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ΣΤΟΧΟΙ 

 

 U/S αναγνώριση ασθενών με αυξημένες πιθανότητες δύσκολου weaning 

 U/S διάγνωση αδυναμίας weaning οφειλόμενης σε καρδιακά αίτια 

 Διευκρίνηση μηχανισμών καρδιογενούς OΠΟ κατά το weaning με U/S 

 Συμβολή του LUS στο δύσκολο weaning 

 Συμβολή του U/S στο σχεδιασμό του θεραπευτικού πλάνου των ασθενών 

με δύσκολο weaning 



Weaning  

3 κατηγορίες ασθενών 

 
 

1. Απλό weaning (1η SBT επιτυχής)  

70% ασθενών 

 

2. Δύσκολο weaning (≤ 3 SBT /7d από την 
1η SBT)  

20% ασθενών 

 

3. Παρατεταμένο weaning (>7d />3 
προσπάθειες από την 1η SBT)  

5-10 % ασθενών 
 

 

                                                                                                 

 

 2.500 ασθενείς /6 Large Randomized Trials  

 

 

 30% ασθενών αδυναμία 
απογαλακτισμού από τον 
αναπνευστήρα 

 

 

 Σημαντική συμβολή στη 
νοσηρότητα + θνητότητα 

 

 

 

 

Boles et al. Eur Respir J 2007, 29: 1033-1056 

 

 



ΑΙΤΙΑ ΑΝΕΠΙΤΥΧΟΥΣ WEANING 

 Πνεύμονες/ αεραγωγοί         U/S 

Resistance/ Compliance/Ανταλλαγή 

αερίων 

 Εγκέφαλος (Central drive) 

 Kαρδιακή δυσλειτουργία         U/S 

 Δυσλειτουργία Διαφράγματος        U/S 

 Μεταβολικά / ενδοκρινικά αίτια 

 



ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LV ΚΑΙ WEANING 

 

 

 ↑ PAOP κατά την SBT 

 Το καρδιογενές πνευμονικό 

οίδημα αποτελεί συχνό αίτιο 

ανεπιτυχούς weaning 

Ποιούς αφορά? 

 

 Ασθενείς με προϋπάρχουσα 
καρδιακή νόσο 

 Ασθενείς με COPD                                             

 



ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΟΥ WEANING 

 

 Μετάβαση από θετικές σε 

αρνητικές ITP κατά την εισπνοή 

 ↑ Έργου Αναπνευστικών μυών 

(WOB) 

 ↑ Κατανάλωση O2  

 ↑ Συμπαθητικός τόνος 

 

 Η αυτόματη αναπνοή αυξάνει τον 

ενδοθωρακικό όγκο αίματος 

(προφορτίο LV + RV) 

 

 Η αυτόματη αναπνοή αυξάνει τo 

μεταφορτίο της LV 

 

 Η αυτόματη αναπνοή λειτουργεί σαν 

Stress test για την καρδιά 
 

 

Pinsky Intensive Care Med 2000; 26(9):1164-1166 

 



ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ LV                             

ΚΑΤΑ ΤΗΝ SBT 

 Αυξημένο προφορτίο LV+RV (↑φλεβική 
επιστροφή) 

 Αυξημένο μεταφορτίο LV (↑ ΣΑΠ λόγω↑ 
αδρενεργικού τόνου + ↑ διατοιχωματική 
πίεση LV λόγω ↓ ΙTP) 

 Μειωμένη compliance LV (επιδείνωση 
προϋπάρχουσας DD, μυοκαρδιακή ισχαιμία 
LV/ή διάταση RV) 

              

                   Αύξηση  PAOP 
 

 

           ΚΑΡΔΙΟΓΕΝΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ 

 



HΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ WEANING  

 Ανατομική δομή και λειτουργικότητα καρδιάς + μεγάλων αγγείων, ύπαρξη 

βαλβιδοπάθειας 

 Καταγραφή ΑΜΔ μεταβολών κατά τη διάρκεια του weaning  

 Έγκαιρη αναγνώριση ασθενών με αυξημένες πιθανότητες ανεπιτυχούς 

weaning 

 Διάγνωση καρδιογενούς ΟΠΟ κατά τη διάρκεια του weaning 

 Αποσαφήνιση αιτίων ΟΠΟ  



ECHO ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ 

ΟΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ WEANING  



           ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ WEANING 

   Συστολική Δυσλειτουργία/ Διαστολική Δυσλειτουργία 

  

• Η ↑ προφορτίου προκαλεί μικρή ↑ της LVEDP 

όταν ο αρχικός LVEDV είναι φυσιολογικός 

• Η ↑ LVEDP είναι μεγάλη όταν ο αρχικός 

LVEDV είναι αυξημένος (διατεταμένη LV) 

• Η ↑ προφορτίου προκαλεί μικρή ↑ LVEDP 

όταν η compliance της LV είναι φυσιολογική 

• Η ↑ LVEDP είναι μεγάλη όταν η compliance 

της LV είναι επηρεασμένη   



ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΜΔ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ SBT 

 

 SBT→μεταβολές προφορτίου/μεταφορτίου/ 

compliance → echo ΑΜΔ μεταβολές  

 ↑ SV/CO  

 ↑ πιέσεων πλήρωσης LV (από τη βασική τιμή)  

 ↑ E/A, ↓ DT 

  

 

Ait – Oufella et al Intensive Care Med 2007;33(7): 1183-1186 

Caille V et al Crit Care 2010; 14(3); R120 

 

    MΥΑ 

DT 

DT 

E A 

E 

A 

 SBT 



ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LV ΚΑΙ WEANING 

117 ασθενείς 

ΜΕΘ 

 

23 απέτυχαν 

στην SBT 

 

20 (87%) 

Kαρδιολογικά 

αίτια 

Όλοι 

Πνευμονικό 

οίδημα 

Baseline LV EF     Weaning Failure 

 

LF EF >50%           10/58 pts (17%) 

LF EF 35-55           4/30  pts(13%) 

 

*LV EF <35%           9/29 pts (31%) 

Εκτίμηση 

του EF πριν 

το weaning 



COPD ΚΑΙ WEANING 

12 COPD pts  

ARF  

 

Weaning 

 

Όχι ΑΥ, CAD 

Όχι βαλβιδοπάθεια, 

Νormal ECG 

Normal echo 

• EF με 99mT Technetium 

Scan 

• Αιμάτωση Μυοκαρδίου με 

201 Τhallium Scan 

↓ EF  

Χωρίς μυοκαρδιακή 

ισχαιμία (Τhallium scan) 

54.5+/- 

12.4 

47.0 +/-

13.0 

55.0+/- 

12.1 

50.3+/- 

12.4 

54.9+/- 

12.9 



COPD ΚΑΙ WEANING 

11 pts ↓ EF 

 5 pts ↑ SBP 

H ↓ EF οφείλεται στην 

↑ μεταφορτίου της LV  

λόγω ↓ ITP (pleural swings) 

στα πλαίσια δυναμικής 

υπερδιάτασης και PEEPi 

Εκτίμηση με cardiac Echo των 

επιπτώσεων του ↑ μεταφορτίου 

στην LV κατά το weaning στους 

ασθενείς με COPD 



COPD / RV ΚΑΙ WEANING 

↓ Συσταλτικότητας  

Διάταση RV 

↑ Προφορτίου  

↑ Μεταφορτίου 

↑PVR λόγω 

↓PO2,↑PCO2, DH και 

PEEPi  

↑ LVEDP  

↓ LVEDV 
     ↓ LV CO    Ισχαιμία  

↓ΜΑP 



ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LV ΚΑΙ WEANING 

• Η διαστολική δυσλειτουργία 

αναγνωρίζεται ως συχνό αίτιο 

πρόκλησης καρδιογενούς 

ΟΠΟ κατά το weaning 

 

