, kar opazimo kot padec na tlačni krivulji na zaslonu ventilatorja.
Do tega lahko pride, če: 
• smo pri tlačnem nadzorovanem predihavanju nastavili prekratek čas vdiha ali neustrezno 

razmerje med vdihom in izdihom (I:E) 
• je pri volumskem nadzorovanem predihavanju presežen maksimalni tlak (ppeak)
• je pri asistiranem predihavanju s tlačno podporo (ang. pressure support) previsoko nastavljen 

Esens (Esens – v odstotkih izražena stopnja inspiratornega pretoka, pri kateri ventilator »dovoli« 
bolniku izdih)

• pri neinvazivnih vmesnikih pride do pomembnega puščanja

Slika 6. Prezgodnje končanje vdiha in dvojno proženje

Prirejeno po: Yartsev A. patient-ventilator dyssynchrony. Dostopno na https://derangedphysiology.com/main/required-reading/respiratory-medicine-and-
-ventilation/Chapter%20627/patient-ventilator-dyssynchrony
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Zapozneli začetek izdiha (ang. delayed cycling)
Mehanični vdih je daljši od bolnikovega vdiha. Na tlačni krivulji na koncu vdiha naraste tlak.
Do tega lahko pride, če:
• je pri volumsko nadzorovanem predihavanju pretok prenizek in zato čas mehaničnega vdiha 

predolg
• je pri asistiranem predihavanju s tlačno podporo prag za začetek izdiha nastavljen prenizko 

ali ima bolnik bronhialno obstrukcijo in praga ne doseže pred začetkom svojega izdiha
• pri neinvazivnih vmesnikih pride do pomembnega puščanja
Pri obeh oblikah časovnega neujemanja so nam v veliko diagnostično pomoč meritve ezofageal-
nega tlaka oz. električne aktivnosti prepone. Časovno neujemanje lahko popravimo z ustreznimi 
nastavitvami zgoraj opisanih spremenljivk.

Zaključek

Neujemanje med ventilatorjem in bolnikom je za slednjega škodljivo, saj je povezano z daljšim 
trajanjem mehaničnega predihavanja in hospitalizacije ter ima negativne učinke na bolnikovo 
počutje, respiratorni sistem in hemodinamiko. Zato bodimo pri bolnikih, priklopljenih na ven-
tilator, pozorni na odkrivanje neujemanja. Pri tem sta nam v veliko pomoč sonda za merjenje 
ezofagealnega tlaka in NAVA tehnologija, če jo imamo na voljo. Večino neujemanj lahko odpra-
vimo z ustreznimi nastavitvami na ventilatorju ali ukrepi pri bolniku, izogibajmo pa se reševanju 
neujemanja s poglobitvijo sedacije in relaksacijo bolnika ter prehodom na nadzorovane oblike 
predihavanja, saj to običajno ni v bolnikovo korist.
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Zapleti mehanske ventilacije – poškodba pljuč 
zaradi mehanske ventilacije

Suada Fileković Ribarič, Primož Gradišek

Povzetek

Tako kot večina medicinskih in farmakoloških intervencij mora tudi mehanska ventilacija (MV) 
biti odmerjena znotraj terapevtskega okna s čemer zagotovimo za življenje potrebno podporo 
ob minimalizaciji nehotene škodljivosti. Izraz z ventilatorjem povzročena okvara pljuč (VILI, 
angl. ventilator-induced lung injury) označuje neželene stranske učinke MV. Upoštevajoč statične 
komponente dihalnega cikla (dihalni volumen, pritisk platoja in pozitiven pritisk ob koncu izdi-
ha – PEEP) so opisani štirje klasični mehanizmi z ventilatorjem povzročene okvare: barotravma, 
volutravma, atelektravma in biotravma. Ob tem ne smemo zanemariti tudi frekvence dihanja in 
inspiratornega pretoka na razvoj VILI, kot tudi interakcije srce – pljuča. Pravilna izbira oblike 
in parametrov ventilacije učinkovito preprečuje poškodbo parenhima zato moramo ventilacijo 
vedno prilagajati posameznemu bolniku.

Uvod

Mehanska ventilacija (MV) pljuč je osnovno orodje pri zdravljenju kritično bolnih na oddelkih 
intenzivne medicine kot tudi ključni element pri splošni anesteziji. Kot pri vsakem medicinskem 
postopku tudi MV lahko povzroči zaplete. Najresnejši zaplet predstavlja poškodba pljuč med 
MV in posledičen razvoj vnetja, ki ne ostane omejen samo na pljučni parenhim temveč zajame 
tudi druge organe in s tem vpliva na izhod zdravljenja pacienta. Izraz z ventilatorjem povzročena 
okvara pljuč (VILI, angl. ventilator-induced lung injury) označuje neželene stranske učinke MV. 
Pogosto se izraz VILI neustrezno zamenjuje z izrazom z ventilatorjem povezana okvara pljuč 
(VALI, angl. ventilator-associated lung injury). Slednji se nanaša na poslabšanje predhodne okvare 
pljuč z mehansko ventilacijo med tem ko VILI označuje okvaro povzročeno z mehansko venti-
lacijo na prej zdravih pljučih ali načrtno povzročeno eksperimentalno okvaro pljuč pri živalih.

Tako kot večina medicinskih in farmakoloških intervencij mora tudi mehanska ventilacija 
biti odmerjena znotraj terapevtskega okna s čemer zagotovimo za življenje potrebno podporo ob 
minimalizaciji nehotene škodljivosti.

Patofiziološka osnova VILI 

Normalno dinamično alveolarno anatomija predstavljajo med seboj odvisni, homogeno razpeti 
alveoli (Slika 1a) z majhno razliko v alveolarnem volumnu med dihalnim ciklom. Zaradi neustre-
zne izbire parametrov ventilacije lahko povzročimo okvaro pljuč in sicer kot:
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• Direktno okvaro alveolo-kapilarne membrane in izvenceličnega matriksa, kar ima za posle-
dico povečano alveolo-kapilarno prepustnost, alveolarni edem, inaktivacijo surfaktanta in 
alveolarnio nestabilnost.
– Zaradi izgube surfaktanta nekateri alveoli kolabirajo, vendar se lahko ponovno odprejo 

(rekrutirajo) med dihalnim ciklom, med tem ko tisti izpolnjeni s tekočino ostanejo ne-
funkcionalni. Kolabirane ali s tekočino zapolnjene alveole obdajajo odprti alveoli zara-
di česar nastanejo strižne sile na stičiščih (slika 1b). Poleg tega se med dihalnim ciklom 
rekrutibilni alveoli rekrutirajo (odprejo) in ob koncu izdiha derekrutirajo (kolabirajo) kar 
poveča dinamično napetost v alveolih. 

– Kot posledica delno ali popolno kolabiranih (atelektatičnih) predelov pljuč se zmanjša 
delež funkcionalnega pljučnega parenhima. V kolikor je ta delež majhen lahko že majhni 
dihalni volumni vodijo v VILI zaradi prekomernega raztega alveolov (slika 1c).

• Vsi zgoraj navedeni mehanski dražljaji se pretvorijo v znotrajcelične molekularne in bioke-
mične signale. To se imenuje mehanotransdukcija in vodi v vnetje pljučnega tkiva. Prav tako 
se vnetje lahko razširi izven pljuč.

Slika 1.  Alveolarna medsebojna odvisnost in nastanek strižnih sil (a-c).  
(a) Klasičen model medalveolarne odvisnosti , kjer vsak šestkotnik predstavlja prečni presek alveola 
(b) Atelektaza centralnega rezultira v deformaciji in nastanku strižnih sil v sosednjih alveolih 
(c)  Prekomerno napihnjen centralni alveol povzroči deformacijo in nastanek strižnih sil v 

sosednjih alveolih.

a b c

Teorije razvoja VILI

Upoštevajoč statične komponente dihalnega cikla (dihalni volumen, pritisk platoja in pozitiven 
pritisk ob koncu izdiha – PEEP) so opisani štirje klasični mehanizmi z ventilatorjem povzročene 
okvare: barotravma, volutravma, atelektravma in biotravma. Vendar nikakor ne smemo zanema-
riti frekvence dihanja (pogostost aplikacije potencialne baro-/volutravme na pljuča) in inspira-
tornega pretoka (hitrost aplikacije potencialne baro-/volutravme na pljuča) na razvoj VILI. 

Spoznanja na celičnem in molekularnem nivoju vodijo v oblikovanje novih teorij, npr. vpliv 
stresne frekvence in pljučne kapilarne napetostne odpovedi kot dodatnih, lokalnih dejavnikov, ki 
pripomorejo k razvoju VILI.

Klasični mehanizmi razvoja VILI

Prvi prepoznani element VILI je bila barotravma katere klinični in radiološki znaki vključuje-
jo pnevmototraks, pnevmomediastinum, pnevmoperikard, pnevmoperitonej, interlobularni in 
podkožni emfizem vratu, obraza, toraksa, abdomna in skrotuma. Barotrauma, definirana kot 
okvara pljuč povzročena z visokim transpulmonarnim pritiskom, je bila zadnjih trideset let 
obravnavana kot ločena entiteta od volutravme. Slednja označuje okvaro pljuč, ki se razvije za-
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radi prekomernega volumna-raztega alveolov. Danes vemo, da sta obe obliki okvare med seboj 
povezani oz. da predstavljata dve strani istega kovanca, pod pogojem, da upoštevamo, da je sila, 
ki razpenja pljuča, transpulmonalni pritisk in ne pritisk v dihalnih poteh.

Inaktivacija surfaktanta in teža edematoznega pljučnega parenhima privedeta do regionalnih 
atelektaz. Ciklično odpiranje in kolabiranje atelektatičnih a rekrutibilnih pljučnih delov med MV 
doprinese k pljučni okvari, kar imenujemo atelektravma. Za atelektatične alveole je značilno, da 
med rekrutacijo nastanejo visok strižne sile, ki rezultirajo v mehanski poškodbi. 

Mehanska poškodba zaradi volu- in/ali atelektravme povzroči aktivacijo imunskega sistema, 
ki rezultira v aktivaciji proinflamatorne citokinske kaskade. Slednje imenujemo biotravma. Zače-
tek vnetnega dogajanja predstavlja sproščanje citokinov iz epitelijskih celic dihalnih poti, alveolov, 
alveolarnih makrofagov in nevtofilcev. Mehanizmi, ki privedejo do citokinske reakcije, zajemajo:

Spremembe citosolne strukture epitelijskih celic brez vidnih mikroskopskih okvar celic kot 
odziv na mehanske spremembe ob ventilaciji (t.i. mehanotransdukcija, pretvorba mehanične sile 
v znotrajcelično molekularno in biokemično aktivnost).

Propad celične membrane in sprostitev vsebine celice v neposredno okolico (nekroza).
Učinek pljučnega žilja neodvisen od raztega ali prekinitve endotelije.
Prekinitev alveolarne pregrade in s tem širitev vnetnega dogajanja (dekompartmentalizacija).
Sproščeni citokini privabljajo v intersticij polimorfonuklearne levkocite, katerih aktivacija 

vodi v sekundarno okvaro tkiva zaradi proteinolize in nastanka prostih kisikovih radikalov. Za-
radi velike pljučne epitelijske površine in pretoka celotnega krvnega volumna skozi pljučno cir-
kulacijo vsako minuto, vnetno dogajanje ne ostane omejeno le na prizadeti predel pljuč temveč 
zajame celotna pljuča in druge organe. 

V sistemski obtok pa ne vstopajo samo vnetni mediatorji, temveč je zaradi prekinitve pregra-
de lažja tudi translokacija bakterij ali njihovih presnovkov. Raziskave na živalih, kjer so uporabili 
večje dihalne volumne in minimalen PEEP (0–3 cm H2O), so potrdile zgodnejšo in pogostejšo 
bakteriemijo, kot pri protektivni ventilaciji. Tako MV olajša tako lokalni kot tudi sistemski razsoj 
patogenih mikroorganizmov, kar dodatno vodi v sindrom disfunkcije več organov (angl. multiple 
organ dysfunction syndrome, MODS) in smrt.

Tabela 1. Klasični mehanizmi razvoja VILI

Definicija

Barotravma Okvara pljuč povzročena z visokim transpulmonarnim pritiskom. Lahko se 
razvije tudi pri nižjem pritiku v dihalnih poteh, če je plevralni pritisk izredno 
negativen (npr. forsiran ispiratorij).

Volutravma Okvara pljuč povzročena s prekomernim raztegom alveolov (t.i. overdistension)
Atelektravma Okvara pljuč povzročena z visokimi strižnimi silami pri cikličnem odpiranju in 

kolapsu atelektatičnih a rekrutabilnih pljučnih predelov
Biotravma Dodatna okvara pljuč in drugih organskih sistemov povzročena z vnetnim 

odgovorom na mehansko poškodbo pljučnega tkiva

Dodatni mehanizmi okvare

Vpliv dihalne frekvence

Čeprav velja frekvenca dihanja za relativno nepomembno ima slednja v določenih okoliščinah 
nezanemarljivo vlogo v razvoju VILI. Škodljivost višanja frekvence dihanja z namenom vzdrže-
vanja pCO2 v željenem območju, je pogojena s pogostim, ponavljajočim alveolarnim raztegom 
(t.i. »stress frequency«) in tako potenciranjem okvare.
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Vpliv inspiratornega pretoka

Raziskave kažejo, da je pri določenem pritisku platoja oz. določenem raztegu, hitrost inspirator-
nega pretoka pomembna pri razvoju VILI. Čeprav bi pričakovali, da bo visok inspiratorni pretok 
primarno poškodoval dihalne poti, pa zaradi viscoelastičnosti pljuč visok pretok ojača parenhim-
sko poškodbo. Neželeni vpliv visokega pretoka je večji pri nehomogeno predihanih pljučih (npr. 
ARDS).

Pljučna kapilarna napetostna odpoved (angl. pulmonary capillary stress failure)

Povečan regionalni pljučni pretok krvi vodi v povečano napetost kapilarne stene. Dinamične 
strižne sile, ki pri tem nastanejo, povzročijo okvaro pljuč, ki se sicer ne bi razvile. Slednje je vidno 
kot posledica:
• Delovanja vazoaktivnih substance, ki vplivajo na pljučni pretok in distribucijo krvi in lahko 

poslabšajo ali izboljšajo VILI.
• Interakcije srce – pljuča
Raziskave na živalih so pokazale, da ventilacija z visokim inspiratornim pritiskom brez PEEP 
povzroči hiter razvoj pljučnega edem zaradi interakcije srca in pljuč. S pomočjo ultrazvoka in 
invazivnih merjen pritiskov znotraj desnega ventrikla so prikazali popolno obstrukcijo pretoka 
krvi skozi pljuča med vdihom in pospešen pretok v izdihu. Vzorec pospešen pretok – brez pre-
toka – pospešen pretok povzroča okvaro endotelija, kar vodi v prestopanje proteinov in vode v 
alveolarni prostor – pljučni edem. Poleg tega se zaradi odpovedi desnega srca in posledično po-
večanja njegovega volumna premakne interventrikularni septum v levo s čemer se poveča končni 
diastoli pritisk levega ventrikla, ki intenzivira nastajanje edema.

Okvara pljuč zaradi deflacije (angl. lung deflation injury)

Nenaden upad pritiska v dihalnih poteh, npr. pri sukciji ali odklopu dihalnih cevi za transport bol-
nika, povzroči abrupten porast srčnega iztisa kateremu ne sledi relaksacija sistemskega vaskular-
nega žilja. Posledično se poveča poobremenitev levega ventrikla, poraste končni diastolni pritisk 
levega ventrikla, ki se prenese na pulmonalne kapilare. Tudi v tem primeru se okvari endotel, kar 
vodi v razvoj edema in vnetja.

Okvara pljuč povzročena zaradi napora (angl. effort-induced lung injury)

Pri bolnikih s hudo akutno pljučno okvaro je spontano dihanje povezano s slabšim izhodom 
zdravljenja. Mehanizmi poškodbe so naslednji:
1. Spontano dihanje na ventilatorju zmanjša plevralni pritisk in poveča transplumonalni s če-

mer se pri istih mehaničnih lastnosti pljuč poveča dihalni volumen. Med tlačno ventilacijo se 
tako poveča tveganje za barotravmo.

2. Spontano dihanje pri akutni okvari pljuč povzroči fenomen »pendelluf«, torej izmenjavo 
plina iz zgornjih predelov pljuč v spodnje zaradi različne spremembe plevralnega pritiska. 
Čeprav pri zdravih pljučih spontan vdih povzroči enako spremembo plevralnega pritiska pa 
pri okvarjenih slednji hitreje in višje poraste v spodnjih področjih (dependent region), zato se 
v zgodnji fazi vdiha zrak iz zgornjih predelov premakne v spodnje.

3. Spontan vdih generira negativen plevralni pritisk in s tem negativen intratorakalni pritisk. 
Posledično se poveča venski priliv in pretok skozi pljuča, kar povzroči visok znotrajžilni pri-
tisk. Ta skupaj z negativnim plevralnim pritiskom vodi v visok transvaskularni pritisk (pritisk 
znotraj žilja – pritisk zunaj žilja torej plevralni pritisk) in formiranje edema.

4. Spontano dihanje tudi povzroča asinhronijo bolnika in ventilatorja, ki dokazano slabša izhod 
zdravljenja bolnikov z ARDS na ventilatorju.
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Zaključek

Številne raziskave so dokazale, da pravilna izbira oblike in statičnih parametrov ventilacije učin-
kovito preprečuje razvoj VILI in izboljša preživetje bolnikov z okvaro pljuč. Kljub temu ostaja 
umrljivost bolnikov z ARDS nesprejemljivo visoka. Razlog slednjega je najverjetneje v hetero-
genosti pljučnega parenhima, kjer kljub uporabi protektivne ventilacije povzročamo okvaro in 
vzdržujemo vnetje v nekaterih predelih pljuč. Poleg tega navedene strategije ne upoštevajo vseh 
fizikalnih parametrov za zaščito akutno okvarjenih pljuč. Zato so nujno potrebne nove raziskave 
s čemer bomo dosegli boljše poznavanje medsebojne interakcije med nastavitvami mehanične 
ventilacije in pljučne patofiziologije kar nam bo omogočilo varnejšo ventilacijo bolnikov.
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Pljučnica, povezana z mehanskim predihavanjem

Matjaž Jereb

Povzetek

Bolnišnična pljučnica je pogost vzrok obolevnosti in smrtnosti ter pomembno povečuje stroške 
zdravljenja. Mehansko predihavanje je eden od najpomembnejših dejavnikov tveganja. Najpo-
gostejši povzročitelji so po Gramu negativne bakterije. Šest najpogostejših povzročiteljev (Pse-
udomonas aeruginosa, Klebsiella spp., Escherichia coli, Acinetobacter spp., Enterobacter spp. in 
Staphylococcus aureus) povzroči 80 % vseh v bolnišnici pridobljenih pljučnic. Virusne in glivne 
okužbe so redke. Vse večja težava so proti antibiotikom odporne bakterije, ki so velik izziv pri 
izbiri zdravljenja. 

Uvod

Bolnišnična pljučnica (BP) je pljučnica, ki se pojavi 48 ur po sprejemu v bolnišnico, in ena od 
najpogostejših v bolnišnici pridobljenih okužb. Ocenjujejo, da se BP pojavi v 5 do več kot 20 
primerih na 1000 sprejemov. Najbolj so ogroženi bolniki z oslabljeno imunostjo, starostniki in 
bolniki s poškodbami, predvsem glave. Okužba dihal je pogost zaplet v enotah za intenzivno 
terapijo (EIT) in pomembno povečuje smrtnost. Najpogostejša je pri bolnikih, ki jih mehansko 
predihavamo (MP), kjer se pojavi do 20-krat pogosteje. Z MP povezana pljučnica (ang. ventila-
tor associated pneumonia − VAP) se po definiciji pojavi od 24 do 72 ur po intubaciji in z vsakim 
dnem MP se verjetnost okužbe spodnjih dihal poveča za enega do tri odstotke. BP je pogostejša 
v prvih dneh MP; približno polovica primerov se pojavi v prvih petih dneh. Ocenjujejo, da je 
pojavnost BP v EIT med 2,7 in 3,6 primera na 1000 dni MP. Večjo smrtnost opisujejo pri bolni-
kih s pljučnico, povzročeno z bakterijami, kot so: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp. in 
Stenotrophomonas maltophilia. Ocenjujejo, da se zaradi BP, ne glede na povzročitelja, smrtnost 
poveča za od 30 do 50 %. Poleg večje smrtnosti BP podaljšuje čas in pomembno povečuje stro-
ške zdravljenja.

Pri bolnikih na MP med povzročitelji pogosteje dokažemo okužbo z večkratno odpornimi 
bakterijami (VOB). Poleg MP sta pomembna dejavnika tveganja za pljučnico, povzročeno z VOB, 
še zdravljenje z antibiotiki širokega spektra in lokalne epidemiološke razmere. Tudi VAP lahko 
poteka z bakterijemijo, verjetnost zanjo se povečuje s časom zdravljenja v EIT. 

Redki povzročitelji BP so koagulazno negativni stafilokoki, ustni streptokoki, enterokoki, 
bakterije, ki povzročajo atipično pljučnico, glive in virusi. V zimskih mesecih se poveča število 
bolnišničnih okužb dihal z različnimi virusi; virusi influence so lahko vzrok manjših ali večjih 
izbruhov. Med imunsko oslabelimi bolniki je pogostejši povzročitelj BP Legionella pneumophila, 
ki je lahko, podobno kot virusi influence, vzrok za lokalne izbruhe. 
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Patogeneza in etiologija

BP je najpogosteje posledica mikroaspiracije z bakterijami poseljenih žrelnih izločkov. Vzrok 
okužbe je lahko tudi večja aspiracija želodčne vsebine pri poškodbah, utapljanju, zastrupitvah, 
intubaciji ipd. Govorimo o zgodnji, primarno endogeni pljučnici, ki se pojavi v prvih štirih dneh 
in jo najpogosteje povzročajo bakterije iz domačega okolja, kot so: Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae in Moraxella catarrhalis. Zgodnjo BP lahko povzročajo tudi večkratno 
odporne bakterije (VOB), če so bolniki v zadnjih 90 dneh že dobivali antibiotik, bili nedavno 
zdravljeni v bolnišnici (5 dni ali več), bili v stiku z bolnikom, okuženim ali poseljenim z VOB, in 
v primeru bolezni ali zdravljenja, ki pomembno zavira imunski odziv.

BP, ki se pojavi peti dan ali pozneje, uvrščamo med sekundarno endogene. Viri okužbe so bol-
nikovo neposredno bolnišnično okolje, drugi bolniki, s katerimi prihaja v stik, medicinsko osebje 
ter medicinski pripomočki, namenjeni njegovi negi ali zdravstveni oskrbi. Pomemben in odloči-
len del patogeneze je lokalna poselitev zgornjih dihal z bolnišničnimi mikrobi, običajno z retro-
gradnim zatekanjem z bakterijami poseljene želodčne vsebine. Ta skupaj z žrelnimi izločki zateka 
v spodnja dihala, kjer ob okrnjeni mehanski ali imunski obrambi in ustrezno veliki koncentraciji 
patogenih bakterij pripelje do BP. Najpogostejši povzročitelji so po Gramu negativne bakterije, 
pogosto odporne proti številnim antibiotikom (Klebsiella spp., Escherichia coli, Enterobacter spp., 
Serratia spp., Acinetobacter spp., P. aeruginosa, Proteus mirabilis idr.), in (med po Gramu pozi-
tivnimi bakterijami) Staphylococcus aureus. Pri intubiranih bolnikih je poselitev zgornjih dihal 
s patogenimi bakterijami pravilo in zaradi tega je razvoj BP močno olajšan. Poškodba sluznice 
zgornjih dihal ob intubaciji ali aspiracijah in prisotnost umetnih materialov dodatno pospešujeta 
rast in razmnoževanje bakterij ter s tem poselitev in okužbo dihal. Med povzročitelji se v zadnjih 
letih povečuje odstotek enterobakterij, ki izločajo betalaktamaze razširjenega spektra (ESBL). Po-
javljajo pa se tudi po Gramu negativne bakterije, odporne proti karbapenemom. 

Pravilna ocena etiologije BP je pomembna predvsem zaradi izbire pravilnega izkustvenega 
antibiotičnega zdravljenja. Podatki iz literature kažejo, da se smrtnost BP ob neustreznem an-
tibiotiku poveča na več kot 90 %. Ocenjujejo, da so v 55 do 85 % povzročitelji BP aerobne po 
Gramu negativne bakterije iz družine enterobakterij, Acinetobacter species in P. aeruginosa. Med 
po Gramu pozitivnimi bakterijami je S. aureus povzročitelj BP v 13 do 40 %, in to najpogosteje 
na oddelkih za opekline, pri bolnikih z okužbami ran in pri bolnikih po nevrokirurškem posegu 
ali poškodbi. S. pneumoniae, ki je najpogostejši povzročitelj pljučnice domačega okolja, povzroča 
BP v manj kot desetih odstotkih. Najvišja pojavnost BP je značilna za EIT, kjer zdravijo bolnike 
z opeklinami (12,3 primera na 1000 dni MP), poškodbami (10,2 primera na 1000 dni MP) in po 
nevrokirurških posegih (7 primerov na 1000 dni MP). 

Poselitev zgornjih dihal s patogenimi mikrobi je dejavnik tveganja za razvoj BP, vendar osami-
tev bakterij v izločkih dihal še ne pomeni, da bolnik pljučnico dejansko tudi ima. Tu se postavlja 
vprašanje smiselnosti jemanja nadzornih kužnin in ob izvajanju ukrepov za preprečevanje pre-
nosa odpornih bakterij tudi vprašanje, ali je vir poselitve bolnikova endogena flora ali bakteri-
je prihajajo iz okolja. Rezultati raziskav kažejo, da lahko z nadzornimi kužninami do določene 
mere predvidimo etiologijo aktualne pljučnice in usmerjamo izkustveno izbiro protimikrobnega 
zdravljenja. V klinični praksi nadzorne kužnine v EIT jemljemo enkrat do dvakrat tedensko. Bi 
bilo pa ob podatku, da lahko z nadzornimi kužninami izločkov dihal, odvzetih od enega do tri 
dni pred pojavom BP, v 88 % pravilno ocenimo etiologijo pljučnice, biološke vzorce smiselno 
jemati pogosteje. 

Na drugi strani ni jasno, koliko je mikrobiološka diagnostika pomembna za oceno uspeha 
protimikrobnega zdravljenja in ukinitev antibiotika. Dejstvo je, da spodnjih dihal z antibiotikom, 
predvsem pri življenjsko ogroženih bolnikih, pogosto ne moremo sterilizirati in so za oceno pre-
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kinitve zdravljenja pomembnejši klinična slika, laboratorijski izvidi in do neke mere tudi radio-
loška diagnostika. Izkoreninjenje bakterij v dihalih z antibiotičnim zdravljenjem je učinkovitejše 
v primeru zgodnje pljučnice, povzročene s H. influenzae ali S. pneumoniae. Pri drugih po Gra-
mu negativnih povzročiteljih BP, predvsem pa v primeru P. aeruginisa, bakterije v izločkih dihal 
vztrajajo, zato njihova osamitev ob dobrem kliničnem odzivu ni razlog za nadaljevanje protimi-
krobnega zdravljenja. Nepotrebno antibiotično zdravljenje je ne nazadnje pomemben dejavnik 
tveganja za poselitev z drugimi proti antibiotikom odpornim bakterijam.

BP je lahko tudi posledica vdihavanja onesnaženega aerosola, neposrednega vnosa bakterij v 
spodnja dihala z onesnaženimi instrumenti in medicinskimi pripomočki, poseljenimi z bakteri-
jami, ali redkeje posledica razsoja bakterij po krvi iz nekega drugega vnetnega žarišča.

Osamitev koagulazno negativnih stafilokokov, enterokokov ali gliv v izločkih dihal pravilo-
ma predstavlja lokalno kolonizacijo in protimikrobno zdravljenje ni potrebno. Bolnike na OIZ 
pogosto, vendar napačno, zdravimo s protiglivnimi zdravili samo na podlagi osamitve kandid iz 
aspirata traheje ali bronhoalveolarnega izpirka (BAL), ki pa nimata nobene diagnostične vred-
nosti za postavitev diagnoze invazivne pljučne kandidoze in sta večinoma odraz kolonizacije. 
Candida spp. je v izločkih spodnjih dihal pri bolnikih na MP z ohranjeno imunostjo v EIT doka-
zana v 40 do 50 %, glivna pljučnica pa je po podatkih iz literature potrjena v manj kot 10 %. Na 
žalost je zanesljivo diagnozo, ki temelji na dokazu kvasovk v bioptičnem vzorcu pljučnega tkiva, 
težko postaviti (histološki ali mikrobiološki dokaz). Invazivna diagnostika pri življenjsko ogrože-
nih bolnikih v EIT pogosto ni mogoča in velikokrat šele obdukcija omogoči dokončno etiološko 
opredelitev bolezni. 

Respiratorni virusi so pogosti povzročitelji doma pridobljene pljučnice, njihova vloga pri na-
stanku BP pa ni popolnoma jasna. V bolnišničnem okolju so neposreden vir virusne okužbe dihal 
obiskovalci, bolniki ali osebje, posreden vir pa različni onesnaženi zdravstveni pripomočki, ki jih 
uporabljamo pri bolnikovi oskrbi. Pojavnost bolnišničnih virusnih okužb je odvisna od aktivno-
sti virusov v domačem okolju. Med povzročitelji najpogosteje dokažemo okužbe z virusi influ-
ence, rinovirusi, virusi parainfluence, bokavirusi, respiratornim sincicijskim virusom, humanim 
metapnevmovirusom, koronavirusi in adenovirusi. Glavna težava pri oceni pojavnosti virusne 
BP je v diagnostiki, ki temelji na dokazu virusnega genoma v izločkih dihal, kar vedno ne pomeni 
aktivne okužbe in je lahko zgolj odraz kolonizacije ali nedavne okužbe v domačem okolju.

Pri življenjsko ogroženih bolnikih, zdravljenih v EIT, je vir virusne okužbe dihal tudi en-
dogena reaktivacija virusa herpesa simpleksa tipa 1 (HSV-1) ali virusa citomegalije (CMV). Po 
podatkih iz literature je HSV-1 v distalnih delih dihal življenjsko ogroženih bolnikov prisoten v 
5 do 64 %. Ob tem ni jasno, v kolikšni meri prisotnost virusa v spodnjih dihalih pomeni le kolo-
nizacijo ali kontaminacijo vzorca in kako pogosto je HSV-1 resnično povzročitelj BP. Zanesljivo 
bi lahko okužbo pljuč dokazali z biopsijo pljučnega tkiva, kar pa pri bolnikih, zdravljenih v EIT, 
zaradi številnih kontraindikacij praviloma ni izvedljivo. Druga možnost je določanje virusnega 
bremena v BAL. Tudi glede ustreznosti in učinkovitosti zdravljenja bolnikov z dokazano reakti-
vacijo HSV-1 ni enotnih ugotovitev. V edini randomizirani, s placebom kontrolirani raziskavi, v 
katero so bili vključeni bolniki z ARDS in reaktivacijo HSV-1, zdravljeni z aciklovirom oziroma 
placebom, poročajo, da med skupinama ni bilo razlik v dolžini trajanja MP in preživetju. 

Okužba dihal s CMV je pri bolnikih z ohranjeno imunostjo, ki jih zdravimo v EIT, možen, 
vendar redek zaplet. Okužba je odraz reaktivacije virusa, ki ga pri življenjsko ogroženih bolnikih 
v spodnjih dihalih dokažemo v 4 do 30 %. Pojavnost virusa v dihalih raste s trajanjem zdravljenja 
v EIT, okužba nastane v povprečju po treh tednih MP. Podobno kot pri HSV-1 tudi tu ni jasno, 
kako pogosto dokaz virusa v BAL dejansko odraža aktualno okužbo dihal. Eden od kriterijev 
okužbe je prisotnost za CMV specifičnih znotrajcitoplazemskih vključkov v bioptičnem 
vzorcu pljuč. Sočasno lahko določamo CMV-DNA-emijo (viremijo), ki ob kliničnih simpto-
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mih in znakih okužbe pljuč kaže na okužbo dihal s CMV, je pa zanesljivo ne potrjuje. Velja tudi 
obratno, da odsotnost CMV v krvi ne izključuje okužbe pljuč s CMV. Pnevmonitis CMV zaneslji-
vo dokažemo le s potrditvijo virusa v bioptičnem vzorcu pljuč, česar pa rutinsko ne izvajamo. 

Diagnoza okužbe

Diagnoza pljučnice je klinična, radiološka in mikrobiološka. Zanjo so značilni novonastal pro-
duktiven, gnojen izpljunek s prisotnostjo bakterij, značilen fizikalni izvid nad pljuči ter novo ali 
napredovalo zasenčenje na rentgenski sliki pljuč. Občutljivost radioloških in vsaj enega od klinič-
nih kriterijev je visoka, specifičnost pa nizka. Tudi osamitev bakterij iz izmečka oziroma aspirata 
sapnice pri bolnikih na MP nima visoke specifične vrednosti. 

Med diagnostičnimi postopki ločimo neinvazivne oziroma minimalno invazivne ter invaziv-
ne na bronhoskopijo vezane metode. Vsaka od teh metod ima svoje prednosti in slabosti. 

Odvzem aspirata traheje je pri bolnikih na MP preprosta in v vsakem trenutku izvedljiva 
metoda, ki ne zahteva izkušene endoskopske ekipe. Minimalno invazivne nebronhoskopske me-
tode (slepo krtačenje in mini bronhoalveolarna lavaža) imajo po nekaterih podatkih primerljivo 
senzitivnost in specifičnost z bronhoskopskimi metodami (zaščiteno krtačenje in bronhoalveo-
larna lavaža). Slaba stran je v dejstvu, da slepo uveden kateter pogosto zaide v desni bronhialni 
hemisistem, se zvije ali prepogne. 

Če se odločimo za invazivno bronhoskopsko diagnostiko, pri MP bolnikih običajno kombi-
niramo zaščiteno krtačenje z BAL-om. Perkutana igelna biopsija in odprta pljučna biopsija sta 
metodi, ki se predvsem zaradi pogostih zapletov na eni strani kakor tudi zapletenosti postopka v 
rutinski diagnostiki PMP, običajno ne uporabljata. 

Če pri bolniku s sumom na VAP v spodnjih dihalih ne najdemo visoko odpornih bakterij ter 
antibiotična terapija ni bila menjana v zadnjih 72 urah, lahko z veliko verjetnostjo trdimo, da ne 
gre za BP. Treba je iskati druge vzroke poslabšanja oziroma drugo mesto okužbe.

Zdravljenje in preprečevanje okužbe

Začetno protimikrobno zdravljenje BP je praviloma izkustveno. Na izbiro antibiotika vpliva 
eventualno predhodno protimikrobno zdravljenje, lokalni epidemiološki podatki in prisotnost 
bakterij, odpornih na antibiotike. Začetno izkustveno zdravljenje temelji na uporabi antibiotika 
s širšim spektrom, ki ga po dobljenih mikrobioloških izvidih lahko zamenjamo za antibiotik z 
ustreznejšim oziroma ožjim spektrom delovanja in tako zmanjšujemo selekcijski pritisk na bak-
terije. Čas antibiotičnega zdravljenja VAP ni natančno definiran in je odvisen od resnosti okužbe, 
kliničnega poteka bolezni in od povzročitelja. Okužbe z bakterijami, kot je Pseudomonas aeru-
ginosa ali Acinetobacter spp., spremljajo pogoste ponovitve in tudi večja smrtnost. Obsežnejše 
pljučnice s težjim kliničnim potekom običajno zdravimo 14 dni. Vse več imamo podatkov, ki 
kažejo, da je predolgo zdravljenje za bolnika škodljivo, vodi v razrast odpornih bakterij in posle-
dično povečuje umrljivost. Obsežna raziskava Chastre in sod. je pokazala, da je izhod zdravljenja 
VAP enak ob 8-dnevnem ali 14-dnevnem zdravljenju. 

Na nižjo incidenco VAP lahko vplivamo s položajem bolnika (dvignjeno vzglavje od 30 do 45 
stopinj), uporabo endotrahealnih tubusov z neprekinjeno aspiracijo izločkov nad mešičkom, me-
njavo dihalnega cevja le, ko je vidno umazano, izvajanjem ustne higiene z 2-% klorheksidinom, z 
minimalno sedacijo (uporaba protokolov in skrajševanje časa sedacije in MP) in posebnimi pro-
tokoli za odvajanja od aparata. Pomembna je tudi higiena rok, uporaba osebne varovalne opreme 
ter čiščenje in razkuževanje bolnikove okolice. Ukrepi, kot so različni načini hranjenja, selektivna 
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dekontaminacija črevesja, zgodnja traheotomija, uporaba zaprtega sistema aspiracij, menjavanje 
izkustvene antibiotične terapije po načelu rotacije in uporaba z antibiotiki prevlečenih tubusov, 
so vprašljivi in izsledki raziskav niso enotni. 

Zaključek 

BP ostaja velika epidemiološka, diagnostična, terapevtska in ekonomska težava, ki pomembno 
vpliva na prognozo. Predvsem je to pogost zaplet pri bolnikih na MP v EIT. Najpogostejši povzro-
čitelji so po Gramu negativne bakterije, pogosto odporne proti številnim antibiotikom. Virusi 
in glive so možen, vendar redek vzrok. Z ustreznimi diagnostičnimi postopki in pravilnim, epi-
demiološkim razmeram prilagojenim izkustvenim zdravljenjem pomembno vplivamo na potek 
in izid BP. Nekritična raba protimikrobnih zdravil vpliva na razvoj in širjenje VOB. Zavedati se 
moramo, da je osamitev bakterij ali gliv v izločkih dihal pogosto le odraz kolonizacije, zato naj 
bo vsako zdravljenje klinično utemeljeno. BP ne moremo popolnoma preprečiti, jih pa lahko z 
izvajanjem nekaterih ukrepov in pravilnim pristopom učinkovito omejimo. 
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Farmakološki in nefarmakološki ukrepi pri hudem 
ARDS

Alenka Goličnik

Povzetek

ARDS je še vedno sindrom z visoko stopnjo umrljivosti v intenzivnih enotah. Glede na etiološko 
heterogenost sindroma specifičnega zdravljenja ni, ampak je obravnava teh bolnikov sestavljena 
iz nabora različnih ukrepov glede na stopnjo in fazo bolezni. Farmakološko zdravljenje ARDS je 
zelo omejeno, zato se večina zdravljenja osredotoča na nefarmakološke ukrepe, ki so se do zdaj 
izkazali za uspešne. Ključni sta prepoznava sindroma in pravočasna implementacija osnovnih 
ukrepov, ki jih glede na stanja bolnika nato dopolnjujemo z dodatnimi ukrepi.

Uvod

Bolniki s hudim ARDS (ang. Acute Respiratory Distress Syndrome) predstavljajo pomemben 
delež bolnikov, zdravljenih v intenzivnih enotah. Kljub razvoju in mnogim novim spoznanjem 
na področju zdravljenja ARDS v zadnjih desetletjih pa je umrljivost teh bolnikov še vedno ve-
lika (30−40 %). Osnovna težava pri zdravljenju ARDS je, da ne gre za bolezen, ampak sindrom, 
ki je lahko posledica številnih različnih vzrokov (pljučnica, inhalacijska poškodba, mehanska 
poškodba pljuč, sepsa, pankreatitis …). Ti povzročijo akutno difuzno poškodbo alveolov (eksu-
dativna faza) in ventilacijsko-perfuzijsko neujemanje. Če procesa ne ustavimo, se s časom na-
daljuje v fibroproliferativno fazo s propadom alveolov, fibrozacijo in nepovratno okvaro pljuč. 
Poleg tega ARDS predvsem v začetni fazi pogosto ostaja neprepoznan, kar pomeni, da zamudimo 
fazo preventivnih ukrepov, ki bi lahko preprečili njegovo napredovanje. Za oceno stopnje ARDS 
uporabljamo berlinsko klasifikacijo (tabela 1), ki temelji na trajanju, razmerju med parcialnim 
tlakom kisika in deležem kisika v vdihanem zraku (razmerje P/F), razmerju ob pozitivnem tlaku 
ob koncu izdiha (ang. Positive End-Expiratory pressure – PEEP) vsaj 5 cm H2O (!) in rentgen-
skih spremembah. Za bolj kvantitativno oceno stopnje ARDS pogosto uporabimo tudi točkovnik 
Murray (tabela 2). V intenzivnih enotah so večinoma bolniki z zmerno in hudo stopnjo ARDS.

Tabela 1. Berlinska klasifikacija ARDS

trajanje akuten nastanek znotraj 7 dni
RTG/CT akutni obojestranski infiltrati

etiologija izključen kardiogeni pljučni edem/levostranska dekompenzacija

P/F razmerje ob PEEP  
5 cm H2O (mmHg)

blag ARDS zmeren ARDS hud ARDS
200−300 100−200 < 100
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Tabela 2. Murray točkovnik – seštevek točk ocenjuje stopnjo ARDS

0 1 2 3 4
P/F (mmHg) > 300 225−300 175−225 100−175 < 100

RTG normalen 1 točka za vsak kvadrant
PEEP < 5 6−8 9−11 12−14   > 15

komplianca (ml/cmH2O) > 80 60−80 40−60 20−40 < 20

Sodobna terapija bolnikov s hudim ARDS je sestavljena iz nabora ukrepov, za katere se je v 
zadnjih desetletjih izkazalo, da izboljšajo oz. ugodno vplivajo na preživetje/trajanje mehanske 
ventilacije pri teh bolnikih. Nobeden od ukrepov ni specifičen za ARDS, prav tako pa jih lahko 
delimo glede na stopnjo njihove dokazane učinkovitosti. Tako kot sam sindrom je tudi pristop 
k zdravljenju zelo heterogen in z različnih »prijemališč« − farmakoloških in nefarmakoloških, 
kar seveda otežuje objektivno oceno učinkovitosti posameznega ukrepa, od klinika v intenzivni 
enoti pa zahteva njihovo poznavanje in uporabo smiselne kombinacije v kontekstu posamezne-
ga bolnika.

Osnovni ukrepi: protektivna ventilacija, pronacija, restriktivno 
tekočinsko zdravljenje

Med ukrepe, ki dokazano izboljšajo preživetje bolnikov s hudim ARDS in so temelj zdravlje-
nja teh bolnikov, spadajo protektivna mehanska ventilacija, pronacija in restriktivno tekočinsko 
zdravljenje. Ti ukrepi delujejo po različnih mehanizmih, a se je vsak med njimi izkazal za učin-
kovitega, ko gledamo vpliv na preživetje/trajanje mehanske ventilacije.

Protektivna mehanska ventilacija temelji na mehanizmu preprečevanja dodatne okvare 
pljuč, ki jo povzročamo s predihavanjem s pozitivnim tlakom. Trenutne smernice priporočajo 
uporabo dihalnega volumna (DV) ≤ 6 ml/kg ITT (idealna telesna teža) in Pplato ≤ 30 cm H2O. 
Ob tem je priporočena uporaba višjega PEEP za zagotavljanje t. i. principa odprtih pljuč, s kate-
rim želimo preprečiti kolaps alveolov ob koncu izdiha in nastanek atelektaz. Za razliko od DV in 
Pplato je raven višjega PEEP slabše definirana. Načeloma govorimo o vrednostih ≥ 10 cm H2O, 
pri tem pa lahko uporabimo npr. priporočila raziskave ARDSnet ali se odločimo za individualno 
določanje PEEP glede na meritve transpulmonalnih tlakov (Ptp) prek ezofagealnega katetra, ki 
jo danes omogočajo sodobni ventilatorji. Vpliv individualizacije PEEP glede na Ptp na preživetje 
bolnikov sicer ni jasno potrjen (negativna randomizirana študija), nam pa v praksi ta pristop, 
če smo ga vešči, lahko močno izboljša oksigenacijo bolnika in pomaga pri izboru PEEP, sploh 
pri bolnikih z višjim indeksom telesne mase. Kljub trenutnim priporočilom glede DV in Pplato 
rezultati raziskav kažejo, da je zaščitni učinek na pljuča večji, če omejitve pomaknemo še nižje, 
v kolikor ob tem lahko zagotavljamo zadostno oksigenacijo in ventilacijo. Izkazalo se je, da je še 
bolj kot Pplato za preživetje bolnikov s hudim ARDS pomembna omejitev t. i. delovnega tlaka, ki 
naj ne presega 15 cm H2O.

