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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
∆Σ =δοσιµετρική συσκευή
ΕΤΣ = ενδοτραχειακός σωλήνας, τραχειοσωλήνας
ΤΕΠ =τελικο-εισπνευστική παύση
ΧΑΠ =χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια
Cst,rs=στατική τελικο-εισπνευστική ενδοτικότητα αναπνευστικού συστήµατος
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 κύκλου
TLC=ολική πνευµονική χωρητικότητα
V’=ροή
Vt=αναπνεόµενος όγκος
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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 νεφελοποιητές που µέχρι τώρα αποτελούσαν και αποτελούν τη συνήθη οδό χορήγησης βρογχοδιασταλικών σε αυτούς τους ασθενείς. Οι ∆Σ έχουν µικρότερο
κόστος, είναι εύχρηστες, απαιτούν λιγότερο χρόνο απασχόλησης προσωπικού, αποδίδουν σταθερή δόση φαρµάκου ενώ επιπλέον σχετίζονται µε µικρότερο κίνδυνο µεταφοράς µικροβίων στο κατώτερο αναπνευστικό. Η χρήση αεροθαλάµου µεγάλου όγκου σε σειρά µε ∆Σ αυξάνει σηµαντικά το αποτέλεσµα της βρογχοδιασταλτικής θεραπείας. Με την προϋπόθεση δε, ότι η
τεχνική χορήγησης είναι σωστή, ο συνδυασµός ∆Σ-αεροθαλάµου είναι εξίσου αποτελεσµατικός µε τους νεφελοποιητές, παρά το ότι χορηγείται σηµαντικά χαµηλότερη δόση φαρµάκου. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η µελέτη της επίδρασης των αναπνευστικών παραµέτρων του αναπνευστήρα στην
αποτελεσµατικότητα των βρογχοδιασταλτικών φαρµάκων σε µηχανικά αεριζόµενους 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 εισπνευστικής ροής και δ) της εισπνευστικής ροής στη βρογχοδιαστολή που προκαλείται από την χορήγηση σαλβουταµόλης ,
¨ Συµπεράσµατα
¨ Περίληψη στα ελληνικά και στα αγγλικά.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. Εκφράζω όµως, ιδιαίτερα την ευγνωµοσύνη
µου προς τον Αν. Καθηγητή κ. ∆ηµήτρη Γεωργόπουλο, όχι µόνο για την ανάθεση του θέµατος, αλλά και γιατί παρακολούθησε από κοντά την όλη διαδικασία, συµβάλλοντας ουσιαστικά στην ολοκλήρωσή της µε τις πολύτιµες
συµβουλές του.
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EΙΣΑΓΩΓΗ
Σε ασθενείς µε αποφρακτική νόσο των πνευµόνων (άσθµα ή χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια) οι παρακάτω παράµετροι εµποδίζουν το
αναπνευστικό σύστηµα να επιστρέψει στη θέση ισορροπίας στο τέλος της εκπνοής:
● 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 αναπνευστικό σύστηµα έχει θετική πίεση ελαστικής επαναφοράς, η οποία αναφέρεται 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
Σχήµα 1. Σχηµατική παράσταση των αιτιών που οδηγούν σε δυναµική υπερδιάταση και των παθοφυσιολογικών διαταραχών που την συνοδεύουν.
▲Αντίσταση αεραγωγών
▼ Ελαστική επαναφορά
▲ Ανάγκες αερισµού
▼ Εκπνευστικός χρόνος

Ανεπαρκής ανταλλαγή
αερίων

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΥΠΕΡ∆ΙΑΤΑΣΗ

Ενδοθωρακικές
πιέσεις

Ανεπαρκής
εκτίµηση
πληροφοριών

Ασυγχρονησία
ασθενούς
αναπνευστήρα

∆υσλειτουργία
αναπνευστικών µυών

Βαρότραυµα

Υποξαιµία
Υπερκαπνία

Έργο της
αναπνοής

Καρδιαγγειακές
διαταραχές

Η δυναµική υπερδιάταση αυξάνει την ενδοθωρακική πίεση και το έργο 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
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Σχήµα 2. Καµπύλη όγκου-πίεσης του αναπνευστικού συστήµατος. Συγκρίνεται για δεδοµένο αναπνεόµενο όγκο το έργο της εισπνοής όταν ο τελοεκπνευστικός όγκος βρίσκεται στη παθητική FRC (α) και όταν υπάρχει δυναµική υπερδιάταση (β+γ).

