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Περίληψη: Η μελέτη και παρακολούθηση της μηχανικής 
του Αναπνευστικού Συστήματος (Α.Σ.) κατά τη διάρκεια 
μηχανικού αερισμού έχει ιδιαίτερη σημασία για την επι-
λογή κατάλληλων ρυθμίσεων, που θα καταστήσουν την 
τεχνικά υποστηριζόμενη αναπνοή πλέον αποτελεσματική. 
Οι ρυθμίσεις αυτές, πολλές φορές, είναι αρκετά πολύπλο-
κες, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μηχανικής επιβάρυνσης του 
Αναπνευστικού, όπως π.χ. σε ασθενείς με ΧΑΠ ή ARDS (οξύ 
σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων). Στην 
παρακάτω ανασκόπηση περιγράφονται οι αρχές και τα 
αδρά χαρακτηριστικά εφαρμογής της μεθόδου της πολλα-
πλής παλινδρόμησης, η οποία επιτρέπει ακριβή και συνε-
χή παρακολούθηση της μηχανικής του Α.Σ., αλλά και των 
αποτελεσμάτων τυχόν θεραπευτικών χειρισμών (π.χ. με-
ταβολή αναπνευστικής συχνότητας, αναπνεόμενου όγκου, 
εξωτερικά εφαρμοζόμενης θετικής τελο-εκπνευστικής πίε-
σης-PEEPe). Η μέθοδος επιτρέπει τόσο την γραμμική όσο 
και την μη γραμμική προσέγγιση της μηχανικού του Α.Σ. Η 
τελευταία καθιστά λεπτομερειακότερη την περιγραφή της 
υποκείμενης διαταραχής και «υποδεικνύει» αναλυτικότερα 
τις τυχόν επιβαλλόμενες τροποποιήσεις στις στεθερές του 
μηχανικού αερισμού.

Ανασκόπηση
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Εισαγωγή

Η εφαρμογή πρότυπων (μοντέλων) της μηχανικής 
συμπεριφοράς του αναπνευστικού συστήματος (ΑΣ) εί-
ναι νομοτελής στη βιοφυσική θεώρησή του ως μηχανικό 
σύστημα, δηλ. ως σύνολο υλικών σωμάτων ή υλικών ση-
μείων, με αλληλοεπηρεασμό της κινητικής συμπεριφο-
ράς τους, ώστε το σύστημα να πραγματοποιεί μία ενιαία 
κίνηση. Η αναλογία αυτή είναι προφανής για το ΑΣ, που 
συστατικά του υλικά σώματα είναι οι πνεύμονες και το 
θωρακικό τοίχωμα συνδεδεμένα σειριακά. Η μηχανική 
θεώρηση του ΑΣ συνοψίζεται επιγραμματικά στην πα-
ρακάτω εξίσωση της κίνησης του ΑΣ:1, όπου οι σταθεροί 
συντελεστές ΕΑΣ και RΑΣ, που αποτελούν αντίστοιχα το 
μέτρο της Ελαστικότητας και της Αντίστασης Τριβής του 
ΑΣ, ενώ η Pαγωγός αντιστοιχεί εις την ασκούμενη από 
τον αναπνευστήρα ή τους αναπνευστικούς μύες ενεργό 
πίεση. Η εξίσωση1 είναι αναλογικά όμοια με την εξίσωση 
που περιγράφει την πτώση τάσης κατά μήκος ηλεκτρικού 
κυκλώματος RC (αντίσταση & πυκνωτής) υπό την επίδρα-
ση ηλεκτρεγερτικής δύναμης, όπου Q το φορτίο και Q’ η 
ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος. Η παρομοίωση αυτή 
αποτελεί μία άλλου είδους προτυποποίηση, που είναι 
συχνή στις φυσικές επιστήμες, δηλαδή η περιγραφή ενός 
φαινομένου (κίνηση του αναπνευστικού συστήματος) με 
άλλο, περισσότερο απλό, οικείο και αναλύσιμο (μετα-
κίνηση ηλεκτρικού φορτίου σε κύκλωμα με πυκνωτή & 
αντίσταση). 