Poleg protektivne mehanske ventilacije se je za dokazano učinkovit ukrep pri bolnikih s hu-
dim ARDS izkazala pronacija. S proniranjem poskušamo gravitacijsko vplivati na prerazporedi-
tev konsolidacij, rekrutacijo zaprtih alveolov in izboljšanje ventilacijsko-perfuzijskega razmerja. 
Izboljšamo tudi izločanje sekreta in vplivamo na delovanje desnega prekata. Učinkov pronacije 
pogosto ne zaznamo takoj in tudi vpliv na preživetje je povezan s trajanjem pronacije, ki naj traja 
vsaj 12 ur! Seveda je pronacija lahko povezana z morebitnimi zapleti (ekstubacija, izguba žilnega 
dostopa, dekubitusi), zato moramo biti pazljivi in imeti pri izvajanju dovolj kadra. Prav tako mora 
biti bolnik za pronacijo dovolj hemodinamsko stabilen.
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Tretji način, ki dokazano skrajša trajanje ventilacije bolnikov s hudim ARDS, je restriktiv-
no tekočinsko zdravljenje. Prebitek tekočine pri bolnikih z ARDS dodatno poslabšuje stanje 
okvarjenih pljuč in poveča stopnjo edema. Bistven prebitek tekočine lahko tudi močno vpliva 
na komplianco prsnega koša in mehaniko predihavanja. Restriktivno tekočinsko vodenje je torej 
ključen ukrep pri teh bolnikih. Po začetni hemodinamski stabilizaciji bolnika moramo poskrbeti 
za ničelno oz. negativno tekočinsko bilanco, če bolnik to tolerira. Poleg omejitve tekočinske-
ga vnosa uporabimo stimulacijo diureze, v primeru potrebe po vnosu tekočine pa uporabimo 
hiperonkotske tekočine. Pri hemodinamsko zahtevnejših bolnikih za lažje tekočinsko vodenje 
upoštevamo tudi oceno hemodinamskega in volumskega stanja s pomočjo UZ srca, PICCO mo-
nitoringa ali Swan-Ganz katetra.

Nadaljnji ukrepi: mišična relaksacija, inhalacijski vazodilatatorji, 
zunajtelesni obtok (ECMO)

Če z naborom osnovnih ukrepov ne dosežemo stabilizacije bolnika, nižanja deleža kisika v vdi-
hanem zraku (FiO2) in varnega predihavanja, preidemo k dodatnim ukrepom, kot so mišična 
relaksacija, uporaba inhalacijskih vazodilatatorjev in zunajtelesna membranska oksigenacija. Gre 
sicer za manj z dokazi podprte ukrepe, ki pa jih kljub temu redno uporabljamo pri obravnavi 
bolnikov s hudim ARDS, ko smo že izčrpali osnovne možnosti ukrepanja.

Mišična relaksacija temelji na preprečevanju bolnikovega spontanega dihanja. Spontano di-
hanje ob mehanski ventilaciji z aktivacijo dihalnih mišic bistveno prispeva k nadaljnji okvari pljuč 
ob ARDS zaradi ustvarjanja visokih transpulmonalnih tlakov ob predihavanju s sicer pozitivnimi 
tlaki. Bolnikov spontani »dihalni napor« lahko ocenjujemo klinično (frekvenca dihanja, dihalne 
mišice, dihanje s pomočjo trebuha), bolj natančno oceno pa nam številčno lahko podajo novejši 
ventilatorji. Zavedati se moramo, da je ocena dihalnega napora ključen del monitoringa ventilira-
nega bolnika z ARDS (invazivno ali neinvazivno!). Z mišično paralizo pri intubiranih mehansko 
ventiliranih bolnikih izboljšamo sinhronizacijo z ventilatorjem in preprečimo ustvarjanje visokih 
transpulmonalnih tlakov. Podatki o vplivu na preživetje niso jasni (različni rezultati RCT), se 
pa mišična relaksacija priporoča kot dodaten ukrep pri bolnikih s hudim ARDS, sploh kadar je 
prisotno neujemanje z ventilatorjem. Trajanje in izbor relaksansa nista jasno opredeljena in se 
razlikujeta med različnimi centri. Načeloma sta priporočeni relaksacija v zgodnji fazi zdravljenja 
hudega ARDS in uporaba cisatrakurija v trajanju 48 ur. Trajanje relaksacije načeloma prilagajamo 
individualno glede na stanje bolnika in presojo med koristnostjo v smislu zagotavljanja varnega 
predihavanja in stranskimi učinki, predvsem razvoja dodatne mišične oslabelosti. Seveda je ob 
uporabi mišične relaksacije ključna globoka sedacija!

Uporaba inhalacijskih vazodilatatorjev (iNO, inhalacijski prostaciklin) je zelo nedorečeno 
področje ukrepanja ob hudem ARDS. Načeloma jih smernice ne priporočajo zaradi pomanjkanja 
dokazov o njihovi dolgoročni uspešnosti in povečanega tveganja za razvoj ledvične okvare s tra-
janjem njihove uporabe. Mehanizem delovanja temelji na izboljšanju ventilacijsko-perfuzijskega 
razmerja in zmanjšanju šanta zaradi hipoksične vazokonstrikcije s preusmeritvijo perfuzije v pre-
dihani predel pljuč. Kljub priporočilom jih pogosto uporabljamo kot »rešilni« ukrep pri bolnikih 
s hudim ARDS in kot način optimizacije delovanja desnega prekata pri teh bolnikih.

Zadnji ukrep, ki ga lahko uporabimo pri zdravljenju hudega ARDS, ko bolnika kljub pred-
hodnim ukrepom ne moremo varno predihavati, je uporaba zunajtelesne membranske oksige-
nacije (veno-venski ECMO). Z uporabo ECMO bolnikova pljuča tako rekoč nadomestimo, saj 
lahko zagotavljamo oksigenacijo in izplavljanje CO2 izključno prek zunajtelesnega obtoka. Tako 
lahko zagotovimo t. i. ultraprotektivno ventilacijo in pridobimo čas za okrevanje pljuč oz. more-
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bitno pripravo na transplantacijo pljuč, če gre za nepovratno okvaro. Čeprav z ECMO zagotovo 
izboljšamo oksigenacijo bolnika in bolnika lahko varno ventiliramo, pa dokazi glede dejanskega 
izboljšanja preživetja bolnikov z uporabo ECMO v primerjavi s standardnim zdravljenjem ARDS 
niso tako neposredni (brez statistične razlike v zadnji RCT). Ker gre za invazivno in zahtevno me-
todo, je pri uporabi tega ukrepa še toliko bolj bistven pravočasen in pravilen izbor bolnikov, pri 
katerih lahko v resnici pričakujemo optimalen rezultat in imajo jasno opredeljen cilj zdravljenja.

Uporaba zunajtelesnih odstranjevalcev CO2 (ECCO2R) pri bolnikih s hudim ARDS skoraj 
ne pride v poštev, saj je večja težava v večini primerov oksigenacija bolnika. Tudi pri uporabi ob 
zmerni obliki ARDS (za zagotavljanje protektivne ventilacije in preprečevanje hiperkapnije) se za 
zdaj ni izkazalo, da bi vplivali na preživetje v primerjavi s standardnim zdravljenjem.

Dodatni ukrepi: kortikosteroidi, odpiralni manevri

Kljub različnim poskusom farmakološkega in bolj specifičnega zdravljenja ARDS se je večina 
tovrstnih pristopov do zdaj izkazala za neuspešne. Poteka vrsta raziskav, ki proučujejo vpliv raz-
ličnih farmakoloških načinov zdravljenja (nebuliziran heparin, ulinastatin, vitamin C, citrulin, 
anti-TNFR1 …). Kljub vsemu pa je fokus farmakološkega zdravljenja ARDS še vedno predvsem 
na nespecifičnem zaviranju vnetnega odziva z uporabo kortikosteroidov. Trenutna priporočila 
se zaradi slabih dokazov iz kliničnih študij do uporabe kortikosteroidov pri zdravljenju ARDS 
ne opredeljujejo. Kljub vsemu pa rezultati določenih preteklih, tudi nedavnih raziskav (DEXA 
ARDS trial) kažejo, da bi bila uporaba kortikosteroidov v zgodnji fazi zmernega/hudega ARDS 
lahko koristna (boljše preživetje, krajši čas ventilacije). Težava pri oceni koristnosti uporabe kor-
tikosteroidov pri ARDS je, da gre za izhodiščno heterogeno etiologijo (infekcijski, neinfekcijski 
ARDS), uporabo različnih kortikosteroidov v različnih odmerkih in trajanju ter možnost razvoja 
pomembnih stranskih učinkov, predvsem v smislu povečane dovzetnosti za infekte. Vsekakor je 
uporaba kortikosteroidov nesporna pri zdravljenju ARDS, povzročenega z virusom Sars-Cov-2. 

Dodaten ukrep v t. i. ventilacijski strategiji »odprtih pljuč« je tudi uporaba odpiralnih ma-
nevrov. Gre za kratkotrajna stopenjska ali enofazna povečanja tlaka v pljučih, s katerimi želimo 
odpreti kolabirane predele pljuč in izboljšati ventilacijo. Tehnike odpiralnih manevrov so zelo 
različne in zato med sabo tudi težko primerljive. Odpiralni manevri so lahko povezani s hemo-
dinamskim poslabšanjem ali barotravmo. Zadržki za njihovo izvajanje so že prisotna barotravma 
(pnevmotoraks, pnevmomediastinum), izražene emfizematske spremembe in jasna obremenitev 
desnega prekata. Rezultati kliničnih študij glede vpliva odpiralnih manevrov na preživetje/tra-
janje ventilacije so nasprotujoči in tudi smernice priporočajo uporabo odpiralnih manevrov z 
nizko stopnjo priporočila. Vsekakor odpiralnih manevrov ne uporabljamo nekritično in morajo 
potekati pod dobrim hemodinamskim in respiratornim monitoringom.

Druge terapije

Poleg na ARDS usmerjenih ukrepov je za dober izhod teh bolnikov ključno, da smo pozorni na 
njihovo celostno obravnavo. Ključni so zadostna stopnja sedacije glede na stanje bolnika, zgodnje 
in zadostno enteralno hranjenje, preventiva venskih tromboz (še toliko bolj pri bolnikih z ARDS, 
povzročenim s Sars-Cov-2!), kritična uporaba transfuzije in usmerjena fizioterapija.
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Zaključek

Ukrepi pri zdravljenju hudega ARDS niso specifični, ampak so nabor ukrepov z različno stopnjo 
podprtosti z dokazi iz kliničnih študij. Ključno je, da ukrepe poznamo in jih znamo stopenjsko 
umestiti v zdravljenje našega bolnika ter da se zavedamo njihovih patofizioloških »prijemališč« in 
medsebojne povezanosti. Na podlagi tega lahko ob vsakodnevni oceni našega bolnika izberemo 
kombinacijo, ki bo glede na njegovo stanje optimalna. Glede na dinamiko raziskav na področju 
ARDS in napredek mehanske ventilacije lahko v prihodnje pričakujemo tudi novosti na področju 
zdravljenja tega heterogenega sindroma.
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Težavno odvajanje od mehanske ventilacije

Franc Svenšek

Povzetek

Odvajanje od mehanske ventilacije (MV) predstavlja celoten proces odvajanja bolnika od me-
hanske podpore dihanju in odstranitev tubusa. Pri večini bolnikov je odvajanje od MV možno, 
ko je odstranjen osnovni vzrok za akutno dihalno odpoved. Pri 20−40 % bolnikov pa se kljub 
odstranitvi osnovnega vzroka pojavijo težave, razlogi za to so številni. Težavno odvajanje od MV 
je lahko posledica motenega delovanja različnih organov, ki so vključeni v proces dihanja, in sicer 
motenega delovanja dihalnih poti in pljuč, možganov, srca, trebušne prepone in dihalnih mišic 
ter žlez z notranjim izločanjem. Preden želimo bolnika uspešno odvesti od MV, moramo prepo-
znati vse vzroke za težavno odvajanje od MV in jih ustrezno odpraviti.

Uvod

Mehanska ventilacija (MV) je postopek zdravljenja, ki po eni strani rešuje življenja, po drugi 
stani pa je povezan s številnimi zapleti, ki so posledica MV in so pogosto neposredno povezani z 
dolžino njenega trajanja. Po odstranitvi osnovnega vzroka za uvedbo MV predstavlja odvajanje 
od nje pomemben korak k skrajšanju časa trajanja MV in s tem zapletov, povezanih z njo. Neu-
spešna odstranitev (ekstubacija) dihalne cevke (tubusa) in posledična ponovna vstavitev tubusa 
(reintubacija) imata za posledico podaljšanje časa trajanja MV, časa zdravljenja na oddelku za 
intenzivno medicino (OIM) in v bolnišnici, kar je posledično povezano s povečano umrljivostjo 
bolnikov (1).

Razdelitev

Odvajanje od MV so leta 2007 razdelili na tri skupine, in sicer na enostavno, težko in podaljšano 
(ICC – International Consensus Conference). Enostavno odvajanje od MV pomeni, da bolnik 
zmore prvi test spontanega dihanja (SD). Težko odvajanje pomeni, da bolnik potrebuje do tri 
teste SD ali do sedem dni, da zmore test SD. Podaljšano odvajanje pa pomeni, da bolnik potrebuje 
več kot tri teste SD ali več kot sedem dni, da zmore test SD (2). Pojavnost enostavnega odvajanja 
od MV je okrog 55−59-odstotna, težkega odvajanja od MV 26−39-odstotna in podaljšanega od-
vajanja od MV 6−14-odstotna (3, 4).

Glede na številne omejitve predlagane razdelitve, ki ne zajame vseh bolnikov na MV, je bila 
glede na prospektivno opazovalno raziskavo WIND (WeanIng according to a New Definition) 
2016 predlagana prilagoditev razdelitve ICC, kjer se za začetek odvajanja upošteva vsak poskus 
ločitve od MV. Predlagana so bila poimenovanja ločeno za intubirane bolnike in za bolnike s 
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traheostomo (5):
1. intubirani bolniki:

a) ločitev od MV:
− test SD z ekstubacijo ali brez nje;
− ekstubacija s testom SD ali brez njega;

b) uspešno odvajanje od MV:
− ekstubacija brez reintubacije ali smrti v prvih 7 dnevih, ne glede na uporabo neinvazivne  

 ventilacije (NIV);
− odpust iz OIM v prvih 7 dnevih brez MV;

2. bolniki s traheostomo:
a) ločitev od MV: 

− spontano dihanje prek traheostome brez MV več kot 24 ur;
b) uspešno odvajanje od MV:

− spontano dihanje prek traheostome brez MV v prvih 7 dnevih ali do odpusta iz OIM.
Glede na trajanje odvajanja od MV so bolnike razdelili na štiri skupine:
• skupina 0 brez poskusa odvajanja (ločevanja) od MV;
• skupina 1 (kratko odvajanje od MV): uspešno odvajanje od MV v prvih 24 urah po prvem 

poskusu ločevanja od MV (uspešno odvajanje od MV ali smrt);
• skupina 2 (težko odvajanje od MV): odvajanje od MV, ki traja več kot 24 ur in manj kot 7 dni 

(uspešno odvajanje od MV ali smrt);
• skupina 3 (podaljšano odvajanje od MV): odvajanje od MV, ki traja več kot 7 dni (uspešno 

odvajanje od MV ali smrt):
− skupina 3a: uspešno odvajanje od MV več kot 7 dni od prvega poskusa ločevanja od MV;
− skupina 3b: podaljšano odvajanje od MV brez uspeha.

V raziskavi WIND so zajeli 2729 bolnikov, 24,3 % bolnikov je bilo v skupini brez poskusa odvajanja 
od MV, 57 % bolnikov v skupini 1, 10,1 % bolnikov v skupini 2 in 8,7 % bolnikov v skupini 3. V 
skupini 1 je bila umrljivost 5,8-odstotna, v skupini 2 16,5-odstotna in v skupini 3 29,8-odstotna (5).

Vzroki

Vzroki za težavno (težko in podaljšano) odvajanje od MV so številni (6), pri tem moramo biti 
pozorni na morebitne motnje v delovanju organov, ki so vključeni v proces dihanja. Ponavljajoči 
se neuspešni testi spontanega dihanja so lahko posledica še ne popolnoma pozdravljene osnovne 
bolezni ali pojav enega ali več novih težav. Pomagamo si lahko s pristopom ABCDE, ki upošteva 
motnje v delovanju dihalnih poti in pljuč (A – Airway and lung dysfunction), možganov (B – 
Brain dysfunction), srca (C – Cardiac dysfunction), trebušne prepone (diafragme) in dihalnih 
mišic (D – Diaphragm/respiratory muscle dysfunction) ter žlez z notranjim izločanjem (E – En-
docrine and metabolic dysfunction) (7).

A. Moteno delovanje dihalne poti in pljuč

Povišan upor v dihalnih poteh, zmanjšana podajnost (komplianca) dihalnega sistema in motena 
izmenjava plinov v pljučih povečajo delo dihalnih mišic in prispevajo k neuspešnemu odvajanju 
od MV:
1. povišan upor v dihalnih poteh:

a) tubus:
− premajhna velikost tubusa;
− sekret v tubusu;
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b) velike dihalne poti:
− sekret v dihalnih poteh;
− zožitev sapnika (traheje);
− traheomalacija;
− nepravilna lega traheostome;
− tujki;

c) majhne dihalne poti:
− astma;
− kronična obstruktivna pljučna bolezen;
− sindrom akutne dihalne stiske (ARDS);

2. zmanjšana podajnost – komplianca dihalnega sistema:
a) stena prsnega koša:

− edem stene prsnega koša;
− plevralni izliv;
− ascites;
− povišan tlak v trebušni votlini;
− debelost;

b) pljuča:
− pozitiven tlak v alveolih na koncu izdiha (auto-PEEP);
− vsebina v alveolih (tekočina, gnoj, kolaps);
− pljučnica;
− bolezni intersticija.

Pri odvajanju od MV moramo najprej poskrbeti za ustrezno aspiracijo dihalnih poti, s katero od-
stranimo sekret in zmanjšamo upornost v tubusu ali traheostomi in velikih dihalnih poteh. Poviša-
na upornost v zgornjih dihalnih poteh je lahko posledica poškodbe sapnika, ki se lahko pojavi pri 
bolnikih, ki so bili na MV več kot štiri tedne. Med poškodbe sapnika spadajo zožitev sapnika, tra-
heomalacija in prisotnost granulacijskega tkiva (8). Fleksibilna bronhoskopija je osnovna preiskava 
pri diagnostiki bolezni v zgornjih dihalnih poteh. Pri diagnostiki traheomalacije moramo bolnike 
med bronhoskopijo odklopiti od MV.

Bolnike z astmo in s kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB) moramo ustrezno 
zdraviti (bronhodilatatorji, kortikosteroidi), da zmanjšamo upornost v spodnjih dihalnih poteh 
in znižamo auto-PEEP, saj lahko povzroči povečanje dihalnega dela (9).

Podajnost dihalnega sistema predstavlja raztegljivost stene prsnega koša in pljuč. Statično 
podajnost dihalnega sistema (CDS) lahko izračunamo z meritvami dihalnega volumna (DV), al-
veolarnega ali nivojskega tlaka (pplateau) in tlaka na koncu izdiha (PEEP), CDS = DV/pplateau-PEEP, 
normalne vrednosti so 60−100 ml/cm H2O. Optimalizacija CDS z zmanjšanjem edema pljuč in 
stene prsnega koša, z odstranitvijo plevralnega izliva ali ascitesa in zmanjševanjem atelektaz lah-
ko omogoči uspešno odvajanje od MV.

Motena izmenjava plinov se med testom SD lahko kaže kot hipoksemija in/ali hiperkapnija. 
Bolniki s težkim odvajanjem od MV in hiperkapnijo pogosto niso zmožni zvišati minutne venti-
lacije, najpogosteje zaradi slabosti dihalnih mišic in/ali motene mehanike dihanja.

B. Moteno delovanje možganov

Moteno delovanje možganov in težavno odvajanje od MV je najpogosteje povezano s priso-
tnostjo delirija. Delirij je lahko posledica osnovne bolezni zaradi prizadetosti možganov, med 
druge vzroke prištevamo uporabo sedativov in opiodnih analgetikov, podaljšano imobilizacijo. V 
vsakdanji klinični praksi se priporoča uporaba protokolov za sedacijo, potrebno je aktivno iska-
nje delirija s pomočjo točkovnikov Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) ali 
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Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC). Pri preprečevanju in zdravljenju delirija je 
treba upoštevati nefarmakološke in farmakološke ukrepe. Treba je zagotoviti zadostno analgezijo 
z ustrezno uporabo analgetikov, uporabo sedacije je treba zmanjšati na najnižjo možno stopnjo, 
ki je za bolnika varna in mu zagotavlja udobje. Pomembna je zgodnja mobilizacija bolnika, ki 
lahko zmanjša pogostnost in trajanje delirija.

Med drugimi vzroki za težavno odvajanje od MV so lahko prisotni še tesnoba (anksioznost), 
huda tesnoba (agitacija) in depresija, pri zdravljenju je pogosto potrebno sodelovanje psihologov 
in psihiatrov.

C. Moteno delovanje srca

Moteno delovanje srca je razlog za težavno odvajanje od MV pri 20−40 % bolnikov. Najpogo-
stejša razloga sta motena prekrvavitev srčne mišice (ishemija) in moteno delovanje srca zaradi 
drugih bolezni, ki vplivajo na sistolično in/ali diastolično funkcijo levega prekata. Prehod iz MV 
na spontano dihanje povzroči dodatno obremenitev srca zaradi sprememb tlaka v prsnem košu, 
ki vplivajo na polnitev (preload) in obremenitev (afterload) levega prekata, kakor tudi zaradi po-
večane porabe kisika s strani dihalnih mišic. Ob spontanem dihanju znižanje tlaka v prsnem košu 
poveča polnitev in obremenitev levega prekata, kar povzroči povišanje tlaka v levem atriju, ki lah-
ko pri bolnikih z motenim delovanjem srca vodi v nastanek pljučnega edema. Povišane vrednosti 
možganskega natriuretičnega peptida (NT-proBNP) pred odvajanjem od MV in po njem ali > 
20 % povišanje vrednosti NT-proBNP med testom SD kažejo na verjetnost motenega delovanja 
srca kot razloga za težave pri odvajanju od MV. Pri diagnostiki motene prekrvavitve srca med 
testom SD uporabimo snemanje 12-kanalnega elektrokardiograma (EKG), pri diagnostiki mote-
nega delovanja srca je sicer prva preiskava ultrazvok srca. Pri diagnostiki pljučnega edema med 
odvajanjem od MV si lahko pomagamo tudi z ultrazvokom pljuč in prikazom števila B linij (10). 

D. Moteno delovanje trebušne prepone in dihalnih mišic

Oslabelost trebušne prepone in dihalnih mišic je lahko prisotna že ob intubaciji, pogosteje nas-
tane med zdravljenjem v EIM, polinevropatija in miopatija kritično bolnega sta pogosto prisotni 
hkrati. Oslabelost trebušne prepone lahko ugotovimo s pomočjo ultrazvoka, gledamo lahko nav-
pično (vertikalno) gibanje trebušne prepone med dihanjem, paradoksno gibanje trebušne pre-
pone med vdihom ali zadebelitev trebušne prepone med vdihom, kjer vrednosti zadebelitve med 
vdihom pod 30 % kažejo na moteno funkcijo trebušne prepone (11).

Odvajanje od MV lahko dodatno oslabi trebušno prepono in dihalne mišice, zato ni smiselno 
vztrajati, če bolnik ne zmore testa SD. Vztrajanje pri neuspešnem odvajanju od MV povzroči dalj-
še okrevanje trebušne prepone in dihalnih mišic, zato se odvajanje od MV še dodatno podaljša.

E. Moteno delovanje žlez z notranjim izločanjem

Pri bolnikih s težavnim odvajanjem od MV moramo pomisliti tudi na moteno delovanje žlez z 
notranjim izločanjem in na presnovne vzroke. Med boleznimi žlez z notranjim izločanjem išče-
mo odpoved skorje nadledvične žleze in zmanjšano delovanje ščitnice (hipotiroza).

Pri bolnikih na OIM je zaradi kritične bolezni izražen katabolizem, ki ob neustrezni prehrani 
vodi v razgradnjo beljakovin in povzroči zmanjšano mišično maso, moč in vzdržljivost mišic, 
tudi trebušne prepone in dihalnih mišic. Ustrezna prehrana, zaželena je enteralna, prve dni ob-
sega predvsem zadosten vnos beljakovin. Izogibamo se prekomernemu vnosu kalorij z veliko 
ogljikovimi hidrati, kar povzroči nastajanje več ogljikovega dioksida (CO2) in s tem povečano 
obremenitev dihalnih mišic zaradi povečane minutne ventilacije.
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Zaključek

Odvajanje od MV je praktično enako za bolnike s težavnim (težkim in podaljšanim) odvajanjem 
kot za bolnike z enostavnim (kratkim) odvajanjem od MV. Odvajanje od MV vključuje način 
odvajanja, ugotavljanje uspešnosti ali neuspešnosti odvajanja in odločitev o odstranitvi tubusa. 
Pomembno je, da v primeru neuspešnega odvajanja od MV odvajanja ne nadaljujemo, saj pride 
do dodatne oslabitve trebušne prepone in dihalnih mišic, ki zato potrebujejo daljše okrevanje. 
Pred ponovnim odvajanjem od MV moramo odpraviti vse vzroke za neuspešno odvajanje, med 
posameznimi poskusi odvajanja je zelo pomembna tudi optimalna nastavitev ventilatorja.

Za uspešno odvajanje od MaV se priporočajo uporaba prvega testa SD s pomočjo tlačne pod-
pore 5−8 cm H2O posameznemu vdihu (PSV – pressure support ventilation), uporaba protoko-
lov za sedacijo, uporaba protokolov za odvajanje od MV, zgodnja mobilizacija in uporaba nein-
vazivne dihalne ventilacije (NIV) po ekstubaciji pri rizičnih bolnikih, kot so na primer bolniki s 
kroničnimi boleznimi pljuč in srca (12).
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Kako ukrepamo pri odpovedi mehanske 
ventilacije?

Alenka Goličnik

Povzetek

Odpoved mehanske ventilacije ni le nezadostnost izmenjave plinov, ampak o tem lahko govo-
rimo že v fazi mehanskega predihavanja, kjer za dlje časa presegamo varne meje ventilacije in 
tako povzročamo dodatno poškodbo pljuč. Zunajtelesna membranska oksigenacija je invazivna 
metoda, ki omogoča varne nastavitve ventilacije za okrevanje bolnikovih pljuč in hkrati ponuja 
podporo bolniku v smislu zadostne oksigenacije in izplavljanja ogljikovega dioksida, ko izčr-
pamo preostale ukrepe, s katerimi optimiziramo mehansko predihavanje. Ocena o primernosti 
zdravljenja z zunajtelesnim obtokom je pogosto zahtevna in vključuje številne dejavnike. Za us-
pešno zdravljenje z zunajtelesnim obtokom sta ključna pravočasna prepoznava bolnika in preso-
ja, ali je za tovrstno zdravljenje ustrezen kandidat.

Uvod

V ožjem pomenu lahko odpoved mehanske ventilacije opredelimo kot nezmožnost zagotavljanja 
zadostne dostave kisika in izplavljanja ogljikovega dioksida za normalno delovanje tkiv pri bolni-
ku, ki ga mehansko ventiliramo. Vendar pa odpoved mehanske ventilacije ni vezana le na zagota-
vljanje zadostne izmenjave plinov. V zadnjih letih so spoznanja na področju mehanske ventilacije 
pokazala, da je mehanska ventilacija sama po sebi lahko vir poškodbe pljuč zaradi fizičnih sil, 
povezanih s pozitivnim tlakom, raztezanja in kolapsa pljučnih mešičkov ter škodljivih učinkov 
visokih koncentracij kisika (VILI – ventilation induced lung injury). Poleg tega je predihavanje s 
pozitivnim tlakom (invazivno ali neinvazivno) pri spontano dihajočih bolnikih lahko vir dodatne 
poškodbe pljuč, kadar ob proženju spontanega vdiha zaradi visokega dihalnega stimulusa ustvar-
jajo prekomerna nihanja v transpulmonalnem tlaku (P-SILI – patient self-inflicted lung injury). 
Mehanska ventilacija je toliko bolj škodljiva, kadar predihavamo že v osnovi poškodovana pljuča, 
kot so npr. pljuča ob ARDS, ki predstavlja velik delež patologije bolnikov v enotah intenzivne 
medicine. Fokus mehanskega predihavanja je torej v zagotavljanju predihavanja, ki je za bolnika 
in njegova pljuča varno – govorimo o t. i. strategiji protektivne ventilacije. Če tovrstnega varnega 
načina predihavanja bolniku ne moremo omogočiti, govorimo o odpovedi mehanske ventilacije. 
V zadnjih letih pri takšnih bolnikih vedno bolj uporabljamo podporo z metodami zunajtelesne 
oksigenacije in ventilacije.
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Metode zunajtelesne oksigenacije in ventilacije

V zadnjih desetletjih sta razvoj tehnologije in napredek na področju intenzivne medicine omogo-
čila, da je tudi v enotah intenzivne medicine možno izvajanje zunajtelesnega obtoka, ki se je dot-
lej uporabljal predvsem za kratkotrajno podporo bolnikom med operacijami na srcu. Zunajteles-
ne metode danes omogočajo dolgotrajno podporno zdravljenje bodisi bolnikov z odpovedjo srca 
bodisi bolnikov z izolirano odpovedjo pljuč. Pri slednji imamo na voljo dve obliki zunajtelesnega 
zdravljenja – zunajtelesno membransko oksigenacijo (ECMO), ki zagotavlja podporo pri popolni 
odpovedi pljuč, in zunajtelesne odstranjevalce CO2 (ECCO2R), ki omogočajo izplavljanje CO2, 
ne pa oksigenacije bolnika. V prispevku se osredotočamo na podporo z zunajtelesno membran-
sko oksigenacijo (ECMO).

Zunajtelesna membranska oksigenacija (veno-venski ECMO)

Zunajtelesna membranska oksigenacija (VV ECMO) je metoda, ki omogoča oksigenacijo in 
odstranjevanje CO2 pri bolnikih, pri katerih nam z običajnimi in naprednimi oblikami invazivne 
mehanske ventilacije tega ne uspe zagotoviti. Gre za zunajtelesni obvod krvi s pomočjo črpalke 
skozi membrano oksigenatorja, pri čemer se kri nasiči s kisikom in se hkrati odstrani CO2. Sis-
tem je sestavljen iz kanil, s katerimi pristopamo v bolnikov venski sistem, črpalke, ki zagotavlja 
ustrezen pretok krvi, oksigenatorja, v katerem poteka izmenjava plinov, mešalca plinov in po-
vezovalnih cevi.

VV ECMO je metoda podpornega zdravljenja izolirane dihalne odpovedi in neposredno ne 
vpliva na hemodinamiko. Bolniki morajo torej imeti ohranjeno srčno funkcijo. Kri odvzemamo 
in vračamo v venski del krvnega obtoka (desni atrij), že oksigenirana kri pa se nato prek bolni-
kovega srca in pljuč prečrpa v arterijski del krvnega obtoka. Čeprav gre za visoke pretoke krvi, 
zunajtelesni obtok ne more zagotoviti oksigenacije celotnega minutnega volumna srca, zato zasi-
čenost arterijske krvi s kisikom pri teh bolnikih redko presega 85−90 %. 

ECMO je invazivna metoda, ki je lahko povezana s številnimi zapleti. Zdravljenje takšne-
ga bolnika je večinoma dolgotrajno (nekaj tednov) in zahtevno za zdravstveno osebje kot tudi 
za bolnika in njegove svojce. Hkrati je povezano z visokimi stroški ter omejenim številom raz-
položljivih aparatov in intenzivnih postelj. Kljub izboljšani tehnologiji in napredku pri načinu 
zdravljenja tovrstnih bolnikov je umrljivost bolnikov, zdravljenih z VV ECMO, še vedno velika 
(30−50 %). Presoja, ali bomo bolnika zdravili z ECMO, mora biti torej tehtna in dobro premi-
šljena.

Kdaj pomislim na zdravljenje z ECMO? 

Za uspešno zdravljenje z ECMO je ključna pravočasna prepoznava bolnika, ki bi mu takšno 
zdravljenje lahko koristilo. Mehansko ventiliranega bolnika s hudo hipoksemijo ali hiperkapnijo 
težko spregledamo. Težje pa pravočasno prepoznamo tiste bolnike, ki nam jih z mehansko venti-
lacijo sicer uspe respiratorno stabilizirati, so pa nastavitve mehanskega predihavanja zunaj varnih 
območij in povzročajo dodatno okvaro pljuč, kar vodi v nadaljnje slabšanje bolnikovega stanja. 
Če takšno predihavanje traja predolgo, lahko zamudimo časovni okvir, ko je zdravljenje z ECMO 
še smiselno, saj je preživetje teh bolnikov značilno povezano s čim krajšim časovnim intervalom 
do priklopa na zunajtelesni obtok (zaželjeno < 48 ur).

Kriteriji za zdravljenje z ECMO se med različnimi centri/smernicami nekoliko razlikujejo 
(tabela 1), vsi pa temeljijo na kombinaciji ocene stopnje oksigenacije (P/F razmerje, FiO2), ven-
tilacije (pCO2, pH) in nastavitev parametrov mehanskega predihavanja (PEEP, Pplato, TV).
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Tabela 1. Kriteriji za odločanje o zdravljenju z ECMO.

Vir Indikacije Kontraindikacije

ELSO P/F < 100 mmHg na FiO2 > 90 %;
Murray score 3−4;
Retenca CO2 kljub visokemu Pplato > 30 
cmH2O;
Pomemben air-leak;
Intubacija pri bolniku na listi za TX pljuč

Mehanska ventilacija na visokih tlačnih 
nastavitvah > 7 dni;
Huda imunosupresija; 
Huda hemoragična diateza;
CŽS krvavitev;
Pomembna komorbidnost;
Starost (relativno)

Pham et al P/F < 50 mmHg kljub PEEP 10−20 cmH2O in 
FiO2 > 80 %;
Pplato > 35 kljub TV < 4 ml/kg PBW

Pomembne komorbidnosti; 
Večorganska odpoved (SOFA >15)

Peek et al 
(CESAR)

Murray score > 3;
pH < 7,2 kljub optimalni ventilaciji

PIP > 30 cmH2O ali FiO2 > 80 % več 
kot 7 dni;
CŽS krvavitev; 
Kontraindikacija za antikoagulacijo

Combes et al 
(EOLIA)

P/F < 50 mmHg in FiO2 > 80 % več kot 3 ure 
kljub optimalni MV;
P/F < 80 mmHg in FiO2 > 80 % več kot 6 ur kljub 
optimalni MV;
pH < 7,25 več kot 6h

MV > 7 dni; 
BMI > 45;
Nepovratna CŽS okvara;
Maligna bolezen s preživetjem < 5 let; …

Papazian et al P/F < 80 mmHg in/ali nevarne nastavitve MV

Ko imamo torej bolnika, ki ga mehansko predihavamo, moramo biti pri vsakodnevni oceni ustre-
znosti mehanskega predihavanja poleg plinske analize arterijske krvi in deleža dovedenega kisika, 
vedno pozorni tudi na nastavitve drugih parametrov mehanske ventilacije (PEEP, Pplato, ∆P, TV, 
frekvenca) in presoditi, ali so ti znotraj varnih okvirov (protektivna ventilacija). Če ni tako in se 
stanje bolnika ne izboljšuje, je smiselno bolnika čim prej (manj kot 7 dni neoptimalne mehan-
ske ventilacije!) predstaviti centru, ki izvaja zdravljenje z ECMO.
Indikacije za VV ECMO na našem oddelku so: 
• reverzibilen razlog respiratorne insuficience (ireverzibilna okvara pljuč le pod pogojem, da je 

bolnik kandidat za transplantacijo pljuč),
• huda hipoksemija (PaO2/ FiO2 ≤ 150 mmHg na FiO2 ≥ 90 % in PEEP ≥ 10 cm H2O), 
• huda nekompenzirana hiperkapnija (PaCO2 ≥ 10 kPa) ob ustrezni mehanski ventilaciji,
• umetna ventilacija z visokimi nastavitvami tlakov in FiO2 (FiO2 > 90 %, Pplat > 30 cm H2O) < 7 dni* 

(*relativno)
Navedeni kriteriji predstavljajo usmeritve za dejansko zdravljenje z ECMO. Seveda pa to ne po-
meni, da bolnika, ki ga ne moremo ventilirati protektivno, ne bi pravočasno predstavili centru, ki 
izvaja zunajtelesno oksigenacijo, tudi če (še) ne izpolnjuje zgoraj navedenih kriterijev.

Kaj lahko storim pred ECMO?

Področje mehanskega predihavanja je v zadnjih letih močno napredovalo. Ko se torej srečamo 
z bolnikom, ki ga s konvencionalnimi oblikami ventilacije ne moremo varno in ustrezno predi-
havati, imamo na voljo dodatne možnosti, s katerimi stopenjsko pristopimo k takšnemu bolniku 
pred odločanjem o zunajtelesni oksigenaciji. 

Govorimo o t. i. personalizirani ventilaciji, ki je pri tovrstnih bolnikih nujna. Gre za prilagoditev 
parametrov ventilacije (PEEP, ∆P, Pplato, frekvenca dihanja) na osnovi lastnosti bolnikovih pljuč/
prsnega koša, ki jih ocenjujemo s pomočjo različnih orodij, ki jih ponujajo sodobni ventilatorji (ocena 
krivulj, zank, podajnosti, rekrutibilnosti, meritve transpulmonalnih tlakov, časovna konstanta …). 
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Ključna je slikovna diagnostika (CT), ki nam omogoči vpogled v anatomsko razporeditev 
pljučne prizadetosti in morebitne zaplete (pnevmotoraks, pnevmocele, fibroza, nekroze). Na 
podlagi tega se lažje odločamo o uporabi t. i. odpiralnih manevrov in pronacije, ki se je izkazala 
za enega od ključnih ukrepov za izboljšanje preživetja bolnikov s hudim ARDS. Pogosto lahko 
predihavanje izboljšamo z dodajanjem inhalatornega dušikovega oksida, s katerim izboljšamo 
ventilacijsko/perfuzijsko ujemanje. 

Poleg naštetega je za bolnike s težavno ventilacijo ključna globoka sedacija in prehodno tudi 
relaksacija. S tem zagotovimo, da bolnik ne proži spontanih vdihov, ki so pogosto razlog za neu-
jemanje z ventilatorjem in hkrati vodijo v nastanek škodljivo visokih transpulmonalnih tlakov ob 
predihavanju s pozitivnim tlakom.

Seveda pri zagotavljanju optimalnega predihavanja ne smemo pozabiti tudi na bolj osnovne 
ukrepe, kot so bronhoskopska toaleta, punkcija plevralnega izliva, izplavljanje tekočinskega pre-
bitka, zniževanje intraabdominalnega tlaka, položaj bolnika in hemodinamska optimizacija, ki 
lahko močno vplivajo na uspešnost mehanske ventilacije.

Šele ko smo izčrpali zgoraj navedene ukrepe in s tem nismo dosegli izboljšanja, je čas, da 
preidemo v fazo odločanja o dejanski podpori z ECMO.

Tabela 2. Optimizacija ukrepov pred ECMO

Ukrep

Iskanje reverzibilnih razlogov poslabšanja: pnevmotoraks, plevralni izliv, 
impakcija bronhov, hipervolemija, intraabdominalni tlak …

Globoka sedacija in relaksacija

Personalizacija ventilacije (meritve ezofagealnih tlakov, titracija PEEP, ΔP in TV)

Ocena rekrutibilnosti, odpiralni manevri

Pronacija

Inhalacijski dušikov oksid

Hemodinamska stabilizacija, funkcija desnega prekata

Položaj bolnika (dvig vzglavja), supraglotična sukcija

Za katerega bolnika je ECMO primeren?

Ko ugotovimo, da smo izčrpali možnosti optimizacije mehanske ventilacije in da bolnik izpol-
njuje kriterije za zdravljenje z ECMO, to še ne pomeni, da je za takšno zdravljenje dejansko 
primeren.

ECMO, kot tudi večina drugih metod intenzivnega zdravljenja, ni vzročna oblika zdravljenja, 
ampak predstavlja le podporno zdravljenje, ki bolniku omogoča preživetje in pridobitev časa, 
znotraj katerega osnovno bolezen zdravimo bodisi vzročno ali pa upamo na postopno okrevanje 
in povrnitev funkcije bolnikovih pljuč. ECMO torej le omogoča premostitev do končnega cilja, 
bolnika pa ne zdravi.

Glede na navedeno moramo imeti pri izbiri bolnikov za zdravljenje z ECMO jasno definiran 
cilj zdravljenja, ki je lahko le okrevanje bolnikovih pljuč ali transplantacija. Hkrati je zdravljenje 
z ECMO dolgotrajno, pogosto povezano z zapleti in z relativno visoko umrljivostjo, kar zahteva, 
da mora biti bolnik v dovolj dobri kondiciji, da ocenimo, da bo takšno zdravljenje lahko uspešno 
prestal.
Ko se odločamo o zdravljenju z ECMO, moramo torej odgovoriti na naslednja vprašanja:
• Ali pričakujemo, da je proces na pljučih reverzibilen?
• Ali je bolnik kandidat za transplantacijo pljuč, če je proces na pljučih ireverzibilen?
• Ali je bolnik v dovolj dobrem stanju, da lahko pričakujemo ugoden izid zdravljenja?
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Če ocenjujemo, da je okvara pljuč ireverzibilna, bolnik pa ima kontraindikacijo za transplantacijo 
pljuč, zdravljenje z ECMO ne pride v poštev. V primeru ocene, da je okvara pljuč reverzibilna ali 
da bolnik ima možnost za transplantacijo, pa je potrebna ocena splošnega stanja. 

Jasnih kriterijev, ki bi definirali, kateri bolniki imajo slabe možnosti za uspešno zdravljenje 
z ECMO, (še) ni (tabela 1), kar je posledica majhnega števila bolnikov, zdravljenih s to metodo, 
relativno kratkega obdobja, odkar se metoda širše uporablja v intenzivni medicini, in pogoste 
uporabe metode v smislu ‚rešilnega‘ ukrepa. 

Kljub temu v različnih priporočilih obstaja konsenz glede določenih kontraindikacij, kot so: 
pomembna komorbidnost z omejenim preživetjem (napredovali malignom, pomembna okvara 
CŽS), huda farmakološka imunosupresija, krvavitev v CŽS, kontraindikacija za antikoagulaci-
jo, večorganska prizadetost (okvara > 3 organov). Poleg tega na uspešnost zdravljenja z ECMO 
vplivajo tudi dejavniki, kot so etiologija osnovne bolezni, starost bolnika, trajanje hospitalizacije, 
indeks telesne teže, trajanje mehanske ventilacije …

Za pomoč pri odločanju o ustreznosti bolnikov za zdravljenje z ECMO je oblikovanih nekaj 
točkovnikov, ki na podlagi zelo različnih parametrov (laboratorijske vrednosti, trajanje ventilaci-
je, parametri ventilacije, uporaba dodatnih ukrepov, trajanje hospitalizacije, starost …) ocenjuje-
jo možnost preživetja na ECMO (RESPscore, PRESERVE, ECMOnet score, VV ECMO mortality 
score, Score by Roch …), vendar so za zdaj slabo validirani.

Odločitev, ali je bolnik primeren za zdravljenje z ECMO, torej ni preprosta, je pogosto multi-
disciplinarna (intenzivist, pulmolog, torakalni kirurg) in jo redko lahko sprejmemo hitro. Zato je 
še toliko bolj ključnega pomena, da se potencialnega bolnika pravočasno prepozna in predstavi 
centru, ki takšno zdravljenje izvaja.

Kaj z ECMO dosežemo?

Kot že omenjeno, je ECMO le podporno zdravljenje. Z zunajtelesnim obtokom bolniku omogoči-
mo zadostno oksigenacijo in odstranjevanje CO2 za preživetje in ohranitev delovanja preostalih 
organov ter tako ‚kupimo‘ čas za vzročno zdravljenje oz. okrevanje bolnikovih pljuč ali pa bolnika 
premostimo do transplantacije novega organa, če gre za nepovratno okvaro njegovih pljuč in za 
transplantacijo ni drugih zadržkov. Hkrati zunajtelesna oksigenacija omogoča, da bolnikova plju-
ča ventiliramo ultraprotektivno (TV 2–4 ml/kg ITM, Pplato < 25 cm H2O, FiO2 < 40 %, razmer-
je I : E vsaj 1 : 1 oz. po načelu APRV) in tako preprečimo dodatno škodo, ki jo sicer povzročimo 
z agresivno mehansko ventilacijo, ter jim damo čas za okrevanje.

