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ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΜΜΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΕΕΣΣ  
 

∆Σ =δοσιµετρική συσκευή 
ΕΤΣ = ενδοτραχειακός σωλήνας, τραχειοσωλήνας 
ΤΕΠ =τελικο-εισπνευστική παύση 
ΧΑΠ =χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια 
Cst,rs=στατική τελικο-εισπνευστική ενδοτικότητα αναπνευστικού συστήµα-
τος 
HR=καρδιακή συχνότητα 
FRC=λειτουργική υπολειπόµενη χωρητικότητα 
MDI=∆οσιµετρική συσκευή 
MDIs=∆οσιµετρική συσκευή και αεροθάλαµος 
PaCO2=µερική πίεση διοξειδίου του άνθρακα στο αρτηριακό αίµα 
PaO2=µερική πίεση οξυγόνου στο αρτηριακό αίµα 
Paw=πίεση αεραγωγών 
PEEP=θετική τελικο-εκπνευστική πίεση 
PEEPi=ενδογενής θετική τελικο-εκπνευστική πίεση 
Pes=οισοφάγεια πίεση 
Pi=αρχική πίεση 
Ppeak=µέγιστη δυναµική πίεση 
Pp,Pplateau=στατική πίεση 
Rmax=ολικές πνευµονικές αντιστάσεις αναπνευστικού συστήµατος 
Rmin=αντιστάσεις αεραγωγών 
∆R=Rmax-Rmin  
SaO2=κορεσµός αιµοσφαιρίνης αρτηριακού αίµατος σε οξυγόνο 
Ti=εισπνευστικός χρόνος 
Ti/Ttot=σχέση εισπνευστικού χρόνου προς ολικό χρόνο αναπνευστικού κύ-
κλου 
TLC=ολική πνευµονική χωρητικότητα 
V’=ροή 
Vt=αναπνεόµενος όγκος 
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          ΠΠΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  
 

             Η χορήγηση των βρογχοδιασταλτικών µε δοσιµετρική συσκευή (∆Σ) 
σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς έχει αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα 
τελευταία χρόνια. Οι ∆Σ πλεονεκτούν σηµαντικά συγκριτικά µε τους νεφελο-
ποιητές που µέχρι τώρα αποτελούσαν και αποτελούν τη συνήθη οδό χορήγη-
σης βρογχοδιασταλικών σε αυτούς τους ασθενείς. Οι ∆Σ έχουν  µικρότερο  
κόστος, είναι εύχρηστες, απαιτούν  λιγότερο  χρόνο απασχόλησης  προσωπι-
κού, αποδίδουν  σταθερή  δόση φαρµάκου ενώ επιπλέον σχετίζονται µε µι-
κρότερο κίνδυνο µεταφοράς µικροβίων στο κατώτερο αναπνευστικό. Η χρή-
ση  αεροθαλάµου µεγάλου όγκου σε σειρά  µε ∆Σ αυξάνει  σηµαντικά το α-
ποτέλεσµα της  βρογχοδιασταλτικής θεραπείας. Με την προϋπόθεση δε, ότι η 
τεχνική χορήγησης είναι σωστή, ο συνδυασµός  ∆Σ-αεροθαλάµου είναι εξί-
σου αποτελεσµατικός µε τους νεφελοποιητές, παρά το ότι χορηγείται  σηµα-
ντικά χαµηλότερη δόση φαρµάκου. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η µελέ-
τη της επίδρασης των αναπνευστικών παραµέτρων του αναπνευστήρα στην 
αποτελεσµατικότητα των βρογχοδιασταλτικών φαρµάκων σε µηχανικά αερι-
ζόµενους ασθενείς µε χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια. 

 
  Η εργασία αυτή περιλαµβάνει: 
�� Εισαγωγή όπου γίνεται αναφορά στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις σχετικά 
µε την βρογχοδιασταλτική θεραπεία µε δοσιµετρική συσκευή σε µηχανικά 
αεριζόµενους ασθενείς,  
�� Μελέτες οι οποίες προσπαθούν να απαντήσουν στα εξής ερωτήµατα: α) 
ποια είναι η επίδραση της εφαρµογής τελικο-εισπνευστικής παύσης  4-5 
δευτερολέπτων β) του αναπνεόµενου όγκου  γ) του σχήµατος της εισπνευ-
στικής ροής και δ) της εισπνευστικής ροής στη βρογχοδιαστολή που προ-
καλείται από την χορήγηση σαλβουταµόλης , 
�� Συµπεράσµατα  
�� Περίληψη στα ελληνικά και στα αγγλικά. 
 
            Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συνέβαλαν στην ολο-
κλήρωση αυτής της εργασίας. Εκφράζω όµως, ιδιαίτερα την ευγνωµοσύνη 
µου προς τον Αν. Καθηγητή κ. ∆ηµήτρη Γεωργόπουλο, όχι µόνο για την ανά-
θεση του θέµατος, αλλά και γιατί παρακολούθησε από κοντά την όλη διαδι-
κασία, συµβάλλοντας ουσιαστικά στην ολοκλήρωσή της µε τις πολύτιµες 
συµβουλές του. 
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EEΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ    
 

            Σε ασθενείς µε   αποφρακτική  νόσο  των  πνευµόνων (άσθµα  ή  χρό-
νια  αποφρακτική  πνευµονοπάθεια) οι παρακάτω παράµετροι εµποδίζουν το 
αναπνευστικό σύστηµα να επιστρέψει στη θέση ισορροπίας στο τέλος της εκ-
πνοής:  
 
●  οι υψηλές αντιστάσεις των αεροφόρων οδών λόγω της απόφραξης,  
●  η µειωµένη δύναµη ελαστικής επαναφοράς (στο εµφύσηµα),  

●  οι αυξηµένες ανάγκες αερισµού (π.χ. λόγω υποξυγοναιµίας, υπερκαπνίας, 
    λοιµώξεων),  

● ο βραχύς εκπνευστικός χρόνος (λόγω ταχύπνοιας). 
 

             Έτσι η εισπνοή είναι δυνατό να ξεκινά από ένα όγκο όπου το ανα-
πνευστικό σύστηµα έχει θετική πίεση ελαστικής επαναφοράς, η οποία αναφέ-
ρεται ως ενδογενής ΡΕΕΡ (ΡΕΕΡi) (Σχήµα 1).1-6  Το φαινόµενο αυτό καλείται 
δυναµική υπερδιάταση και είναι συχνό εύρηµα σε ασθενείς µε αποφρακτική 
νόσο των πνευµόνων.5 

 

ΣΣχχήήµµαα  11..  ΣΣχχηηµµααττιικκήή  ππααρράάσστταασσηη  ττωωνν  ααιιττιιώώνν  πποουυ  οοδδηηγγοούύνν  σσεε  δδυυννααµµιικκήή  υυππεερρ--
δδιιάάτταασσηη  κκααιι  ττωωνν  ππααθθοοφφυυσσιιοολλοογγιικκώώνν  δδιιααττααρρααχχώώνν  πποουυ  ττηηνν  σσυυννοοδδεεύύοουυνν..  
     
 
 
             
 
 
 
             
 
              
 
 
 
 
 
 
            Η δυναµική υπερδιάταση αυξάνει την ενδοθωρακική πίεση και το έρ-
γο της αναπνοής2,6 και αναγκάζει τους εισπνευστικούς µύες να λειτουργούν 
σε υψηλούς όγκους, ευρισκόµενοι έτσι σε µειονεκτική θέση όσον αφορά την 
παραγωγή πίεσης (Σχήµα 2).7-9  
 

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΥΠΕΡ∆ΙΑΤΑΣΗ

▲Αντίσταση αεραγωγών 
▼ Ελαστική επαναφορά  
▲ Ανάγκες αερισµού 
▼ Εκπνευστικός χρόνος  

Ενδοθωρακικές 
        πιέσεις 

        ∆υσλειτουργία 
αναπνευστικών µυών 

Έργο της     
αναπνοής

Ανεπαρκής ανταλλαγή  
        αερίων 

    Υποξαιµία 
    Υπερκαπνία 

Καρδιαγγειακές 
διαταραχές

Ανεπαρκής 
εκτίµηση 
πληροφοριών  

Ασυγχρονησία 
ασθενούς  
αναπνευστήρα  

Βαρότραυµα 
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ΣΣχχήήµµαα  22..  ΚΚααµµππύύλληη  όόγγκκοουυ--ππίίεεσσηηςς  ττοουυ  ααννααππννεευυσσττιικκοούύ  σσυυσσττήήµµααττοοςς..  ΣΣυυ--
γγκκρρίίννεεττααιι  γγιιαα  δδεεδδοοµµέέννοο  ααννααππννεεόόµµεεννοο  όόγγκκοο  ττοο  έέρργγοο  ττηηςς  εειισσππννοοήήςς  όότταανν  οο  ττεελλοο--
εεκκππννεευυσσττιικκόόςς  όόγγκκοοςς  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηη  ππααθθηηττιικκήή  FFRRCC  ((αα))  κκααιι  όότταανν  υυππάάρρχχεειι  δδυυνναα--
µµιικκήή  υυππεερρδδιιάάτταασσηη  ((ββ++γγ))..    

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Το αυξηµένο έργο της αναπνοής οφείλεται: (1) στη PEEPi την οποία 
πρέπει πρώτα να υπερνικήσουν οι αναπνευστικοί µυς και µετά να γίνει είσο-
δος αέρα στις κυψελίδες και (2) στην ελαττωµένη ενδοτικότητα αφού το 
σύστηµα λειτουργεί σε όγκους που πλησιάζουν την ολική πνευµονική χωρη-
τικότητα (ΤLC) (Σχήµα 2).10  Η ελάττωση του µεγέθους της δυναµικής υπερ-
διάτασης παίζει σηµαντικό ρόλο στην αντιµετώπιση των αρρώστων µε απο-
φρακτική νόσο που αερίζονται µηχανικά.  Σε ασθενείς σε ελεγχόµενα µοντέ-
λα µηχανικού αερισµού υπάρχουν τρεις στρατηγικές οι οποίες µπορούν να 
ελαττώσουν τη δυναµική υπερδιάταση (Πίνακας 1):   
  
�� ελάττωση του κατά λεπτόν αερισµού,  
�� αύξηση του εκπνευστικού χρόνου και  
�� ελάττωση της αντίστασης στην εκπνευστική ροή.  
   

            Η ελάττωση των αντιστάσεων των αεραγωγών επιτυγχάνεται κυρίως 
µε τη χορήγηση βρογχοδιασταλτικών.11,12  Η οδός χορήγησης των φαρµάκων 
αυτών  σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς- όπως συµβαίνει  και σε ασθενείς 
σε αυτόµατη αναπνοή –είναι είτε η συστηµατική (ενδοφλέβια)  είτε η  απευ-
θείας χορήγηση τους  στο τραχειοβρογχικό δέντρο µέσω εισπνοής.  
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ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  11..ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΗΗΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝ  
ΜΜΟΟΝΝΤΤΕΕΛΛΑΑ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥΑΑΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  

1. Επίτευξη και διατήρηση ικανοποιητικής ΡαΟ2 και επαρκούς παροχής Ο2 στους  
    ιστούς (καρδιακή παροχή, αιµοσφαιρίνη) 

     2. ∆ιόρθωση απειλητικής για τη ζωή οξυαιµίας (ρΗ<7,2)   
3. Σταδιακή διόρθωση του ρΗ και όχι της PαCΟ2  
4. Ανάληψη του συνολικού έργου της αναπνοής από τον αναπνευστήρα καταστολ οφ) 
 5. Ελάττωση της δυναµικής υπερδιάτασης. 

     Α. Ελάττωση του κατά λεπτό αερισµού (�αναπνεόµενος όγκος,�αναπνευστική  

          συχνότητα, ελεγχόµενη υπερκαπνία)  
     Β. Αύξηση του εκπνευστικού χρόνου (υψηλή εισπνευστική ροή, κατάργηση  της 
          τελοεισπνευστικής παύσης) .   
     Γ. Ελάττωση της αντίστασης στη ροή (βρογχοδιασταλτικά, κορτικοειδή) 
6.Παρακολούθηση των µηχανικών ιδιοτήτων του αναπνευστικού συστήµατος και της 
   αιµοδυναµικής    κατάστασης. 
7.Αλλαγή σε βοηθητικό µοντέλο αερισµού µόλις αυτό είναι δυνατό. 

  
   
           
            
            Η µέσω εισπνοής χορήγηση των βρογχοδιασταλτικών προτιµάται και 
σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς αφενός γιατί η αποτελεσµατικότητα τους 
είναι συγκρίσιµη ή και µεγαλύτερη από την ενδοφλέβια χορήγησή τους και 
αφ’ετέρου γιατί µε αυτό τον τρόπο χορήγησης ελαχιστοποιείται σηµαντικά  η 
συστηµατική τους  δράση.10,13,14 

 

                 Παρά το γεγονός ότι σε αυτούς  τους ασθενείς, έχει επικρατήσει η 
πρακτική χορήγησης των εισπνεόµενων βρογχοδιασταλτικών µέσω  συ-
σκευών νεφελοποίησης, πρόσφατες  µελέτες έδειξαν  ότι  η  χορήγηση  
βρογχοδιασταλτικών  µε δοσιµετρικές συσκευές (∆Σ) εάν  συνδυαστεί  µε  
κατάλληλο αεροθάλαµο είναι  το  ίδιο  αποτελεσµατική.13,14 

 
           Οι ∆Σ συγκριτικά µε τους νεφελοποιητές υπερτερούν σηµαντικά . Εί-
ναι  πιο εύχρηστες, απαιτούν  λιγότερο χρόνο απασχόλησης προσωπικού, πα-
ρέχουν σταθερή  δόση φαρµάκου, ενώ  επιπλέον η χρήση τους  µειώνει ση-
µαντικά την πιθανότητα  λοίµωξης, όπως και το  κόστος νοσηλείας στο οποίο 
τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα.15-18  Πράγµατι έχει βρεθεί ότι 
σε ένα νοσοκοµείο 700 κλινών η αντικατάσταση των νεφελοποιητών µε ∆Σ  
µπορεί να ελαττώσει το κόστος της θεραπείας µε εισπνεόµενους παράγοντες 
κατά 300.000 δολάρια ετησίως.16 

              
            

ΠΠίίνναακκααςς  11..ΣΣχχεεδδιιαασσµµόόςς  σσττρρααττηηγγιικκήήςς  ααεερριισσµµοούύ  σσεε  εελλεεγγχχόόµµεενναα  µµοοννττέέλλαα  
                                  µµηηχχααννιικκοούύ  ααεερριισσµµοούύ  

 
1. Επίτευξη και διατήρηση ικανοποιητικής ΡαΟ2 και επαρκούς παροχής Ο2 στους 
    ιστούς (καρδιακή παροχή, αιµοσφαιρίνη) 

    2. ∆ιόρθωση απειλητικής για τη ζωή οξυαιµίας (pΗ<7,2)   
3. Σταδιακή διόρθωση του pΗ και όχι της PαCΟ2  
4. Ανάληψη του συνολικού έργου της αναπνοής από τον αναπνευστήρα (καταστο-

λή,  αποφυγή µυοχάλασης) 
5. Ελάττωση της δυναµικής υπερδιάτασης: 

    Α. Ελάττωση του κατά λεπτό αερισµού (�αναπνεόµενος όγκος, �αναπνευστική 
συχνότητα, ελεγχόµενη υπερκαπνία)  

    Β. Αύξηση του εκπνευστικού χρόνου (υψηλή εισπνευστική ροή, κατάργηση  
         της τελικο-εισπνευστικής παύσης) . 
    Γ. Ελάττωση της αντίστασης στη ροή (βρογχοδιασταλτικά, κορτικοειδή) 
6. Παρακολούθηση των µηχανικών ιδιοτήτων του αναπνευστικού συστήµατος και 
         της αιµοδυναµικής  κατάστασης 
7. Αλλαγή σε υποβοηθούµενο µοντέλο αερισµού µόλις αυτό είναι δυνατό 
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            Από την άλλη πλευρά  η χρήση των νεφελοποιητών  παρουσιάζει ση-
µαντικά µειονεκτήµατα. Σε ασθενείς σε υποβοηθούµενα µοντέλα αερισµού 
είναι δυνατό κάτω από ορισµένες συνθήκες η χρήση  νεφελοποιητή να οδη-
γήσει σε µη συγχρονισµό µεταξύ ασθενούς – αναπνευστήρα. Εισπνευστικές 
προσπάθειες ανεπαρκείς να διεγείρουν τον αναπνευστήρα  έχουν παρατηρη-
θεί σε ασθενείς που αερίζονται σε υποβοηθούµενα µοντέλα αερισµού και ο-
φείλονται στη παροχή συνεχούς ροής αέρα από τον νεφελοποιητή στο ει-
σπνευστικό σκέλος του αναπνευστήρα.Το  γεγονός αυτό    µπορεί να οδηγή-
σει σε  σχετικό υποαερισµό19 που όµως δύσκολα  ανιχνεύεται από τους συνα-
γερµούς του αναπνευστήρα, αφού η συνεχής ροή  που εισάγεται στο σύστηµα 
εκλαµβάνεται εσφαλµένα από τον αναπνευστήρα ως αληθής κατά λεπτό αε-
ρισµός.  
 
            Ένα επιπλέον µειονέκτηµα των νεφελοποιητών αποτελεί το γεγονός 
ότι η συνεχής ροή νεφελώµατος  µπορεί να καταστρέψει τον ολοκληρωτή της  
εκπνευστικής ροής του αναπνευστήρα (π.χ. Servo 900) καθιστώντας προβλη-
µατική τη µέτρηση του εκπνευστικού όγκου. Η  τοποθέτηση φίλτρων στο εκ-
πνευστικό σκέλος του αναπνευστικού κυκλώµατος,20  που έχει προταθεί για 
την παράκαµψη του παραπάνω  προβλήµατος  ουσιαστικά επιφέρει επιπλέον 
δυσκολίες καθόσον πιθανή απόφραξη τους µπορεί να οδηγήσει σε παράταση 
της εκπνοής, παγίδευση αέρα και επιδείνωση της δυναµικής υπερδιάτασης . 
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ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ  
 

 
ΑΑ..    ΕΕΝΝΑΑΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΗΗ      ΕΕΙΙΣΣΠΠΝΝΕΕΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ          ΒΒΡΡΟΟΓΓΧΧΟΟ∆∆ΙΙΑΑΣΣΤΤΑΑΛΛΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΡΡΑΑΧΧΕΕΙΙΟΟΒΒΡΡΟΟΓΓΧΧΙΙΚΚΟΟ    ∆∆ΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ    ΣΣΕΕ    ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ    ΣΣΕΕ      
ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΑΑΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟ  
 

 
Α.1. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ 

 
�� Υγροί νεφελοποιητές µικρού όγκου (SVN=small volume wet nebulizers) 
Κάθε  νεφελοποιητής αποτελείται από τον θάλαµο νεφελοποίησης και  
από µία πηγή διοχέτευσης αερίου (αέρα ή οξυγόνου ). Το φάρµακο υπό 
τη µορφή υγρού διαλύµατος  τοποθετείται  στο θάλαµο νεφελοποίησης  
και η νεφελοποίηση επιτυγχάνεται µέσω συνεχούς διοχέτευσης αερί-
ου.21    

�� ∆οσιµετρικές συσκευές (MDI=metered- dose inhalers) 
Η δοσιµετρική συσκευή περιέχει το φάρµακο υπό πίεση, σε  µορφή  ε-
ναιωρήµατος  ή διαλύµατος , χρησιµοποιώντας ως προωθητικό αέριο 
συνήθως χλωροφθοριοάνθρακες. Μετά συµπίεση του κανίστρου που 
περιέχει  το φάρµακο στον προωθητήρα απελευθερώνεται µία  καθορι-
σµένη δόση φαρµάκου υπό µορφή νεφελώµατος.  

 
 
Α.2.ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ    ΠΟΥ     ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ    ΤΗΝ      ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ                     
ΤΟΥ     ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ    ΣΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ  ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ 

 
Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την εναπόθεση του νεφελώµατος 

στο κατώτερο αναπνευστικό  in vitro είναι: 

��  Μέγεθος σωµατιδίων 
��  Χαρακτηριστικά αναπνευστικού κυκλώµατος 

�� ύγρανση και θέρµανση 
�� πυκνότητα εισπνεοµένου αερίου 
�� µέθοδος σύνδεσης της συσκευής νεφελοποίησης  
�� διάµετρος τραχειοσωλήνα (ΕΤΣ) 
�� αναπνευστικό µοντέλο και παράµετροι 

��  Είδος συσκεύης νεφελοποίησης 
 



 

12  
 
Α.2.1. Μέγεθος σωµατιδίων 
 
            Η µέση αεροδυναµική διάµετρος (ΜΜΑD=mass median aerodynamic 
diameter) των σωµατιδίων ενός νεφελώµατος αποτελεί το σηµαντικότερο πα-
ράγοντα εναπόθεσης αυτών στο κατώτερο αναπνευστικό. Μέγιστη εναπόθε-
ση στις κυψελίδες εµφανίζουν σωµατίδια διάµετρου µεταξύ 0,8 και 3 µm.  
Σωµατίδια νεφελώµατος µε µέση αεροδυναµική διάµετρο µεγαλύτερη των 5 
µm επικάθονται συνήθως στο ανώτερο αναπνευστικό σύστηµα, αυτά µε διά-
µετρο µεταξύ 2 και 5 µm εναποτίθενται στους αεραγωγούς ενώ όταν η διάµε-
τρός τους είναι µικρότερη του 1 µm συνήθως αποπνέονται. 
 
            Οι νεφελοποιητές παράγουν νεφέλωµα µε µέση αεροδυναµική διάµε-
τρο 1-3 µm. Παρόµοιας διαµέτρου νεφέλωµα (µέση αεροδυναµική διάµετρος 
1-3 µm)  µπορεί να δηµιουργηθεί και  µέσω  ενεργοποίησης της ∆Σ σε αερο-
θάλαµο που τοποθετείται σε απόσταση από τον τραχειοσωλήνα.22 Με την ε-
ξαέρωση του νεφελώµατος  στον αεροθάλαµο ελαττώνεται σηµαντικά η αρ-
χική ταχύτητα των παραγόµενων σωµατιδίων22 µε αποτέλεσµα   η µέση αερο-
δυναµική  διάµετρος των σωµατιδίων που εγκαταλείπει τον τραχειοσωλήνα 
να είναι κάτω των  2 µm.23 

 

 

Α.2.2. Χαρακτηριστικά αναπνευστικού κυκλώµατος 
 

α. Ύγρανση και θέρµανση 
            Ο αέρας που διοχετεύεται από τον αναπνευστήρα  είναι κατά κανόνα 
θερµός και υγρός προφυλάσσοντας τον αναπνευστικό βλεννογόνο από την 
ξήρανση. Η θέρµανση όµως και η ύγρανση του εισπνεόµενου αέρα µε τη βο-
ήθεια υγραντήρα ελαττώνει την εναπόθεση του νεφελώµατος στο τραχειο-
βρογχικό δέντρο περίπου κατά 50%.24   
  
            Σε πειραµατικό µοντέλο (Σχήµα 3)25 βρέθηκε ότι περίπου το 16% της 
δόσης της ∆Σ κατανέµεται στο κατώτερο αναπνευστικό όταν το κύκλωµα έ-
χει ύγρανση και περίπου το 30% όταν δεν έχει. Τα ποσοστά αυτά θα ελαττω-
θούν σε 11% και 25% αντίστοιχα αν ληφθεί υπ’όψιν ότι το 5% της δόσης εκ-
πνέεται.26 Η ύγρανση επηρεάζει το ρύθµο της εξαέρωσης των προωθητικών 
παραγόντων οδηγώντας σε µεγαλύτερες απώλειες λόγω  πρόσκρουσης των 
σωµατιδίων στο αναπνευστικό κύκλωµα και αυτό οφείλεται στην αύξηση του 
µεγέθους των σωµατιδίων που εγκαταλείπουν τον αεροθάλαµο κατά 15-20 
%.27 
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ΣΣχχήήµµαα  33..  ΕΕννααππόόθθεεσσηη  ττοουυ  φφααρρµµάάκκοουυ,,  σσαανν  εεππίί  ττοοιιςς  εεκκααττόό  ((%%))  πποοσσοοσσττόό  ττηηςς  
σσααλλββοουυττααµµόόλληηςς  πποουυ  χχοορρηηγγεείίττααιι  µµέέσσωω  ∆∆ΣΣ  κκααιι  ααεερροοθθααλλάάµµοουυ,,  σσττοο  ααννααππννεευυσσττιι--
κκόό  κκύύκκλλωωµµαα,,  ττοονν  εεννδδοοττρρααχχεειιαακκόό  σσωωλλήήνναα  κκααιι  σσεε  φφίίλλττρραα  ββρρόόγγχχωωνν  κκάάττωω  ααππόό  
ξξηηρρέέςς  ((άάννωω  ττµµήήµµαα  σσχχήήµµααττοοςς))  κκααιι  υυππόό  ύύγγρρααννσσηη  ((κκάάττωω  ττµµήήµµαα  σσχχήήµµααττοοςς))  σσυυνν--
θθήήκκεεςς,,  κκααττάά    ττηηνν    δδιιάάρρκκεειιαα    εελλεεγγχχόόµµεεννοουυ    µµηηχχααννιικκοούύ  ααεερριισσµµοούύ..  
((CCFFCC==χχλλωωρροοφφθθοορριιοοάάννθθρραακκεεςς))2244  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β.      Πυκνότητα εισπνεοµένου αερίου 
            Υψηλή εισπνευστική ροή δηµιουργεί στροβίλους και οδηγεί στην ε-
λάττωση της εναπόθεσης του νεφελώµατος. Αντιθέτως, µίγµα οξυγόνου και 
ηλίου διευκολύνει την διατήρηση γραµµικής ροής στους αεραγωγούς και 
βελτιώνει την εναπόθεση του βρογχοδιασταλτικού.28 

 

γ.     Μέθοδος   σύνδεσης  συσκευής    νεφελοποίησης   στο    αναπνευστικό κύ-
κλωµα 
            Η τοποθέτηση του νεφελοποιητή σε απόσταση 30 εκατοστών από τον 
τραχειοσωλήνα είναι πιο αποτελεσµατική από την τοποθέτηση του µεταξύ 
του συνδετικού Υ του ασθενή και του τραχειοσωλήνα, επειδή οι σωληνώσεις 
του αναπνευστήρα δρουν σαν αεροθάλαµος συσσώρευσης του νεφελώµατος 
µεταξύ των εισπνοών.29 Έχει βρεθεί ότι η τοποθέτηση αεροθαλάµου µεταξύ 
του νεφελοποιητή και του τραχειοσωλήνα αυξάνει την εναπόθεση του νεφε-
λώµατος.30  Επίσης η λειτουργία του νεφελοποιητή µόνο κατά την εισπνοή 
είναι αποτελεσµατικότερη της συνεχούς νεφελοποίησης31 χωρίς όµως να υ-
πάρχει οµοφωνία ως προς το τελευταίο. 
 
