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Egy kis élettan

A csillószőrös hengerhám
• A légutak öntisztulásának sarkalatos pontja
• Ha a nyálkahártya kiszárad: nyákfilm besűrűsödik, csillószőrök mozgása ↓
• A nyák besűrűsödését okozza az atropin is
• A csillószőrök mozgásához szükséges optimális hőmérséklet: 28 – 33oC  eltérő
hőmérsékleten a csillószőrök aktivitása csökken
• A NO kivételével az összes inhalációs anesztetikum gátolja a csillószőrök mozgását
• A kábító fájdalomcsillapítók gátolják a csillószőrök mozgását

• Ha csillószőrök mozgása ↓  öntisztulás ↓
• Váladékpangás
• Szennyeződések, mikroorganizmusok lerakódása ↑  nyálkahártya gyulladás

• Nyálkahártya gyulladás  fokozott nyákelválasztás
• Amennyiben a folyamat a disztálisabb légutakat is érinti  bronchusok
eltömeszelődése  mögöttes atelektázia

Felső légutak

 Élettan
 Következménye
 Anatómia
 Károsodik
• Kellemetlen
• Orrnyílástól a • Szűr
• Légúti gyulladás
o
• Melegít: 32-36 C
gégéig
• Sűrű váladék, pörk
• Oxigén terápia
• Párásít: 90%
• Infekció
• Dehidráció
• Kondenzál
• Légzési elégtelenség
• Intubáció

Izothermiás szaturációs határ (ISB)
• Az a pont, ahol a belélegzett levegő eléri a testhőmérsékletet és a
100%-os relatív páratartalmat.
• Szintje éppen a carina alatt.
• Helyzete függ a belélegzett gáz páratartalmától, hőmérsékletétől
• ISB alatt az áramlás nem turbulens
• ISB fölött turbulens áramlás  hő-és párafelvétel ill. leadás jobb
• Intubáció lefelé tolja

Technika
• Magas áramlású párásított, melegített
oxigén adagolása speciális orrszondán
keresztül.
• áramlás: 0 – 60 l/min
• FiO2: 21 – 100%
• Eszközigény:
•
•
•
•

betegadapter
nagy áramlást biztosító rendszer
párásító és fűtő egység
nem-kondenzáló csőrendszer

Technika

Hatások - pharyngeális holttér kimosás
• nasopharyngealis és distalisabb
pharyngealis tér átmosódása
• anatómiai holttér ↓  holttér
ventilláció (Vd/Vt) ↓
Spence CJ et al. Exp in Fluids 2012; 52: 569–579
Möller W et al. J Appl Physiol 2015; 118: 1525–1532.
Möller W et al. J Appl Physiol 2017; 122: 191–197.

Hatások – FiO2
• stabilabb, magasabb FiO2 biztosítása
• a PIF közel áll az eszköz által biztosított
flow-hoz, ezért a FiO2 konstans marad
Ritchie JE et al. Anaesth Intensive Care 2011; 39:1103–1110.
Masclans JR et al. Clin Pulm Med 2012;19(3):127–130.
Gotera C et al. Rev Port Pneumol 2013; 19: 217–227.
Roca O et al. Crit Care 2016; 20: 109.

Masclans JR et al. Med Intensiva. 2015 Nov;39(8):505-15.

Hatások - nyomáshatások
• PEEP generálás,
• első leírás 2007-ben Groves és Tobin
• a légúti nyomás egyenesen arányos az
alkalmazott áramlás nagyságával

• áramlás 35 l/min: 2,7 ± 1,0 H2Ocm vs 1,2 ± 0,8 H2Ocm
• áramlás 50 l/min: 3,3 ± 1,0 H2Ocm (csukott száj)

• minden 10 l/min áramlás
légúti középnyomás
• csukott szájnál: 0,69 H2Ocm
emelkedést
Groves N et al. Aust Crit Care 2007; 20: 126–131.
• nyitott szájnál: 0,35 H2O cm
eredményez
• A generált nyomás mértéke egyenesen arányos az
Parke RL et al. Respir Care. 2011;56( 8 ):1151-1155.
áramlással
Ritchie JE et al. Anaesth Intensive Care 2011; 39:1103–1110.
Gotera C et al. Rev Port Pneumol 2013; 19: 217–227.
Corley A et al. Br J Anaesth 2011; 107:998–1004.