Kako pristopiti v praksi?

Pri vodenju mehansko ventiliranega bolnika sta bistvena vsakodnevna ocena parametrov in 
ustreznosti mehanske ventilacije ter omogočanje nastavitev varne/protektivne ventilacije. 

Če respiratornega stanja bolnika ne zmoremo stabilizirati na varen način, je potrebna siste-
matična ocena, ali lahko bolnikovo stanje in predihavanje optimiziramo, pri čemer se moramo 
osredotočiti tako na personalizacijo mehanske ventilacije kot na druge ukrepe, ki lahko vpliva-
jo na izboljšanje predihavanja (tabela 2).

Če se bolnikovo stanje ne izboljšuje, je nujna zgodnja slikovna diagnostika (CT/CTA pljuč), 
ki nam bo dala dodaten vpogled v stanje bolnikovih pljuč in že nastale zaplete.

Bistvena sta zgodnja komunikacija in predstavitev bolnika centru, ki izvaja zunajtelesno 
oksigenacijo, za presojo glede dodatnih ukrepov, transporta bolnika in presoje glede zdravljenja 
z ECMO (zaželjeno < 7 dni mehanske ventilacije).

Glede na stanje bolnika in razporeditev prizadetosti pljuč se odločamo za pronacijo bolnika, 
odpiralne manevre in preprečevanje spontanega dihanja (relaksacija).
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Če se stanje ne izboljšuje in je bolnik kandidat za zdravljenje z ECMO, sledi zgodnja preme-
stitev v center, ki metodo izvaja.

Slika 1. Pristop k bolniku z odpovedjo mehanske ventilacije

pO2/FiO2 < 
150 mmHg

pCO2 > 10 kPa 
in pH < 7.2

PERSONALIZACIJA VENTILACIJE 
(PEEP, Ptp, ∆P, fr, TC …)
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DIAGNOSTIKA

(CT/CTA)

OSNOVNI UKREPI 
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ODPIRALNI MANEVRI
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NEVARNA MEHANSKA VENTILACIJA ≤ 7 DNI *
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* relativno

Zaključek

Zunajtelesna membranska oksigenacija je pri ustrezno izbranih bolnikih lahko uspešna metoda 
zdravljenja popolne dihalne odpovedi, ki hkrati omogoči, da se izognemo dodatnim škodljivim 
posledicam neoptimalne mehanske ventilacije. Ker metoda ni primerna za vsakega bolnika in ker 
je za uspešen izid zdravljenja ključen pravočasen začetek podpore z zunajtelesno oksigenacijo, 
je za zdravnika v intenzivni enoti bistveno, da je seznanjen z osnovnimi kriteriji za zdravljenje z 
zunajtelesno oksigenacijo, hkrati pa zna stopenjsko pristopiti k bolniku s težavno ventilacijo in 
pravočasno prepoznati tiste, pri katerih je mehanska ventilacija odpovedala.
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Posebnosti mehanske ventilacije pri otrocih

Tanja Dukić Vuković, Silvester Kopriva

Povzetek

V prispevku so uvodoma poudarjene tiste anatomske in fiziološke razlike med dihali otroka in 
odraslega, zaradi katerih se pri otrocih akutna dihalna odpoved in potreba po mehanski ventila-
ciji razvije sorazmerno hitro v primerjavi z odraslimi. Predstavljene so indikacije za mehansko 
ventilacijo in različne oblike mehanske ventilacije pri otrocih.

Uvod

Obolenja dihal so najpogostejši vzrok obolevnosti v otroštvu ter najpogostejši vzrok za sprejem 
v bolnišnico, akutna dihalna odpoved in potreba po mehanski ventilaciji pa najpogostejša indi-
kacija za sprejem v pediatrično enoto intenzivne terapije. Akutna dihalna odpoved je življenje 
ogrožajoče stanje in se pri otrocih razvije hitreje kot pri odraslih zaradi anatomskih in fizioloških 
posebnosti dihalnega sistema.

Manjši oz. mlajši kot je otrok, bolj pridejo te posebnosti do negativnega izraza, ko zboli, ker 
mu zmanjšujejo dihalno rezervo. Prehodnost zgornjih dihalnih poti je omejena zaradi ožjih nos-
nih hodnikov, relativne makroglosije, visoko položenega grla (pri dojenčku C3–C4), mehkih in 
daljših poklopcev. Prominentnejše zatilje je treba upoštevati pri položaju glave za intubacijo. Na-
jožji predel spodnje dihalne poti je v območju krikoidnega hrustanca. Že minimalen edem npr. 
pri laringitisu lahko pri malem otroku zoži subglotični predel na polovico. V spodnjih dihalnih 
poteh je upor pretoka zraka v obdobju novorojenčka 30−50 cm H2O/l/s, dojenčka 20−30 cm 
H2O/l/s in majhnega otroka 20 cm H2O/l/s, pri odraslem pa 2−4 cm H2O/l/s. Celokupna po-
dajnost dihalnega sistema je pogojena z elastičnostjo prsnega koša in pljuč. Absolutna vrednost 
celokupne podajnosti se spreminja s starostjo (od le 2,6−4,9 ml/cm H2O pri otroku do 100 ml/cm 
H2O pri odraslem). Zaradi mehkejšega prsnega koša, manj podajnih pljuč in povečanega upora 
toku zraka pride pri otroku v dihalni stiski do izrazitega ugrezanja prsnega koša, zaradi česar 
je dihalno delo manj učinkovito, otrok zanj porabi več energije in se hitreje utrudi. Novorojen-
ček, še posebno nedonošenček, se lahko zaradi nezrelosti centralne regulacije dihanja ob pove-
čanem dihalnem naporu odzove z apnejo. Število alveolov in alveolarna površina novorojenčkovih 
in dojenčkovih pljuč sta manjša, posledično je nižja difuzijska kapaciteta. Dozorevajoča otroška 
pljuča imajo nižjo funkcionalno rezidualno kapaciteto, zaradi česar med boleznijo hitreje pride do 
neujemanja ventilacije in perfuzije ter hipoksemije. Pomanjkanje surfaktanta zaradi pomanjkljive 
aktivnosti tipa II pnevmocitov je zaplet prezgodnjega rojstva. Nedonošenčkova nezrela pljuča lahko 
zato po prvih samostojnih vdihih ostanejo bolj ali manj nepredihana − atelektatična, razvije se t. i. 
bolezen hialinih membran, zaradi katere prezgodaj rojen otrok zapade v napredujočo dihalno sti-
sko. Majhen otrok ima sorazmerno živahnejšo presnovo in zato večjo porabo kisika. Na primer, pri 
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novorojenčku je v bazalnih pogojih poraba O2 najmanj 2x večja (4−6 ml/kg/min) kot pri odraslem 
(2 ml/kg/min), zaradi česar je večja njegova minutna ventilacija (200 ml/kg/min). Večjo minutno 
ventilacijo dosega otrok z višjo frekvenco dihanja, pri novorojenčku je to 30−40 vdihov/min, pri 
predšolskem otroku 25–30/min, pri starejšem od 12 let pa 15−20/min. Skladno z zmanjšanjem 
frekvence dihanja se podaljšuje inspiratorni čas od 0,4−0,5 s pri novorojenčku do 1,2−1,5 s pri 
starejših otrocih oz. odraslih, ob tem pa ostaja enkratni dihalni volumen glede na telesno težo 
sorazmerno konstanten (5−7 ml/kg) vse do odrasle dobe. 

Poznavanje anatomskih in fizioloških lastnosti razvijajočih se otroških dihal je pomembno pri 
kliničnem pregledu otroka v dihalni stiski, pri oceni patofizioloških sprememb, ki so nastale med bo-
leznijo, za izbiro dihalne podpore in ob stalnem, skrbnem spremljanju otroka na mehanski ventilaciji.

Indikacije za mehansko ventilacijo pri otrocih

Akutna dihalna odpoved je hitro nastajajoča nezmožnost zagotavljanja primerne oksigenacije in/ali 
odstranjevanja ogljikovega dioksida glede na presnovne potrebe organizma. Odločitev o pristopu k 
mehanski ventilaciji je včasih zelo težka. Njen cilj mora biti pred začetkom mehanskega ventiliranja 
jasno opredeljen.

Tabela 1. Bolezenska stanja, ki pogosto zahtevajo umetno ventilacijo.

Bolezni, značilne za 
novorojenčkovo obdobje

Dihalna stiska novorojenčka  
(angl. Respiratory Distress Syndrome, RDS)
Sindrom aspiracije mekonija
Perzistentna pljučna hipertenzija novorojenčka
Pljučnica
Bolezen hialinih membran
Bronhopulmonalna displazija
Dihalni premori zaradi nedonošenosti

Hipoventilacija Sindrom prirojene centralne hipoventilacije
Vpliv splošne anestezije in zdravil
Poškodbe
Tumorji osrednjega živčevja
Krvavitve
Vnetja
Bolezni perifernega živčevja
Mišične bolezni

Bolezni pljuč in dihalnih poti Okužbe (pljučnica, bronhiolitis)
Pljučni edem
Pljučna embolija
Astma
Poslabšanje KOPB
ARDS (okužba, inhalacijska poškodba, TRALI, utopitev)

Poškodbe Politravma

Nestabilni prsni koš
Hemato/pnevmotoraks
Masivni plevralni izliv
Opekline
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Okvare možganov in hrbtenjače Motnje zavesti
Poškodbe
Tumorji
Krvavitev
Tromboza možganskih ven in sinusov
Epileptični status
Vnetje (encefalitis, meningitis)

Huda metabolna acidoza
Hude elektrolitne motnje
Srčni zastoj in srčno popuščanje
Zastrupitve
Sepsa in septični šok

Kriteriji za uvedbo mehanske ventilacije pri otrocih:

1. klinični kriteriji: tahipneja, stokanje, ugrezanje prsnega koša, uporaba pomožne dihalne mu-
skulature, centralna cianoza, refraktarna apneja, stopnja in vzrok prizadetosti otroka, zmanj-
šanje njegove aktivnosti, izčrpanost, hipotonija

2. laboratorijski kriteriji: pCO2 > 60 mmHg, pO2 < 50 mmHg ali SpO2 < 80 %, pH < 7,25
3. ocena odziva na druge ukrepe zdravljenja (npr. kisik, bronhodilatator, zdravljenje šoka)
4. preventivna mehanska ventilacija po velikih kirurških posegih in različnih stanjih, kjer je 

ogrožena funkcija vitalnih sistemov (npr. šokovna stanja, huda poškodba glave, agresivna 
protibolečinska terapija pri obsežnih opeklinah)

Glavni cilji mehanske ventilacije pri otrocih so: zagotavljanje ustrezne izmenjave plinov, vzdrže-
vanje funkcionalne rezidualne kapacitete s preprečevanjem nastanka atelektaz, izboljšanje podaj-
nosti pljuč, zmanjšanje dihalnega dela in minimalno tveganje poškodbe pljuč. Obliko mehanske 
ventilacije pri otrocih izberemo glede na tip dihalne odpovedi oz. naravo bolezni.

Osnovne oblike mehanske ventilacije pri otrocih

Oblika mehanske ventilacije je odvisna od načina predihavanja (mandatorno, spontano, asistira-
no) in spremenljivke (angl. control variable), ki jo hočemo nadzorovati (tlak ali volumen).

Mandatorno predihavanje je popolnoma določeno z nastavitvami ventilatorja (ventilator 
nadzoruje volumen, inspiratorni tlak in čas ter frekvenco). Spontano predihavanje je oblika, 
kjer so kontrolne spremenljivke (volumen/pretok) odvisne od potreb bolnika in stanja njego-
vih pljuč. Asistirano predihavanje je kombinacija mandatornega in spontanega predihavanja, 
pri katerem bolj ali manj podpremo oziroma razbremenimo bolnikove dihalne napore.

Tlak, volumen, pretok in čas so osnovne spremenljivke, s katerimi je določena oblika ven-
tilacije. Tlak in volumen sta dve najpogostejši neodvisni kontrolni spremenljivki; pri volumsko 
nadzorovani ventilaciji je volumen določen in konstantan, neodvisno od sprememb tlaka. 

Glede na vrsto povezave bolnega otroka z ventilatorjem ločimo invazivne in neinvazivne obli-
ke ventilacije (pri invazivni obliki je bolnik z ventilatorjem povezan prek endotrahealnega tubusa 
ali traheostome).

Glede na velikost enkratnega dihalnega volumna (angl. Tidal Volume, Vt) delimo mehansko 
dihalno podporo na konvencionalno in nekonvencionalno.
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Neinvazivne oblike mehanske ventilacije (NIV)

Pri neinvazivni obliki mehanske ventilacije je otrok z respiratorjem povezan prek nosnih nastav-
kov, nosne ali obrazne maske ali skafandra.

Oblike NIV so:
a. neinvazivna ventilacija s pozitivnim tlakom (angl. Noninvasive Intermittent Positive Pressure 

Ventilation, NIPPV), ki temelji na ciklični spremembi pozitivnega tlaka med vdihom in izdi-
hom,

b. neinvazivna ventilacija na dveh tlačnih ravneh (angl. Noninvasive Bilevel Positive Airway 
Pressure, nBiPAP) in

c. neinvazivna podpora dihanju s pomočjo stalnega pozitivnega tlaka (angl. noninvasive 
Continuous Positive Airway Pressure, nCPAP).

Konvencionalne oblike mehanske ventilacije

Kontrolirana mehanska ventilacija (angl. Controlled Mechanical Ventilation, CMV, sinonim je 
tudi Intermitent Positive Pressure Ventilation, IPPV) je popolna dihalna podpora, ventilator nad-
zoruje dihalni volumen in frekvenco ter posledično minutno ventilacijo bolnika (MV = Vt x f). 
Poleg tega so prednastavljeni hitrost pretoka med vdihom, tlak na koncu izdiha (angl. Positive 
End Expiratory Pressure, PEEP) in kot sicer pri vseh oblikah ventilacije odstotek dodanega O2. 
CMV je indicirana pri stanjih, ki zahtevajo mišično relaksacijo in sedacijo, pri komatoznih bol-
nikih, pri bolnikih z okvaro hrbtenjače ali nevromišičnih boleznih ali pri nedonošenčkih, pri 
katerih je spontano dihanje popolnoma neučinkovito. 
a. Volumsko kontrolirana ventilacija (angl. Volume-Controlled Ventilation, VCV); prednastav-

ljen je dihalni volumen − Vt in frekvenca kontroliranih vdihov.
b. Tlačno kontrolirana ventilacija (angl. Pressure-Controlled Ventilation, PCV) je tlačno ome-

jena in časovno določena.

Asistirano kontrolirana ventilacija (angl. Assist/Control, A/C); vsak vdih je podprt z ventilator-
jem, prednastavljena sta dihalni volumen in inspiratorni pretok/tlak, medtem ko bolnik določa 
frekvenco vdihov (vendar le, če je ta višja od nastavljene).

Delna ventilatorna podpora (angl. Partial Ventilatory Support, PVS)
PVS je kombinacija kontrolirane ventilacije in spontanega dihanja bolnika. Torej, bolnik aktivno 
sodeluje v vzdrževanju učinkovite alveolarne ventilacije in nivoja PCO2. Ta oblika ventilacije je 
uporabna pri bolnikih s srednje težko obliko akutne dihalne odpovedi in pri odvajanju bolnika 
od mehanske ventilacije. Glavne prednosti so zmanjšana potreba po sedaciji in relaksaciji ter 
ohranitev trofike mišic.
a. Intermitentna mandatorna ventilacija (angl. Intermitent Mandatory Ventilation, IMV) 

oz. sinhronizirana intermitentna mandatorna ventilacija (angl. Synchronized Intermittent 
Mandatory Ventilation, SIMV); mandatorni vdihi, določeni s prednastavljeno frekvenco, so 
sinhronizirani z bolnikovimi spontanimi vdihi. Spontanim vdihom bolnika lahko prednasta-
vimo tlačno podporo (IMV + PSV).

b. Tlačna podporna ventilacija (angl. Pressure Support Ventilation, PSV); bolnik ohrani lastno 
frekvenco dihanja, inspiratorni pretok in čas, ventilator mu le pomaga s tlačno podporo. Di-
halni volumen je odvisen od tlačnega gradienta in mehaničnih lastnosti pljuč. PSV se upo-
rablja v zgodnjih stadijih akutnega obolenja pljuč, pri nemoči dihalnih mišic zagotavljati za-
dostno spontano ventilacijo in pri prevajanju na spontano dihanje. Na ventilatorju je treba 
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prilagoditi občutljivost proženja (angl.  trigger) glede na stanje bolnika in moč njegovih inspi-
ratornih mišic.

c. Podpora spontanemu dihanju s stalnim pozitivnim tlakom v dihalnih poteh (angl. Con-
tinuous Positive Airway Pressure, CPAP); otroku, ki diha sam, CPAP izboljšuje in ohranja 
funkcionalno rezidualno kapaciteto, povečuje podajnost pljuč, preprečuje nastajanje atelektaz 
in nabiranje ekstravaskularne pljučne vode ter zmanjšuje dihalno delo. Kot oblika dihalne 
podpore je uporabna predvsem pri restriktivnih pljučnih boleznih, nepogrešljiva je kot za-
četno zdravljenje dihalne stiske novorojenčkov, po možnosti z neinvazivnim načinom. Pri 
nedonošenčkih tudi uravnava centralno regulacijo dihanja in preprečuje apnoične atake.

V Tabeli 2 so navedene le orientacijske osnovne nastavitve MV glede na starost otroka, povzete 
po različnih virih in izkušnjah. Vrednosti posameznih parametrov odražajo spremembe dihalne 
fiziologije otroka v različnih starostnih obdobjih, razpon pa različno patologijo. Na primer: pri 
otroku, ki potrebuje več kisika, bomo začeli MV z višjim tlaki ali Vt. V nadaljnjem, stalnem spre-
mljanju bomo parametre spreminjali glede na učinek MV, klinično stanje otroka, in ne zgolj na 
plinsko analizo. Ta bi lahko bila normalna tudi pri manj primerni MV. Večkrat je bolje dopustiti 
blago hiperkarbijo kot z višjimi tlaki, volumni ali frekvencami povečevati agresivnost ventilacije.

Tabela 2.  Orientacijske začetne nastavitve parametrov umetne ventilacije glede na starost otroka in 
patologijo.

Nedonošenčki Novorojenčki 
in dojenčki 

Otroci 
(1−12 let)

Otroci nad 
12 let

Otroci z 
bronhoobstrukcijo

Vt (ml/kg) 5−10 5–8 5–8 5–8 8–10 (maks. 12)

Frekvenca
predihavanja 40–60/min 25–40/min 15–25/min 12–20/min 8–20/min 

PIP (cm H2O) 20–30 15–25 15–25 15–25 20–25

PEEP (cm H2O) 5–8 5–8 3–8 3–8 3–8

Psupp (cm H2O) 6–10 6–10 6–10 6–10 0

Ti (sec) 0,3–0,5 0,5–0,6 0,7–1 1–1,2

Razmerje I:E 1:2–3 1:2–3 1:2–3 1:2–3 ≥ 1:3–5

Nekonvencionalne oblike mehanske ventilacije

Nekonvencionalne metode mehanske ventilacije uporabimo, ko nam s konvencionalnimi me-
todami MV z visokimi inspiratornimi tlaki in koncentracijami O2 ne uspe doseči zadovoljive 
oksigenacije in/ali ventilacije. Največkrat jih uporabimo pri hudih restriktivnih pljučnih bole-
znih (npr. ARDS, mekonijska aspiracija pri novorojenčku ali huda bolezen hialinih membran pri 
nedonošenčku). S to obliko ventilacije se poskušamo izogniti tudi dodatni poškodbi pljuč zaradi 
agresivne ventilacije, to je baro- in volutravmi.

Pri otrocih se uporablja različne vrste visokofrekvenčnih predihovanj:
a. visokofrekvenčno oscilacijsko predihavanje (angl. High Frequency Oscillatory Ventilation, HFOV),
b. visokofrekvenčna ventilacija s pozitivnim tlakom (angl. High Frequency Positive Pressure 

Ventilation, HFPPV),
c. visokofrekvenčna »jet« ventilacija (angl. High Frequency Jet Ventilation, HFJV).

HFOV je predihavanje z visoko frekvenco in je definirano s frekvenco predihavanja večjo od 120 
vdihov/min za odrasle in večjo od 150 za otroke ter dihalnim volumnom, ki je manjši od mrtvega 
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prostora. Taki dihalni volumni, ki jih ventilator ustvari z majhnimi spremembami tlaka in zelo 
veliko frekvenco (osciliranje tlaka), omogočajo primerno izmenjavo plinov z ojačano difuzijo. 
Osnovni pogoj, ki omogoča predihavanje s HFOV, pa je optimalna odprtost bolnih, »trdih« pljuč, 
kar dosežemo z uravnavanjem srednjega tlaka v dihalnih poteh (angl. Mean Airway Pressure – 
MAP). Neprekinjeno osciliranje tlaka okoli MAP, ko so pljuča ves čas odprta, je za izmenjavo 
plinov v primerjavi s klasičnim predihavanjem zelo učinkovito. Tako se tudi izognemo škodljivo 
velikim spremembam tlaka, volumna in neenakomerno odprtim alveolom, zato je HOFV zašči-
tni način predihavanja.

Frekvenca oscilacij je odvisna od otrokove velikosti in od pljučne bolezni. Manjši kot je otrok 
in manj kot so podajna pljuča, višja bo frekvenca. Okvirno otroke lažje od 10 kg »osciliramo« 
s  frekvenco 10 Hz, težje z 8 Hz, novorojenčke pa z 10–13 Hz. Nedonošenčki s hudo obliko hia-
linh membran lahko potrebujejo še višje frekvence od donošenih novorojenčkov. Oksigenacijo 
pri HFOV uravnavamo s spreminjanjem MAP (z višanjem MAP povečujemo FRC), ventilacijo 
pa s spreminjanjem amplitude nihanja okoli MAP (delta p). Z večanjem amplitude nihanja in 
nižanjem frekvence oscilacij (ob tem se veča Vt) povečujemo izplavljanje CO2.

Čeprav HFOV zmanjšuje tveganje za nastanek barotravme, za zdaj ni jasnih dokazov, da ima 
tovrstna oblika mehanskega predihavanja boljši izid v primerjavi s konvencionalnim predihava-
njem.

V stanjih, ko vsi konvencionalni in nekonvencionalni načini mehanske ventilacije odpovedo, 
uporabimo zunajtelesno membransko oksigenacijo (angl.  Extracorporeal Membrane Oxygena-
tion, ECMO).

Zapleti mehanske ventilacije pri otrocih

1. Zapleti, povezani z endotrahealnim tubusom: poškodbe (erozije, strukture, subglotične ste-
noze …), aspiracija, aspiracijska pljučnica.

2. Poškodba pljuč zaradi mehanske ventilacije: barotravma (intersticijski in subkutani emfizem, 
pnevmomediastinum, pnevmoperitonej, pnevmoperikard, pnevmotoraks), volutravma (okvara 
pljuč, povzročena s prekomerno distenzijo alveolov), biotravma (posledica SIRS), atelektravma 
(posledica cikličnega odpiranja in zapiranja alveol, zmanjša proizvodnjo surfaktanta), toksičnost 
kisika (BPD, ROP).

3. Posledice na srčno-žilnem sistemu in ledvicah: zmanjšana volumska obremenitev desnega 
srca, povečana tlačna obremenitev desnega srca (povečana pljučna vaskularna rezistenca), 
zmanjšan udarni volumen levega srca, zmanjšan pretok skozi ledvice − zmanjšana GF in 
diureza.

4. Posledice na možgansko perfuzijo: zmanjšan cerebralni perfuzijski tlak (CPP) in povečan 
intrakranialni tlak (ICP), pogosteje pri novorojenčkih.

Odvajanje od mehanske ventilacije

Pred odločitvijo o odvajanju otroka od ventilatorja je potrebna ocena kliničnega stanja in poteka 
primarne bolezni, ki je zahtevala intubacijo in mehansko ventilacijo otroka. Prvi pogoj je, da je 
otrokovo stanje stabilno, sicer pa odvajanje od mehanske ventilacije poteka v dveh fazah: 
a. Priprava oz. prilagoditev nastavitev na ventilatorju: nižanje FiO2 ob vzdrževanju SpO2 > 94 %, zni-

žanje PEEP na 5 cm H2O, nižanje frekvence (za 3−4 vdihe/min), znižanje PIP na 20 cm H2O oz. 
dihalni volumen na 5 ml/kg. Če se v tem času pojavi hiperkapnija, hipoksemija in znaki povečanega 
dihalnega dela, se začasno ustavi postopek odvajanja in se ponovno prilagodi ventilatorna podpora.
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b. Ocena: otrok je pripravljen za odvajanje od ventilatorja, če je ob zgoraj navedenih ukrepih 
SpO2 > 94 %, otrokov lastni Vt nad 5 ml/kg in frekvenca dihanja znotraj fizioloških meja za sta-
rost.

c. Kljub kliničnim izkušnjam je odvajanje od ventilatorja velikokrat neuspešno in je pri tretjini 
primerov potrebna reintubacija. Z uporabo visokopretočnega kisika ali nCPAP po ekstubaciji 
lahko zmanjšamo možnost ponovne intubacije in mehanske ventilacije.

Zaključek

Pri otrocih se akutna dihalna odpoved s potrebo po mehanski ventilaciji v primerjavi z odraslimi 
sorazmerno hitro razvije. Zaradi razvojno pogojenih posebnosti dihalnega sistema pri otrocih in 
raznovrstne patologije, ki je značilna za otroško obdobje, se ventilatorna podpora v tej populaciji 
bistveno razlikuje od podpore pri odraslih, čeprav so osnovna fiziološko-fizikalna načela enaka. 
Umetna ventilacija pri otrocih je invazivno, dinamično zdravljenje, ki zahteva neprestano pozor-
nost, neprekinjeno spremljanje in nadzor.
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Klinični primer: Ventilacija bolnika s hudo 
bronhoobstrukcijo

Matej Godnič

Povzetek

V prispevku je predstavljen klinični primer bolnika z napredovalo kronično obstruktivno pljuč-
no boleznijo in hudo bronhoobstrukcijo, ki je bila glavna ovira pri mehanskem predihavanju 
bolnika. Izpostavljeni so glavni klinični parametri, na podlagi katerih so zdravniki prilagajali 
načine mehanske ventilacije. Na koncu prispevka smo izpostavili dodatne iztočnice za razmislek 
o alternativah zdravljenja in dilemah, ki se porajajo ob zdravljenju tovrstnih bolnikov.

Uvod

Pri bolnikih, ki potrebujejo mehansko ventilacijo, je umrljivost pomembno povečana kljub števil-
nim možnostim zdravljenja. Že ob predhodno normalni fiziologiji pljuč je zaradi primarne okva-
re parenhima treba prilagoditi način mehanske ventilacije. Tudi nadzor nad mehansko ventilacijo 
je treba prilagoditi vsakemu bolniku posebej. Ob predhodni okvari pljuč z bronhoobstrukcijo pa 
je mehanska ventilacija izziv tudi najbolj izkušenim. Ključno je poznavanje osnovne (pato)fizi-
ologije emfizematsko spremenjenih pljuč, saj le tako lahko omogočimo varno dihalno podporo 
s primernim nadzorom oz. meritvami parametrov ventilacije, s katerimi prilagajamo mehansko 
ventilacijo skladno z razvojem klinične slike.

Predstavitev kliničnega primera

Bolnika smo sprejeli na Oddelek intenzivne medicine (OIM) zaradi dihalne stiske ob okužbi 
dihal – bronh(iol)itisu ob okužbi z respiratornim sincicijskim virusom (RSV), ki je bil v času 
hospitalizacije izoliran iz brisa sluznice žrela.

Dispneja ob bronhoobstrukciji je bila vodilni simptom že 3 dni pred sprejemom ob sicer 
napredovali kronični obstruktivni pljučni bolezni emfizematskega tipa (pred 6 meseci opravljena 
spirometrija v pulmološki ambulanti – FVC (ang. Forced Vital Capacity) 1900 ml, FEV1 (ang. 
Forced Expiratory Volume in 1 s) 750 ml, oksigenacija normalna). Imel je blago povišano tem-
peraturo (do 38 °C), kašelj je bil minimalno produktiven, pogosteje je uporabljal olajševalec (ip-
ratropijev bromid) ob siceršnji inhalatorni terapiji s kortikosteroidom in dolgodelujočim beta 
agonistom (LABA). Na rentgenogramu prsnih organov (RTG p. c.) ob sprejemu ni bilo jasnih 
vnetnih infiltratov v pljučnem parenhimu, ki je bil pričakovano razredčen. Plinska analiza arterij-
ske krvi (PAAK) je pokazala novo nastalo hipoksemijo in blago hiperkapnijo, ob kateri je bil bol-
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nik utrujen (ob siceršnji sarkopeniji), dihal je s pomožno dihalno muskulaturo. V laboratorijskih 
izvidih (prinešeni s seboj) je izstopala povišana vrednost levkocitov (13 x 109/l) z nevtrofilijo in 
blago povišana vrednost C-reaktivnega proteina (CRP 70 mg/l). V drugih biokemičnih laborato-
rijskih izvidih ni bilo relevantnih odstopanj. 

V urgentnem centru bolnišnice je prejel inhalacije ipratropijevega bromida, ki pa so dihal-
no stisko še poslabšale. Medicinske sestre so sprejemnega zdravnika opozorile na poglabljajočo 
hipoksemijo na podlagi periferne pulzne oksimetrije (SpO2) – padec SpO2 s predhodnih 90 % 
na 85 % kljub dodatku kisika prek venturijeve maske s 40 % kisika. Dodatno se je poslabšala 
tudi klinična slika dihalne stiske, pojavila se je slika tihega prsnega koša in paradoksno diha-
nje. Potrebni so bili sedacija/analgezija, intubacija in mehansko predihavanje. Že ob intubaciji je 
zdravnik ugotovil ujetje zraka v pljučih oz. prsnem košu (oteženo predihavanje z balonom). Pr-
votne nastavitve ventilatorja so bile naslednje: pSIMV (ang. Pressure Synchronized Intermittent 
Mandatory Ventilation) s frekvenco dihanja 20/min, Pi (ang. Inspiratory Pressure) 20 cm H2O, 
Ti (ang. Inspiratory Time) 1 s, PS (ang. Pressure Support) 15 cm H2O, PEEP (ang. Positive End-
-Expiratory Pressure) 5 cm H2O, FiO2 (ang. Fraction of Inspired Oxygen) 1,0. Kontrolna PAAK 
ni bila opravljena. Zaradi padca tlaka zaradi sedacije/analgezije ob intubaciji je bila potrebna 
podpora z majhnim odmerkom vazopresorja. Bolnik je bil vitalno stabilen sprejet na OIM (tlak 
115/70 mm Hg, SpO2 90 %).

Po prvotni oskrbi na OIM je bila uvedena kontinuirana terapija z opiatnim analgetikom (fen-
tanil) in kratkodelujočim anestetikom (propopfol) za doseganje stopnje -3 po točkovniku RASS 
(ang. Richmond Agitation Sedation Score, RASS). Odvzeta je bila kri za PAAK ob zgornjih para-
metrih ventilacije: pH 7,25; BE -3,5; HCO3 29; sHCO3 26; pCO2 7,7; pO2 8,5, SaHb 0,93. Zdravnik 
OIM je prilagodil mehansko ventilacijo na naslednje parametre: A/C FD 15/min, Pi 20 cm H2O, 
Ti 0,6 s, PEEP 12 cm H2O, FiO2 0,8. Kot medikamentozno terapijo obstrukcije je bolnik prejel 
metilprednizolon v odmerku 40 mg in inhalacije ipratropija prek nastavka ventilatorja, sinhroni-
zirane z vdihi bolnika. Ukinjena je bila druga inhalatorna terapija. Zaradi hitre pridobitve izvida 
(isti dan) polimerazne verižne reakcije (PCR) na genom RSV po posvetu z infektologom antibi-
otična terapija ni bila uvedena.

Opravljene so bile meritve za določitev intrinzičnega PEEP (prekinitev pretoka plinov na 
koncu izdiha), ki so pokazale, da je kljub znatnemu povišanju nastavitve PEEP na ventilatorju še 
vedno prisotno ujetje zraka/plinov (razlika v tlakih 3 cm H2O). Določitev platoja tlaka v dihalnih 
potek je pokazala znatno nižji tlak na koncu zadržanega vdiha (v primerjavi z najvišjim tlakov 
v dihalnih poteh (razlika v tlakih 5 cm H2O). Glede na izmerjene parametre je bila mehanska 
ventilacija (vsaj navidezno) v tlačno varnem območju.

Za natančnejši nadzor tlakov v dihalih ter lažje in varnejše vodenje mehanske ventilacije so 
vstavili ezofagealno sondo z balonom za meritve ezofagealnega tlaka kot nadomestka plevralnega 
tlaka, iz katerega so izračunali transpulmonalne tlake (Paw – Pes). Ti so se gibali od 15 cm H2O 
v inspiriju do –2 na koncu izdiha, zdravnik je na podlagi teh meritev dvignil nastavitev PEEP na 
15 cm H2O. Po navedeni korekciji so z zamikom opravili PAAK, ki je pokazala naslednje meritve: 
pH 7,35; BE 2,1; HCO3 28; sHCO3 27; pCO2 6,5; pO2 9,8; SaHb 0,97. Ob izboljšanju acidobaznega 
ravnovesja dodatni bronhodilatator v tem trenutni ni bil indiciran, način mehanske ventilacije je 
bil nespremenjen do naslednjega dne, ko je bilo videti manj izrazito bronhoobstrukcijo z nadalj-
njim izboljšanjem PAAK. Dežurni zdravnik je lahko ob normalnih vrednostih SpO2 postopoma 
nižal tudi FiO2 do 0,35. Kontrolna PAAK naslednji dan zjutraj: pH 7,36; BE 2,5; HCO3 26; sHCO3 25; 
pCO2 5,8; pO2 8,3; SaHb 0,93. Zdravniki OIM so prekinili infuzijo kratkodelujočega anestetika in 
zmanjšali odmerek analgetične terapije. Do večera drugega dne hospitalizacije na OIM je bil gos-
pod delno prebujen (RASS –2), vodljiv. Način mehanske ventilacije je bil spremenjen s kontroli-
rane v tlačno podporno. Tretji dan hospitalizacije se je pri bolniku zjutraj razvil psihomotorični 
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nemir, s pomočjo CAM-ICU točkovnika je bil opredeljen kot delirij. Navedene težave je spre-
mljala izrazitejša bronhoobstrukcija in dissinhronija med bolnikom in ventilatorjem. Uvedena 
je bila terapija s kventiapinom 2x 50 mg dnevno, kar je zadostovalo za umiritev nemira, prejel je 
dodatne odmerke bronhodilatatorja, kar je omogočilo uspešno nadaljevanje odvajanja od venti-
latorja. Četrti dan zdravljenja na OIM je bil gospod zjutraj vodljiv, sodelujoč, na podporni tlačni 
ventilaciji z nizko vsebnostjo kisika v vdihani mešanici, PEEP 7 cm H2O. Opravljeni so bili testi 
dihalne moči (P 0,1 –5 cm H2O, Pi max –25 cm H2O), na podlagi česar so gospoda ekstubitali. Ob 
ekstubaciji je bila prisotna respiratorna fizioterapevtka, ki je pripravila pripomočke za morebitno 
neinvazivno ventilacijo (NIV). Ta je bila potrebna še isti dan popoldne in zvečer zaradi utruje-
nosti, prvo noč po ekstubaciji tudi večino noči. Gospod je NIV prenašal brez težav, nadaljevali 
smo z bronhodilatatorno terapijo z ipratropijem in venoznim kortikosteroidom v padajočem od-
merku. V naslednjih dveh dneh je gospod postopoma potreboval vedno manj NIV, brez dodatnih 
zapletov je bil premeščen na pljučni oddelek za nadaljevanje zdravljenja in rehabilitacijo.

Bolnik je ob navedeni terapiji v času zdravljenja na OIM prejemal ustaljeno terapijo po pri-
poročilih: tekočinsko zdravljenje, enteralno prehrano z nizkim respiratornim količnikom (zaradi 
hiperkapnije) in višjo vsebnostjo beljakovin (zaradi sarkopenije), inhibitor protonske črpalke, 
nizkomolekularni heparin v preventivnem odmerku, pozneje večerni odmerek kventiapina, imel 
je dvignjeno vzglavje, deležen je bil vsakodnevne lokomotorne fizioterapije (sprva pasivne, kas-
neje aktivne) s posedanjem v postelji.

Poudariti je treba, da je potek okužbe in dihalne podpore v opisanem primeru potekal idealno 
in brez hujših zapletov, ki bi pomembno podaljšali čas mehanske ventilacije. Razvil se je sicer de-
lirij, ki je bil uspešno obvladan s kventiapinom. Ključno je prepoznati vse zaplete, ki bi podaljše-
vali čas mehanske ventilacije, saj se z njenim trajanjem hitro zmanjšuje mišična masa bolnika, kar 
otežuje uspešno odvajanje in ekstubacijo. Ob spremenjeni patoanatomiji dihalnih poti pri tovr-
stnih pacientih je mišična masa ključna za dihalno zmožnost in lahko v primeru prevelike izgube 
mišičja vodi v dolgotrajno odvajanje od ventilatorja ali trajno odvisnost od mehanske ventilacije.

Novejši izzivi

Novejši algoritmi mehanske ventilacije omogočajo boljšo avtomatizirano sinhronizacijo bolnika 
in ventilatorja in tako zmanjšajo število neučinkovitih vdihov. Angleška literatura opredeljuje 
več različnih parametrov dissinhronije – npr. flow mismatch, missed trigger, reverse trigger, do-
uble trigger –, ki jih je možno pravočasno prepoznati in odpravljati. Klasični načini ventilacije s 
sočasnim merjenjem ezofagealnega tlaka oz. transpulmonalnega tlaka omogočajo razločevanje 
napačnega proženja, saj s temi meritvami zaznamo (ne)posredno delo prepone. Način ventilacije 
NAVA to omogoča z merjenjem električnega potenciala mišičja prepone. Uporaba NAVA načina 
je možna tudi pri neinvazivni ventilaciji, kar olajša odvajanje od mehanske dihalne podpore.

Na tržišče prihajajo vedno preprostejši zunajtelesni odstranjevalci CO2, ki ob vedno manj 
zahtevnem rokovanju omogočajo pravočasno razbremenitev pljuč z vidika ventilacije, zmanjšajo 
dihalno delo, posledično omogočajo (ultra)protektivno ventilacijo. Zastavljene so pilotne študije 
(npr. Supernova Trial), ki preverjajo možnosti varne in učinkovite uporabe zunajtelesnih odstra-
njevalcev CO2. 

Tehnološko je že možno bolnike predihavati z mešanico kisika in helija (Heliox), ki je zaradi 
manjše viskoznosti ugodnejši pri hudi bronhoobstrukciji. Njegova omejitev je dobavljivost in 
uporabnost le pri največ srednjih koncentracijah kisika – največ 40 %. Pri večjih koncentracijah 
se dobrobit nizke viskoznosti helija izgubi zaradi padanja njegove koncentracije.
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Zaključek

Bolnik z bronhoobstrukcijo je svojevrsten izziv pri mehanski ventilaciji. Ob razvoju različnih na-
činov mehanske ventilacije je pomembno poznati možnosti dihalne podpore, ki so nam na voljo. 
Zaradi staranja populacije, prisotnih vedno več kroničnih boleznih pri starejših in vpliva kronič-
nih bolezni na pešanje telesa (sarkopenije) je ob sami tehnologiji nujno poznavanje biologije in 
(pato)fiziologije, ki bo ostala temelj zdravljenja.
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Klinični primer: Ventilacija bolnika s poškodbo 
prsnega koša

Simon Dolenc

Povzetek

Poškodbe prsnega koša so pomemben vzrok obolevnosti in umrljivosti pri poškodovancih. Di-
halne stiske nastane zaradi več različnih mehanizmov. Ventilacija bolnika je odvisna od vrste in 
obsežnosti poškodb; potreben je individualiziran pristop. Držimo se načel protektivne ventilaci-
je. V primeru raztrganine pljuč s pnevmotoraksom predihavamo bolnike s čim nižjimi tlaki. V 
prispevku je prikazan primer politravmatizirane bolnice s kompleksno poškodbo prsnega koša. 
Opisana so osnovna patofiziološka načela in osnovna načela mehanske ventilacije. 

Uvod

Poškodbe prsnega koša so pomemben vzrok obolevnosti in umrljivosti pri poškodovancih. Smr-
tnost pri izolirani poškodbi prsnega koša je od 5- do 8-odstotna. 25 % vseh smrti pri poškodovan-
cih je povezanih tudi s poškodbo prsnega koša. Glede na mehanizem nastanka delimo poškodbe 
prsnega koša na ostre in tope. V Evropi je večina poškodb prsnega koša topih. Največkrat so 
posledica prometnih nesreč in padcev. 

Respiratorna insuficienca je posledica multiplih zlomov reber z nestabilnim prsnim košem, 
pnevmotoraksom, obtolčeninami pljuč, aspiracijo, poškodbo traheje in hematotoraksom. Hemo-
dinamska nestabilnost je lahko posledica hemoragičnega šoka ob masivnem hematotoraksu ter 
obstruktivnega šoka ob srčni tamponadi ali tenzijskem pnevmotoraksu.

V prispevku je prikazan primer obravnave bolnice s kompleksno poškodbo prsnega koša. 

Prikaz primera

75-letno peško je ob vzvratni vožnji zbil avtobus. Zavesti ni izgubila. Med prevozom je bila pogo-
vorljiva in stabilna. Že na terenu so ugotavljali poškodbo prsnega koša, hrbtenice in desne spo-
dnje okončine. Ob sprejemu v centralni urgentni blok je imela 14 točk po Glasgowski lestvici za 
oceno kome (GCS, ang. Glasgow Coma Scale), prsni koš je bil obojestransko palpatorno močno 
boleč, prisotne so bile krepitacije, SpO2 na Ohio maski 96 %. Bolnico so analgosedirali, intubirali 
in začeli mehansko ventilacijo s 50-odstotnim kisikom. Na Rtg PC je bil viden obojestranski serij-
ski zlom reber in pnevmotoraks desno, zato so vstavili torakalni dren. Med obravnavo je postala 
hemodinamsko nestabilna. Ob ugotovljeni poškodbi medenice so ji namestili medenični pas, 
nadomeščali so tekočine, prejela je tudi fibrinogen, 3x KE, 1x SZP in 1x trombocite.
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Opravili so CT diagnostiko. Na CT-ju prsnih organov s kontrastnim sredstvom je bilo vi-
dne nekaj tekočine plevralno obojestransko, majhen pnevmotoraks levo. Konica vstavljenega 
torakalnega drena desno je ležala posteriorno plevralno za desnim zgornjim pljučnim režnjem. 
Vidne so bile serijske frakture reber obojestransko, desno od drugega do enajstega rebra pos-
terolateralno, drugo do deveto rebro so bila zlomljena tudi anterolateralno, četrto do sedmo še 
lateralno. Na levi so bili vidni zlomi tretjega do osmega rebra lateralno in devetega do enajstega 
posterolateralno. 

Vidna je bila še fraktura krila desne lopatice. Viden je bil podkožni emfizem ob desni lateralni 
stranici hemitoraksa, v področju vstavljenega drena. Nekaj zgoščenega parenhima pljuč v apikal-
nem in posterobazalnem segmentu desnega spodnjega pljučnega režnja, malo tudi posteriorno v 
desnem zgornjem pljučnem režnju − verjetno pasivna atelektaza. Nekaj nežnih zgostitev videza 
mlečnega stekla je bilo v srednjem režnju − možnost aspiracije. 

Znakov za poškodbo velikih žil ni bilo. Tako v arterijski kot v venski fazi je bila v paraverteb-
ralnem mišičju desno v višini korpusa TH12 vidna tudi majhna aktivna ekstravazacija − krvavitev 
ali psevdoanevrizma. Drugod očitnih znakov krvavitve ni bilo videti.

V jetrih sta bili v 8. segmentu vidni dve ozki, malo razvejani laceraciji, daljša je merila prib-
ližno 5 cm. Vidno je bilo še nekaj proste tekočine v trebuhu, brez aktivne krvavitve ter manjši 
subkapsularni hematom vranice.

Vidni so bili še zlom korpusa vretenca L1 in Th8 ter zlomi transverzalnih odrastkov na več 
mestih. Vidna je bila tudi kompleksna poškodba medenice. Po diagnostiki so opravili še repozi-
cijo desnega kolka.