• Πιο συχνό αίτιο ανεπιτυχούς 

weaning από τη συστολική ΚΑ 

 

 

   Ηλικία , ΑΥ, υπερτροφία τοιχωμάτων LV 

ΟΠΟ 

↑ 
Προφορτίου 

↑ ΣΑΠ 

↑HR/AF 
Ισχαιμία 

LV 

Διάταση 
RV 

↑ LVEDP 

↓↓↓ DF 

ΑΜΔ μεταβολές  

κατά το weaning   



ECHO ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Redfield MM et al JAMA 2003;289:194–202 



ECHO ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΕΠΙΤΥΧΟΥΣ WEANING 

50 MYA ασθενείς 

28 (56%) weaning failure 

 

Ο βαθμός διαστολικής δυσλειτουργίας συσχετίζεται με την 

πιθανότητα ανεπιτυχούς weaning  
 

Aρχική τιμή E/Ea >7,8 (P/S) → προγνωστικός δείκτης ανεπιτυχούς 

weaning με Se 79% και Sp 100% 

 

•   Εa πλεονεκτεί των ταχυτήτων Ε/Α→ δείκτης ανεξάρτητος των     

μεταβολών του προφορτίου 

•  Ε/Εa → συσχέτιση με PAOP  

35% 

57% 

80% 



ΕΚΤΙΜΗΣΗ LVEDP ΜΕ  ΕCHO KATA THN SBT  

 

 

 

39 pts σε ΜΥΑ >12 d   

2 αποτυχημένες SBT 

 

• OAA (17) 

• Kυκλοφoρικό shock(17) 

• Coma (5) 

 

 

Χρόνια καρδιακή νόσος LV 

(20) 

7: LVEF<50% 

COPD (13)  

 
 

   WEANING 

     PAC 

CARDIAC ECHO 

17 (44%) pts  

PAOP >18 mmHg 

(12+/-4      26+/-5 

 

Όλοι (100%) απέτυχαν 

στο weaning 

 

22 pts 

PAOP<18 mmHg 

 

14 (64%) απέτυχαν στο 

weaning 



ECHO ΕΚΤΙΜΗΣΗ LVEDP KATA THN SBT  

                             

 

 

                               

PE (+) defined as PAOP >18 mmHg at the end of SBT 



ECHO ΕΚΤΙΜΗΣΗ LVEDP KATA THN SBT  

PE (+) defined as PAOP >18 mmHg at the end of SBT 



PE (+) defined as PAOP >18 mmHg 

at the end of SBT 

Se= 82% 

Sp = 91% 

PPV =88% 

Συνδυασμός Ε/Α >0.95 + Ε/Εa >8.5  



ΜΥΟΚΑΡΔΙΑΚΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑ 

ΚΑΙ WEANING 

 

 ↑ WOB / ↑ μεταφορτίου LV / ↑ αδρενεργικού 

τόνου → ↑ Μυοκαρδιακού έργου → ↑ Myocardial 

Ο2 demand + ↓PO2 + ↑HR→ δευτεροπαθής 

ισχαιμία (διατ/χή προσφοράς /ζήτησης Ο2)                    

 Πιο συχνά διαστολική δυσλειτουργία 

(↓compliance LV) 

 Σε κάποιες περιπτώσεις συστολική 

δυσλειτουργία- νεοεμφανιζόμενη RWMA  

 

Ασθενείς με χρόνια καρδιακή νόσο (CAD)  

 



MR ΚΑΙ WEANING 

 

 Η SBT μεταβάλλει τις συνθήκες φόρτισης της LV 

 Προϋπάρχουσα MR οποιασδήποτε αιτιολογίας 

μπορεί να επιδεινωθεί λόγω ↑ μεταφορτίου LV 

 ↑ ΣΑΠ + ↑ LVEDP → ↑ LAP → ΟΠΟ  

 Σπανιότερα εμφάνιση οξείας ισχαιμικής MR λόγω 

δυσλειτουργίας θηλοειδούς μυός (RWMA)  

