
ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑ και 
ΜΕΘ Δήμητρα Παράσχου



Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων



Παρακολούθηση και υποστήριξη ανεπαρκούντων 
οργανικών συστημάτων  σε ασθενείς με οξέα, απειλητικά 
για τη ζωή νοσήματα



Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια

• Η αδυναμία του αναπνευστικού συστήματος να διατηρήσει 
επαρκή αερισμό και οξυγόνωση

αναπνευστική αντλία

πνευμονικό παρέγχυμα

αναπνευστική ώση



περίγραμμα

• Επιδημιολογικά δεδομένα

• φαινότυποι της σοβαρής βρογχιολίτιδας

• Παθοφυσιολογία της Αναπνευστικής Ανεπάρκειας

• Αντιμετώπιση της Αναπνευστικής Ανεπάρκειας

• Συμβολή της ΜΕΘ στην έρευνα- Βιβλιογραφία

• Προβληματισμοί για το μέλλον



Επιδημιολογία 

• Ανάγκη νοσηλείας στη ΜΕΘ : 3-10%

• Ανάγκη για αναπνευστική 
υποστήριξη : 50-100%

• Ανάγκη για διασωλήνωση <10%

• Θνητότητα: 1-3% 

• Η πιο συχνή αιτία εισαγωγής  στη 
ΜΕΘ για τα βρέφη



φαινότυποι

• Οξεία Υπερκαπνική Αναπνευστική 
Ανεπάρκεια

• Άπνοια

• Οξεία Υποξαιμική Αναπνευστική 
Ανεπάρκεια



Παθοφυσιολογία

• Απόφραξη των μικρών αεραγωγών

• Αυξημένες αντιστάσεις των 
αεραγωγών

• Παγίδευση αέρα 

• FRC,     TLC    FRC/TLC

• Compliance 



Παθοφυσιολογία

• Αύξηση αναπνευστικού έργου

• Χρήση επικουρικών μυών 

• Ταχύπνοια

• Δυναμική υπερδιάταση

• Ενδογενής PEEP  

• Μικροατελεκτασίες

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΎ- ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ



Άπνοια και σοβαρή βρογχιολίτιδα

• 1,2-23,8% …..(5%)

• Πιο συχνά στην έναρξη της RSV 

• Ασαφής ο μηχανισμός : ανωριμότητα του ελέγχου της 
αναπνοής

κόπωση αναπνευστικών μυών

νευροτοξικότητα



Βρογχιολίτιδα και PARDS

• Κυψελιδική βλάβη

• Περιοριστικό πρότυπο

• compliance



Παράγοντες κινδύνου για Αναπνευστική 
ανεπάρκεια

• Προωρότητα

• Μικρή ηλικία

• Πνευμονικό νόσημα

• Νευρομυïκά νοσήματα

• Συγγενής καρδιοπάθεια

• Ανοσοανεπάρκεια



Παράγοντες κινδύνου για Αναπνευστική 
ανεπάρκεια

• Γενετική προδιάθεση

• Συ-λοίμωξη

• Ιïκό φορτίο – ανοσολογική απάντηση



ανάγκη για αναπνευστική υποστήριξη

OR    CI 95%
Ηλικία<2μην              4.3  (1,7-11,5)
ΒΓ<2,25 kg            1,7  (1,0-2,6)
Κάπνισμα                   1,4  (1,1-1,9)
Δυσχέρεια 1η ημέρα 1,6   (1,2-2,1)
Εισολκές                     11,1  (2,4-33,0)
SpO2<85%                   3,3  (2,0-4,8) 

Κλίμακες βαρύτητας δεν 
έχουν κλινική αξία για 
την έναρξη υποστήριξης



Κριτήρια 
έναρξης 
αναπνευστικής 
υποστήριξης

Mansbach JM, Piedra PA, Stevenson MD, et 
al. Prospective multicenter study of children 
with bronchiolitis requiring mechanical 
ventilation. Pediatrics. 2012;130:e492–500. 27. 

• RR>70/min για βρέφη κάτω των 6μην.

• SpO2< 92%,  υπό οξυγόνο

• Ph<7,3  PCO2>70mmHg

• Άπνοια με βραδυκαρδία

• Επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης

Απαραίτητα τουλάχιστον 2



Κριτήρια 
διασωλήνωσης 
και ΜΑ

Mansbach JM, Piedra PA, Stevenson MD, et 
al. Prospective multicenter study of children 
with bronchiolitis requiring mechanical 
ventilation. Pediatrics. 2012;130:e492–500. 27. 