Po sprejemu na Oddelek intenzivne medicine (OIM) smo nadaljevali analgosedacijo in kon-
trolirano mehansko ventilacijo po načelih protektivne ventilacije. Bolnico smo ventilirali na 
način BiLEVEL. Ob nadomeščanju tekočin in krvnih derivatov ter ob infuziji noradrenalina v 
majhnem odmerku je bila hemodinamsko stabilna, laktat pa v upadanju.

Drenaže po torakalnem drenu desno so bile sprva serohemoragične, nato so se zbistrile in 
zmanjšale.

Takoj po sprejemu smo se posvetovali z interventnim radiologom glede ekstravazacije v nivo-
ju Th12, ki je bila vidna na CT. Indikacije za morebitni poseg ali dodatno diagnostiko ob hemodi-
namski stabilnosti ni bilo. 

Dan po sprejemu je bila narejena osteosinteza 3. do 8. rebra desno. Po operaciji je torakalni 
dren desno ostal vstavljen; iztoki so se postopno nižali in bistrili. Pozneje je bil zaradi obsežnega 
plevralnega izliva vstavljen torakalni dren levo. 

Sedmi dan hospitalizacije sta bili narejeni osteosinteza torakalne hrbtenice ter osteosinteza 
medenice. 

Zaradi na CT vidnih znakov za aspiracijo želodčne vsebine je bil uveden amoksicilin s klavu-
lansko kislino, ki ga je bolnica prejemala 7 dni. Parametri vnetja so upadali.

Sedmi dan hospitalizacije smo postopoma ukinili sedacijo. Pri odvajanju od ventilatorja smo 
si pomagali z avtomatiziranimi načini mehanske ventilacije. Gospa se je smiselno prebudila. Pre-
mikala je lahko vse okončine. Prek podpornih oblik ventilacije smo jo prevedli na spontano di-
hanje in jo enajsti dan ekstubirali. Ob redni respiratorni fizioterapiji smo lahko manjšali dodatek 
kisika do 40 % Venturi maske. 

12. dan hospitalizacije smo bolnico premestili v enoto intenzivne nege.
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Razprava

Patofiziologija 

Poškodba prsnega koša ima tri možne mehanizme: hitra deceleracija, neposredni udarec in kom-
presija. Deceleracijski mehanizem je najpogostejši v prometu, kjer so prisotne visoke hitrosti ob 
trkih, ter pri padcih z višine. Neposredni udarec ob topi predmet povzroči lokalizirane zlome 
kosti s poškodbami spodaj ležečih organov (kontuzija pljuč), topo poškodbo srca, pnevmotoraks 
in/ali hematotoraks. Kompresijska sila lahko povzroči travmatsko asfiksijo ob nenadnem poveča-
nju venskega tlaka v toraksu ob sočasnih hudih poškodbah kostnih struktur prsnega koša. 

Poškodba kostnih struktur prsnega koša lahko pomembno vpliva na mehaniko dihanja. Zlo-
mi reber in prsnice so pogosto zelo boleči, kar dodatno ovira dihanje in zmožnost izkašljevanja. 
Direktna poškodba pljuč (kontuzija oziroma obtolčenina pljuč), v kombinaciji s sočasno poveča-
no žilno prepustnostjo na mestu kontuzije, je vzrok za nastanek respiratorne odpovedi. Motnje 
v difuziji plinov, zmanjšana podajnost pljuč ter neujemanje med ventilacijo in perfuzijo vodijo 
v nastanek intrapulmonarnega šanta s hipoksemijo in hiperkapnijo. Respiratorno insuficienco 
lahko dodatno poslabšajo sočasna aspiracija krvi ali želodčne vsebine, maščobna embolija, ki 
nastane ob zlomih dolgih kosti, in sistemski vnetni odgovor. S temi mehanizmi lahko nastane 
klinična slika ARDS (ang. Acute Respiratory Distress Syndrome).

Raztrganine pljuč s posledičnim uhajanjem zraka iz pljuč vodijo v nastanek pnevmotoraksa, 
pnevmomediastinuma ali podkožnega emfizema. Še posebej ob mehanski ventilaciji se poveča 
verjetnost nastanka tenzijskega pnevmotoraksa. Redke so poškodbe velikih dihalnih poti z na-
stankom bronhoplevralne fistule.

Neredko so poleg pljuč poškodovani tudi drugi organi v prsni votlini. Ne smemo pozabiti na 
možnost obtolčenine srca, srčne tamponade in možnost poškodbe velikih žil (raztrganina aorte). 
Možne so tudi poškodbena raztrganina trebušne prepone s herniacijo trebušnih organov v prsno 
votlino. Ne smemo spregledati sočasne možne poškodbe jeter in vranice.

Obravnava 

Zlome reber praviloma zdravimo konservativno. Dobra analgezija (medikamentozna, epiduralna, 
regionalna − interkostalni blok, paravertebralni blok) in respiratorna fizioterapija sta nujni za 
ohranjanje zadovoljive ventilacije in ustrezno izkašljevanje. 

O nestabilnem prsnem košu govorimo, kadar so prisotni zlomi treh ali več sosednjih reber na 
dveh mestih. Ob spontanem dihanju se nestabilni del prsnega koša med vdihom ugrezne, med 
izdihom pa izboči (paradoksno gibanje), kar ovira mehaniko dihanja. Pod tako poškodovanim 
delom prsne stene so pogosto močno poškodovana pljuča. 

V bolj kompleksnih primerih nestabilnega prsnega koša je potrebna pnevmatska stabilizacija 
s pozitivnim intratorakalnim pritiskom, kar dosežemo bodisi z neinvazivno ali z invazivno ven-
tilatorno podporo.

V primeru hude nestabilnosti prsnega koša in ob signifikantnih premikih kostnih odlomkov 
pride v poštev kirurška oskrba. V primerjavi s pnevmatsko stabilizacijo govorijo študije v prid 
kirurški stabilizaciji; poročajo o krajšem času mehanske ventilacije, krajši hospitalizaciji v inten-
zivni enoti, nižji incidenci pljučnice in manjši potrebi po traheotomiji. Odločamo se za fiksacijo 
reber 3–10, saj sta prvi dve rebri težko dostopni, rebri 11 in 12 pa le malo prispevata k mehaniki 
dihanja.

Pnevmotoraks pogosto nastane ob poškodbi prsnega koša. Klinično je lahko popolnoma nem 
in ga odkrijemo s CT-preiskavo. Kadar je naključno odkrit, majhen in klinično nem, torakalna 
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drenaža ni potrebna. Bolnika je treba opazovati. Vse druge pnevmotorakse je treba drenirati, 
saj predvsem pri bolnikih, ki so mehansko ventilirani, obstaja nevarnost za razvoj tenzijskega 
pnevmotoraksa. Če bolnika s pnevmotoraksom mehansko ventiliramo, poskušamo zagotoviti 
čim nižje tlake v dihalnih poteh (nizek pozitiven tlak ob koncu izdiha − PEEP, nizki Ppeak in 
Pplato). Bolnika poskušamo čim prej prevesti na spontane oblike predihavanja, kar omogoča čim 
hitrejše zaprtje fistule.

Diagnoza tenzijskega pnevmotoraksa je klinična in vključuje inspekcijo, palpacijo, perkusijo 
in avskultacijo (90-% občutljivost, 98-% specifičnost). Potrebno je takojšnje ukrepanje: igelna 
dekompresija in plevralna drenaža. Slednjo je treba izvesti pred morebitno intubacijo, saj mehan-
ska ventilacija s pozitivnim tlakom dodatno poveča intratorakalni tlak, zmanjša venski priliv ter 
povzroči hemodinamsko nestabilnost ali celo sekundarni srčni zastoj.

Hematotoraks: krvavitev v plevralni prostor lahko privede do hemoragičnega šoka. Hemato-
toraks, sploh če je večji, je treba drenirati, saj lahko privede do dihalne stiske. Če je izguba krvi 
prek torakalnega drena večja od 1500 ml ali 300−500 ml/h v treh zaporednih urah, je treba raz-
mišljati o urgentni torakotomiji. 

Kontuzija (obtolčenina) pljuč: lažje poškodbe lahko zdravimo konservativno; potrebne so 
dobra analgezija, respiratorna fizioterapija in toaleta dihalnih poti. Če se dihalna stiska poglablja, 
uporabljamo neinvazivno ali invazivno mehansko ventilacijo. Upoštevamo načela protektivnega 
predihavanja.

Poškodbe večjih dihalnih poti: te poškodbe so redke, večinoma v sklopu politravme. Večina jih 
je lokaliziranih v bližini karine, večkrat je prizadet desni glavni bronh. Pri diagnozi si pomagamo 
z bronhoskopijo. Glede na mesto poškodbe se odločamo, kakšen tubus bomo uporabili. Kadar 
je poškodba nad karino, je možna uporaba navadnega tubusa. Kadar je poškodba v višini karine 
ali distalneje, je potreben dvosvetlinski tubus. Pri še bolj distalnih poškodbah je možna uporaba 
bronhialnega blokerja. Potrebna je kirurška oskrba. 

Ventilacija

Kontuzija pljuč s sočasno prisotnostjo nestabilnega prsnega koša ali brez nje je povezana z visoko 
incidenco potrebe po ventilatorni podpri. 

Neinvazivna ventilacija (NIV) pride v poštev pri sodelujočih bolnikih z blažjo obliko dihalne 
stiske, ki so hemodinamsko stabilni in nimajo poškodbe obraznih kosti ali tveganja za aspiracijo. 
Ne obstajajo univerzalne smernice, katere nastavitve ventilatorja so pri NIV najustreznejše, am-
pak je treba nastavitve individualno prilagoditi pacientu. Pri bolnikih, pri katerih smo z neinva-
zivno ventilacijo neuspešni ali pa je ta zaradi obsežnosti poškodb kontraindicirana, se odločimo 
za invazivno ventilacijo. 

Pri invazivni mehanski ventilaciji se držimo načel protektivne mehanske ventilacije. Zavedati 
se moramo, da imajo pacienti s kontuzijo pljuč in nizko komplianco povečano tveganje za nasta-
nek z ventilatorjem povzročene okvare pljuč (ang. ventilator induced lung injury – VILI). Bolnike 
ventiliramo z dihalnim volumnom − Vt 6 ml/kg idealne telesne teže. Tlak platoja je omejen na 
28 oziroma največ 30 cmH2O. Po začetni oskrbi, med katero je FiO2 običajno visok, prilagodimo 
FiO2 za ciljni PaO2 8−10 kPa oz. za SaO2 > 90 %. Permisivna hiperkapnija s pH nad 7,2 je spre-
jemljiva pri bolnikih, ki nimajo sočasne hude poškodbe glave. PEEP optimiziramo s postopnim 
višanjem tlaka, ob čemer spremljamo oksigenacijo in odstranjevanje CO2. Cilj je nižji še sprejem-
ljiv PEEP, ki ne povzroči poslabšanja oksigenacije. Prekomeren PEEP lahko poslabša izmenjavo 
plinov in prispeva k nastanku VILI. Previsok PEEP lahko vpliva na hemodinamsko stabilnost 
bolnika in na nastanek pnevmotoraksa. Pri določenih skupinah bolnikov (npr. obesitas), kjer so 
potrebni višji tlaki, ali če se stanje dodatno poslabša v smislu ARDS, si lahko pomagamo z mer-
jenjem transpulmonarnega tlaka. 
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Nobena oblika mehanske ventilacije (volumsko ali tlačno) nima prednosti pred drugimi, če 
upoštevamo načela protektivne mehanske ventilacije.

Dodatne možnosti

Pri kontuziji pljuč s slabo oksigenacijo lahko uporabimo inhalacijski dušikov oksid (NO), ki se-
lektivno izboljša prekrvavitev predihanih alveolov, kar zmanjša intrapulmonarni šant in izboljša 
arterijsko oksigenacijo.

Kadar sta pljučni krili zelo različno prizadeti, razmišljamo o intubaciji z dvosvetlinskim tu-
busom in o ločenem predihavanju vsakega pljučnega krila posebej. Ob obsežni bronhoplevralni 
fistuli prizadetih pljuč sploh ne ventiliramo.

Če je umetno predihavanje neuspešno in ni kontraindikacij (krvavitev, operativni posegi, po-
škodba glave …), razmišljamo o možnosti zunajtelesne oksigenacije (ECMO). 

Zaključek

Poškodba prsnega koša in pljuč lahko povzroči dihalno stisko zaradi več različnih mehanizmov. 
Ventilacija bolnika je odvisna od vrste in obsežnosti poškodb. Držimo se načel protektivne venti-
lacije. V primeru raztrganine pljuč s pnevmotoraksom predihavamo bolnike s čim nižjimi tlaki, 
ki še omogočajo ustrezno izmenjavo plinov v pljučih. 
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Klinični primer: Bolnik s težkim odvajanjem od 
mehanske ventilacije

Katja Kopriva Pirtovšek

Povzetek

Vsak dan umetne ventilacije zmanjša možnost preživetja kritično bolnega bolnika. 
Odvajanje od ventilatorja se začne že z začetkom mehanske ventilacije, pot do uspeha pa je 

sestavljena iz prevajanja na spontano dihanje, testa spontanega dihanja (TSD) in ekstubacije. 
Neuspešno odvajanje od ventilatorja je definirano kot bodisi neuspešno prevajanje na spontano 
dihanje ali potreba po reintubaciji v 48 do 72 urah po ekstubaciji; oboje ima za posledico pove-
čano morbiditeto in mortaliteto.

Predstavljen je kliničen primer bolnika, pri katerem je bilo odvajanje od ventilatorja dvakrat 
neuspešno, ob prepoznavi in zdravljenju vzrokov neuspešnega odvajanja pa je bil zgodaj v pote-
ku zdravljenja nato uspešno ekstubiran, premeščen na oddelek in kljub težki osnovni onkološki 
bolezni zelo kmalu tudi odpuščen domov.

Uvod

Odvajanje od ventilatorja se začne že z začetkom mehanske ventilacije. Pot do ekstubacije pa je 
sestavljena iz prevajanja na spontano dihanje, testa spontanega dihanja (TSD) in ekstubacije.

Zgodnja ekstubacija bolnika, ki je zaradi respiratorne insuficience mehansko ventiliran, je 
zelo zaželjena, saj vsak dan umetne ventilacije zmanjša možnost preživetja. Prepozna ekstubacija 
izpostavi bolnika zapletom mehanske ventilacije, prezgodnja pa zapletom ponovne intubacije.

Pomembno je zaznati primeren čas za napredovanje odvajanja od ventilatorja in TSD, opre-
deliti vzroke, če TSD ne uspe, opredeliti vzroke neuspele ekstubacije oz. jih po možnosti predvi-
deti vnaprej ter narediti načrt za specifične ukrepe po neuspeli ekstubaciji. 

Poskusi odvajanja od ventilatorja so lahko neuspešni bodisi zaradi vztrajanja osnovnega vzro-
ka, ki je privedel do potrebe po mehanski ventilaciji, bodisi zaradi novih zapletov, kot sta npr. 
pljučnica in pljučna embolija.

Pogoji za prevajanje na spontano dihanje so poleg pozdravljenega osnovnega vzroka respira-
torne insuficience še hemodinamska stabilnost, dobra oksigenacija ob nizkem dodanem kisiku, 
nizek PEEP (ne več kot 5 cm H2O) in mirno dihanje ter primerna izmenjava plinov pri nizkih 
inspiratornih tlakih (ne več kot 7−8 cm H2O).

Vzroke neuspešnega prevajanja lahko razdelimo po načelu ABCDE v dihalne (ang. Airway), cen-
tralne (ang. Brain), srčne (ang. Cardiac), z izvorom v preponi oz. dihalnih mišicah (ang. Diaphragma) 
in endokrine (več v prispevku Težavno odvajanje od mehanske ventilacije).

Patofiziološko lahko te vzroke strnemo v tri sklope, in sicer:
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• porušeno ravnotežje med močjo respiratorne muskulature in potrebnim dihalnim delom,
• nezmožnost vzdrževanja prehodne dihalne poti in
• nezmožnost izkašljanja sekreta iz dihalnih poti.
Pri zadnjih dveh sklopih mehanska ventilacija ni zmeraj potrebna.

Slaba oksigenacija tkiv med odvajanjem od ventilatorja vpliva na dihalne mišice, da ne zmo-
rejo dihalnega dela, in to vodi v začaran krog neuspeha. Med posameznimi poskusi odvajanja je 
zato zelo pomemben počitek dihalnih mišic.

Možne intervencije ob slabšanju respiratorne insuficience po ekstubaciji so uporaba nein-
vazivne mehanske ventilacije, aplikacija visokega pretoka kisika po nosnem katetru in uporaba 
izkašljevalnika.

Spodaj je opisan klinični primer bolnika, pri katerem je bilo odvajanje od ventilatorja dvakrat 
neuspešno. Prvič je bil večkrat neuspešen TSD, drugič pa ekstubacija. V besedilu so poudarjeni 
možni vzroki respiratorne insuficience ter neuspelih poskusov odvajanja od ventilatorja, v raz-
pravi pa je na kratko opisana strategija zdravljenja teh vzrokov.

Prikaz primera

52-letni bolnik, dolgoletni kadilec, sicer pa brez znanih pridruženih bolezni, z nekajtedensko anam-
nezo slabega počutja, hujšanja, občasnih napadov vročine in stopnjujočih se težav z dihanjem, ki je 
bil 30. 7. 2021 sprejet na Klinični oddelek (KO) za torakalno kirurgijo, za diagnostiko tumorja me-
diastinuma z vraščanjem v trahejo in desni glavni bronh, z okluzijo desnega glavnega bronha, 
obraščanjem velikih žil v mediastinumu ter posledično sindromom zgornje votle vene, je bil 3. 8. 
2021 premeščen na Oddelek intenzivne medicine (OIM) Onkološkega inštituta (OI).

Na KO za torakalno kirurgijo je bil zaradi hitrega poglabljanja globalne respiratorne in-
suficience intubiran, začeli so z mehansko ventilacijo; potreboval je 100-% kisik. Po navodilih 
onkologa so po diagnozi visokomalignega limfoma bolnika začeli zdraviti z metilprednisolonom.

Slika 1.  CT prsnega koša 4 dni pred sprejemom na OIM OI
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Na OI smo nadaljevali kontrolirano mehansko ventilacijo (BiLEVEL, 100 % O2), ob visokih 
vnetnih kazalcih smo eskalirali antibiotično zdravljenje in dodali antimikotik, prejemal je tudi 
vso podporno terapijo. UZ pljuč je pokazal malo plevralnega izliva desno in atelektazo desnega 
spodnjega pljučnega režnja, UZ srca pa perikardialni izliv z nakazanimi vtočnimi motnjami. 
Hemodinamska nestabilnost se je slabšala. Po perikardiocentezi in evakuaciji 250 ml seroznega 
izliva (citološko le reaktiven) se je stanje izboljšalo. Prehodno je bila ultrazvočno vidna tudi difu-
zno slabša krčljivost levega ventrikla.

RTG pc je pokazal infiltrate levo hiloapikalno, iz aspirate traheje je pozneje porasel Entero-
bacter bugandensis, občutljiv na uveden antibiotik in Candida albicans.

Prvi dan po sprejemu smo začeli z radioterapijo tumorja; bolnika smo z OIM od 4. do 7. 8. 
2021 enkrat dnevno transportirali na Oddelek za radioterapijo, kjer je prejel skupno 12 Gy na 
mediastinalno maso.

Prvi dan je po obsevanju zakrvavel iz dihal, krvavitev nam je uspelo ustaviti z bronhoskop-
sko asistirano lokalno aplikacijo ledene fiziološke raztopine in traneksaminske kisline.

V naslednjih dneh smo lahko postopno nižali delež kisika v vdihanem zraku. 
8. 8. 2021 je potreboval 40-% kisik, začeli smo z zbujanjem in prevajanjem na spontano diha-

nje prek podpornih oblik ventilacij (BiLEVEL, nato PSV).
10. 8. 2021 je bil bronhoskopsko že viden prehod prek zožitve v desni glavni bronh.
9. in 11. 8. 2021 je prejel še 1. ciklus kemoterapije.
Ob zbujanju smo pri bolniku opažali hiperaktiven delirij. Poskus spontanega dihanja prek T 

člena kljub še dodatnemu izboljšanju oksigenacije je bil večkrat neuspešen. V plinski analizi med 
TSD nismo opažali povišanja CO2. Bolniku smo skrajšali tubus in nadaljevali z infuzijo deksme-
detomidina ter nefarmakološkimi načini zdravljenja in preprečevanja delirija. Zaradi hudega ne-
mira in nevarnosti samoekstubacije je bilo treba spet uvesti infuzijo propofola.

Ob intermitentno zelo obilnih diurezah smo ves čas korigirali elektrolite ter ob hipernatri-
emiji obilneje nadomeščali tekočine. Zaradi anemije je večkrat prejel koncentrirane eritrocite.

16. 8. 2021 je bil sodelujoč in orientiran, po prilagojenem točkovniku CAM -ICU delirij ni bil 
prisoten. Mišična moč v rokah je bila dobra, pri aspiracijah je dobro zakašljal; test maksimalnega 
inspiratornega negativnega tlaka pa ni bil narejen.

Ultrazvočno in rentgensko smo opažali plevralni izliv desno, evakuirali smo 1100 ml seroz-
nega izliva.

Opažali smo sicer padec levkocitov (po kemoterapiji) in povišanje CRP, vendar so bile kužni-
ne negativne, rentgensko ni bilo vidnih novih infiltratov, aspiracije iz dihal niso bile obilne in 
bolnik je še naprej prejemal glede na prejšnje izvide mikrobioloških preiskav aspirata traheje 
usmerjeno antibiotično terapijo.

Po izpraznitveni plevralni punkciji je bil test spontanega dihanja na T člen uspešen, zato 
smo ga ekstubirali.

V naslednjih urah bolnik ni zmogel zadostnega izkašljevanja sekreta, poskus uporabe izkaš-
ljevalnika ni bil uspešen, slabšala se je hipoksemična respiratorna insuficienca, pCO2 pa je ostal 
nizek. Po 12 urah sta bili zaradi utrujenosti potrebna ponovna intubacija in mehanska ventila-
cija. Potreba po kisiku se ni povečala.

RTG pc je naslednji dan pokazal nove infiltrate desno bazalno, aspirat traheje pa je mikrobi-
ološko ostal negativen (poslan na bakterije in glive). Antibiotik smo ukinili.

17. 8. 2021 smo bolniku ob nizki koncentraciji testosterona, zmanjšani mišični masi in nega-
tivnem PSA aplicirali depo testosterona.

19. 8. 2021 je bil narejen CT toraksa, ki je pokazal, da je tumorska masa manjša glede na CT 
4.8., da še vedno nekoliko vtiska desni glavni bronh, vidni so bili znaki pljučnice desno bazalno, 
verjetno tudi levo ventralno v zgornjem režnju, in tromboza desne v. subclaviae.
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Torakalni kirurgi so menili, da bi vstavitev stenta v desni bronh biolnika bolj ogrozila, kot bi 
mu koristila, poleg tega je bilo zdravljenje glede obsega tumorja že delno uspešno.

Terapevtskega odmerka dalteparina zaradi krvavitve iz dihal in kliničnega izboljšanja pred-
hodno precej izražene otekline desne roke nismo uvajali.

20. 8. 2021 smo ob mrzlici ponovno odvzeli kužnine, vključno z BAL, zamenjali centralni 
venski in arterijski kateter ter spet uvedli širokospektralno protimikrobno terapijo. Iz BAL je 
porasla le C. albicans v majhnem številu, bilo pa je prisotno veliko kopij CMV (210.000 IU/ml), 
zaradi česar smo v terapijo dodali Ganciklovir.

21. 8. 2021 smo spet začeli s prevajanjem na spontano dihanje, tokrat z nižanjem tlačne pod-
pore na PSV. Za optimizacijo drugih možnih vzrokov neuspelega prevajanja in ekstubacije je 
prejel še transfuzijo krvi, korigirali smo elektrolite, z UZ srca smo izključili pomembno sistolno 
in diastolno disfunkcijo ter pomembne plevralne izlive, z bioimpendanco potrdili primeren teko-
činski status in izboljšanje prehranskega stanja. Bolnika smo mobilizirali do posedanja, mišična 
moč je bila klinično primerna (sam si je občasno za kratek čas dekonektiral tubus in odlil tekoči-
no v ceveh), test spontanega dihanja na T člen pa sprva ni bil uspešen.

23. 8. 2021 smo začeli s testom spontanega dihanja na nizki tlačni podpori in ga 24. 8. 2021 
uspešno ekstubirali. Po ekstubaciji smo nadaljevali z intenzivnejšo respiratorno fizioterapijo, 
mobilizirali smo ga do hoje po oddelku in ga 25. 8. 2021 premestili na Oddelek za zdravljenje 
limfomov, kjer trenutno nadaljuje s kemoterapijo, med ciklusi pa je bil že dvakrat za nekaj dni 
odpuščen domov.

Razprava

Vzrok hitrega slabšanja respiratorne insuficience pred sprejemom na OI je bila verjetno poleg 
slabšanja prehodnosti traheje, predvsem pa desnega glavnega bronha, tudi aspiracija krvi v pljuča 
in aspiracijska pljučnica.

Takoj smo začeli s specifičnim zdravljenjem − terapijo s kortikosteroidi in radioterapijo, ki 
ji je sledila kemoterapija. Pričakovali smo hiter učinek specifičnega onkološkega zdravljenja 
na mediastinalno tumorsko maso in s tem zmanjšanje pritiska na desni bronh in okolišnje 
strukture.

Poleg specifičnega onkološkega zdravljenja smo zaradi suma na aspiracijsko pljučnico uvedli 
tudi širokospektralno antibiotično zdravljenje, sumili pa smo tudi na ARDS zaradi krvavitve v 
dihalne poti in verjetno tudi aspiracije v leva pljuča.

Bolniku se je stanje hitro izboljševalo, že po nekaj urah smo lahko nižali dodan kisik in prešli 
na tlačno obliko ventilacije z nizkimi tlaki. Verjetno je k temu poleg zgoraj navedenega zdravlje-
nja pripomogla tudi perikardialna izpraznitvena punkcija.

Test spontanega dihanja, ki sledi nižanju dihalne podpore, lahko izvedemo na dva načina, bodisi 
s poskusom dihanja na T člen, bodisi z nizko tlačno podporo. Vsak od načinov ima svoje prednosti.

Pri našem bolniku smo uporabili prevajanje prek nižanja tlačne podpore in nato poskus di-
hanja prek T člena.

Prevajanje na spontano dihanje pri našem bolniku večkrat ni bilo uspešno zaradi delirija, 
ki smo ga uspešno zdravili z deksmedetomidinom in nefarmakološkimi ukrepi, ter slabe moči 
dihalnih mišic ob hudi kaheksiji in zdravljenju s kortikosteroidi, s katerimi še nismo mogli pre-
nehati. Bolnika smo sicer ves čas ob delujočih prebavilih enteralno hranili ter parenteralno doh-
ranjevali, stanje smo spremljali z bioimpendanco. Za manjše dihalno delo smo skrajšali tubus (in 
s tem zmanjšali upor v dihalnih poteh), napačno pa so bili naši TSD na T člen predolgi, saj so 
namesto od 30 do 120 minut, kot je priporočeno v literaturi, trajali več ur. Poleg tega tudi med 
posameznimi testi ni bilo dovolj počitka za dihalne mišice.
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Pred prvo ekstubacijo smo bronhoskopsko preverili prehodnost desnega glavnega bronha. 
Ta je bil videti bolje prehoden. Bolnik je potreboval nizek dodan kisik in RTG pc ni kazal ev. 
pomembnih infiltratov. Ves čas smo izvajali aktivno razgibavanje, mobilizirali smo ga do po-
sedanja s pomočjo in samostojnega sedenja. Po moči ekstremitetnih mišic smo sodili na dobro 
zmogljivost dihalnih mišic, nismo pa izvedli testa maksimalnega inspiratornega napora. Ekstu-
bacija je bila neuspešna zaradi nezmožnosti izkašljevanja in verjetno tudi posledične izčrpanosti 
dihalnih mišic. Utrujenost dihalnih mišic verjetno ni bila primaren vzrok, saj v plinski analizi 
arterijske krvi ni bilo videti hiperkapnije, poglabljala pa se je hipoksemija, ki je nato vplivala na 
moč dihalnih mišic. Potrebni sta bili ponovna intubacija in mehanska ventilacija. Pozneje se je 
izkazalo, da gre tudi za nov zagon pljučnice; infiltratov na RTG pc takrat morda še ni bilo videti 
zaradi nevtropenije.

Naše zdravljenje je nato vključevalo ponovno višjo podporo mehanske ventilacije za počitek 
dihalnih mišic, širokospektralno antibiotično terapijo, poleg respiratorne tudi lokomotorno fizi-
oterapijo, bolnik pa je prejel tudi depo anabolnega hormona testosterona, po čemer velikokrat 
opažamo hitro izboljšanje prehranskega stanja. Ob taki terapiji je bila 8 dni po prejšnji neuspeli 
nato ekstubacija uspešna in bolnik je bil naslednji dan mobiliziran do hoje in premeščen na od-
delek, kjer je prejel naslednji cilklus kemoterapije, nato pa je bil odpuščen domov do nadaljevanja 
specifičnega zdravljenja.

Zaključek

Vsak dan umetne ventilacije zmanjša možnost preživetja kritično bolnega bolnika, zato je treba 
čim prej odpraviti vzrok respiratorne insuficience, ki je privedel do potrebe po mehanski venti-
laciji, zaznati primeren čas za prevajanje na spontano dihanje in TSD, opredeliti vzroke, če to ne 
uspe, opredeliti vzroke neuspele ekstubacije oz. jih po možnosti predvideti vnaprej ter narediti 
načrt za specifične ukrepe po neuspeli ekstubaciji, da je ta v končni fazi uspešna.

Klinični primer prikazuje kompleksnost in raznolikost dejavnikov, ki lahko vplivajo na težav-
no odvajanje od ventilatorja, ter pomen sistematičnega pristopa s kliničnim pregledom, labora-
torijskimi testi in uporabo slikovnih metod vključno z UZ.
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Klinični primer: Ventilacija otroka

Primož Herga, Tanja Dukić Vuković

Povzetek

Med otroki so utopitve še vedno drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi poškodbe. Utopitve, ki 
se ne končajo s smrtnim izidom (ang. nonfatal drowning), so nekaj 100-krat bolj pogoste. V pri-
spevku bomo predstavili klinični primer utopljenega otroka, s poudarkom na dihalni odpovedi 
in njenem zdravljenju. Opisana so osnovna patofiziološka načela utopitev in osnovna načela me-
hanske ventilacije tovrstnih poškodb.

Uvod

Utopitve so v svetu vzrok približno 500.000 smrti vsako leto. Statistiko utopitev, ki se ne končajo s 
smrtnim izidom (ang. nonfatal drowning), je mnogo težje ocenjevati, ocenjuje se, da so tovrstne 
nezgode nekaj 100-krat pogostejše. Pri otrocih se utopitve pogosteje pojavljajo pri dveh staro-
stnih podskupinah – pri otrocih, mlajših od 5 let (neustrezen nadzor skrbnikov), in pri najstnikih 
(15–25 let, v povezavi s tveganim vedenjem, dodatno travmo, uporabo drog, precenjevanjem 
lastnih sposobnosti).

Utopitev je opredeljena kot zadušitev zaradi potopitve v tekočem mediju. Da zadošča kriteriju 
zadušitve, mora ob tem priti do izgube zavesti. Po mnenju nekaterih avtorjev bi lahko kriteriju 
zadušitve zadoščala že aspiracija tekočine v pljuča (»mokra utopitev«) ali obdobje asfiksije zaradi 
laringospazma (»suha utopitev«). Delitev na utopitev v sladki ali slani vodi ni več tako pomemb-
na, čeprav med njima obstaja nekaj patofizioloških razlik.

Patofiziologija

Glavni patološki mehanizem poškodbe pri utopitvi je hipoksemija, ki nastane bodisi zaradi vdora 
vode v pljuča ali zaradi laringospazma ob stiku spodnjih dihal z vodo. Hipoksemija s posledično 
hipoksijo tkiv prizadene vse telesne organe, najbolj pa so nanjo občutljivi možgani. Hipoksemija 
(pogosto še v povezavi s hipotermijo) neredko pripelje do motenj srčnega ritma. To so najpo-
gosteje tahikardija, bradikardija ali atrijska fibrilacija, v povezavi s sindromom dolge QT dobe 
tipa 1 pa lahko pride tudi do malignih motenj ritma. Na EKG lahko vidimo tudi spremembe, ki 
so posledica ishemije miokarda, takotsubo kardiomiopatije, spazma koronarnih arterij ali hipo-
termije. Pri utopitvah pogosto opažamo metabolno in/ali respiratorno acidozo. Možne so tudi 
elektrolitske motnje, te pa navadno niso izjemno hude in same po sebi življenjsko ogrožajoče. 
Izjema so utopitve v nenavadnih medijih, npr. mrtvo morje, ali aspiracija oz. zaužitje velikih 
količin tekočine (več kot 22 ml/kg/TT). Podobno velja za spremembe v cirkulirajočem volumnu 
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krvi – sladka voda potuje prek pljuč v kri in v primeru večje aspiracije (več kot 11 ml/kg) lahko 
povzroči hipervolemijo in dilucijo, aspiracija slane vode pa obratno z osmotskim vlekom proste 
vode iz žil v pljuča povzroči hujši pljučni edem in poveča osmolarnost seruma. Hipoksemija, šok 
in hemoglobinurija ali mioglobinurija lahko poškoduje tudi ledvice z nastankom akutne tubulne 
nekroze. Pride lahko tudi do motenj koagulacije.

Osrednji prizadeti organ pri utopitvi so pljuča. Bolniki so tahidispnoični, nad pljuči so slišni 
pokci in/ali piski. Pomembna aspiracija tako sladke kot slane vode izpere surfaktant, kar vodi v 
nekardiogeni pljučni edem in ARDS. Poslabša se izmenjava plinov prek pljučnih kapilar, pljuča 
postanejo slabše podajna, poveča se potreba po dodatku kisika, potrebujejo večjo dihalno podpo-
ro. Dihalna odpoved se lahko razvije nenadno ali pa počasi (vendar navadno ne dlje kot v 8 urah).

Prikaz primera

Do zdaj zdrav petletni deček je bil sprejet na otroški Oddelek intenzivne medicine (OIM) po 
srčnem zastoju zaradi utopitve. Dečku se je pri igri na zamrzlem ribniku vdrl led, padel je v 1,5 m 
globoko vodo in se utopil. Iz vode ga je po nekaj minutah rešila teta in ga začela oživljati. Ob pri-
hodu reševalne ekipe je bil neodziven, GCS 3. Urgentno so ga intubirali in odpeljali v UKC Lju-
bljana. Ob prihodu je prišlo do srčnega zastoja. Po 50 minutah oživljanja se je ponovno vzposta-
vila spontana srčna akcija. Po reanimaciji so opravili CT glave, prsnih organov in hrbtenice, ki 
niso pokazali poškodb skeleta, CT glave je bil suspekten za difuzni možganski edem, na CT pljuč 
so bila vidna obsežna področja zlivajočih se konsolidacij ter izrazit pljučni edem s prizadetostjo 
več kot 90 % pljučnega parenhima. Po zaključeni diagnostiki je bil sprejet na OIM.

Ob sprejemu na OIM je bil analgosediran, neodziven, hudo podhlajen s temperaturo telesa 
26 °C, zenici sta bili široki, simetrični, na osvetlitev počasi reaktivni. Avskultatorno je bilo nad 
pljuči dihanje slabo slišno, prisotni so bili piski nad celotnimi pljuči. SpO2 90 %, srčna frekvenca 
67/min, krvni tlak 87/56 mmHg.

Prvi izvidi so pokazali hudo laktacidozo (pH 6,87, pCO2 8,16 kPa, pO2 10,9 kPa, BE -20,1, sO2 
0,79, laktat 16,2 mmol/l), levkopenijo, hipokaliemijo, hiperkalciemijo, hiperfosfatemijo, hipergli-
kemijo, povišane jetrne teste ter srčne in mišične encime.

Kljub vazoaktivni podpori z adrenalinom je bil krvni tlak na spodnji še sprejemljivi meji za 
starost, zaradi česar je prejel še polno stresno kritje s hidrokortizonom v trajni infuziji. UZ srca 
po sprejemu je pokazal mejno oslabljeno funkcijo levega prekata kljub inotropni podpori. UZ 
trebuha je pokazal paralitični ileus z manjšo količino anehogene proste tekočine v mali medenici 
ter povišano ehogenost ledvičnega parenhima – znak akutne ledvične okvare. Potrebno je bilo 
diuretično zdravljenje. Odločili so se tudi za alkalizacijo urina zaradi visokega mioglobina in 
njegovih možnih toksičnih učinkov na ledvice.

Ob sprejemu na OIM so bili vidni rentgenski znaki ARDS – v pljučih so bile difuzno prisotne 
alveolarne zgostitve, centralno z zračnim bronhogramom.
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Slika 1.  Rtg p. c. ob sprejemu na OIM – difuzne alveolarne zgostitve nad celotnimi pljuči z zračnim 
bronhogramom

Pri otroku smo najprej začeli z ventilacijo tipa SIPPV (ang. Synchronized Intenmittent Positi-
ve Pressure Ventilation) s frekvenco 30/min, PIP 30 in PEEP 9 cmH2O, FiO2 1. Dodatno smo 
uporabili inhalacijski dušikov oksid (NO). Kljub temu je vztrajala huda laktacidoza s pH 7,02 in 
laktatom 12 mmol/l, pCO2 8 kPa, SpO2 so se gibale med 40 in 60 % kljub prilagajanju ventilacije 
in uvedbi iNO, zaradi česar so dečka prevedli na veno-vensko zunajtelesno membransko oksige-
nacijo (VV ECMO).

Slika 2.  Rtg p. c. po začetku ECMO – še močneje izražene alveolarne zgostitve, znaki plevralnega izliva 
desnostransko, odvzemna ECMO kanila v projekciji spodnje votle vene in povratna ECMO 
kanila v projekciji zgornje votle vene
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Po vzpostavitvi ustreznega ECMO pretoka so se izboljšale SpO2 do 85 %, izboljšala se je plinska 
analiza krvi (pH 7,25, pCO2 6,62 kPa, pO2 6,46 kPa), laktat je začel upadati, lahko smo nižali 
respiratorno podporo na protektivno ventilacijo (IPPV 10/min, Vt 100 ml, PEEP 4 cm H2O, Ti 1 s, 
FiO2 0,21). Zaradi porasta vnetnih pokazateljev dan po sprejemu smo uvedli empirično terapijo s 
piperacilin/tazobaktamom in vankomicinom. Iz aspirata pljuč je bila izolirana bakterija Staphylo-
coccus aureus. Zaradi stanja po srčnem zastoju smo se odločili tudi za zdravljenje s terapevtsko 
hipotermijo. Zaradi možganskega edema je deček prejemal manitol. EEG-preiskave niso pokaza-
le epileptične aktivnosti.

V naslednjih dneh smo ugotavljali postopno izboljšanje stanja, lahko smo nižali in nato uki-
nili hemodinamsko podporo, nižali smo tudi pretoke na ECMO.

Šesti dan po sprejemu so dečka uspešno dekanilirali in nato prevedli na ventilacijo tipa SIMV 
(ang. Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation) s frekvenco dihanja 26/min, dihalnim 
volumnom 140 ml, Ti (ang. Inspiratory Time) 0,7 s, deležem kisika v vdihanem zraku (FiO2) 
0,4, PEEP (ang. Positive End-Expiratory Pressure) 8 cm H2O, PS (ang. Pressure Support) 8 cm 
H2O ob dovajanju dušikovega oksida (iNO). Po ekstubaciji se je stanje dihal začelo kmalu slab-
šati – potreboval je dodatek kisika do 60 %, rentgensko je bil viden obojestranski plevralni izliv, 
atelektaze, znaki intersticijskega zastoja, povečana je bila srčna senca. Omejili smo tekočinski 
vnos in intenzivirali diuretično terapijo, uvedli smo neinvazivno respiratorno podporo (pretok 15 l/
min, FiO2 0,35), ki jo je prejemal štiri dni. Ob tem se je stanje postopoma izboljšalo, dečka so po 
13 dneh zdravljenja na OIM premestili na Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno 
nevrologijo. V naslednjih pregledih pri nevrologu je bilo vidno praktično popolno nevrološko 
okrevanje.

Razprava

Prikazani primer kaže na kompleksnost zdravljenja utopljenega otroka, saj dihalna odpoved s 
hipoksemijo in posledično hipoksijo tkiv prizadene praktično vse otrokove organske sisteme. 
Stanje je bilo v našem primeru dodatno oteženo s hudo podhladitvijo, ki dodatno poslabša he-
modinamsko nestabilnost.

Zdravljenje našega utopljenca se je končalo z dobrim nevrološkim izhodom. Eden od po-
membnejših dejavnikov, ki pripomorejo k dobremu izhodu, je zgodnja in učinkovita reanimacija, 
s poudarkom na učinkovitem predihavanju. Dečka je iz vode hitro rešila teta in ga že takoj na 
terenu začela tudi oživljati. Do prihoda reševalcev je že začel dihati, ni pa se ovedel. Zaradi ne-
odzivnosti je dečka reševalna ekipa na terenu ustrezno intubirala. Ob intubaciji je priporočljivo 
vstaviti tudi gastrično cevko za razbremenitev želodca in evakuacijo morebitne tekočine, ki bi 
jo bolnik lahko med utapljanjem požrl. Kljub temu je prišlo ob prihodu v urgentni center do 
srčnega zastoja. Možni vzroki bi bili elektrolitske motnje, slabšanje dihalne odpovedi z globalno 
hipoksemijo in acidozo ali hipotermija (ob slednji je treba še posebno pazljivo ocenjevati perifer-
ne pulze, saj so ti ob sočasni bradikardiji lahko slabo tipni, ni pa nujno, da je zaradi tega bolnik 
tudi zares ogrožen – za oceno si lahko vzamemo več časa, tudi do 1 minute). Deček je potreboval 
daljše oživljanje. Oživljanja pri podhlajenih bolnikih ne smemo zaključiti, dokler se temperatura 
jedra telesa ne dvigne do 33 °C, saj je v literaturi opisanih več primerov z dobrim nevrološkim 
izhodom kljub dolgim poskusom oživljanja. Zato smo se za zdravljenje z inducirano terapevtsko 
hipotermijo (vzdrževana temperatura jedra telesa 33 °C) odločili tudi ob sprejemu na OIM, saj je 
CT glave že kazal možen možganski edem.

V nadaljnjem poteku je bil poudarek na zdravljenju dihalne odpovedi. Vdor vode v pljuča 
je povzročil hud ARDS s pljučnim edemom. V takem primeru je smiselno uporabiti višji PEEP, 
če to cirkulatorno stanje dopušča. Ob tem so za doseganje zadostnih dihalnih volumnov pot-
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rebni tudi višji inspiratorni tlaki. Deček v našem primeru ni ustrezno odgovoril na zdravljenje 
z umetnim predihavanjem z višjimi tlaki, prav tako pa tudi poskus zdravljenja z inhalatornim 
NO ni imel želenega učinka. Kot rešilno strategijo so izbrali zdravljenje z VV ECMO. Ob tem je 
treba imeti v mislih, da tudi ob ustreznem delovanju ECMO težko dosegamo normalne SpO2, 
saj ECMO lahko oksigenira le del venske krvi, del pa bo obšel mimo kanil ECMO v desno srce 
in pljuča. Tako dobimo v desno srce mešanico oksigenirane in deoksigenirane krvi. Ker SpO2 
oksigenirane krvi ne more preseči 100 %, po tem ko jo zmešamo z deoksigenirano krvjo, vedno 
dobimo nižjo vrednost SpO2. V primeru hude pljučne bolezni se kri tudi ob prehodu skozi plju-
ča ne bo dodatno oksigenirala, zato bo tudi v sistemski obtok prišla le delno oksigenirana kri. 
Ob VV ECMO smo včasih zadovoljni že s SpO2 do 85 %, če se ob tem izboljšuje klinično stanje 
otroka. Ker smo zadostno izmenjavo plinov zdaj dosegali s pomočjo ECMO, smo lahko znižali 
respiratorno podporo z namenom zmanjševanja dodatne ventilatorske poškodbe pljuč.