Το αυξηµένο έργο της αναπνοής οφείλεται: (1) στη PEEPi την οποία
πρέπει πρώτα να υπερνικήσουν οι αναπνευστικοί µυς και µετά να γίνει είσοδος αέρα στις κυψελίδες και (2) στην ελαττωµένη ενδοτικότητα αφού το
σύστηµα λειτουργεί σε όγκους που πλησιάζουν την ολική πνευµονική χωρητικότητα (ΤLC) (Σχήµα 2).10 Η ελάττωση του µεγέθους της δυναµικής υπερδιάτασης παίζει σηµαντικό ρόλο στην αντιµετώπιση των αρρώστων µε αποφρακτική νόσο που αερίζονται µηχανικά. Σε ασθενείς σε ελεγχόµενα µοντέλα 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 απευθείας χορήγηση τους στο τραχειοβρογχικό δέντρο µέσω εισπνοής.
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ΠίΠνΙαΝκΑ
αςΚ1Α.ΣΣχ1ε.ΣδΧ
ιαΕσ∆µΙόΑςΣσΜτρΟαΣτηΣγΤιΡκΑ
ήςΤΗ
αεΓρΙιΚσΗ
µοΣύΑσΕεΡεΙΣ
λεΜγχΟόΥµεΣνΕαΕµΛοΕνΓ
τέΧλΟαΜΕΝ
µηχανικοΜ
ύΟ
αεΝρΤισΕµΛοΑύ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΑΕΡΙΣΜΟΥ
1. Επίτευξη και διατήρηση ικανοποιητικής ΡαΟ2 και επαρκούς παροχής Ο2 στους
1.
Επίτευξη
και διατήρηση
ικανοποιητικής ΡαΟ2 και επαρκούς παροχής Ο2 στους
ιστούς
(καρδιακή
παροχή, αιµοσφαιρίνη)
ιστούς
(καρδιακή
παροχή,
2. ∆ιόρθωση απειλητικής για τηαιµοσφαιρίνη)
ζωή οξυαιµίας (ρΗ<7,2)
2.
∆ιόρθωση
απειλητικής
για
τη
οξυαιµίας
3. Σταδιακή διόρθωση του ρΗ καιζωή
όχι της
PαCΟ2(pΗ<7,2)
3.
Σταδιακή
διόρθωση
του
pΗ
και
όχι
της
PαCΟ2
4. Ανάληψη του συνολικού έργου της αναπνοής
από τον αναπνευστήρα καταστολ οφ)
4.
Ανάληψη
του
συνολικού
έργου
της
αναπνοής
από τον αναπνευστήρα (καταστο5. Ελάττωση της δυναµικής υπερδιάτασης.
λή, αποφυγή µυοχάλασης)
Ελάττωσητης
του
κατά λεπτό
αερισµού (¯αναπνεόµενος όγκος,¯αναπνευστική
5.Α.
Ελάττωση
δυναµικής
υπερδιάτασης:
υπερκαπνία)
Α.συχνότητα,
Ελάττωση ελεγχόµενη
του κατά λεπτό
αερισµού (¯αναπνεόµενος όγκος, ¯αναπνευστική
Β. Αύξηση
του
εκπνευστικού
χρόνου
(υψηλή εισπνευστική ροή, κατάργηση της
συχνότητα, ελεγχόµενη υπερκαπνία)
τελοεισπνευστικής παύσης) .
Β. Αύξηση του εκπνευστικού χρόνου (υψηλή εισπνευστική ροή, κατάργηση
Γ. Ελάττωση της αντίστασης στη ροή (βρογχοδιασταλτικά, κορτικοειδή)
της τελικο-εισπνευστικής παύσης) .
6.Παρακολούθηση των µηχανικών ιδιοτήτων του αναπνευστικού συστήµατος και της
Γ. Ελάττωση της αντίστασης στη ροή (βρογχοδιασταλτικά, κορτικοειδή)
αιµοδυναµικής κατάστασης.
6. Παρακολούθηση των µηχανικών ιδιοτήτων του αναπνευστικού συστήµατος και
7.Αλλαγή σε βοηθητικό µοντέλο αερισµού µόλις αυτό είναι δυνατό.
της αιµοδυναµικής κατάστασης
7. Αλλαγή σε υποβοηθούµενο 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 συσκευών 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 . Είναι πιο εύχρηστες, απαιτούν λιγότερο χρόνο απασχόλησης προσωπικού, παρέχουν σταθερή δόση φαρµάκου, ενώ επιπλέον η χρήση τους µειώνει σηµαντικά 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
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Από την άλλη πλευρά η χρήση των νεφελοποιητών παρουσιάζει σηµαντικά µειονεκτήµατα. Σε ασθενείς σε υποβοηθούµενα µοντέλα αερισµού
είναι δυνατό κάτω από ορισµένες συνθήκες η χρήση νεφελοποιητή να οδηγήσει σε µη συγχρονισµό µεταξύ ασθενούς – αναπνευστήρα. Εισπνευστικές
προσπάθειες ανεπαρκείς να διεγείρουν τον αναπνευστήρα έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς που αερίζονται σε υποβοηθούµενα µοντέλα αερισµού και οφείλονται στη παροχή συνεχούς ροής αέρα από τον νεφελοποιητή στο εισπνευστικό σκέλος του αναπνευστήρα.Το γεγονός αυτό µπορεί να οδηγήσει σε σχετικό υποαερισµό19 που όµως δύσκολα ανιχνεύεται από τους συναγερµούς του αναπνευστήρα, αφού η συνεχής ροή που εισάγεται στο σύστηµα
εκλαµβάνεται εσφαλµένα από τον αναπνευστήρα ως αληθής κατά λεπτό αερισµός.
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 προβληµατική τη µέτρηση του εκπνευστικού όγκου. Η τοποθέτηση φίλτρων στο εκπνευστικό 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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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Α. ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΩΝ
ΒΡΟΓΧΟ∆ΙΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΤΡΑΧΕΙΟΒΡΟΓΧΙΚΟ
∆ΕΝΤΡΟ
ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΣΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ
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 αερίου.21
· ∆οσιµετρικές συσκευές (MDI=metered- dose inhalers)
Η δοσιµετρική συσκευή περιέχει το φάρµακο υπό πίεση, σε µορφή εναιωρήµατος ή διαλύµατος , χρησιµοποιώντας ως προωθητικό αέριο
συνήθως χλωροφθοριοάνθρακες. Μετά συµπίεση του κανίστρου που
περιέχει το φάρµακο στον προωθητήρα απελευθερώνεται µία καθορισµένη 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
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Α.2.1. Μέγεθος σωµατιδίων
Η µέση αεροδυναµική διάµετρος (ΜΜΑD=mass median aerodynamic
diameter) των σωµατιδίων ενός νεφελώµατος αποτελεί το σηµαντικότερο παράγοντα εναπόθεσης αυτών στο κατώτερο αναπνευστικό. Μέγιστη εναπόθεση 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 διάµετρο µεταξύ 2 και 5 µm εναποτίθενται στους αεραγωγούς ενώ όταν η διάµετρός τους είναι µικρότερη του 1 µm συνήθως αποπνέονται.
Οι νεφελοποιητές παράγουν νεφέλωµα µε µέση αεροδυναµική διάµετρο 1-3 µm. Παρόµοιας διαµέτρου νεφέλωµα (µέση αεροδυναµική διάµετρος
1-3 µm) µπορεί να δηµιουργηθεί και µέσω ενεργοποίησης της ∆Σ σε αεροθάλαµο που τοποθετείται σε απόσταση από τον τραχειοσωλήνα.22 Με την εξαέρωση του νεφελώµατος στον αεροθάλαµο ελαττώνεται σηµαντικά η αρχική ταχύτητα των παραγόµενων σωµατιδίων22 µε αποτέλεσµα η µέση αεροδυναµική 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 βοήθεια υγραντήρα ελαττώνει την εναπόθεση του νεφελώµατος στο τραχειοβρογχικό 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 έχει ύγρανση και περίπου το 30% όταν δεν έχει. Τα ποσοστά αυτά θα ελαττωθούν σε 11% και 25% αντίστοιχα αν ληφθεί υπ’όψιν ότι το 5% της δόσης εκπνέεται.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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Σχήµα 3. Εναπόθεση του φαρµάκου, σαν επί τοις εκατό (%) ποσοστό της
σαλβουταµόλης που χορηγείται µέσω ∆Σ και αεροθαλάµου, στο αναπνευστικό κύκλωµα, τον ενδοτραχειακό σωλήνα και σε φίλτρα βρόγχων κάτω από
ξηρές (άνω τµήµα σχήµατος) και υπό ύγρανση (κάτω τµήµα σχήµατος) συνθήκες, κατά
την
διάρκεια
ελεγχόµενου
µηχανικού αερισµού.
24
(CFC=χλωροφθοριοάνθρακες)