• Respiratory arrest

• Ανθεκτική υποξαιμία , SpO2< 90%
μετά 1ώρα  υπό οξυγόνο

• Επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης, 
που δεν ανταποκρίνεται στην 
οξυγονοθεραπεία

Αρκεί ένα από τα παραπάνω



Αντιμετώπιση της σοβαρής βρογχιολίτιδας 
στη ΜΕΘ 

• Αναπνευστική υποστήριξη

Οξυγόνο

Μη επεμβατικός Αερισμός

Επεμβατικός ΜΑ

HFOV

ECMO

• Υποστηρικτικά και 
θεραπευτικά(;) μέτρα

Ενυδάτωση, σίτιση

Αντιμετώπιση άλλων 
προβλημάτων

Θεραπευτικές δοκιμές



Μη επεμβατικός 
αερισμός ( ΜΕΜΑ-NIV) 
και βρογχιολίτιδα



Γιατί μη επεμβατικός αερισμός΄;

• Επιπλοκές διασωλήνωσης

• Αύξηση νοσηρότητας

• Δυσκολία στον αερισμό

• Επιπρόσθετη πνευμονική βλάβη



Γιατί μη επεμβατικός αερισμός΄;

• Μείωση των βρεφών που χρειάζονται τελικά διασωλήνωση



71,4% ΜΕΜΑ    28,6% διασωλήνωση
Αποτυχία ΜΕΜΑ 16,8%
Αύξηση του ΜΕΜΑ 2,8% ανά έτος
Μείωση της αποτυχίας από 31,8% σε 13,5%
Μικρότερος χρόνος νοσηλείας 



ΜΕΜΑ και 
ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑ

• Πρώτη επιλογή

• Η μέθοδος εφαρμογής ΜΕΜΑ 
εξαρτάται  από το κέντρο

• CPAP

• HFNC

• BiPAP

• NIV-IPPV

• NIV NAVA



Δράση του
CPAP στη 
βρογχιολίτιδα

Beasley JM, Jones SE. 
Continuous positive airway 
pressure in bronchiolitis. Br 
Med J. 1981;283:1506–8. 

• Μειώνει το έργο των αναπνευστικών 
μυών

• Προλαμβάνει την κόπωση

• Μειώνει το PCO2

• Αποκαθιστά  τον αναπνευστικό ρυθμό



Τρόποι 
εφαρμογής
ΜΕΜΑ στη 
βρογχιολίτιδα





Σύστημα ΜΕΜΑ

Εύχρηστο
Αξιόπιστο
Αποδοτικό
Με καλή εφαρμογή, χωρίς διαφυγές, νεκρό χώρο



Παράμετροι ΜΕΜΑ 

• PEEP 6-8 cmH2O

• IPAP 10-20 cmH2O

• Προβλήματα μη συγχρονισμού

NIV-NAVA

Στενή παρακολούθηση



Ενδείξεις 
αποτυχίας 
Μη επεμβατικού 
αερισμού

Mansbach JM, Piedra PA, Stevenson MD, et 
al. Prospective multicenter study of children 
with bronchiolitis requiring mechanical 
ventilation. Pediatrics. 2012;130:e492–500. 27. 

• Μη βελτίωση των αερίων αίματος

• ARDS

• FiO2> 0.8 στη 1h

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας άμεσα (1-2h),

Βρέφη με υποκείμενα νοσήματα έχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο αποτυχίας.



ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ 
ΜΑ

• Αερισμός πίεσης ή όγκου;

• Συμβατικός ή υψίσυχνος;

• ECLS/ECMO ( επιβίωση 71-96%)



Θεραπευτικές παρεμβάσεις στη ΜΕΘ

• Βρογχοδιασταλτικά : παροδική βελτίωση της 
μηχανικής του πνεύμονα

• Αδρεναλίνη

• Κορτικοστεροειδή  STAR Study

• καφεΐνη, θεοφυλλίνη

• iNO



Θεραπευτικές παρεμβάσεις στη ΜΕΘ

• Εισπνοές υπερτονικού χλωριούχου νατρίου 3%

Μετα-ανάλυση 4 μελετών έδειξε κάποιο όφελος

Όχι σε μηχανικό αερισμό



Θεραπευτικές παρεμβάσεις στη ΜΕΘ

• Επιφανειοδραστικός παράγοντας : χαμηλά επίπεδα και 
μειωμένη δραστικότητα σε βαριά βρογχιολίτιδα