Stanje pljuč se je po nekaj dneh začelo izboljševati, lahko smo nižali ECMO podporo in ga 
po šestih dneh zdravljenja tudi ukinili. Naslednjega dne je bil deček tudi ekstubiran. Izgleda pa, 
da stanje pljuč vseeno še ni bilo brezhibno, saj se je ob spontanem dihanju z negativnimi tlaki 
v prsnem košu poslabšal pljučni edem, najverjetneje zaradi spremenjene prepustnosti pljučnih 
kapilar. Deček je potreboval večji dodatek kisika, neinvazivno podporo dihanja z visokim preto-
kom (zdravljenje z visokim pretokom) ter intenzivirano diuretično terapijo. Ob tem je bilo stanje 
mogoče obvladati, lahko smo se izognili ponovni intubaciji. Po nekaj dneh se je lahko ukinila tudi 
neinvazivna respiratorna podpora.

Zaključek

Pri utopitvah je v ospredju terapevtskih prizadevanj zdravljenje dihalne odpovedi. Za uspešno 
zdravljenje je pomembno poznati načine in načela mehanske ventilacije. Utopitvi so pogosto 
pridružena še druga stanja, kot so podhladitev, poškodbe, zastrupitve, srčni zastoj, kar dodatno 
pripomore h kompleksnosti obravnave. Pri teh bolnikih je po začetnih stabilizacijskih ukrepih 
nujna premestitev v ustrezno intenzivno enoto in interdisciplinarno zdravljenje.
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Patofiziologija kardiovaskularnega sistema, 
osnove zdravljenja hemodinamsko nestabilnih 
bolnikov in osnove hemodinamskega nadzora

Miha Mežnar, Uroš Kovačič

Izvleček

Hemodinamska nestabilnost je eden od najpogostejših vzrokov za sprejem bolnikov na oddelek 
intenzivne medicine. Za razumevanje kliničnega stanja, ustrezno izbiro metode nadzora in tera-
pevtskih ukrepov je ključno poznavanje patofizioloških mehanizmov, ki so privedli do cirkulatorne 
odpovedi. Natančen in usmerjen klinični pregled sicer ni dovolj zanesljiv, a omogoča pravilno in 
racionalno uporabo natančnejših, pogosto invazivnejših metod hemodinamskega nadzora. Cilj na-
tančne hemodinamske ocene je oceniti arterijski tlak in njegovo zadostnost, pretok in njegovo zado-
stnost, srčno polnitev ter funkcijo srca. Zaradi ocene odziva na zdravljenje zlasti pri kompleksnejših 
bolnikih priporočamo neprekinjen nadzor relevantnih kazalcev. Metode se med seboj dopolnjujejo. 
Zdravljenje, ki temelji na zagotavljanju zadostnega pretoka, je povezano z manjšo umrljivostjo. 

Uvod

Hemodinamsko nestabilnost opredelimo kot stanje, v katerem trenutni transport kisika (ang. 
oxygen delivery, DO2) ne zadošča za trenutne presnovne potrebe tkiv. Ker je (pre)pozno zdravlje-
nje povezano s slabim izidom, je zgodnja prepoznava hemodinamske nestabilnosti ena od temelj-
nih nalog vsakega zdravnika, ki se ukvarja s kritično bolnimi. Hemodinamsko oceno začnemo z 
natančnim in usmerjenim kliničnim pregledom, ki ga nadgradimo z objektivnejšimi metodami, 
kot so laboratorijska analiza krvi, ultrazvočna preiskava srca in invazivnejše metode hemodinam-
skega nadzora. S hemodinamskim nadzorom želimo opredeliti funkcijo srca, oceniti polnitev, 
pretok in njegovo zadostnost. Osnovni cilj zdravljenja hemodinamske nestabilnosti je zagotavlja-
nje zadostnega transporta kisika in normalno delovanje organov. 

Osnove fiziologije kardiovaskularnega sistema

Pretok krvi skozi posamezen organ je sorazmeren arteriovenski razliki tlaka in obratno sorazme-
ren uporu proti toku krvi. V fizioloških razmerah omogoča vzporedna vezava organov v sistem-
skem krvnem obtoku s spreminjanjem lokalnega upora v mikrocirkulaciji ločeno uravnavanje 
krvnega pretoka glede na trenutne presnovne potrebe posameznih organov, pri tem pa – zaradi 
hkratnega uravnavanja sistemskega arterijskega tlaka in lokalnega upora – pretok skozi druge, 
predvsem ključne organe (npr. možgane), ni moten.
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Če zgoraj navedeno zakonitost prekrvitve posameznega organa prenesemo na sistemski krvni 
obtok, je velikost tlačne razlike praktično enaka vrednosti tlaka v aorti, ki je običajno enak tlaku v 
velikih arterijah (AT), celotni pretok skozi krvna obtočila je enak MVS, lokalna upornost pa je enaka 
skupnemu (sistemskemu) perifernemu uporu (PU). Od tod sledi temeljna zakonitost: AT = MVS x 
PU. Iz enačbe sledi, da samo iz velikosti MVS ne moremo sklepati na velikost AT. V šokovnem stanju 
je AT, ki določa perfuzijski tlak za posamezne organe (arteriovenska razlika tlakov), prenizek, da bi 
vzdrževal zadosten pretok krvi skozi organe. Iz enačbe lahko neposredno sklepamo o vzroku za hi-
potenzijo in zato posredno lahko tudi o sistemskih hemodinamskih razlogih za neustrezno prekrvi-
tev tkiv: (1) padec MVS in/ali (2) padec PU. Če je vzrok hipotenzije padec MVS, je treba ugotoviti, ali 
je vzrok tega zmanjšana polnjenost srca ali zmanjšana črpalna funkcija srca. Pri tem nam pomaga, če 
si v spomin prikličemo »holistično« grafično analizo hemodinamskih sprememb po Guytonu (glej 
sliko 1), ki na istem diagramu prikazuje krivulji (1) črpalne funkcije (dejavnosti) srca v odvisnosti od 
tlaka v atriju in (2) venskega priliva (VP) v srce v odvisnosti od tlaka v desnem atriju (PDA). 

Slika 1.  Analiza vzroka hemodinamske nestabilnosti in učinkov zdravljenja z Guytonovim diagramom. Ta 
hkrati prikazuje krivuljo črpalne funkcije (dejavnosti) srca (MVS – minutni srčni iztis – v odvisnosti 
od polnilnega tlaka za prekat – PDA; tlak v atriju), kar ponazarja Frank-Starlingov zakon odvisnosti 
utripnega volumna prekata od končnega diastoličnega volumna (KDV; za lažje razumevanje tudi 
prikazan na abscisi) in krivuljo venskega priliva (VP) v srce v odvisnosti od PDA. Velja, da sta VP in MVS 
v stacionarnem stanju enaka, zato trenutno delovno točko srčno-žilnega sistema (PDA in ustrezen 
MVS) določa presečišče obeh krivulj (presečišče prekinjenih krivulj v točki A v diagramu velja za zdravo 
osebo). Tlak v presečišču krivulje VP in abscise predstavlja srednji cirkulacijski (sistemski) tlak (SCP), 
ki izraža polnjenost žilja in je odvisen od volumna krvi in kompliance žilja. VP je sorazmerno odvisen 
od gradient tlakov za venski priliv (razlika med SCP in PDA) in venske rezistence. V razmerah in vivo, 
pri delujočem srcu, dejansko ne moremo izmeriti SCP (zato tudi ne gradienta tlakov za VP), lahko 
pa izmerimo PDA oz. klinično pogosteje centralni venski tlak. V kliničnih razmerah lahko natančno 
izmerimo AT, MVS, PDA in tudi KDV, izračunamo pa PU. Te meritve nam sicer olajšajo odločitev o 
zdravljenju, vendar pa izmerjene številke nikoli niso povsem točne, saj nekaterih parametrov (npr. 
tlakov v perikardu ali v prsišču) običajno ne poznamo in ne upoštevamo. Opozoriti velja, da je PDA 
pravzaprav odvisna spremenljivka, četudi je grafično prikazana na osi x! Centralni venski tlak oz. PDA je 
treba vedno ocenjevati skupaj z drugimi hemodinamskimi parametri ter jih integrirati v celostno analizo 
venskega priliva in dejavnosti srca hkrati. Glede na hemodinamske odzive domnevamo o premikih 
krivulj, natančnega položaja in naklona posameznih krivulj ne moremo določiti. Pri zmanjšanju 
volumna krvi in venodilataciji se krivulja VP premakne v levo in navzdol (krivulja 1), v primeru odpovedi 
srca kot črpalke pa se krivulja dejavnosti srca premakne v desno in navzdol (krivulja 2). V obeh primerih 
se delovna točka srčno-žilnega sistema premakne navzdol (točki B in C). Izmerimo padec MVS, pri 
čemer je za prvi primer značilen padec PDA in tudi KDV, za drugi primer pa povečan PDA.  
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Z meritvami določimo trenutno delovno točko srčno-žilnega sistema in sklepamo o premiku 
obeh krivulj, ne moremo pa določiti natančnega naklona in platoja krivulj, ker ne poznamo drugih 
spremenljivk (lastnosti) prizadetega srca in ožilja. Šele po nadomeščanju znotrajžilnega volumna z 
infuzijo tekočine lahko ugotovimo, ali se nahajamo na strmem delu krivulje dejavnosti srca (MVS se 
po infuziji poveča) ali na njenem platoju (največji možen MVS za trenutno črpalno funkcijo srca).

Ventrikulo-arterijska soodvisnost

Dinamična interakcija med srcem in arterijskim sistemom (t. i. ventrikulo-arterijska odvisnost ali 
V–A spajanje) omogoča srčno-žilnemu sistemu učinkovito zagotavljati primeren MVS in AT ter 
s tem optimizirati področno prekrvitev pri najmanjši energetski obremenitvi sistema. Razmerje 
med končnim sistoličnim tlakom in sistoličnim volumnom LV opredeljuje elastanco levega prekata 
(Ees), razmerje med končnim sistoličnim tlakom in utripnim volumnom LV pa arterijsko elastanco 
(Ea). Izkaže se, da je učinkovitost srčno-žilnega sistema optimalna ob ujemanju Ea/Ees blizu 1. V 
tem primeru LV zagotovi primeren utripni volumen ob najmanjši porabi energije. Pokazali so, da so 
terapevtski ukrepi učinkovitejši, če temeljijo na prepoznavanju in razumevanju V–A nesorazmerja 
(razklopitve), kar se lahko zgodi tako v primerih zmanjšane Ees (npr. akutno sistolično popuščanje, 
tahikardija) ali povečane Ea (npr. akutno povišan arterijski tlak), ocena razmerja Ea/Ees pa ponuja 
dodatno možnost v razumevanju in pojasnjevanju patofiziologije hemodinamske nestabilnosti tudi 
pri drugih stanjih (npr. septični šok ali disfunkcija desnega prekata).

Cirkulatorna odpoved in šok

Šok najlaže opredelimo kot klinično stanje, pri katerem srčno-žilni sistem ne zmore zagotoviti za 
trenutne presnovne potrebe zadostnega transporta kisika. Posledica je celično disoksija – nezmo-
žnost celice, da z zadostno porabo kisika zagotavlja aerobni metabolizem. Ko odpovejo kompen-
zatorni mehanizmi, od katerih je najpomembnejši povišana ekstrakcija kisika s hemoglobina (to 
lahko zaznamo z meritvijo zasičenosti hemoglobina s kisikom v mešanovenski ali osrednjevenski 
krvi), se začne povečevati raven laktata. 

Transport kisika opredeljujeta vsebnost kisika v arterijski krvi (odvisna od koncentracije he-
moglobina in zasičenosti hemoglobina s kisikom) in minutni srčni iztis: 

DO2 = CO x (1,39 x [Hb] x SaO2). 

DO2 = transport kisika v mL/min, CO = minutni srčni iztis v L/min, 1,39 = vezavna kapaciteta hemoglobina za kisik v mL/g, [Hb] = koncentracija hemoglobina 
v arterijski krvi v g/L, SaO2 = zasičenost hemoglobina s kisikom v odstotkih

Nezadostna tkivna prekrvitev se kaže z odpovedjo normalnega delovanja organov. V širšem 
smislu je hemodinamsko nestabilen tudi bolnik, pri katerem zadostno prekrvitev dosežemo z 
medikamentozno ali mehansko podporo krvnemu obtoku. Nezadostna prekrvitev je lahko tudi 
področna in prizadene le določen organ.

Cirkulatorna odpoved nastane zaradi enega od 4 vzrokov ali njihove kombinacije:
1. zmanjšanje venskega priliva zaradi izgube cirkulirajočega volumna (hemoragični, hipovole-

mični šok),
2. izguba črpalne funkcije srca bodisi zaradi znižane krčljivosti (npr. pri akutnem miokardnem 

infarktu) bodisi zaradi bradikardnih ali tahikardnih motenj srčnega ritma,
3. obstrukcija pretoka (npr. zaradi masivne pljučne embolije, tamponade osrčnika ali tenzijske-

ga pnevmotoraksa),
4. maldistribucija pretoka zaradi izgube žilnega tonusa (npr. anafilaksija, sepsa).
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Spodnja tabela prikazuje parametre srčno-žilnega sistema pri posameznih oblikah šoka.

Tabela 1.  Hemodinamski parametri pri posameznih oblikah šoka

Vrsta šoka Začetne hemodinamske spremembe v sistemskem obtoku
MVS polnitev srca PU C SCP AT SvO2

hipovolemični ↓ ↓ ↑ ↓ ↓↓↓↓ ↓ ↓
kardiogeni ↓↓↓↓ ↑ ↑ ↓ N ↓ ↓↓
obstruktivni ↓ ↓↓↓↓* ↑ ↓ N ↓ ↓
distributivni ↑ (N) ↓ (N) ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓ ↓ ↑(N,↓)

Začetne hemodinamske spremembe v cirkulaciji določajo primarna hemodinamska motnja in hitri kompenzacijski mehanizmi. S krepkim tiskom in večjimi 
puščicami so označene primarne hemodinamske motnje in njihove spremembe pri določeni vrsti šoka (pri tem privzamemo, da so kompenzatorni me-
hanizmi izklopljeni). Za vsako vrsto šoka so prikazane tudi tipične spremembe, ki se pojavijo v sklopu začetnih temeljnih kompenzacijskih mehanizmov. 
MVS – minutni volumen srca, PU – sistemski upor, C – kapaciteta žilja (vene), SCP – srednji cirkulacijski tlak, AT – arterijski tlak, SvO2 – zasičenost mešane 
venske krvi s kisikom, N – normalno

Osnove hemodinamskega nadzora

Dobre metode hemodinamskega nadzora so tiste, s katerimi lahko (po možnosti neprekinjeno) 
merimo arterijski tlak, minutni srčni iztis, spremenljivke, ki ga določajo (npr. kazalce srčne pol-
nitve), ter kazalce njegove zadostnosti.

Ugotavljanje hemodinamske nestabilnosti pri bolniku

Pri bolniku najprej izvedemo natančen in usmerjen kliničen pregled. Ta nam omogoči takojšnjo 
začetno hemodinamsko oceno ter omogoča pravilen in racionalen izbor kompleksnejših metod 
hemodinamskega nadzora.

Klinična ocena hemodinamskega stanja

S klinično oceno seveda ne moremo izmeriti natančnih vrednosti spremenljivk, ki opredeljujejo tran-
sport kisika, lahko pa ocenimo krvni tlak, polnitev levega in desnega prekata ter zadostnost pretoka.

Klinična ocena arterijskega krvnega tlaka

S palpiranjem centralnih in perifernih pulzov lahko ocenimo krvni tlak. Da zatipamo pulz na eni 
od osrednjih arterij, mora ta znašati vsaj 50 mmHg. Merjenje tlaka s sfigmomanometrom spada v 
osnovni klinični pregled. Možno je, da na ta način izmerjen krvni tlak ne izraža dejanske vrednosti.

Klinična ocena polnitve desnega prekata

Z opazovanjem notranjih jugularnih ven in njihovih pulzacij lahko ocenimo osrednji venski tlak 
(CVP). Absolutna ocena se je izkazala za nezanesljivo, če pa želimo oceniti le, ali je CVP znižan, 
normalen ali povišan, se taka ocena izkaže kot dokaj zanesljiva tudi pri umetno predihavanih 
bolnikih. Klinična ocena CVP slabo opredeljuje odzivnost na tekočine.

Klinična ocena polnitve levega prekata

Klinično ni mogoče oceniti tlaka v levem preddvoru. Z avskultacijo lahko ugotovimo pljučno 
kongestijo ali prisotnost tretjega srčnega tona, ki govorita v prid povišanemu tlaku, vendar se je 
tudi ta klinična ocena pri kritično bolnih pokazala kot nezanesljiva.
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Klinična ocena zadostnosti pretoka

Z oceno toplote in barve kože ter hitrosti kapilarne polnitve lahko dokaj zanesljivo ocenimo 
zadostnost minutnega srčnega iztisa, ne moremo pa oceniti njegove absolutne vrednosti. Če so 
klinični znaki nezadostne perfuzije (mrzla, bleda akra, počasna kapilarna polnitev) vztrajali tudi 
po stabilizaciji makrohemodinamskih kazalcev, so zanesljivo napovedovali vrednost laktata. T. i. 
»mottling score« – ocena velikosti področja marmorirane kože okrog kolen zanesljivo napove-
duje umrljivost hemodinamsko nestabilnih bolnikov. Ob nezadostnem pretoku lahko klinično 
ugotavljamo tudi znake odpovedovanja nekaterih organov – motnje zavesti, oligo- in anurijo, 
znake nezadostne miokardne prekrvitve, kot so stenokardija in motnje srčnega ritma.

Osnovne biokemijske, funkcionalne in radiološke preiskave

Z biokemijsko analizo arterijske in venske krvi na preprost način določimo dejavnike sistem-
skega DO2 – koncentracijo hemoglobina, PaO2 in SaO2 ter kazalce njegove zadostnosti – laktat, 
SvO2 in ScvO2. Poleg tega nam biokemijska analiza lahko ponudi koristne informacije o etiologiji 
šoka (nizek Hb – anemija, krvavitev, povišan troponin, proBNP – popuščanje srca, vnetni kazalci 
– sepsa). Dodatno lahko opredelimo delovanje posameznih organov (dušični retenti, jetrni testi, 
testi koagulacije …).

Vsakemu bolniku s sumom na hemodinamsko nestabilnost posnamemo EKG in naredimo 
rentgenogram prsnih organov. Z EKG objektivno opredelimo morebitne motnje srčnega ritma ali 
ishemijo srčne mišice, z rentgenogramom prsnih organov pa dodatno znake popuščanja srca ali 
povišane prepustnosti alveolokapilarne membrane, odkrijemo pa lahko tudi vzroke za hemodi-
namsko nestabilnost (npr. pnevmonični infiltrat).

Metode hemodinamskega nadzora

Ko pri bolniku ugotovimo hemodinamsko nestabilnost (klinični znaki, hipotenzija, povišan lak-
tat, znižana SvO2 ali ScvO2), moramo izbrati preiskave, s katerimi bomo bolnikovo stanje na-
tančneje opredelili. Izbira metode hemodinamskega nadzora je odvisna od bolnikovega stanja, 
razpoložljive opreme, znanja in izurjenosti osebja na oddelku. Ne glede na metodo si moramo ob 
koncu natančne hemodinamske ocene odgovoriti na vprašanja:
• Kolikšen je arterijski tlak in ali je zadosten?
• Kolikšen je pretok in ali je zadosten? 
• Je pretok ohranjen za ceno povišanih polnilnih tlakov?
• Kakšna je funkcija srca?
• Kolikšna je srčna polnitev in ali je zadostna?

Arterijski tlak

Najnižjo vrednost arterijskega tlaka, ki še omogoča zadostno prekrvitev organov, moramo dolo-
čiti individualno za vsakega bolnika. Pri hemodinamsko nestabilnih priporočamo neprekinjeno, 
invazivno merjenje.

Pretok in njegova zadostnost

Globalni pretok predstavlja minutni srčni iztis (ang. cardiac output – CO), ki ga lahko merimo 
sorazmerno enostavno z več metodami. Običajno oceno pretoka začnemo z ultrazvočno preiska-
vo srca, ki pa ne omogoča neprekinjenega merjenja. Od obposteljnih metod sta se za vsakdanjo 
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uporabo na intenzivnih oddelkih kot najuporabnejši izkazali termodilucijska metoda in metoda 
analize krivulje pulznega vala.

Od kazalcev zadostnosti pretoka sta se kot najuporabnejši izkazali zasičenost hemoglobina 
s kisikom v mešanovenski krvi (SvO2) in osrednjevenski krvi (ScvO2), ki ju lahko merimo ne-
prekinjeno, spremembe vrednosti pa hitro sledijo spremembam bolnikovega stanja, kar je zlasti 
pomembno pri nenadnih poslabšanjih ali spremljanju odziva na zdravljenje.

Srčna funkcija

Funkcijo srca sicer posredno izraža tudi izmerjen minutni srčni iztis, vendar le ultrazvočna prei-
skava omogoča oceno dimenzij srčnih votlin, funkcije obeh prekatov, srčnih zaklopk in osrčnika. 
Pomembno je ugotoviti tudi, ali srce ohranja zadosten pretok le na račun povišanih polnilnih tla-
kov (srčno popuščanje). Ultrazvočna preiskava je ključna tudi pri identifikaciji nekaterih vzrokov 
za cirlulatorno odpoved (pljučna trombembolija, tamponada, pnevmotoraks, črpalna odpoved 
srca …).

Zadostnost polnitve

Večina sistemov, ki omogoča merjenje pretoka, omogoča tudi določitev številnih dinamičnih in 
statičnih, tlačnih in volumskih kazalcev srčne polnitve. Za podrobnosti glej ustrezno poglavje.

Osnove zdravljenja hemodinamske nestabilnosti

Pri bolniku s cirkulatorno odpovedjo je zdravljenje vedno usmerjeno v odpravo vzroka (etiolo-
ško), vendar je nemudoma (že pred dokončno opredelitvijo vzroka za nastanek šoka) treba začeti 
podporno zdravljenje.

Cilj zdravljenja je zagotoviti zadosten perfuzijski tlak ter za trenutne presnovne potrebe za-
dosten transport kisika. Če je težava v vsebnosti kisika v arterijski krvi, po potrebi korigiramo 
anemijo ali hipoksemijo.

Če je težava v nezadostnem pretoku, poskušamo odpraviti vzrok (glej tabelo 1). V večini 
primerov bomo zdravljenje začeli z infuzijo tekočin. Če je bolnik tekočinsko odziven, bomo z 
infuzijo tekočin povišali utripni volumen levega prekata (glej sliko 1) in s tem tudi globalni pre-
tok. Dvig MVS z optimizacijo polnitve je energetsko mnogo bolj ugoden kot dvig MVS z infuzijo 
inotropnih zdravil. Če nam z infuzijo tekočin ne uspe vzpostaviti zadostnega perfuzijskega tlaka, 
uporabimo vazopresorje. V večini primerov je zdravilo izbora noradrenalin. Inotropna zdravila 
(dobutamin, levosimendan, milrinon …) uporabimo takrat, ko so pri bolnikih kljub optimizaciji 
srčne polnitve prisotni znaki nezadostnega pretoka (npr. znižana SvO2), z ultrazvočno preiskavo 
srca pa ugotovimo oslabljeno krčljivost miokarda. V stanju cirkulatorne odpovedi je pomembno 
tudi zmanjšati presnovne potrebe, na primer z odvzemom dihalnega dela (mehansko prediha-
vanje pri kardiogenem šoku), znižanjem telesne temperature, sedacijo … V primeru na medika-
mentozne ukrepe rezistentne cirkulatorne odpovedi ob črpalni odpovedi srca uporabimo metode 
mehanske podpore cirkulaciji (npr. V-A ECMO).

Zaključek

Vzroke hemodinamske nestabilnosti lahko pojasnimo, če smo pozorni na naslednja kritična 
mesta v srčno-žilnem sistemu: 1) venski priliv v desno srce (preload), 2) intrinzična črpalna 
funkcija srca (kontraktilnost miokarda, frekvenca in ritem), 3) prekapilarna arteriolokonstrikcija 
oz. PU (afterload), 4) mikrocirkulacija (arteriovenski šanti, izmenjava tekočine in metabolitov 
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ter prepustnost kapilarne stene), 5) postkapilarna upornost venul, ki pomembno kontrolira tudi 
kapilarni hidrostatski tlak, 6) venska kapaciteta, ki se lahko pomembno poveča in tako kritično 
zniža venski priliv oz. preload, 7) obstrukcija pretoka krvi.

Pri hemodinamsko nestabilnih kritično bolnih je zato pravočasna in pravilna ocena srčne 
funkcije, polnitve, pretoka in zadostnosti le-tega odločilna za v zagotavljanje zadostnega tran-
sporta kisika usmerjeno zdravljenje. Oceno začnemo z usmerjenim kliničnim pregledom, ki ga 
nadgradimo s temeljnimi laboratorijskimi preiskavami. Čim prej opravimo ultrazvočno preiska-
vo srca, z njo opredelimo srčno funkcijo, ocenimo polnitev in pretok. Pri bolnikih, ki se slabo 
ali se sploh ne odzovejo na začetne terapevtske ukrepe, bomo verjetno potrebovali naprednejše 
metode hemodinamskega nadzora z invazivnim merjenjem arterijskega tlaka in po možnosti 
neprekinjenim merjenjem kazalcev polnitve, pretoka in njegove zadostnosti.
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Interakcije pljuča – srce in vpliv mehanske 
ventilacije na hemodinamiko

Peter Radšel

Izvleček

Negativen tlak v inspiriju poviša venski priliv v desno srce – utripni volumen desnega prekata 
se poviša. Negativen intraplevralni tlak med spontanim vdihom manj vpliva na levi prekat. Le v 
ekstremnih razmerah lahko klinično pomembno poviša poobremenitev levega prekata.

Umetna ventilacija s pozitivnim tlakom dvigne tlak v prsni votlini, kar poviša tlak v desnem 
preddvoru. Posledično se zmanjša tlačna razlika med ekstra in intratorakalnimi venami – manjši 
je venski priliv v desni preddvor. Manjša polnitev pa zniža srčni utripni volumen – brez kom-
penzacijskih mehanizmov se zniža tudi minutni volumen srca. Klinično so te spremembe vidne 
predvsem pri stanjih, kjer so kompenzacijski mehanizmi moteni – hipovolemija, vazodilatacija 
itd. 

Uvod

Srce in pljuča nista le neposredno fiziološko povezana pri dobavi kisika telesu, temveč sta tudi 
fizično skupaj v prsnem košu, zato imajo spremembe v intratorakalnih tlakih in volumnih ne-
posreden vpliv na srčno-žilni sistem. 

Fiziološko …

Pri spontanem vdihu pride do znižanja intraplevralnega tlaka, kar poveča venski priliv v desni 
preddvor. Posledično pride do povečanja končnega diastoličnega volumna desnega prekata, kar 
po Frank Starlingovem mehanizmu privede do povečanega utripnega volumna desnega prekata 
(slika 1). Z zakasnitvijo približno dveh utripov povečan pretok skozi pljučno žilje doseže levi 
prekat – poveča se polnitev levega prekata. To po navadi sovpada z izdihom, zato navadno med 
izdihom izmerimo višji sistolični krvni tlak (razlika < 10 mmHg). Dodatno na to razliko vplivata 
povišana poobremenitev levega prekata med vdihom in zmanjšana polnitev levega prekata med 
vdihom zaradi ventrikularne interdependance. Povišana poobremenitev levega prekata je pos-
ledica dejstva, da se plevralni tlak med vdihom zniža bolj, kot pa pade tlak v aorti. Pri zdravem 
človeku je to klinično nepomembno, v primeru visokih negativnih tlakov med vdihom (huda 
obstrukcija dihalnih poti, tujek v dihalih) pa lahko pride celo do pljučnega edema zaradi akutno 
povišane poobremenitve levega prekata. 
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Pri umetni ventilaciji …

Pri pozitivno tlačni umetni ventilaciji se med vdihom poviša tlak znotraj prsnega koša, zato je 
vpliv na venski priliv v desni prekat ravno obraten kot pri spontanem dihanju (slika 1). 

Slika 1.  Vpliv spontanega dihanja in umetne ventilacije na hemodinamičen parameter srca

Pozitiven tlak v prsnem košu poveča pljučni žilni upor (poobremenitev desnega prekata), zato se 
sčasoma končni diastolični volumen desnega prekata povrne na izhodiščno vrednost (slika 2). 
Nizki tlaki in volumni v prsnem košu imajo majhen vpliv na pljučni žilni upor, pri visokih vred-
nostih pa je sprememba lahko klinično pomembna. Pri obeh ekstremih pljučnega volumna je 
žilni upor večji. Pri veliki napihnjenosti pljuč alveoli stisnejo žile, pri nizkem (rezidualnem) vo-
lumnu pljuč pa lahko pride do kolapsa nekaterih alveolov in do lokalne hipoksije, kar povzroči 
lokalno vazokonstrikcijo. Pri umetno ventiliranem bolniku lahko prenizek PEEP pripelje do ko-
lapsa alveolov v bolnih pljučih, prav tako pa lahko bronhoobstrukcija pripelje do prenapihnjenja 
pljuč – v obeh primerih lahko pride do pomembnega povišanja pljučnega žilnega tlaka, kar nega-
tivno vpliva na delovanje desnega prekata.

Zaradi zmanjšanega transpulmonalnega pretoka se zniža priliv v levi prekat, kar skupaj z zniža-
no poobremenitvijo za levi prekat pomeni, da se »trajno« zniža končni diastolični volumen levega 
prekata. Srčni minutni volumen in krvni tlak v aorti padeta med vdihom. Ta padec lahko večinoma 
popravimo z infuzijo tekočin, kar kaže na to, da je zmanjšana polnitev prekata glavna komponenta, 
ki je odgovorna za to spremembo. Variablinost pulznega tlaka (utripnega volumna) z dihanjem 
lahko pri umetno ventiliranih bolnikih uporabimo tudi kot parameter odzivnosti na tekočino. 

Slika 2.  Vpliv pozitivno tlačne ventilacije na desni preddvor in prekat
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Povečano dihalno delo

Pri zdravem človeku predstavlja dihalno delo v mirovanju < 5 % celotne porabe energije v telesu. 
Pri nekaterih bolezenskih stanjih (povečana rezistenca dihalnih poti, zmanjšana podajnost pljuč) 
pa se lahko poraba energije zaradi otežkočenega dihanja poveča celo na 20 % celotne porabe. V 
teh primerih mehanska ventilacija ugodno vpliva na razmerje dobava/poraba kisika v telesu in v 
nekaterih primerih ugodno vpliva na preživetje (npr. kardiogeni šok).

Zaključek

Spontano dihanje je pri kritično bolnih lahko obremenitev za srce.
Zaradi povečanja pljučne žilne rezistence se moramo izogibati hiperinflaciji pljuč in kolap-

som alveolov.
Pozitivno tlačna ventilacija zmanjša venski priliv in zmanjša poobremenitev levega prekata – 

ugodni učinek pri akutnem levostranskem srčnem popuščanju.
Pri začetku umetne ventilacije moramo biti pozorni pri hipovolemičnih in vazodilatiranih 

bolnikih in obratno – pri ukinitvi mehanične ventilacije moramo biti previdni pri hipervolemič-
nih bolnikih in bolnikih s srčnim popuščanjem.
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Prednosti in omejitve ultrazvočne hemodinamične 
ocene

Dušan Štajer

Izvleček 

Ultrazvočna preiskava srca omogoča hitro neinvazivno oceno hemodinamičnega stanja, ki ni manj na-
tančna od ocene z invazivnimi metodami. Omogoča oceno klasičnih hemodinamičnih parametrov, ki so 
sicer prirejeni invazivni hemodinamični oceni, ponuja pa tudi druge parametre, ki jih lahko uporabimo 
za hemodinamično oceno, postavitev diagnoze in oceno ogroženosti bolnika. Ultrazvočna ocena hemo-
dinamike si je v zadnjih desetletjih pridobila prednost pred invazivnimi metodami v intenzivni medicini. 

Uvod

Ultrazvočno preiskavo srca in žilja smo začeli v zadnjih desetletjih rutinsko uporabljati kot prvo 
preiskavo za hemodinamično oceno kritično bolnega, invazivni hemodinamični nadzor s kate-
terizacijo desnega srca pa ostaja kot izhod v sili za tiste bolnike, pri katerih zdravljenje na osnovi 
začetne neinvazivne hemodinamične ocene ni bilo uspešno. Ultrazvočna hemodinamična ocena 
je hitra, uporabna in zanesljiva. Ponuja oceno uveljavljenih hemodinamičnih parametrov, ki izvi-
rajo iz invazivnega hemodinamičnega nadzora, in podatke, ki sami niso klasični hemodinamični 
parametri, vendar pomembno prispevajo k razumevanju bolnikovega hemodinamičnega stanja 
in dodatno prispevajo k diagnozi. Ultrazvočne hemodinamične ocene ne pridobimo pri vseh pre-
iskovancih na povsem enak način, preiskavo prilagodimo bolniku. Izbiramo med ultrazvočnimi 
pristopi, med katerimi so nekateri preprosti in uporabni pri večini preiskovancev, drugi zahtevajo 
izkušnje in poglobljeno znanje izvajalca, tretji pa so uporabni samo v nekaterih okoliščinah. Z 
ultrazvočno preiskavo ne pregledamo samo srca in velikih žil, temveč po potrebi tudi prsni koš, 
trebuh, periferne žile in druge predele. Takšna preiskava ni rutinska in jo sproti prilagodimo bol-
niku, vedno pa je cilj tako postavitev diagnoze kot tudi hemodinamična ocena. 

Razlike med invazivno in ultrazvočno hemodinamično oceno

Za razliko od invazivne hemodinamične ocene, pri kateri merimo tlake in pretoke, merimo z ul-
trazvokom dimenzije in hitrosti ter amplitudo in hitrost gibanja srčnih struktur in krvi. Invazivna 
hemodinamična ocena je zaradi daljše tradicije še vedno temelj pouka hemodinamike, zato po-
gosto izražamo rezultate ultrazvočne ocene hemodinamike s parametri invazivne hemodinami-
ke. Postopno se uveljavljajo ultrazvočni morfološki in funkcionalni hemodinamični parametri, ki 
jih ne izražamo s tlakom ali pretokom. 
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Izvedba ultrazvočne hemodinamične ocene je hitrejša, cenejša in manj obremenjujoča za bol-
nika kot invazivna ocena, zato si je v praksi pridobila prednost pri začetni obravnavi kritično 
bolnih.

Omejitveni dejavnik pri ultrazvočni hemodinamični oceni je lahko slaba preglednost bolni-
ka, predvsem pri transtorakalni preiskavi (TTE). Slaba preglednost pri TTE je lahko posledica 
bolnikove konstitucije, neoptimalnega položaja bolnika pri preiskavi, ovire za postavitev pretvor-
nika na ultrazvočno okno (npr. pooperativna rana) in nezmožnost sodelovanja bolnika. Pri slabi 
preglednosti s TTE lahko opravimo transezofagealno preiskavo, ki praktično ni obremenjujoča 
za intubiranega in uspavanega bolnika, zahteva pa dodatno znanje izvajalca. 

Meritve pri ultrazvočni hemodinamični oceni so bolj odvisne od usposobljenosti izvajalca 
kakor invazivne meritve; izvajalec praviloma ni specialist slikovne diagnostike in pogosto ima 
na voljo manj kakovostno opremo za delo v bolj zahtevnih pogojih dela. Po drugi strani pa je 
vrednotenje invazivnih meritev na splošno bolj zahtevno od vrednotenja ultrazvočnih meritev. 
Najpomembnejši primer je, da se je vrednotenje predobremenitve levega in desnega srca s kate-
trsko meritvijo končnih diastoličnih tlakov pokazalo kot premalo zanesljivo in da so potrebne 
dinamične meritve s terapevtskim poskusom. 

Kot omejitev ultrazvočne ocene se v nekaterih okoliščinah kaže tudi to, da ocena ni kontinu-
irana. Ultrazvočno oceno lahko sicer poljubno ponavljamo ter sledimo bolezenskim spremem-
bam in uspehu zdravljenja, kar večinoma zadošča. Invazivne meritve so neprekinjene, vendar jih 
praviloma ne vrednotimo neprekinjeno. 

Metode za izračun hemodinamičnih parametrov (npr. minutnega srčnega volumna) iz ultra-
zvočnih meritev so manj natančne, če preiskovanec ni v rednem ritmu; običajni izračuni temeljijo 
na enem utripu, ki je pri npr. atrijski fibrilaciji vsakič drugačen. Podobno velja tudi za posamezne 
invazivno pridobljene parametre (npr. za oceno polnitve srca iz nihanja krivulje sistemskega ar-
terijskega tlaka). 

Indikacije za hemodinamično oceno

Indikacije za neinvazivno ali invazivno hemodinamično oceno vključujejo hemodinamično 
nestabilnost (hipotenzija, šok, srčni zastoj), neopredeljeno dihalno stisko (kjer najprej ločuje-
mo med srčnim in pljučnim vzrokom), neuspešno odvajanje od predihavanja (iščemo srčne in/
ali pljučne vzroke) in vsa stanja, pri katerih bi z ovrednotenjem hemodinamike lažje postavili 
pomembno diagnozo. Ultrazvočna ocena hemodinamike doprinese še dodatne morfološke in 
funkcionalne podatke in je tudi zato primernejša za začetno oceno. Primernejša je tudi za oceno 
pri neobičajnih hemodinamičnih stanjih, kot jih srečamo pri šantih v srcu (npr. ob rupturi preka-
tnega pretina) in pri zdravljenju z zunajtelesnim krvnim obtokom (ECMO), kjer desnostranska 
srčna kateterizacija pri hemodinamičnem nadzoru odpove.

Najpogosteje uporabljane ultrazvočne tehnike za hemodinamično oceno 

Polnitev desnega in levega prekata

Ocena polnitve (predobremenitve) prekatov nas vodi pri hemodinamičnih ukrepih, s katerimi 
želimo povečati ponudbo kisika pri kritično bolnem. Najpomembnejši omejitvi invazivno izmer-
jenega končnega diastoličnega tlaka v prekatu (ki ga pogosto še uporabljamo za oceno polnitve 
prekatov) sta, da ta tlak ni enak polnitvenemu tlaku (tega bi morali izmeriti transmuralno) in da 
je predobremenitev srčnih mišičnih vlaken odvisna tudi od geometrije prekata in strukture stene 
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prekata. Ultrazvočne metode ocene polnitve temeljijo na dimenzijah srčnih votlin in spodnje 
vene kave, ki jih tudi ne moremo vrednotiti, ne da upoštevamo okoliščine, v katerih smo jih izme-
rili. Tako invazivno kot neinvazivno oceno polnitve najbolj zanesljivo izvedemo z opazovanjem 
učinka intervencije, npr. s poskusom obremenitve s tekočino ali s pasivnim dvigom nog. 

Osrednji venski tlak pri oceni polnitve desnega srca
Osrednji venski tlaki lahko merimo neposredno, bolj pogosto pa ga ocenjujemo ultrazvočno iz 
premera in kolapsa premera spodnje votle vene pri globokem spontanem vdihu (tabela 1). Pri 
umetnem predihavanju se tlak v osrčniku zviša, pri istem osrednjem venskem tlaku je trans-
muralni tlak v desnem prekatu manjši kot pri spontanem dihanju. Pri bolnikih, ki jih prediha-
vamo, ocenjujemo, da kolaps premera spodnje votle vene v izdihu za ≥ 15 % napoveduje, da je 
bolnik odziven na obremenitev s tekočino (ne vemo pa, ali bo bolniku tekočina koristila). 

Tako izmerjeni kot tudi ultrazvočno ocenjeni osrednji venski tlak kot merilo polnitve desnega 
srca moramo vrednotiti glede na vse okoliščine, ki poleg polnitve na ta tlak vplivajo, predvsem 
predihavanje in vtočne motnje (npr. perikardni izliv). 

Tabela 1.  Ocena osrednjega venskega tlaka (CVP) iz premera in kolapsa premera spodnje votle vene 
(VCI) ob spontanem vdihu. 

Premer VCI Kolaps VCI ob globokem vdihu Ocenjen CVP
≤ 2,1 cm > 50 % 0−5 mm Hg
> 2,1 cm < 50 % 10−20 mm Hg

Pri VCI > 2,1 cm in kolapsu > 50 % oz. pri VCI < 2,1 cm in kolapsu < 50 % ocenimo vrednost CVP na 5−10 mm Hg. 

Morfološki ultrazvočni kazalci polnitve desnega prekata
Za oceno polnitve lahko uporabimo oceno velikosti desnega prekata iz dvodimenzionalne ultra-
zvočne slike. Desni prekat ima tanjšo steno in zato dobro komplianco, zato bo imel ob nizki pred-
obremenitvi majhno diastolično prostornino, ob visoki predobremenitvi pa povečano. Najbolj 
preprost način ocene velikosti desnega prekata je, da ga primerjamo z levim.

Koristno je še primerjati polnitveni tlak desnega in levega prekata iz položaja preddvornega 
pretina; pretin je izbočen v tisti preddvor, v katerem je nižji tlak. 

Polnitev levega srca
Polnitev levega srca ocenjujemo invazivno z merjenjem zagozditvenega tlaka v pljučni arteriji. 
Meritev lahko izvedemo natančno, vendar je vrednotenje zahtevno. Zagozditveni tlak ni polnitveni 
tlak, prav tako s tlakom ne moremo ocenjevati geometrije levega prekata, od katerih je tudi od-
visna predobremenitev. 

Metode za ultrazvočno oceno polnitve levega srca se večinoma opirajo na geometrijo in krče-
nje levega srca in oceno polnitvenega tlaka levega prekata, in pri tem niso zelo natančne, vendar 
omogočajo, da hitro spoznamo pomembno zmanjšano polnitev. Zmanjšano polnitev hitro spoz-
namo, kadar je levi prekat v diastoli že na videz zmanjšan in se v sistoli popolnoma skrči (»kissing 
walls«) ter ob tem nastane hiter pretok v iztočnem delu ali votlini levega prekata zaradi dinamič-
ne obstrukcije. Povečano predobremenitev levega prekata lahko spoznamo po restriktivni obli-
ki pretoka skozi mitralno zaklopko, zmanjšanem razmerju hitrosti sistoličnega in diastoličnega 
pretoka skozi pljučne vene in zvečanem razmerju hitrosti vala E pretoka skozi mitralno zaklopko 
in vala E' gibanja septalnega dela mitralnega obroča. Polnitveni tlak za levo srce zelo približno 
izračunamo tako, da delimo največjo hitrost vala E z največjo hitrostjo vala E' in prištejemo 4. 

Pri polnitvi levega srca je vrednost ultrazvočne preiskave tudi v tem, da lahko vnaprej pred-
vidimo nekatere omejitvene dejavnike pri zdravljenju s tekočino. Majhno povečanje minutnega 
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srčnega volumna pričakujemo pri bolnikih z levim prekatom, ki ima majhen premer in zadebe-
ljeno steno. Tak prekat lahko poveča minutni volumen skoraj samo z višjo srčno frekvenco (po-
membno za bolnike s kronotropno insuficienco ali srčnim spodbujevalnikom). Majhen odgovor 
na obremenitev s tekočino pričakujemo tudi pri oslabelem krčenju levega prekata (poskusimo 
zdravljenje z inotropnim zdravilom). 

Ocena pljučnega arterijskega tlaka

Katetrsko merjenje pljučnega arterijskega tlaka je zanesljiva metoda, vseeno pa jo je izpodrinila ultra-
zvočna ocena, razen ob nekaterih ozkih indikacijah – npr. pri pripravi na transplantacijo pljuč ali srca. 

Sistolični pljučni arterijski tlak ocenjujemo ultrazvočno iz signala trikuspidalne regurgitaci-
je, ki je prisoten pri večini (tudi zdravih) preiskovancev. Po poenostavljeni Bernoullijevi enačbi 
izračunamo iz največje sistolične hitrosti regurgitacijskega toka največjo sistolično tlačno razliko 
na trikuspidalni zaklopki in ji prištejemo izmerjeni ali ocenjeni osrednji venski tlak; vsota pred-
stavlja sistolični pljučni arterijski tlak. 

Diastolični pljučni arterijski tlak izračunamo iz signala pulmonalne regurgitacije. Iz konč-
ne diastolične hitrosti regurgitacijskega toka izračunamo končno diastolično tlačno razliko med 
pljučno arterijo in desnim srcem, ki ji prištejemo osrednji venski tlak; vsota predstavlja diastolič-
ni pljučni arterijski tlak. 