• a kialakult nyomás szignifikánsan magasabb csukott száj
mellett

Parke RL et al. Respir Care. 2013;58(10):1621-1624

Hatások - nyomáshatások
PEEP generálás
• pozitív légúti nyomás  alveolus toborzás  tidal volumen (Vt) ↑, kilégzés végi
tüdővolumen (EELV) ↑
Parke RL et al. Br J Anaesth. 2009;103:886-890.
Badiee Z et al. Int J Prev Med. 2015;6: 33.
Jeong JH et al. Am J Emerg Med. 2015; 33: 1344-49.

• a Vt növelő hatás akár 10%-os, az EELV növelő hatás akár 25%-os is lehet

• a tüdőexpanziós hatás még kifelyezettebb magas BMI-jű betegek esetén
• javul a tüdő-copliance
Corley A et al. Br J Anaesth 2011; 107:998–1004.

Hatások - párásítás és melegítés hatásai
• bronchokonstrikció ↓
Berk JL et al. J Appl Physiol 1987;63(2):659–64.
Fontanari P et al. J Appl Physiol 1996;81:1739–43.

• jobb mucociliáris funkció
Salah B et al. Eur Respir J 1988;1(9):852-55.
Williams R et al. Crit Care Med 1996; 24: 1920–1929.

• jobb váladékmobilizáció  kevesebb atelectasia  javuló compliance és
V/Q arány
• secunder légúti infekció ↓
Restrepo RD et al. Respir Care. 2012;57:782-788.

• a szervezet gázkondicionálásra fordítandó energiája ↓  légzési munka ↓
Dysart K et al. Respir Med 2009;103(10):1400-05.

• jobb betegkonfort
Lenglet H et al. Respir Care 2012; 57: 1873–1878.
Frizzola M et al. Pediatr Pulmonol 2011; 46: 67–74.

Hatások - összefoglalás
A nazális HFOT hatásai
stabilabb és magasabb FiO2 biztosítása
pharyngeális holt-tér kimosás
javuló alveoláris ventilláció
PEEP generálás
alveoláris recruitment
javuló V/Q arány
csökkent légzési munka
thoracoabdominális szinkrónia növekedés
csökkent légzési munka

csökkent bronchokonstikció
jobb tüdőcompliance
csökkent légzési munka
javuló mukociliáris funkció
kisebb infekció rizikó
jobb tolerálhatóság, javuló betgkonfort

Spoletini G et al. Chest. 2015;148(1):253-261.
Nishimura M. J Intensive Care. 2015 Mar 31;3(1):15.
Papazian L et al. Intensive Care Med. 2016;42(9):1336-49.
Kiss T. Aneszt és Int Ter. 2017;47(1):7-21.

Klinikai indikációk – FLORALI trial

• MRCT
• 310 akut hypoxiás, de nem hypercapniás légzés
elégtelenségben szenvedő beteg
• PaO2/FiO2-arány ≤ 300 Hgmm
• pCO2 < 45 Hgmm
• Kizárási kritériumok:
• AECOPD, asthma, krónikus tüdőbeteg, kardiogen
tüdőödéma, instabil hemodinamika, GCS<12, NIV
kontraindikált, sürgős intubáció, „do-not-intubate
order”

• elsődleges végpontok
• az intubációra szoruló betegek aránya a 28. napig

Clinical Effect of the Association of Noninvasive Ventilation and High Flow
Nasal Oxygen Therapy in Resuscitation of Patients with Acute Lung Injury

• másodlagos végpontok
• ITO mortalitás
• 90 napos mortalitás
• lélegeztetőgépmentes napok száma a 28. napig

Klinikai indikációk – FLORALI trial
• randomizáció
• NIV: (PS, Vt=7-10ml/kg, PEEP: 2-10 H2Ocm, legalább 8h/nap, utána
HFNC)
• n = 110 beteg

• Standard oxigén (SO): (flow ≥ 10L/min)
• n = 94 beteg

• HFNC: (flow=50L/min legalább 2 napig, utána SO)
• n = 106 beteg

• cél: SpO2 ≥ 92%
• intubáció indikációja: RR > 40, légzési distressz jelei, légúti
váladék, pH < 7,35, SpO2 < 90% (5 percig),GCS < 12,
hemodinamikai instabilitás
Frat JP et al, (FLORALI Study Group). N Engl J Med 2015 Jun 4;372(23):2185-96.