 
        

ΥΓΡΑΝΣΗ<30

ΥΓΡΑΝΣΗ>99
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            Όσο αφορά τις ∆Σ υπάρχουν διάφοροι τρόποι  σύνδεσης του κανί-
στρου της ∆Σ στο αναπνευστικό κύκλωµα (Σχήµα 4). Το µεγαλύτερο πόσο 
νεφελώµατος κατανέµεται µέσω συσκευής µε αεροθάλαµο και το µικρότερο 
µέσω γωνιώδους συσκευής.32 Η χρήση ∆Σ και αεροθαλάµου οδηγεί σε 4 έως 
6 φορές µεγαλύτερη εναπόθεση του βρογχοδιασταλτικού από την απευθείας 
χορήγησή του µέσω ∆Σ στον τραχειοσωλήνα ή µέσω ∆Σ και κατά σειρά συν-
δεδεµένης συσκευής αλλά χωρίς αεροθάλαµο.23,32,33 Σε ελεγχόµενο µηχανικό 
αερισµό µε αναπνευστικό κύκλωµα χωρίς ύγρανση η κατανοµή της σαλβου-
ταµόλης µέσω ∆Σ και αεροθαλάµου κυµαίνεται από 27-35 %.24,25,34 

 
ΣΣχχήήµµαα  44..  ΣΣυυσσκκεευυέέςς  σσύύννδδεεσσηηςς  ττοουυ  κκααννίίσσττρροουυ  ττηηςς  ∆∆ΣΣ  σσττοο  ααννααππννεευυσσττιικκόό  
σσύύσσττηηµµαα..  αα  ))  κκααττάά--σσεειιρράά  σσυυσσκκεευυέέςς,,  ββ  ))  γγωωννιιώώδδεειιςς  σσυυσσκκεευυέέςς,,  γγ  ))  ππττυυσσσσόόµµεεννοοςς  
κκυυλλιιννδδρριικκόόςς  ααεερροοθθάάλλααµµοοςς  σσττοο  εειισσππννεευυσσττιικκόό  σσκκέέλλοοςς  ττοουυ  ααννααππννεευυσσττιικκοούύ  κκυυ--
κκλλώώµµααττοοςς,,  δδ  ))  άάκκααµµππττοοςς  ααεερροοθθάάλλααµµοοςς  κκααιι  εε))ααεερροοθθάάλλααµµοοςς  όόπποουυ  ττοο  ννεεφφέέλλωωµµαα    
κκααττεευυθθύύννεεττααιι  µµαακκρριιάά  ααππόό  ττοονν  αασσθθεεννήή..    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
δ.      ∆ιάµετρος τραχειοσωλήνα 
            Η ποσότητα του νεφελώµατος που εναποτίθεται σε πειραµατικό µο-
ντέλο πνεύµονα ελαττώνεται όσο ελαττώνεται η διάµετρος του ΕΤΣ ανεξάρ-
τητα εάν η χορήγηση γίνεται µε νεφελοποιητή35 ή µε ∆Σ.36 

 
ε.      Eισπνευστικό µοντέλο και παράµετροι 
            Σε περιπατητικούς ασθενείς τα χαρακτηριστικά της αναπνοής επι-
δρούν σηµαντικά στην κατανοµή του νεφελώµατος. Είναι γενικά αποδεκτό 
ότι η εναπόθεση του επηρεάζεται  από την εισπνευστική ροή, τον αναπνεόµε-
νο όγκο και  την τελικο-εισπνευστική παύση σε ασθενείς σε αυτόµατο αερι-
σµό.37 

                   

α  ) β  )

γ ) 

δ  )

ε )
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            Σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς, σε in vitro µελέτες φάνηκε ότι 
οι παρακάτω παράγοντες σχετίζονται µε µεγαλύτερη κατανοµή του νεφελώ-
µατος στο κατώτερο αναπνευστικό σύστηµα:24,25  (1) ο συγχρονισµός της πα-
ραγωγής νεφελώµατος µε την εισπνευστική ροή, (2) αναπνεόµενος όγκος 
µεγαλύτερος από 500 ml και (3) µεγαλύτερη σχέση εισπνευστικού χρόνου 
προς ολικό χρόνο αναπνευστικού κύκλου (Ti/Ttot). Σε πειραµατικό µοντέλο 
πνεύµονα  η εναπόθεση της σαλβουταµόλης υπό συνθήκες ξήρανσης είναι 
µικρότερη σε ελεγχόµενο µηχανικό αερισµό (CMV=controlled mechanical 
ventilation), σε υποβοηθούµενο µηχανικό αερισµό σταθερής ροής 
(AC=assist control) και σε υποβοηθούµενο µηχανικό αερισµό σταθερής πίε-
σης (PS=pressure support) συγκριτικά µε αερισµό συνεχούς θετικής πίεσης 
αεραγωγών (CPAP=continuous positive airway pressure).25  

 

                   Είναι προφανές ότι in vitro µελέτες δεν µπορούν να καθορίσουν την 
θέση εναπόθεσης του νεφελώµατος στο αναπνευστικό σύστηµα εφόσον δεν 
λαµβάνουν υπ’όψιν παράγοντες που εξαρτώνται από τον ασθενή όπως η γε-
ωµετρία των αεραγωγών του, ο τύπος και η βαρύτητα της πνευµονικής νό-
σου και η ποσότητα του νεφελώµατος που εκπνέεται. 

 

Α.2.3. Είδος συσκευής νεφελοποίησης 

            Η εναπόθεση του νεφελώµατος στο κατώτερο αναπνευστικό σύστη-
µα µπορεί να εκτιµηθεί in vivo µε µελέτες που χρησιµοποιούν ραδιοσεση-
µασµένο φάρµακο ή µετρώντας τα επίπεδα του δραστικού φαρµάκου του 
νεφελώµατος στο πλάσµα ή τα ούρα. Μελέτες που χρησιµοποίησαν αυτές τις 
µεθόδους επιβεβαίωσαν τα ευρήµατα των in vitro µελετών.34,38,39 Οι µελέτες 
µε ραδιοσεσηµασµένο φάρµακο οδηγούν σε εκτίµηση τόσο της ολικής όσο 
και της περιοχικής εναπόθεσης του νεφελώµατος στο κατώτερο αναπνευστι-
κό σύστηµα. Η εναπόθεση του νεφελώµατος µέσω νεφελοποιητή ποικίλει 
από 2,2-15,3% πιθανόν λόγω των διαφόρων τύπων νεφελοποιητών, της 
διάρκειας της θεραπείας, της εφαρµογής ύγρανσης στο αναπνευστικό κύ-
κλωµα και της µεθόδου µέτρησης του όγκου του νεφελώµατος που εναποτί-
θεται.29,40  

  



 

16   Σε ότι αφορά τις ∆Σ χορήγηση ραδιοσεσηµασµένης 
φενοτερόλης µε ∆Σ και κυλινδρικό αεροθάλαµο τοποθετηµένο στο εισπνευ-
στικό σκέλος του αναπνευστικού κυκλώµατος,34,41  είχε σαν αποτέλεσµα ε-
ναπόθεση του 6% της δόσης στο κατώτερο αναπνευστικό, ποσοστό σηµα-
ντικά χαµηλώτερο από το 24% της δόσης που αναφέρεται µε ∆Σ και αερο-
θάλαµο στους περιπατητικούς ασθενείς.42 Εάν όµως το 6% της δόσης που 
κατανεµήθηκε διορθωθεί για την απόσβεση της ακτινοβολίας λόγω των ι-
στών του θωρακικού τοιχώµατος34 ανέρχεται σε ποσοστό 11%, πολύ κοντά 
δηλαδή στις αναφερόµενες τιµές εναπόθεσης των in vitro µελετών.25,26  

   
 
             Επειδή στους διασωληνωµένους ασθενείς απουσιάζει η απ’ευθείας 
εναπόθεση του νεφελώµατος στον φάρυγγα και η συνεπακόλουθη εντερική 
του απορρόφηση, τα εκτιµώµενα επίπεδα πλάσµατος αντανακλούν την πραγ-
µατική εναπόθεση του φαρµάκου στο κατώτερο αναπνευστικό. Η θέση όµως 
εναπόθεσης δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε ακρίβεια.39,43  Η χορήγηση σαλ-
βουταµόλης µε ∆Σ και αεροθάλαµο σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς οδη-
γεί σε µέγιστα επίπεδα πλάσµατος παρόµοια υγιών εθελοντών, ενώ η επιφά-
νεια που ορίζεται από την καµπύλη επιπέδου φαρµάκου και χρόνου είναι µι-
κρότερη σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς από αυτήν των εθελοντών πιθα-
νόν γιατί η διάρκεια δράσης του φαρµάκου σε µηχανικά αεριζόµενους ασθε-
νείς  είναι µικρότερη (Σχήµα 5).39 

 

ΣΣχχήήµµαα  55..  ΕΕππίίππεεδδαα  ππλλάάσσµµααττοοςς  σσααλλββοουυττααµµόόλληηςς  ((µµέέσσηη  ττιιµµήή  κκααιι  σσττααθθεερρόό  λλάά--
θθοοςς))  σσεε  µµηηχχααννιικκάά  ααεερριιζζόόµµεεννοουυςς  αασσθθεεννεείίςς  ((■■))  κκααιι  µµηη  δδιιαασσωωλληηννωωµµέέννοουυςς  εεθθεε--
λλοοννττέέςς  ((●●)),,  δδιιοορρθθωωµµέένναα  γγιιαα  ττωωνν  ααρριιθθµµόό  ττωωνν  εειισσππννοοώώνν  ττοουυ  φφααρρµµάάκκοουυ..  ΟΟιι  δδιιαα--
φφοορρέέςς  ααφφοορροούύνν  τταα  εεππίίππεεδδαα  ααννααφφοορράάςς  κκααιι  ααυυττάά  ττωωνν  1155  λλεεππττώώνν  µµεεττάά  ττηηνν  χχοορρήή--
γγηησσηη  ττηηςς  σσααλλββοουυττααµµόόλληηςς..    
  

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 

Χρόνος (λεπτά)

Οµάδα ελέγχου 
ασθενείς  
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                       Φαίνεται λοιπόν ότι η εναπόθεση των βρογχοδιασταλτικών ό-
ταν αυτά χορηγούνται µε ∆Σ και αεροθάλαµο οδηγεί σε ικανοποιητική ενα-
πόθεση του νεφελώµατος  στο κατώτερο αναπνευστικό σύστηµα.  



 

18  

ΒΒ..  ΕΕΚΚΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣΗΗ  ΒΒΡΡΟΟΓΓΧΧΟΟ∆∆ΙΙΑΑΣΣΤΤΑΑΛΛΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΣΣΕΕ  
ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΑΑΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟ  

             

            Σε αντίθεση µε τους περιπατητικούς ασθενείς η εκτίµηση της βρογχο-
διασταλτικής απάντησης σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς είναι αρκετά 
προβληµατική. Σπιροµετρικοί δείκτες (FEV1) που προυποθέτουν τη συνερ-
γασία του ασθενούς δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µηχανικά αεριζό-
µενους ασθενείς. 

ΒΒ..11..  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΤΤΕΕΛΛΑΑ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ      ΑΑΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  

            Ως δείκτες της βρογχοδιασταλτικής απάντησης σε διασωληνωµένους 
ασθενείς σε ελεγχόµενο µηχανικό αερισµό έχουν προταθεί: 

 

�� η ελάττωση των εισπνευστικών αντιστάσεων των αεραγωγών  

�� η ελάττωση των εκπνευστικών αντιστάσεων των αεραγωγών  

�� η ελάττωση του βαθµού δυναµικής υπερδιάτασης.  

 

Β.1.1. Εισπνευστικές αντιστάσεις αεραγωγών  

            Η εύκολη µέτρηση των εισπνευστικών αντιστάσεων των αεραγωγών 
σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς καθιστά αυτόν τον δείκτη ως τον πιο εύ-
χρηστο στην εκτίµηση της βρογχοδιασταλτικής απάντησης .44,45,46 

              

            Οι εισπνευστικές αντιστάσεις εκτιµώνται εύκολα µε τη µέθοδο της 
ταχείας απόφραξης των αεραγωγών σε συνθήκες αερισµού σταθερής ροής. 
47,48 Η εισπνευστική πίεση των αεραγωγών (Paw) εκπτύσσει τον θώρακα ε-
νός παθητικά αεριζόµενου ασθενή. Η κυµατοµορφή της Paw εµφανίζει συ-
νήθως το χαρακτηριστικό της σχήµα λόγω της γραµµικής σχέσης πίεσης-
όγκου του πνεύµονα και του θωρακικού τοιχώµατος σ’όλο το εύρος του α-
ναπνεόµενου όγκου και λόγω  του ότι σε συνθήκες σταθερής ροής η αύξηση 
στην Paw που απαιτείται για τη ροή αέρα προς τις κυψελίδες παραµένει σχε-
δόν αµετάβλητη. Αναλυόµενο το σχήµα αποτελείται από ένα τρίγωνο που 
αντιστοιχεί στην πίεση για την υπερνίκηση των ελαστικών αντιστάσεων και 
ένα παραλληλόγραµµο που αντιστοιχεί στην πίεση για την υπερνίκηση των 
αντιστάσεων ροής (Σχήµα 6).   



 

 

19
 

 
ΣΣχχήήµµαα  66..  ΤΤααυυττόόχχρροοννεεςς  κκααττααγγρρααφφέέςς  ππίίεεσσηηςς  ααεερρααγγωωγγώώνν  ((PPaaww))  κκααιι  ρροοήήςς  ((VV’’))  
µµεεττάά  ααππόό  ααππόόφφρρααξξηη  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  εειισσππννοοήήςς  σσεε  αασσθθεεννήή  σσεε  εελλεεγγχχόόµµεεννοο  µµηηχχαα--
ννιικκόό  ααεερριισσµµόό  σσττααθθεερροούύ  όόγγκκοουυ..  
 

 

 

 

 

 

 

            
 

 
            
             Η απόφραξη των αεραγωγών στο τέλος της εισπνοής οδηγεί σε µια 
απότοµη πτώση της Paw από την µέγιστη δυναµική πίεση (Ppeak) σε µια αρ-
χική πίεση (Pi). H πτώση αυτή αντανακλά την πίεση που καταναλώνεται για 
την υπερνίκηση των αντιστάσεων των  αεραγωγών.47,48 Ακολούθως η Paw 
εξακολουθεί να ελαττώνεται εκθετικά µέχρι την σταθεροποίηση της σε µια 
καινούργια τιµή, την Pplateau που αντανακλά την ελαστικότητα του συστή-
µατος στο τέλος της εισπνοής (Σχήµα 6).47,48 

 

            Οι αντιστάσεις των αεραγωγών ορίζονται ως ο λόγος της οδηγού πίε-
σης δια της αντίστοιχης ροής. Έτσι σε παθητικά αεριζόµενους ασθενείς, οι 
ολικές πνευµονικές αντιστάσεις (Rmax) ορίζονται ως ο λόγος της διαφοράς 
της Pplateau από τη µέγιστη δυναµική πίεση (Ppeak) δια της ροής του αέρα 
αµέσως πριν την απόφραξη (V’) :  
 
                    Rmax=(Ppeak-Pplateau)/V’ (cm H2O/L/sec) 
 
            Οι αντιστάσεις των αεραγωγών (Rmin) ορίζονται ως ο λόγος της δια-
φοράς της αρχικής πίεσης (Pi) από την µέγιστη δυναµική πίεση (Ppeak) διά 
της ροής του αέρα αµέσως πριν την απόφραξη  (V’):  
  
                    Rmin=(Ppeak-Pi)/V’ (cm H2O/L/sec) 
 

 
Μηδενική ροή 

      
v’ 

 

Pplateau  Pi 

Ppeak 

PEEP 
Paw 



 

20             H διαφορά (∆R) των  Rmin από τις Rmax αντανακλά 

δύο φαινόµενα: την ανοµοιογένεια του πνεύµονα ή/και τις ελαστικές αντι-
στάσεις των ιστών.47,48  

 

            Σε ασθενείς µε ΧΑΠ η ∆R είναι τρεις έως τέσσερις φορές µεγαλύτε-
ρη των φυσιολογικών ατόµων σε αντίστοιχες εισπνευστικές ροές και ανα-
πνεόµενους όγκους υποδηλώνοντας πιθανόν τον σηµαντικό βαθµό ανοµοιο-
γένειας του πνεύµονα στους ασθενείς αυτούς .47 

 

Β.1.2. Εκπνευστικές αντιστάσεις αεραγωγών 

 

            Σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς µε ΧΑΠ η πολυφασική εκπνοή 
και ο περιορισµός της εκπνευστικής ροής καθιστούν δύσκολη την εκτίµηση 
των εκπνευστικών αντιστάσεων µετά την χορήγηση βρογχοδιασταλτικών.49,50  
Έµµεσα όµως, η ελάττωση των εκπνευστικών αντιστάσεων εκτιµάται µε την 
µέτρηση της εκπνευστικής ροής για δεδοµένη ελαστική πίεση επαναφοράς  
πριν  και   µετά την χορήγηση βρογχοδιασταλτικών.51  Η τεχνική αυτή είναι 
χρονοβόρα και προυποθέτει ελάττωση κατά βήµατα του όγκου του πνεύµονα 
για όγκους µεταξύ τελικο-εισπνευστικού και παθητικής λειτουργικής υπολει-
πόµενης χωρητικότητας (FRC). Επίσης, ο χρόνος παύσης κατά την διαδικα-
σία µπορεί να επηρεάσει την ελαστική δύναµη επαναφοράς ανεξάρτητα από 
τον όγκο, καθιστώντας έτσι την σχέση µέτρησης της κυψελιδικής πίεσης-
εκπνευστικής ροής περισσότερο πολύπλοκη.52 Έτσι οι εκπνευστικές αντιστά-
σεις έχουν ελάχιστα χρησιµοποιηθεί για εκτίµηση της  βρογχοδιασταλτικής 
απάντησης παρ’όλο που αποτελούν ακριβέστερο δείκτη της δυναµικής υπερ-
διάτασης.53 

 

 

Β.1.3. Ελάττωση της δυναµικής υπερδιάτασης 
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            Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε ασθενείς µε παροξυσµό ΧΑΠ ή βαρειά 
κρίση άσθµατος  ο πνευµονικός όγκος στο τέλος της εκπνοής παραµένει υ-
ψηλότερος από τον όγκο ισορροπίας, φαινόµενο που ορίζεται ως δυναµική 
υπερδιάταση. Όταν οι ασθενείς αερίζονται µηχανικά µε ελεγχόµενα µοντέλα 
αερισµού το πρώτο ενδεικτικό σηµείο δυναµικής υπερδιάτασης µπορεί να 
φανεί στο σχήµα της καµπύλης ροής-χρόνου ή/και ροής-όγκου. Εάν υπάρχει 
δυναµική υπερδιάταση  η εκπνευστική ροή θα παρατείνεται, χωρίς να µηδε-
νίζεται έως την αµέσως επόµενη εισπνοή που θα δώσει ο αναπνευστήρας.  Η 
παρουσία εκπνευστικής ροής στο τέλος της εκπνοής δηλώνει ότι  το σύστη-
µα είναι πάνω από την παθητική FRC και η ροή δηµιουργείται από την ελα-
στική δύναµη επαναφοράς (ΡΕΕΡi). Η ΡΕΕΡi αναπτύσσεται σε περιπτώσεις 
µεγάλου κατά λεπτόν αερισµού, υψηλής αναπνευστικής συχνότητας και αυ-
ξηµένης σχέσης εισπνευστικού - εκπνευστικού χρόνου. Η ΡΕΕΡi παρουσιά-
ζει σηµαντική ανοµοιογένεια  µεταξύ των περιοχών ενός πνεύµονα µε απο-
φρακτική νόσο, όντας µεγαλύτερη στις εξαρτώµενες πνευµονικές περιοχές.  
 
   

            Η ΡΕΕΡi και η δυναµική υπερδιάταση δεν είναι ταυτόσηµες έννοιες. 
Αν ο τελικο-εκπνευστικός όγκος είναι µεγαλύτερος της λειτουργικής υπολει-
πόµενης χωρητικότητας, υπάρχει δυναµική υπερδιάταση, αν όµως είναι ίσος 
ή µικρότερός της, η ΡΕΕΡi οφείλεται στη σύσπαση των εκπνευστικών µυών 
στο τέλος της εκπνοής. 
 
 
           Η ΡΕΕΡi µπορεί να µετρηθεί εύκολα µε διάφορες µεθόδους, σε ασθε-
νείς που δεν εµφανίζουν αναπνευστικές προσπάθειες. Υπό συνθήκες παθητι-
κής εκπνοής, η µέτρηση µπορεί να γίνει µε µηχανική απόφραξη του κυκλώ-
µατος του αναπνευστήρα για 1,5-2 δευτερόλεπτα  ακριβώς πριν την έναρξη 
της  εισπνευστικής  ροής (στατικό ΡΕΕΡi) (Σχήµα 7 και 8).10,47 Μερικοί ανα-
πνευστήρες νέας τεχνολογίας επιτρέπουν την ασφαλή µέτρηση της ΡΕΕΡi µε 
την ταυτόχρονη σύγκλειση των αεραγωγών και την παράταση της έναρξης 
της επόµενης εισπνοής. 
 
 
ΣΣχχήήµµαα  77..  ΜΜέέττρρηησσηη  ττηηςς  ΡΡΕΕΕΕΡΡii  σσεε  µµηηχχααννιικκάά  ααεερριιζζόόµµεεννοουυςς  αασσθθεεννεείίςς  µµεε  ττηη  
µµέέθθοοδδοο  ττηηςς  ααππόόφφρρααξξηηςς  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  εεκκππννοοήήςς..  
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ΣΣχχήήµµαα  88..  ΤΤααυυττόόχχρροοννεεςς  κκααττααγγρρααφφέέςς  ππίίεεσσηηςς  ααεερρααγγωωγγώώνν  ((PPaaww))  κκααιι  ρροοήήςς    
((VV’’))  σσττοουυςς  ααεερρααγγωωγγοούύςς  κκααττάά  ττοονν  ααεερριισσµµόό  εελλεεγγχχόόµµεεννοουυ  όόγγκκοουυ,,  σσεε  αασσθθεεννήή  
µµεε  ππεερριιοορριισσµµόό  ττηηςς  ρροοήήςς..  ΗΗ  ΡΡΕΕΕΕΡΡii  µµπποορρεείί  νναα  µµεεττρρηηθθεείί  µµεε  ττηη  µµέέθθοοδδοο  ττηηςς  αα--
ππόόφφρρααξξηηςς  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  εεκκππννοοήήςς  ((ΑΑPP11))..  ΜΜπποορρεείί  εεππίίσσηηςς  νναα  υυπποολλοογγιισσττεείί  υυππόό  
δδυυννααµµιικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς  ωωςς  ηη  ππίίεεσσηη  πποουυ  ααππααιιττεείίττααιι  γγιιαα  νναα  ααννττιισσττααθθµµίίσσεειι  ττηηνν  εελλαα--
σσττιικκήή  εεππααννααφφοορράά  κκααιι  νναα  ππρροοκκααλλέέσσεειι  δδιιαακκοοππήή  ττηηςς  εεκκππννεευυσσττιικκήήςς  ρροοήήςς  ((ΑΑPP22))  
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            Σε ασθενείς όµως µε σοβαρή απόφραξη των αεραγωγών (π.χ. κρίση 
άσθµατος), η µέτρηση της ΡΕΕΡi µε την µέθοδο του αποκλεισµού υποεκτιµά 
τον βαθµό δυναµικής υπερδιάτασης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η τιµή 
της µετρούµενης ΡΕΕΡi µε την µέθοδο αυτή αντιπροσωπεύει µια µέση τιµή 
και αφορά εκείνες µόνο τις πνευµονικές µονάδες που διατηρούν επικοινωνία 
µε το στόµιο των αεραγωγών. Έτσι ενώ η ΡΕΕΡi που µετράται στο στόµιο 
των αεραγωγών είναι χαµηλή, η ΡΕΕΡi που αναπτύσεται περιφερικότερα αε-
ραγωγών πλήρως αποφραγµένων µπορεί να είναι υπέρµετρα αυξηµένη. Κα-
τά τον µηχανικό αερισµό µε σταθερό αναπνεόµενο όγκο η κλινική µέθοδος 
για την εκτίµηση της ΡΕΕΡi σ’αυτές τις περιπτώσεις είναι η µέτρηση της 
στατικής πίεσης (Pplateau) αρχικά, και η εκ νέου µέτρησή της µετά την πά-
ροδο ενός διαστήµατος µηχανικού αερισµού χωρίς τελικο-εισπνευστική 
παύση και µε χαµηλή αναπνευστική συχνότητα (≤ 2 αναπνοών/λεπτό). Η 
διαφορά αυτών των δύο τιµών στατικών πιέσεων εκφράζει την ΡΕΕΡi του 
ασθενούς.  
 
            Η ΡΕΕΡi µπορεί επίσης να προσδιοριστεί στο αρχικό τµήµα της ει-
σπνοής µε την ταυτόχρονη καταγραφή της πίεσης των αεραγωγών και της 
ροής (δυναµική ΡΕΕΡi) (Σχήµα 8, ΑΡ2).54 Η πίεση των αεραγωγών κατά την 
χρονική στιγµή της έναρξης της ροής, αντιπροσωπεύει την πίεση που απαι-
τείται για να αντισταθµιστεί η ΡΕΕΡi και ν’αρχίσει η ροή. Σε ασθενείς µε 
ΧΑΠ η δυναµική ΡΕΕΡi είναι σηµαντικά µικρότερη της στατικής λόγω των 
µεγάλων διαφορών της χρονικής σταθεράς µεταξύ των διαφόρων βρογχο-
πνευµονικών µονάδων του ασθενούς. 

 
     
            Απευθείας µέτρηση των τελικο-εκπνευστικών όγκων πάνω από την 
παθητική FRC µπορεί να γίνει µετρώντας το συνολικό εκπνεόµενο όγκο κατά 
τη διάρκεια περιόδου άπνοιας ικανού χρόνου ώστε ο ασθενής να φθάσει στην 
παθητική FRC (Σχήµα 9). Ο όγκος αυτός αντιπροσωπεύει τον όγκο πάνω από 
την παθητική FRC στο τέλος της εισπνοής (VEI). H διαφορά µεταξύ VEI και 
αναπνεόµενου όγκου αντιπροσωπεύει τον τελικο-εκπνευστικό όγκο πάνω 
από τον πραγµατικό όγκο ισορροπίας του αναπνευστικού συστήµατος (VEE). 
Αν και η µέθοδος µετράει ακριβώς το µέγεθος της δυναµικής υπερδιάτασης 
παρουσιάζει πολλά προβλήµατα. Επειδή ο ασθενής πρέπει να είναι µυοχαλα-
ρωµένος, οι επανειληµµένες µετρήσεις του VEE καθίστανται προβληµατικές. 
 
ΣΣχχήήµµαα  99..  ∆∆οοκκιιµµαασσίίαα  άάππννοοιιααςς..  ΟΟ  σσυυννοολλιικκόόςς  εεκκππννεεόόµµεεννοοςς  όόγγκκοοςς  ααππόό  ττεελλοο--
εειισσππννεευυσσττιικκόό  εεππίίππεεδδοο  ((VVEEII))  σσυυγγκκεεννττρρώώννεεττααιι  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ππααρρααττεεττααµµέέννηηςς  
άάππννοοιιααςς  ((3300--6600  δδεευυττεερρόόλλεεππτταα))..  ΑΑνν  ααππόό  ττοονν  VVEEII    ααφφααιιρρέέσσοουυµµεε  ττοονν  ααννααππννεεόόµµεε--
ννοο  όόγγκκοο  θθαα  ββρροούύµµεε  ττοονν  όόγγκκοο  πποουυ  ππααγγιιδδεεύύεεττααιι  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  εεκκππννοοήήςς  ((VVEEEE))..  
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Β.2. ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 

 

            Το  κύριο  µειονέκτηµα  όλων  των  δεικτών   βρογχοδιασταλτικής 
απάντησης   σε  ασθενείς  σε  ελεγχόµενο  µοντέλο   µηχανικού    αερισµού 
είναι η ανάγκη παθητικής αναπνοής προϋπόθεση που δεν υπάρχει σε ασθενείς 
που αερίζονται σε υποβοηθούµενα µοντέλα µηχανικού αερισµού. Στους α-
σθενείς  αυτούς η απάντηση στα βρογχοδιασταλικά µπορεί να αξιολογηθεί 
έµµεσα µε την βελτίωση της κλινικής τους κατάστασης. 