Προτυποποίηση μέσω παλινδρόμησης
Η διατύπωση της σχέσης ανάμεσα σε μία ή περισ-

σότερες μεταβλητές ποσότητες (Χ1, Χ2,…,ΧΝ, ανεξάρτη-
τες μεταβλητές), που πιστεύουμε ότι  συμβάλλουν στην 
διαμόρφωση της ποσότητας Υ (εξαρτημένη μεταβλητή) 
αποτελεί ουσιαστικά το νόμο, που περιγράφει την εξέλι-
ξη της Υ, όταν μεταβάλλονται οι Χ1, Χ2, … ΧΝ (Υ= f (Χ1, Χ2, 
… ΧΝ). Η προσέγγιση αυτής της σχέσης είναι δυνατή με 
τη βοήθεια της μαθηματικής-στατιστικής μεθοδολογίας 
της παλινδρόμησης (απλής-πολλαπλής), που διατυπώ-
νεται στην γενική της μορφή με την εξίσωση(2). H ισχύς 
της (2), ως  νόμου της σχέσης μεταξύ Υ και Χ1, Χ2, … ΧΝ 
καθορίζεται  από το συντελεστή ομοσχέτισης (r) και από 
το συντελεστή σφάλματος της 2. Ο τελευταίος  περιγρά-
φεται συνήθως από τη μέση ριζοτετραγωνική διαφορά 
(root mean square difference-RMSD), που εκφράζει την 
απόσταση μεταξύ μετρηθεισών και προβλεπόμενων από 
την 2 τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής Υ:   

 

΄Οσο μικρότερη είναι η τιμή της υπολογιζόμενης 
RMSD, τόσο υψηλότερη είναι η ισχύς της2 και αντίστρο-
φα. Ο χαρακτηρισμός της ισχύος της2 ως υψηλής ή χα-
μηλής (αποδεκτής ή μή) είναι αρκετά υποκειμενική και 

εξαρτάται από το ίδιο το μελετώμενο φαινόμενο και τις 
απαιτήσεις ακρίβειας του αναλυτή. 

Εφαρμογή της πολλαπλής παλινδρόμησης για 
την μελέτη της μηχανικής του ΑΣ.

Η εξίσωση 1 βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία προς εξί-
σωση διπλής παλινδρόμησης του τύπου: Υ=a1X1+a2X2 
(2α), που προϋποθέτει ότι Y = P, X1 =V και Χ2 = V΄.  Υπό 
αυτές τις συνθήκες καθίσταται φανερό ότι: a1 = EΑΣ  και 
a2 = RΑΣ. ΄Ετσι, η σχέση (2α) αποκτά βιοφυσικό περιεχό-
μενο και η επίλυσή της μας παρέχει το μέτρο των μηχανι-
κών συντελεστών Ελαστικότητας και Αντίστασης Τριβής. 

Υλικοτεχνική υποδομή και τεχνικές προϋποθέσεις
Καθίσταται φανερό ότι η εφαρμογή της πολλαπλής 

παλινδρόμησης απαιτεί αναλυτική καταγραφή των δια-
γραμμάτων της αγωγού πίεσης (Pdriv), όγκου (V) και της 
ροής (V΄) κατά την διάρκεια ενός ή περισσότερων ανα-
πνευστικών κύκλων. Η καταγραφή της V γίνεται απλά 
μέσω πνευμοταχογραφίας ενώ ο όγκος V παρέχεται με 
τη βοήθεια ηλεκτρονικής ή λογισμικής ολοκλήρωσης της 
V. Η άμεση καταγραφή της αγωγού πίεσης είναι πρακτι-
κά αδύνατη υπο συνθήκες αυτόματης αναπνοής, αφού 
αυτή είναι το αποτέλεσμα διαφορετικής μυϊκής σύσπα-
σης (ισοτονικής, ισομετρικής & πλειομετρικής). Η κατα-
γραφή της υπεζωκοτικής πίεσης (Ppl) επιτρέπει τη μερι-
κή εφαρμογή της (2a) για την μηχανική διερεύνηση μόνο 
των πνευμόνων. Η εφαρμογή της μεθόδου καθίσταται 
απλούστερη υπό συνθήκες μηχανικού αερισμού και μυ-
οχάλασης. Η καταγραφόμενη πίεση στο στοματικό άκρο 
του τραχειοσωλήνα (Pao) εκφράζει τότε την αγωγό πίεση 
ολόκληρου του αναπνευστικού συστήματος. 