Klinikai indikációk – FLORALI trial

HFOT: 38% (n=40/106), SO: 47% (n=44/94), NIV: 50%
(n=55/110).
P=0,18; P=0,7 by the log-rank test

HFOT: 35% (n=29/83), SO: 53% (n=39/74), NIV: 58%
(n=47/81).
P=0,009 by the log-rank test

Klinikai indikációk – FLORALI trial

Klinikai indikációk – FLORALI trial

Klinikai indikációk – FLORALI trial

Vizsgálatok – eredmények – akut hipoxiás
légzési elégtelenség

LENGLET

et al. - 2012

• prospektív, megfigyeléses vizsgálat
• 17 akut légzési elégtelen beteg
• nem visszalégző arcmaszkról HFNO-re váltás
HFNO előnyei:
• szignifikáns dyspnoe és légzésszám csökkenés
• szignifikáns SpO2 emelkedés 15 percen belül
Lenglet H et al. Respir Care 2012; 57: 1873–1878.

Vizsgálatok – eredmények – akut hipoxiás
légzési elégtelenség

ROCA

et al. - 2010

• prospektív, összehasonlító vizsgálat
20 akut hipoxiás légzési elégtelenségben szenvedő beteg
• 30 perces oxigén adagolás arcmaszkon ill. NHF kanülön keresztül
HFNO előnyei:
•
•
•
•

kevesebb dyspnoe és szájszárazság
csökkent légzésszám
jobb betegkomfort
magasabb PaO2 változatlan PaCO2 mellett
Roca O et al. Respir Care 2010; 55:408–413.

Vizsgálatok – eredmények – akut hipoxiás
légzési elégtelenség

SZTRYMF
•
•
•
•

et al. - 2011

prospektív, megfigyeléses vizsgálat
38 akut légzési elégtelen beteg
oxigénadagolás HFN kanülön kereztül
HFNO előnyei:
• szignifikáns csökkenés a légzésszámban, szívfrekvenciában, dyspnoe
score-ban,
• kisebb fokú supraclavicularis retrakció, thoraco-abdominalis aszinkrónia
• szignifikánsan jobb SpO2
Sztrymf B et al. Intensive Care Med 2011; 37: 1780–1786.

Vizsgálatok – eredmények – akut hipoxiás
légzési elégtelenség

SZTRYMF
•
•
•
•

et al. - 2012

prospektív, megfigyeléses vizsgálat
20 beteg perzisztens akut légzési elégtelenséggel
oxigén adagolás HFN kanülön keresztül
HFNO előnyei:
• szignifikáns csökkenés a légzésszámban
• szignifikáns ↑ SpO2 és PaO2
Sztrymf B et al. J Crit Care 2012; 27: 324.

Vizsgálatok – eredmények – akut hipoxiás
légzési elégtelenség

MESSIKA
•
•
•
•

et al. - 2015

prospektív, megfigyeléses vizsgálat
HFNO vizsgálata ARDS-es betegeken
a NIV-et igénylő betegek 29%-át első körben HFNO-nel kezelték
eredmények:
• A HFNO esetén az intubációs ráta 40 %
• hemodinamikai instabilitás megléte magasabb HFNO sikertelenséggel és
intubáció szükségességével járt együtt
Messika J et al. Respir Care. 2015;60:162–169.

Vizsgálatok – eredmények – akut hipoxiás
légzési elégtelenség

JONES
•
•
•
•

et al. – HOT-ER study - 2016

RCT
303 SBO-n kezelt akut légzési elégtelen beteg
oxigénadagolás: satandard O2 vagy HFNO
eredmények:
•
•
•
•

nincs különbség az SBO-n szükségessé váló NIV és intubációs rátában
nincs különbség az SBO-n eltöltött idő és a hopspitalizáció idejében
nincs különbség a 90 napos mortalitásban
ugyanakkor kevesebb beteg igényelt gépi lélegeztetést a HFNO
csoportban az SBO-t követő 24 órán belül
Jones PG et al. Respir Care 2016; 61: 291–299.

Vizsgálatok – eredmények – akut hipoxiás
légzési elégtelenség
• NIV miatt elhúzódhat az intubációig eltelt idő és növekedhet a mortalitási
kockázat, így hasonló aggodalmak a nazális HFOT kezeléssel kapcsolatban is
megfogalmazódtak.
Moretti M et al. Thorax 2000; 55: 819–825.
Esteban A et al. N Engl J Med 2004;350:2452-60.
Carrillo A et al. Intensive Care Med 2012;38:458-66.
Kang BJ et al. Intensive Care Med 2015; 41: 623–632.