 

 

 

             

    

            Η ελάττωση των αναπνευστικών προσπαθειών που δεν οδηγούν σε 
ενεργοποίηση του αναπνευστήρα, η ταχύτερη απάντηση του αναπνευστήρα 
στις εισπνευστικές προσπάθειες του ασθενή και η αύξηση του αναπνεόµενου 
όγκου (σε υποβοηθούµενο µοντέλο σταθερής πίεσης)  υποδηλώνουν έµµεσα 
την ελάττωση της δυναµικής υπερδιάτασης.10,53 
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            Αντικειµενική  εκτίµηση της βρογχοδιασταλτικής απάντησης σε α-
σθενείς που αερίζονται σε υποβοηθούµενα µοντέλα µηχανικού αερισµού 
µπορεί να γίνει µε τον υπολογισµό του  έργου  αναπνοής 12 και τη µέτρηση 
των µηχανικών ιδιοτήτων του αναπνευστικού συστήµατος . Αυτό όµως απαι-
τεί την τοποθέτηση οισοφάγειου καθετήρα για την καταγραφή  της οισοφά-
γειας πίεσης (Pes).55  Με την καταγραφή της διαπνευµονικής πίεσης 
(Ptranspulmonary) που είναι η διαφορά της οισοφάγειας πίεσης από την πίε-
ση αεραγωγών, οι εισπνευστικές και εκπνευστικές πνευµονικές αντιστάσεις 
µπορούν να εκτιµηθούν ως ο λόγος της µεταβολής της διαπνευµονικής πίε-
σης προς την µεταβολή της ροής µεταξύ δύο σηµείων όπου ο όγκος του 
πνεύµονα είναι παρόµοιος.55  Επίσης, οι εισπνευστικές αντιστάσεις µπορούν 
να υπολογιστούν ως ο λόγος της διαφοράς µεταξύ διαπνευµονικής πίεσης 
στο µέσο της εισπνοής και της πίεσης χαλάρωσης που λαµβάνεται από το 
σηµείο τοµής του άξονα καµπύλης διαπνευµονικής πίεσης-όγκου µε την α-
ντίστοιχη  εισπνευστική ροή. Ο άξονας διαπνευµονικής πίεσης-όγκου σχη-
µατίζεται µε την ένωση των σηµείων µηδενικής ροής στην καµπύλη δια-
πνευµονικής πίεσης-όγκου.55,56   
 
            Σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς που εµφανίζουν αυτόµατες ανα-
πνευστικές προσπάθειες η ΡΕΕΡi µπορεί να µετρηθεί ως το ποσοστό µετα-
βολής της οισοφάγειας πίεσης πριν την έναρξη της εισπνευστικής ροής.55  
Αυτή όµως η µέτρηση προυποθέτει τη έλλειψη δραστηριότητας των εκπνευ-
στικών µυών. Αλλιώς απαιτείται ταυτόχρονη καταγραφή και της γαστρικής 
πίεσης για την διόρθωση τής δραστηριότητας των εκπνευστικών µυών.55  

Πρακτικά πάντως µπορεί να αφαιρεθεί από την ΡΕΕΡi η τιµή της γαστρικής 
πίεσης, οπότε η ευρισκόµενη τιµή αντιπροσωπεύει σωστά την πραγµατική 

ΡΕΕΡi. Οι ως άνω τεχνικές δεν είναι εύχρηστες για την καθηµερινή πρακτι-
κή. Έτσι σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς µε δικές τους αναπνευστικές 
προσπάθειες η κλινική εκτίµησή τους παραµένει σαν ο καλύτερος “δείκτης” 
της βρογχοδιασταλτικής απάντησης. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΓΓ..  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΙΙΣΣΠΠΝΝΕΕΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  
ΒΒΡΡΟΟΓΓΧΧΟΟ∆∆ΙΙΑΑΣΣΤΤΑΑΛΛΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΕΕ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΑΑΕΕΡΡΙΙΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥΣΣ  
ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ  

 



 

26               Σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς µε ΧΑΠ η απο-
τελεσµατικότητα των Β-διεγερτών όταν χορηγούνται µε νεφελοποιητή έχει 
καλά  τεκµηριωθεί.44 Αντίθετα οι διαφορετικές δόσεις βρογχοδιασταλτικών 
και οι διαφορετικές τεχνικές χορήγησης τους µέσω ∆Σ οδήγησαν σε ποικίλα 
και αντικρουόµενα αποτελέσµατα (Πίνακας 2).41,44,45,46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
             
             
            Πρόσφατες όµως µελέτες45,46,57,58 απέδειξαν την αποτελεσµατικότητα 
των βρογχοδιασταλτικών όταν αυτά χορηγούνται µε ∆Σ και αεροθάλαµο. 
Χορήγηση 3 εισπνοών  σαλβουταµόλης (0,3 mg) απ’ευθείας στον τραχειο-
σωλήνα οδηγούν σε παρόµοια  βρογχοδιασταλτική απάντηση µε 2,5 mg σαλ-
βουταµόλης όταν χορηγούνται µε νεφελοποιητή.51 Η ελάττωση της Ρpeak σε 
10 λεπτά κατά 12-15% µετά χορήγηση 0,8 mg ραδιοσεσηµασµένης φενοτε-
ρόλης µέσω ∆Σ  και αεροθαλάµου είναι συγκρίσιµη µε εκείνη που παρατη-
ρείται µετά χορήγηση 1,75 mg  µέσω νεφελοποιητών.41 

 
           
 

ΠΠίίνναακκααςς  22..  ΤΤεεχχννιικκήή  χχοορρήήγγηησσηηςς  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκόόττηητταα  ββρροογγχχοοδδιιαα--
σσττααλλττιικκώώνν  χχοορρηηγγοουυµµέέννωωνν  µµέέσσωω  ∆∆ΣΣ  σσεε  µµηηχχααννιικκάά  ααεερριιζζόόµµεεννοουυςς  αα--
σσθθεεννεείίςς  

 
Συγγραφείς Φάρµακο/δόση Αποτελέσµατα 

 
GAY και συν.59 Αλβουτερόλη (0.3 mg)* σηµαντική αύξηση εκπνευστικής ροής 
FERNANDEZ και συν.57 Αλβουτερόλη (0.2 mg)• σηµαντική ελάττωση Ppeak,  PEEPi 

 ή ιπρατρόπιο (0.04 mg)  
FULLER και συν.41 Φενοτερόλη (0.8 mg)† σηµαντική  ελάττωση Ppeak 
MANCEBO και συν.12 Αλβουτερόλη (1.0mg)† σηµαντική  µεταβολή  αντιστάσεων 
MANΤHOUS και συν.44 Αλβουτερόλη (10.0 mg)* καµµία µεταβολή  αντιστάσεων 
DHAND και συν.45 Αλβουτερόλη (1.0 mg)† σηµαντική µεταβολή  αντιστάςεων 
MANTHOUS και συν.58 Αλβουτερόλη (0.5, 1.5, 3.0 mg)† Σηµαντική µεταβολή αντιστάσεων 

µε 15 ή 30 εισπνοές 
DHAND και συν.46 Αλβουτερόλη (0.4, 1.2, 2.8 mg)† Σηµαντική µεταβολή αντιστάσεων 

µε 4, 12 ή 28 εισπνοές 

 
*: χορήγηση µέσω ∆Σ και συσκευής συνδεδεµένης απ’ ευθείας στον τραχειοσωλήνα 
 •: χορήγηση µέσω ∆Σ και µικρού καθετήρα τοποθετηµένου µέσα στον τραχειοσωλήνα 

      † : χορήγηση µέσω ∆Σ και αεροθαλάµου 
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             Αντιθέτως η χορήγηση 10 mg (100 εισπνοές ) σαλβουταµόλης µε ∆Σ 
και γωνιώδη συσκευή σύνδεσης, δεν οδήγησε σε κανένα βρογχοδιασταλτικό  
αποτέλεσµα.44 Στη συνέχεια όµως οι ίδιοι µελετητές  χορηγώντας 5, 10, 15, 
30 εισπνοές σαλβουταµόλης  µέσω ∆Σ και κυλινδρικού αεροθαλάµου διαπί-
στωσαν σηµαντική ελάττωση των αντιστάσεων των αεραγωγών στις δόσεις 
των 15 και 30 εισπνοών, ενώ καµµία µε την δόση των 5 εισπνοών.58 Παρο-
µοίως, χορήγηση  10 εισπνοών σαλβουταµόλης (1 mg) µέσω ∆Σ και αερο-
θαλάµου οδήγησε σε µείωση των αντιστάσεων των αεραγωγών κατά 18-
21%. 12,45  
 
            Σε ασθενείς µε ΧΑΠ η χορήγηση των βρογχοδιασταλτικών µε  ∆Σ 
και αεροθάλαµο οδηγεί σε ελάττωση των Rmin και των Rmax που είναι  συ-
γκρίσιµη µε αυτήν µετά την χορήγηση των βρογχοδιασταλτικών µε νεφελο-
ποιητή παρά την σηµαντικά µικρότερη δόση χορηγούµενου φαρµάκου.59 Η 
ανάγκη χορήγησης  µεγαλύτερης   δόσης    νεφελοποιηµένου φαρµάκου ο-
φείλεται πιθανόν στην ανάγκη αναπλήρωσης του όγκου του φαρµάκου που 
κατακρατείται στον νεκρό όγκο του νεφελοποιητή και εκείνου που χάνεται 
κατά την εκπνευστική φάση του ασθενή, δεδοµένου ότι πιο πολλοί νεφελο-
ποιητές λειτουργούν µε συνεχή ροή. 
 
            Η ελάττωση των ολικών αντιστάσεων του αναπνευστικού συστήµα-
τος (Rmax) µε την χορήγηση βρογχοδιασταλτικών µέσω ∆Σ και αεροθαλά-
µου οφείλεται κυρίως στην ελάττωση των αντιστάσεων των αεραγωγών 
(Rmin) ενώ η διαφορά τους (∆R) παραµένει αµετάβλητη.45,46,59 Αυτό δηλώ-
νει ότι η δράση των βρογχοδιασταλτικών όταν χορηγούνται µε ∆Σ και αερο-
θάλαµο  αφορά κυρίως τον τόνο των λείων µυικών ινών των µεγάλων αερα-
γωγών. Αντίθετα η χορήγησή τους µε νεφελοποιητή οδηγεί σε ελάττωση της 
διαφοράς των  Rmin από τις Rmax (∆R) που αντανακλά δύο φαινόµενα: την 
ανοµοιογένεια του πνεύµονα και τις ελαστικές αντιστάσεις των ιστών του 
αναπνευστικού συστήµατος. Αυτό οφείλεται στη µεγαλύτερη εναπόθεση της 
µάζας του φαρµάκου στις κυψελίδες όταν αυτό χορηγείται µε νεφελοποιητή 
σε σχέση µε την χορήγησή του µε ∆Σ και αεροθάλαµο.59 

          
           Η βέλτιστη δόση των βρογχοδιασταλτικών όταν χορηγούνται µε ∆Σ 
και αεροθάλαµο σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς δεν έχει πλήρως διευ-
κρινισθεί.44,46 Χορήγηση 4, 8 και 16 εισπνοών σαλβουταµόλης 
(100γ/εισπνοή) µε ∆Σ και αεροθάλαµο σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς 
µε ΧΑΠ προκαλεί σηµαντική µείωση των αντιστάσεων των αεραγωγών κατά 
17,1% χωρίς επιπλέον µείωση µετά αθροιστική δόση 12 και 28 εισπνοών 
(Σχήµα 10).46 Η  µη περαιτέρω µείωση τους µπορεί να αποδοθεί στην περιο-
ρισµένη αναστρεψιµότητα της απόφραξης των αεραγωγών σε ασθενείς µε 
ΧΑΠ. 
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ΣΣχχήήµµαα  1100..  ΑΑννττιισσττάάσσεειιςς  ααεερρααγγωωγγώώνν  ((RRmmiinn))  σσεε  µµηηχχααννιικκάά  ααεερριιζζόόµµεεννοουυςς  
αασσθθεεννεείίςς  µµεε  ΧΧΑΑΠΠ  µµεεττάά  44,,88  κκααιι  1166  εειισσππννοοέέςς  σσααλλββοουυττααµµόόλληηςς..  ΟΟλλιικκήή  δδόόσσηη  
2288  εειισσππννοοέέςς..****  ΣΣηηµµααννττιικκήή  δδιιααφφοορράά  ααππόό  ττιιµµέέςς  ααννααφφοορράάςς..4466  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
            Επιπλέον η υπολειπόµενη βρογχοδιασταλτική δράση των 4 εισπνοών 
µπορεί να ελάττωσε το µέγεθος της απάντησης των εποµένων δόσεων (µεσο-
διαστήµατα δόσεων 15 λεπτά). Η εναπόθεση του νεφελώµατος φαίνεται να 
είναι µεγαλύτερη στους κεντρικούς αεραγωγούς των µηχανικά αεριζόµενων 
ασθενών έτσι ώστε µεγαλύτερες δόσεις εισπνεοµένων βρογχοδιασταλτικών 
µέσω ∆Σ και αεροθαλάµου προκαλούν µικρή µόνον πρόσθετη βελτίωση.  

 
            Φαίνεται λοιπόν ότι σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς που βρίσκο-
νται σε σταθερή κατάσταση η χορήγηση 2-6 εισπνοών Β2-διεγερτών βραχεί-
ας δράσης µπορεί να οδηγήσει σε µέγιστη ή σχεδόν µέγιστη βρογχοδιαστολή 
χωρίς ανεπιθύµητες ενέργειες. Σε ασθενείς όµως µε οξύ βρογχόσπασµο (κρί-
ση βρογχικού άσθµατος) η δόση είναι προτιµότερο να εξατοµικεύεται.10 Η 
βέλτιστη δόση άλλων βρογχοδιασταλτικών όπως αντιχολινεργικών ή µακράς 
διάρκειας Β2-διεγερτών σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς είναι ακόµα ά-
γνωστη. 
 
    
                     

             

Χρόνος (λεπτά) 
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            Σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς η απορρόφηση του βρογχοδια-
σταλτικού µέσω του φάρυγγα και του γαστρεντερικού είναι πολύ µικρότερη 
των ασθενών που αερίζονται αυτόµατα. Έτσι ενώ σε ασθενείς µε ΧΑΠ σε 
αυτόµατη αναπνοή  η χορήγηση 4 εισπνοών σαλβουταµόλης έχει βρογχο-
διασταλτική δράση που διαρκεί 3-5 ώρες60, σε µηχανικά αεριζόµενους ασθε-
νείς µε ΧΑΠ η διάρκεια της βρογχοδιασταλτικής της δράσης πιθανόν να εί-
ναι βραχύτερη. Στον τοµέα αυτό απαιτείται περαιτέρω κλινική έρευνα. 
 
             Η αποτελεσµατικότητα της θεραπείας εξαρτάται πολύ από την τεχνι-
κή χορήγησης των βρογχοδιασταλτικών σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς 
µέσω ∆Σ και αεροθαλάµου. Το 1997  διατυπώθηκαν από τους Dhand R.και 
Tobin M.J. στο Αmerican journal Respiratory Critical Care Medicine κατευ-
θυντήριες οδηγίες για την δι’ εισπνοής βρογχοδιασταλτική θεραπεία µέσω 
∆Σ  (Πίνακας 3).13  Ο κατάλληλος χρόνος της χορήγησης, ο σχετικά µεγάλος 
αναπνεόµενος όγκος, η χαµηλή εισπνευστική ροή και η προσθήκη τελοει-
σπνευστικής παύσης είναι µερικοί από τους παράγοντες που έχουν προταθεί 
ότι επηρεάζουν την εναπόθεση του φαρµάκου στο όργανο στόχο και εποµέ-
νως την βρογχοδιαστολή.13,14 Οι απόψεις  όµως αυτές, κυρίως όσον αφορά 
τις αναπνευστικές παραµέτρους στηρίχθηκαν σε in vitro µελέτες. Επαρκώς 
σχεδιασµένες κλινικές µελέτες απαιτούνται, για την τεκµηρίωση της επίδρα-
σης παραµέτρων του αναπνευστήρα στην βρογχοδιαστολή που προκαλείται 
µετά χορήγηση βρογχοδιασταλτικών µέσω ∆Σ. 
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  ΠΠίίνναακκααςς  33::  ΤΤεεχχννιικκήή  χχρρήήσσηηςς  ∆∆ΣΣ  σσεε  µµηηχχααννιικκάά  ααεερριιζζόόµµεεννοουυςς  αασσθθεεννεείίςς1133  

 
1. Εξασφάλιση αναπνεόµενου όγκου µεγαλύτερου από 500 ml (σε ενήλικες) σε  ελεγχόµενα  

      αλλά   και    σε υποβοηθούµενα µοντέλα αερισµού. * 

2.   Εξασφάλιση   εισπνευστικού    χρόνου    µεγαλύτερου    από   το   0,3  του  συνολικού 

      χρόνου του αναπνευστικού κύκλου (εξαιρουµένης  της τελοεισπνευστικής παύσης) * 

3.   Εξασφάλιση   συγχρονισµού   µηχανικής   αναπνοής µε την εισπνευστική  προσπάθεια   

       του ασθενή 

4.   Ανακίνηση της ∆Σ πριν την χρήση 

5.   Τοποθέτηση κυλινδρικού αεροθαλάµου στο εισπνευστικό σκέλος του αναπνευστικού  

       κυκλώµατος** 

6.   Εξώθηση µέσω ∆Σ ακριβώς µε την έναρξη της εισπνοής από τον αναπνευστήρα*** 

7.   Χρήση τελικο-εισπνευστικής παύσης 3-5 δευτερόλεπτα**** 

8.   Παθητική εκπνοή 

9.   Eπανάληψη δόσης σε 20-30 δευτερόλεπτα µέχρι την χορήγηση της συνολικής  

      δόσης***** 

 

 Σχόλια 

* Η επίδραση του αναπνεόµενου όγκου και της σχέσης εισπνευστικού πρός ολικό χρόνο του αναπνευστικού
κύκλου δεν έχει κλινικά τεκµηριωθεί σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς.  

**Συνιστάται   ο     κυλινδρικός      αεροθάλαµος  να    παραµένει    συνεχώς  συνδεδεµένος στο αναπνευ-στικό
κό κύκλωµα  για αποφυγή  αποσύνδεσης του για κάθε  βρογχοδιασταλτική θεραπεία. Αν και η αποσύνδεση του
φίλτρου ύγρανσης θα οδηγήσει σε αύξηση της εναπόθεσης του φαρµάκου, επειδή αυτή προηγείται κάθε κάθε 
πείας και απαιτεί    αποσύνδεση του αναπνευστικού κυκλώµατος δεν συνιστάται. 

*** Η χορήγηση µε ∆Σ και αεροθάλαµο πρέπει πάντοτε να συγχρονίζεται µε την έναρξη της εισπνοής (σε ής σ
ριπατηικούς ασθενείς η χρήση της ∆Σ αρχίζει αµέσως µετά την έναρξη της εισπνευστικής ροής). 

**** Η επίδραση της  τελικο-εισπνευστικής παύσης δεν έχει αξιολογηθεί σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς. 

*****  Οι κατασκευαστές προτείνουν επανάληψη της δόσης µετά 1 λεπτό. Έχει αποδειχθεί όµως ότι επα-η τη
ληψη της χορήγησης µε ∆Σ σε 20-30 δευτερόλεπτα από την προηγούµενη δόση δεν επιπλέκει την  εναπό--------
του φαρµάκου.61 
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ΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗΣΣ  

 
 

            Ο σκοπός της εργασίας ήταν η µελέτη της επίδρασης των παραµέ-
τρων του αναπνευστήρα στην αποτελεσµατικότητα των βρογχοδιασταλτικών 
φαρµάκων σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς µε χρόνια αποφρακτική 
πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ). 
 
Μελετήθηκαν:  

�� η επίδραση εφαρµογής τελικο-εισπνευστικής παύσης 4-5 δευτερολέ-
πτων (Μελέτη 1),  

�� η επίδραση του αναπνεόµενου όγκου (Μελέτη 2),  
�� η επίδραση του σχήµατος της εισπνευστικής ροής (Μελέτη 3)  και  
�� η επίδραση της εισπνευστικής ροής (Μελέτη 4) στη βρογχοδιαστολή 

που προκαλείται από την χορήγηση σαλβουταµόλης  µε ∆Σ και αεροθά-
λαµο, σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς µε ΧΑΠ . 

 
            Η παρούσα ερευνητική εργασία µελέτησε επίσης, την ανάγκη ρύθµι-
σης των παραµέτρων του αναπνευστήρα κατά την χορήγηση των βρογχοδια-
σταλτικών φαρµάκων στους µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς µε οξεία έξαρ-
ση ΧΑΠ, µε σκοπό την βελτίωση της βρογχοδιασταλτικής απάντησης. 
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ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
 

ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  11..  ΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΒΒΡΡΟΟΓΓΧΧΟΟ∆∆ΙΙΑΑΣΣΤΤΑΑΛΛΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΜΜΕΕ  
∆∆ΟΟΣΣΙΙΜΜΕΕΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΣΣΕΕ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΑΑΕΕΡΡΙΙΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥΣΣ  
ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ  ΜΜΕΕ  ΧΧΑΑΠΠ::  ΕΕΠΠΙΙ∆∆ΡΡΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΟΟ--ΕΕΙΙΣΣΠΠΝΝΕΕΥΥΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  
ΠΠΑΑΥΥΣΣΗΗΣΣ  

 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

 
            Μελετήθηκαν 12 ασθενείς (9 άνδρες και 3 γυναίκες) µε ΧΑΠ 

που υποβλήθηκαν σε µηχανικό αερισµό λόγω οξείας έξαρσης της χρόνιας α-
ποφρακτικής νόσου των αεραγωγών τους. Όλοι οι ασθενείς είχαν προηγουµέ-
νως διαγνωσµένη ΧΑΠ.62 Αποκλείστηκαν από την µελέτη ασθενείς µε ιστο-
ρικό βρογχικού ασθµατος. 

 

            Οι ασθενείς µελετήθηκαν σε ηµικαθιστή θέση, σε χρονική περί-
οδο που ήταν κλινικά σταθεροί, 2-6 µέρες µετά την έναρξη του µηχανικού 
αερισµού. Όλοι οι ασθενείς ήταν διασωληνωµένοι µε τραχειοσωλήνα εσωτε-
ρικής διαµέτρου 8-9 mm, υπό καταστολή µε προποφόλη και σε µηχανικό αε-
ρισµό ελεγχόµενου όγκου µε αναπνευστήρα EVITA 2 (Drager, Lubeck, Ger-
many) ή Servo 300 (Siemens,Solna,Sweden).  

 

            H διασφάλιση της έλλειψης της δραστηριότητας των αναπνευστικών 
µυών βασίστηκε σε ειδικά κριτήρια, όπως η έλλειψη αρνητικής εκτροπής της 
πίεσης των αεραγωγών (Paw), η σταθεροποίηση της κυµατοµορφής της Paw 
στην αρχή της εισπνοής, η σταθερότητα της Ppeak από αναπνοή σε αναπνοή 
και η εκθετική κλίση της καµπύλης της εκπνευστικής ροής.63 Ο αναπνευστή-
ρας ρυθµίστηκε να χορηγεί συγκεκριµένο αναπνεόµενο όγκο µε τετράγωνο 
σχήµα εισπνευστικής ροής, χωρίς τελικο-εισπνευστική παύση. Ο κατά λεπτόν 
αερισµός ρυθµίστηκε σε κάθε ασθενή µε στόχο ώστε το pH του αρτηριακού 
αίµατος να είναι φυσιολογικό και να παραµένει σταθερό καθ’ όλη την διάρ-
κεια της µελέτης. Η θετική τελικο-εκπνευστική πίεση (PEEP) ρυθµίστηκε στο 
µηδέν. Τα φυσικά χαρακτηριστικά των ασθενών και οι αρχικές παράµετροι 
του αναπνευστήρα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. 
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            Η ροή κατά την διάνοιξη των αεραγωγών µετρήθηκε µε θερµαινόµενο 
πνευµοταχογράφο (Hans-Rudolf 3700, KS, USA) και µετατροπέα διαφορικής 
πίεσης (Micro-Switch 140 PC; Honeywell) τοποθετηµένο µεταξύ του τραχειο-
σωλήνα και του αναπνευστήρα. Η µέτρηση του όγκου προήλθε από ηλεκτρο-
νική ολοκλήρωση της µέτρησης της ροής. Η Paw µετρήθηκε µε µορφοµετα-
τροπέα  πίεσης (Micro-Switch 140 PC; Honeywell) από πλάγιο σηµείο µεταξύ 
του πνευµοταχογράφου και του τραχειοσωλήνα. Όλα τα σήµατα ελήφθησαν 
ως δείγµατα στα 150 Hz (Windaq Instruments, Akron, OH, USA) και αποθη-
κεύτηκαν σε δισκέτα για περαιτέρω ανάλυση. 
 
            Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν : 6 εισπνοές σαλβουτα-
µόλης µε  τελικο-εισπνευστική παύση διάρκειας 5 δευτερολέπτων ή 6 εισπνο-
ές σαλβουταµόλης χωρίς  τελικο-εισπνευστική παύση. Μετά 6 ώρες οι ασθε-
νείς έλαβαν το φάρµακο µε τον εναλλακτικό τρόπο χορήγησης. Η εισπνευ-
στική ροή και ο αναπνεόµενος όγκος κατά την χορήγηση του φαρµάκου δια-
τηρήθηκαν όµοιοι µε τις αρχικές τιµές (Πίνακας 4). Κάθε εισπνοή περιείχε 
100γ σαλβουταµόλης και χορηγήθηκε µε ∆Σ (Aerolin inhaler, Glaxo Well-
come, Nottingham, UK). Το κάνιστρο της ∆Σ προσαρµόστηκε σε αεροθάλα-
µο (ACE, Diemolding Healthcare Division, NY,USA) τοποθετηµένο στο ει-
σπνευστικό σκέλος του αναπνευστικού κυκλώµατος, µόλις πριν το Υ-
συνδετικό του αναπνευστήρα (Σχήµα 11). Η προσαρµογή του κανίστρου έγι-
νε στο εγγύς προς τον ασθενή άκρο του αεροθαλάµου και παρά την αντίθετη 
φορά του νεφελώµατος, η εισπνευστική ροή το κατηύθυνε προς τον τραχειο-
σωλήνα. 
 
 

ΠΠίίνναακκααςς  44..  ΑΑρρχχιικκέέςς  ππααρράάµµεεττρροοιι  ττοουυ  ααννααππννεευυσσττήήρραα  --  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  αασσθθεε--
ννώώνν    

 
 

Ηλικία           FiO2             Vt              V’                RR                TI/Ttot           VE 
έτη                 %                  L             L/sec      αναπνοές/λεπτό                         L/min    

 
66,9�8,3     0,4�0,07    0,55�0,07    0,63�0,1        13�2,6          0,19�0,03      7,2�1,7 

 
 

Τα δεδοµένα εκφράζονται σαν µέσες τιµές� σταθερή απόκλιση. FiO2:% συγκέντρωση 
εισπνεόµενου Ο2, Vt: αναπνεόµενος όγκος, V’: εισπνευστική ροή,TI/Ttot: εισπνευστικός 
προς ολικό χρόνο αναπνευστικού κύκλου, VE: κατά λεπτόν αερισµός 
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ΣΣχχήήµµαα  1111..  ΣΣχχηηµµααττιικκήή  ππααρροουυσσίίαασσηη  ττηηςς  ∆∆ΣΣ  σσυυννδδεεδδεεµµέέννηηςς  µµεε  ττοονν  ααεερροοθθάά--
λλααµµοο  σσττοο  εειισσππννεευυσσττιικκόό  σσκκέέλλοοςς  ττοουυ  ααννααππννεευυσσττιικκοούύ  κκυυκκλλώώµµααττοοςς..  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Το κάνιστρο της ∆Σ ανακινούνταν  πριν κάθε χρήση και κάθε εισπνοή 
χορηγείτο ανά 20-30 δευτερόλεπτα, αµέσως πριν την έναρξη της εισπνευστι-
κής ροής από τον αναπνευστήρα. Μεταξύ των εισπνοών ο αναπνευστήρας 
ρυθµιζόταν στις αρχικές του παραµέτρους. Η χορήγηση βρογχοδιασταλτικών 
είχε παρακρατηθεί  τουλάχιστον 6 ώρες πριν την έναρξη της δοκιµασίας. Ό-
λοι οι ασθενείς λάµβαναν κορτικοστεροειδή (µεθυλπρεδνιζολόνη 120-240 mg 
/ µέρα ενδοφλέβια) και αυτό δεν τροποποιήθηκε κατά την διάρκεια της µελέ-
της. Κανένας από τους ασθενείς δεν έλαβε θεοφυλλίνη. Ανάλυση αερίων αρ-
τηριακού αίµατος προηγήθηκε κάθε χορήγησης του φαρµάκου. 
 
              Οι µηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήµατος και η καρ-
διακή συχνότητα (HR) υπολογίστηκαν πριν (αρχικές τιµές) και 15, 30 και 60 
λεπτά µετά την χορήγηση των 6 εισπνοών. Οι µηχανικές ιδιότητες του ανα-
πνευστικού συστήµατος µετρήθηκαν µε την µέθοδο της απόφραξης των αε-
ραγωγών.47,48 Περιληπτικά, η τελικο-εισπνευστική απόφραξη των αεραγωγών 
προκαλεί µία απότοµη πτώση της Paw από την µέγιστη δυναµική  πίεση 
(Ppeak) σε µία αρχική πίεση (Pi), ακολουθούµενη από εκθετική ελάττωση 
µέχρι την σταθεροποίηση της σε µια καινούργια τιµή, τη πίεση Pplateau 
(Ppl). Αναλύθηκαν 5 τουλάχιστον αναπνευστικοί κύκλοι, µε ικανοποιητική 
Pp και ελήφθησαν οι µέσες τιµές. Η ενδογενής ΡΕΕΡ (PEEPi) µετρήθηκε µε 
την µέθοδο της τελικο-εκπνευστικής απόφραξης των αεραγωγών. Οµοίως 
αναλύθηκαν 5 αναπνευστικοί κύκλοι. 
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            Η στατική τελικο-εισπνευστική ενδοτικότητα του αναπνευστικού συ-
στήµατος (Cst,rs), οι ολικές πνευµονικές αντιστάσεις (Rmax) και οι αντιστά-
σεις των αεραγωγών  (Rmin) υπολογίστηκαν µε τους εξής τύπου 47,48: 
 

 
       Rmax= ( Ppeak-Pplateau ) / V’ (cm H2O/L/sec) 
       Rmin= ( Ppeak-Pi ) /  V’ (cm H2O/L/sec) 
       Cst,rs= Vt / ( Pplateau –PEEPi )  (ml/ cm H2O) 
 
             

            Υπολογίστηκε επίσης η διαφορά µεταξύ Rmax και Rmin (∆R) που 
αντανακλά δύο φαινόµενα: την ανοµοιογένεια του πνεύµονα ή/και τις ελα-
στικές αντιστάσεις των ιστών του αναπνευστικού συστήµατος. Οι  τιµές των 
Rmax και Rmin διορθώθηκαν λαµβάνοντας υπόψιν το χρόνο σύγκλεισης της 
βαλβίδας απόφραξης του αναπνευστήρα.64 Η αντίσταση του τραχειοσωλήνα 
δεν υπολογίστηκε γιατί κάθε ασθενής είχε ως σηµείο αναφοράς τον εαυτό 
του. 
 