Η ακρίβεια των καταγραφόμενων σημάτων είναι βα-
σική προϋπόθεση για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων. 
Γι’ αυτό προαπαιτούνται:
Α) πνευμοταχογράφος υψηλής γραμμικότητας και ευαι-

σθησίας (τύπου Fleisch  ή Lilly). Τα όρια της γραμμικό-
τητας του πνευμοταχογράφου πρέπει να έχουν προσ-
διορισθεί στο εργαστήριο 1.

B)  Αισθητήρας πίεσης υψηλής ακρίβειας για το αναμε-
νόμενο εύρος των καταγραφόμενων πιέσεων (για την 
αγωγό πίεση του ΑΣ είναι κατάλληλοι αισθητήρες με 
γραμμική συμπεριφορά σε εύρος ± 100 hPa). 

Γ)  Διασταύρωση της ανταπόκρισης των αισθητήρων πί-
εσης, που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή V΄ 
και Pao. Ο έλεγχος θεωρείται ικανοποιητικός, αν οι 
ανταποκρίσεις των δύο αισθητήρων δεν διαφέρουν 
περισσότερο από 2% ως προς το εύρος και την διαφο-
ρά φάσης μεχρι 15 Ηz 2. 

Η καταγραφή των σημάτων Pao και V΄ διευκολύνε-
ται σε κόστος και απαιτήσεις χώρου και χρόνου από τις 
εφαρμογές της ηλεκτρονικής και της πληροφορικής. Η 
προσθήκη ενός κατάλληλου αναλογικοψηφιακού μετα-
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τροπέα (DAC)  σε συνήθη προσωπικό υπολογιστή και η 
προσάρτηση των δύο αναγκαίων αισθητήρων συγκροτεί 
ένα σύστημα λεπτομερούς καταγραφής, υψηλής ακρί-
βειας (υπερβατικό όργανο-virtual instrument), όπως δι-
αγραμματικά παρουσιάζεται στην εικόνα 1.

Η χρησιμοποίηση ενός παρόμοιου συστήματος επι-
τρέπει τη μετατροπή των αναλογικών σημάτων Pao (t) 
και V΄(t) σε αριθμητικό αρχείο διακριτών τιμών με υψη-
λή συχνότητα απολαβής (π.χ. 100 Hz), που εγγυάται την 
πιστή τους αναπαραγωγή, ενώ αποτελεί προϋπόθεση 
για την ακρίβεια κάθε είδους αναλυτικής επεξεργασίας, 
όπως η εφαρμογή πολλαπλής παλινδρόμησης.  

Αρκετά προβλήματα δημιουργούνται κατά τον άμεσο 
ή τον έμμεσο υπολογισμό του όγκου. Δυστυχώς, ακόμη 
και στις ακριβέστερες μετρήσεις, υπάρχει θόρυβος. Το 
πραγματικό λοιπόν  μηδέν της ροής δεν αναγνωρίζεται 
ακριβώς ως μηδέν αλλά ως κάποια μικρή και ασταθής 
τιμή. Η παρεκλίνουσα αυτή αρχική μέτρηση εισάγει ση-
μαντική απόκλιση του ολοκληρούμενου σήματος, δηλ. 
του V και διορθωτικές παρεμβάσεις είναι αναγκαίες3, 
όπως αποτυπώνεται στην εικόνα 3.  

Γενικά, η επιτυχής εφαρμογή ενός πρότυπου παλιν-
δρόμησης για τη μελέτη της μηχανικής του ΑΣ απαιτεί:
-  χαμηλό συντελεστή σφάλματος (RMSD ~ 1 hPa)
-  ρεαλιστικές και ερμηνεύσιμες τιμές μηχανικών συντε-
λεστών. Αρνητικές π.χ. τιμές συντελεστή k1 καθιστούν το 
δοκιμαζόμενο πρότυπο μη εφαρμόσιμο, ανεξάρτητα από 
την τιμή της RMSD. 

Για την υλοποίηση της όλης διαδικασίας ψηφιακής 
απολαβής δεδομένων και πραγματοποίησης των απα-
ραίτητων υπολογισμών είναι προφανώς αναγκαία η 
χρησιμοποίηση λογισμικού καταγραφής και αναλυτικής 
επεξεργασίας δεδομένων. Πολυετής σχετική εργασία 
του δευτέρου εκ των συγγραφέων έχει απολήξει στην 
κατασκευή κατάλληλου λογισμικού σε περιβάλλον DOS, 
αλλά και σε περιβάλλον Windows για PC, που επιτρέπει 
τη χρησιμοποίηση πλήθους αλγορίθμων υπολογισμού, 
παρουσίασης, αλλά και διάσωσης των αποτελεσμάτων 
της μηχανικής ανάλυσης. Η αναλυτική αυτή προσέγγιση 
γίνεται σχεδόν ταυτόχρονα (on line) προς την πραγματο-
ποιούμενη ψηφιακή καταγραφή δεδομένων Pao και V’. 