ΥΓΡΑΝΣΗ<30

ΥΓΡΑΝΣΗ>99

β.

Πυκνότητα εισπνεοµένου αερίου
Υψηλή εισπνευστική ροή δηµιουργεί στροβίλους και οδηγεί στην ελάττωση 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 κύκλωµα
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 νεφελώµατος.30 Επίσης η λειτουργία του νεφελοποιητή µόνο κατά την εισπνοή
είναι αποτελεσµατικότερη της συνεχούς νεφελοποίησης31 χωρίς όµως να υπάρχει οµοφωνία ως προς το τελευταίο.
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Όσο αφορά τις ∆Σ υπάρχουν διάφοροι τρόποι σύνδεσης του κανίστρου 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 συνδεδεµένης συσκευής αλλά χωρίς αεροθάλαµο.23,32,33 Σε ελεγχόµενο µηχανικό
αερισµό µε αναπνευστικό κύκλωµα χωρίς ύγρανση η κατανοµή της σαλβουταµόλης µέσω ∆Σ και αεροθαλάµου κυµαίνεται από 27-35 %.24,25,34
Σχήµα 4. Συσκευές σύνδεσης του κανίστρου της ∆Σ στο αναπνευστικό
σύστηµα. α ) κατά-σειρά συσκευές, β ) γωνιώδεις συσκευές, γ ) πτυσσόµενος
κυλινδρικός αεροθάλαµος στο εισπνευστικό σκέλος του αναπνευστικού κυκλώµατος, δ ) άκαµπτος αεροθάλαµος και ε)αεροθάλαµος όπου το νεφέλωµα
κατευθύνεται µακριά από τον ασθενή.

α )

β )

γ)

δ )

ε)

δ.

∆ιάµετρος τραχειοσωλήνα
Η ποσότητα του νεφελώµατος που εναποτίθεται σε πειραµατικό µοντέλο πνεύµονα ελαττώνεται όσο ελαττώνεται η διάµετρος του ΕΤΣ ανεξάρτητα εάν η χορήγηση γίνεται µε νεφελοποιητή35 ή µε ∆Σ.36

ε.

Eισπνευστικό µοντέλο και παράµετροι
Σε περιπατητικούς ασθενείς τα χαρακτηριστικά της αναπνοής επιδρούν σηµαντικά στην κατανοµή του νεφελώµατος. Είναι γενικά αποδεκτό
ότι η εναπόθεση του επηρεάζεται από την εισπνευστική ροή, τον αναπνεόµενο όγκο και την τελικο-εισπνευστική παύση σε ασθενείς σε αυτόµατο αερισµό.37
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Σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς, σε in vitro µελέτες φάνηκε ότι
οι παρακάτω παράγοντες σχετίζονται µε µεγαλύτερη κατανοµή του νεφελώµατος στο κατώτερο αναπνευστικό σύστηµα:24,25 (1) ο συγχρονισµός της παραγωγής 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 πίεσης (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 γεωµετρία των αεραγωγών του, ο τύπος και η βαρύτητα της πνευµονικής νόσου και η ποσότητα του νεφελώµατος που εκπνέεται.