• Εξωγενής χορήγηση μειώνει τις ημέρες ΜΑ και νοσηλείας, βελτιώνει τη 
μηχανική του πνεύμονα και την ανταλλαγή αερίων (Ventre K. et al. 
Surfactant therapy for bronchiolitis in critically ill infants.  Cochrane 
Database Syst Rev. 2006:(3):CD005150)



Θεραπευτικές παρεμβάσεις στη ΜΕΘ

• Ριμπαβιρίνη : αποκλειστικά σε ανοσοκατεσταλμένους

(Προβλήματα ασφάλειας, κόστους, χορήγησης και 
αποτελεσματικότητας)



• 165 βρέφη με RSV βρογχιολίτιδα

• 42% θετικές καλλιέργειες για μικρόβια

• Ανάγκη για μεγαλύτερη και μακρόχρονη υποστήριξη

• WBC, PMNs  & CRP  μη βοηθητικά

• H. influenza, S. aureus, M. catarrhalis, S. pneumoniae, S. pyogenes

– λιγότερο συχνά: Pseudomonas, B. pertussis, K. pneumoniae, E. coli

Thornburn, K et al.  High incidence of pulmonary bacterial co-infection in children with severe 
respiratory syncytial virus (RSV) bronchiolitis.  Thoraxz 2006; 61:611-615

RSV+μικροβιακή λοίμωξη



Προσοχή στη 
διασπορά του 
ιού!



Εξωπνευμονικές εκδηλώσεις

• Αυξημένα μυοκαρδιακά ένζυμα- strain Δ. Κοιλίας

• Αυξημένα ηπατικά ένζυμα

• Άπνοιες, σπασμοί

• SIADH- υπονατριαιμία



κλινικές έρευνες στη ΜΕΘ

Συνήθως αναδρομικές

Οι  ειδικές συνθήκες της ΜΕΘ  βελτιώνουν τη μεθοδολογία

Ειδικοί πληθυσμοί (<1%)



βιβλιογραφία

• Ανομοιογένεια στον πληθυσμό 

• Ποικιλία στην αντιμετώπιση

• Μεγάλες αποκλίσεις στη χρήση 
επεμβατικού αερισμού



βιβλιογραφία

• Συσσωρευμένη κλινική εμπειρία  

• Σαφής τάση για λιγότερο 
παρεμβατική, αλλά πιο έγκαιρη 
υποστήριξη

• Ανάγκη για προσδιορισμό 
κριτηρίων έναρξης της 
υποστήριξης—πριν τη ΜΕΘ



Μεγάλη ετερογένεια στους 
αλγόριθμους

Συγκρίσιμα αποτελέσματα   



Comparison of the probability of an infant with bronchiolitis receiving invasive ventilation 

between different paediatric and general intensive care units (ICUs). 

Luregn J. Schlapbach et al. Eur Respir J 2017;49:1601648

©2017 by European Respiratory Society



Changes in respiratory support mode during the study period 2002–2014 in infants admitted to 

intensive care unit (ICU) with bronchiolitis. 

Luregn J. Schlapbach et al. Eur Respir J 2017;49:1601648

©2017 by European Respiratory Society



Estimated population-based intensive care unit (ICU) admission rates due to bronchiolitis. 

Luregn J. Schlapbach et al. Eur Respir J 2017;49:1601648

©2017 by European Respiratory Society



Annual direct hospitalisation cost (in AUD 2014) due to severe bronchiolitis requiring intensive 

care unit admission in Australia and New Zealand, 2002–2014. 

Luregn J. Schlapbach et al. Eur Respir J 2017;49:1601648

©2017 by European Respiratory Society



ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ ΓΝΠ. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
• 1999-2019              254 βρέφη  

27 επεμβατικός ΜΑ (10,6)-19/27 HFOV

11   ARDS 

5 ΘΑΝΑΤΟΙ 

Περιορισμένη η χρήση του ΜΕΜΑ

καθολική η χρήση του HFNC σήμερα



και μετά τη ΜΕΘ ;



Μετά τη 
ΜΕΘ…

• 18,6% Νευρολογική σημειολογία στην 
έξοδο

• 11,6% χρόνια 

• 13267 προηγούμενα υγιή βρέφη



Σας ευχαριστώ…