Minutni srčni volumen

Katetrske metode večinoma temeljijo na termodilucijski metodi; napaka meritve lahko nastane pri 
hudi trikuspidalni regurgitaciji, levo-desnem srčnem shuntu in zunajtelesnem krvnem obtoku. 

Za ultrazvočni izračun minutnega srčnega volumna potrebujemo vrednost integrala hitrosti 
v času (VTI, angl. velocity time integral) v iztočnem delu levega prekata in presek iztočnega dela 
levega prekata, ki ga izračunamo iz premera. VTI predstavlja razdaljo, ki jo kri prepotuje skozi 
iztočni del levega prekata ob vsakem srčnem utripu. Če zmnožimo VTI in presek (površino) iz-
točnega dela, dobimo utripni volumen, ki ga pomnožimo s srčno frekvenco, da dobimo minutni 
srčni volumen. Podobno meritev lahko napravimo v levem prekatu na višini mitralnega obroča 
ali v začetnem delu pljučne arterije. Pri nerednem utripu (npr. pri atrijski fibrilaciji) moramo 
upoštevati VTI iz povprečja več zaporednih utripov. Meritev VTI je zelo ponovljiva in je pri-
merna za oceno trenda utripnega volumna. Določitev preseka iztočnega dela levega prekata je 
nekoliko manj natančna, se pa s časom ne spreminja. 

Delovanje srca

Delovanje srca (predvsem levega) ni klasični hemodinamični parameter, ker ga z nobeno invaziv-
no metodo ne moremo neposredno ocenjevati. Pri tem je zmanjšana srčna rezerva pogosto tisti 
dejavnik, ki omejuje možnost preživetja kritično bolnega in narekuje bolj agresivno zdravljenje. 
Ultrazvočno lahko ocenjujemo globalno in regionalno krčenje levega in desnega prekata, krčlji-
vost levega prekata in delovanje zaklopk; ocena delovanja srca v diastoli je manj zanesljiva. 

Globalno oceno krčenja levega prekata lahko naredimo s prostim očesom (najmanj natančna, 
a najhitrejša metoda, ki prikaže večje dissinergije), s klasičnimi izračuni pa po Teicholzu (napaka 
nastane pri regionalnih motnjah krčenja) ali po Simpsonu (napaka nastane zaradi slabe lateralne 
ločljivosti ultrazvoka). Tako pridobimo globalno oceno krčenja, ki jo izrazimo z iztisnim deležem 
levega prekata. Kot hitro meritev za oceno globalnega krčenja lahko uporabimo VTI v iztočnem 
delu levega prekata in utripni volumen. Regionalne motnje krčenja prav tako najhitreje ocenju-
jemo s prostim očesom. Najbolj občutljiva metoda za globalne in regionalne motnje krčenja je 
ocena deformacije s sledenjem vzorcev.
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Ocena delovanja zaklopk temelji na oceni pretoka skozi zaklopke. Pospešen pretok ob slabem 
odpiranju lističev zaklopke je značilen za stenozo, retrograden pretok za regurgitacijo. Vse srčne 
napake ustvarjajo turbulenten tok krvi, ki ga hitro in preprosto zaznamo z barvno dopplersko pre-
iskavo, neodvisno od smeri opazovanja. Ocena stopnje srčne napake in njenih hemodinamičnih 
posledic zahteva več znanja in je pomembna pri odločanju glede načina in nujnosti zdravljenja. 

Pregled prsnega koša
Pregled prsnega koša lahko prikaže pnevmotoraks, fluidotoraks in povečano vsebnost vode v 
pljučih. Povečana vsebnost vode v pljučih nas glede na klinične okoliščine usmeri v diagnostiko 
srčnega popuščanja ali nekardiogenega pljučnega edema, npr. pri sepsi, ali poškodbo prsnega 
koša. Vse te najdbe tudi vplivajo na razlago invazivno pridobljenih hemodinamičnih parametrov. 

Povezava med diagnozo in hemodinamičnimi spremembami

Hemodinamične spremembe, ki jih povzročajo nekatera bolezenska stanja (npr. krvavitev, sepsa, 
pljučna embolija, tamponada srca, kardiogeni šok itd.), so značilne za ta stanja in nam pomagajo 
postaviti diagnozo (tabela 2). Praviloma v ta namen uporabljamo ultrazvočno preiskavo, ki nam 
da tudi dodatne podatke o bolnikovem stanju. Posebno pri šoku so ultrazvočne spremembe tako 
očitne, da lahko kar najhitreje začnemo nujno hemodinamično zdravljenje. 

Tabela 2.  Poenostavljen prikaz tipičnih sprememb hemodinamičnih parametrov pri bolnikih 
z različnimi vzroki hemodinamičnega iztirjenja

CVP PAP LVEDP CO SAP

Hipovolemija ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Sepsa* ↓ N ali ↓ ↓ ↑ ↓

Srčno popuščanje ↑ ↑ ↑ ↓ ↓

Pljučna embolija ↑ ↑ ↓ ↓ ↓

Tamponada srca ↑ ↑ ↑ ↓ ↓

Legenda: CVP = osrednji venski tlak, PAP = pljučni arterijski tlak, LVEDP = tlak v levem prekatu ob koncu diastole, CO = minutni srčni volumen,  
SAP = sistemski arterijski tlak, N = normalna vrednost, * = velja za začetno fazo bolezni pri normovolemičnem bolniku; če traja sepsa dlje časa (npr. nekaj 
dni), lahko pride do okvare delovanja srčne mišice.

Zaključek

Kaj naj bi vključeval ultrazvočni pregled za oceno hemodinamičnega stanja?
Vsebina ultrazvočnega pregleda je odvisna od bolnika (kaj želimo in je možno izmeriti oz. 

oceniti) in od preiskovalca (kaj zna zanesljivo izmeriti oz. oceniti). V praksi se zdi, da je najbolj 
uporabno naslednje: 
• ocena ali meritev premera in debeline sten srčnih votlin, 
• ocena osrednjega venskega tlaka,
• ocena ali meritev globalnega in regionalnega krčenja levega in krčenja desnega prekata,
• meritev VTI in izračun minutnega srčnega volumna,
• ocena pljučnega arterijskega tlaka,
• z ultrazvočnim pregledom hitro postavimo nekatere diagnoze; diagnoza ni klasičen 

hemodinamični parameter, vendar nam omogoča predvideti hemodinamične spremembe  
in napovedati njihov razvoj.
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Prednosti in omejitve invazivnejših metod 
hemodinamskega nadzora

Špela Mušič 

Izvleček

Hemodinamska ocena zajema merjenje različnih spremenljivk, s katerimi ocenimo stanje srčno-žil-
nega sistema kritično bolnega. Invazivne metode prepuščajo prostor manj invazivnim in nein-
vazivnim, s katerimi lahko izvedemo dokaj zanesljivo in celotno hemodinamsko oceno z manj 
zapleti. V določenih okoliščinah so nekatere metode nezanesljive in manj uporabne. V prispevku 
so opisane prednosti in omejitve invazivnih in manj invazivnih metod, medtem ko so neinvaziv-
ne opisane v drugem poglavju. 

Uvod

Hemodinamski nadzor je nepogrešljiv sestavni del obravnave kritično bolnega v enoti intenziv-
ne terapije. Na osnovi meritev ocenimo stanje srčno-žilnega sistema in lažje izberemo ustrezno 
obliko zdravljenja (tekočine, inotropi), s katerimi želimo zagotoviti zadostno prekrvavitev orga-
nov. Pogosto ga uporabljamo tudi za perioperativni nadzor bolnikov z dejavniki tveganja med 
večjimi operacijami. Uporabljamo različne metode, ki se razlikujejo po invazivnosti, načinu de-
lovanja, potrebni opremi in vrsti meritev, ki jih omogočajo. Od načina merjenja hemodinamskih 
spremenljivk sta odvisna točnost in zanesljivost posamezne metode. V preteklosti je bila edina 
obposteljna metoda pljučni arterijski kateter (PAK), ki je invazivna in ne vpliva na izboljšanje 
preživetja. Sledil je razvoj manj invazivnih in neinvazivnih metod, zaradi katerih se je uporaba 
PAK zmanjšala. Za zdaj PAK ostaja zlati standard, s katerim primerjamo natančnost in zaneslji-
vost drugih metod. V določenih okoliščinah so nekatere od njih nezanesljive, kar lahko privede 
do nepravilnih odločitev o zdravljenju bolnika. 

Pljučni arterijski kateter

Pljučni arterijski kateter omogoča istočasno merjenje različnih hemodinamskih spremenljivk: 
tlaka v desnem preddvoru (DA) in pljučni arteriji (PA), med uvajanjem tudi tlaka v desnem 
prekatu (DV), zagozditvenega tlaka (PAOP), minutnega srčnega iztisa (CO). Odvisno od iz-
vedbe katetra je možno merjenje saturacije mešane venske krvi (SvO2), iztisnega deleža desne-
ga prekata (RVEF), volumna desnega prekata ob koncu diastole (RVEDV), dovajanje tekočin 
prek posebnega kanala ali začasno spodbujanje srca. Večino spremenljivk lahko merimo ne-
prekinjeno, le PAOP samo takrat, ko je balon na konici katetra napihnjen. Meritve izvajamo 
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pri budnem ali sediranem bolniku, ne glede na obliko dihanja. Monitor iz dobljenih meritev 
izračuna nekatere druge hemodinamske spremenljivke: sistemski in pljučni žilni upor/indeks 
upora (SVRI, PVRI), indeks minutnega srčnega iztisa (CI), indeks utripnega volumna (SVI), 
indeks dela ob iztisu levega in desnega prekata (LVSWI, RVSWI), indeks dostave (DO2) in 
porabe kisika (VO2). CO merimo s tehniko termodilucije. Meritev je lahko neprekinjena, če 
uporabljamo kateter z vgrajenim grelnim navitjem, ki v presledkih 30−60 sekund segreva okol-
no kri. Temperaturno tipalo na konici katetra zazna spremembo temperature v obliki krivu-
lje, iz površine pod krivuljo pa izračuna minutni srčni iztis. Z opisano metodo merimo CO 
desnega prekata, ki je enak CO levega, če bolnik nima povezave med srčnimi votlinami (šan-
ta). V primeru pomembnega puščanja trikuspidalne zaklopke meritev CO ni točna. Monitor z 
neprekinjenim merjenjem CO prikazuje vrednost, ki dejansko ni trenutna, temveč povprečje 
meritev zadnjih 10 minut. Povprečenje meritev odstrani nihanje CO zaradi aritmije ali faze 
dihanja, a tudi patološke spremembe zaznamo s časovnim zamikom. CO lahko merimo tudi 
enkratno z vbrizganjem odmerka hladne tekočine. S PAK ocenjujemo polnitvene tlake obeh 
prekatov. Tlak v DA je enak centralnemu venskemu tlaku (CVP), PAOP pa je enak tlaku v 
levem preddvoru (LA). Izjeme so bolniki z mitralno regurgitacijo ali stenozo, diastolično dis-
funkcijo LV, aortno insuficienco, pljučno boleznijo in respiratorno insuficienco s hipoksično 
vazokonstrikcijo. PAOP pravilno oceni tlak v LA in ne alveolnega le, če je konica PAK v coni 
3, kar je samo v 30 % primerov. CVP in PAOP sta statična tlačna kazalca polnitve srca in nista 
zanesljiva ocena polnitve in tekočinske odzivnosti, saj nanju vpliva tlak v prsnem košu med 
mehansko ventilacijo ter funkcija in podajnost DV oz. LV. Ker na meritve tlakov s PAK vpliva 
faza dihanja, jih po dogovoru izvajamo ob koncu izdiha, ne glede na obliko dihanja (spontano, 
mehansko predihavanje). Iz meritev RVSWI, LVSWI, SV, CO/CI, SvO2 sklepamo na krčljivost 
obeh prekatov, iz PVRI/SVRI pa na upor proti iztisu obeh prekatov. Tako z enim katetrom do-
bimo oceno vseh elementov delovanja srčne mišice. SvO2 merimo neposredno in neprekinjeno 
s fiberoptičnim tipalom na konici katetra, ki ga umerimo med uvajanjem. Če konica ne leži v 
PA, temveč v DV ali DA, meritev ne odraža saturacije mešane venske krvi. V desnem atriju je 
saturacija nižja zaradi priliva nizko nasičene krvi iz koronarnega sinusa. Meritev SvO2 se izvaja 
v realnem času, za razliko od povprečenja meritev CO. Tako lahko prej opazimo spremembe v 
hemodinamskem stanju. 

Velika omejitev PAK je invazivnost metode. Resni zapleti so redki (0,1−0,5 %). Zaplete delimo na:
1. zaplete zaradi uvajanja vodila v veliko veno: krvavitev, poškodba arterije ali živca, pnevmoto-

raks, hematotoraks,
2. zaplete zaradi uvajanja katetra na končno mesto v PA: poškodba srčnih votlin, krvavitev in 

tamponada, vozlanje katetra, poškodba zaklopk, motnje ritma, poškodba pljučne arterije,
3. zaplete zaradi uporabe katetra: napačne odločitve o zdravljenju zaradi napačnih meritev, in-

fekt, tromboza, zračna embolija, pljučni infarkt.
Najnevarnejši zaplet je pretrganje pljučne arterije, smrtnost je izredno visoka (do 75 %). Dejavni-
ka tveganja sta pljučna arterijska hipertenzija in antikoagulantno zdravljenje. 

Bolnikom, ki so jih zdravili na podlagi meritev, pridobljenih s PAK, niso uspeli zmanjšati 
smrtnosti. Zaradi tega in zaradi velike invazivnosti se je uporaba PAK za hemodinamski nadzor 
zmanjšala za 65  %. Še vedno je upravičena pri določenih bolnikih, pri katerih želimo nepre-
kinjeno meriti tlake v pljučnem obtoku in oceniti soodvisnost med srčno-žilnim in dihalnim 
sistemom (npr. vpliv ventilacije pri ARDS na pljučno cirkulacijo in delovanje DV, neuspešno 
odvajanje od ventilatorja zaradi srčnega popuščanja), med srčnimi operacijami ter pri bolnikih s 
pljučno hipertenzijo in odpovedjo desnega prekata. Prednost metode je v tem, da je uporabna pri 
budnem ali sediranem bolniku, ne glede na obliko dihanja. 
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Manj invazivne metode hemodinamskega nadzora

Metode temeljijo na analizi krivulje perifernega arterijskega tlaka. Utripni volumen izračunajo 
iz površine pod sistoličnim delom krivulje, pri izračunu pretoka (CO) pa upoštevajo lastnos-
ti ožilja, ki nasprotujejo iztisu in prenašanju utripnega vala (podajnost, upornost, impedanca). 
Matematični algoritmi za analizo se med proizvajalci razlikujejo, se pa neprestano izboljšujejo z 
namenom, da bi se čim bolj približali natančnosti meritev z referenčno metodo (PAK).

Z analizo arterijske krivulje neprekinjeno merimo hemodinamske spremenljivke (SV, CO, 
v določenih primerih SVR), ki se navadno prikazujejo indeksirane na telesno površino. Ker se 
analizira vsak utrip, lahko zaznamo hitre spremembe CO/SV, zato je ta metoda idealna za teste 
tekočinske odzivnosti (tekočinski preizkus, PLR, EEO). Analiza vsakega utripa omogoča tudi 
merjenje nihanja utripnega volumna (SVV) in pulznega tlaka (PPV) med dihanjem. SVV/PPV 
sta dinamična kazalca in sta dobra pokazatelja tekočinske odzivnosti, vendar le pri bolnikih, ki 
imajo izpolnjene določene pogoje: so mehansko predihavani, brez lastnih vdihov, nimajo aritmij, 
so predihovani z dihalnim volumnom vsaj 8 ml/kg, imajo zaprt prsni koš in imajo dober signal 
arterijske krivulje. 

Sisteme delimo na dve vrsti: 
1. Sistemi z umerjanjem združujejo dve neodvisni metodi merjenja CO: analizo krivulje arterijske-

ga tlaka in transpulmonalno dilucijo indikatorja. Prva izvaja neprekinjeno meritev CO, druga 
pa trenutno (v času vbrizganja indikatorja) in dobljena vrednost hkrati služi umerjanju ana-
lize krivulje arterijskega tlaka. Indikator je toplota (transpulmonalna termodilucija − TPTD) 
ali odmerek litija. TPTD je podobna pulmonalni termodiluciji pri PAK, s tem da bolus hladne 
tekočine vbrizgamo v centralno veno, spremembo temperature pa meri tipalo na arterijskem 
katetru, ki mora biti čim bližje aorti − navadno v femoralni arteriji. Sprememba temperature 
nastopi pozneje po vbrizganju bolusa kot pri PAK in je manj izrazita, se počasneje vrača na iz-
hodno vrednost, a na meritev manj vpliva faza dihanja. Drug indikator je litij, ki je bolj občutljiv 
kot toplota, ker ga v telesu normalno ni, a potrebujemo posebno tipalo za merjenje koncentra-
cije, nameščeno na arterijsko linijo. Uporaba litija je kontraindicirana pri bolnikih na terapiji z 
litijem, nosečnicah v prvem trimesečju, bolnikih, lažjih od 40 kg, in pri tistih, ki so relaksirani 
z rokuronijem in atrakurijem. Lahko ga uporabljamo pri cisatrakuriju in vekuroniju 15−30 mi-
nut po zadnjem odmerku. Umerjanje je potrebno na 8−24 ur, bolj pogosto pa, kadar pride do 
velikih nenadnih sprememb v perifernem žilnem uporu, kar vpliva na izračun CO iz arterijske 
krivulje (pri velikih krvavitvah, infuzijah večjih količin tekočin, vazokonstriktorjih, pri klema-
nju/odklemanju aorte itd.). 
TPTD poleg merjenja CO omogoča izračunavanje nekaterih drugih spremenljivk, s katerimi 
dopolnimo celotno hemodinamsko oceno:
a) statični volumski kazalci polnitve srca (preload): GEDV (ang. global enddiastolic volu-

me); lahko tudi ITTV (ang. intrathoracic thermal volume), PTV (ang. pulmonary thermal 
volume), ITBV (ang. intrathoracic blood volume)

b) zunajžilna voda v pljučih: EVLWI (ang. extravascular lung water index), PVPI (ang. pul-
monary vascular permeability index)

c) globalna srčna funkcija: CFI (ang. cardiac function index), GEF (global ejection fraction)
Sistemi z umerjanjem so manj, a ne minimalno invazivni, saj potrebujejo vstavljen CVK in arte-
rijski kateter, ki je v primeru TPTD poseben z vgrajenim temperaturnim tipalom. Navadno jih 
uporabljamo v enoti intenzivne terapije, kjer omenjeno ne predstavlja večje invazivnosti kot stan-
dardna obravnava kritično bolnega. Če uporabimo poseben CVK kateter za oksimetrijo, lahko 
hemodinamski oceni dodamo tudi neprekinjeno merjenje ScVO2. Novejši algoritmi pri nekate-
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rih aparatih (EV1000, Edwards Lifescience) izračunajo še dodatni parameter − HPI (hypotensi-
on prediction index). Namenjen je predvsem uporabi med anestezijo. Gre za algoritem, ki na 
podlagi strojnega učenja iz oblike arterijske krivulje lahko predvidi verjetnost, da bo v kratkem 
prišlo do hipotenzije. Ta je definirana kot vrednost srednjega arterijskega tlaka pod 65 mmHg 
več kot 1 minuto. Znano je, da kumulativna vrednost epizod hipotenzije med anestezijo vodi v 
negativne posledice (akutna ledvična okvara in okvara miokarda). Cilj je proaktivno ukrepa-
nje in preprečevanje epizod hipotenzije ter tako zmanjšati perioperativne zaplete. Aparat poleg 
HPI izračuna še nekatere druge spremenljivke, ki nam pomagajo definirati mehanizem in izbrati 
ustrezno zdravljenje pri grozeči epizodi hipotenzije – Eadyn (merilo žilnega tonusa), SVV (me-
rilo tekočinske odzivnosti) in dP/dt (merilo krčljivosti levega prekata). Začetni klinični rezultati 
so obetavni, saj se je izkazalo, da v primerjavi z drugimi uveljavljenimi statičnimi in dinamičnimi 
kazalci bolje napove, da bo v naslednjih 5 do 15 minutah prišlo do hipotenzije. Vsi sistemi so v 
primerjavi s PAK dovolj natančni in zanesljivi. Natančnost je največja takoj po umerjanju in s 
časom pada, napačne meritve zmanjšamo s pogostim umerjanjem. 
Sistemi z umerjanjem so naslednji:
• LiDCOplus (LiDCO, Ltd., London, UK) − umerjanje z redčitvijo litija
• Pulsioflex + PiCCOmonitor/PiCCO2 (Pulsion Medical Systems, Munich, Germany/

Maquet Getinge group) − umerjanje s TPTD 
• VolumeView/EV1000 (Edwards Lifesciences, Irvine, CA, USA) − umerjanje s TPTD

2. Sistemi brez umerjanja imajo vgrajen algoritem, ki predvideva, da ima bolnik standardno po-
dajnost/impedanco aorte. Sistem se samodejno umeri z upoštevanjem demografskih lastnosti 
bolnika, lastnosti ožilja pa nato izračunava iz oblike arterijske krivulje. Omogoča hemodi-
namske meritve (SV, CO, SVR) in merjenje SVV/PPV z enakimi omejitvami. 

Sistemi brez umerjanja so naslednji:
a) Flotrack/Vigileo (Edwards Lifesciences, Irvine, CA, ZDA) 
b) LiDCOrapid (LiDCO, London, VB) 
c) ProAQT/Pulsioflex (Pulsion Medical Systems, Munich, Nemčija) 
d) PRAM (Mostcare FIAB SpA, Italija) 
Ti sistemi so minimalno invazivni, saj je potreben le arterijski kateter, a so v primerjavi s PAK 
tudi manj zanesljivi. To še posebej velja, kadar gre za spremenjeno obliko arterijske krivulje − 
aortna insuficienca/stenoza, IABP, dušena krivulja, prepognjen kateter ali kadar gre za velike 
ali hitre spremembe v tonusu žil − vazokonstrikcija, vazodilatacija. Največ izkušenj z njimi je 
v perioperativni medicini, kjer se je njihova uporabnost tudi najbolje obnesla. Obstajajo tudi 
sistemi, ki analizirajo arterijsko krivuljo, pridobljeno na neinvazivni način, a jih v intenzivni 
enoti ne uporabljamo, saj imajo vsi bolniki, ki potrebujejo hemodinamski nadzor, vstavljen 
arterijski kateter.

Zaključek

Metode hemodinamskega nadzora se razlikujejo po invazivnosti, potrebni opremi, načinu in 
vrsti spremenljivk, ki jih merijo. Sodobne metode so manj invazivne, a kljub temu omogočajo 
merjenje vrste spremenljivk, ki nam dajo vpogled v vse elemente hemodinamske ocene, če upo-
števamo omejitve in jih pravilno uporabljamo. Izbira metode je odvisna od tega, katere parametre 
želimo meriti, od okoliščin, ki vplivajo na natančnost meritev (stanje bolnika, način dihanja, 
motnje ritma), sprejemljive invazivnosti ter izkušenosti izvajalca meritev.
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Ocena srčne polnitve in odzivnosti na tekočine

Barbara Hudournik

 

Izvleček

Zdravljenje s tekočino pomembno zmanjša umrljivost in število zapletov pri kritično bolnih. 
Nepotrebno dajanje tekočine po drugi strani vodi v zaplete in povečuje umrljivost. Cilj tekočin-
ske terapije je povečanje minutnega srčnega iztisa, ki ga moramo oceniti bodisi invazivno ali 
neinvazivno. Med kritično bolnimi je tekočinsko odzivnih le približno 50  % bolnikov. Tlačni 
statični kazalci slabo odražajo tako polnitev kot tekočinsko odzivnost. Volumski statični kazalci 
bolje odražajo polnitev, ne pa tudi odzivnosti na tekočine. Dinamični kazalci lahko natančno 
napovejo tekočinsko odzivnost, vendar zaradi številnih omejitev pri le majhnem deležu kritično 
bolnih. Najbolje odzivnost na tekočine napovedo funkcionalni testi. 

Uvod

Zdravljenje s tekočino je običajno prvi ukrep pri hemodinamsko nestabilnih bolnikih. Pravočas-
no in zadostno nadomeščanje znotrajžilnega volumna zmanjšuje umrljivost pri bolnikih s hudo 
sepso in septičnim šokom ter zmanjša število zapletov in skrajša bolnišnično zdravljenje po več-
jih kirurških posegih. Ker prekomerno nadomeščanje tekočin pri kritično bolnih povečuje šte-
vilo zapletov in umrljivost, mora zdravnik intezivist oceniti polnitev in tekočinsko odzivnost.

Polnitev srca in tekočinska odzivnost

Polnitev srca ne pomeni nekega absolutnega znotrajžilnega volumna, ampak odraža predobremenitev 
srčnomišičnih vlaken. Od predobremenitve in krčljivosti srčne mišice je odvisen utripni volumen srca. 

Slika 1. Frank-Starlingova krivulja
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Srce pri zdravem posamezniku deluje na strmem delu Frank-Starlingove krivulje, kar predstavlja 
fiziološko rezervo za povečanje utripnega volumna v pogojih povečane porabe kisika. Vnos te-
kočine poveča končni diastolni volumen prekatov in posledično utripni volumen. Povečanje je 
odvisno od začetne polnitve in krčljivosti srčne mišice. Pri nizki začetni polnitvi in dobro krčljivi 
srčni mišici bo vnos enake količine tekočine povzročil večje povečanje utripnega volumna kot pri 
visoki začetni polnitvi in/ali slabo krčljivi srčni mišici. 

Pri vseh bolnikih z znaki nezadostnega pretoka, pri katerih ne gre za jasno zmanjšanje zno-
trajžilnega volumna (hemoragični šok, zgodnja faza septičnega šoka), moramo pred dajanjem 
tekočine oceniti, ali bo ta ukrep povečal utripni volumen srca. Ti bolniki so tekočinsko odzivni. 
Povečanje minutnega iztisa srca je edini razlog za tekočinsko terapijo. Klinične študije so poka-
zale, da je tekočinsko odzivnih le približno 50 % kritično bolnih. Dajanje tekočine bolnikom, ki 
niso tekočinsko odzivni, lahko privede do motenj v transportu kisika (hemodilucija, edem tkiv). 
Tekočinsko odzivni so lahko tudi bolniki z zadostnim pretokom. V takšnih primerih so kakršni-
koli ukrepi za izboljšanje pretoka nepotrebni. Doseganje »supranormalnih« vrednosti hemodi-
namskih parametrov se je v študijah izkazalo kot škodljivo.

Kazalci polnitve

Za oceno polnitve uporabljamo statične kazalce polnitve, ki jih delimo na tlačne in volum-
ske.

Statični tlačni kazalci so: osrednji venski tlak (CVP), pljučni kapilarni tlak (PKT), ki ga 
izmerimo z pljučnim arterijskim katetrom (PAK), in nekatere merive pri ultrazvočni preiskavi 
srca (E/Em, čas deceleracije E vala, razmerje S in D vala ter čas deceleracije D vala). Ti ka-
zalci slabo odražjo polnitev srca. Razmerje med tlakom in volumnom ni linearno, nanj vpliva 
podajnost srca ter številni dejavniki kot je npr. pozitivni tlak konec izdiha ali znotrajtrebušna 
hipertezija. Statični tlačni kazalci niso uporabni za ugotavljanje odzivnosti na tekočine. Nizke 
vrednosti CVP (< 5 mm Hg) in PKT (< 12 mm Hg) so imele v študijah le 47 % in 54 % pozitivno 
napovedno vrednost glede tekočinske odzivnosti.

Statični volumski kazalci bolje sovpadajo s polnitvijo, tekočinsko odzivnost pa z njihovo 
pomočjo ugotavljamo samo v primeru zelo nizkih ali visokih vrednosti. Z PAK lahko izmerimo 
indeks končnega diastolnega volumna desnega prekata (RVEDVI). Vrednosti pod 90  ml/m² 
pravilno napovedo nizko začetno polnitev (in s tem verjetno odzivnost na tekočine) v približno 
treh četrtinah primerov, vrednosti nad 140 ml/m² pa jo v enakem deležu izključujejo. Vmesne 
vrednosti ne omočajo napovedi polnitvene odzivnosti. Enako velja za indeks globalnega konč-
nega diastolnega volumna (GEDI, mejne vrednosti < 600 ml/m² in > 800ml/m²) in iz njega iz-
peljan indeks intratorakalnega volumna krvi (ITBVI), ki ju dobimo z metodo transpulmonalne 
termodilucije. Z ultrazvokom izmerimo končno diastolno površino levega prekata (LVEDA), ki 
je sorazmerna s polnitvijo le pri zdravem srcu. Vrednosti, ki kažejo na nizko začetno polnitev, 
znašajo manj kot 5,5 cm²/m². 

Kazalci tekočinske odzivnosti

Za oceno tekočinske odzivnosti uporabljamo dinamične kazalce polnitve ter funkcionalne 
teste. Tekočinski izziv ne sodi med teste, temveč je terapevtski poizkus, ki ga izvedemo, kadar 
bolniku ne grozijo zapleti zaradi vnosa tekočine.

Dinamični kazalci tekočinske odzivnosti temeljijo na oceni sprememb utripnega volumna 
ob spreminjanju polnitve obeh prekatov zaradi nihanja tlaka znotraj prsnega koša med dihalnim 
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ciklom. Med predihavanjem z pozitivnim tlakom povečanje tlaka v vdihu zmanjša venski priliv 
v desno srce in hkrati poveča upor proti iztisu desnega prekata, kar privede do padca utripnega 
volumna desnega in posledično levega prekata (v nekaj srčnih ciklih, potrebnih za prehod skozi 
pljučno cirkulacijo in zato v izdihu). Ciklično nihanje utripnega volumna z dihanjem nakazuje, 
da sta oba prekata tekočinsko odzivna. 

Tabela 1. Dinamični kazalci polnitve in funkcionalni testi za oceno tekočinske odzivnosti

Kazalci/testi Metoda
Kazalci polnitve Nihanje utripnega volumna (SVV) EV 1000, PICCO, LIDCO

Nihanje pulznega tlaka (PPV) Arterijska linija (izpis*)
Nihanje sistolnega tlaka (SPV) Arterijska linija, UZ
Nihanje utripnega volumna UZ ocena VTI v iztočnem traktu
Nihanje spodnje/zgornje votle vene Transtorakalni/transezofagealni UZ

Funkcijski testi Test premora konec izdiha/vdiha EV1000, PICCO, LIDCO, UZ, Kapnografija
Pasivni dvig nog EV1000, PICCO, LIDCO, UZ Kapnografija

*Na izpisu arterijskega tlaka izmeri najvišji in najnižji pulzni val (razlika med sistolnim in diastolnim tlakom)

Dinamični kazalci tekločinske odzivnosti imajo številne omejitve. Dejavniki, ki sami po sebi 
povzročajo nihanja utripnega volumn, so spontani vdihi in aritmije. Za zadostno nihanje tlaka 
znotraj prsnega koša je potrebno predihovanje z visokimi dihalnimi volumni (≥ 8 ml/kg), zato pri 
bolnikih, predihavanih z nižjimi dihalnimi volumni in/ali z visokim PEEP-om ti kazalci ne izkl-
jučujejo tekočinske odzivnosti. Slaba podajnost pljuč (manj kot 30 ml/cm H2O) močno zmanjša 
občutljivost testov ne glede na dihalni volumen. Nihanje utripnega volumna je lahko posledica 
slabe funkcije desnega prekata, še zlasti pri mehansko predihavanih bolnikih, kjer je poveča-
na poobremenitev desnega prekata. Pri spontano dihajočih so vsi našteti testi nepovedni zaradi 
fizioloških nihanj dihalnih volumnov in tlakov. Klinične študije so pokazale, da le 17 % kritično 
bolnih nima omejitev za uporabo dinamičnih testov. 

Nihanje utripnega volumna (SVV) lahko ocenimo invazivno z analizo pulznega vala 
(EV1000, PICCO, LIDCO). Kot približek ocene spremembe utripnega volumna lahko upo-
rabimo nihanje pulznega tlaka (pulse pressure variation – PPV). Pulzni tlak je razlika med 
sistolnim in diastolnim tlakom. PPV je razlika med največjim in najmanjšim pulznim tlakom 
znotraj enega dihalnega cikla, deljeno z njuno srednjo vrednostjo. PPV več kot 13 % z veliko 
natančnostjo napoveduje tekočinsko odzivnost (94 % pozitivna in 96 % negativna napovedna 
vrednost). V raziskavah so zaradi lažje izvedbe preverjali tudi nihanje sistolnega tlaka (sisto-
lic pressure variation – SPV), vendar je ujemanje z nihanjem utripnega volumna slabše kot 
pri PPV.

Neivazivno lahko ocenimo nihanje pretoka skozi aortno ali pulmonalno zaklopko z ultraz-
vokom. Izmerimo lahko nihanje sistolične hitrosti ali nihanje utripnega volumna, ki ga ocenimo 
s pomočjo integrala krivulje hitrost-čas (velocity-time integral – VTI) v iztočnem traktu preka-
ta. Vrednosti več kot 20 % govorijo v prid tekočinski odzivnosti. Z transezofagealnim ultrazvo-
kom lahko na enak način ocenjujemo nihanje pretoka krvi v aorti.
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Slika 2. Meritev sitolične hitrosti na aortni zaklopki in VTI v iztočnem traktu levega prekata.

Z ultrazvokom lahko pri mehansko ventiliranih bolnikih ocenimo tudi nihanje premera spodnje 
(transtorakalni) ali zgornje votle vene (transezofagealni ultrazvok). Ocenjujemo povečanje prem-
era med mehanskim vdihom (ang. distensibility index). Vrednosti več kot 18 % govorijo v prid 
tekočinske odzivnosti. Pri spontano dihajočih bolnikih nihanje spodnje votle vene slabo sovpada 
z odzivnostjo na tekočine, saj je odsotnost nihanja ne izključuje.

Slika 3. Nihanje premera spodnje votle vene z dihanjem

Formula 1. Povečanje premera spodnje votle vene med mehanskim vdihom (distensibility index):
DI = Dmax (vdih) – Dmin (izdih) ⁄ (Dmin (izdih)

Funkcionalni testi

To so testi, s katerimi povečamo polnitev srca. Posledični porast utripnega volumna, do katerega 
pride pri tekočinsko odzivnih, moramo oceniti znotraj 1 do 2 minut. Kasneje učinek povečane 
polnitve izzveni, še zlasti pri septičnih bolnikih.

Test premora konec izdiha izvedemo pri umetno predihavanih bolnikih kot 15-sekundno pre-
kinitev dihanja konec izdiha, kar poveča polnitev srca. Opazujemo porast minutnega srčnega iztisa 
v zadnjih 5 sekundah testa. Porast za več kot 5 % napoveduje odzivnost na tekočine z dobro obutl-
jivostjo in specifičnostjo (91 % in 100 %). Če pred tem izvedemo še test premora konec vdiha (kar 
privede do zmanjšanja polnitve) sicer ne povečamo občutljivosti testa, vendar večji porast utripne-
ga volumna (15 % porast kot mejna vrednost) omogoča tudi neinvazivno oceno z ultrazvokom.



190

Šola intenzivne medicine 2021

Pasivni dvig nog omogoča oceno tudi pri spontano dihajočih. Bolnika iz polsedečega položa-
ja (45°) premestimo v ležeči položaj z nogami, dvignjenimi za 45° za 2 minuti. S tem mobilizira-
mo kri iz ven spodnjih okončin in medenice. Zadostno povečanje priliva v srce ocenimo s po-
rastom CVP (> 2 cm H2O), tekočinsko odzivnost pa s porastom utripnega volumna. Kadar tega 
ocenjujemo neinvazivno z meritvijo VTI v iztočnem traktu prekata, pričakujemo pri tekočinsko 
odzivnih porast za > 12 %. Pri invazivno nadzorovanih pričakujemo porast minutnega srčnega 
iztisa za > 15 %.

Funkcionalni testi imajo najmanj omejitev, saj so uporabni tudi pri spontano dihajočih, pri 
bolnikih, ki prožijo spontane vdihe ob mehanski ventilaciji in pri bolnikih z aritmijami, ven-
dar zahtevajo nadzor minutnega srčnega iztisa v realnem času. Med invazivnimi metodami to 
omogoča analiza pulznega vala (EV 1000, PICCO, LIDCO). Zgolj opazovanje porasta tlaka ni 
dovolj natačno. Kadar ocenjujemo učinek neinvazivno, izmerimo VTI v iztočnem traktu prekata 
pred ter nato ponovno v prvih 2 minutah testa. S porastom minutnega srčnega iztisa sovpada 
tudi porast CO2 konec izdiha (etCO2) vendar le, če je nespremenjeno nastajanje (metabolizem) 
in izločanje (ventilacija) CO2. Porast etCO2 za 5 % ali za ≥ 2 mm Hg med pasivnim dvigom nog 
govori v prid tekočinski odzivnosti. 

Teste tekočinske odzivnosti lahko uporabljamo tudi za odločitev glede »odvzema« tekočine. 
Neodzivnost na tekočine, ocenjena s pasivnim dvigom nog ali testom premora konec izdiha z 
veliko zanesljivostjo izključuje padec tlaka med dializo.

Volumski izziv ni napovedni test v pravem pomenu besede, ampak že zdravljenje s tekočin-
ami. Uporabljamo ga le pri bolnikih brez kontraindikacij za vnos tekočine. Tako kot pri ostalih 
testih moramo oceniti učinek (porast minutnega srčnega iztisa). T.i. »mini izziv« (100  ml te-
kočine v 1 minuti) bolnika le malo obremeni s tekočino, vendar zahteva takojšnjo in natančno 
oceno, saj izzove majho spremembo utripnega volumna. Klasičen tekočinski izziv (300–500 ml 
v 10 minutah) je enostavnejši za izvedbo. Ocenjujemo povečanje utripnega volumna in vpliv na 
tkivno oksigenacijo. 

Praktični pristop

Za oceno polnitve in tekočinske odzivnosti ne priporočamo uporabe tlačnih kazalcev. Kadar 
imajo bolniki vstavljen centralni venski kateter, uporabimo vrednosti CVP kot orientacijo in za 
oceno ustreznega povečanja polnitve med pasivnim dvigom nog. Uporaba pljučnega arterijs-
kega katetra za oceno polnitve in tekočinske odzivnosti ni smiselna, kadar pa vstavimo PAK 
zaradi drugih vzrokov, lahko uporabimo RVEDVI za oceno polnitve desnega prekata, hkrati pa 
z meritvijo PKT iščemo morebitno kontraindikacijo za vnos tekočine. Takšen pristop je smislen 
predvsem pri bolnikih s srčnim popuščanjem ali okvarami zaklopk.

Uporabo monitorjev, ki omogočajo meritve volumskih kazalcev polnitve (PICCO, EW 1000), 
priporočamo pri bolnikih, kjer je klinična in/ali ultrazvočna ocena volumskega statusa težavna, 
bolnik pa ima ozko terapevtsko okno za vnos tekočin (npr. hemodinamsko nestabilen bolnik s 
septičnim šokom in ARDS). Na ta način lažje pogosto ponavljamo oceno polnitve ter spremljamo 
odziv na tekočinsko zdravljenje. Hkrati lahko z indeksom proste vode (angl. ELWI – ekstra lung 
water index) ocenimo morebitno kontraindikacijo za venous tekočine.

Začetno ultrazvočno oceno priporočamo vedno zaradi številnih podatkov, ki jih na tak način 
pridobimo, ter zaradi neinvazivnosti. Nadaljni nadzor zgolj z ultrazvokom je primeren za bolni-
ke, ki so relativno stabilni, saj metoda ni neprekinjena. 

Dinamični kazalci so zaradi številnih omejitev manj primerni, ob upoštevanju le-teh pa pri-
poročamo predvsem manj- oziroma neivazivne metode, kot so PPV, SPV (arterijska linija) ali 
nihanje VTI ali premera spodnje/zgornje votle vene (ultrazvok).
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Pri umetno predihavanih bolnikih priporočamo test premora konec izdiha. Pasivni dvig nog 
je primeren za vse bolnike. Oba funcionalna testa zahtevata bodisi invazivni nadzor utripnega 
volumna bodisi dobro znanje ultrazvoka.

Zaključek

Kompleksnost ocene polnitve in tekočinske odzivnosti nam ne sme preprečiti pravočasnega in 
zadostnega nadomeščanja tekočin, saj le-to bistveno pripomore k boljšemu preživetju kritično 
bolnih. Hkrati se moramo zavedati, da je tekočinska odzivnost normalno fiziološko stanje in 
da znaki tekočinske odzivnosti ne pomenijo, da bolnik tekočino tudi dejansko potrebuje. Med 
tekočinsko terapijo moramo teste tekočinske odzivnosti ponavljati, saj le vztrajanje znakov neza-
dostnega pretoka, tekočinske odzivnosti in odsotnost zapletov opravičuje nadaljevanje terapije. 
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Arterijski tlak in uporaba vazopresorjev

Andrej Markota

Izvleček

Meritev in uravnavanje arterijskega tlaka spadata med osnovne diagnostične in terapevtske uk-
repe. V prispevku so opisane osnove merjenja arterijskega tlaka, omejitve različnih načinov mer-
jenja in osnove uporabe vazopresorjev. Zaradi dostopnosti je začetna meritev arterijskega tlaka 
večinoma neinvazivna. Invazivna meritev je bolj natančna, vendar so možni zapleti, dostopnost 
pa je precej bolj omejena. Hipotenzijo, ki se ne odziva na infuzijo tekočin, zdravimo z vazopre-
sorji. Vazopresor prve izbire je večinoma noradrenalin. Ciljne vrednosti srednjega ali sistolnega 
arterijskega tlaka je treba prilagoditi glede na trenutno stanje in pridružene bolezni. Uravnavanje 
arterijskega tlaka je le del zdravljenja kritično bolnih.

Uvod

Meritev in uravnavanje arterijskega tlaka (AT) sta osnovna diagnostična in terapevtska ukrepa 
v enotah za intenzivno terapijo (EIT). V prispevku so opisane osnove merjenja AT in omejitve 
različnih načinov merjenja AT, osnove uporabe vazopresorjev, različne skupine vazopresorjev ter 
ciljne vrednosti AT pri različnih bolezenskih stanjih.

Meritev arterijskega tlaka

Meritev AT spada med osnovne diagnostične postopke v EIT. Zaradi njegovega pomena ga izmeri-
mo takoj, ko je mogoče. Izmerjene vrednosti AT imajo velik vpliv na nadaljnji potek zdravljenja bol-
nika v EIT. Kljub temu ne obstaja idealna metoda za merjenje AT; neinvazivne metode za merjenje 
AT so nenatančne, napake pa so še bolj izražene pri bolnikih s cirkulatorno odpovedjo. Invazivne 
metode so bolj natančne, vendar so zaradi invazivnosti možni zapleti (krvavitev, okužba, poškodba 
drugih struktur). Hkrati je neinvazivna meritev AT zaradi preproste in razširjene opreme mogoča 
takoj in povsod. Invazivno merjenje je mogoče šele po pripravi bolnika, vstavitvi arterijske kanile 
in le v primernih prostorih.

Neinvazivna meritev arterijskega tlaka

Osnovni neinvazivni način merjenja AT je sfigmomanometrija. Za meritev potrebujemo manome-
ter z manšeto in stetoskop. Meritev temelji na zaznavi Korotkovovih zvokov s stetoskopom. Prvi 
zvok, ki ga slišimo ob postopnem spuščanju pritiska, je sistolni AT, diastolni AT je določen pri 
četrtem oz. petem Korotkovovem zvoku. Metodo uporabljamo redko, v EIT jo je skoraj povsem 
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izpodrinil oscilometrična neinvazivna meritev AT. Oscilometrična metoda omogoča avtomatično 
merjenje AT. Manšeta stisne (največkrat) brahialno arterijo, ob spuščanju pritiska pa v sistemu nas-
tane nihanje tlaka kot posledica arterijskih pulzacij. Sistolni AT je izmerjen ob pojavu pulzacij. Di-
astolni AT je izmerjen ob prenehanju sprememb amplitude nihanja ob nadaljnjem spuščanju man-
šete. Meritve AT se lahko razlikujejo, ker proizvajalci uporabljajo različne algoritme za prepoznavo 
sistolnega in diastolnega AT. Najpogostejša napaka pri neinvazivnem merjenju AT je izbira manšete 
neustrezne velikosti. Premajhna manšeta ne stisne arterije dovolj, zato je za popolno prekinitev 
pretoka potreben višji tlak. Posledično je sistolni AT lažno povišan. Pri prevelikih manšetah ni tovr-
stnih napak. Pri bolnikih s cirkulatorno odpovedjo je nihanje tlaka v manšeti oslabljeno, posledično 
je meritev sistolnega in diastolnega AT težja in nenatančna. Ker so nihanja tlaka v manšeti najbolj 
izražena pri vrednosti srednjega AT, je meritev tega po oscilometrični metodi najbolj natančna. 
Zaradi vsega navedenega so pri približno tretjini bolnikov odstopanja od invazivno izmerjenega 
AT več kot 20 mmHg, pri približno tretjini med 10 in 20 mmHg in le pri tretjini pod 10 mmHg (1). 