Α.2.3. Είδος συσκευής νεφελοποίησης
Η εναπόθεση του νεφελώµατος στο κατώτερο αναπνευστικό σύστηµα µπορεί να εκτιµηθεί in vivo µε µελέτες που χρησιµοποιούν ραδιοσεσηµασµένο 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 αναπνευστικό 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 κύκλωµα και της µεθόδου µέτρησης του όγκου του νεφελώµατος που εναποτίθεται.29,40

Σε ότι αφορά τις ∆Σ χορήγηση ραδιοσεσηµασµένης
φενοτερόλης µε ∆Σ και κυλινδρικό αεροθάλαµο τοποθετηµένο στο εισπνευστικό σκέλος του αναπνευστικού κυκλώµατος,34,41 είχε σαν αποτέλεσµα εναπόθεση του 6% της δόσης στο κατώτερο αναπνευστικό, ποσοστό σηµαντικά χαµηλώτερο από το 24% της δόσης που αναφέρεται µε ∆Σ και αεροθάλαµο στους περιπατητικούς ασθενείς.42 Εάν όµως το 6% της δόσης που
κατανεµήθηκε διορθωθεί για την απόσβεση της ακτινοβολίας λόγω των ιστών του θωρακικού τοιχώµατος34 ανέρχεται σε ποσοστό 11%, πολύ κοντά
δηλαδή στις αναφερόµενες τιµές εναπόθεσης των in vitro µελετών.25,26
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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 πραγµατική εναπόθεση του φαρµάκου στο κατώτερο αναπνευστικό. Η θέση όµως
εναπόθεσης δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε ακρίβεια.39,43 Η χορήγηση σαλβουταµόλης µε ∆Σ και αεροθάλαµο σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς οδηγεί σε µέγιστα επίπεδα πλάσµατος παρόµοια υγιών εθελοντών, ενώ η επιφάνεια που ορίζεται από την καµπύλη επιπέδου φαρµάκου και χρόνου είναι µικρότερη σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς από αυτήν των εθελοντών πιθανόν γιατί η διάρκεια δράσης του φαρµάκου σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς είναι µικρότερη (Σχήµα 5).39
Σχήµα 5. Επίπεδα πλάσµατος σαλβουταµόλης (µέση τιµή και σταθερό λάθος) σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς (■) και µη διασωληνωµένους εθελοντές (●), διορθωµένα για των αριθµό των εισπνοών του φαρµάκου. Οι διαφορές αφορούν τα επίπεδα αναφοράς και αυτά των 15 λεπτών µετά την χορήγηση της σαλβουταµόλης.

Οµάδα ελέγχου
ασθενείς

Χρόνος (λεπτά)
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Φαίνεται λοιπόν ότι η εναπόθεση των βρογχοδιασταλτικών όταν αυτά χορηγούνται µε ∆Σ και αεροθάλαµο οδηγεί σε ικανοποιητική εναπόθεση του νεφελώµατος στο κατώτερο αναπνευστικό σύστηµα.
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Β. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΡΟΓΧΟ∆ΙΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

ΣΕ

Σε αντίθεση µε τους περιπατητικούς ασθενείς η εκτίµηση της βρογχοδιασταλτικής απάντησης σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς είναι αρκετά
προβληµατική. Σπιροµετρικοί δείκτες (FEV1) που προυποθέτουν τη συνεργασία του ασθενούς δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς.
Β.1. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
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 εύχρηστο 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 ενός παθητικά αεριζόµενου ασθενή. Η κυµατοµορφή της Paw εµφανίζει συνήθως το χαρακτηριστικό της σχήµα λόγω της γραµµικής σχέσης πίεσηςόγκου του πνεύµονα και του θωρακικού τοιχώµατος σ’όλο το εύρος του αναπνεόµενου όγκου και λόγω του ότι σε συνθήκες σταθερής ροής η αύξηση
στην Paw που απαιτείται για τη ροή αέρα προς τις κυψελίδες παραµένει σχεδόν 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).
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Σχήµα 6. Ταυτόχρονες καταγραφές πίεσης αεραγωγών (Paw) και ροής (V’)
µετά από απόφραξη στο τέλος της εισπνοής σε ασθενή σε ελεγχόµενο µηχανικό αερισµό σταθερού όγκου.
Ppeak
Pi

Pplateau

Paw
PEEP

Μηδενική ροή

v’

Η απόφραξη των αεραγωγών στο τέλος της εισπνοής οδηγεί σε µια
απότοµη πτώση της Paw από την µέγιστη δυναµική πίεση (Ppeak) σε µια αρχική 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 συστήµατος στο τέλος της εισπνοής (Σχήµα 6).47,48
Οι αντιστάσεις των αεραγωγών ορίζονται ως ο λόγος της οδηγού πίεσης 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 διαφοράς 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)

H διαφορά (∆R) των Rmin από τις Rmax αντανακλά
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δύο φαινόµενα: την ανοµοιογένεια του πνεύµονα ή/και τις ελαστικές αντιστάσεις των ιστών.47,48