            Τα δεδοµένα αναλύθηκαν µε κατά ζεύγη δοκιµασία-t ανάλυση, µη 
παραµετρικό  Mann-Whitney U-test και πολυπαραγοντική ανάλυση της µε-
ταβλητότητας για επαναλαµβανόµενες µετρήσεις (ANOVA). Όταν η τιµή F 
ήταν στατιστικά σηµαντική, ακολουθήθηκε η δοκιµασία Tukey για αναγνώ-
ριση σηµαντικών διαφορών. Τιµές p<0,05 θεωρήθηκαν στατιστικά σηµαντι-
κές. Τα δεδοµένα εκφράστηκαν ως µέση τιµή ± σταθερή απόκλιση. 

 
 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 
            Οι αρχικές µετρήσεις των µηχανικών ιδιοτήτων του αναπνευστικού 
συστήµατος και της καρδιακής συχνότητας πριν τη χορήγηση των εισπνοών 
της σαλβουταµόλης παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. Στο Σχήµα 12 φαίνονται 
σε κάθε ασθενή οι αρχικές τιµές των αντιστάσεων των αεραγωγών (Rmin), µε 
τους δύο τρόπους χορήγησης της σαλβουταµόλης. Συνολικά δεν υπήρξε 
καµµία σηµαντική διαφορά σε καµµία  αρχική µεταβλητή µεταξύ των τρόπων  
χορήγησης του φαρµάκου (ANOVA). Επιπλέον, οι αρχικές τιµές των δειγµά-
των αρτηριακού αίµατος δεν διέφεραν σηµαντικά µεταξύ των δύο τρόπων 
χορήγησης της σαλβουταµόλης  (κατά ζεύγη δοκιµασία-t). 
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ΠΠίίνναακκααςς  55..  ΠΠιιέέσσεειιςς  ααεερρααγγωωγγώώνν,,  µµηηχχααννιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  ααννααππννεευυσσττιικκοούύ  σσυυσσττήή--
µµααττοοςς  κκααιι  κκααρρδδιιαακκήή  σσυυχχννόόττηητταα  ππρριινν  κκααιι  1155,,3300  κκααιι  6600  λλεεππττάά  µµεεττάά  ττηη  χχοορρήήγγηη--
σσηη  σσααλλββοουυττααµµόόλληηςς,,  µµεε  ήή  χχωωρρίίςς  ττεελλιικκοο--εειισσππννεευυσσττιικκήή  ππααύύσσηη  ((ΤΤΕΕΠΠ))  55  δδεευυττεε--
ρροολλέέππττωωνν..      

                      Χωρίς ΤΕΠ                                                                 Με ΤΕΠ 
              Α      15                  30            60                       Α  15               30                    60  
Ppeak   35.1±5.7      31..3±4.7*    30.6±4.3*   30.7±4.4* 34.8±4.8    30.6±5.6*    31.4±4.9*       31.6±5.1* 
P1         26.3±5..3      24.8±4.5       24.3±4.6*   23.4±4.6* 25.4±4.6    23.8±3.8*    23.7±3.7*       24.0±4.1* 
Pp        21.8±5.3       19.9±3.6*     19.8±3.8*   19.5±3.4* 21.3±4.6    19.1±3.2*    19.0±3.0*       19.5±3.7* 
Rmin   14.3±3.7       10.7±3.0*     10.4±2.1*   11.9±2.6* 14.9±1.7    11.9±2.8*    12.3±2.8*       12.4±2.5* 
Rmax   21.5±5.3       18.4±3.0*     17.8±2.8*    18.0±2.5* 21.6±1.9    18.2±4.3*    20.0±3.2*       19.5±2.7* 
∆R          7.2±2.1        7.8±1.7         7.4±2.3       6.1±2.3    6.7±1.5      6.3±2.2        7.7±2.2        7.1±1.2 
Cst,rs   49.6±22.8     46.9±19.0     48.6±20.1   46.2±14.1 46.8±20.1   46.4±15.2    47.7±14.9     47.3±15.9 
PEEPi    8.6±4.6         7.3±4.2*       7.3±4.3*     6.7±3.1*    8.1±4.8       6.7±4.1*     6.9±4.2*      7.1±4.3* 
HR     85.9±17.6     91.8±13.5     89.7±16.0   87.8±17.3 84.8±18.7    88.6±19.4   89.9±20.1     86.8±18.7 

 
Τα δεδοµένα εκφράζονται σαν µέσες τιµές� σταθερή απόκλιση. Α: αρχικές τι-
µές,*:σηµαντική διαφορά από τις αρχικές τιµές ( p<0,05 ).  

          
             Όταν η σαλβουταµόλη χορηγήθηκε χωρίς τελικο-εισπνευστική παύ-
ση, οι αρχικές τιµές της µερικής πίεσης του αρτηριακού αίµατος σε οξυγόνο 
(PaO2) και της µερικής πίεσης του αρτηριακού αίµατος σε διοξείδιο (PaCO2) 
ήταν 9,50±1,7 και 7,91±1,2 kPa αντίστοιχα, ενώ οι αντίστοιχες τιµές µε τελι-
κο-εισπνευστική παύση ήταν 9,56 ±1,7 και 7,98±1,2 kPa. Παροµοίως, οι τι-
µές των µηχανικών ιδιοτήτων του αναπνευστικού συστήµατος και οι τιµές 
των δειγµάτων αρτηριακού αίµατος πριν τη χορήγηση του φαρµάκου, δεν 
διέφεραν µεταξύ τους κατά τις 6 ώρες της δοκιµασίας (κατά ζεύγη δοκιµα-
σία-t, p >0,05). Στο πρώτο τµήµα της µελέτης οι τιµές των Rmin και Rmax  
πριν τη χορήγηση του φαρµάκου ήταν 15,2±3,1 και 22,9±2,6 cmH2O/L/sec 
αντίστοιχα, ενώ οι αντίστοιχες τιµές µετά 6 ώρες ήταν  15,0±2,6 και 21,3±3,3 
cmH2O/L/sec, υποδηλώνοντας ότι κανένας άλλος παράγοντας εκτός της 
σαλβουταµόλης δεν επέδρασε στην αναπνευστική λειτουργία. 

 
ΣΣχχήήµµαα  1122..  ΑΑρρχχιικκέέςς  ττιιµµέέςς  ααννττιισσττάάσσεεωωνν  ττωωνν  ααεερρααγγωωγγώώνν  ((RRmmiinn))  σσεε    κκάάθθεε  
αασσθθεεννήή  κκααιι  µµεε  ττοουυςς  δδύύοο  ττρρόόπποουυςς  χχοορρήήγγηησσηηςς  ττηηςς  σσααλλββοουυττααµµόόλληηςς..        ::  χχωω--
ρρίίςς  ΤΤΕΕΠΠ,,            ::  µµεε  ΤΤΕΕΠΠ..  

  
 
 
 
 
 
 
 
                                           Ασθενείς                        
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             Συγκεντρωτικά, οι επιδράσεις της σαλβουταµόλης είτε χορηγήθηκε µε 
τελικο-εισπνευστική παύση είτε όχι, στις µηχανικές ιδιότητες του αναπνευ-
στικού συστήµατος και την καρδιακή συχνότητα  παρουσιάζονται στον Πί-
νακα 5. Οι 6 εισπνοές σαλβουταµόλης και µε τους δύο τρόπους χορήγησης, 
οδήγησαν σε σηµαντική ελάττωση των δυναµικών και στατικών πιέσεων, των  
Rmax και Rmin και της PEEPi (ANOVA). Αυτές οι επιδράσεις ήταν εµφανείς  
15 λεπτά µετά την χορήγηση του φαρµάκου και διατηρήθηκαν σχετικά στα-
θερές για τουλάχιστον 60 λεπτά. Οµοίως, δεν παρατηρήθηκαν σηµαντικές 
µεταβολές στην ∆R  και την Cst,rs σε κανένα χρονικό σηµείο µετά την χορή-
γηση της σαλβουταµόλης, είτε  αυτή χορηγήθηκε µε τελικο-εισπνευστική 
παύση είτε όχι. ∆ιαπιστώθηκε µία ήπια αύξηση της καρδιακής συχνότητας 
µετά την χορήγηση της σαλβουταµόλης, αλλά η µεταβολή αυτή δεν ήταν ση-
µαντική. 

 
             Η τελικο-εισπνευστική παύση  των 5 δευτερολέπτων δεν είχε σηµα-
ντική επίδραση στην προκαλούµενη από τη σαλβουταµόλη βρογχοδιαστολή. 
Χωρίς τελικο-εισπνευστική παύση, η σαλβουταµόλη ελάττωσε τις Rmin κατά 
24,6±5,1%, 24,1±5,2% και 14,8±5,8% από τις αρχικές τιµές στα 15, 30 και 
60 λεπτά αντίστοιχα µετά την χορήγηση της. Οι αντίστοιχες τιµές µε τελικο-
εισπνευστική παύση  ήταν 19,8±4,6%, 17,5±4,1% και 17,0±3,4%. Παρόµοια, 
χωρίς τελικο-εισπνευστική παύση  η σαλβουταµόλη ελάττωσε τις Rmax κατά 
12,1±4%, 13,4±4,8% και 12,7±5,1% από τις τιµές αναφοράς στα 15, 30 και 
60 λεπτά αντίστοιχα µετά την χορήγηση της, ενώ οι αντίστοιχες τιµές µε τε-
λικο-εισπνευστική παύση  ήταν 15,5±5,6%, 8,0±3,4% και 9,7±3,3%. Το Σχή-
µα 13 παρουσιάζει τις µεταβολές στις Rmin σε κάθε ασθενή όταν η σαλβου-
ταµόλη χορηγήθηκε µε ή χωρίς τελικο-εισπνευστική παύση.  

 
ΣΣχχήήµµαα  1133..  ΜΜεεττααββοολλέέςς  ττωωνν    ττιιµµώώνν  ττωωνν  ααννττιισσττάάσσεεωωνν  ττωωνν  ααεερρααγγωωγγώώνν  ((RRmmiinn))  
σσεε  κκάάθθεε  αασσθθεεννήή  ((%%  ααππόό  ττιιςς  ααρρχχιικκέέςς  ττιιµµέέςς))  µµεεττάά  ττηη    χχοορρήήγγηησσηη  ττηηςς  σσααλλββοουυτταα--
µµόόλληηςς..          ::  χχωωρρίίςς  ΤΤΕΕΠΠ,,          ::  µµεε  ΤΤΕΕΠΠ..  ΓΓιιαα  κκάάθθεε  αασσθθεεννήή  κκααιι  γγιιαα  κκάάθθεε  ττρρόόπποο  χχοο--
ρρήήγγηησσηηςς  οοιι  ττρρεειιςς  µµππάάρρεεςς  ααννττιισσττοοιιχχοούύνν  σσττιιςς  µµεεττααββοολλέέςς  ττωωνν  RRmmiinn  σστταα  1155,,  3300  
κκααιι  6600  λλεεππττάά  µµεεττάά  ττηη  χχοορρήήγγηησσηη  ττοουυ  φφααρρµµάάκκοουυ..  
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38             Στους ασθενείς 1 και 5 εµφανίστηκε αντίθετη απάντη-
ση µεταξύ των δύο τρόπων χορήγησης της σαλβουταµόλης. Ο πρώτος ασθε-
νής εµφάνισε βρογχοδιασταλτική απάντηση µόνο όταν το φάρµακο χορηγή-
θηκε χωρίς τελικο-εισπνευστική παύση , ενώ ο πέµπτος ασθενής εµφάνισε 
ελάττωση των Rmin µόνο όταν η σαλβουταµόλη χορηγήθηκε µε τελικο-
εισπνευστική παύση. Στους υπόλοιπους 10 ασθενείς η σαλβουταµόλη ελάτ-
τωσε τις Rmin παρόµοια, είτε χορηγήθηκε µε  τελικο-εισπνευστική παύση  
είτε χωρίς. Σ’ αυτούς τους 10 ασθενείς υπήρξε γραµµική συσχέτιση (r=0,73, 
p<0,05) µεταξύ των αντιστοίχων απαντήσεων των Rmin στην σαλβουταµόλη 
(µέσες τιµές απάντησης στα 15, 30 και 60 λεπτά) είτε το φάρµακο χορηγήθη-
κε µε τελικο-εισπνευστική παύση είτε χωρίς. Αυτό δηλώνει ότι η απάντηση 
των ασθενών αυτών στην σαλβουταµόλη ήταν σταθερή και ανεξάρτητη του 
τρόπου χορήγησης του φαρµάκου. ∆εν υπήρξε διαφορά στην  ελάττωση των 
αντιστάσεων (Rmin και Rmax) µετά την χορήγηση σαλβουταµόλης  µεταξύ 
των ασθενών που έλαβαν το φάρµακο µε τελικο-εισπνευστική παύση πρώτα  
και αυτών που το έλαβαν χωρίς τελικο-εισπνευστική παύση πρώτα (U-test 
του Mann-Whitney, p>0,05). 

 
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

            Αυτή η µελέτη επιβεβαιώνει προηγούµενες µελέτες που έδειξαν ότι σε 
µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς µε οξεία έξαρση ΧΑΠ, οι Β2-αγωνιστές ό-
ταν χορηγούνται µε ∆Σ και αεροθάλαµο οδηγούν σε σηµαντική ελάττωση 
των εισπνευστικών αντιστάσεων (Rmin και Rmax).45,46,57  Αν και οι εκπνευ-
στικές αντιστάσεις δεν υπολογίστηκαν στην παρούσα µελέτη, αυτές πιθανά 
ελαττώθηκαν µετά την χορήγηση σαλβουταµόλης, όπως δηλώνεται από την 
σηµαντική ελάττωση της PEEPi  και της Pplateau, έµµεσων δεικτών της δυ-
ναµικής υπερδιάτασης. Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι η προσθήκη τελικο-
εισπνευστικής παύσης 5 δευτερολέπτων κατά την χορήγηση του φαρµάκου 
δεν βελτιώνει περαιτέρω την βρογχοδιασταλτική απάντηση. 

 
            Χρησιµοποιήθηκε η δόση των 6 εισπνοών σαλβουταµόλης 
(100γ/εισπνοή). Προηγούµενες µελέτες έδειξαν ότι αυτή η δόση έχει την κα-
λύτερη συσχέτιση µεταξύ βρογχοδιασταλτικού αποτελέσµατος και ασφάλειας 
σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς µε ΧΑΠ.46 Μεγαλύτερες δόσεις απλά 
αυξάνουν τις παρενέργειες του φαρµάκου (αύξηση της καρδιακής συχνότη-
τας), χωρίς πρόσθετη βρογχοδιασταλτική απάντηση.46  Αυτό εντούτοις δεν 
αποκλείει την πιθανότητα να απαιτούνται µεγαλύτερες δόσεις σε ατοµικό ε-
πίπεδο, για να επιτευχθεί η µέγιστη βρογχοδιαστολή. Για παράδειγµα, δεν εί-
ναι γνωστό αν ο ασθενής Νο 2 απαντούσε σε µεγαλύτερες δόσεις σαλβουτα-
µόλης. 
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            Οι ασθενείς λάµβαναν κορτικοστεροειδή και αυτό το θεραπευτικό 
σχήµα δεν τροποποιήθηκε κατά την διάρκεια της µελέτης. ∆εν πιστεύουµε 
όµως ότι η χορήγηση κορτικοστεροειδών επηρέασε τα αποτελέσµατα της µε-
λέτης. Οι ασθενείς λάµβαναν κορτικοστεροειδή για τουλάχιστον 24 ώρες 
πριν την έναρξη της δοκιµασίας (οι περισσότεροι >48 ώρες).  Η χορήγηση 
κορτικοστεροειδών κατά την έξαρση της ΧΑΠ προκαλεί σηµαντική βρογχο-
διαστολή που σχεδόν γίνεται η µέγιστη δυνατή σε 24 ώρες.65  Επίσης οι αρχι-
κές τιµές (πριν την χορήγηση σαλβουταµόλης) των µηχανικών ιδιοτήτων του 
αναπνευστικού συστήµατος και οι τιµές των αερίων δειγµάτων αρτηριακού 
αίµατος παρέµειναν σταθερές κατά τις 6 ώρες της δοκιµασίας. Έτσι, σ’αυτούς 
τους ασθενείς, η αναπνευστική τους λειτουργία κατά την διάρκεια της µελέ-
της δεν φαίνεται να επηρεάστηκε σηµαντικά από άλλους παράγοντες εκτός 
της σαλβουταµόλης. 

 
            Σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς, οι βέλτιστες παράµετροι του α-
ναπνευστήρα κατά την διάρκεια χορήγησης των βρογχοδιασταλτικών µε ∆Σ 
και αεροθάλαµο δεν είναι γνωστές. Η χρήση χαµηλής εισπνευστικής ροής, ο 
υψηλός αναπνεόµενος όγκος (>500 ml), η υψηλή σχέση εισπνευστικού χρό-
νου προς ολικό χρόνο αναπνευστικού κύκλου και η προσθήκη 3-5 δευτερο-
λέπτων τελικο-εισπνευστικής παύσης προτάθηκαν σαν παράγοντες που αυξά-
νουν την αποτελεσµατικότητα της θεραπείας µέσω ∆Σ.13,14  Εντούτοις, αυτές 
οι προτάσεις στηρίχθηκαν κυρίως σε in vitro µελέτες25 και πιθανά να µην έ-
χουν κλινική εφαρµογή. Επιπλέον, η χρησιµοποίηση τελικο-εισπνευστικής 
παύσης δεν έχει µελετηθεί ούτε in vitro ούτε in vivo. Αυτή η µελέτη είναι η 
πρώτη που εξέτασε την επίδραση της τελικο-εισπνευστικής παύσης στην α-
ποτελεσµατικότητα των Β2-αγωνιστών σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς 
µε ΧΑΠ και έδειξε ότι όταν ο αναπνεόµενος όγκος και η εισπνευστική ροή 
διατηρηθούν σταθεροί, τελικο-εισπνευστική παύση διάρκειας 5 δυτερολέ-
πτων δεν έχει καµµία επιπλέον επίδραση στην προκαλούµενη από την σαλ-
βουταµόλη βρογχοδιαστολή, όταν το φάρµακο χορηγείται µέσω ∆Σ και αε-
ροθαλάµου. 

 
            ∆ύο από τους 12 ασθενείς απάντησαν διαφορετικά στους δύο τρόπους 
χορήγησης της σαλβουταµόλης (Σχήµα 13). Ο ασθενής Νο 1 εµφάνισε βρογ-
χοδιασταλτική απάντηση µόνο όταν το φάρµακο χορηγήθηκε χωρίς τελικο-
εισπνευστική παύση, ενώ στον ασθενή Νο 5 η ελάττωση των αντιστάσεων 
των αεραγωγών του συνέβη µόνον όταν η σαλβουταµόλη χορηγήθηκε µε τε-
λικο-εισπνευστική παύση. Αυτό, παρ’όλα αυτά, δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι 
ο διαφορετικός τρόπος χορήγησης ήταν ο κυρίως υπεύθυνος παράγοντας της 
διαφορετικής απάντησης. Μερικοί άλλοι παράγοντες, όπως η παρουσία βλέν-
νας και οι αρχικές τιµές των αντιστάσεων των αεραγωγών, πιθανά να επηρέ-
ασαν την βρογχοδιασταλτική απάντηση.  

 



 

40             Επισηµαίνεται ότι στον ασθενή Νο 5, όταν η σαλβου-
ταµόλη χορηγήθηκε µε τελικο-εισπνευστική παύση, οι αρχικές τιµές των α-
ντιστάσεων των αεραγωγών του ήταν κατά 52 % µεγαλύτερες από τις αντί-
στοιχες τιµές  χωρίς τελικο-εισπνευστική παύση (η µεγαλύτερη διαφορά 
απ’όλους τους ασθενείς). Αντίστοιχα, στον ασθενή Νο 1 υπήρξε βρογχοδια-
σταλτική απάντηση όταν οι αρχικές τιµές των αντιστάσεων των αεραγωγών 
του ήταν κατά 20% µεγαλύτερες (Σχήµα 12). Σ’αυτούς τους δύο ασθενείς οι 
αρχικές τιµές των αντιστάσεων των αεραγωγών τους όταν δεν απάντησαν 
στην χορήγηση σαλβουταµόλης ήταν συγκρίσιµες µε τις τιµές που βρήκαµε 
όταν απάντησαν. Γι’αυτό πιστεύουµε, ότι πιθανά η σαλβουταµόλη δεν είναι 
ικανή να ελαττώσει περαιτέρω τις αντιστάσεις των αεραγωγών ασθενών που 
οι αρχικές τιµές τους είναι σχετικά χαµηλές. 

 
            Στην παρούσα µελέτη ο αναπνεόµενος όγκος και η εισπνευστική ροή 
είχαν ρυθµιστεί σε κάθε ασθενή ανάλογα µε τις ανάγκες του. Οι ρυθµίσεις 
αυτές δεν τροποποιήθηκαν κατά την χορήγηση του φαρµάκου. Σε προηγού-
µενες µελέτες χρησιµοποιήθηκαν µεγαλύτεροι αναπνεόµενοι όγκοι κατά τη 
χορήγηση των βρογχοδιασταλτικών.45,46,57 Έχει προταθεί ότι ο υψηλός ανα-
πνεόµενος όγκος πιθανά να βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα των βρογχο-
διασταλτικών σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς.13,14 Παρ’ όλα αυτά, το µέ-
γεθος της βρογχοδιαστολής στη µελέτη µας ήταν συγκρίσιµο µε αυτό µελε-
τών που χρησιµοποίησαν µεγαλύτερους αναπνεόµενους όγκους.45,46,57 Αυτό 
δηλώνει ότι οι µεταβολές του αναπνεόµενου όγκου µεταξύ 500-1000 ml επι-
δρούν ελάχιστα στο µέγεθος της προκαλούµενης βρογχοδιαστολής. Επιπλέον 
µελέτες απαιτούνται για διευκρίνιση αυτής της παρατήρησης. 

   
            Βασιζόµενοι στις τρέχουσες οδηγίες13,14 χρησιµοποιήσαµε τελικο-
εισπνευστική παύση 5 δευτερολέπτων. Έτσι, δεν γνωρίζουµε αν τα αποτελέ-
σµατά µας θα ήταν τα ίδια µε µεγαλύτερης διάρκειας τελικο-εισπνευστική 
παύση. Επιπλέον, η χρήση µεγαλύτερης διάρκειας παύσης οδηγεί σε µεγαλύ-
τερη πιθανότητα υποξαιµίας και ελάττωσης της καρδιακής παροχής σ’αυτούς 
τους ασθενείς. Παρ’ όλα αυτά, η βρογχοδιασταλτική απάντηση της µελέτης 
µας (µε ή χωρίς τελικο-εισπνευστική παύση) ήταν συγκρίσιµη µε αυτήν άλ-
λων µελετητών57 που χρησιµοποίησαν τελικο-εισπνευστική παύση 10 δευτε-
ρολέπτων κατά την χορήγηση των βρογχοδιασταλτικών. 

 
            Τα αίτια της µη επίδρασης της τελικο-εισπνευστικής παύσης στη 
βρογχοδιασταλτική απάντηση, δεν είναι ξεκάθαρα. Η χρήση αεροθαλάµου 
µεγάλου όγκου, η τιµή της εισπνευστικής ροής, ο χρόνος χορήγησης και η 
σχετικά υψηλή δόση σαλβουταµόλης πιθανά να οδήγησαν στο µέγιστο βρογ-
χοδιασταλτικό αποτέλεσµα.  
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            Έτσι, υπ’ αυτές τις συνθήκες είναι πιθανόν ότι η προσθήκη τελικο-
εισπνευστικής παύσης να µην αποτελεί σηµαντικό παράγοντα που επηρεάζει 
τη βρογχοδιαστολή. Αν και ο σχεδιασµός της µελέτης δεν µπορεί να ξεκαθα-
ρίσει περαιτέρω τους πιθανούς παράγοντες που επηρέασαν την απάντηση, η 
δόση της σαλβουταµόλης πιθανά να κατέχει τον κύριο ρόλο. Επιπλέον, έχει 
δειχθεί ότι σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς µε ΧΑΠ, η ελάττωση των α-
ντιστάσεων των αεραγωγών µε 4 εισπνοές σαλβουταµόλης (90µg/εισπνοή) 
είναι συγκρίσιµη µε αυτήν της αθροιστικής δόσης των 28 εισπνοών.46 Έτσι, 
είναι πιθανόν ότι οι 6 εισπνοές σαλβουταµόλης που χρησιµοποιήθηκαν στην 
παρούσα µελέτη, οδηγώντας σε σχεδόν µέγιστο βρογχοδιασταλτικό αποτέλε-
σµα, να κάλυψαν την οποιαδήποτε επίδραση της τελικο-εισπνευστικής παύ-
σης στην βρογχοδιαστολή από την σαλβουταµόλη. 
 
                        ΣΣυυννοοψψίίζζοοννττααςς,,  ηη  ππααρροούύσσαα  µµεελλέέττηη  ααπποοδδεειικκννύύεειι  όόττιι  σσεε  µµηηχχααννιικκάά  ααεερριι--
ζζόόµµεεννοουυςς  αασσθθεεννεείίςς  µµεε  οοξξεείίαα  έέξξααρρσσηη    ΧΧΑΑΠΠ,,  οοιι  66  εειισσππννοοέέςς  σσααλλββοουυττααµµόόλληηςς  όό--
τταανν  χχοορρηηγγοούύννττααιι  µµεε  ∆∆ΣΣ  κκααιι  ααεερροοθθάάλλααµµοο  οοδδηηγγοούύνν  σσεε  σσηηµµααννττιικκήή  ββρροογγχχοοδδιιαα--
σσττοολλήή  πποουυ  δδιιααρρκκεείί  γγιιαα  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  6600  λλεεππττάά..  ΗΗ  ππρροοσσθθήήκκηη  ττεελλιικκοο--
εειισσππννεευυσσττιικκήήςς  ππααύύσσηηςς  55  δδεευυττεερροολλέέππττωωνν  δδεενν  έέχχεειι  κκααµµµµίίαα  εεππιιππλλέέοονν  εεππίίδδρραασσηη  
σσττηηνν  ββρροογγχχοοδδιιαασσττααλλττιικκήή  ααππάάννττηησσηη..  ΈΈττσσιι,,  δδεενν  ππρροοττεείίννεεττααιι  ηη  χχρρήήσσηη  ττεελλιικκοο--
εειισσππννεευυσσττιικκήήςς  ππααύύσσηηςς  κκααττάά  ττηηνν  χχοορρήήγγηησσηη  ττωωνν  ββρροογγχχοοδδιιαασσττααλλττιικκώώνν  σσεε  ππααθθηη--
ττιικκάά  ααεερριιζζόόµµεεννοουυςς  αασσθθεεννεείίςς  µµεε  ααπποοφφρραακκττιικκήή  ννόόσσοο..  ΕΕξξαασσφφααλλίίζζοοννττααςς  εεππααρρκκήή  
δδόόσσηη  ββρροογγχχοοδδιιαασσττααλλττιικκώώνν  κκααιι  σσωωσσττήή  ττεεχχννιικκήή  χχοορρήήγγηησσηηςς  ((χχρρήήσσηη  ααεερροοθθααλλάά--
µµοουυ  µµεεγγάάλλοουυ  όόγγκκοουυ  κκααιι  χχοορρήήγγηησσηη  ττοουυ  ννεεφφεελλώώµµααττοοςς  ααµµέέσσωωςς  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  
ττηηςς  εειισσππννεευυσσττιικκήήςς  ρροοήήςς  ααππόό  ττοονν  ααννααππννεευυσσττήήρραα))  εεππιιττυυγγχχάάννεεττααιι  σσηηµµααννττιικκήή  
ββρροογγχχοοδδιιαασσττοολλήή  χχωωρρίίςς  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ππααρρααµµέέττρρωωνν  ττοουυ  ααννααππννεευυσσττήήρραα..    
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ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  22..  ΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΒΒΡΡΟΟΓΓΧΧΟΟ∆∆ΙΙΑΑΣΣΤΤΑΑΛΛΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΜΜΕΕ  
∆∆ΟΟΣΣΙΙΜΜΕΕΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΣΣΕΕ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΑΑΕΕΡΡΙΙΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥΣΣ  
ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ  ΜΜΕΕ  ΧΧΑΑΠΠ::  ΕΕΠΠΙΙ∆∆ΡΡΑΑΣΣΗΗ    ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΝΝΕΕΌΌΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΟΟΓΓΚΚΟΟΥΥ  

 
 

 ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
 
            Μελετήθηκαν 9 ασθενείς (8 άνδρες και 1 γυναίκα) µε ΧΑΠ που υπο-
βλήθηκαν σε µηχανικό αερισµό λόγω οξείας έξαρσης της χρόνιας αποφρακτι-
κής νόσου των αεραγωγών τους. Όλοι οι ασθενείς είχαν προηγουµένως δια-
γνωσµένη ΧΑΠ.62 Αποκλείστηκαν από την µελέτη ασθενείς µε ιστορικό 
βρογχικού ασθµατος. 
 