Invazivna meritev arterijskega tlaka

AT merimo invazivno s pomočjo arterijske kanile, ki jo največkrat vstavimo v radialno ali femo-
ralno arterijo. Kanila je povezana s pretvornikom pritiska s cevkami, ki so izpolnjene z nestisljivo 
tekočino. Na različnih mestih v arterijski cirkulaciji lahko pričakujemo različne vrednosti AT. Ob 
premikanju pulznega vala proti perifernim arterijam je sistolni AT postopoma vedno višji, sistolni 
del pulznega vala pa vedno krajši. Ob prehodu iz centralne proti periferni arterijski cirkulaciji se 
AT spreminja zaradi retrogradnih odbojev od žilnih razcepišč in vedno manjšega premera arterij. 
Kljub višjemu sistolnemu AT na periferiji arterijske cirkulacije je srednji AT nespremenjen zaradi 
krajšanja sistolnega dela pulznega vala. Srednji AT je avtomatično izračunan kot površina pod kri-
vuljo AT deljeno s trajanjem srčnega ciklusa. Navedeni izračun je bolj natančen kot klasični izra-
čun srednjega AT, ki predvideva trajanje sistole eno tretjino in diastole dve tretjini srčnega ciklusa. 
Natančnost invazivne meritve AT je odvisna od neprekinjene povezave med pretvornikom tlaka 
in arterijsko cirkulacijo. Če je notranjost kanile zamašena (strdki ali zračni mehurčki), je povezava 
prekinjena in meritev nenatančna. Pred začetkom invazivnega merjenja AT je potrebna umeritev 
na atmosferski tlak (oz. tlak 0 mmHg). Lažno povišani sistolni AT s popačeno krivuljo AT lahko 
nastane zaradi resonance ob ujemanju naravne frekvence arterijskega sistema s frekvenco katere 
izmed komponent pulznega vala. Zaradi nevarnosti pojava resonance so arterijski sistemi narejeni 
tako, da je naravna frekvenca sistema približno desetkrat višja od frekvence srčnega utripa. Z do-
datkom trismernih ventilov ali s podaljševanjem dolžine cevk nad približno 100 cm lahko naravno 
frekvenco sistema upočasnimo in povzročimo resonanco. Lažno spremenjene vrednosti sistolnega 
in diastolnega AT ob manjših spremembah srednjega AT so prisotne ob neustrezno dušenem sis-
temu. Pri preveč dušenem sistemu je sistolni AT lažno nizek in diastolni lažno visok, pri premalo 
dušenem sistemu je obratno. Ustrezno dušenje testiramo s testom hitrega izpiranja sistema (2).

Vazopresorji

Zdravljenje z vazopresorji je potrebno takrat, kadar ustreznega AT ne moremo vzdrževati z infuzi-
jo tekočin. Vazopresorje uporabljamo pri bolnikih s cirkulatorno odpovedjo, pri katerih je potreb-
na natančna in kontinuirana, invazivna meritev AT. Za zagotovitev stalnega dotoka vazopresorjev 
in za preprečevanje ekstravazacije iz perifernih ven jih infundiramo v centralne vene. Kljub temu 
je možna infuzija vazopresorjev tudi po perifernih venah (do vstavitve centralnega venskega ka-
tetra, če jih uporabljamo v majhnih odmerkih, ali kot poskus zdravljenja z vazopresorji) (3, 4). 
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Betaadrenergični vazopresorji

Noradrenalin je endogeni kateholamin, ki je v normalnih razmerah ekscitatorni nevrotransmi-
tor. Če ga uporabljamo kot zdravilo, deluje kot močan agonist alfa-1-adrenergičnih receptorjev 
in šibek agonist beta-1-adrenergičnih receptorjev. Noradrenalin je vazokonstriktor prve izbire 
pri večini bolezenskih stanj, pri katerih je potrebno zdravljenje z vazokonstriktorji. Povzroča va-
zokonstrikcijo arterij in ven. Povečanje AT ob infuziji noradrenalina je posledica povečanega 
sistemskega žilnega upora in delno posledica povečanega minutnega volumna srca zaradi večjega 
priliva ob venokonstrikciji (če je bolnik tekočinsko odziven). Uporablja se v kontinuirani intra-
venski infuziji. Začetni odmerek je okoli 0,05–0,1 mcg/kg/min, pri odmerku nad 0,5 mcg/kg/
min pa je treba razmisliti o drugih razlogih za hipotenzijo oz. o uvedbi dodatnega vazopresorja. 
Zaradi minimalnega vpliva na betaadrenergične receptorje ima malo stranskih učinkov v smislu 
tahikardnih motenj srčnega ritma. Drugi stranski učinki so povezani z vazokonstrikcijo – ishe-
mija in posledično gangrena perifernih tkiv.

Adrenalin je endogeni kateholamin, ki ga izloča nadledvična žleza kot del stresnega odziva. 
V primerjavi z noradrenalinom ima močnejši učinek na betaadrenergične receptorje. Poleg va-
zokonstrikcije sta klinično bolj izražena tahikardija in povečan utripni volumen. Vazokonstrikci-
ja je najbolj izražena v podkožju in splanhnični cirkulaciji. Poleg učinka na cirkulacijo so izražene 
tudi metabolne spremembe. Ob stimulaciji betaadrenergičnih receptorjev se poveča nastajanje 
laktata, ki je posledica anaerobnega metabolizma ob nezadostnem pretoku. Prvi učinki so pri-
sotni pri odmerku okoli 0,02 mcg/kg/min, pri odmerku nad 0,3–0,5 mcg/kg/min pa dodatnega 
učinka ne pričakujemo več. Večinoma se uporablja v kontinuirani infuziji, izjemoma v bolu-
snih odmerkih. Stranski učinki so posledica vazokonstrikcije (ishemija, gangrena) in metabolnih 
učinkov (povišan laktat, hiperglikemija, splanhnična hipoperfuzija).

Fenilefrin je kratkodelujoč, močan vazokonstriktor. Ne vpliva na betaadrenergične receptor-
je. Omenjamo ga zaradi razširjene uporabe v anesteziji, v kateri je hitro dostopen vazokonstrik-
tor, ki ga lahko uporabljamo v bolusih ob prehodni hipotenziji oz. do nastavitve kontinuiranega 
zdravljenja z vazokonstriktorji.

Dopamin je endogeni kateholamin. Učinek je odvisen od odmerka; pri odmerku 3–10 mcg/kg/min 
poveča kontraktilnost in srčno frekvenco, pri večjih odmerkih deluje kot vazokonstriktor. Zaradi 
pogostih stranskih učinkov (tahikardne motnje ritma) se uporaba opušča (3).

Drugi vazopresorji

V večini primerov je vazokonstriktor prve izbire kateholamin noradrenalin. Pri nekaterih bol-
nikih ob zdravljenju z noradrenalinom ne dosežemo zadovoljivega AT (oz. so prisotni stranski 
učinki), zato je smiselno dodati nekateholaminski vazokonstriktor. Vazopresin oz. antidiuretični 
hormon deluje kot vazokonstriktor prek receptorjev V1, ki so na žilnih gladkih mišicah. Pri zdra-
vih prostovoljcih ne poviša AT, v primeru prekomerne vazodilatacije (večinoma pri septičnem 
šoku) pa povzroči vazokonstrikcijo. Kot vazokonstriktor pri cirkulatorni odpovedi se uporablja 
v odmerku med 0,01 in 0,04 IE/h. Stranski učinki so posledica prekomerne vazokonstrikcije ter 
prekomerno izraženih fizioloških učinkov (hiponatremija) (3).

Angiotenzin II je vazokonstriktor, ki je fiziološko pomemben del renin-angiotenzin-aldoste-
ronskega sistema. Učinkovina je znana že približno 40 let, vendar se je klinična uporaba začela 
šele v zadnjih letih. Lahko ga uporabimo za zmanjšanje porabe noradrenalina, deluje pa tudi, če 
bolnik prejema zaviralce angiotenzinske konvertaze. Ker lahko aktivnost renin-angiotenzin-al-
dosteronskega sistema opredelimo z laboratorijskimi preiskavami, obstaja možnost individuali-
zacije porabe vazopresorjev, vendar za zdaj optimalna vloga angiotenzina II še ni jasna (5). 
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Ciljni arterijski tlak

Ciljni AT se razlikuje glede na bolezensko stanje, zaradi katerega je bolnik zdravljen v EIT, ter 
glede na predhodne bolezni. Zaradi pogostnosti in posebnosti pri obravnavi so navedeni ciljni 
AT pri septičnem šoku, pri bolnikih z akutno ledvično odpovedjo, pri hemoragičnem šoku, pri 
bolnikih s subarahnoidno krvavitvijo ter pri bolnikih z intracerebralnio krvavitvijo.

Ciljni srednji AT pri bolnikih s septičnim šokom je vsaj 65 mmHg. V raziskavah, v katerih so 
primerjali srednji AT okoli 65 mmHg s srednjim AT okoli 75 mmHg ali 85 mmHg, niso odkrili 
pomembnih razlik v preživetju, pri nekaterih populacijah bolnikov (npr. bolniki z arterijsko hi-
pertenzijo) pa so odkrili pomembno manjšo potrebo po nadomestnem ledvičnem zdravljenju. 
Pri bolnikih z akutno ledvično odpovedjo je smiselno vzdrževati AT v območju, kot je bil v do-
mačem okolju, tako da so za vzpostavitev primernih diurez pri nekaterih bolnikih potrebne višje 
vrednost AT (4).

Pri bolnikih s hemoragičnim šokom po poškodbi je do oskrbe krvavitve ciljni sistolni AT 
80–90 mmHg oz. 80 mmHg ali več v primeru hude poškodbe možganov. Če nam z omejeno in-
fuzijo tekočin ne uspe doseči ciljnega AT, lahko uporabimo tudi vazopresor. Omejena infuzija 
tekočin in vzdrževanje nižjih ciljnih vrednosti AT sta potrebna za zmanjšanje krvavitve po po-
škodbi (bolj izražena ob višjem AT), za omilitev koagulopatije (hujša ob diluciji po agresivnem 
nadomeščanju tekočin) in preprečevanje hipotermije ob infuzijah tekočin (6). Pri bolnikih s 
subarahnoidno krvavitvijo je potrebno vzdrževanje sistolnega AT okoli 130–140 mmHg, ciljne 
vrednosti sistolnega AT pa so višje ob vazospazmu. Podobno je pri bolnikih z intracerebralno 
krvavitvijo smiselno sistolni AT vzdrževati pod 140 mmHg. Upočasnitev naraščanja velikosti 
hematoma z intenzivnim nižanjem AT (< 140 mmHg) je bila najbolj izražena pri bolnikih s 
predhodno antikoagulantno terapijo (7, 8).

Zaključek

Merjenje AT spada med osnovne posege v EIT. Zaradi hitrosti in dostopnosti je začetna meritev 
AT neinvazivna, pri čemer je treba upoštevati omejitve metode. Invazivna meritev AT je bolj 
natančna, vendar so možni zapleti, dostopnost pa je bistveno bolj omejena. Hipotenzijo, ki se ne 
odziva na infuzijo tekočin, zdravimo z vazopresorji. Vazopresor izbire je večinoma noradrenalin. 
Ciljne vrednosti srednjega ali sistolnega AT je treba prilagoditi glede na trenutno stanje in prid-
ružene bolezni. Uravnavanje AT je le del zdravljenja kritično bolnih.
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Ocena pretoka in njegove zadostnosti

Gorazd Voga

Izvleček

Ocena hemodinamične nestabilnosti je ena od temeljnih zahtev pri zdravljenju kritično bolnih, 
meritve minutnega srčnega iztisa in ocena njegove zadostnosti pa so njen pomemben sestavni 
del. Klinična ocena obeh spremenljivk je premalo zanesljiva za terapevtske odločitve, vendar jo 
kljub temu ne smemo opustiti. Minutni srčni iztis lahko izmerimo z različnimi neinvazivnimi in 
invazivnimi metodami, njegovo zadostnost pa ocenimo glede na vrednost in spremembe seru-
mskega laktata, zasičenost osrednje venske in mešane venske krvi s kisikom in nekaterimi nein-
vazivnimi metodami. Za oceno mikrocirkulacije in področne tkivne prekrvitve imamo na voljo 
več metod, ki pa se še niso uveljavile pri vsakdanjem kliničnem delu. Zdravljenje, ki temelji na 
normalizaciji kazalcev zadostnosti pretoka, je povezano z večjo verjetnostjo preživetja različnih 
skupin kritično bolnih. 

Uvod

Zagotavljanje zadostnega pretoka in tkivne oksigenacije je eden od temeljnih ciljev pri zdravlje-
nju kritično bolnih. Nezadosten pretok in posledično tkivno hipoksijo moramo čim prej prepo-
znati in zdraviti, še bolje pa preprečiti, saj povzroči okvaro delovanja in odpoved posameznih 
organov, ki je najpomembnejši razlog za umrljivost na intenzivnih oddelkih. 

Merjenje minutnega srčnega iztisa

Klinična ocena pretoka je nezanesljiva, zato pri kritično bolnih za oceno pretoka običajno merimo 
minutni srčni iztis (CO). Izmerimo ga lahko praktično z vsemi neinvazivnimi ali invazivnimi 
metodami, ki jih uporabljamo za hemodinamski nadzor. S transtorakalno ehokardiografijo lahko 
kvalitativno hitro ocenimo globalno sistolično funkcijo levega in desnega prekata, izračunamo 
pa lahko tudi kvantitativne kazalce srčne funkcije, kot so iztisni del, delež skrajšave in delež spre-
membe površine. Če uporabimo še doplersko metodo, lahko iz izmerjenih pretokov v iztočnem 
delu levega prekata ter prek aortne, mitralne in pulmonalne zaklopke izračunamo CO, ki dobro 
sovpada s CO, izmerjenim s termodilucijsko metodo. 

S pljučnim arterijskim katetrom (PAK) lahko poleg preostalih hemodinamskih spremenljivk 
zanesljivo in nepretrgano merimo tudi CO. Merimo ga lahko tudi z drugimi, manj invazivnimi ali 
neinvazivnimi metodami. Analiza krivulje arterijskega pulznega vala temelji na izhodišču, da je 
površina pod krivuljo sorazmerna z utripnim volumnom. Zaradi spremenljive arterijske elastič-
nosti je treba te meritve pogosto umerjati z drugimi, natančnejšimi metodami (transpulmonalna 
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termodilucija ali litijeva dilucija). CO, izmerjen s temi metodami, razmeroma dobro sovpada s CO, 
izmerjenim s PAK. CO lahko ocenimo tudi s polinvazivno doplersko metodo in posebno sondo, 
ki jo vstavimo v požiralnik in s katero merimo hitrost pretoka v descendentni aorti. Metode ocene 
CO, ki temeljijo na neinvazivnem merjenju arterijskega tlaka, niso uporabne v intenzivni medicini.

CO lahko spreminjamo z različnimi načini zdravljenja (dodajanje tekočin, inotropna in va-
zoaktivna zdravila, mehanska ventilacija), učinek zdravljenja pa najlažje spremljamo z nepretr-
ganimi meritvami.

Ocena zadostnosti pretoka

Večja težava nastane pri ocenjevanju pomena izmerjene vrednosti CO, saj moramo vsako vred-
nost CO ocenjevati glede na trenutne kisikove in presnovne potrebe. Zato moramo pri vseh bol-
nikih, pri katerih na kakršenkoli način izmerimo CO, vedno hkrati oceniti tudi njegovo zado-
stnost. Pri tej oceni moramo odgovoriti na tri temeljna vprašanja. 
• Ali je tkivna prekrvitev kritično zmanjšana in zakaj?
• Zakaj je CO kritično nizek?
• Kakšna je stopnja aktivacije kompenzacijskih mehanizmov?
Pri bolnikih z nezadostnim pretokom lahko klinično ugotovimo periferno cianozo, podaljšan čas 
kapilarne polnitve ter hladno in vlažno kožo. Ker so ti znaki predvsem posledica kompenzacijske 
vazokonstrikcije zaradi nezadostnega CO, jih bolniki z motenim uravnavanjem perifernega žil-
nega upora (sepsa) ponavadi nimajo, pa tudi sicer so neznačilen in pozen znak nezadostne tkivne 
oksigenacije. 

Koristne podatke o zadostnosti pretoka dobimo z rednim spremljanjem urne diureze, ki je 
neposredno odvisna od prekrvitve ledvic. Bolniki z normalno urno diurezo imajo z veliko verje-
tnostjo zadostno prekrvitev ledvic in drugih organov. Žal pa ne velja obratno, saj so bolniki zaradi 
različnih ledvičnih bolezni lahko oligurični in anurični tudi ob normalnih vrednostih DO2. 

Nezadostnost pretoka lahko ugotovimo tudi s povišano vrednostjo serumskega laktata zaradi 
anaerobne presnove, ki se aktivira kot kompenzacija nezadostne tkivne oksigenacije. Spremembe 
v serumski koncentraciji laktata so razmeroma počasne in zato z njimi ne moremo spremljati ne-
posrednih učinkov zdravljenja. Serumski laktat moramo določiti pri vsakem bolniku, pri katerem 
pomislimo na nezadostno tkivno prekrvitev ob sprejemu, pri bolnikih s povišanimi vrednostmi 
pa moramo laktat ponovno določiti od štiri do šest ur po začetku zdravljenja in tako oceniti 
ustreznost in učinek zdravljenja. 

Neposrednega hemodinamskega kazalca zadostnosti pretoka žal za zdaj še ne poznamo, zato 
si pomagamo z meritvami spremenljivk, s katerimi ocenimo kompenzacijske mehanizme, ki se 
aktivirajo ob nezadostnem transportu kisika. Povečana ekstrakcija kisika zagotavlja zadostno ko-
ličino kisika za delovanje posameznih organov. Zaradi povečane ekstrakcije se zmanjša zasiče-
nost venske (ScvO2) in mešane venske krvi (SvO2) s kisikom. Merjenje obeh je trenutno najbolj 
zanesljiv kazalec nezadostnega pretoka, ki ga lahko neprekinjeno, vendar žal le invazivno merimo 
v zgornji votli veni ali pljučni arteriji. Vrednosti in spremembe obeh spremenljivk, razen v neka-
terih izjemnih primerih, razmeroma dobro sovpadajo. Na vrednost SvO2 in ScvO2 vpliva veliko 
različnih dejavnikov, zato moramo pred začetkom zdravljenja pravilno opredeliti pomen vsakega 
posebej (slika 1). Vrednosti SvO2 odražajo razmerje med transportom in porabo kisika celega te-
lesa in zato ne zaznajo manjše regionalne hipoksije. Bolniki z neustrezno razporeditvijo krvnega 
obtoka in moteno ekstrakcijo kisika pri hudi sepsi imajo lahko tkivno hipoksijo kljub normalnim 
ali celo zvišanim vrednostim SvO2. Visoke vrednosti SvO2 izmerimo tudi pri zagozdenem PAK. 
Najpogostejši razlogi za povišano (več kot 80 %) ali znižano (manj kot 60 %) vrednost SvO2 so 
prikazani v tabeli (tabela 1).
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Slika 1.  Dejavniki, ki vplivajo na spremembe SvO2 (nasičenje mešane venske krvi s kisikom);  
SaO2 = nasičenje arterijske krvi s kisikom, CO = minutni srčni iztis; Hb = hemoglobin.

Ob spremembi ScvO2 ali SvO2 moramo najprej ugotoviti vzrok zanjo in šele nato začeti zdravlje-
nje. Znižane vrednosti SvO2 so eden od najbolj zgodnjih znakov za grozečo ali očitno tkivno hi-
poksijo. Kot klinično pomembne štejemo vrednosti manj kot 60 % in več kot 80 % ter spremembe 
za vsaj 10 %, ki trajajo najmanj 5 minut. 

Tabela 1.  Nekateri razlogi za znižane in zvišane vrednosti SvO2 (DO2 = transport kisika, VO2 = poraba kisika;  
Hb = hemoglobin, SaO2 = nasičenje arterijske krvi s kisikom, CO = minutni srčni iztis)

SvO2 < 60 % > 80 %

↓ DO2
neustrezna razporeditev 

pretoka
motena VO2

↓ Hb anemija sepsa
krvavitev jetrna ciroza

↓ SaO2 hipoksija pankreatitis
pljučne bolezni opekline

↓ CO srčno popuščanje
šok

hipovolemija
↑ VO2 tehnične napake

↑ temperatura umerjanje
krči, mrzlica zagozden kateter
↑ dihalno delo

SvO2 lahko intermitentno določamo z odvzemi krvi iz pljučne arterije, še boljše pa je nepretrgano 
merjenje z refleksijsko spektrofotometrijo in posebnim fiberoptičnim PAK. 

V zadnjem času meritve SvO2 pogosto nadomeščamo z meritvami nasičenja krvi s kisikom 
v zgornji votli veni (ScvO2). Merjenje ScvO2 je bolj preprosto in lažje dostopno, saj potrebujemo 
le osrednji venski kateter (CVK), ki ga pri kritično bolnih rutinsko uporabljamo. Meritve lahko 
opravljamo občasno z odvzemi krvi iz CVK ali pa nepretrgano z uporabo fiberoptičnih CVK. 
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Ker vrednosti ScvO2 odražajo predvsem ekstrakcijo kisika v glavi in zgornjem delu telesa, so pri 
zdravih nekolike nižje, pri bolnikih v kardiogenem in septičnem šoku pa višje kot SvO2. 

Če so pri bolnikih v zgodnjem obdobju hude sepse z nadomeščanjem tekočin, inotropnimi 
zdravili in transfuzijami rdečih krvničk čim bolj zgodaj dosegli normalne vrednosti ScvO2, so iz-
boljšali preživetje, skrajšali čas hospitalizacije in zmanjšali stroške zdravljenja. Ugotovili so tudi, 
da so nizke vrednosti ScvO2 in ScvO2 dober napovednik neuspešnega odvajanja od ventilatorja. 

Vrednosti SvO2 in ScvO2 lahko torej uporabimo kot vodilo za zdravljenje nezadostnega DO2 
in kot neprekinjen nadzor zadostnosti pretoka. 

Ocena mikrocirkulacije in področne prekrvljenosti

Oceno mikrocirkulacije ter delovanja posameznih organov nam omogočajo tudi nekatere doda-
tne preiskave, ki pa jih redkeje uporabljamo v vsakdanji klinični praksi (meritve vrednosti pCO2 
sublingvalno in ortogonalna polarizacijska spektroskopija za oceno mikrocirkulacije, bispektral-
ni indeks (BIS) za oceno globine sedacije, spektroskopija blizu infrardečega spektra (NIRS) za 
meritve tkivne oksigenacije, očistek indocianinskega zelenila za oceno jetrne funkcije, razlika 
med osrednjo in periferno temperaturo, kapilarni povratek in meritve področne prekrvitve s 
pulznim doplerjem). 

Meritve tkivne oksigenacije z NIRS, še posebej če jih kombiniramo s testom žilnega za-
žema, pri bolnikih s kardiogenim in hipovolemičnim šokom dobro sovpadajo z vrednostmi 
spremenljivk, ki odražajo zadostnost pretoka na globalni ravni. Pri bolnikih v septičnem šoku 
in z motenim prevzemom kisika je povezanost med omenjenimi spremenljivkami le šibka, 
kljub temu pa nizke vrednosti tkivne oksigenacije v zgodnjem obdobju šoka nakazujejo slabše 
preživetje. 

Zaključek

Ugotavljanje vrednosti pretoka in njegove zadostnosti ter ustreznosti transporta kisika je eno 
izmed temeljnih opravil pri zdravljenju kritično bolnih. Merjenje CO je zlahka izvedljivo z raz-
ličnimi neinvazivnimi in invazivnimi metodami, vendar za terapevtske odločitve ne zadošča, saj 
moramo hkrati opredeliti tudi zadostnost CO glede na trenutne potrebe. Pri vsakdanjem delu 
nam nezadostno prekrvitev opredelita predvsem serumski laktat in/ali nasičenje mešane venske 
ali centralno venske krvi s kisikom, za študijske namene pa lahko uporabljamo tudi več različnih 
metod za oceno mikrocirkulacije in področne prekrvavitve. 
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Ocena področne prekrvavitve in mikrocirkulacije 

Matej Podbregar

Izvleček

V prisevku opisujmo regulacijo podpročne prekrvavitve in disfunkcijo prevzemanja kisika v tkivih 
pri bolnikih z večorgansko odpovedjo. Nadaljujemo z opisom metod za oceno področne prekr-
vavitve in mikrocirkulacije.

Uvod

Visoka smrtnost bolnikov v intenzivni enoti je najpogosteje posledica večorganske odpovedi. 
Patogeneze večorganske odpovedi še niso povsem pojasnili. Razlagajo jo s tkivno disoksijo kot 
posledico kombinacije motene prekrvitve tkiv in motenega celičnega prevzemanja in porabe ki-
sika. V prispevku je opis trenutnih dognaj o patofizioloških spremembah v mikrocirkulaciji pri 
sepsi in večorganski odpovedi, opisane pa so tudi neinvazivne metode za oceno mikrocirkulacije.

Spremembe mikrocirkulacije in odpovedovanje organov pri sepsi in 
večorganski odpovedi

Delovanje mikrocirkulacije je osnovni pogoj za zadostno preskrbljenostjo tkiv s kisikom in s 
tem za delovanje organov. Naloga mikrocirkulacije je prenos kisika in hranil do celic in tkiv ter 
odstranjevanje presnovkov, pri bolnikih pa je njena naloga tudi prenos zdravil do tarčnih celic. 
Sestavljajo jo arteriole, kapilare in venule, ki so drobne žile, iz katerih se sprošča kisik v tkiva. 
Glavne vrste celic, ki sodelujejo v mikrocirkulaciji, so endotelne celice, gladke mišične celice (v 
glavnem v stenah arteriol), eritrociti in levkociti. Pomembno sodelujejo tudi humoralni dejavniki 
krvne plazme. Dejavniki, ki vplivajo na kapilarni pretok krvi, so perfuzijski tlak, tonus arteriol, 
reološke lastnosti krvi in prepustnost kapilar. Natančno uravnavanje prekrvitve mikrocirkulacije 
zagotavlja zadosten pretok krvi za zadostitev potreb tkiv po kisiku. Mehanizme uravnavanja pre-
toka lahko razdelimo v miogene (zaznavajo napetost v steni žil), metabolne (uravnavanje temelji 
na O2, CO2, laktatu in H+) in nevrohumoralne. Osrednjo vlogo pri uravnavanju mikrocirkulacije 
igrajo endotelne celice, ki zaznavajo pretok, metabolne ter druge snovi, ki nato vplivajo na to-
nus gladkih mišic arteriol in odpiranje kapilar. S pomočjo medceličnega sporočanja posedujejo 
endotelne celice informacije bližnjim celicam o dogajanju v bolj oddaljenih celicah. Endotelij se 
prav tako pomembno vključuje v uravnavanje strjevanja krvi in imunskega odziva, ki neposredno 
vplivata na delovanje mikrocirkulacije.

 Poglavitna značilnost sepse je okvara delovanja mikrocirkulacije. Značilne so heterogene 
spremembe pretoka krvi po mikrocirkulaciji. Nekatere kapilare so premalo prekrvljene, v drugih 
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pa je pretok normalen ali pa nenormalno povečan. Tako nastali funkcionalni obvod privede do 
motene ekstrakcije kisika iz krvi ob hkratni hipoksičnosti nekaterih mikrocirkulacijskih enote. 
Posledica okvare endotelija je pri sepsi okvarjeno vazodilatacijsko delovanje sistema dušikovega 
oksida (NO) zaradi različnega izražanja inducibilne sintaze NO (iNOS) v različnih delih mikro-
cirkulacije. Gladke mišične celice v stenah arteriol izgubijo adrenergični tonus in občutljivost. 
Eritrociti so manj upogljivi, raje se združujejo v agregate in se slabše odzivajo na hipoksijo s 
sproščanjem NO. Mikrocirkulacijo dodatno okvarijo srtjevanje krvi in aktivacija levkocitov k 
sproščanju vnetnih mediatorjev. Slednji tudi neposredno okvarjajo zgradbo mikrocirkulacije, kar 
vodi do povečane prepustnosti in edema tkiv. Če okvare mikrocirkulacije ne popravimo, vodi ta 
v hipoksijo celic s posledično okvaro delovanja tkiv in organov. 

Okvara delovanja mitohondrijev pri sepsi in večorganski odpovedi

Vzrok za moteno ekstrakcijo kisika iz krvi pri sepsi ni povsem razjasnjen. Predmet številnih raz-
prav je vprašanje, v kolikšni meri k temu prispevajo mikrocirkulacijski obvodi in v kolikšni meri 
okvara oksidativne presnove v mitohondrijih. Na živalskem modelu zgodnje sepse so ugotovili 
hipoksična področja mikrocirkulacije brez okvare delovanja mitohondrijev. Mogoče je sklepati, da 
mikrocirkulacijski okvari zgodnje sepse sledi (ali je celo njena posledica) mitohondrijska okvara 
pozne sepse. Da je okvara delovanja mitohondrijev pomembna v patogenezi sepse, kažejo izsledki 
raziskave, v kateri so dokazali povezanost motnje delovanja mitohondrijev z odpovedovanjem 
organov in s preživetjem bolnikov. Po zdravljenju cirkulacijske odpovedi pri bolniku s sepso lahko 
ugotovimo normalne sistemske kazalce hemodinamike in transporta kisika, kljub temu pa lahko 
obstaja področna in mikrocirkulacijska hipoksija. Stanje so poimenovali sindrom mikrocirkula-
cijske in mitohondrijske stiske (MMDS, ang. microcirculatory and mitochondrial distress syndro-
me). Pri septičnih bolnikih se zniža sistemska ekstrakcija kisika z hemoglobina. Ugotovili so, da je 
resnost sepse obratnosorazmerna s porabo kisika v tkivih. Čeprav pride do prerazporeditve preto-
ka krvi v mikrocirkulaciji, so na poskusnih živalih in bolnikih izmerili povečan delni tlak kisika v 
tkivih. Te rezultate so razložili z zmanjšano celično porabo kisika in mitohondrijsko disfunkcijo.

Metode neinvazivnega nadzora regionalne prekrvavitve

Pomemben cilj hemodinamskega nadzora je zgodnje zaznavnje nezadostne tkivne prekrvitve in 
oksigenacije. Globalni kazalci hemodinamike, kot so arterijski krvni tlak, minutni srčni iztis in 
kazalci prenosa kisika, pogosto slabo odsevajo stanje mikrocirkulacije. Ob tem so za nadziranje 
globalnih kazalcev hemodinamike potrebne invazivne metode, kar omejuje njihovo zgodnjo upo-
rabo. V stanjih cirkulacijske odpovedi se pretok krvi preusmeri od manj pomembnih perifernih 
tkiv (koža, podkožje, mišice, prebavila) k vitalnim organom (možgani, srce, ledvice). Nadzor 
prekrvitve perifernih tkiv je tako lahko zgodnji kazalec zmanjšane prekrvitve vitalnih organov. Če 
za takšen nadzor uporabimo neinvazivne metode, jih lahko uporabimo zgodaj v poteku bolezni:

1. Klinična ocena periferne prekrvitve obsega oceno temperature, barve in vlažnosti kože 
okončin in ocena časa kapilarne polnitve. 

2. Meritve temperaturnih razlik vključujejo meritve razlike med periferno temperaturo-tem-
peraturo okolja in centralno temperaturo ter periferno temperaturo. 

3. Ortogonalna polarizacijska spektralna tehnika (OPS, ang. ortogonal polarization spectral, OPS) 
je neinvazivna tehnika, ki s pomočjo odbite svetlobe ustvarja sliko mikrocirkulacije v realnem času. 

4. Meritev pretoka z laserskim Dopplerjem (LDF, ang. laser doppler flowmetry) je neinvaziv-
na neprekinjena metoda za merjenje pretoka krvi v mikrocirkulaciji. 
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5. Transkutano merjenje delnega tlaka kisika (PtcO2) in ogljikovega dioksida (PtcCO2) je 
mogoče zaradi difuzije obeh plinov skozi kožo. 

6. Sublingvalna kapnometrija je metoda merjenja tkivnega PCO2 pod jezikom. Razlika med 
tkivnim in arterijskim PCO2 zrcali zadostnost tkivne prekrvitve. Med tkivno hipoksijo se poveča 
omenjena razlika v PCO2, ki odslikava razmerje med področno tvorbo in odstranjevanjem CO2. 
Prve meritve tkivnega PCO2 pri šoku so opravljali na želodčni sluznici in tankem črevesu. Eno-
stavneje in neinvazivno pa je meritve PCO2 mogoče izvajati na sluznici pod jezikom. V ta namen 
je na voljo naprava na baterijsko napajanje s senzorjem za enkratno uporabo, ki ga namestimo 
med jezik in podjezično sluznico. V raziskavah so potrdili, da je tkivni PCO2 pod jezikom zanesljiv 
kazalec tkivne hipoperfuzije. Še bolj specifična je razlika med tkivnim in arterijskim PCO2, ki pa 
zahteva odvzemanje krvi iz arterije. 

7. Bližna infrardeča spektroskopija (NIRS, ang. near infrared spectroscopy) je metoda, ki 
so jo sprva uporabljali pri raziskovanju dinamičnih sprememb stopnje oksigenacije hemoglobi-
na in citokroma aa3 v možganih in mišicah. Z razvojem sprejemnikov, ki absorbirajo svetlobo v 
bližini infrardečega spektra, pa je bilo mogoče meriti tkivno nasičenost s kisikom v osvetljenem 
področju tkiva. Pri tej metodi sonda, ki je nameščena na površini kože, presvetljuje tkiva s svet-
lobo v bližini infrardečega spektra in meri količino odbite svetlobe. Svetloba v bližini infrardeče 
barve (valovna dolžina 700–1000 nm) sorazmerno dobro prodira v tkiva, vključno s kožo, z 
mišicami in s kostmi. Količina odbite svetlobe je odvisna od sipanja v tkivu in absorpcije v 
kromoforih. Samo tri vrste molekul v tkivu (hemoglobin, mioglobin, citokrom aa3) spreminjajo 
absorpcijski spekter v odvisnosti od nasičenosti s kisikom. Absorpcijska spektra hemoglobina in 
mioglobina se prekrivata do te mere, da med njima ne moremo razlikovati. Pri tkivni hipoksiji 
pride do deoksigenacije mioglobina sorazmerno pozno, zato menimo, da spremembe tkivne 
nasičenosti s kisikom zrcalijo spremembe nasičenosti hemoglobina v krvi. Približno koncen-
tracijo oksihemoglobina in deoksihemoglobina je mogoče oceniti z meritvijo optične poti, ki jo 
prepotujejo fotoni v tkivu. Ker je ocena te poti nezanesljiva, s to metodo ne moremo natančno 
kvantitativno meriti koncentracij, ampak le relativne deleže oksidiranih oblik spojin glede na 
deoksigenirane ter spreminjanje vrednosti v času. Metoda NIRS pri merjenju StO2

 ne razločuje 
med različnimi žilnimi predelki (arterijski, venski, kapilarni), ampak kaže povprečno vrednost 
zasičenosti s kisikom v tkivu. Pri 25 milimetrski oddaljenosti med optičnima vlaknoma (tistim, 
ki oddaja svetlobo, in tistim, ki svetlobo sprejema) prihaja 95 % sprejete svetlobe iz globine 
0–23 mm. Oprema za NIRS, ki je na voljo na trgu, ni standardizirana in se med seboj razlikuje. 
Pomembne razlike so glede izbire valovne dolžine svetlobe, glede števila valovnih dolžin, geo-
metrije in oddaljenosti optičnih vlaken, algoritmih za ločevanje prekrivajočih se absorpcijskih 
spektrov in obsežnosti vrednotenja teh algoritmov. Večina biofizikalnih raziskav kaže na to, da 
je za zanesljiv algoritem NIRS potrebna analiza vsaj štirih valovnih dolžin. Položaj optičnih 
vlaken je pomemben za zagotavljanje dovolj globokega prodiranja fotonov in za preprečevanje 
prekratke poti svetlobe. To najlaže dosežejo z namestitvijo oddajnega in sprejemnega optičnega 
vlakna v oddaljenosti nekaj centimetrov na koži, ki leži nad trebuhom mišice. Prispevek kože 
k signalu NIRS znaša manj kot 5 %. 

Zaključek

Ocena regionalne prekrvavitve je pomembna pri zdravljenju kritično bolnih. V klinični praksi 
se trenutno najbolj pogosto uporablja klinični pregled (temperatura kože, kapilarna polnitev) in 
metode, ki temeljijo na spektroskopiji blizu rdečega spektra.
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Posebnosti hemodinamskega nadzora  
pri otrocih

Petja Fister, Irena Vulićević

Povzetek

Bolni otroci so pogosto hemodinamsko nestabilni. Če hemodinamske spremembe ugotovimo 
zgodaj, lahko preprečimo napredovanje reverzibilnega v ireverzibilni šok. Za dober izid zdravlje-
nja hemodinamsko nestabilnega otroka sta pomembna zgodnja prepoznava in ustrezno usmer-
jeno zdravljenje šoka. Z manj invazivnimi novejšimi tehnologijami, kot so merjenje variacij 
pulznega pritiska in utripnega volumna, UZ meritev širine in kolapsibilnosti spodnje votle vene 
in UZ ocena pljuč, ocenjujemo volumski status in odgovor na zdravljenje s tekočinami. Za oceno 
minutnega volumna srca uporabljamo analizo arterijskega pulznega vala, merjenje torakalne bi-
oimpendance in bioreaktance ter funkcionalni UZ srca. Oceno preskrbe in porabe kisika v tkivih 
lahko merimo s spektroskopijo v bližini rdeče svetlobe.

Uvod

Hemodinamska nestabilnost s šokom ali brez njega je pri otrocih, ki so sprejeti v enoto pedia-
trične intenzivne medicine, zelo pogosta. Več kot polovica otrok s hemodinamsko nestabilnostjo 
ima hkratno odpovedovanje tudi drugih organov. Glavni razlog za hemodinamsko nestabilnost 
otrok ostaja sepsa, ki je povezana z visoko umrljivostjo. Hemodinamska nestabilnost se pogosto 
pojavi tudi med velikimi operacijami, pri srčnem popuščanju, poškodbah in drugih vzrokih šoka. 
Za izboljšanje preživetja je ključno, da hemodinamsko nezadostnost in šok čim prej prepoznamo 
in zdravimo. Pomembna sta previdno zdravljenje s tekočinami in ustrezno vzročno zdravljenje z 
vazoaktivnimi zdravili. Prav tako je pomembno, kako hemodinamske spremembe ocenjujemo in 
katere so tarčne vrednosti hemodinamskih spremenljivk. Z idealnim hemodinamskim nadzorom 
naj bi natančno ugotovili hemodinamsko nestabilnost in sklepali na patofiziološki mehanizem, 
ki jo je povzročil. Tako bi bilo zdravljenje ves čas lahko vzročno in usmerjano. Z dokazi podprtih 
raziskav in smernic za hemodinamski nadzor bolnih novorojenčkov in otrok za zdaj ni objavlje-
nih. Fiziološki hemodinamski kazalci, ki jih lahko pri otrocih ocenjujemo klinično, neinvazivno 
in invazivno, so prikazani v tabeli 1.
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Tabela 1.  Fiziološki hemodinamski kazalci, ki jih lahko pri otrocih ocenjujemo klinično, neinvazivno in invazivno.

Hemodinamski 
kazalec Fiziološki kazalec Klinična ocena Neinvazivno merjenje Invazivno 

merjenje
Centralni ali 
makro

predobremenitev 
– venska polnitev

ocena tlaka v 
jugularni veni, 
pritisk na jetra, 
dvig nog

premer spodnje votle vene 
in kolapsibilnost, ultrazvok 
pljuč

osrednji 
venski 
kateter*

minutni volumen 
srca

palpacija 
perifernih pulzov, 
frekvenca srca*, 
kapilarni povratek, 
temperatura jedra 
in periferije

ultrazvok srca, magnetna 
resonanca srca, električna 
kardiometrija*, analiza 
arterijskega pulznega vala*, 
elektrokardiogram

arterijski 
kateter*

poobremenitev 
– arterijski krvni 
tlak

palpacija 
perifernih pulzov

manšetna oscilometrija, 
doppler

arterijski 
kateter*

Periferni ali 
mikro

področna 
prekrvitev

barva kože, 
koncentracija 
laktata v krvi

perfuzijski indeks*, 
spektroskopija v bližini 
rdeče svetlobe*

mikrocirkulacija Laser-Doppler, video 
mikroskopija, tehnika 
izločanja ksenona

*kontinuirana metoda, druge so intermitentne

Klinični znaki

Klinični znaki za oceno hemodinamskega stanja pri otrocih so frekvenca srca, arterijski krvni 
tlak (AKT), frekvenca dihanja, stopnja zavesti, diureza, temperatura jedra in periferije, kapilarni 
povratek in periferna perfuzija. Nekateri od teh kazalnikov so odvisni od starosti, na določe-
ne vplivajo temperatura okolja, bolečina in prestrašenost otroka. Klinični znaki imajo omejeno 
vrednost pri vodenju hemodinamskega zdravljenja, saj je klinično ocenjevanje odvisno od su-
bjektivne ocene zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev. Zgodnji znaki hemodinamske ne-
stabilnosti so lahko tudi zelo subtilni. Zato je pomembno, da jih ocenjujemo dovolj pogosto in da 
opazujemo trend njihovih sprememb. Uporabna je tudi kombinacija kliničnih znakov. Raziskave 
so pokazale, da med klinično oceno in invazivnimi hemodinamskimi kazalci ni dobre korelacije. 
Zato je potrebno multimodalno ocenjevanje tako kliničnih kot biokemičnih kazalnikov in meri-
tve hemodinamskih kazalcev.

Normalen kapilarni povratek pri otrocih je 2 ali manj sekund. Meri periferno prekrvitev in je 
posredni kazalec minutnega volumna srca in upora v perifernih žilah. Kapilarni povratek, ki je 
daljši od 2 sekund, ni dobro povezan z indeksom utripnega volumna ali koncentracijo laktata v 
krvi, medtem ko je povratek, daljši od 6 sekund, bolje povezan z indeksom utripnega volumna. 

Walkerjeva in sodelavci so določali raven ujemanja med kliničnimi znaki med zdravljenjem šoka 
pri otrocih. Poskušali so ugotoviti, s katerimi znaki lahko določimo vrsto šoka in izbiro ustreznega 
vazoaktivnega zdravila, ter povezavo med vrsto šoka in vazoaktivnim zdravljenjem. V skupini 469 
šokiranih otrok so zdravniki klinično določili, da ima 65 % bolnikov topli in 35 % bolnikov hladni 
šok. Ujemanje med kliničnimi znaki in vrsto šoka je bilo majhno: boljše ujemanje so ugotovili pri 
temperaturi udov, kapilarnem povratku in moči pulza kot pri pulznem tlaku in diastolnem AKT. 
Temperatura udov, kapilarni povratek in moč pulza so bili povezani z vrsto šoka, kot so ga določili 
zdravniki. Z vazoaktivnimi zdravili je bilo zdravljenih 86 bolnikov, neodvisno od vrste šoka. Neuje-
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manje vrste šoka in vazoaktivno zdravilo pa ni bilo povezano z zapletenim potekom septičnega šoka. 
Zaključili so, da moramo vrsto šoka glede na klinične znake določati previdno, kar je tudi v skladu 
s smernicami kampanje za preživetje sepse, ki priporoča, da samo kliničnih znakov ne uporabljamo 
pri določanju vrste šoka. Za optimalen pristop k zgodnji hemodinamski oceni otroka s sepso, s ka-
terim bi ga usmerjeno zdravili in bi imelo zdravljenje dober izid, so potrebne nadaljnje raziskave.