• ez a hatás nem érvényesül, ha az intubáció a HFOT bevezetését követő 2448 órán belül megtörténik
Ricard JD et al. Intensive Care Med. 2015;41:1157–1158.

A HFNO-val is megjelenő légzési segédizom-használat, a perzisztáló magas
légzésszám, légzési distressz, thoraco-abdomnalis aszinkrónia a HFNO-ra adott nem
kielégítő válasz jelei lehetnek, így a szükséges intubáció mérlegelését teszik
szükségessé !!!

Klinikai indikációk – hiperkapniás légzési
elégtelenség

DE
NIV az első vonalbeli kezelés
Wedzicha JA et al. Eur Respir J 2017; 49: 1600791.

Egyre több vizsgálati
eredmény utal arra, hogy a HFOT
ígéretes alternatíva bizonyos típusú
hypecapniás légzési
elégtelenségben szenvedő
betegeken.

Klinikai indikációk – hiperkapniás légzési
elégtelenség

MILLAR
•
•
•
•

et al. – 2014

esetbemutatás
57 éves nőbeteg, COPD, 20 szál cigaretta/nap
felvételi dg: AECOPD
nem tolerálja a NIV-et  HFNO indítása FiO2: 28%, flow: 50 l/min

• kiadás a kórházból 6 nap után
Millar J et al. Ther Adv Respir Dis. 2014;8(2):63–4.

Klinikai indikációk – hiperkapniás légzési
elégtelenség

• RCT, (n=68, átlag életkor: 72.4 ± 9.5):
• terápia: HFNO vagy NIV
• 30-napos mortalitás: 22.2% vs 28.1% (NS), sikertelen
kezelés: 33.3% vs 50.0% (NS). HFNC (6h): PaCO2↓
(p=0.02)
ERS Congress 2016

Klinikai indikációk – akut kardiogen tüdőödéma
• javuló dyspnoe, légzésszám és oxigenizációs indexek
Carratalá Perales JM et al. Rev Esp Cardiol 2011; 64: 723–725.

• a v. cava inferior inspirtorikus kollapszusának szignifikáns csökkenése
(>20%)  jobb kamrai preload ↓
Roca O et al. J Crit Care 2013;28: 741–746.

• a HFOT is képes az alveolusok kinyitására, a tüdőcompliance
javítására, javítja a szívfunkciót a PEEP afterload csökkentő hatásán
keresztül
Spoletini G et al. Chest 2015 Jul;148(1):253-61.

Klinikai indikációk – bronchoszkópia
Figyelembe véve a nazális HFOT hatásmechanizmusát, teoretikusan jó megoldásnak ígérkezhet a
hörgőtükrözés kapcsán kialakuló lehetséges deszaturáció megelőzősére.

Lucangelo

et al. – 2012

• 45 betegnél a bronchoszkópia és BAL hatása a gázcserére
• 3 csoport: (1) légbeszívásos arcmaszk, flow: 40l/min, (2) HFNO 40l/min, (3) HFNO 60 l/min
• 60 l/min áramlásnál szignifikánsan jobb PaO2/FiO2 arány
Lucangelo U et al. Crit Care Res Pract. 2012:506382.

Simon

et al. - 2014

• Súlyosabb hypoxiás betegek esetén a NIV hatásosabbnak mutatkozott a HFNO kezelésnél.
• Ugyanakkor bár a PaO2 alacsonyabb volt a HFNO csoportban, 20 betegből 19-nél szövődmény
nélkül volt elvégezhető a beavatkozás.
Simon M et al. Crit Care. 2014; 18: 712.

Klinikai indikációk – post-extubációs HFNOT
A nazális HFOT csökkentheti a poszt-extubációs NIV bevezetésének illetve a re-intubációnak a
szükségességét.

Brotfain

et al. – 2014

• 67 kritikus állapotú betegnél extubációt követően a HFNOT és a
nem-visszalégző arcmaszk hatásai
• eredmények:
• ↑ PaO2, változatlan PaCO2
• változatlan légzésszám, HR, MAP
• ↓a lélegeztető gép nélkül töltött napok száma (4,1 ± 2,2 vs 3,0 ± 2,0) és ↓
reintubáció (2,9 vs 18,2%).
Brotfain E et al. Isr Med Assoc J. 2014;16:718-722.