            Οι ασθενείς µελετήθηκαν σε ηµικαθιστή θέση, σε χρονική περίοδο 
που ήταν κλινικά σταθεροί, 2-3 µέρες µετά την έναρξη του µηχανικού αερι-
σµού. Όλοι οι ασθενείς ήταν διασωληνωµένοι µε τραχειοσωλήνα εσωτερικής 
διαµέτρου 8-9 mm, υπό καταστολή µε προποφόλη και φεντανύλη, σε µηχανι-
κό αερισµό ελεγχόµενου όγκου µε αναπνευστήρα EVITA 2 (Drager, Lubeck, 
Germany) ή Servo 300 (Siemens,Solna,Sweden).  

 
            H διασφάλιση της έλλειψης της δραστηριότητας των αναπνευστικών 
µυών βασίστηκε σε ειδικά κριτήρια, όπως η έλλειψη αρνητικής εκτροπής της 
πίεσης των αεραγωγών (Paw), η σταθεροποίηση της κυµατοµορφής της Paw 
στην αρχή της εισπνοής, η σταθερότητα της Ppeak από αναπνοή σε αναπνοή 
και η εκθετική κλίση της καµπύλης της εκπνευστικής ροής.63 Ο αναπνευστή-
ρας ρυθµίστηκε να χορηγεί συγκεκριµένο αναπνεόµενο όγκο (8 ml/kg) µε τε-
τράγωνο σχήµα εισπνευστικής ροής, χωρίς τελικο-εισπνευστική παύση. H ει-
σπνευστική ροή ρυθµίστηκε µεταξύ 0,55-0,65 L/sec.  
 
            Ο κατά λεπτόν αερισµός ρυθµίστηκε σε κάθε ασθενή µε στόχο ώστε 
το pH του αρτηριακού αίµατος να είναι φυσιολογικό και να παραµένει στα-
θερό καθ’ όλη την διάρκεια της µελέτης. Η θετική τελικο-εκπνευστική πίεση 
(PEEP) ρυθµίστηκε στο µηδέν.Τα φυσικά χαρακτηριστικά των ασθενών και 
οι αρχικές παράµετροι του αναπνευστήρα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. 
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            Η ροή κατά την διάνοιξη των αεραγωγών µετρήθηκε µε θερµαινόµε-
νο πνευµοταχογράφο (Hans-Rudolf 3700, KS, USA) και µετατροπέα διαφο-
ρικής πίεσης (Micro-Switch 140 PC; Honeywell) τοποθετηµένο µεταξύ του 
τραχειοσωλήνα και του αναπνευστήρα. Η µέτρηση του όγκου προήλθε από 
ηλεκτρονική ολοκλήρωση της µέτρησης της ροής. Η Paw µετρήθηκε µε 
µορφοµετατροπέα πίεσης (Micro-Switch 140 PC; Honeywell) από πλάγιο 
σηµείο µεταξύ του πνευµοταχογράφου και του τραχειοσωλήνα. Όλα τα σή-
µατα ελήφθησαν ως δείγµατα στα 150 Hz (Windaq Instruments, Akron, OH, 
USA) και αποθηκεύτηκαν σε δισκέτα για περαιτέρω ανάλυση. 

 

            Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν : 6 εισπνοές σαλβουτα-
µόλης µε  αναπνεόµενο όγκο  8 ml/kg (φυσιολογικός, µέση τιµή 582 � 85 
ml, εύρος τιµών 450-660 ml) ή 6 εισπνοές σαλβουταµόλης µε  αναπνεόµενο 
όγκο  12-13 ml/kg  (υψηλός, µέση τιµή 912 � 137 ml, εύρος τιµών 700-1100 
ml). Σε όλους τους ασθενείς ο υψηλός αναπνεόµενος όγκος ήταν τουλάχι-
στον κατά 50% µεγαλύτερος από τον φυσιολογικό αναπνεόµενο όγκο (εύρος 
50-67%, 280-440 ml). Μετά 6 ώρες οι ασθενείς έλαβαν το φάρµακο µε τον 
εναλλακτικό τρόπο χορήγησης. Η χορήγηση του φαρµάκου έγινε χωρίς τελι-
κο-εισπευστική παύση και η εισπνευστική ροή κατά τη χορήγηση του φαρ-
µάκου διατηρήθηκε όµοια µε την αρχική της τιµή (Πίνακας 6). Η χορήγηση 
του φαρµάκου µε τον υψηλό αναπνεόµενο όγκο, οδήγησε σε αύξηση του ει-
σπνευστικού χρόνου (Ti) και της σχέσης εισπνευστικού προς ολικό χρόνο 
αναπνευστικού κύκλου (Ti /Ttot). Με υψηλό αναπνεόµενο όγκο, οι τιµές του 
Ti και της Ti /Ttot ήταν αντίστοιχα 1,7 � 0,3 δευτερόλεπτα και 0,33 � 0,05 
δευτερόλεπτα  δηλαδή αρκετά υψηλότερες από τις αντίστοιχες τιµές χορήγη-
σης του φαρµάκου µε φυσιολογικό αναπνεόµενο όγκο (Πίνακας 6). 

 
           

ΠΠίίνναακκααςς  66..  ΑΑρρχχιικκέέςς  ππααρράάµµεεττρροοιι  ττοουυ  ααννααππννεευυσσττήήρραα  --  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά
αασσθθεεννώώνν    

 
 
Ηλικία           FiO2             Vt               V’                 RR               TI/Ttot      VE 
έτη                 %                  L              L/sec        αναπνοές/λεπτό                  L/min    
 
71,8�7,3       0,39�0,08       0,58�0,09     0,6�0,02         11,4�1,3       0,21�0,03     6,6�1,1 
 
  
Τα δεδοµένα εκφράζονται σαν µέσες τιµές � σταθερή απόκλιση.FiO2:% συγκέ-
ντρωση εισπνεόµενου Ο2, Vt: αναπνεόµενος όγκος,V’: εισπνευστική ροή,TI/Ttot: 
εισπνευστικός προς ολικό χρόνο αναπνευστικού κύκλου,VE: κατά λεπτόν αερισµός 



 

44             Κάθε εισπνοή περιείχε 100γ σαλβουταµόλης και χορη-

γήθηκε µε ∆Σ (Aerolin inhaler, Glaxo Wellcome, Nottingham, UK). Το κάνι-
στρο της ∆Σ προσαρµόστηκε σε αεροθάλαµο (ACE, Diemolding Healthcare 
Division, NY,USA) τοποθετηµένο στο εισπνευστικό σκέλος του αναπνευστι-
κού κυκλώµατος, µόλις πριν το Υ-συνδετικό του αναπνευστήρα. Η προσαρ-
µογή του κανίστρου έγινε στο εγγύς προς τον ασθενή άκρο του αεροθαλάµου 
και παρά την αντίθετη φορά του νεφελώµατος, η εισπνευστική ροή το κατηύ-
θυνε προς τον τραχειοσωλήνα.Το κάνιστρο της ∆Σ ανακινούνταν  πριν κάθε 
χρήση και κάθε εισπνοή εχορηγείτο ανά 20-30 δευτερόλεπτα, αµέσως πριν 
την έναρξη της εισπνευστικής ροής από τον αναπνευστήρα. Μεταξύ των ει-
σπνοών ο αναπνευστήρας ρυθµιζόταν στις αρχικές του παραµέτρους.  

 

            Η χορήγηση βρογχοδιασταλτικών είχε διακοπεί τουλάχιστον 6 ώρες 
πριν την έναρξη της δοκιµασίας. Όλοι οι ασθενείς εκτός ενός, λάµβαναν κορ-
τικοστεροειδή (µεθυλπρεδνιζολόνη 240 mg / µέρα ενδοφλέβια) και αυτό δεν 
τροποποιήθηκε κατά την διάρκεια της µελέτης. Κανένας από τους ασθενείς 
δεν έλαβε θεοφυλλίνη. Ανάλυση αερίων αρτηριακού αίµατος προηγήθηκε κά-
θε χορήγησης του φαρµάκου. Χρησιµοποιήθηκε επίσης συνεχής µέτρηση του 
κορεσµού της αιµοσφαιρίνης του αρτηριακού αίµατος σε οξυγόνο (SaO2) 
(Critikon, Tampa, Fla, USA). 

 

            Οι µηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήµατος και η καρδια-
κή συχνότητα (HR) υπολογίστηκαν πριν (αρχικές τιµές) και 15, 30 και 60 λε-
πτά µετά την χορήγηση των 6 εισπνοών. Οι µηχανικές ιδιότητες του ανα-
πνευστικού συστήµατος µετρήθηκαν µε την µέθοδο της απόφραξης των αε-
ραγωγών όπως και στην µελέτη 1.47,48 Οι  τιµές των Rmax και Rmin διορθώ-
θηκαν λαµβάνοντας υπόψιν το χρόνο σύγκλεισης της βαλβίδας απόφραξης 
του αναπνευστήρα.64 Η αντίσταση του τραχειοσωλήνα δεν υπολογίστηκε για-
τί κάθε ασθενής είχε ως σηµείο αναφοράς τον εαυτό του. 

 

            Τα δεδοµένα αναλύθηκαν µε κατά ζεύγη δοκιµασία-t ανάλυση, µη 
παραµετρικό  Mann-Whitney U-test και πολυπαραγοντική ανάλυση της µε-
ταβλητότητας για επαναλαµβανόµενες µετρήσεις (ANOVA). Όταν η τιµή F 
ήταν στατιστικά σηµαντική, ακολουθήθηκε η δοκιµασία Tukey για αναγνώ-
ριση σηµαντικών διαφορών. Τιµές p<0,05 θεωρήθηκαν στατιστικά σηµαντι-
κές. Τα δεδοµένα εκφράστηκαν ως µέση τιµή ± σταθερή απόκλιση. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
            Οι αρχικές µετρήσεις των µηχανικών ιδιοτήτων του αναπνευστικού 
συστήµατος και της καρδιακής συχνότητας πριν τη χορήγηση των εισπνοών 
της σαλβουταµόλης παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.  
 
ΠΠίίνναακκααςς  77..  ΠΠιιέέσσεειιςς  ααεερρααγγωωγγώώνν,,  µµηηχχααννιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  ααννααππννεευυσσττιικκοούύ  σσυυσσττήή--
µµααττοοςς  κκααιι  κκααρρδδιιαακκήή  σσυυχχννόόττηητταα  ππρριινν  κκααιι  1155,,3300  κκααιι  6600  λλεεππττάά  µµεεττάά  ττηη  χχοορρήήγγηη--
σσηη  σσααλλββοουυττααµµόόλληηςς,,  µµεε  φφυυσσιιλλοογγιικκόό  ήή  υυψψηηλλόό  ααννααππννεεόόµµεεννοο  όόγγκκοο..      

 
Με φυσιλογικό αναπνεόµενο όγκο                              Με υψηλό αναπνεόµενο όγκο 
Α          15                30     60                       Α    15               30                    60  

Ppeak   32.7±7.0      29.9±6.0*    29.6±6.4*   29,6±5.8* 31.3±5.5    28.4±4.7*    28.5±5.0* 28.1±5.1* 
P1         21.7±5.63    21.0±5.4       21.0±5.6    20.8±4.9*   21.2±4.8    19.9±4.6*    20.0±4.7* 19.5±4.3* 
Pp        19.0±4.8      18.0±4.8*     18.1±4.9*   17.8±4.0* 18.5±4.3    16.9±4.1*    16.9±4.0* 16.9±4.0* 
Rmin   18.2±3.2       14.9±2.2*     14.4±2.1*   14.7±2.6* 16.8±2.1    14.1±2.0*    14.2±2.0* 14.5±2.7* 
Rmax   22.7±4.3      19.9±2.6*     19.1±2.9*    19.7±3.7* 21.4±3.4    19.1±2.4*    19.3±2.6* 18.8±3.0* 
∆R          4.5±1.9        5.0±1.6         4.8±1.8       5.0±1.8                    4.6±1.8      5.0±1.6        5.1±1.9   4.3±1.2 
Cst,rs   45.4±11.1     46.2±11.7     44.9±13.2   43.8±9.9 45.3±10.3   46.7±9.8     46.5±10.4 45.6±10.8 
PEEPi    6.1±3.2         5..3±3.0*       4.8±3.0*     4.6±3.0*    5.7±3.3       4.6±3.1*     4.5±2.3*   4.1±2.9* 
HR     88.7±12.5     90.9±11.3     92.6±10.9    92.3±9.8  86.0±12.2   88.7±13.1   88.2±13.1 91.2±12.6 

 
 Τα δεδοµένα εκφράζονται σαν µέσες τιµές � σταθερή απόκλιση. Α: αρχικές τι-
µές,*:σηµαντική διαφορά από τις αρχικές τιµές ( p<0,05 ).  
 
          
             ∆εν υπήρξε καµµία σηµαντική διαφορά σε καµµία  αρχική µεταβλη-
τή µεταξύ των τρόπων  χορήγησης του φαρµάκου (ANOVA). Επιπλέον, οι 
αρχικές τιµές των δειγµάτων αρτηριακού αίµατος δεν διέφεραν σηµαντικά 
µεταξύ των δύο τρόπων χορήγησης της σαλβουταµόλης  (κατά ζεύγη δοκι-
µασία-t). 
 
             Όταν η σαλβουταµόλη χορηγήθηκε µε φυσιολογικό αναπνεόµενο 
όγκο,οι αρχικές τιµές της µερικής πίεσης του αρτηριακού αίµατος σε οξυγό-
νο (PaO2) και της µερικής πίεσης του αρτηριακού αίµατος σε διοξείδιο του 
άνθρακα (PaCO2) ήταν 73,1±11,2 και 59,9±6,8 mmHg αντίστοιχα, ενώ οι 
αντίστοιχες τιµές µε υψηλό αναπνεόµενο όγκο ήταν 74,2 ±9,2 και 57,4±5,4 
mmHg. Παροµοίως, οι τιµές των µηχανικών ιδιοτήτων του αναπνευστικού 
συστήµατος και οι τιµές των δειγµάτων αρτηριακού αίµατος πριν τη χορή-
γηση του φαρµάκου, δεν διέφεραν µεταξύ τους κατά τις 6 ώρες της δοκιµα-
σίας (κατά ζεύγη δοκιµασία-t, p >0,05). Στο πρώτο τµήµα της µελέτης, οι τι-
µές των Rmin και Rmax  πριν τη χορήγηση του φαρµάκου ήταν 17,7±3,1 και 
22,5±4,6 cmH2O/L/sec αντίστοιχα, ενώ οι αντίστοιχες τιµές µετά 6 ώρες ή-
ταν  17,3±2,7 και 21,7±3,7 cmH2O/L/sec, υποδηλώνοντας ότι κανένας άλ-
λος παράγοντας εκτός της σαλβουταµόλης δεν επέδρασε στην αναπνευστική 
λειτουργία. 
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            Συγκεντρωτικά, οι επιδράσεις της σαλβουταµόλης είτε χορηγήθηκε µε 
φυσιολογικό είτε µε υψηλό αναπνεόµενο όγκο, στις µηχανικές ιδιότητες του 
αναπνευστικού συστήµατος και την καρδιακή συχνότητα  παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 7. Οι 6 εισπνοές σαλβουταµόλης και µε τους δύο τρόπους χορή-
γησης, οδήγησαν σε σηµαντική ελάττωση των δυναµικών και στατικών πιέ-
σεων, των  Rmax και Rmin και της PEEPi (ANOVA). Αυτές οι επιδράσεις 
ήταν εµφανείς  15 λεπτά µετά την χορήγηση του φαρµάκου και διατηρήθη-
καν σχετικά σταθερές για τουλάχιστον 60 λεπτά. Οµοίως, δεν παρατηρήθη-
καν σηµαντικές µεταβολές στην ∆R, την Cst,rs και τη HR σε κανένα χρονικό 
σηµείο µετά την χορήγηση της σαλβουταµόλης, είτε  αυτή χορηγήθηκε µε 
φυσιολογικό είτε µε υψηλό αναπνεόµενο όγκο.  
 
            Ο αναπνεόµενος όγκος δεν είχε σηµαντική επίδραση στην προκαλού-
µενη από τη σαλβουταµόλη βρογχοδιαστολή. Με φυσιολογικό αναπνεόµενο 
όγκο, η σαλβουταµόλη ελάττωσε τις Rmin κατά  18,1±5,8 %, 20,7±7,4 % και 
19,0±7,7 % από τις αρχικές τιµές στα 15, 30 και 60 λεπτά αντίστοιχα µετά 
την χορήγηση της. Οι αντίστοιχες τιµές µε υψηλό αναπνεόµενο όγκο  ήταν 
15,7±6,8 %, 15,5±6,9 % και 14,1±8,1 %. Παρόµοια, µε φυσιολογικό αναπνε-
όµενο όγκο η σαλβουταµόλη ελάττωσε τις Rmax κατά 11,6±8,3 %, 15,0±8,6 
% και 13,1±7,2 % από τις αρχικές τιµές στα 15, 30 και 60 λεπτά αντίστοιχα 
µετά την χορήγηση της, ενώ οι αντίστοιχες τιµές  µε υψηλό αναπνεόµενο ό-
γκο ήταν 10,0±7,2 %, 9,3±8,3 % και 11,5±9,9 %. Τα Σχήµατα 14 και 15 πα-
ρουσιάζουν τις µεταβολές στις µηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού  κάθε 
ασθενή όταν η σαλβουταµόλη χορηγήθηκε µε φυσιολογικό ή υψηλό αναπνε-
όµενο όγκο. 

 
ΣΣχχήήµµαα  1144..  ΑΑννττιισσττάάσσεειιςς  ττωωνν  ααεερρααγγωωγγώώνν  ((RRmmiinn))  σσεε  κκάάθθεε  αασσθθεεννήή  µµεεττάά  ττηη    χχοο--
ρρήήγγηησσηη  ττηηςς  σσααλλββοουυττααµµόόλληηςς..        ::µµεε  φφυυσσιιοολλοογγιικκόό,,          ::  υυψψηηλλόό  ααννααππννεεόόµµεεννοο  όό--
γγκκοο..  ΓΓιιαα  κκάάθθεε  αασσθθεεννήή  κκααιι  γγιιαα  κκάάθθεε  ττρρόόπποο  χχοορρήήγγηησσηηςς  οοιι  44  µµππάάρρεεςς  ααννττιισσττοοιι--
χχοούύνν  σσττιιςς  ααρρχχιικκέέςς  RRmmiinn  κκααιι  σσττιιςς  RRmmiinn  σστταα  1155,,  3300  κκααιι  6600  λλεεππττάά  µµεεττάά  ττηη  χχοορρήή--
γγηησσηη  ττοουυ  φφααρρµµάάκκοουυ..  
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ΣΣχχήήµµαα  1155..  ΟΟλλιικκέέςς  ααννττιισσττάάσσεειιςς  ττοουυ  ααννααππννεευυσσττιικκοούύ  σσυυσσττήήµµααττοοςς  ((RRmmaaxx))  σσεε  
κκάάθθεε  αασσθθεεννήή  µµεεττάά  ττηη    χχοορρήήγγηησσηη  ττηηςς  σσααλλββοουυττααµµόόλληηςς..        ::µµεε  φφυυσσιιοολλοογγιικκόό,,          ::  
υυψψηηλλόό  ααννααππννεεόόµµεεννοο  όόγγκκοο..  ΓΓιιαα  κκάάθθεε  αασσθθεεννήή  κκααιι  γγιιαα  κκάάθθεε  ττρρόόπποο  χχοορρήήγγηησσηηςς  οοιι  
44  µµππάάρρεεςς  ααννττιισσττοοιιχχοούύνν  σσττιιςς  ααρρχχιικκέέςς  RRmmaaxx  κκααιι  σσττιιςς  RRmmaaxx  σστταα  1155,,  3300  κκααιι  6600  
λλεεππττάά  µµεεττάά  ττηη  χχοορρήήγγηησσηη  ττοουυ  φφααρρµµάάκκοουυ..  

 
 

 
  

            Στους ασθενείς της µελέτης υπήρξε γραµµική συσχέτιση (r=0,54, 
p<0,05) µεταξύ των αντιστοίχων απαντήσεων των Rmin στην σαλβουταµό-
λη (µέσες τιµές απάντησης στα 15, 30 και 60 λεπτά) είτε το φάρµακο χορη-
γήθηκε µε φυσιολογικό είτε µε υψηλό αναπνεόµενο όγκο. Αυτό δηλώνει ότι 
η απάντηση των ασθενών στην σαλβουταµόλη ήταν σταθερή και ανεξάρτητη 
του τρόπου χορήγησης του φαρµάκου.  
 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
          Αυτή η µελέτη επιβεβαιώνει προηγούµενες µελέτες που έδειξαν ότι σε 
µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς µε οξεία έξαρση ΧΑΠ, οι Β2-αγωνιστές 
όταν χορηγούνται µε ∆Σ και αεροθάλαµο οδηγούν σε σηµαντική ελάττωση 
των εισπνευστικών αντιστάσεων (Rmin και Rmax).45,46,57  Αν και οι εκπνευ-
στικές αντιστάσεις δεν υπολογίστηκαν στην παρούσα µελέτη, αυτές πιθανά 
ελαττώθηκαν µετά την χορήγηση σαλβουταµόλης, όπως δηλώνεται από την 
σηµαντική ελάττωση της PEEPi  και της Pplateau, έµµεσων δεικτών της δυ-
ναµικής υπερδιάτασης. Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι η αύξηση του αναπνεόµε-
νου όγκου τουλάχιστον κατά 50 % κατά τη χορήγηση του φαρµάκου δεν 
βελτιώνει περαιτέρω την βρογχοδιασταλτική απάντηση. 
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            Οι ασθενείς εκτός ενός λάµβαναν κορτικοστεροειδή και αυτό το θε-
ραπευτικό σχήµα δεν τροποποιήθηκε κατά την διάρκεια της µελέτης. ∆εν πι-
στεύουµε όµως ότι η χορήγηση κορτικοστεροειδών επηρέασε τα αποτελέ-
σµατα της µελέτης. Οι ασθενείς λάµβαναν κορτικοστεροειδή για τουλάχιστον 
24 ώρες πριν την έναρξη της δοκιµασίας (οι περισσότεροι >48 ώρες).  Η χο-
ρήγηση κορτικοστεροειδών κατά την έξαρση της ΧΑΠ προκαλεί σηµαντική 
βρογχοδιαστολή που σχεδόν γίνεται η µέγιστη δυνατή σε 24 ώρες.65  Επίσης 
οι αρχικές τιµές (πριν την χορήγηση σαλβουταµόλης) των µηχανικών ιδιοτή-
των του αναπνευστικού συστήµατος και οι τιµές των αερίων δειγµάτων αρ-
τηριακού αίµατος παρέµειναν σταθερές κατά τις 6 ώρες της δοκιµασίας. Έτσι, 
σ’αυτούς τους ασθενείς, η αναπνευστική τους λειτουργία κατά την διάρκεια 
της µελέτης δεν φαίνεται να επηρεάστηκε σηµαντικά από άλλους παράγοντες 
εκτός της σαλβουταµόλης. 
 
             
            Σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς, οι βέλτιστες παράµετροι του α-
ναπνευστήρα κατά την διάρκεια χορήγησης των βρογχοδιασταλτικών µε ∆Σ 
και αεροθάλαµο δεν είναι γνωστές. Η χρήση χαµηλής εισπνευστικής ροής, ο 
υψηλός αναπνεόµενος όγκος (>500 ml), η υψηλή σχέση εισπνευστικού χρό-
νου προς ολικό χρόνο αναπνευστικού κύκλου και η προσθήκη 3-5 δευτερο-
λέπτων τελικο-εισπνευστικής παύσης προτάθηκαν σαν παράγοντες που αυξά-
νουν την αποτελεσµατικότητα της θεραπείας µέσω ∆Σ.13,14  Εντούτοις, αυτές 
οι προτάσεις στηρίχθηκαν κυρίως σε in vitro µελέτες25 και πιθανά να µην έ-
χουν κλινική εφαρµογή. Σε πρόσφατη µελέτη δείξαµε ότι η χρησιµοποίηση 
τελικο-εισπνευστικής παύσης  5 δευτερολέπτων, δεν βελτιώνει το βρογχοδια-
σταλτικό  αποτέλεσµα των 6 εισπνοών σαλβουταµόλης.66 Η παρούσα  µελέτη  
έδειξε ότι όταν η εισπνευστική ροή διατηρηθεί  σταθερή, η αύξηση του ανα-
πνεόµενου όγκου τουλάχιστον κατά 50 % δεν έχει καµµία επιπλέον επίδραση 
στην προκαλούµενη από την σαλβουταµόλη βρογχοδιαστολή, όταν το φάρ-
µακο χορηγείται µέσω ∆Σ και αεροθαλάµου. 
 
             
            Η αύξηση του αναπνεόµενου όγκου σε συνθήκες σταθερής εισπνευ-
στικής ροής, οδηγεί και σε αύξηση του εισπνευστικού χρόνου. Οι αυξήσεις 
αυτές σχετίζονται µε σηµαντική αύξηση της εναπόθεσης του βρογχοδιασταλ-
τικού στο κατώτερο αναπνευστικό σύστηµα.24,25 Αν και στην παρούσα µελέ-
τη δεν µετρήθηκε η εναπόθεση του φαρµάκου στο κατώτερο αναπνευστικό, 
είναι λογικό να θεωρούµε ότι µε τη χρήση υψηλού αναπνεόµενου όγκου και 
µεγαλύτερου εισπνευστικού χρόνου αυτή ευνοήθηκε.24,25  Το γιατί αυτό δεν 
συνδυάστηκε µε καλύτερο βρογχοδιασταλτικό αποτέλεσµα δεν είναι ξεκάθα-
ρο. 
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             Η χρήση αεροθαλάµου µεγάλου όγκου, η τιµή και το σχήµα της ει-
σπνευστικής ροής, αναπνεόµενος όγκος >500 ml, ο χρόνος χορήγησης και η 
σχετικά υψηλή δόση σαλβουταµόλης πιθανά να οδήγησαν στο µέγιστο 
βρογχοδιασταλτικό αποτέλεσµα. Έτσι, υπ’ αυτές τις συνθήκες είναι πιθανόν 
ότι η αύξηση του αναπνεόµενου όγκου να µην αποτελεί σηµαντικό παράγο-
ντα που επηρεάζει τη βρογχοδιαστολή. Αν και ο σχεδιασµός της µελέτης δεν 
µπορεί να ξεκαθαρίσει περαιτέρω τους πιθανούς παράγοντες που επηρέασαν 
την απάντηση, η δόση της σαλβουταµόλης πιθανά να κατέχει τον κύριο ρό-
λο. Επιπλέον, έχει δειχθεί ότι σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς µε ΧΑΠ, η 
ελάττωση των αντιστάσεων των αεραγωγών µε 4 εισπνοές σαλβουταµόλης 
(90µg/εισπνοή) είναι συγκρίσιµη µε αυτήν της αθροιστικής δόσης των 28 ει-
σπνοών.46 Έτσι, είναι πιθανόν ότι οι 6 εισπνοές σαλβουταµόλης που χρησι-
µοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη, οδηγώντας σε σχεδόν µέγιστο βρογχο-
διασταλτικό αποτέλεσµα, να κάλυψαν την οποιαδήποτε επίδραση της αύξη-
σης του αναπνεόµενου όγκου στην βρογχοδιαστολή από την σαλβουταµόλη. 
 