ΜΥΑ 

SBT SBT 



↓SV / CO ↑LVEDP MR  OΠΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ LVOT ΚΑΙ WEANING 

• Υπερτροφία τοιχωμάτων LV (ΑΥ, ΑS) + SAM  

• Αδρενεργική διέγερση κατά την SBT → 

υπερδυναμική συστολική απόδοση LV 

• Διάγνωση με cardiac echo 

• Παραπλανητική εικόνα με PAC αναφορικά με τη 

συσταλτικότητα της LV 

• Διακοπή ινοτρόπων- χορήγηση υγρών / χορήγηση b 

blocker 

 



 

 Όλοι οι παράγοντες που 

σχετίζονται με το 

ανεπιτυχές weaning, 

οδηγούν σε 

αποσυστράτευση των 

κυψελίδων κατά την 

αυτόματη αναπνευστική 

προσπάθεια 

Αναπνευστική 
Ανεπάρκεια 

Βρογχική 
απόφραξη 

Αδυναμία 
αναπνευστικών 

μυών 

Συμφορητική 
Καρδιακή 

Ανεπάρκεια 

Ανεπαρκής 
βήχας 

Απώλεια του 

αέρα των 

κυψελίδων 

        Αποτυχία 

αποσωλήνωσης 

Το LUS παρέχει μεγάλη ακρίβεια στη διάγνωση της απώλειας του αέρα και της 

αποσυστράτευσης των κυψελίδων και μπορεί να προβλέψει την ανεπιτυχή SBT 

LUS ΚΑΙ WEANING  



LUS ΚΑΙ WEANING                     Normal aeration 

 

 Μη μετάδοση υπερήχων διαμέσου ανατομικών δομών που 

περιέχουν αέρα 

 Πνευμονικό παρέγχυμα μη ορατό κάτω από τον υπεζωκότα  

 Η εξέταση του παρεγχύματος βασίζεται στην παρουσία 

διαφορετικών τύπων artifacts που ξεκινούν από τη γραμμή του 

υπεζωκότα   

 

 

 Pleural line 

 Lung sliding (σημείο 

ολίσθησης) 

 Οριζόντιες «Α» lines 

που ξεκινούν από τη 

γραμμή του υπεζωκότα 

(reverberation artifacts) 

D Lichtenstein et al AJRCCM  1997;156:1640-1646 



 
      LUS KAI WEANING  
      Alveolar- interstitial syndrome                 Απώλεια αέρα κυψελίδων 

 

 

 Διάμεσο πνευμονικό οίδημα 

 Πολλαπλές «Β» lines (comet tails) 
απέχουσες ≥7 mm μεταξύ τους (B7) 

     CT ισοδύναμο: πάχυνση 
υποϋπεζωκοτικών μεσολοβιδιακών 
διαφραγμάτων 

 

 Κυψελιδικό πνευμονικό 
οίδημα 

Πολλαπλές «Β» lines απέχουσες 
≤3 mm μεταξύ τους (B3)  

    CT ισοδύναμο:ground glass 

 D Lichtenstein et al AJRCCM  1997;156:1640-1646 



CARDIAC ECHO + LUS 

 Tεκμηρίωση ΟΠΟ στα πλαίσια ↑LVEDP κατά την SBT → δυναμική μετάβαση από Α 

line πρότυπο σε B line πρότυπο  

 Βοηθητικά σε περίπτωση διαγνωστικού διλήμματος σχετικά με την ύπαρξη ή όχι 

ΟΠΟ ως κυρίαρχου αιτίου ανεπιτυχούς SBT (μη διαγνωστικό cardiac echo) 

 Ανάδειξη επιπρόσθετων αιτίων ανεπιτυχούς weaning (πύκνωση, ατελεκτασία, 

υπεζωκοτική συλλογή, διαφραγματική δυσλειτουργία)    

 



LUS ΚΑΙ WEANING 
E/A >3 

E/Ea >13 

S<<D  (PV) 