Klinikai indikációk – post-extubációs HFNOT
Maggiore et al. – 2014
•
•
•
•

RCT
105 beteg, PaO2/FiO2 ≤ 300 Hgmm
oxigén adagolás: (1) Venturi maszk vs (2) HFNO
eredmények:
• jobb oxignáció, ↓ légzésszám, jobb betegkonfort, ↓ deszaturációs epizód, ↓
gépi lélegeztetés igény
Maggiore SM et al. Am J Respir Crit Care Med. 2014; 190: 282–288.

Hernández et al. – 2016
•
•
•
•

MRCT
527 post-extubációs légzési elégtelenség szemponjából alacsony rizikójú beteg
oxigén adagolás: (1) HFNO vs (2) standard O2 kezelés
eredmények:
• ↓ post-extubációs légzési elégtelenség és re-intubáció a HFNO csoportbn (8.3%
vs 14.4%) és (4.9% vs 12.2%)
Hernández G et al. JAMA. 2016; 315: 1354–1361.

Klinikai indikációk – post-extubációs HFNOT
Hernández
•
•
•
•

et al. – 2016

multicentrikus, prospektív kohorsz vizsgálat
527 post-extubációs légzési elégtelenség szemponjából magas rizikójú beteg
oxigén adagolás: (1) HFNO vs (2) NIV
eredmények
• nem volt különbség a gázcserében, légzésszámban, hemodinamikában, re-intubációs rátában, a reintubációig eltelt időben
• HFNO toleranciája ↑
• ITO tartozkódási idő ↓ HFNO csoportban
Hernández G et al. JAMA 2016; 316: 1565–1574.

Parke

et al. – 2013

• RCT
• 340 betegnél szívműtét utáni extubációt követően 2 napig alkalmazott HFOT vs konvencionális
oxigénkezelés hatásai
• eredmények:
• nincs különbség az oxigenációban
• HFOT csoportban kevesebb légzéstámogatási eszkaláció igény
Parke R et al. Br J Anaesth. 2013;111:925-31.

Klinikai indikációk – egyéb lehetőségek
• Műtétek utáni poszt-extubációs HFNO
• preoxigenáció
• OSA

Klinikai algoritmus
Akut hypoxiás légzési elégtelenség
PaO2/FiO2 ≤ 300 Hgmm, PaCO2 < 45 Hgmm és pH > 7,35

NHF megkezdése
FiO2 100%, flow 60 l/min
Hőmérséklet: 37°C

Nem

Sürgető vagy azonnali intubáció szükségessége fentáll
(pl. beszűkült tudatállapot és/vagy perzisztens sokk)

Igen

Intubáció és gépi lélegeztetés

1 – 2 órán belül
Monitorozás
Egy paraméter megléte az alábbiak közül: RR > 35/min, SpO2 < 88 – 90%, thoracoabdominalis aszinkrónia és/vagy perzisztens légzési segédizom használat,
respiratoricus acidózis (PaCO2 > 45 Hgmm és pH < 7,35)
Nem
Titrálás
FiO2: cél SpO2 alapján (> 88-90%)
Áramlás:RR < 25-30/min és betegkomfort
Hőmérséklet: betegkomfort

Igen

NIV

Monitorozás
Egy tényező megléte max 48 h-án belül optimális beállítások mellett:
RR > 35/min, SpO2 < 88 – 90%, thoraco-abdominalis aszinkrónia és/vagy
perzisztens légzési segédizom használat, respiratoricus acidózis (PaCO2 > 45
Hgmm és pH < 7,35), hemodinamikai instabilitás

Nem

Leszoktatás
1. FiO2 ↓
2. Ha FiO2 < 40%  flow ↓ 5l/min
3. Ha flow < 15 l/min  SOT

Kontraindikációk
Tudatzavar
Kontaktusképtelenség
Agitáltság
Kooperáció hiánya

Légúti elzáródás
Arcsérülés, arcfejlődési rendellenesség
Expektorációs elégtelenség
Aspiráció kockázata
Hemodinamikai instabilitás

Sokk
Súlyos szívritmuszavar
Reanimáció utáni állapot

Légzésleállás

Köszönöm a figyelmet