                        ΣΣυυννοοψψίίζζοοννττααςς,,  ηη  ππααρροούύσσαα  µµεελλέέττηη  ααπποοδδεειικκννύύεειι  όόττιι  σσεε  µµηηχχααννιικκάά  ααεερριι--
ζζόόµµεεννοουυςς  αασσθθεεννεείίςς  µµεε  οοξξεείίαα  έέξξααρρσσηη    ΧΧΑΑΠΠ,,  οοιι  66  εειισσππννοοέέςς  σσααλλββοουυττααµµόόλληηςς  όό--
τταανν  χχοορρηηγγοούύννττααιι  µµεε  ∆∆ΣΣ  κκααιι  ααεερροοθθάάλλααµµοο  οοδδηηγγοούύνν  σσεε  σσηηµµααννττιικκήή  ββρροογγχχοοδδιιαα--
σσττοολλήή  πποουυ  δδιιααρρκκεείί  γγιιαα  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  6600  λλεεππττάά..  ΗΗ  ααύύξξηησσηη  ττοουυ  ααννααππννεεόόµµεεννοουυ  
όόγγκκοουυ  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  κκααττάά  5500  %%  δδεενν  έέχχεειι  κκααµµµµίίαα  εεππιιππλλέέοονν  εεππίίδδρραασσηη  σσττηηνν  
ββρροογγχχοοδδιιαασσττααλλττιικκήή  ααππάάννττηησσηη..  ΈΈττσσιι,,  δδεενν  ππρροοττεείίννεεττααιι  ηη  ααύύξξηησσηη  ττοουυ  ααννααππννεεόό--
µµεεννοουυ  όόγγκκοουυ  κκααττάά  ττηηνν  χχοορρήήγγηησσηη  ττωωνν  ββρροογγχχοοδδιιαασσττααλλττιικκώώνν  σσεε  ππααθθηηττιικκάά  ααεερριι--
ζζόόµµεεννοουυςς  αασσθθεεννεείίςς  µµεε  ααπποοφφρραακκττιικκήή  ννόόσσοο..  ΕΕξξαασσφφααλλίίζζοοννττααςς  εεππααρρκκήή  δδόόσσηη  
ββρροογγχχοοδδιιαασσττααλλττιικκώώνν  κκααιι  σσωωσσττήή  ττεεχχννιικκήή  χχοορρήήγγηησσηηςς  ((χχρρήήσσηη  ααεερροοθθααλλάάµµοουυ  µµεε--
γγάάλλοουυ  όόγγκκοουυ  κκααιι  χχοορρήήγγηησσηη  ττοουυ  ννεεφφεελλώώµµααττοοςς  ααµµέέσσωωςς  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  εειι--
σσππννεευυσσττιικκήήςς  ρροοήήςς  ααππόό  ττοονν  ααννααππννεευυσσττήήρραα))  εεππιιττυυγγχχάάννεεττααιι  σσηηµµααννττιικκήή  ββρροογγχχοο--
δδιιαασσττοολλήή  χχωωρρίίςς  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ππααρρααµµέέττρρωωνν  ττοουυ  ααννααππννεευυσσττήήρραα..    
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ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  33..  ΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΒΒΡΡΟΟΓΓΧΧΟΟ∆∆ΙΙΑΑΣΣΤΤΑΑΛΛΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΜΜΕΕ  
∆∆ΟΟΣΣΙΙΜΜΕΕΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΣΣΕΕ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΑΑΕΕΡΡΙΙΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥΣΣ  
ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ  ΜΜΕΕ  ΧΧΑΑΠΠ::  ΕΕΠΠΙΙ∆∆ΡΡΑΑΣΣΗΗ    ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  
ΕΕΙΙΣΣΠΠΝΝΕΕΥΥΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΡΡΟΟΗΗΣΣ  

 

 

 ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

 

            Μελετήθηκαν 18 ασθενείς (13 άνδρες και 5 γυναίκες) µε ΧΑΠ που 
υποβλήθηκαν σε µηχανικό αερισµό λόγω οξείας έξαρσης της χρόνιας απο-
φρακτικής νόσου των αεραγωγών τους. Όλοι οι ασθενείς είχαν προηγουµέ-
νως διαγνωσµένη ΧΑΠ.62 Αποκλείστηκαν από την µελέτη ασθενείς µε ιστο-
ρικό βρογχικού ασθµατος. 

 

            Οι ασθενείς µελετήθηκαν σε ηµικαθιστή θέση, σε χρονική περίοδο 
που ήταν κλινικά σταθεροί, 2-3 µέρες µετά την έναρξη του µηχανικού αερι-
σµού. Όλοι οι ασθενείς ήταν διασωληνωµένοι µε τραχειοσωλήνα εσωτερικής 
διαµέτρου 8-9 mm, υπό καταστολή µε προποφόλη και φεντανύλη, σε µηχανι-
κό αερισµό ελεγχόµενου όγκου µε αναπνευστήρα EVITA 2 (Drager, Lubeck, 
Germany) ή Servo 300 (Siemens,Solna,Sweden).  

 

            H διασφάλιση της έλλειψης της δραστηριότητας των αναπνευστικών 
µυών βασίστηκε σε ειδικά κριτήρια, όπως η έλλειψη αρνητικής εκτροπής της 
πίεσης των αεραγωγών (Paw), η σταθεροποίηση της κυµατοµορφής της Paw 
στην αρχή της εισπνοής, η σταθερότητα της Ppeak από αναπνοή σε αναπνοή 
και η εκθετική κλίση της καµπύλης της εκπνευστικής ροής.63 Ο αναπνευστή-
ρας ρυθµίστηκε να χορηγεί συγκεκριµένο αναπνεόµενο όγκο (8 ml/kg) µε τε-
τράγωνο σχήµα εισπνευστικής ροής, χωρίς τελικο-εισπνευστική παύση. H ει-
σπνευστική ροή ρυθµίστηκε µεταξύ 0,55-0,65 L/sec.  

 

            Ο κατά λεπτόν αερισµός ρυθµίστηκε σε κάθε ασθενή µε στόχο ώστε 
το pH του αρτηριακού αίµατος να είναι φυσιολογικό και να παραµένει στα-
θερό καθ’ όλη την διάρκεια της µελέτης. Η θετική τελικο-εκπνευστική πίεση 
(PEEP) ρυθµίστηκε στο µηδέν.Τα φυσικά χαρακτηριστικά των ασθενών και 
οι αρχικές παράµετροι του αναπνευστήρα παρουσιάζονται στον Πίνακα 8. 
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            Η ροή κατά την διάνοιξη των αεραγωγών µετρήθηκε µε θερµαινόµε-
νο πνευµοταχογράφο (Hans-Rudolf 3700, KS, USA) και µετατροπέα διαφο-
ρικής πίεσης (Micro-Switch 140 PC; Honeywell) τοποθετηµένο µεταξύ του 
τραχειοσωλήνα και του αναπνευστήρα. Η µέτρηση του όγκου προήλθε από 
ηλεκτρονική ολοκλήρωση της µέτρησης της ροής. Η Paw µετρήθηκε µε 
µορφοµετατροπέα πίεσης (Micro-Switch 140 PC; Honeywell) από πλάγιο 
σηµείο µεταξύ του πνευµοταχογράφου και του τραχειοσωλήνα. Όλα τα σή-
µατα ελήφθησαν ως δείγµατα στα 150 Hz (Windaq Instruments, Akron, OH, 
USA) και αποθηκεύτηκαν σε δισκέτα για περαιτέρω ανάλυση. 
 
           Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν : 2 (8 ασθενείς, πρωτό-
κολλο Α) ή 6 εισπνοές σαλβουταµόλης (10 ασθενείς, πρωτόκολλο Β) είτε µε 
ελεγχόµενο αερισµό σταθερού όγκου είτε ελεγχόµενο αερισµό σταθερής πί-
εσης. Στον ελεγχόµενο αερισµό σταθερού όγκου, οι παράµετροι του ανα-
πνευστήρα διατηρήθηκαν σταθεροί στις αρχικές τιµές (Πίνακας 8), ενώ στον 
ελεγχόµενο αερισµό σταθερής πίεσης, το επίπεδο της πίεσης ρυθµίσθηκε 
ώστε να χορηγείται σε κάθε ασθενή αναπνεόµενος όγκος παρόµοιος αυτού 
του µοντέλου του ελεγχόµενου όγκου. Ο εισπνευστικός χρόνος διατηρήθηκε 
σταθερός. Κατ’αυτόν τον τρόπο, κατά τη χορήγηση της σαλβουταµόλης η 
µόνη παράµετρος που µεταβαλόταν ήταν το σχήµα της εισπνευστικής ροής 
(τετραγωνικό σχήµα στον ελεγχόµενο αερισµό σταθερού όγκου και επιβρα-
δυνόµενο σχήµα στον ελεγχόµενο αερισµό σταθερής πίεσης). Μετά 6 ώρες 
οι ασθενείς έλαβαν το φάρµακο (2 ή 6 εισπνοές σαλβουταµόλης, αναλόγως 
του πρωτοκόλλου) µε τον εναλλακτικό τρόπο χορήγησης.  

 
        

ΠΠίίνναακκααςς  88..  ΑΑρρχχιικκέέςς  ππααρράάµµεεττρροοιι  ττοουυ  ααννααππννεευυσσττήήρραα  --  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά
αασσθθεεννώώνν    
 
     Ηλικία         FiO2             Vt               V’                 RR           TI/Ttot       VE 
     έτη               %                  L              L/sec       αναπνοές/λεπτό                L/min    
 
Α  70,68�10,8   0,35�0,05    0,50�0,08     0,58�0,02      10,3�0,5       0,27�0,06     5,2�0,3 
Β  70,0  �6,6     0,38�0,07    0,54�0,06     0,60�0,02      11,1�0,9       0,22�0,02     5,9�0,5 
 
  
Τα δεδοµένα εκφράζονται σαν µέσες τιµές � σταθερή απόκλιση.FiO2:% συγκέ-
ντρωση εισπνεόµενου Ο2, Vt: αναπνεόµενος όγκος,V’: εισπνευστική ροή,TI/Ttot: 
εισπνευστικός προς ολικό χρόνο αναπνευστικού κύκλου,VE: κατά λεπτόν αερισµός,
Α: πρωτόκολλο Α (200 γ), Β: πρωτόκολλο Β (600 γ). 
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            Κάθε εισπνοή περιείχε 100γ σαλβουταµόλης και χορηγήθηκε µε ∆Σ 
(Aerolin inhaler, Glaxo Wellcome, Nottingham, UK). Το κάνιστρο της ∆Σ 
προσαρµόστηκε σε αεροθάλαµο (ACE, Diemolding Healthcare Division, 
NY,USA) τοποθετηµένο στο εισπνευστικό σκέλος του αναπνευστικού κυ-
κλώµατος, µόλις πριν το Υ-συνδετικό του αναπνευστήρα. Η προσαρµογή του 
κανίστρου έγινε στο εγγύς προς τον ασθενή άκρο του αεροθαλάµου και παρά 
την αντίθετη φορά του νεφελώµατος, η εισπνευστική ροή το κατηύθυνε προς 
τον τραχειοσωλήνα.Το κάνιστρο της ∆Σ ανακινούνταν  πριν κάθε χρήση και 
κάθε εισπνοή εχορηγείτο ανά 20-30 δευτερόλεπτα, αµέσως πριν την έναρξη 
της εισπνευστικής ροής από τον αναπνευστήρα. Μεταξύ των εισπνοών ο α-
ναπνευστήρας ρυθµιζόταν στις αρχικές του παραµέτρους.  

 

            Η χορήγηση βρογχοδιασταλτικών είχε παρακρατηθεί  τουλάχιστον 6 
ώρες πριν την έναρξη της δοκιµασίας.Όλοι οι ασθενείς λάµβαναν κορτικο-
στεροειδή (µεθυλπρεδνιζολόνη 240 mg / µέρα ενδοφλέβια) και αυτό δεν τρο-
ποποιήθηκε κατά την διάρκεια της µελέτης. Κανένας από τους ασθενείς δεν 
έλαβε θεοφυλλίνη. Ανάλυση αερίων αρτηριακού αίµατος προηγήθηκε κάθε 
χορήγησης του φαρµάκου. Χρησιµοποιήθηκε επίσης συνεχής µέτρηση του 
κορεσµού της αιµοσφαιρίνης του αρτηριακού αίµατος σε οξυγόνο (SaO2) ( 
Critikon, Tampa, Fla, USA). 

 

            Οι µηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήµατος και η καρδια-
κή συχνότητα (HR) υπολογίστηκαν πριν (αρχικές τιµές) και 15, 30 και 60 λε-
πτά µετά την χορήγηση των  εισπνοών του φαρµάκου. Οι µηχανικές ιδιότητες 
του αναπνευστικού συστήµατος µετρήθηκαν µε την µέθοδο της απόφραξης 
των αεραγωγών όπως και στην µελέτη 1 και 2.47,48 Οι  τιµές των Rmax και 
Rmin διορθώθηκαν λαµβάνοντας υπόψιν το χρόνο σύγκλεισης της βαλβίδας 
απόφραξης του αναπνευστήρα.64 Η αντίσταση του τραχειοσωλήνα δεν υπο-
λογίστηκε γιατί κάθε ασθενής είχε ως σηµείο αναφοράς τον εαυτό του. 
 
 
            Τα δεδοµένα αναλύθηκαν µε κατά ζεύγη δοκιµασία-t ανάλυση, µη 
παραµετρικό  Mann-Whitney U-test και πολυπαραγοντική ανάλυση της µε-
ταβλητότητας για επαναλαµβανόµενες µετρήσεις (ANOVA). Όταν η τιµή F 
ήταν στατιστικά σηµαντική, ακολουθήθηκε η δοκιµασία Tukey για αναγνώ-
ριση σηµαντικών διαφορών. Τιµές p<0,05 θεωρήθηκαν στατιστικά σηµαντι-
κές. Τα δεδοµένα εκφράστηκαν ως µέση τιµή ± σταθερή απόκλιση. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
            Οι αρχικές µετρήσεις των µηχανικών ιδιοτήτων του αναπνευστικού 
συστήµατος και της καρδιακής συχνότητας πριν τη χορήγηση των εισπνοών 
(2 ή 6 ) της σαλβουταµόλης παρουσιάζονται στον πίνακα  9 και 10.  

 
 
 

ΠΠίίνναακκααςς  99..  ΠΠρρωωττόόκκοολλλλοο  ΑΑ..  ΠΠιιέέσσεειιςς  ααεερρααγγωωγγώώνν,,  µµηηχχααννιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  αανναα--
ππννεευυσσττιικκοούύ  σσυυσσττήήµµααττοοςς  κκααιι  κκααρρδδιιαακκήή  σσυυχχννόόττηητταα  ππρριινν  κκααιι  1155,,3300  κκααιι  6600  λλεεππττάά  
µµεεττάά  ττηη  χχοορρήήγγηησσηη  220000  γγ  σσααλλββοουυττααµµόόλληηςς,,  µµεε  εελλεεγγχχόόµµεεννοο  ααεερριισσµµόό  σσττααθθεερροούύ  
όόγγκκοουυ  ήή  σσττααθθεερρήήςς  ππίίεεσσηηςς..    

  
   Ελεγχόµενος αερισµός σταθερού όγκου Ελεγχόµενος αερισµός σταθερής πίεσης 
Α 15 min 30 min  60 min Α 15 min 30 min 60 min 

Ppeak  30.4�3.8 26.6�4.6* 26.4�4.6* 26.4�4.6* 30.8�4.7 26.8�5.2* 26.8�5.2* 27.4�5.2* 
P1 17.8�3.6 15.9�4.0* 15.7�4.1* 15.7�4.1* 18.2�4.8 16.3�4.7* 16.1�4.9* 16.2�4.7* 
Pp   14.7�3.8 12.9�4.0* 12.8�4.2* 12.7�4.2* 15.2�5.0 13.3�4.8* 13.1�4.9* 13.1�4.9* 
Rmin 21.0�2.4 17.9�3.3* 17.9�2.6* 17.9�2.6* 21.2�3.3 17.6�3.2* 17.9�2.6 18.5�2.9* 
RRmax 26.3�2.9 22.8�3.6* 22.8�2.7* 22.8�2.7 26.3�2.9 22.4�3.3* 22.8�2.8* 23.7�3.2* 
∆∆R  5.3�1.0 4.9�0.8 4.9�0.8 4.9�0.8 5.2�1.1 4.9�0.8 4.9�0.9 5.2�1.0 
CCrs,st 60.8�16.7 63.0�21.8 64.8�21.6 64.5�21.5 63.2�23.9 65.2�25.3 66.0�25.1 66.2�25.1 
PPEEP
i 

5.5�1.8 3.8�1.2* 3.8�1.2* 3.8�1.2* 5.9�2.3 4.2�1.9* 4.1�1.8* 4.1�1.3* 

HHR 78.3�15.8 78.9�16.8 79.1�16.0 79.8�17.3 77.5�18.1 79.0�18.3 79.3�17.6 78.8�17.1 
 

Τα δεδοµένα εκφράζονται σαν µέσες τιµές � σταθερή απόκλιση. Α: αρχικές τι-
µές.*:σηµαντική διαφορά από τις αρχικές τιµές ( p<0,05 ).  

 
 
 
          

  ΠΠίίνναακκααςς  1100..  ΠΠρρωωττόόκκοολλλλοο  ΒΒ..  ΠΠιιέέσσεειιςς  ααεερρααγγωωγγώώνν,,  µµηηχχααννιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  αανναα--
ππννεευυσσττιικκοούύ  σσυυσσττήήµµααττοοςς  κκααιι  κκααρρδδιιαακκήή  σσυυχχννόόττηητταα  ππρριινν  κκααιι  1155,,3300  κκααιι  6600  λλεεππττάά  
µµεεττάά  ττηη  χχοορρήήγγηησσηη  660000  γγ  σσααλλββοουυττααµµόόλληηςς,,  µµεε  εελλεεγγχχόόµµεεννοο  ααεερριισσµµόό  σσττααθθεερροούύ  
όόγγκκοουυ  ήή  σσττααθθεερρήήςς  ππίίεεσσηηςς....      

   
 Ελεγχόµενος αερισµός σταθερού όγκου Ελεγχόµενος αερισµός σταθερής πίεσης 
 A 15 min 30 min  60 min A 15 min 30 min 60 min 

Ppeak  35.�4.7 31.1�5.3* 31.7�4.6* 31.8�5.1* 35.3�5.3 30.8�4.0* 30.8�4.5* 30.8�3.8* 
P1  24.9�3.8 22.3�4.1 22.8�3.5 23.0�4.1* 24.6�5.0 22.1�3.5* 22.0�3.8* 22.0�3.0* 
Pp   21.5�3.0 19.0�3.7* 19.6�3.2 19.6�3.6* 20.9�4.0 18.9�2.8* 18.9�3.3* 19.0�2.6* 
Rmin 18.4�2.9 14.8�2.9* 14.8�2.5* 14.8�2.5* 17.9�3.7 14.5�3.4* 14.7�3.0* 14.7�3.1* 
Rmax 24.0�3.7 20.2�3.6* 20.2�3.3* 20.4�3.3* 24.1�3.6 19.9�3.6* 20.0�3.2* 19.7�3.2* 
∆R  5.7�2.3 5.4�2.1 5.4�2.1 5.7�1.8 6.2�2.5 5.4�2.1 5.2�2.1 5.0�2.0 
Crs,st 44.6�12.6 45.5�16.2 43.2�13.4 43.1�15.4 45.3�15.8 44.8�18.0 44.2�18.7 42.0�12.1 
PEEPi 8.7�2.5 6.3�2.6* 6.4�2.6* 6.1�2.7* 8.0�1.9 5.8�1.6* 5.5�1.8* 5.6�1.7* 
HR 84.6�15.6 89.2�16.6* 91.4�16.4* 90.5�16.6* 83.3�14.5 87.3�16.1 88.0�16.3* 87.9�17.1* 

 
 

Τα δεδοµένα εκφράζονται σαν µέσες τιµές � σταθερή απόκλιση. Α: αρχικές τι-
µές.*:σηµαντική διαφορά από τις αρχικές τιµές ( p<0,05 ).  
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            Και στα δύο πρωτόκολλα, δεν υπήρξε καµµία σηµαντική διαφορά σε 
καµµία αρχική µεταβλητή µεταξύ των τρόπων  χορήγησης του φαρµάκου 
(ANOVA). Επιπλέον, και στα δύο πρωτόκολλα, οι αρχικές τιµές των δειγµά-
των αρτηριακού αίµατος δεν διέφεραν σηµαντικά µεταξύ των δύο τρόπων 
χορήγησης της σαλβουταµόλης  (κατά ζεύγη δοκιµασία-t). 
 
            Στο πρωτόκολλο Α, όταν 2 εισπνοές  σαλβουταµόλης χορηγήθηκαν 
µε ελεγχόµενο αερισµό σταθερού όγκου, οι αρχικές τιµές της µερικής πίεσης 
του αρτηριακού αίµατος σε οξυγόνο (PaO2) και της µερικής πίεσης του αρ-
τηριακού αίµατος σε διοξείδιο του άνθρακα (PaCO2) ήταν 67,3±4,9 και 
56,2±7,9 mmHg αντίστοιχα, ενώ οι αντίστοιχες τιµές µε ελεγχόµενο αερισµό 
σταθερής πίεσης ήταν 69,8 ±7,7 και 59,6±9,9 mmHg. Στο πρωτόκολλο Β, 
όταν 6 εισπνοές  σαλβουταµόλης χορηγήθηκαν µε ελεγχόµενο αερισµό στα-
θερού όγκου, οι αρχικές τιµές της µερικής πίεσης του αρτηριακού αίµατος σε 
οξυγόνο (PaO2) και της µερικής πίεσης του αρτηριακού αίµατος σε διοξείδιο 
του άνθρακα (PaCO2) ήταν 76,3±7,2 και 64,3±7,8 mmHg αντίστοιχα, ενώ οι 
αντίστοιχες τιµές µε ελεγχόµενο αερισµό σταθερής πίεσης ήταν 73,2 ±10,0 
και 61,5±8,7 mmHg.  
 
            Παροµοίως, οι τιµές των µηχανικών ιδιοτήτων του αναπνευστικού 
συστήµατος και οι τιµές των δειγµάτων αρτηριακού αίµατος πριν τη χορήγη-
ση του φαρµάκου, δεν διέφεραν µεταξύ τους κατά τις 6 ώρες της δοκιµασίας 
(κατά ζεύγη δοκιµασία-t, p >0,05). Στο πρωτόκολλο Α, στο πρώτο τµήµα της 
µελέτης οι τιµές των Rmin και Rmax  πριν τη χορήγηση του φαρµάκου ήταν 
20,6±2,9 και 25,8±3,2 cmH2O/L/sec αντίστοιχα, ενώ οι αντίστοιχες τιµές µε-
τά 6 ώρες ήταν  20,8±2,3 και 26,5±3,1 cmH2O/L/sec. Στο πρωτόκολλο Β, 
στο πρώτο τµήµα της µελέτης οι τιµές των Rmin και Rmax  πριν τη χορήγη-
ση του φαρµάκου ήταν 18,8±3,5 και 24,5±3,7 cmH2O/L/sec αντίστοιχα, ενώ 
οι αντίστοιχες τιµές µετά 6 ώρες ήταν  17,5±3,6 και 23,6±3,6 cmH2O/L/sec, 
υποδηλώνοντας ότι κανένας άλλος παράγοντας εκτός της σαλβουταµόλης δεν 
επέδρασε στην αναπνευστική λειτουργία. 
 
            Στα πρωτόκολλα Α και Β, οι µέσες τιµές πίεσης µε τις οποίες χορηγή-
θηκε αναπνεόµενος όγκος παρόµοιος αυτού στον ελεγχόµενο αερισµό σταθε-
ρού όγκου, ήταν 22,0±4,2 και 31,2±4,6 cmH2O αντίστοιχα. Στον ελεγχόµενο 
αερισµό σταθερής πίεσης (επιβραδυνόµενο σχήµα εισπνευστικής ροής) στην 
αρχή της εισπνοής, η ροή ήταν υψηλότερη από την τετραγωνική ροή του µο-
ντέλου του σταθερού όγκου κατά 0,8 ±0,2 και 0,58 ±0,02 L/sec, αντίστοιχα 
στα  πρωτόκολλα Α και Β.  
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            Στον ελεγχόµενο αερισµό σταθερής πίεσης, στο τέλος  της εισπνοής, 
η ροή ήταν χαµηλώτερη από την τετραγωνική ροή του µοντέλου του σταθε-
ρού όγκου κατά 0,31 ±0,2 και 0,38 ±0,1 L/sec, αντίστοιχα στα  πρωτόκολλα 
Α και Β.  
            Συγκεντρωτικά, οι επιδράσεις της σαλβουταµόλης είτε χορηγήθηκε 
µε τετραγωνικό σχήµα εισπνευστικής ροής (ελεγχόµενος αερισµός σταθερού 
όγκου) είτε µε επιβραδυνόµενο σχήµα (ελεγχόµενος αερισµός σταθερής πίε-
σης), στις µηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήµατος και την καρ-
διακή συχνότητα  παρουσιάζονται στον πίνακα 11 και 12 (πρωτόκολλα Α 
και Β αντίστοιχα). Οι 2 ή 6 εισπνοές σαλβουταµόλης και µε τους δύο τρό-
πους χορήγησης, οδήγησαν σε σηµαντική ελάττωση των δυναµικών και στα-
τικών πιέσεων, των  Rmax και Rmin και της PEEPi (ANOVA). Αυτές οι επι-
δράσεις ήταν εµφανείς  15 λεπτά µετά την χορήγηση του φαρµάκου και δια-
τηρήθηκαν σχετικά σταθερές για τουλάχιστον 60 λεπτά. Οµοίως, δεν παρα-
τηρήθηκαν σηµαντικές µεταβολές στην ∆R και την Cst,rs σε κανένα χρονικό 
σηµείο µετά την χορήγηση της σαλβουταµόλης, είτε  αυτή χορηγήθηκε µε 
τετραγωνικό είτε µε επιβραδυνόµενο σχήµα εισπνευστικής ροής. Η καρδιακή 
συχνότητα παρέµεινε σχετικά σταθερή στο πρωτόκολλο Α (Πίνακας 11), 
ενώ παρουσίασε µια µικρή αλλά σηµαντική αύξηση στο πρωτόκολλο Β (Πί-
νακας 12). 
 
            Ανεξάρτητα από τη δόση της σαλβουταµόλης, το σχήµα της εισπνευ-
στικής ροής  δεν είχε καµµία σηµαντική επίδραση στην προκαλούµενη από 
τη σαλβουταµόλη βρογχοδιαστολή. Τα Σχήµατα 16 (πρωτόκολλο Α) και 17 
(πρωτόκολλο Β) παρουσιάζουν για κάθε ασθενή τις αρχικές Rmin και τις 
Rmin στα 60 λεπτά, είτε η σαλβουταµόλη χορηγήθηκε µε τετραγωνικό είτε 
µε επιβραδυνόµενο σχήµα  εισπνευστικής ροής. 
 
            Στους ασθενείς της µελέτης ανεξαρτήτως πρωτοκόλλου, υπήρξε ση-
µαντική γραµµική συσχέτιση µεταξύ των αντιστοίχων απαντήσεων των 
Rmin στην σαλβουταµόλη είτε το φάρµακο χορηγήθηκε µε τετραγωνικό είτε 
µε επιβραδυνόµενο σχήµα εισπνευστικής ροής (Σχήµατα 18, 19). Αυτό δη-
λώνει ότι η απάντηση των ασθενών στην σαλβουταµόλη ήταν σταθερή και 
ανεξάρτητη του τρόπου χορήγησης του φαρµάκου. Στο πρωτόκολλο Α, ένας 
ασθενής δεν εµφάνισε βρογχοδιασταλτικό αποτέλεσµα και µε τους δύο τρό-
πους χορήγησης του φαρµάκου, ενώ ένας άλλος  ανταποκρίθηκε µόνο όταν η 
σαλβουταµόλη χορηγήθηκε µε τετραγωνικό σχήµα εισπνευστικής ροής 
(Σχήµατα 16, 18). Στο πρωτόκολλο Β, ένας ασθενής ανταποκρίθηκε µόνο 
όταν η σαλβουταµόλη χορηγήθηκε µε τετραγωνικό σχήµα εισπνευστικής 
ροής (Σχήµατα 17, 19).    
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ΣΣχχήήµµαα  1166..  ΠΠρρωωττόόκκοολλλλοο  ΑΑ..  ΑΑννττιισσττάάσσεειιςς  ττωωνν  ααεερρααγγωωγγώώνν  ((RRmmiinn))  σσεε    κκάάθθεε  
αασσθθεεννήή  µµεεττάά  ττηη    χχοορρήήγγηησσηη  220000  γγ    σσααλλββοουυττααµµόόλληηςς..        ::µµεε  ττεεττρρααγγωωννιικκόό,,          ::  µµεε  
εεππιιββρρααδδυυννόόµµεεννοο  σσχχήήµµαα  εειισσππννεευυσσττιικκήήςς  ρροοήήςς..  ΓΓιιαα  κκάάθθεε  αασσθθεεννήή  κκααιι  γγιιαα  κκάάθθεε  
ττρρόόπποο  χχοορρήήγγηησσηηςς  οοιι  δδύύοο  µµππάάρρεεςς  ααννττιισσττοοιιχχοούύνν  σσττιιςς  ααρρχχιικκέέςς  RRmmiinn  κκααιι  σσττιιςς  
RRmmiinn  6600  λλεεππττάά  µµεεττάά  ττηη  χχοορρήήγγηησσηη  ττοουυ  φφααρρµµάάκκοουυ..  