Ε/Α 1,12 

Ε/Εa 9,3 

S>D (PV) 

Η διαστολική δυσλειτουργία 

(περιοριστική φυσιολογία) 

αποκαταστάθηκε μετά την παροχέτευση 

της υπεζωκοτικής συλλογής 



U/S ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

 Δυσλειτουργία προκαλούμενη από τον 

αναπνευστήρα, χει/κές επεμβάσεις θώρακα- 

άνω κοιλίας, νευρομυοπάθεια των βαρέως 

πασχόντων 

 Με τον ίδιο ηχοβολέα (3.5-5 ΜHz phased array 

probe) στην πρόσθια μασχαλιαία γραμμή 

 Καταγραφή με Μ Μode της κάθετης  

μετατόπισης του διαφράγματος κατά την Ι/Ε 

 Μετατόπιση <10 mm ή παράδοξη κίνηση → 

περισσότερος χρόνος παραμονής σε ΜΥΑ 

 Αναγνώριση ασθενών με αυξημένες 

πιθανότητες δύσκολου weaning  

εισπνοή 

εισπνοή 

normal 

Παράδοξη κίνηση 

Critical illness 

neuromyopathy 



 Σχεδιασμός 

θεραπευτικής 

αγωγής με βάση την 

αναγνώριση των 

παθοφυσιολογικών 

αιτίων  

 

 

 

 

 ↑Προφορτίου: Διουρητικά 

 Χρόνια Υπέρταση: α ΜΕΑ 

 Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια: Αναστολείς διαύλων 
Ca++  

 Μυοκαρδιακή Ισχαιμία: Νιτρώδη, PCI 

 ↑ ΣΑΠ: Νιτρώδη  

 ↓ Συσταλτικότητα LV: NIV, Λεβοσιμεντάνη?  

 

 

U/S ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

      Curr Opin Crit Care 2014, 20:493–498 



U/S ΠΡΙΝ ΤΗ ΝΕΑ SBT  

                  Ψευδοφυσιολογικό πρότυπο → εικόνα παρατεταμένης χάλασης  

 

Kλινική εικόνα ΟΠΟ κατά την SBT Aφαίρεση 3 L 

Σκόπιμος ο επανέλεγχος με 

cardiac echo των πιέσεων 

πλήρωσης της LV μετά τους 

θεραπευτικούς χειρισμούς  



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Το καρδιογενές ΟΠΟ αποτελεί συχνό αίτιο ανεπιτυχούς weaning 

 Oι ασθενείς με προϋπάρχουσα δυσλειτουγία LV και /ή COPD έχουν μεγαλύτερη 

πιθανότητα εμφάνισης ΟΠΟ κατά το weaning 

 H ↑ LVEDP κατά το weaning οφείλεται σε 1) ↑ προφορτίου 2) ↓ compliance LV και 

     3)↑ του μεταφορτίου LV 

 To Cardiac echo με τη χρήση PW και TDI επιτρέπει τη διάγνωση συστολικής/ 

διαστολικής δυσλειτουργίας LV, δυσλειτουργίας RV καθώς και τη διάγνωση 

βαλβιδοπάθειας  



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 To cardiac echo χρησιμοποιείται για την έγκαιρη αναγνώριση ασθενών με κίνδυνο 

ανεπιτυχούς weaning  

 Το πηλίκο Ε/Εa αποτελεί αξιόπιστο δείκτη εκτίμησης των LVEDP και η αύξησή του 

συσχετίζεται με αποτυχία της SBT 

 Το LUS συνδυάζεται με τo cardiac echo στα πλαίσια μιας συστηματοποιημένης 

προσέγγισης ασθενών με δύσκολο weaning  

 To cardiac echo και το LUS βοηθούν τον Εντατικολόγο στο σχεδιασμό του θεραπευτικού 

πλάνου για την επίτευξη της αποδέσμευσης του ασθενούς από τον αναπνευστήρα 