Σε ασθενείς µε ΧΑΠ η ∆R είναι τρεις έως τέσσερις φορές µεγαλύτερη των φυσιολογικών ατόµων σε αντίστοιχες εισπνευστικές ροές και αναπνεόµενους όγκους υποδηλώνοντας πιθανόν τον σηµαντικό βαθµό ανοµοιογένειας 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 υπολειπόµενης χωρητικότητας (FRC). Επίσης, ο χρόνος παύσης κατά την διαδικασία µπορεί να επηρεάσει την ελαστική δύναµη επαναφοράς ανεξάρτητα από
τον όγκο, καθιστώντας έτσι την σχέση µέτρησης της κυψελιδικής πίεσηςεκπνευστικής ροής περισσότερο πολύπλοκη.52 Έτσι οι εκπνευστικές αντιστάσεις έχουν ελάχιστα χρησιµοποιηθεί για εκτίµηση της βρογχοδιασταλτικής
απάντησης παρ’όλο που αποτελούν ακριβέστερο δείκτη της δυναµικής υπερδιάτασης.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 υψηλότερος 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 µηδενίζεται έως την αµέσως επόµενη εισπνοή που θα δώσει ο αναπνευστήρας. Η
παρουσία εκπνευστικής ροής στο τέλος της εκπνοής δηλώνει ότι το σύστηµα είναι πάνω από την παθητική FRC και η ροή δηµιουργείται από την ελαστική δύναµη επαναφοράς (ΡΕΕΡi). Η ΡΕΕΡi αναπτύσσεται σε περιπτώσεις
µεγάλου κατά λεπτόν αερισµού, υψηλής αναπνευστικής συχνότητας και αυξηµένης σχέσης εισπνευστικού - εκπνευστικού χρόνου. Η ΡΕΕΡi παρουσιάζει σηµαντική ανοµοιογένεια µεταξύ των περιοχών ενός πνεύµονα µε αποφρακτική 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 υπολειπόµενης 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 ασθενείς που δεν εµφανίζουν αναπνευστικές προσπάθειες. Υπό συνθήκες παθητικής εκπνοής, η µέτρηση µπορεί να γίνει µε µηχανική απόφραξη του κυκλώµατος του αναπνευστήρα για 1,5-2 δευτερόλεπτα ακριβώς πριν την έναρξη
της εισπνευστικής ροής (στατικό ΡΕΕΡi) (Σχήµα 7 και 8).10,47 Μερικοί αναπνευστήρες νέας τεχνολογίας επιτρέπουν την ασφαλή µέτρηση της ΡΕΕΡi µε
την ταυτόχρονη σύγκλειση των αεραγωγών και την παράταση της έναρξης
της επόµενης εισπνοής.

Σχήµα 7. Μέτρηση της ΡΕΕΡi σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς µε τη
µέθοδο της απόφραξης στο τέλος της εκπνοής.
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Σχήµα 8. Ταυτόχρονες καταγραφές πίεσης αεραγωγών (Paw) και ροής
(V’) στους αεραγωγούς κατά τον αερισµό ελεγχόµενου όγκου, σε ασθενή
µε περιορισµό της ροής. Η ΡΕΕΡi µπορεί να µετρηθεί µε τη µέθοδο της απόφραξης στο τέλος της εκπνοής (ΑP1). Μπορεί επίσης να υπολογιστεί υπό
δυναµικές συνθήκες ως η πίεση που απαιτείται για να αντισταθµίσει την ελαστική επαναφορά και να προκαλέσει διακοπή της εκπνευστικής ροής (ΑP2)

Ppeak
Pi
Pplateau

V’

PEEPi

23

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 αεραγωγών πλήρως αποφραγµένων µπορεί να είναι υπέρµετρα αυξηµένη. Κατά 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 πάροδο 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 εισπνοής 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 απαιτείται 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 βρογχοπνευµονικών 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 µυοχαλαρωµένος, οι επανειληµµένες µετρήσεις του VEE καθίστανται προβληµατικές.
Σχήµα 9. ∆οκιµασία άπνοιας. Ο συνολικός εκπνεόµενος όγκος από τελοεισπνευστικό επίπεδο (VEI) συγκεντρώνεται κατά τη διάρκεια παρατεταµένης
άπνοιας (30-60 δευτερόλεπτα). Αν από τον VEI αφαιρέσουµε τον αναπνεόµενο όγκο θα βρούµε τον όγκο που παγιδεύεται στο τέλος της εκπνοής (VEE).
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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 ασθενείς 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 ασθενείς 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 απαιτεί την τοποθέτηση οισοφάγειου καθετήρα για την καταγραφή της οισοφάγειας πίεσης (Pes).55 Με την καταγραφή της διαπνευµονικής πίεσης
(Ptranspulmonary) που είναι η διαφορά της οισοφάγειας πίεσης από την πίεση αεραγωγών, οι εισπνευστικές και εκπνευστικές πνευµονικές αντιστάσεις
µπορούν να εκτιµηθούν ως ο λόγος της µεταβολής της διαπνευµονικής πίεσης 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 αντίστοιχη εισπνευστική ροή. Ο άξονας διαπνευµονικής πίεσης-όγκου σχηµατίζεται µε την ένωση των σηµείων µηδενικής ροής στην καµπύλη διαπνευµονικής πίεσης-όγκου.55,56
Σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς που εµφανίζουν αυτόµατες αναπνευστικές προσπάθειες η ΡΕΕΡi µπορεί να µετρηθεί ως το ποσοστό µεταβολής της οισοφάγειας πίεσης πριν την έναρξη της εισπνευστικής ροής.55
Αυτή όµως η µέτρηση προυποθέτει τη έλλειψη δραστηριότητας των εκπνευστικών 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 πρακτική. Έτσι σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς µε δικές τους αναπνευστικές
προσπάθειες η κλινική εκτίµησή τους παραµένει σαν ο καλύτερος “δείκτης”
της βρογχοδιασταλτικής απάντησης.