Παλινδρομικά πρότυπα του ΑΣ κατά το μηχα-
νικό αερισμό.

Το κλασσικό γραμμικό πρότυπο του ΑΣ αποδίδεται 
από τη σχέση: Paο=P0+ErsV+RrsV΄3. Η σταθερά της παλιν-

Εικόνα 1. 
Σχηματική απεικόνιση υπερβατικού οργάνου κατα-

γραφής των σημάτων V΄ και Pao. 

Εικόνα 3. 
Καταγεγραμμένα σήματα V΄, Pao και V πριν και 

μετά  κατάλληλη διόρθωση εκτροπής του όγκου (V) 
μέσω λογισμικού. 

Εικόνα 2. 
Τραχειακά διασωληνωμένος ασθενής. Μεταξύ του 

τραχειοσωλήνα και του κυκλώματος Υ του αναπνευ-
στήρα παρεμβάλλονται ο αισθητήρας πίεσης και ο 
αισθητήρας ροής (πνευμοταχογράφος). Και οι δύο 

συνδέονται με την κάρτα ανολογοψηφιακής απολαβής 
δεδομένων, που καθαρά φαίνεται στην οπίσθια όψη 

προσωπικού υπολογιστή (αριστερά).  
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δρόμησης P0 εκφράζει την τελοεκπνευστική πίεση (όπου 
V και V΄ μηδενίζονται). Το πρότυπο αυτό έχει αποδειχθεί 
επαρκές για την πλειοψηφία των ασθενών των γενικών 
ΜΕΘ, σύμφωνα με τον υπολογιζόμενο RMSD, που θεω-
ρείται ικανοποιητικός, όταν η τιμή του είναι περι το 1 hPa. 
Πρόσφατες μετρήσεις μας (80 ασθενείς, 780 μετρήσεις, 
4670 καταγεγραμμένοι αναπνευστικοί κύκλοι) συμμερί-
ζονται αυτή την εκτίμηση παρά τις γνωστές παρεκκλίσεις 
από την γραμμικότητα, ακόμη και του φυσιολογικού ανα-
πνευστικού συστήματος. Εντούτοις, άλλα συνθετότερα, 
μη γραμμικά πρότυπα του ΑΣ, έχουν δοκιμασθεί4,5 .  Εν-
δεικτικά παραθέτουμε, μερικά πρότυπα παλινδρόμησης, 
που έχουμε χρησιμοποιήσει:

P=P0+ErsV+k1V΄+k2|V΄|V΄4 . Το πρότυπο αναγνωρίζει 
σταθερή ελαστικότητα, ενώ θεωρεί την αντίσταση, ως 
εξαρτώμενη από τη ροή, σύμφωνα με την θεώρηση του 
Rohrer 6.

P=P0+E1V+E2V2+k1V΄+k2|V΄|V΄5. Σύμφωνα με το μη 
γραμμικό αυτό πρότυπο τόσο η ελαστικότητα όσο και η 
αντίσταση του ΑΣ εξαρτώνται από τον αναπνεόμενο όγκο 
και τη ροή αντίστοιχα.

P=P0+ErsV+(R+K3V)V΄6. Το πρότυπο αυτό θεωρεί την 
ελαστικότητα σταθερή και την αντίσταση εξαρτημένη 
από τον αναπνεόμενο όγκο και προσφέρεται για την ανα-
γνώριση του περιορισμού της εκπνευστικής ροής 7,8.

P=P0+E1V+E2V2+(R+K3V)V΄ 7. Στο πρότυπο αυτό ανα-
γνωρίζεται η εξάρτηση της ελαστικότητας, αλλά και της 
αντίστασης από τον αναπνεόμενο όγκο. 

P=P0+E1V+E2V2+RrsV΄ 8. Το πρότυπο θεωρεί μόνο 
την ελαστικότητα ως εξαρτώμενη από τον αναπνεόμενο 
όγκο και την αντίσταση σταθερή. 