Arterijski krvni tlak 

Najpogostejši uporabljen hemodinamski kazalnik pri kritično bolnih otrocih je merjenje AKT, 
tako nizke kot visoke vrednosti AKT ob sprejemu so povezane s povečano umrljivostjo bolnih 
otrok. Pomembno je, da AKT merimo točno. Pri kritično bolnih otrocih, kot so šokirani otro-
ci, otroci z intrakranialno in maligno hipertenzijo ter otroci med velikimi operacijami, svetuje-
jo invazivno merjenje AKT. Hemodinamsko stanje moramo poleg merjenja AKT ocenjevati z 
dodatnimi kliničnimi in hemodinamskimi kazalniki. Optimalne vrednosti AKT so odvisne od 
kliničnega stanja otroka, njegove starosti, spola in velikosti telesa. Pri otrocih, starejših od 12 let, 
priporočajo tarčno vrednost srednjega arterijskega tlaka nad 65 mm Hg. 

Kampanja za preživetje sepse ni mogla dati priporočila, ali je tarčni srednji arterijski krvni tlak 
pri 5. ali 10. percentilu za starost otroka ali celo nad 50. percentilom za starost. Če se drugi he-
modinamski kazalniki pri otroku izboljšujejo, so sprejemljive tudi nižje vrednosti AKT. Potrebne 
so nadaljnje randomizirane kontrolirane raziskave, s katerimi bi lahko določili optimalne hemo-
dinamske tarče pri zdravljenju kritično bolnih otrok. Če je meritev srednjega AKT nezanesljiva, je 
razumna alternativa meritev sistolnega AKT. Ni dokazov, da bi izide zdravljenja izboljšali z določeno 
vrednostjo perfuzijskega tlaka, prav tako ne z merjenjem CVP. Za klinično razlikovanje toplega od 
hladnega šoka ter s tem specifičnega usmerjenega zdravljenja ne priporočajo samo uporabe klinič-
nih znakov. Kadar je to možno, priporočajo dodatni hemodinamski nadzor z merjenjem minutnega 
volumna srca oziroma srčnega indeksa, sistemskega žilnega upora ali nasičenosti centralne venske 
krvi s kisikom (ScvO2) ter analizo pulznega vala, doppler UZ ascendentne ali descendentne aorte in 
funkcionalno ehokardiografijo. Z vsemi naštetimi meritvami lahko dodatno ocenimo srčni indeks, 
sistemski žilni upor in tekočinsko odzivnost. Pri zdravljenju kritično bolnih otrok ob klinični oceni 
svetujejo spremljanje trenda koncentracije laktata v krvi, ki lahko nakazuje nezadostno hemodinam-
sko oživljanje: visoka koncentracija laktata v krvi je povezana s slabšim izidom zdravljenja, nizka 
koncentracija laktata pa z manjšim tveganjem za trajno okvaro organov. 

Elektrokardiogram 

S kontinuiranim snemanjem elektrokardiograma lahko spremljamo srčno frekvenco in ritem, 
ishemijo, bolečino, nezadostno sedacijo in elektrolitne motnje.

Kapnografija 

S kapnografijo kontinuirano grafično prikažemo koncentracijo ali delni tlak CO2 v vdihanem in 
izdihanem zraku, ki kažeta na spremembe v pljučnem krvnem obtoku. Točka na koncu platoja 
kapnograma predstavlja koncentracijo CO2 na koncu izdiha (»end tidal« CO2, ETCO2) in je pri 
normalnem ujemanju ventilacije s perfuzijo v pljučih približno enaka delnemu tlaku CO2 v ar-
terijski krvi. Stanja z nizkim minutnim volumnom srca in otroci s prirojenimi srčnimi napakami 
z majhnim pretokom krvi v pljučih bodo imeli nizek ETCO2 ter povečan gradient med ETCO2 
in delnim tlakom CO2 v arterijski krvi. ETCO2 lahko uporabimo za nadzor učinkovitosti stisov 
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prsnega koša in povrnitve cirkulacije po srčnem zastoju. Nenadno zmanjšanje krvnega pretoka v 
pljučih, kot se lahko pojavi pri obstrukciji Blalock-Taussigovega spoja ali med pljučno embolijo, 
povzroči nenadno zmanjšanje ETCO2.

Centralni venski pritisk

Centralni venski pritisk (CVP) je treba meriti točno in ocenjevati kot del večmodalnega hemodi-
namskega nadzora za oceno znotraj žilnega volumna in delovanja srca. Bolj pomembni kot abso-
lutna vrednost CVP so trendi sprememb CVP in morfologija vala, prav tako pa spremljamo tudi 
spremembe vrednosti CVP kot odgovor na zdravljenje s tekočinami ali vazoaktivnimi zdravili. 
Pomembno se je izogibati velikim povečanjem in visokim vrednostim CVP.

Nasičenost centralne venske krvi s kisikom

Ob normalni nasičenosti arterijske krvi s kisikom v aorti so normalne vrednosti ScvO2 med 70 in 
80 %, normalne vrednosti nasičenosti mešane venske krvi s kisikom pa med 60 in 70 % (slika 1). 
Nizka vrednost ScvO2 pomeni neujemanje med preskrbo in porabo kisika v tkivih in organih. 
Normalna ali visoka vrednost ScvO2 pa lahko kaže na tkivno dizoksijo, ki je pogosto prisotna pri 
sepsi. Pri zdravljenju sepse se je pokazalo, da je vrednost ScvO2 v pomoč pri zdravljenju pred-
vsem hemodinamsko nestabilnih bolnikov, ki ne odgovorijo na primarno zdravljenje. 

Sankar in sodelavci so primerjali učinek intermitentnega proti kontinuiranemu merjenju 
ScvO2 pri zdravljenju šoka na umrljivost otrok s septičnim šokom in ugotovili, da je v prvih 
šestih urah kontinuirano merjenje učinkovitejše. V primeru nezmožnosti kontinuiranega mer-
jenja ScvO2 svetujejo intermitentno merjenje, saj razlik pri ozdravljenju šoka v prvih 24 urah in 
tveganju za smrt niso ugotovili. 

Slika 1.  Interpretacija nasičenosti centralne (ScvO2) in mešane venske krvi s kisikom.  
* sepsa, zastrupitev s cianidom, mitohondrijska bolezen, **sepsa, odpoved jeter, hipertiroza.
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Zdravljenje s tekočinami in odgovor na tekočine

Zdravljenje šoka navadno začnemo z dajanjem tekočin, vendar prekomerno dajanje tekočin 
povzroči edeme in nabiranje tekočine v tretjem prostoru ter tako zmanjša prekrvljenost tkiv. Če 
se po zdravljenju s tekočinami povečata minutni ali utripni volumen srca, je bolnik tekočinsko 
odziven. Da preprečimo prekomerno obremenitev s tekočinami, je dobro, da preverimo odziv-
nost bolnikovega srčno-žilnega sistema na dajanje tekočin. Vrednost CVP za oceno tekočinske 
odzivnosti ni primerna. Kot najzanesljivejši kazalnik tekočinske odzivnosti pri umetno predi-
hovanih otrocih se je izkazala variacija najvišje hitrosti toka krvi v aorti med dihalnim ciklom. 
Druge dinamične metode ocenjevanja tekočinske odzivnosti, kot so pasiven dvig nog ali pritisk 
na jetra, pri otrocih niso bili dovolj raziskani. Zato priporočajo, da šokiranemu otroku dajemo 
tekočine v manjših bolusih (največ od 5 do 10 ml/kg) in to ponavljamo v kratkih časovnih inter-
valih, ob tem pa spremljamo spremembe v minutnem volumnu srca, AKT in CVP. Pri otrocih, 
pri katerih po zdravljenju s tekočinami pride do povečanja CVP ali se AKT ali minutni volumen 
srca ne povečata, priporočajo, da z zdravljenjem s tekočinami prenehamo. Priporočil za oceno 
tekočinske odvisnosti pri otrocih s povišanim intrakranialnim tlakom in otrocih, ki jih zdravimo 
z zunajtelesno membransko oksigenacijo, trenutno ni na voljo. 

Funkcionalna ehokardiografija

Funkcionalna ehokardiografija je neinvazivna obposteljna metoda za hitro oceno hemodinam-
skega stanja v realnem času (slika 2). Omogoča oceno delovanja srca, predobremenitve, minutne-
ga volumna srca, tekočinske odzivnosti, meritev sistolnega arterijskega pritiska v pljučni arteriji, 
serijsko oceno in odgovor na zdravljenje. Omogoča oceno srčnega popuščanja, pljučne hiperten-
zije in srčne tamponade. Omogoča razumevanje patofiziologije šoka in s tem pravočasno speci-
fično usmerjeno zdravljenje pri določenem bolniku. Meritve niso kontinuirane in se tako med 
različnimi preiskovalci kot tudi pri enem preiskovalcu razlikujejo med seboj. 

Slika 2. Hemodinamski kazalci, ki jih lahko ocenimo ali izmerimo s funkcionalno ehokardiografijo.
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Merjenje minutnega volumna srca 
Merjenje minutnega volumna srca lahko opravimo neinvazivno s transtorakalno funkcional-
no ehokardiografijo ali invazivno z uporabo transpulmonalne dilucije ustreznega indikatorja; 
v primeru merjenja s PICCO uporabimo hladno fiziološko raztopino, v primeru UZ-metode 
pa ustrezno kontrastno sredstvo. Invazivnega merjenja minutnega volumna srca pri otrocih ne 
priporočajo, priporočajo pa dopplerske UZ-metode. Minutni volumen srca lahko ob bolnikovi 
postelji ocenjujemo tudi z drugimi neinvazivnimi metodami, kot so merjenje torakalne bioim-
pendance in bioreaktance ter ocena arterijskega pulznega vala. Naklon krivulje pulznega vala 
odraža kontraktilnost srca in sistemsko žilno upornost. Površina pod sistoličnim delom krivulje 
odraža utripni volumen. Povečan pulzni pritisk pomeni zmanjšano sistemsko žilno upornost, kot 
v primeru toka krvi iz aorte v pljučno žilje in aortne insuficience.

Metode pri kritično bolnih otrocih niso ustrezno validirane in dovolj točne za absolutno oce-
no minutnega srca. Priporočajo jih za oceno trenda sprememb pri zdravljenju šokiranih otrok.

Krvni tlak v pljučni arteriji 

Kateter, ki je vstavljen v pljučno arterijo, omogoča kontinuirano merjenje tlaka v desnem atriju, 
pljučni arteriji, meritev minutnega volumna srca in zagostitvenega tlaka v pljučni arteriji. Zaradi 
svoje invazivnosti in velikosti ga pri zdravljenju kritično bolnih otrok ne priporočajo. Podobno 
lahko s katetrom, ki je vstavljen v levi atrij, merimo tudi tlak v levem atriju. Za oceno krvnega 
tlaka v pljučni arteriji priporočajo uporabo transtorakalne ehokardiografije, ki pa ni ustrezna za 
merjenje tlaka pri bolnikih s popuščanjem desnega prekata. 

Koncentracija laktata 

Zvišano koncentracijo laktata v krvi povzroča slaba tkivna perfuzija pri šoku, zdravljenje s kate-
holamini ali endogeno sproščanje laktata. Merjenje koncentracije laktata v krvi je hitra, preprosta 
in poceni metoda za napoved izida ali oceno potrebe po intenziviranju zdravljenja pri šokiranem 
bolniku. Priporočajo, da vzorce krvi odvzamemo iz centralne vene ali arterijskega katetra. Raz-
iskave so pokazale povezavo med visokimi koncentracijami laktata in slabimi izidi zdravljenja 
kritično bolnih otrok. Koncentracijo laktata v krvi moramo upoštevati v povezavi z drugimi kli-
ničnimi in merjenimi kazalniki hemodinamskega stanja. 

Spektroskopija v bližini rdeče svetlobe

Spektroskopija v bližini rdeče svetlobe (NIRS) je neinvazivna obposteljna tehnika, s katero oce-
njujemo področno nasičenost hemoglobina s kisikom v različnih tkivih. Pri zdravih otrocih je 
srednja nasičenost (rSO2) v možganih večja od 70 %. Otroci s cianotičnimi srčnimi napakami 
imajo rSO2 v možganih med 46 in 57 %. Različne naprave za merjenje nasičenosti tkiv s kisikom 
izmerijo različne vrednosti. Hemodinamsko stanje pri kritično bolnih otrocih ocenjujemo s tren-
dom sprememb rSO2, medtem ko absolutne vrednosti za zdaj ostajajo slabo opredeljene. 

Mikrocirkulacija 

Za zdaj podatkov o normalnih in tarčnih vrednostih kazalnikov mikrocirkulacije pri kritično 
bolnih otrocih nimamo. 
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Zaključek

Hemodinamska nestabilnost je pogosta pri kritično bolnih otrocih, pogosto ji je pridruženo odpo-
vedovanje več drugih organov in je tako povezana z veliko umrljivostjo. Učinkovit hemodinamski 
nadzor omogoča ugotavljanje hemodinamske nestabilnosti zgodaj v poteku bolezni, hkrati omo-
goča tudi izbiro primernega tarčnega zdravljenja. Smernic hemodinamskega nadzora pri kritično 
bolnih otrocih ni na voljo, saj za zdaj ni objavljenih visoko kakovostnih dokazov. Uporabljamo 
kombinacijo kliničnih znakov ter rutinsko merjene hemodinamske kazalnike, ki jih komplemen-
tarno ocenjujemo in vrednotimo za oceno delovanja srca in pljuč ter oksigenacije tkiv.
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Kompleksni klinični primeri: Primer 
hemodinamsko nestabilnega poškodovanca

Suada Fileković Ribarič, Primož Gradišek

Izvleček

Skoraj tretjina bolnikov, zdravljenih v enoti intenzivne terapije, je šokiranih. Šok je definiran kot 
klinično stanje akutne cirkulatorne odpovedi, ki vodi v nezadostno preskrbo tkiv s kisikom in s 
tem potencialno v odpoved organov. Lahko je posledica enega ali kombinacije več mehanizmov. 
Zaradi posledic sta zgodnje prepoznavanje šoka in ustrezno zdravljenje vitalnega pomena. V pri-
kazanem primeru poškodovanca smo predstavili, kako smo s pomočjo različnih metod hemodi-
namskega monitoringa diagnosticirali in vodili zdravljenje različnih vrst šoka.

Uvod

Šokovno stanje je definirano kot življenje ogrožajoča oblika akutne cirkulatorne odpovedi, ki 
vodi v nezadostno preskrbo organov s kisikom. Glede na mehanizem ločimo štiri vrste hemodi-
namskega šoka, in sicer:
1. Hipovolemični, kjer je zaradi izgube cirkulirajoče krvi zmanjšan venski priliv.
2. Kardiogeni, kjer je v ospredju odpoved črpalne funkcije srca zaradi izgube kontraktilnosti in/

ali motnje ritma.
3. Obstruktivni zaradi mehanične obstrukcije polnitve srca.
4. Distributivni šok zaradi redistribucije krvi ob dilataciji perifernega žilja, npr. pri sepsi, anafi-

laksiji ali spinalni poškodbi.
Značilnosti posamezne oblike šokovnega stanja se med seboj prekrivajo in pacient z enim tipom 
šokovnega stanja lahko razvije tudi druge oz. so lahko prisotni sočasno pri pacientu. V nadalje-
vanju bomo predstavili poškodovanca, pri katerem smo sprva zdravili hemoragični šok, v nada-
ljevanju pa diagnosticirali in zdravili tudi septični in obstrukcijski šok.

Prikaz primera

45-letni bolnik, poškodovan kot motorist v prometni nesreči, je med transportom s kraja nesreče 
v bolnišnico postopno postal hipotenziven in tahikarden, ob čemer se je zožala tudi zavest. Ob 
upoštevanju mehanizma poškodbe, vidnih odrgnin na levi polovici prsnega koša in trebuha ter 
klinične slike je bil ob prihodu v reanimacijski prostor postavljen sum na krvavitev in takoj so op-
ravili orientacijski ultrazvok trebuha. Ta je pokazal obilo proste tekočine v trebuhu, zaradi česar je 
bila narejena urgentna laparotomija in odstranjena lacerirana vranica. Po opravljenem posegu je 
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bila opravljena preostala slikovna diagnostika, ki je pokazala zlom obraznih kosti, leve ključnice, 
VII.−XI. rebra levo s hematopnevmotoraksom in kontuzijo spodaj ležečih pljuč ter kompresijski 
zlom VIII. torakalnega vretenca. Maksilofacialni kirurg se je zaradi hemodinamske nestabilnosti 
odločil le za repozicijo spodnje čeljusti in fiksacijo z žico, po tem pa smo bolnika sprejeli na Od-
delek za intenzivno terapijo.

Po sprejemu smo zaradi velike potrebe po vazoaktivni podpori opravili orientacijski ultra-
zvok srca, kjer je bila vidna hipovolemija, zaradi česar smo pacienta hidrirali. Hemodinamski 
nadzor smo v nadaljevanju izvajali kontinuirano s pomočjo katetra PiCCO (ang. Pulse Contour 
Cardiac Output). Prav tako smo nadaljevali z nadomeščanjem krvnih komponent in korekcijo 
porušene hemostaze. Postopno se je bolnik stabiliziral, vendar se je po nekaj dneh zdravljenja 
povečala potreba po kisiku in razvila se je hiperdinamična cirkulacija. Vir okužbe je bila pljuč-
nica in po sanaciji slednje in upadu vnetnih parametrov je bila 11. dan po poškodbi opravljena 
kirurška stabilizacija zloma torakalne hrbtenice. Zaradi logističnih razlogov sočasno ni bilo mo-
goče opraviti osteosinteze obraznih kosti. Po posegu se je ponovno povečala potreba po kisiku in 
ob odsotnih jasnih znakih za okužbo dihal smo s CTA pljučnih arterij potrdili srednje obsežno 
pljučno embolijo z infarciranimi področji pljuč. Vir strdkov je bil odkrit v tibialni veni leve spo-
dnje okončine, zaradi česar je poleg nizkomolekularnega heparina prejel tudi vena cava filter. 
Ker se stanje bolnika ni popravljalo, smo ponovno opravili transtorakalni ultrazvok srca, kjer 
je bila vidna zmerna do huda aortna regurgitacija. Ponovni CTA aorte je pokazal hipodenzno 
formacijo v področju nekoronarnega sinusa, kar bi lahko bil artefakt ali patološka sprememba. 
Razlog aortne insuficience je potrdil transezofagealni ultrazvok, kjer je bila vidna perforacija 
levega koronarnega lističa aortne zaklopke. Zaradi navedenega je bila bolniku mesec dni po po-
škodbi vstavljena umetna aortna zaklopka. Sprva je bilo pooperativno obdobje brez posebnosti, 
kasneje pa je pacient ponovno postal tahikarden, ob tem še normotenziven, beležili smo upad 
urnih diurez in slabšanje ledvične funkcije. V sklopu diferencialne diagnostike je bil opravljen 
tudi kontrolni ultrazvok srca, kjer je bila vidna tamponada srca in posledično opravljena peri-
kardiocenteza. Predhodno je prejemal manjše odmerke standardnega heparina, ob ponovnem 
dvigu hitrosti infuzije slednjega smo ugotovili potrebo po nadomeščanju koncentriranih eritro-
citov. Prav tako smo zaznali pojav bolečine med pasivnim razgibavanjem desne spodnje okon-
čine med lokomotorno fizioterapijo ter v nadaljevanju tudi otekanje desnega stegna. Dokazali 
smo krvavitev med mišicami stegna, zaradi česar so pacienta še nekajkrat oskrbeli kirurgi. Prav 
tako je zakrvavel tudi iz ustne sluznice nad popolnoma nestabilnim zlomom spodnje čeljusti, 
zaradi česar so ga 2 meseca in pol po poškodbi operirali tudi maksilofacialni kirurgi. Počasi se 
je pacientovo stanje stabiliziralo in dva tedna po zadnjem posegu (tri mesece po poškodbi) je bil 
hemodinamsko stabilen in je spontano dihal brez dodanega kisika prek trahealne kanile. Pre-
mestili so ga na Klinični oddelek za travmatologijo na nadaljevanje zdravljenja. Trenutno čaka 
na premestitev v Rehabilitacijski center Soča.

Razprava

Hipovolemija, vazodilatacija in srčna disfunkcija so glavni razlogi hemodinamske nestabilnosti 
pri kritično bolnih. Slednji so lahko prisotni izolirano ali v različnih kombinacijah. Ocena srčne 
funkcije in odzivnost na tekočine omogočata identifikacijo vzroka šoka, izbor primerne terapije 
in oceno njene učinkovitosti, kar vse so glavni razlogi hemodinamskega monitoringa pri šokira-
nem bolniku. Izbor primerne metode hemodinamskega monitoringa je tako odvisen od posame-
znega bolnika in faze šokovnega stanja.

Pri etiološkem opredeljevanju šoka podamo začetno klinično oceno, ki temelji na anamnezi, 
kliničnem statusu in ustreznih laboratorijskih testih, kar nas usmerja tudi pri izbiri hemodinam-
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skega monitoringa. Zgodnji klinični znaki, kot so barva in temperatura kože, srčna frekvenca in 
ritem, kapilarna polnitev, urne diureze ter stanje zavesti, so dragoceni zgodnji znaki hemodinam-
ske nestabilnosti. Tako smo že ob sprejemu na urgenco pri poškodovancu s hipotenzijo in oža-
njem zavesti ob tem ter ob upoštevanju mehanizma poškodbe upravičeno posumili na krvavitev 
in opravili urgentni ultrazvok po protokolu FAST (ang. Focused Assessment with Sonography 
for Trauma). Slednji je ob dobri srčni funkciji in hipovolemiji prikazal prosto tekočino v trebuhu, 
zaradi česar je bila opravljena urgentna laparotomija. Kljub splenektomiji je bolnik potreboval 
velike odmerke vazoaktivne podpore ob sprejemu v EIT (enota za intenzivno terapijo), zaradi 
česar smo ponovili UZ srca ter nadaljevali hidracijo in nadomeščanje krvnih derivatov. Zaradi 
sočasne prizadetosti prsnega koša in pljuč smo se ob tem odločili za kontinuirano metodo hemo-
dinamskega monitoringa s transpulmonalno termodilucijo (kateter PiCCO) ter nadomeščanje 
tekočin vodili s pomočjo navedenega monitoringa. Transpulmonarna termodilucijska tehnika te-
melji na merjenju spremembe temperature injicirane mrzle tekočine in na analizi termodilucijske 
krivulje, s pomočjo tega pa omogoča izračun minutnega volumna srca in drugih hemodinamskih 
spremenljivk. Med slednjimi je uporabna EVLW (ang. Extravascular Lung Water) kot pokazatelj 
pljučnega edema in PVPI (ang. Pulmonary Vascular Permeability Index) kot marker prepust-
nosti alveolo-kapilarne membrane. Zaradi navedenega je še posebej primerna pri bolnikih s pri-
zadetostjo pljučnega parenhima. Tako smo lahko s pomočjo katetra PiCCO pri poškodovancu 
ocenili odzivnost na tekočine (PPV – ang. Pulse Pressure Variability, SVV – ang. Stroke Volume 
Variation, porast minutnega volumna srca) in s pomočjo EVLW in PVPI varno hidrirali pacienta 
oz. se odločili za povišanje vazoaktivne podpore, ko se je pljučna funkcija zaradi povečanja teko-
čin v pljučih poslabšala.

Po začetni stabilizaciji se je pri bolniku povečala potreba po ventilatorni podpori in s pomoč-
jo katetra PiCCO smo beležili t.i. hiperdinamično cirkulacijo. Klinični, radiološki in laboratorij-
ski kazalci so potrdili pljučnico, zaradi česar je bila uvedena ustrezna antibiotična terapija. Ob 
dodatni prizadetosti pljuč zaradi okužbe smo se pri hemodinamskem vodenju spet naslonili na 
meritve PiCCO. Po sanaciji okužbe in stabilizaciji stanja pacienta smo odstranili kateter PiCCO, 
vendar smo nadzor hemodinamskega sistema prehodno izvajali v obliki sistema LiDCO (ang. 
Lithium Dilution Cardiac Output). Ob ponovnem poslabšanju hemodinamskega stanja, zabe-
leženem tako klinično kot inštrumentalno, ter povečanju potrebe po kisiku ob odsotnih znakih 
okužbe smo posumili na pljučno embolijo. Opravljeni CTA pljučnega žilja je potrdil delovno 
diagnozo in uvedli smo ustrezno terapijo. Ultrazvok Doppler venskega žilja pa je prikazal izvor 
strdkov v levi spodnji okončini.

Ultrazvok srca smo se še nekajkrat uporabili pri iskanju razloga za slabšanje pacientovega 
stanja, in sicer prvič, ko je bila diagnosticirana poškodba aortne zaklopke, ter pozneje ob postop-
nem, subtilnem poslabšanju hemodinamskega stanja deset dni po vstavitvi umetne zaklopke. Ob 
slednji preiskavi smo diagnosticirali tamponado srca in opravili perikardiocentezo.

Kot je mogoče razbrati iz napisanega, je ultrazvok srca odlično orodje za začetni kardiovasku-
larni pregled šokiranega bolnika, kjer lahko na neinvaziven način pridobiš informacije o sistolni 
in diastolni funkciji levega in desnega ventrikla ter predvidiš tekočinsko odzivnost. Žal pa na-
vedena metoda ne omogoča kontinuiranega nadzora in je odvisna od izkušenosti izvajalca, kar 
je lahko še posebno problematično pri kompleksnih srčnih boleznih ali v primeru potrebe po 
opravljanju transezofagealnega ultrazvoka srca.

Izbira in uporaba metod nadzora pri opisanem pacientu sta skladna tudi z zadnjimi priporo-
čili za uporabo hemodinamskega nadzora pri šokiranih bolnikih. In sicer se pri bolnikih, ki se 
odzovejo na začetno terapijo šoka, odsvetuje napreden nadzor hemodinamskega sistema, saj za-
dostuje ehokardiografija za oceno srčne funkcije in odzivnost na tekočino. Če se šokiran pacient 
ne odzove na začetno terapijo in/ali v kompleksnih primerih, pa svetujemo uporabo naprednega 
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nadzora, kamor prištevamo pljučni arterijski kateter (šokovno stanje + disfunkcija desnega ven-
trikla) in transpulmonalno termodilucijo (šokovno stanje + akutni respiratorni distres sindrom 
− ARDS).

Zaključek

V zadnjem desetletju se tehnike hemodinamskega monitoringa razvijajo v smeri manj invazivnih 
metod, s katerimi pridobivamo vrednosti hemodinamskih spremenljivk v realnem času. Med-
tem ko so neinvazivne metode morda primernejše za tvegane kirurške bolnike med kirurškim 
posegom ali po njem ter za kontinuirano spremljanje hemodinamskega stanja kritično bolnih, 
je ehokardiografija odlično orodje začetne hemodinamike ocene šokiranega bolnika. Omogoča 
etiološko opredelitev šokovnega stanja in spremljanje odzivnosti na terapijo. Napredni hemo-
dinamski sistemi nadzora, kot je pljučni arterijski kateter ali transpulmonalna termodilucija, so 
najprimernejši pri bolnikih, ki se ne odzovejo na začetno terapijo in/ali imajo pridruženo dis-
funkcijo desnega ventrikla ali ARDS.
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Prikaz kliničnega primera – hemodinamsko 
nestabilen novorojenček z akutno jetrno odpovedjo 
zaradi gestacijske aloimunske jetrne bolezni

Gestacijska aloimunska bolezen jeter (GALD) – prikaz 
kliničnega primera

Darja Krevh Golubić, Urška Mahne

Povzetek

Predstavljen bo klinični primer novorojenčice, ki je bila na Klinični oddelek za intenzivno te-
rapijo otrok (KOITO) UKC Ljubljana premeščena iz Porodnišnice Ljubljana 10 dni po rojstvu. 
Pri novorojenčici, nedonošeni deklici, je bila postavljena diagnoza akutna jetrna odpoved zaradi 
suma na gestacijsko aloimunsko jetrno bolezen. V našo enoto je bila sprejeta zaradi potrebe po 
hemodializnem zdravljenju s Cytosorbom in intenzivnem zdravljenju večorganske odpovedi ob 
akutni jetrni odpovedi. Zaradi hude možganske okvare deklica ni bila kandidatka za umestitev 
na listo za transplantacijo jeter. Po sprejemu je potrebovala mehansko ventilacijo in večtirno va-
zoaktivno podporo zaradi hemodinamske nestabilnosti.

Uvod

Akutna jetrna odpoved pri novorojenčku je redka bolezen, do katere najpogosteje pride zaradi 
kongenitalnih okužb ali presnovnih bolezni, med najpogostejšimi vzroki vseh akutnih jetrnih od-
povedi v novorojenčkovem obdobju je tudi gestacijska aloimunska bolezen jeter, t. i. GALD (ang. 
gestational alloimunic liver disease). Gre za bolezen, pri kateri pride do senzibilizacije materinega 
imunskega sistema proti plodovim hepatocitom, s hemokromatozo ali brez nje. Materina proti-
telesa IgG se vežejo na antigene hepatocitov plodu in sprožijo komplementni imunski odziv s 
tvorbo kompleksov C5b-9. Te lahko dokažemo z imunohistokemičnim barvanjem v hepatocitih, 
kar je bistveno za potrditev diagnoze.

Bolezen se lahko izrazi že med nosečnostjo: povzroči lahko intrauterino smrt ploda, zastoj 
rasti ploda in oligohidramnij, pogosto pride do prezgodnjega poroda, prizadetost jeter pri otroku 
se izrazi v različnih stopnjah, navadno takoj po rojstvu, redkeje pa nekaj tednov po njem. Klinič-
no se bolezen kaže s hepatomegalijo, zlatenico, hipoglikemijo, koagulopatijo, hipoalbuminemijo, 
edemi z ascitesom ali brez njega in oligurijo v sklopu akutne ledvične odpovedi, lahko se razvije 
večorganska odpoved. V laboratorijskih izvidih so lahko povišani serumska koncentracija alfa-
-fetoproteina, feritina, konjugiranega in nekonjugiranega bilirubina z normalnimi ali znižanimi 
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vrednostmi transaminaz. Za potrditev diagnoze se uporabljata MR abdomna (jeter) in biopsija 
jeter. V nekaterih virih navajajo tudi biopsijo ustne sluznice. 

Bolezen zdravimo z izmenjalno transfuzijo (odstranjevanje reaktivnih materinih protiteles) 
in intravenskimi imunoglobulini (ki preprečijo vezavo protiteles in s tem aktivacijo komplemen-
tnega sistema) ter podporno terapijo.

Poleg GALD so v neonatalnem obdobju med najpogostejšimi vzroki jetrne odpovedi še he-
mofagocitna limfohistiocitoza, okužbe s hepatotropnimi virusi in mitohondrijska hepatopatija.

Klinični primer

Perinatalna anamneza: Deklica se je kot nedonošenka rodila v 34. tednu gestacije z urgentnim 
carskim rezom zaradi zastoja rasti po materini prvi nosečnosti. Dekličina mama je med noseč-
nostjo prejemala bronhodilatator salbutamol zaradi astme, drugih bolezni in zdravil ni imela. 
V 34. tednu gestacije so pri plodu ultrazvočno ugotovili zastoj rasti s hepatosplenomegalijo in 
ascitesom. Deklica se je rodila s porodno težo 1880 g (20. percentila), porodno dolžino 44 cm 
(25. percentila), obsegom glave 30,5 cm (25. percentila) ter oceno po Apgarjevi 4/6/6. Ker po 
rojstvu ni spontano zadihala, je bila intubirana in mehansko ventilirana že v porodni sobi. Bila je 
brez dismorfnih znakov. 

Potek zdravljenja v EIT Porodnišnice Ljubljana: Pri deklici je bil neposredno po rojstvu prisoten 
hidrops, tipna je bila hepatosplenomegalija. Zaradi sindroma akutne dihalne stiske novorojenčka 
(ang. RDS, respiratory distress syndrome) je kmalu potrebovala intubacijo in mehansko ventilacijo. 
V nadaljevanju je deklica postajala vse bolj zlatenična, v laboratorijskih izvidih so potrdili hiperbili-
rubinemijo, trombocitopenijo, hipoglikemijo, hipoalbuminemijo, vnetni parametri so bili povišani 
(CRP do 185 mg/l). 

Sprva so izključevali hemolitično bolezen novorojenčka in kongenitalne okužbe (TORCH: 
T-toksoplazmoza, O-druge okužbe (HBV, HCV, klamidija, listerioza, sifilis, parvoB-19, gono-
kok), R-rdečke, C-CMV, H-herpesvirus). Odvzete so bile kužnine, vključno s hemokulturo, li-
kvorjem, brisi sluhovodov in žrela. 

Ob sumu na hemofagocitno limfohistiocitozo je najprej tri dni prejemala deksametazon. Za-
radi trombocitopenije je večkrat prejela trombocitno plazmo, po kateri so vrednosti trombocitov 
ostale nizke, pojavile so se petehije. Zaradi anemije je potrebovala koncentrirane eritrocite. 

Ob hiperamoniemiji do 260  µmol/l je bil v terapijo uveden natrijev benzoat. Za osnovno 
mešanico je prejemala glukozno raztopino, šele 8. dan so bile dodane maščobe in beljakovine. 
Enteralno je bila hranjena le trofično. Presejalni testi na metabolne bolezni MS-MS so bili izrazito 
patološki, izstopala je povišana raven fenilalanina (417 µmol/l).

7. dan je bila deklica ekstubirana in prevedena na NIV (n-CPAP). Na RTG PC so bila pljuča 
slabše razpeta, delno atelektatična, potrebovala je respiratorno fizioterapijo. Opažali so krvavitev 
iz zgornjih prebavil, ki pa je bila ocenjena kot hemodinamsko nepomembna, nadomeščali so 
koncentrirane eritrocite, svežo zmrznjeno plazmo in vitamin K. 

Deklica je bila po rojstvu anurična, diureze so se vzpostavile po drugem dnevu ob kontinu-
irani infuziji diuretika, vendar so kmalu ponovno začele usihati, razvila se je akutna ledvična 
odpoved z oligurijo.

Vse od rojstva so v nevrološkem statusu opisovali semikomatozno stanje s hipotonijo, sedaci-
je ni prejemala. Že prvi UZ glave je pokazal drobne krvavitve difuzno v možganskem parenhimu, 
vidni so bili hiperehogenost periventrikularno in širši likvorski prostori. Narejen je bil MRI glave, 
s katerim so potrdili obsežne tromboze globokih perimedularnih ven, v priležni beli možgano-
vini pa številne krvavitve oz. hemoragične venske infarkte, največji parietalno obojestransko. V 
nadaljevanju so v nevrološkem statusu deklice opažali izboljšanje, predvsem ob taktilnih dražlja-
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jih, deklica je grimasirala, požirala, mioklonizmov in konvulzij niso opažali, ves čas pa je bila 
hipotona.

Zaradi visoke vrednosti feritina (16500 µg/l) in povišanih vrednostih C5b-9 litičnega kompleksa 
komplementnega sistema v plazmi (505 ng/ml, referenčna vrednost 127−303 ng/ml) je bil postav-
ljen sum na GALD. Vrednosti bilirubina so se kljub zdravljenju s fototerapijo še povečevale, zato 
so začeli z zdravljenjem z intravenskimi imunoglobulini (3x) in dvakratno izmenjalno transfuzijo. 

Konzultiran je bil pediatrični gastroenterolog, vendar deklica ob slabem kliničnem stanju 
in hudi možganski okvari ni izpolnjevala kriterijev za umestitev na listo za transplantacijo jeter.

Kontrolne vrednosti konjugiranega bilirubina so se kljub intenzivnemu zdravljenju še dodat-
no poviševale.

Sklican je bil multidisciplinarni konzilij (pediatrični intenzivist, gastroenterolog, neonatolog), 
katerega sklep je bil, da se deklico zaradi potrebe po hemodializnem zdravljenju ob hiperbiliru-
binemiji, hiperamoniemiji in oliguriji v sklopu ALO premesti na KOITO.

Zdravljenje na KOITO: Deklica je bila 10. dan po rojstvu premeščena na KOITO zaradi iz-
razite hiperbilirubinemije (cel./dir. 401 µmol/l/248 µmol/l), hiperamoniemije in potrebe po dia-
liznem zdravljenju v sklopu akutne jetrne odpovedi ob sumu na sindrom GALD. Ob premestitvi 
je tehtala 2060 g, bila je afebrilna, močno ikterična in generalizirano edematozna ter oligurična.

Pripeljana je bila na neinvazivni dihalni podpori z n-BiPAP FiO2 0,8, v respiratorni acidozi, 
po RTG pc je bilo obojestransko vidno zasenčenje. Po sprejemu se je dekličino stanje postopoma 
slabšalo do dihalne odpovedi, postala je hipotenzivna, anurična, razvila je anasarko. Potrebni sta 
bili intubacija in mehanska ventilacija z velikim deležem FiO2. Nadaljevali smo z zdravljenjem 
hiperamoniemije z natrijevim benzoatom. Vstavili smo 6Fr, 2-lumenski dializni kateter jugular-
no desno in začeli hemodializno zdravljenje s CVVHD s Cytosorbom, pred tem je bila potrebna 
še vstavitev centralnega venskega katetra v podključnično veno levo za drugo terapijo. Glede na 
velikost otroka in nizko porodno težo je bila vstavitev centralnih katetrov tehnično zahtevnejša, 
UZ vodena, potekala je brez zapletov. Zaradi nestabilnega hemodinamskega stanja in hipoten-
zije je deklica potrebovala večtirno vazoaktivno podporo z dopaminom, adrenalinom in argip-
resinom, empirično je bilo uvedeno antibiotično zdravljenje z vankomicinom in gentamicinom, 
potrebna je bila tudi uvedba hidrokortizona. Pred uvedbo antibiotične terapije so bile odvzete vse 
kužnine, vključno s hemokulturo. Pozitivne izvide vseh odvzetih hemokultur (iz CVK, dializnega 
katetra in arterijske linije) smo dobili po dekličini smrti. Izoliran je bil Staphylocoocus epidermi-
dis, občutljiv na empirično uvedene antibiotike. 

UZ srca je pokazal strukturno normalno srce, desni in levi atrij blago dilatirana, manjši ASD 
tipa PFO z manjšim LD spojem, normalna mitralna zaklopka z minimalno mitralno regurgitaci-
jo, normalna trikuspidna zaklopka brez pomembne regurgitacije. Levi prekat normalne velikosti 
in mejno ohranjene sistolične funkcije. Desni prekat je normalne velikosti z normalno funkcijo. 
Stene levega in desnega prekata so bile hipertrofične. Normalna je bila morfologija iztočnega dela 
levega in desnega prekata, brez znakov za obstrukcijo na ravni iztoka. Izstopišča koronarnih žil so 
bila normalna. Brez znakov za PDA, koarktacijo aorte. Brez pomembnega perikardialnega izliva.

Ob priklopu na hemodializno zdravljenje je pri deklici prišlo do prehodne hemodinamske 
nestabilnosti, deklica je postala hipotenzivna in bradikardna, po kratkotrajni, 2-minutni masa-
ži srca in 1x aplikaciji adrenalina se je hemodinamsko stabilizirala in lahko smo nadaljevali s 
CVVHD s Cytosorbom. Tako smo uspešno obvladali hiperbilirubinemijo, vrednost konjugira-
nega in nekonjugiranega bilirubina sta se pomembno znižali, v upadanju je bila tudi vrednost 
amonijaka. Po šestih urah je ponovno prišlo do nenadne hipotenzije z bradikardijo, ki pa se 
je stopnjevala do asistolije. Izvajali smo oživljanje po protokolu, zunanjo masažo srca, deklica 
je prejela 6 odmerkov adrenalina, čas do ROSC je bil 30 minut. Zaradi nestabilnega stanja smo 
pri deklici morali prenehati s hemodializnim zdravljenjem.
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Razvila se je ireverzibilna večorganska odpoved, jetrna odpoved z ledvično odpovedjo, hudim 
ARDS, neobvladljivo koagulopatijo in grozečo jetrno encefalopatijo ob že prisotnih hemoragič-
nih spremembah možganovine. Zato je bil dva dni po sprejemu na KOITO sklican multidiscipli-
narni konzilij lečečih zdravnikov za opustitev/odtegnitev medicinsko neutemeljenega zdravlje-
nja. O poteku zdravljenja in zelo slabi prognozi so bili med hospitalizacijo starši sproti obveščeni, 
ponujena jim je bila psihološka podpora. Deklica je umrla 14. dan po rojstvu.

Obdukcija je med drugim pokazala masivno 90-% panlobularno nekrozo jetrnega parenhima 
ob zmernem kopičenju hemosiderina v vitalnih hepatocitih in kanalikularni holestazi, kar gre 
v sklop GALD, v redkih vitalnih hepatocitih pa imunohistokemično žal niso dokazali značilnih 
kompleksov C5b9 v citoplazmi in je zato interpretacija ob obsežni nekrozi jeter ostala nezanes-
ljiva, z razlago, da ugotovitve lahko ustrezajo GALD. S specialnim barvanjem pa niso dokazali 
ekstrahepatičnih depozitov hemosiderina, kar izključuje diagnozo neonatalne hemokromatoze. 
Potrjena je bila holemična nefropatija ob bilirubinskih cilindrih.

DISKUSIJA: Naveden klinični primer predstavlja kritično bolno nedonošeno novorojenko, ro-
jeno v 34. tednu gestacije, s porodno težo 1880 g, pri kateri je bilo zdravljenje osnovne bolezni zaple-
teno tudi z vidika tehnične zahtevnosti medicinskih postopkov v enoti za intenzivno terapijo otrok. 
Pri novorojenki se je ob akutni jetrni odpovedi ob sumu na GALD razvila večorganska odpoved.

Sum na GALD je temeljil na klinični sliki, laboratorijskih izvidih, vključno s povišanimi 
vrednostmi C5b-9 litičnega kompleksa komplementnega sistema v plazmi. Post mortem je bil z 
obdukcijo sum na GALD z veliko verjetnostjo patohistološko potrjen. Zaradi kritičnega stanja, ki 
ni bilo primerno za transport novorojenke na slikovno diagnostiko, MR abdomna nismo naredi-
li. Zaradi hude koagulopatije pa nismo opravili biopsije jeter in ustne sluznice.

V opisanem primeru je šlo za hudo obliko bolezni, ki se na zdravljenje z intravenskimi imu-
noglobulini in izmenjalnimi transfuzijami ni odzivala. Zaradi koagulopatije je prišlo do difuznih 
krvavitev v možganovini in krvavitev iz zgornjih prebavil. Razvila se je akutna ledvična odpoved 
z anurijo in posledično anasarko, ki je bila poleg hiperbilirubinemije in hiperamoniemije indika-
cija za hemodializno zdravljenje.

Sprejeta je bila odločitev, da je indicirano dializno zdravljenje s Cytosorbom, saj bi hiperbili-
rubinemija novorojenčici povzročila dodatne, nepovratne okvare CŽS, pri že patološko spreme-
njeni možganovini. Hipervolemija pa bi vodila do neobvladljivih acido-baznih in elektrolitskih 
motenj ter odpovedi srčno-žilnega sistema. Tehnično zahtevna pri novorojenčku z edemi je tudi 
vstavitev dializnih in centralnih venskih katetrov, dodaten izziv pa predstavlja tudi vzdrževanje 
normotermije zaradi termolabilnosti nedonošenih otrok. 

Dekličina hemodinamska nestabilnost je bila posledica distributivnega šoka, ki smo ga em-
pirično zdravili z dvotirno antibiotično terapijo in hidrokortizonom ter vazoaktivnimi zdravili. 
Vazoaktivna podpora, ki smo jo uporabili pri zdravljenju, je bila uvedena v naslednjem zapored-
ju: dopamin, adrenalin, hidrokortizon in nato argipresin. Dopamin je v neonatalnem obdobju še 
vedno zdravilo prvega izbora pri distributivnem šoku zaradi istočasnih inotropnih in vazokon-
striktornih učinkov. Adrenalin kot močan inotrop, ki v večjih odmerkih zvišuje sistemsko žilno 
resistenco, je zdravilo drugega izbora. Hidrokortizon se v terapijo HD nestabilnih novorojenčkov 
uvaja zgodaj v poteku bolezni. Argipresin pa je bil uveden kot zadnji vazopresor, kot terapija 
septičnega šoka. 

V kliničnem primeru smo prikazali težko obliko GALD pri novorojenki, ki ima slabo prog-
nozo (po redkih podatkih iz literature med 18 in 45 %), diagnoza pa je bistvenega pomena zaradi 
preprečevanja GALD pri naslednjih nosečnostih. Mama novorojenčice, ki jo opisujemo v kli-
ničnem primeru, je bila v naslednji nosečnosti vodena na Ginekološki kliniki, kjer je bila zaradi 
GALD pri prvem otroku ustrezno zdravljena z intravenskimi imunoglobulini in je po drugi no-
sečnosti rodila zdravega otroka.
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