Γ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΩ Ν
ΒΡΟΓΧΟ∆ΙΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΩΝ
ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
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Σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς µε ΧΑΠ η αποτελεσµατικότητα 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

Πίνακας 2. Τεχνική χορήγησης και αποτελεσµατικότητα βρογχοδιασταλτικών χορηγουµένων µέσω ∆Σ σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς
Συγγραφείς

Φάρµακο/δόση

Αποτελέσµατα

GAY και συν.59
FERNANDEZ και συν.57

Αλβουτερόλη (0.3 mg)*
Αλβουτερόλη (0.2 mg)•
ή ιπρατρόπιο (0.04 mg)

σηµαντική αύξηση εκπνευστικής ροής
σηµαντική ελάττωση Ppeak, PEEPi

FULLER και συν.41
MANCEBO και συν.12
MANΤHOUS και συν.44
DHAND και συν.45
MANTHOUS και συν.58

Φενοτερόλη (0.8 mg)†
Αλβουτερόλη (1.0mg)†
Αλβουτερόλη (10.0 mg)*
Αλβουτερόλη (1.0 mg)†
Αλβουτερόλη (0.5, 1.5, 3.0 mg)†

DHAND και συν.46

Αλβουτερόλη (0.4, 1.2, 2.8 mg)†

σηµαντική ελάττωση Ppeak
σηµαντική µεταβολή αντιστάσεων
καµµία µεταβολή αντιστάσεων
σηµαντική µεταβολή αντιστάςεων
Σηµαντική µεταβολή αντιστάσεων
µε 15 ή 30 εισπνοές
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

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 τραχειοσωλήνα οδηγούν σε παρόµοια βρογχοδιασταλτική απάντηση µε 2,5 mg σαλβουταµόλης όταν χορηγούνται µε νεφελοποιητή.51 Η ελάττωση της Ρpeak σε
10 λεπτά κατά 12-15% µετά χορήγηση 0,8 mg ραδιοσεσηµασµένης φενοτερόλης µέσω ∆Σ και αεροθαλάµου είναι συγκρίσιµη µε εκείνη που παρατηρείται µετά χορήγηση 1,75 mg µέσω νεφελοποιητών.41
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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 διαπίστωσαν σηµαντική ελάττωση των αντιστάσεων των αεραγωγών στις δόσεις
των 15 και 30 εισπνοών, ενώ καµµία µε την δόση των 5 εισπνοών.58 Παροµοίως, χορήγηση 10 εισπνοών σαλβουταµόλης (1 mg) µέσω ∆Σ και αεροθαλάµου οδήγησε σε µείωση των αντιστάσεων των αεραγωγών κατά 1821%. 12,45
Σε ασθενείς µε ΧΑΠ η χορήγηση των βρογχοδιασταλτικών µε ∆Σ
και αεροθάλαµο οδηγεί σε ελάττωση των Rmin και των Rmax που είναι συγκρίσιµη µε αυτήν µετά την χορήγηση των βρογχοδιασταλτικών µε νεφελοποιητή παρά την σηµαντικά µικρότερη δόση χορηγούµενου φαρµάκου.59 Η
ανάγκη χορήγησης µεγαλύτερης δόσης νεφελοποιηµένου φαρµάκου οφείλεται 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 νεφελοποιητές λειτουργούν µε συνεχή ροή.
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.45,46,59 Αυτό δηλώνει ότι η δράση των βρογχοδιασταλτικών όταν χορηγούνται µε ∆Σ και αεροθάλαµο αφορά κυρίως τον τόνο των λείων µυικών ινών των µεγάλων αεραγωγών. 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 διευκρινισθεί.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 περιορισµένη αναστρεψιµότητα της απόφραξης των αεραγωγών σε ασθενείς µε
ΧΑΠ.
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Σχήµα 10. Αντιστάσεις αεραγωγών (Rmin) σε µηχανικά αεριζόµενους
ασθενείς µε ΧΑΠ µετά 4,8 και 16 εισπνοές σαλβουταµόλης. Ολική δόση
28 εισπνοές.** Σηµαντική διαφορά από τιµές αναφοράς.46

Χρόνος (λεπτά)