P=P0+ErsV+k1V΄+k2|V΄|V΄+K3VV΄ 9. Κατά το πρό-
τυπο8 η ελαστικότητα είναι σταθερή, ενώ η αντίσταση 
εξαρτάται από τη ροή και από τον αναπνεόμενο όγκο. 

P=P0+E1V+E2V2+k1V΄+k2|V΄|V΄+K3V)V΄10. Στο πρό-
τυπο αυτό αναγνωρίζονται ταυτόχρονα τόσο η εξάρτηση 
της ελαστικότητας από τον αναπνεόμενο όγκο, όσο και οι 
εξαρτήσεις της αντίστασης από τη ροή και τον αναπνεό-
μενο όγκο.

Τα παραπάνω μοντέλα παλινδρόμησης (και οποια-
δήποτε άλλα) μπορούν να εφαρμοσθούν και ξεχωριστά 
για την εισπνοή, είτε την εκπνοή 8. Στην περίπτωση αυτή 
είναι προφανώς δυνατός ο συνδυασμός δύο διαφορετι-
κών πρότυπων κατά τις δύο φάσεις του αναπνευστικού 
κύκλου 4.

Πλεονεκτήματα και εφαρμογές της πολλα-
πλής παλινδρόμησης

Η μέθοδος προαπαιτεί την καταστολή και τη μυϊκή χά-
λαση, ώστε  η καταγραφόμενη πίεση στο στοματικό άκρο 

του τραχειοσωλήνα (Pao) να εκφράζει επακριβώς την 
αγωγό πίεση του ΑΣ. Εντούτοις, η μέθοδος είναι εφαρμό-
σιμη ακόμη και όταν υπάρχει μυϊκή δραστηριότητα, αρ-
κεί να γίνει ο κατάλληλος αποκλεισμός των αντίστοιχων 
αναπνευστικών κύκλων από τη συνολική μέτρηση 4. Αντί-
θετα τα πλεονεκτήματά της είναι πολλά και αξιόλογα: 

Είναι εφαρμόσιμη σε κάθε τύπο αερισμού και προ-
σφέρεται για συνεχή παρακολούθηση (monitoring) κατά 
την διάρκεια πειραματικού ή κλινικού μηχανικού αερι-
σμού 4,5,9.

Δεν απαιτεί κανενός είδους παρέμβαση στις προε-
γκατεστημένες ρυθμίσεις του αερισμού 5.

Παρέχει πληροφορίες, που προκύπτουν από την συ-
νολική θεώρηση του αναπνευστικού κύκλου και όχι από 
περιορισμένο τμήμα του.

Παρουσιάζει υψηλή διαγνωστική ακρίβεια, την οποία 
αυτοελέγχει με το συντελεστή σφάλματος (RMSD) της 
παλινδρόμησης 4,5,7. 

Αναγνωρίζει τις εξαρτήσεις των μηχανικών ιδιοτήτων 
από τον αναπνεόμενο όγκο και τη ροή και προσφέρται 
για την παρακολούθηση των εξαρτήσεων αυτών από την 
συχνότητα 10,11.

Επιτρέπει την αξιολόγηση θεραπευτικών παρεμβά-
σεων και την έγκαιρη διόρθωσή τους. Π.χ. μία έντονα 
θετική εξάρτηση της ελαστικότητας από τον πνευμονικό 
όγκο, επιτεινόμενη σαφώς με την αύξηση της PEEP, δεί-
χνει το αναποτελεσματικό αυτής της τιμής PEEP, αλλά και 
τον κίνδυνο βαροτραύματος 12-13.  

Πρέπει ακόμη να επισημανθεί, ότι στην κλινική πρά-
ξη του μηχανικού αερισμού χρησιμοποιείται ευρέως η 
μέθοδος της τελο-εισπνευστικής παύλας για τον υπολο-
γισμό των μηχανικών συντελεστών του Α.Σ. 13,14, (βλέπε 
Εικόνα 4).

Η τεχνική αυτή παρουσιάζει συγκεκριμένα και σαφή 
μειονεκτήματα, κυριότερα των οποίων είναι:
- Αναγκαστική εφαρμογή ενός τύπου ΜΑ (CMV με 

εφαρμογή σύγκλισης του αναπνευστικού κυκλώμα-
τος κατά το τέλος της εισπνοής). Η τυχόν κατάργη-
ση της τελο-εισπνευστικής διακοπής ή η εφαρμογή 
άλλου τύπου αερισμού (ελεγχόμενης πίεσης κ.λ.π.) 
αποκλείει την εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου.