 

 
 
 

ΣΣχχήήµµαα  1177..  ΠΠρρωωττόόκκοολλλλοο  ΒΒ..  AAννττιισσττάάσσεειιςς  ττωωνν  ααεερρααγγωωγγώώνν  ((RRmmiinn))  σσεε  κκάάθθεε  αα--
σσθθεεννήή  µµεεττάά  ττηη    χχοορρήήγγηησσηη  660000  γγ    σσααλλββοουυττααµµόόλληηςς..          ::  µµεε  ττεεττρρααγγωωννιικκόό,,          ::  µµεε  
εεππιιββρρααδδυυννόόµµεεννοο  σσχχήήµµαα  εειισσππννεευυσσττιικκήήςς  ρροοήήςς..  ΓΓιιαα  κκάάθθεε  αασσθθεεννήή  κκααιι  γγιιαα  κκάάθθεε  
ττρρόόπποο  χχοορρήήγγηησσηηςς  οοιι  δδύύοο  µµππάάρρεεςς  ααννττιισσττοοιιχχοούύνν  σσττιιςς  ααρρχχιικκέέςς  RRmmiinn  κκααιι  σσττιιςς  
RRmmiinn  σστταα  6600  λλεεππττάά  µµεεττάά  ττηη  χχοορρήήγγηησσηη  ττοουυ  φφααρρµµάάκκοουυ..  
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ΣΣχχήήµµαα  1188..  ΠΠρρωωττόόκκοολλλλοο  ΑΑ..  ΣΣυυσσχχέέττιισσηη    ττωωνν    µµέέσσωωνν  ττιιµµώώνν  ττωωνν    ααννττιισσττάάσσεεωωνν  
ττωωνν  ααεερρααγγωωγγώώνν    ((RRmmiinn))  ((%%  ααππόό  ττιιςς  ααρρχχιικκέέςς  ττιιµµέέςς))  µµεεττάά  ττηη    χχοορρήήγγηησσηη  220000  γγ    
σσααλλββοουυττααµµόόλληηςς,,  µµεε  ττεεττρρααγγωωννιικκόό  ((VVCC))  ήή  µµεε  εεππιιββρρααδδυυννόόµµεεννοο  σσχχήήµµαα    εειισσππννεευυ--
σσττιικκήήςς  ρροοήήςς  ((PPCC))..  ΜΜέέσσεεςς  ττιιµµέέςς  µµεεττααββοολλώώνν  ττωωνν  RRmmiinn  σστταα  1155,,  3300  κκααιι  6600  λλεεππττάά  
µµεεττάά  ττηη  χχοορρήήγγηησσηη  ττοουυ  φφααρρµµάάκκοουυ..________::  γγρρααµµµµήή  ππααλλιιννδδρρόόµµηησσηηςς,,  --------::  ιιδδεεααττήή  
γγρρααµµµµήή  ((rr==00,,9922,,  pp<<00,,0055))..  
 

 
 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
ΣΣχχήήµµαα  1199..  ΠΠρρωωττόόκκοολλλλοο  ΒΒ..  ΣΣυυσσχχέέττιισσηη    ττωωνν    µµέέσσωωνν  ττιιµµώώνν  ττωωνν    ααννττιισσττάάσσεεωωνν  
ττωωνν  ααεερρααγγωωγγώώνν    ((RRmmiinn))  ((%%  ααππόό  ττιιςς  ααρρχχιικκέέςς  ττιιµµέέςς))  µµεεττάά  ττηη    χχοορρήήγγηησσηη  660000  γγ    
σσααλλββοουυττααµµόόλληηςς,,  µµεε  ττεεττρρααγγωωννιικκόό  ((VVCC))  ήή  µµεε  εεππιιββρρααδδυυννόόµµεεννοο  σσχχήήµµαα    εειισσππννεευυ--
σσττιικκήήςς  ρροοήήςς  ((PPCC))..  ΜΜέέσσεεςς  ττιιµµέέςς  µµεεττααββοολλώώνν  ττωωνν  RRmmiinn  σστταα  1155,,  3300  κκααιι  6600  λλεεππττάά  
µµεεττάά  ττηη  χχοορρήήγγηησσηη  ττοουυ  φφααρρµµάάκκοουυ..________::  γγρρααµµµµήή  ππααλλιιννδδρρόόµµηησσηηςς,,  --------::  ιιδδεεααττήή  
γγρρααµµµµήή  ((rr==00,,7755,,  pp<<00,,0055))..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆Rmin,VC, % αλλαγή από αρχικές τιµές 

∆Rmin,VC, % αλλαγή από αρχικές τιµές
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
            Αυτή η µελέτη επιβεβαιώνει προηγούµενες µελέτες που έδειξαν ότι σε 
µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς µε οξεία έξαρση ΧΑΠ, οι Β2-αγωνιστές ό-
ταν χορηγούνται µε ∆Σ και αεροθάλαµο οδηγούν σε σηµαντική ελάττωση 
των εισπνευστικών αντιστάσεων (Rmin και Rmax).45,46,57  Επιπλέον, έδειξε 
ότι υπήρξε βρογχοδιασταλτική απάντηση ακόµα και όταν χορηγήθηκε η σαλ-
βουταµόλη σε σχετικά χαµηλή δόση, και ότι η βρογχοδιαστολή δεν επηρεά-
στηκε από το σχήµα της εισπνευστικής ροής. Ανεξάρτητα από τη δόση της 
σαλβουταµόλης, η ∆R παρέµεινε σταθερή κατά τη διάρκεια της µελέτης, επι-
βεβαιώνοντας έτσι ότι η σαλβουταµόλη δρα προκαλώντας βρογχοδιαστολή 
των κεντρικών αεραγωγών.46,66,67 Αν και οι εκπνευστικές αντιστάσεις δεν υ-
πολογίστηκαν στην παρούσα µελέτη, αυτές πιθανά ελαττώθηκαν µετά την 
χορήγηση σαλβουταµόλης, όπως δηλώνεται από την σηµαντική ελάττωση 
της PEEPi  και της Pplateau, έµµεσων δεικτών της δυναµικής υπερδιάτασης.  
 
            Όλοι οι ασθενείς λάµβαναν κορτικοστεροειδή και αυτό το θεραπευτι-
κό σχήµα δεν τροποποιήθηκε κατά την διάρκεια της µελέτης. ∆εν πιστεύουµε 
όµως ότι η χορήγηση κορτικοστεροειδών επηρέασε τα αποτελέσµατα της µε-
λέτης. Οι ασθενείς λάµβαναν κορτικοστεροειδή για τουλάχιστον 24 ώρες 
πριν την έναρξη της δοκιµασίας (οι περισσότεροι >48 ώρες).  Η χορήγηση 
κορτικοστεροειδών κατά την έξαρση της ΧΑΠ προκαλεί σηµαντική βρογχο-
διαστολή που σχεδόν γίνεται η µέγιστη δυνατή σε 24 ώρες.65 Επίσης οι αρχι-
κές τιµές (πριν την χορήγηση σαλβουταµόλης) των µηχανικών ιδιοτήτων του 
αναπνευστικού συστήµατος και οι τιµές των αερίων δειγµάτων αρτηριακού 
αίµατος παρέµειναν σταθερές κατά τις 6 ώρες της δοκιµασίας. Έτσι, σ’αυτούς 
τους ασθενείς, η αναπνευστική τους λειτουργία κατά την διάρκεια της µελέ-
της δεν φαίνεται να επηρεάστηκε σηµαντικά από άλλους παράγοντες εκτός 
της σαλβουταµόλης. 
 
            Σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς, οι βέλτιστες παράµετροι του α-
ναπνευστήρα κατά την διάρκεια χορήγησης των βρογχοδιασταλτικών µε ∆Σ 
και αεροθάλαµο δεν είναι πλήρως γνωστές. Η χρήση χαµηλής εισπνευστικής 
ροής, ο υψηλός αναπνεόµενος όγκος (>500 ml), η υψηλή σχέση εισπνευστι-
κού χρόνου προς ολικό χρόνο αναπνευστικού κύκλου, το επιβραδυνόµενο 
σχήµα εισπνευστικής ροής και η προσθήκη 3-5 δευτερολέπτων τελικο-
εισπνευστικής παύσης προτάθηκαν σαν παράγοντες που αυξάνουν την απο-
τελεσµατικότητα της θεραπείας µέσω ∆Σ.13,14,24,25 Εντούτοις, αυτές οι προτά-
σεις στηρίχθηκαν κυρίως σε in vitro µελέτες.25 και πιθανά να µην έχουν κλι-
νική εφαρµογή.  
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            Σε πρόσφατες µελέτες δείξαµε ότι ούτε η χρησιµοποίηση τελικο-
εισπνευστικής παύσης  5 δευτερολέπτων ούτε η αύξηση του αναπνεόµενου 
όγκου δεν βελτιώνει το βρογχοδιασταλτικό  αποτέλεσµα των 6 εισπνοών 
σαλβουταµόλης.66,67  
             
             
            Η παρούσα  µελέτη  έδειξε ότι το σχήµα της εισπνευστικής ροής, ό-
ταν ο αναπνεόµενος όγκος και ο εισπνευστικός χρόνος διατηρηθούν  σταθε-
ροί, δεν έχει καµµία επιπλέον επίδραση στην προκαλούµενη από την σαλ-
βουταµόλη βρογχοδιαστολή, όταν το φάρµακο χορηγείται µέσω ∆Σ και αε-
ροθαλάµου. Αυτό συµβαίνει τόσο µε τη χαµηλή όσο και την υψηλή δόση 
του φαρµάκου. Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης σε συνδυασµό µε 
τα αποτελέσµατα προηγουµένων µελετών, οδηγούν στο συµπέρασµα ότι δεν 
απαιτείται τροποποίηση των παραµέτρων του αναπνευστήρα κατά τη χορή-
γηση των βρογχοδιασταλτικών, όταν αυτά χορηγούνται µε ∆Σ και αεροθά-
λαµο σε παθητικά, µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς.  
    

 
            ∆ύο ασθενείς (ένας από κάθε πρωτόκολλο), απάντησαν διαφορετικά 
στους δύο τρόπους χορήγησης της σαλβουταµόλης. Αυτοί οι δύο ασθενείς 
εµφάνισαν βρογχοδιασταλτική απάντηση µόνο όταν το φάρµακο χορηγήθη-
κε µε τετραγωνικό σχήµα εισπνευστικής ροής. Αυτό, παρ’όλα αυτά, δεν ση-
µαίνει απαραίτητα ότι ο διαφορετικός τρόπος χορήγησης ήταν ο κυρίως υ-
πεύθυνος παράγοντας της διαφορετικής απάντησης. Σ’αυτούς τους ασθενείς, 
υπήρξε βρογχοδιασταλτική απάντηση όταν οι αρχικές τιµές των αντιστάσε-
ων των αεραγωγών τους ήταν µεγαλύτερες. Σ’αυτούς τους δύο ασθενείς οι 
αρχικές τιµές των αντιστάσεων των αεραγωγών τους όταν δεν απάντησαν 
στην χορήγηση σαλβουταµόλης ήταν συγκρίσιµες ή µικρότερες από τις τιµές 
που βρήκαµε όταν απάντησαν (Σχήµατα 16, 17). Γι’αυτό πιστεύουµε, ότι πι-
θανά η σαλβουταµόλη δεν είναι ικανή να ελαττώσει περαιτέρω τις αντιστά-
σεις των αεραγωγών ασθενών που οι αρχικές τιµές τους είναι σχετικά χαµη-
λές.66 

 
             
            Μελέτες in vitro έδειξαν ότι το επιβραδυνόµενο σχήµα εισπνευστικής 
ροής αυξάνει την εναπόθεση του βρογχοδιασταλτικού στο κατώτερο ανα-
πνευστικό σύστηµα κατά περίπου 20%.25 Αν και στην παρούσα µελέτη δεν 
µετρήθηκε η εναπόθεση του φαρµάκου στο κατώτερο αναπνευστικό, είναι 
λογικό να θεωρούµε ότι µε τη χρήση επιβραδυνόµενου σχήµατος εισπνευ-
στικής ροής αυτή ευνοήθηκε.Το γιατί αυτό δεν συνδυάστηκε µε καλύτερο 
βρογχοδιασταλτικό αποτέλεσµα δεν είναι ξεκάθαρο. 
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            Η χρήση αεροθαλάµου µεγάλου όγκου, αναπνεόµενος όγκος >500 ml 
και ο χρόνος χορήγησης πιθανά να οδήγησαν στο µέγιστο βρογχοδιασταλτικό 
αποτέλεσµα ακόµα και όταν χορηγήθηκαν µόνο 200γ σαλβουταµόλης σε πα-
θητικά µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς. Έτσι, υπ’ αυτές τις συνθήκες είναι 
πιθανόν ότι το σχήµα της εισπνευστικής ροής να µην αποτελεί σηµαντικό πα-
ράγοντα που επηρεάζει τη βρογχοδιαστολή. Έχει δειχθεί ότι σε µηχανικά αε-
ριζόµενους ασθενείς µε ΧΑΠ, η ελάττωση των αντιστάσεων των αεραγωγών 
µε 4 εισπνοές σαλβουταµόλης (90µg/εισπνοή) είναι συγκρίσιµη µε αυτήν της 
αθροιστικής δόσης των 28 εισπνοών.46 Στην παρούσα µελέτη ακόµα και η 
δόση των 200γ σαλβουταµόλης οδήγησε σε σηµαντικό βρογχοδιασταλτικό 
αποτέλεσµα . Παρ’όλα αυτά , πιθανά αυτή η σχετικά χαµηλή δόση του φαρ-
µάκου να οδηγεί σε µικρότερης διάρκειας βρογχοδιαστολή. Επίσης, δεν γνω-
ρίζουµε αν ο ασθενής που δεν απάντησε στη σαλβουταµόλη στο πρωτόκολλο 
Α (Σχήµα 16), θα απαντούσε σε µεγαλύτερη δόση του φαρµάκου. 
 
                        ΣΣυυννοοψψίίζζοοννττααςς,,  ηη  ππααρροούύσσαα  µµεελλέέττηη  ααπποοδδεειικκννύύεειι  όόττιι  σσεε  µµηηχχααννιικκάά  ααεερριι--
ζζόόµµεεννοουυςς  αασσθθεεννεείίςς  µµεε  οοξξεείίαα  έέξξααρρσσηη    ΧΧΑΑΠΠ,,  ηη  σσααλλββοουυττααµµόόλληη  όότταανν  χχοορρηηγγεείίττααιι  
µµεε  ∆∆ΣΣ  κκααιι  ααεερροοθθάάλλααµµοο  οοδδηηγγεείί  σσεε  σσηηµµααννττιικκήή  ββρροογγχχοοδδιιαασσττοολλήή  πποουυ  δδιιααρρκκεείί  γγιιαα  
ττοουυλλάάχχιισσττοονν  6600  λλεεππττάά..  ΑΑυυττήή  ηη  ααππάάννττηησσηη  εεµµφφααννίίζζεεττααιι  κκααιι  σσττηη  δδόόσσηη  ττωωνν  220000γγ  
σσααλλββοουυττααµµόόλληηςς..    ΤΤοο  σσχχήήµµαα  ττηηςς  εειισσππννεευυσσττιικκήήςς  ρροοήήςς  δδεενν  έέχχεειι  κκααµµµµίίαα  εεππιιππλλέέοονν  
εεππίίδδρραασσηη  σσττηηνν  ββρροογγχχοοδδιιαασσττααλλττιικκήή  ααππάάννττηησσηη..  ΈΈττσσιι,,  δδεενν  ππρροοττεείίννεεττααιι  ηη  ααλλλλαα--
γγήή  ττοουυ  σσχχήήµµααττοοςς  ττηηςς  εειισσππννεευυσσττιικκήήςς  ρροοήήςς  κκααττάά  ττηηνν  χχοορρήήγγηησσηη  ττωωνν  ββρροογγχχοοδδιιαα--
σσττααλλττιικκώώνν  σσεε  ππααθθηηττιικκάά  ααεερριιζζόόµµεεννοουυςς  αασσθθεεννεείίςς  µµεε  ααπποοφφρραακκττιικκήή  ννόόσσοο..  ΕΕξξαα--
σσφφααλλίίζζοοννττααςς  δδόόσσηη  >>220000γγ  σσααλλββοουυττααµµόόλληηςς  κκααιι  σσωωσσττήή  ττεεχχννιικκήή  χχοορρήήγγηησσηηςς  
((χχρρήήσσηη  ααεερροοθθααλλάάµµοουυ  µµεεγγάάλλοουυ  όόγγκκοουυ  κκααιι  χχοορρήήγγηησσηη  ττοουυ  ννεεφφεελλώώµµααττοοςς  ααµµέέ--
σσωωςς  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  εειισσππννεευυσσττιικκήήςς  ρροοήήςς  ααππόό  ττοονν  ααννααππννεευυσσττήήρραα))  εεππιιττυυγγ--
χχάάννεεττααιι  σσηηµµααννττιικκήή  ββρροογγχχοοδδιιαασσττοολλήή  χχωωρρίίςς  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ππααρρααµµέέττρρωωνν  ττοουυ  
ααννααππννεευυσσττήήρραα..    
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ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  44..  ΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΒΒΡΡΟΟΓΓΧΧΟΟ∆∆ΙΙΑΑΣΣΤΤΑΑΛΛΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΜΜΕΕ  
∆∆ΟΟΣΣΙΙΜΜΕΕΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΣΣΕΕ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΑΑΕΕΡΡΙΙΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥΣΣ  
ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ  ΜΜΕΕ  ΧΧΑΑΠΠ::  ΕΕΠΠΙΙ∆∆ΡΡΑΑΣΣΗΗ      ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΙΙΣΣΠΠΝΝΕΕΥΥΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΡΡΟΟΗΗΣΣ..  
 
 
 ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
 
            Μελετήθηκαν 10 ασθενείς (7 άνδρες και 3 γυναίκες) µε ΧΑΠ που 
υποβλήθηκαν σε µηχανικό αερισµό λόγω οξείας έξαρσης της χρόνιας απο-
φρακτικής νόσου των αεραγωγών τους. Όλοι οι ασθενείς είχαν προηγουµέ-
νως διαγνωσµένη ΧΑΠ.62 Αποκλείστηκαν από την µελέτη ασθενείς µε ιστο-
ρικό βρογχικού ασθµατος. 
 
            Οι ασθενείς µελετήθηκαν σε ηµικαθιστή θέση, σε χρονική περίοδο 
που ήταν κλινικά σταθεροί, 2-3 µέρες µετά την έναρξη του µηχανικού αερι-
σµού. Όλοι οι ασθενείς ήταν διασωληνωµένοι µε τραχειοσωλήνα εσωτερικής 
διαµέτρου 8-9 mm, υπό καταστολή µε προποφόλη και φεντανύλη, σε µηχα-
νικό αερισµό ελεγχόµενου όγκου µε αναπνευστήρα EVITA 2 (Drager, 
Lubeck, Germany) ή Servo 300 (Siemens,Solna,Sweden).  
 
            H διασφάλιση της έλλειψης της δραστηριότητας των αναπνευστικών 
µυών βασίστηκε σε ειδικά κριτήρια, όπως η έλλειψη αρνητικής εκτροπής της 
πίεσης των αεραγωγών (Paw), η σταθεροποίηση της κυµατοµορφής της Paw 
στην αρχή της εισπνοής, η σταθερότητα της Ppeak από αναπνοή σε αναπνοή 
και η εκθετική κλίση της καµπύλης της εκπνευστικής ροής.63 Ο αναπνευστή-
ρας ρυθµίστηκε να χορηγεί συγκεκριµένο αναπνεόµενο όγκο (8 ml/kg) µε 
τετράγωνο σχήµα εισπνευστικής ροής, χωρίς τελικο-εισπνευστική παύση. H 
εισπνευστική ροή ρυθµίστηκε µεταξύ 0,55-0,65 L/sec.  
 
            Ο κατά λεπτόν αερισµός ρυθµίστηκε σε κάθε ασθενή µε στόχο ώστε 
το pH του αρτηριακού αίµατος να είναι φυσιολογικό και να παραµένει στα-
θερό καθ’ όλη την διάρκεια της µελέτης. Η θετική τελικο-εκπνευστική πίεση 
(PEEP) ρυθµίστηκε στο µηδέν.Τα φυσικά χαρακτηριστικά των ασθενών και 
οι αρχικές παράµετροι του αναπνευστήρα παρουσιάζονται στον Πίνακα 11. 
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            Η ροή κατά την διάνοιξη των αεραγωγών µετρήθηκε µε θερµαινόµενο 
πνευµοταχογράφο (Hans-Rudolf 3700, KS, USA) και µετατροπέα διαφορικής 
πίεσης (Micro-Switch 140 PC; Honeywell) τοποθετηµένο µεταξύ του τρα-
χειοσωλήνα και του αναπνευστήρα. Η µέτρηση του όγκου προήλθε από ηλε-
κτρονική ολοκλήρωση της µέτρησης της ροής. Η Paw µετρήθηκε µε µορφο-
µετατροπέα πίεσης (Micro-Switch 140 PC; Honeywell) από πλάγιο σηµείο 
µεταξύ του πνευµοταχογράφου και του τραχειοσωλήνα. Όλα τα σήµατα ελή-
φθησαν ως δείγµατα στα 150 Hz (Windaq Instruments, Akron, OH,USA) και 
αποθηκεύτηκαν σε δισκέτα για περαιτέρω ανάλυση. 
 
           Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν : 4 εισπνοές σαλβουταµό-
λης µε χαµηλή εισπνευστική ροή (0,6 � 0,02 L/sec) ή µε υψηλή εισπνευστική 
ροή (1,2  L/sec). Σε όλους τους ασθενείς ο αναπνεόµενος όγκος ήταν σταθε-
ρός.  
 
            Η χορήγηση των εισπνοών µε υψηλή εισπνευστική ροή  οδήγησε σε 
ελάττωση του εισπνευστικού  χρόνου (Ti) και της σχέσης εισπνευστικού προς 
ολικό χρόνο αναπνευστικού κύκλου (Ti /Ttot). Οι τιµές του Ti και της Ti /Ttot 
όταν το φάρµακο χορηγήθηκε µε υψηλή εισπνευστική ροή ήταν 0,68 � 0,07 
sec και 0,12 � 0,01 αντίστοιχα. Μετά 6 ώρες οι ασθενείς έλαβαν το φάρµακο 
µε τον εναλλακτικό τρόπο χορήγησης. Η χορήγηση του φαρµάκου έγινε χω-
ρίς τελικο-εισπευστική παύση.  

 
 
              

ΠΠίίνναακκααςς  1111..  ΑΑρρχχιικκέέςς  ππααρράάµµεεττρροοιι  ττοουυ  ααννααππννεευυσσττήήρραα  --  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά
αασσθθεεννώώνν    

 
 
Ηλικία           FiO2             Vt               V’                 RR               TI/Ttot      VE 
έτη                 %                  L             L/sec        αναπνοές/λεπτό                    L/min  
68,2�5,6       0,39�0,09     0,53�0,05    0,59�0,02         10,8�0,9        0,22�0,02    5,6�0,6 
  
 
  
Τα δεδοµένα εκφράζονται σαν µέσες τιµές � σταθερή απόκλιση.FiO2:% συγκέ-
ντρωση εισπνεόµενου Ο2, Vt: αναπνεόµενος όγκος,V’: εισπνευστική ροή,TI/Ttot: 
εισπνευστικός προς ολικό χρόνο αναπνευστικού κύκλου,VE: κατά λεπτόν αερισµός 
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            Κάθε εισπνοή περιείχε 100γ σαλβουταµόλης και χορηγήθηκε µε ∆Σ 
(Aerolin inhaler, Glaxo Wellcome, Nottingham, UK). Το κάνιστρο της ∆Σ 
προσαρµόστηκε σε αεροθάλαµο (ACE, Diemolding Healthcare Division, 
NY,USA) τοποθετηµένο στο εισπνευστικό σκέλος του αναπνευστικού κυ-
κλώµατος, µόλις πριν το Υ-συνδετικό του αναπνευστήρα. Η προσαρµογή του 
κανίστρου έγινε στο εγγύς προς τον ασθενή άκρο του αεροθαλάµου και παρά 
την αντίθετη φορά του νεφελώµατος, η εισπνευστική ροή το κατηύθυνε προς 
τον τραχειοσωλήνα.Το κάνιστρο της ∆Σ ανακινούνταν  πριν κάθε χρήση και 
κάθε εισπνοή χορηγείτο ανά 20-30 δευτερόλεπτα, αµέσως πριν την έναρξη 
της εισπνευστικής ροής από τον αναπνευστήρα. Μεταξύ των εισπνοών ο α-
ναπνευστήρας ρυθµιζόταν στις αρχικές του παραµέτρους.  
 
            Η χορήγηση βρογχοδιασταλτικών είχε παρακρατηθεί  τουλάχιστον 6 
ώρες πριν την έναρξη της δοκιµασίας. Όλοι οι ασθενείς εκτός ενός, λάµβα-
ναν κορτικοστεροειδή (µεθυλπρεδνιζολόνη 240 mg / µέρα ενδοφλέβια) και 
αυτό δεν τροποποιήθηκε κατά την διάρκεια της µελέτης. Κανένας από τους 
ασθενείς δεν έλαβε θεοφυλλίνη. Ανάλυση αερίων αρτηριακού αίµατος προη-
γήθηκε κάθε χορήγησης του φαρµάκου. Χρησιµοποιήθηκε επίσης συνεχής 
µέτρηση του κορεσµού της αιµοσφαιρίνης του αρτηριακού αίµατος σε οξυ-
γόνο (SaO2) (Critikon, Tampa, Fla, USA). 
 
            Οι µηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήµατος και η καρ-
διακή συχνότητα (HR) υπολογίστηκαν πριν (αρχικές τιµές) και 15, 30 και 60 
λεπτά µετά την χορήγηση των 4 εισπνοών. Οι µηχανικές ιδιότητες του ανα-
πνευστικού συστήµατος µετρήθηκαν µε την µέθοδο της απόφραξης των αε-
ραγωγών όπως και στην µελέτη 1 ,2 και 3.47,48 Οι  τιµές των Rmax και Rmin 
διορθώθηκαν λαµβάνοντας υπόψιν το χρόνο σύγκλεισης της βαλβίδας από-
φραξης του αναπνευστήρα.64 Η αντίσταση του τραχειοσωλήνα δεν υπολογί-
στηκε γιατί κάθε ασθενής είχε ως σηµείο αναφοράς τον εαυτό του. 
 
 
            Τα δεδοµένα αναλύθηκαν µε κατά ζεύγη δοκιµασία-t ανάλυση, µη 
παραµετρικό  Mann-Whitney U-test και πολυπαραγοντική ανάλυση της µε-
ταβλητότητας για επαναλαµβανόµενες µετρήσεις (ANOVA). Όταν η τιµή F 
ήταν στατιστικά σηµαντική, ακολουθήθηκε η δοκιµασία Tukey για αναγνώ-
ριση σηµαντικών διαφορών. Τιµές p<0,05 θεωρήθηκαν στατιστικά σηµαντι-
κές. Τα δεδοµένα εκφράστηκαν ως µέση τιµή ± σταθερή απόκλιση. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
            Οι µετρήσεις αναφοράς των µηχανικών ιδιοτήτων του αναπνευστικού 
συστήµατος και της καρδιακής συχνότητας πριν τη χορήγηση των εισπνοών 
της σαλβουταµόλης παρουσιάζονται στον πίνακα 12.  

 
ΠΠίίνναακκααςς  1122..  ΠΠιιέέσσεειιςς  ααεερρααγγωωγγώώνν,,  µµηηχχααννιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  ααννααππννεευυσσττιικκοούύ  σσυυσσττήή--
µµααττοοςς  κκααιι  κκααρρδδιιαακκήή  σσυυχχννόόττηητταα  ππρριινν  κκααιι  1155,,3300  κκααιι  6600  λλεεππττάά  µµεεττάά  ττηη  χχοορρήήγγηη--
σσηη  σσααλλββοουυττααµµόόλληηςς,,  µµεε  χχααµµηηλλήή  ήή  υυψψηηλλήή  εειισσππννεευυσσττιικκήή  ρροοήή..      
 