Επιπλέον η υπολειπόµενη βρογχοδιασταλτική δράση των 4 εισπνοών
µπορεί να ελάττωσε το µέγεθος της απάντησης των εποµένων δόσεων (µεσοδιαστήµατα 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 βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση η χορήγηση 2-6 εισπνοών Β2-διεγερτών βραχείας δράσης µπορεί να οδηγήσει σε µέγιστη ή σχεδόν µέγιστη βρογχοδιαστολή
χωρίς ανεπιθύµητες ενέργειες. Σε ασθενείς όµως µε οξύ βρογχόσπασµο (κρίση 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 άγνωστη.
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Σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς η απορρόφηση του βρογχοδιασταλτικού 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 βρογχοδιασταλτική δράση που διαρκεί 3-5 ώρες60, σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς µε ΧΑΠ η διάρκεια της βρογχοδιασταλτικής της δράσης πιθανόν να είναι βραχύτερη. Στον τοµέα αυτό απαιτείται περαιτέρω κλινική έρευνα.
Η αποτελεσµατικότητα της θεραπείας εξαρτάται πολύ από την τεχνική 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 κατευθυντήριες 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 τελοεισπνευστικής παύσης είναι µερικοί από τους παράγοντες που έχουν προταθεί
ότι επηρεάζουν την εναπόθεση του φαρµάκου στο όργανο στόχο και εποµένως 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 επίδρασης παραµέτρων του αναπνευστήρα στην βρογχοδιαστολή που προκαλείται
µετά χορήγηση βρογχοδιασταλτικών µέσω ∆Σ.
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Πίνακας 3: Τεχνική χρήσης ∆Σ σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς13
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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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο σκοπός της εργασίας ήταν η µελέτη της επίδρασης των παραµέτρων 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 δευτερολέπτων (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 αεροθάλαµο, σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς µε ΧΑΠ .
Η παρούσα ερευνητική εργασία µελέτησε επίσης, την ανάγκη ρύθµισης των παραµέτρων του αναπνευστήρα κατά την χορήγηση των βρογχοδιασταλτικών φαρµάκων στους µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς µε οξεία έξαρση ΧΑΠ, µε σκοπό την βελτίωση της βρογχοδιασταλτικής απάντησης.
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ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ
1.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΒΡΟΓΧΟ∆ΙΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ
ΜΕ
∆ΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΑΠ: ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΟ-ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΥΣΗΣ
ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Μελετήθηκαν 12 ασθενείς (9 άνδρες και 3 γυναίκες) µε ΧΑΠ
που υποβλήθηκαν σε µηχανικό αερισµό λόγω οξείας έξαρσης της χρόνιας αποφρακτικής νόσου των αεραγωγών τους. Όλοι οι ασθενείς είχαν προηγουµένως διαγνωσµένη ΧΑΠ.62 Αποκλείστηκαν από την µελέτη ασθενείς µε ιστορικό βρογχικού ασθµατος.
Οι ασθενείς µελετήθηκαν σε ηµικαθιστή θέση, σε χρονική περίοδο που ήταν κλινικά σταθεροί, 2-6 µέρες µετά την έναρξη του µηχανικού
αερισµού. Όλοι οι ασθενείς ήταν διασωληνωµένοι µε τραχειοσωλήνα εσωτερικής διαµέτρου 8-9 mm, υπό καταστολή µε προποφόλη και σε µηχανικό 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 αναπνευστήρας 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 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 4.
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Πίνακας 4. Αρχικές παράµετροι του αναπνευστήρα - Χαρακτηριστικά ασθεν ών
Ηλικία
έτη
66,9±8,3

FiO2
%

Vt
L

0,4±0,07

0,55±0,07

V’
L/sec
0,63±0,1

RR
TI/Ttot
αναπνοές/λεπτό
13±2,6

0,19±0,03

VE
L/min
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

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 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 σήµατα 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 σαλβουταµόλης µε τελικο-εισπνευστική παύση διάρκειας 5 δευτερολέπτων ή 6 εισπνοές σαλβουταµόλης χωρίς τελικο-εισπνευστική παύση. Μετά 6 ώρες οι ασθενείς έλαβαν το φάρµακο µε τον εναλλακτικό τρόπο χορήγησης. Η εισπνευστική ροή και ο αναπνεόµενος όγκος κατά την χορήγηση του φαρµάκου διατηρήθηκαν όµοιοι µε τις αρχικές τιµές (Πίνακας 4). 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 κυκλώµατος, µόλις πριν το Υσυνδετικό του αναπνευστήρα (Σχήµα 11). 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.
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Σχήµα 11. Σχηµατική παρουσίαση της ∆Σ συνδεδεµένης µε τον αεροθάλαµο στο εισπνευστικό σκέλος του αναπνευστικού κυκλώµατος.

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 αναπνευστήρας
ρυθµιζόταν στις αρχικές του παραµέτρους. Η χορήγηση βρογχοδιασταλτικών
είχε παρακρατηθεί τουλάχιστον 6 ώρες πριν την έναρξη της δοκιµασίας. Όλοι οι ασθενείς λάµβαναν κορτικοστεροειδή (µεθυλπρεδνιζολόνη 120-240 mg
/ µέρα ενδοφλέβια) και αυτό δεν τροποποιήθηκε κατά την διάρκεια της µελέτης. Κανένας από τους ασθενείς δεν έλαβε θεοφυλλίνη. Ανάλυση αερίων αρτηριακού αίµατος προηγήθηκε κάθε χορήγησης του φαρµάκου.
Οι µηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήµατος και η καρδιακή συχνότητα (HR) υπολογίστηκαν πριν (αρχικές τιµές) και 15, 30 και 60
λεπτά µετά την χορήγηση των 6 εισπνοών. Οι µηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήµατος µετρήθηκαν µε την µέθοδο της απόφραξης των αεραγωγών.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 συστήµατος (Cst,rs), οι ολικές πνευµονικές αντιστάσεις (Rmax) και οι αντιστάσεις 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 ελαστικές 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 µεταβλητότητας για επαναλαµβανόµενες µετρήσεις (ANOVA). Όταν η τιµή F
ήταν στατιστικά σηµαντική, ακολουθήθηκε η δοκιµασία Tukey για αναγνώριση σηµαντικών διαφορών. Τιµές p<0,05 θεωρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές. 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 δειγµάτων αρτηριακού αίµατος δεν διέφεραν σηµαντικά µεταξύ των δύο τρόπων
χορήγησης της σαλβουταµόλης (κατά ζεύγη δοκιµασία-t).
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Πίνακας 5. Πιέσεις αεραγωγών, µηχανικές ιδιότητες αναπνευστικού συστήµατος και καρδιακή συχνότητα πριν και 15,30 και 60 λεπτά µετά τη χορήγηση σαλβουταµόλης, µε ή χωρίς τελικο-εισπνευστική παύση (ΤΕΠ) 5 δευτερολέπτων.
Χωρίς ΤΕΠ
Α
15
Ppeak 35.1±5.7
31..3±4.7*
P1
26.3±5..3
24.8±4.5
Pp
21.8±5.3
19.9±3.6*
Rmin 14.3±3.7
10.7±3.0*
Rmax 21.5±5.3
18.4±3.0*
∆R
7.2±2.1
7.8±1.7
Cst,rs 49.6±22.8 46.9±19.0
PEEPi 8.6±4.6
7.3±4.2*
HR
85.9±17.6 91.8±13.5