- Εξαγωγή συμπερασμάτων για ολόκληρο τον ανα-
πνευστικό κύκλο, που στηρίζονται σε 3 και μόνο 
στιγμές της μηχανικά υποστηριζόμενης αναπνοής: α) 
τέλος εισπνοής, β) τέλος εισπνευστικής παύλας. γ) τέ-
λος εκπνοής με ή χωρίς εφαρμογή τελοεκπνευστικής 
παύλας. Μία τέτοια προσέγγιση, ιδιαίτερα σε παθο-
λογικές για το αναπνευστικό σύστημα καταστάσεις, 
κινδυνεύει σε υπολογισμούς τιμών μηχανικών συντε-
λεστών (Ers, Rrs), εξαιρετικά περιορισμένης αξιοπι-
στίας.

1 Η χρήση του μεγέθους |V΄|V΄ αντί του γνωστού V΄
2 γίνεται ώστε να αναγνωρίζεται η αντίθετη  ανυσματική της ροής στην εισπνοή και την εκπνοή.
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- Εφαρμογή μόνον για γραμμική προσέγγιση της μηχα-
νικής του Α.Σ. Αποκλείεται έτσι η διερεύνηση και πο-
σοτικοποίηση των εξαρτήσεων των μηχανικών συντε-
λεστών από τις φυσικές ποσότητες της κίνησης του 

Α.Σ. (όγκος, ροή). ΄Εχουμε ήδη καταδείξει, ότι αυτή η 
μη γραμμική προσέγγιση μπορεί να αποδεχτεί χρησι-
μότατη για την επιλογή κατάλληλων ρυθμίσεων (συ-
χνότητα, όγκος, χρονικές σχέσεις εισπνοής-εκπνοής, 
κατάλληλη τιμή PEEPe κ.λ.π.).  

- Προβληματική εφαρμογή σε περιπτώσεις σοβαρής 
αναπνευστικής μηχανικής διαταραχής (ΧΑΠ, ARDS), 
όπου ο συμβατικά επιτρεπτός χρόνος τελο-εισπνευ-
στικής ή/ και τελο-εκπνευστικής παύλας δεν εξασφα-
λίζει το αναγκαίο για ακριβείς υπολογισμούς επίπεδο 
(plateau) πίεσης, λόγω εκσεσημασμένης ανομοιογέ-
νειας του αερισμού. 
  Συμπερασματικά, η πολλαπλή παλινδρόμηση είναι 

μία γνωστή στατιστική μεθοδολογία, που σε συνθήκες 
μηχανικού αερισμού και με τη βοήθεια κατάλληλου και 
«εύκολου» λογισμικού επιτρέπει τη συνεχή παρακο-
λούθηση (monitoring) της μηχανικής κατάστασης του 
αναπνευστικού συστήματος. Η εξοικίωση του κλινικού 
ιατρού, αλλά και του παραϊατρικού προσωπικού με βα-
σικές έννοιες της μηχανικής, δεν είναι (έστω και αν φαί-
νεται έτσι) εξεζητημένη και θεωρητικού ενδιαφέροντος, 
αλλά κλινικά εφαρμόσιμη πρακτική, που μπορεί έγκαιρα 
να υποδείξει ορθές ρυθμιστικές παρεμβάσεις 14-19.

Summary
Multiple Regression Analysis for the evaluation of 
respiratory system mechanics during mechanical 
ventilation.
Psarakis Ch., Vassiliou M.

Evaluation and monitoring of respiratory system 
mechanics during mechanical ventilation is particularly 
important to choose the appropriate settings, which 
will render the artificial ventilation more efficient. These 
regulations are often especially in case of respiratory 
mechanical disturbance, such as COPD and ARDS. In 
the present review, principles and rough characteristics 
of the multiple regression are described, which permits 
accurate and continuous monitoring of respiratory system 
mechanics as well as of the results of any therapeutic 
intervention (e.g. modification of ventilator frequency, 
tidal volume PEEPe). The method permits the linear 
and the non-linear approach of respiratory mechanics. 
The latter induces to a more detailed description of the 
underlying disorder and suggest in a more analytical way 
any indicated modification in ventilator settings. 
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