                Mε χαµήλή εισπνευστική ροή                         Με υψηλή εισπνευστική ροή 

 A 15 min 30 min  60 min A 15 min 30 min 60 min 
  Ppeak 33.5�4.3 29.6�4.8* 30.1�3.9* 30.2�4.7* 32.6�4.2 29.5�4.6* 29.3�4.5* 29.2�4.5* 
   P1 21.8�4.5 20.3�4.7* 20.5�4.4* 20.6�4.8* 21.0�4.9 19.8�5.3* 19.5�5.1* 19.5�5.2* 
   Pp   19.1�4.6 17.6�4.8* 17.8�4.5* 17.8�5.3* 18.4�4.8 17.1�5.2 16.9�5.1* 16.8�5.1* 
   Rmin 19.4�4.1 15.3�3.2* 15.8�3.3* 15.8�3.3* 19.4�3.5 16.1�2.9* 16.3�2.6* 16.1�2.9* 
  Rmax 24�3.9 19.9�2.8* 20.1�3.2* 20.5�2.9* 24.2�3.3 20.6�2.4* 20.6�2.4* 20.6�2.5* 
   ∆R 4.5�1.3 4.5�1.4 4.5�1.4 4.7�1.6 4.5�1.4 4.6�1.4 4.3�1.1 4.4�1.5 
   Crs,st 54.7�183 52.6�18.5 51.7�16.6 52.6�18.7 58.3�221 52.4�15.5 52.4�14.3 53.2�14.7 

    PEEPi 8.2�2.3 6.3�2.4* 6.3�2.6* 6.3�2.5* 8.0�2.5 6.2�2.6* 6.2�2.8* 6.2�2.7* 
   HR 85.1�161 7�15.7 84.9�15.8 84.5�16.1 85.3�17 86.5�17.1 87.4�17.4 86.8�17.1 

 
Τα δεδοµένα εκφράζονται σαν µέσες τιµές � σταθερή απόκλιση. Α: αρχικές τι-
µές,*:σηµαντική διαφορά από τις αρχικές τιµές ( p<0,05 ).  
 
            ∆εν υπήρξε καµµία σηµαντική διαφορά σε καµµία  αρχική µεταβλητή 
µεταξύ των τρόπων  χορήγησης του φαρµάκου (ANOVA). Παροµοίως, οι τι-
µές των µηχανικών ιδιοτήτων του αναπνευστικού συστήµατος πριν τη χορή-
γηση του φαρµάκου, δεν διέφεραν µεταξύ τους κατά τις 6 ώρες της δοκιµα-
σίας (κατά ζεύγη δοκιµασία-t, p >0,05)  υποδηλώνοντας ότι κανένας άλλος 
παράγοντας εκτός της σαλβουταµόλης δεν επέδρασε στην αναπνευστική λει-
τουργία. 

 
            Συγκεντρωτικά, οι επιδράσεις της σαλβουταµόλης είτε χορηγήθηκε µε 
χαµηλή είτε µε υψηλή εισπνευστική ροή, στις µηχανικές ιδιότητες του ανα-
πνευστικού συστήµατος και την καρδιακή συχνότητα  παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 12. Οι 4 εισπνοές σαλβουταµόλης και µε τους δύο τρόπους χορήγη-
σης, οδήγησαν σε σηµαντική ελάττωση των δυναµικών και στατικών πιέσε-
ων, των  Rmax και Rmin και της PEEPi (ANOVA). Αυτές οι επιδράσεις ήταν 
εµφανείς  15 λεπτά µετά την χορήγηση του φαρµάκου και διατηρήθηκαν σχε-
τικά σταθερές για τουλάχιστον 60 λεπτά. Οµοίως, δεν παρατηρήθηκαν σηµα-
ντικές µεταβολές στη ∆R, τη Cst,rs και τη HR σε κανένα χρονικό σηµείο µε-
τά την χορήγηση της σαλβουταµόλης, είτε  αυτή χορηγήθηκε µε χαµηλή είτε 
µε υψηλή εισπνευστική ροή. Το Σχήµα 20 παρουσιάζει τις µεταβολές στις 
Rmin κάθε ασθενή όταν η σαλβουταµόλη χορηγήθηκε µε χαµηλή  ή υψηλή 
εισπνευστική ροή. 
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ΣΣχχήήµµαα  2200..  AAννττιισσττάάσσεειιςς  ττωωνν  ααεερρααγγωωγγώώνν  ((RRmmiinn))  σσεε  κκάάθθεε  αασσθθεεννήή  µµεεττάά  ττηη    χχοο--
ρρήήγγηησσηη  ττηηςς  σσααλλββοουυττααµµόόλληηςς  ..        ::µµεε  χχααµµηηλλήή,,            ::  υυψψηηλλήή  εειισσππννεευυσσττιικκήή  ρροοήή..  
ΓΓιιαα  κκάάθθεε  αασσθθεεννήή  κκααιι  γγιιαα  κκάάθθεε  ττρρόόπποο  χχοορρήήγγηησσηηςς  οοιι  δδύύοο  µµππάάρρεεςς  ααννττιισσττοοιιχχοούύνν  
σσττιιςς  ααρρχχιικκέέςς  RRmmiinn    κκααιι  σσττιιςς  RRmmiinn  σστταα  6600  λλεεππττάά  µµεεττάά  ττηη  χχοορρήήγγηησσηη  ττοουυ  φφααρρ--
µµάάκκοουυ..  

             
Στους ασθενείς της µελέτης υπήρξε γραµµική συσχέτιση  µεταξύ των αντι-
στοίχων απαντήσεων των Rmin στην σαλβουταµόλη (µέσες τιµές απάντησης 
στα 15, 30 και 60 λεπτά) είτε το φάρµακο χορηγήθηκε µε χαµηλή  είτε µε 
υψηλή εισπνευστική ροή (Σχήµα 21). Αυτό δηλώνει ότι η απάντηση των α-
σθενών στην σαλβουταµόλη ήταν σταθερή και ανεξάρτητη του τρόπου χο-
ρήγησης του φαρµάκου.  
 
ΣΣχχήήµµαα  2211..  ΣΣυυσσχχέέττιισσηη    ττωωνν    µµέέσσωωνν  ττιιµµώώνν  ττωωνν    ααννττιισσττάάσσεεωωνν  ττωωνν  ααεερρααγγωωγγώώνν  
((%%  ααππόό  ττιιςς  ααρρχχιικκέέςς  ττιιµµέέςς))  µµεεττάά    ττηη    χχοορρήήγγηησσηη  440000  γγ    σσααλλββοουυττααµµόόλληηςς,,  µµεε  χχαα--
µµηηλλήή  ((��VV’’))  ήή  µµεε  υυψψηηλλήή  εειισσππννεευυσσττιικκήή  ρροοήή  ((��VV’’))..  ΜΜέέσσεεςς  ττιιµµέέςς  µµεεττααββοολλώώνν  
ττωωνν  RRmmiinn  σστταα  1155,,  3300  κκααιι  6600  λλεεππττάά  µµεεττάά  ττηη  χχοορρήήγγηησσηη  ττοουυ  φφααρρµµάάκκοουυ..________::  
γγρρααµµµµήή  ππααλλιιννδδρρόόµµηησσηηςς,,  ------------::  ιιδδεεααττήή  γγρρααµµµµήή  ((rr==00,,8877,,  pp<<00,,0055))..  
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
            Αυτή η µελέτη επιβεβαιώνει προηγούµενες µελέτες που έδειξαν ότι σε 
µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς µε οξεία έξαρση ΧΑΠ, οι Β2-αγωνιστές ό-
ταν χορηγούνται µε ∆Σ και αεροθάλαµο οδηγούν σε σηµαντική ελάττωση 
των εισπνευστικών αντιστάσεων (Rmin και Rmax). 45,66,67,68  Αν και οι εκ-
πνευστικές αντιστάσεις δεν υπολογίστηκαν στην παρούσα µελέτη, αυτές πι-
θανά ελαττώθηκαν µετά την χορήγηση σαλβουταµόλης, όπως δηλώνεται από 
την σηµαντική ελάττωση της PEEPi  και της Pplateau, έµµεσων δεικτών της 
δυναµικής υπερδιάτασης. Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι το µέγεθος της εισπνευ-
στικής ροής κατά τη χορήγηση του φαρµάκου δεν βελτιώνει περαιτέρω την 
βρογχοδιασταλτική απάντηση. 

            
             Όλοι οι ασθενείς λάµβαναν κορτικοστεροειδή και αυτό το θεραπευτι-
κό σχήµα δεν τροποποιήθηκε κατά την διάρκεια της µελέτης. ∆εν πιστεύουµε 
όµως ότι η χορήγηση κορτικοστεροειδών επηρέασε τα αποτελέσµατα της µε-
λέτης. Οι ασθενείς λάµβαναν κορτικοστεροειδή για τουλάχιστον 24 ώρες 
πριν την έναρξη της δοκιµασίας (οι περισσότεροι >48 ώρες).  Η χορήγηση 
κορτικοστεροειδών κατά την έξαρση της ΧΑΠ προκαλεί σηµαντική βρογχο-
διαστολή που σχεδόν γίνεται η µέγιστη δυνατή σε 24 ώρες.65  Επίσης οι αρχι-
κές τιµές (πριν την χορήγηση σαλβουταµόλης) των µηχανικών ιδιοτήτων του 
αναπνευστικού συστήµατος και οι τιµές των αερίων δειγµάτων αρτηριακού 
αίµατος παρέµειναν σταθερές κατά τις 6 ώρες της δοκιµασίας. Έτσι, σ’αυτούς 
τους ασθενείς, η αναπνευστική τους λειτουργία κατά την διάρκεια της µελέ-
της δεν φαίνεται να επηρεάστηκε σηµαντικά από άλλους παράγοντες εκτός 
της σαλβουταµόλης. 
 
            Σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς, οι βέλτιστες παράµετροι του α-
ναπνευστήρα κατά την διάρκεια χορήγησης των βρογχοδιασταλτικών µε ∆Σ 
και αεροθάλαµο δεν είναι πλήρως γνωστές. Η χρήση χαµηλής εισπνευστικής 
ροής, ο υψηλός αναπνεόµενος όγκος (>500 ml), η υψηλή σχέση εισπνευστι-
κού χρόνου προς ολικό χρόνο αναπνευστικού κύκλου και η προσθήκη 3-5 
δευτερολέπτων τελικο-εισπνευστικής παύσης προτάθηκαν σαν παράγοντες 
που αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα της θεραπείας µέσω ∆Σ.13,14,24,25,69  
Εντούτοις, αυτές οι προτάσεις στηρίχθηκαν κυρίως σε in vitro µελέτες25 και 
πιθανά να  µην έχουν κλινική εφαρµογή. Σε πρόσφατες µελέτες δείξαµε ότι η 
χρησιµοποίηση τελικο-εισπνευστικής παύσης  5 δευτερολέπτων, η αύξηση 
του αναπνεόµενου όγκου (σε συνθήκες σταθερής ροής) και το επιβραδυνόµε-
νο σχήµα εισπνευστικής ροής δεν βελτιώνουν το βρογχοδιασταλτικό  αποτέ-
λεσµα των 6 εισπνοών σαλβουταµόλης.66,67,68 
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            Η παρούσα  µελέτη  έδειξε ότι όταν ο αναπνεόµενος όγκος διατηρεί-
ται σταθερός, η µεταβολή της εισπνευστικής ροής δεν έχει καµµία επιπλέον 
επίδραση στην προκαλούµενη από την σαλβουταµόλη βρογχοδιαστολή, όταν 
το φάρµακο χορηγείται µέσω ∆Σ και αεροθαλάµου. 
  
            Ένας ασθενής απάντησε διαφορετικά στους δύο τρόπους χορήγησης 
της σαλβουταµόλης. Αυτός ο ασθενής εµφάνισε βρογχοδιασταλτική απά-
ντηση µόνο όταν το φάρµακο χορηγήθηκε µε χαµηλή εισπνευστική ροή. Αυ-
τό, παρ’όλα αυτά, δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι ο διαφορετικός τρόπος χορή-
γησης ήταν ο κυρίως υπεύθυνος παράγοντας της διαφορετικής απάντησης. 
Σ’αυτόν τον ασθενή, υπήρξε βρογχοδιασταλτική απάντηση όταν η αρχική 
τιµή των αντιστάσεων των αεραγωγών του ήταν µεγαλύτερη (Σχήµα 20). 
Γι’αυτό πιστεύουµε, ότι πιθανά η σαλβουταµόλη δεν είναι ικανή να ελαττώ-
σει περαιτέρω τις αντιστάσεις των αεραγωγών ασθενών που οι αρχικές τιµές 
τους είναι σχετικά χαµηλές.66 

 
            Σε in vitro µελέτες έχει βρεθεί, ότι η χαµηλή εισπνευστική ροή και η 
αύξηση της σχέσης εισπνευστικού προς ολικό χρόνο αναπνευστικού κύκλου 
σχετίζεται µε σηµαντική αύξηση της εναπόθεσης του βρογχοδιασταλτικού 
στο κατώτερο αναπνευστικό σύστηµα.24,25,70 Αν και στην παρούσα µελέτη 
δεν µετρήθηκε η εναπόθεση του φαρµάκου στο κατώτερο αναπνευστικό, εί-
ναι λογικό να θεωρούµε ότι µε τη χρήση χαµηλής εισπνευστικής ροής και 
µεγαλύτερου εισπνευστικού χρόνου αυτή ευνοήθηκε.24,25  Το γιατί αυτό δεν 
συνδιάστηκε µε καλύτερο βρογχοδιασταλτικό αποτέλεσµα δεν είναι ξεκάθα-
ρο. 
 
            Η χρήση αεροθαλάµου µεγάλου όγκου, αναπνεόµενος όγκος >500 ml 
και ο χρόνος χορήγησης της σαλβουταµόλης, πιθανά να οδήγησαν στο µέγι-
στο βρογχοδιασταλτικό αποτέλεσµα. Έτσι, υπ’ αυτές τις συνθήκες είναι πι-
θανόν η χαµηλή εισπνευστική ροή να µην αποτελεί σηµαντικό παράγοντα 
που επηρεάζει τη βρογχοδιαστολή. Αν και ο σχεδιασµός της µελέτης δεν 
µπορεί να ξεκαθαρίσει περαιτέρω τους πιθανούς παράγοντες που επηρέασαν 
την απάντηση, η δόση των 400γ σαλβουταµόλης πιθανά να οδήγησε στο µέ-
γιστο βρογχοδιασταλτικό αποτέλεσµα. 

             
 

            Η βρογχοδιασταλτική απάντηση της σαλβουταµόλης εξετάστηκε ό-
ταν η εισπνευστική ροή αυξήθηκε από 0,6 σε 1,2 L/sec και ο εισπνευστικός 
χρόνος ελαττώθηκε από 1,2 σε 0,68 sec. ∆εν γνωρίζουµε αν µε τιµές ει-
σπνευστικής ροής και εισπνευστικού χρόνου έξω από τα ανωτέρω όρια η 
βρογχοδιασταλτική απάντηση θα ήταν διαφορετική. 
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            Παρ’όλα αυτά, σε προηγούµενη µελέτη µας όταν σε συνθήκες σταθε-
ρής ροής, ο εισπνευστικός χρόνος αυξήθηκε από 1,2 σε 1,7 sec (ακολουθώ-
ντας την αύξηση του αναπνεόµενου όγκου), δεν υπήρξε µεταβολή στο βρογ-
χοδιασταλτικό αποτέλεσµα.67 Επίσης, τα όρια τιµών της εισπνευστικής ροής 
και του εισπνευστικού χρόνου που µελετήθηκαν είναι αυτά που συνήθως 
χρησιµοποιούνται στην κλινική πράξη σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς µε 
αποφρακτική νόσο.53  
 
                        ΣΣυυννοοψψίίζζοοννττααςς,,  ηη  ππααρροούύσσαα  µµεελλέέττηη  ααπποοδδεειικκννύύεειι  όόττιι  σσεε  µµηηχχααννιικκάά  ααεερριι--
ζζόόµµεεννοουυςς  αασσθθεεννεείίςς  µµεε  οοξξεείίαα  έέξξααρρσσηη    ΧΧΑΑΠΠ,,  οοιι  44  εειισσππννοοέέςς  σσααλλββοουυττααµµόόλληηςς  όό--
τταανν  χχοορρηηγγοούύννττααιι  µµεε  ∆∆ΣΣ  κκααιι  ααεερροοθθάάλλααµµοο  οοδδηηγγοούύνν  σσεε  σσηηµµααννττιικκήή  ββρροογγχχοοδδιιαα--
σσττοολλήή  πποουυ  δδιιααρρκκεείί  γγιιαα  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  6600  λλεεππττάά..  ΤΤοο  µµεεγγεεθθοοςς  ττηηςς  εειισσππννεευυσσττιικκήήςς  
ρροοήήςς  δδεενν  έέχχεειι  κκααµµµµίίαα  εεππιιππλλέέοονν  εεππίίδδρραασσηη  σσττηηνν  ββρροογγχχοοδδιιαασσττααλλττιικκήή  ααππάάννττηησσηη..  
ΈΈττσσιι,,  δδεενν  ππρροοττεείίννεεττααιι  ηη  µµεεττααββοολλήή  ττηηςς  εειισσππννεευυσσττιικκήήςς  ρροοήήςς  κκααττάά  ττηηνν  χχοορρήήγγηη--
σσηη  ττωωνν  ββρροογγχχοοδδιιαασσττααλλττιικκώώνν  σσεε  ππααθθηηττιικκάά  ααεερριιζζόόµµεεννοουυςς  αασσθθεεννεείίςς  µµεε  ααπποοφφρραα--
κκττιικκήή  ννόόσσοο..  ΕΕξξαασσφφααλλίίζζοοννττααςς  εεππααρρκκήή  δδόόσσηη  ββρροογγχχοοδδιιαασσττααλλττιικκώώνν  κκααιι  σσωωσσττήή  
ττεεχχννιικκήή  χχοορρήήγγηησσηηςς  ((χχρρήήσσηη  ααεερροοθθααλλάάµµοουυ  µµεεγγάάλλοουυ  όόγγκκοουυ  κκααιι  χχοορρήήγγηησσηη  ττοουυ  
ννεεφφεελλώώµµααττοοςς  ααµµέέσσωωςς  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  εειισσππννεευυσσττιικκήήςς  ρροοήήςς  ααππόό  ττοονν  αανναα--
ππννεευυσσττήήρραα))  εεππιιττυυγγχχάάννεεττααιι  σσηηµµααννττιικκήή  ββρροογγχχοοδδιιαασσττοολλήή  χχωωρρίίςς  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  
ττωωνν  ππααρρααµµέέττρρωωνν  ττοουυ  ααννααππννεευυσσττήήρραα..    
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ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ    
 
 

�� Σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς µε οξεία έξαρση  ΧΑΠ, η χορήγηση 
σαλβουταµόλης µε ∆Σ και αεροθάλαµο οδηγεί σε σηµαντική ελάττωση 
των εισπνευστικών αντιστάσεων (Rmin και Rmax).45,66,67,68  

 
�� Η ελάττωση των ολικών αντιστάσεων του αναπνευστικού συστήµατος 

(Rmax) µε την χορήγηση βρογχοδιασταλτικών µέσω ∆Σ και αεροθαλάµου 
οφείλεται κυρίως στην ελάττωση των αντιστάσεων των αεραγωγών 
(Rmin) ενώ η διαφορά τους (∆R) παραµένει αµετάβλητη.45,66,67,68,70 Αυτό 
δηλώνει ότι η δράση των βρογχοδιασταλτικών όταν χορηγούνται µε ∆Σ 
και αεροθάλαµο αφορά τον τόνο των λείων µυικών ινών των µεγάλων 
αεραγωγών.  

 
�� Η χορήγηση χαµηλών δόσεων (200 γ) σαλβουταµόλης  µέσω ∆Σ και αε-

ροθαλάµου, σε ασθενείς σε ελεγχόµενο αερισµό σταθερής πίεσης ή στα-
θερού όγκου , οδηγεί σε σηµαντική βρογχοδιαστολή .68  

 
�� Η βρογχοδιασταλτική απάντηση της σαλβουταµόλης είναι εµφανής στα 

15 λεπτά µετά τη χορήγησή της µέσω ∆Σ και αεροθαλάµου και διαρκεί 
για τουλάχιστον 60 λεπτά..  

 
�� Η µεταβολή παραµέτρων του αναπνευστήρα όπως: 

�� η προσθήκη 5 δευτερολέπτων τελικο-εισπνευστικής παύσης66 ,  
�� η αύξηση του αναπνεόµενου όγκου κατά 4 ml/kg67,  
�� το επιβραδυνόµενο σχήµα της  εισπνευστικής ροής68  και 
�� η χαµηλή εισπνευστική ροή70-στρατηγικές που είχαν θεωρηθεί  ότι 
βελτιώνουν την εναπόθεση του φαρµάκου24,25,- δεν επηρέασαν την 
βρογχοδιασταλτική απάντηση µετά από χορήγηση της σαλβουταµό-
λης µέσω ∆Σ και αεροθαλάµου σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς. 

  
��Με βάση τα  ευρηµάτα των  προαναφερθέντων µελετών  δεν   τεκµηριώ-

νεται η µέχρι τώρα πρακτική αλλαγής των αναπνευστικών παραµέτρων 
όταν τα βρογχοδιασταλτικά χορηγούνται µε ∆Σ και αεροθάλαµο σε µη-
χανικά αεριζόµενους ασθενείς. 

 
�� Η αποτελεσµατικότητα της θεραπείας των βρογχοδιασταλτικών σε µηχα-

νικά αεριζόµενους ασθενείς µέσω ∆Σ και αεροθαλάµου εξαρτάται κυρίως 
από την τεχνική χορήγησης τους (Πίνακας 13). 
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ΠΠίίνναακκααςς  1133..  ΣΣττρρααττηηγγιικκήή  χχοορρήήγγηησσηηςς  ββρροογγχχοοδδιιαασσττααλλττιικκήήςς  θθεερρααππεείίααςς  µµεε
∆∆ΣΣ  κκααιι  ααεερροοθθάάλλααµµοο    σσττηη  µµοοννάάδδαα  µµααςς  7711  

11..  ΤΤοοπποοθθέέττηησσηη  ττοουυ  ααεερροοθθααλλάάµµοουυ  σσττοο  εειισσππννεευυσσττιικκόό  ττµµήήµµαα  ττοουυ  αανναα--
ππννεευυσσττιικκοούύ  κκυυκκλλώώµµααττοοςς  **  ((σσχχηηµµαα  1111))  

22..  ΒΒίίααιιηη  αανναακκίίννηησσηη  ∆∆ΣΣ  

33..  ΠΠρροοσσααρρµµοογγήή  ∆∆ΣΣ  σσττοονν  ααεερροοθθάάλλααµµοο  

44..  ΑΑπποοµµάάκκρρυυννσσηη  φφίίλλττρροουυ  ύύγγρρααννσσηηςς  κκααιι  θθέέρρµµααννσσηηςς  ****  ((αανν  χχρρηησσιιµµοο--
πποοιιεείίττααιι))  

55..  ΚΚααµµµµίίαα  ααλλλλααγγήή  σσττιιςς  ππααρρααµµέέττρροουυςς  ττοουυ  ααννααππννεευυσσττήήρραα  6666,,6677,,6688,,7700  ******  

66..  ΕΕννεερργγοοπποοίίηησσηη  ∆∆ΣΣ  σσυυγγχχρροοννιισσµµέένναα  µµεε  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  εειισσππννεευυσσττιικκήήςς 
ρροοήήςς  

77..  ΕΕππααννάάλληηψψηη  χχοορρήήγγηησσηηςς  µµεεττάά  2200--3300  sseecc  µµέέχχρριι  ττηηνν  οολλιικκήή  δδόόσσηη  

88..  ΈΈννααρρξξηη  µµεε  44--66  εειισσππννοοέέςς  κκααιι  εεκκττίίµµηησσηη  ττηηςς  ααππάάννττηησσηηςς  

99..  ΕΕππααννάάλληηψψηη  ββρροογγχχοοδδιιαασσττααλλττιικκήήςς  θθεερρααππεείίααςς  µµεεττάά  33--44  ωωρρεεςς  7722  ********  

  

**ΟΟ  ααεερροοθθάάλλααµµοοςς  ππααρρααµµέέννεειι  σσυυννδδεεδδεεµµέέννοοςς  µµεε  ττοο  κκύύκκλλωωµµαα  ώώσσττεε  νναα  εελλααχχιισσττοο--
πποοιιοούύννττααιι  οοιι  ααπποοσσυυννδδέέσσεειιςς  κκααιι  οοιι  χχεειιρριισσµµοοίί  ττοουυ  ααννααππννεευυσσττιικκοούύ  κκυυκκλλώώµµααττοοςς    

****  ΗΗ  εεππίίδδρραασσηη  ττοουυ  φφίίλλττρροουυ  θθέέρρµµααννσσηηςς  κκααιι  ύύγγρρααννσσηηςς  ((aarrttiiffiicciiaall  nnoossee))  σσττηηνν  ααπποοττεε--
λλεεσσµµααττιικκόόττηητταα  ττηηςς  ββρροογγχχοοδδιιαασσττααλλττιικκήήςς  θθεερρααππεείίααςς  δδεενν  έέχχεειι  ππλλήήρρωωςς  µµεελλεεττηηθθεείί..  ΑΑνν  
χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  υυγγρρααννττήήρρααςς  σσυυννιισσττάάττααιι  ηη  µµηη  ααπποοµµάάκκρρυυννσσήή  ττοουυ  ααλλλλάά  ηη  ππιιθθααννήή  
ααύύξξηησσηη  ττηηςς  δδόόσσηηςς  ττοουυ  φφααρρµµάάκκοουυ..  

******  ΑΑνν  οο  ααννααππννεεόόµµεεννοοςς  όόγγκκοοςς  εείίννααιι  µµιικκρρόόττεερροοςς  ττωωνν  440000  mmll  ππιιθθααννάά  νναα  ααππααιιττεείίττααιι  
µµεεγγααλλύύττεερρηη  δδόόσσηη..  ΑΑυυττόό  δδεενν  έέχχεειι  µµεελλεεττηηθθεείί  αακκόόµµαα..    

********  ΜΜιικκρρόόττεερροο  µµεεσσοοδδιιάάσσττηηµµαα  ππιιθθααννάά  νναα  ααππααιιττεείίττααιι  σσεε  µµεερριικκοούύςς  αασσθθεεννεείίςς,,  ιιδδιιααίί--
ττεερραα  ααυυττοούύςς  µµεε  αασσθθµµααττιικκήή  κκρρίίσσηη..  
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ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  
 

             
            Η χορήγηση των βρογχοδιασταλτικών µε δοσιµετρική συσκευή (∆Σ) 
σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς έχει αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα 
τελευταία χρόνια. Συγκριτικά µε τους νεφελοποιητές (που µέχρι τώρα αποτε-
λούσαν τη συνήθη οδό χορήγησης βρογχοδιασταλικών σε αυτούς τους ασθε-
νείς) οι ∆Σ πλεονεκτούν σηµαντικά. Έχουν  µικρότερο  κόστος, είναι εύχρη-
στες, απαιτούν  λιγότερο  χρόνο απασχόλησης  προσωπικού, αποδίδουν  στα-
θερή  δόση φαρµάκου ενώ επιπλέον σχετίζονται µε µικρότερο κίνδυνο επινέ-
µησης µικροβίων στο κατώτερο αναπνευστικό. Η χρήση  αεροθαλάµου µεγά-
λου όγκου µε ∆Σ αυξάνει  σηµαντικά το αποτέλεσµα της  βρογχοδιασταλτι-
κής θεραπείας που επιτυγχάνεται µέσω αυτών. Η προσθήκη τελικο-
εισπνευστικής παύσης, η αύξηση του αναπνεόµενου όγκου τουλάχιστον κατά 
50 %, το σχήµα και το µέγεθος της εισπνευστικής ροής δεν έχουν καµµία ε-
πίδραση στη βρογχοδιασταλτική απάντηση. Με την προυπόθεση δε, ότι η τε-
χνική χορήγησης είναι σωστή (χρήση αεροθαλάµου µεγάλου όγκου και χορή-
γηση του νεφελώµατος αµέσως πριν την έναρξη της εισπνευστικής ροής από 
τον αναπνευστήρα) επιτυγχάνεται σηµαντική βρογχοδιαστολή χωρίς τροπο-
ποίηση των παραµέτρων του αναπνευστήρα Έτσι, ο συνδυασµός  ∆Σ και αε-
ροθαλάµου είναι εξίσου αποτελεσµατικός µε τους νεφελοποιητές, παρά το ότι 
χορηγείται  σηµαντικά χαµηλότερη δόση φαρµάκου. 
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SSUUMMMMAARRYY  
             
             
            The delivery of bronchodilators with metered dose inhaler (MDI) in 
mechanically ventilated patients has received considerable interest in recent 
years. This is because the use of MDI has several advantages over the nebu-
lizer, such as reduced cost, ease of administration, less personnel time, reli-
ability of dosing and a lower risk of contamination. A spacer devise is fun-
damental in order to demonstrate the efficacy of the bronchodilatory therapy 
delivered by MDI.  Application of an end-inspiratory pause, increasing the Vt 
by at least 50 %, the flow/time profile and the flow rate, did not have any ad-
ditional bronchodilation effect. Provided that the technique of administration 
is proper (use of a high volume spacer and actuation at the beginning of in-
spiration), significant bronchodilation can be achieved without modification 
of the ventilator settings. Thus, MDIs are as effective as nebulizers, despite a 
significantly lower dose of bronchodilator given by the MDI. 
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