30
60
30.6±4.3* 30.7±4.4*
24.3±4.6* 23.4±4.6*
19.8±3.8* 19.5±3.4*
10.4±2.1* 11.9±2.6*
17.8±2.8* 18.0±2.5*
7.4±2.3
6.1±2.3
48.6±20.1 46.2±14.1
7.3±4.3* 6.7±3.1*
89.7±16.0 87.8±17.3

Με ΤΕΠ
Α
15
30
60
34.8±4.8 30.6±5.6* 31.4±4.9*
31.6±5.1*
25.4±4.6 23.8±3.8* 23.7±3.7*
24.0±4.1*
21.3±4.6 19.1±3.2* 19.0±3.0*
19.5±3.7*
14.9±1.7 11.9±2.8* 12.3±2.8*
12.4±2.5*
21.6±1.9 18.2±4.3* 20.0±3.2*
19.5±2.7*
6.7±1.5
6.3±2.2
7.7±2.2
7.1±1.2
46.8±20.1 46.4±15.2 47.7±14.9 47.3±15.9
8.1±4.8
6.7±4.1* 6.9±4.2*
7.1±4.3*
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 τιµές,*:σηµαντική διαφορά από τις αρχικές τιµές ( p<0,05 ).

Όταν η σαλβουταµόλη χορηγήθηκε χωρίς τελικο-εισπνευστική παύση, 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 τελικο-εισπνευστική παύση ήταν 9,56 ±1,7 και 7,98±1,2 kPa. Παροµοίως, οι τιµές 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 δοκιµασία-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.
Σχήµα 12. Αρχικές τιµές αντιστάσεων των αεραγωγών (Rmin) σε κάθε
ασθενή και µε τους δύο τρόπους χορήγησης της σαλβουταµόλης. : χωρίς ΤΕΠ, : µε ΤΕΠ.

Ασθενείς
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Συγκεντρωτικά, οι επιδράσεις της σαλβουταµόλης είτε χορηγήθηκε µε
τελικο-εισπνευστική παύση είτε όχι, στις µηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήµατος και την καρδιακή συχνότητα παρουσιάζονται στον Πίνακα 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 σταθερές για τουλάχιστον 60 λεπτά. Οµοίως, δεν παρατηρήθηκαν σηµαντικές
µεταβολές στην ∆R και την Cst,rs σε κανένα χρονικό σηµείο µετά την χορήγηση 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 σηµαντική.
Η τελικο-εισπνευστική παύση των 5 δευτερολέπτων δεν είχε σηµαντική 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 τελικοεισπνευστική 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 τελικο-εισπνευστική παύση ήταν 15,5±5,6%, 8,0±3,4% και 9,7±3,3%. Το Σχήµα 13 παρουσιάζει τις µεταβολές στις Rmin σε κάθε ασθενή όταν η σαλβουταµόλη χορηγήθηκε µε ή χωρίς τελικο-εισπνευστική παύση.
Σχήµα 13. Μεταβολές των τιµών των αντιστάσεων των αεραγωγών (Rmin)
σε κάθε ασθενή (% από τις αρχικές τιµές) µετά τη χορήγηση της σαλβουταµόλης. : χωρίς ΤΕΠ, : µε ΤΕΠ. Για κάθε ασθενή και για κάθε τρόπο χορήγησης οι τρεις µπάρες αντιστοιχούν στις µεταβολές των Rmin στα 15, 30
και 60 λεπτά µετά τη χορήγηση του φαρµάκου.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ
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Στους ασθενείς 1 και 5 εµφανίστηκε αντίθετη απάντηση µεταξύ των δύο τρόπων χορήγησης της σαλβουταµόλης. Ο πρώτος ασθενής εµφάνισε βρογχοδιασταλτική απάντηση µόνο όταν το φάρµακο χορηγήθηκε χωρίς τελικο-εισπνευστική παύση , ενώ ο πέµπτος ασθενής εµφάνισε
ελάττωση των Rmin µόνο όταν η σαλβουταµόλη χορηγήθηκε µε τελικοεισπνευστική παύση. Στους υπόλοιπους 10 ασθενείς η σαλβουταµόλη ελάττωσε 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 χορηγήθηκε 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 όταν χορηγούνται µε ∆Σ και αεροθάλαµο οδηγούν σε σηµαντική ελάττωση
των εισπνευστικών αντιστάσεων (Rmin και Rmax).45,46,57 Αν και οι εκπνευστικές 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 δυναµικής υπερδιάτασης. Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι η προσθήκη τελικοεισπνευστικής 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 καλύτερη συσχέτιση µεταξύ βρογχοδιασταλτικού αποτελέσµατος και ασφάλειας
σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς µε ΧΑΠ.46 Μεγαλύτερες δόσεις απλά
αυξάνουν τις παρενέργειες του φαρµάκου (αύξηση της καρδιακής συχνότητας), χωρίς πρόσθετη βρογχοδιασταλτική απάντηση.46 Αυτό εντούτοις δεν
αποκλείει την πιθανότητα να απαιτούνται µεγαλύτερες δόσεις σε ατοµικό επίπεδο, για να επιτευχθεί η µέγιστη βρογχοδιαστολή. Για παράδειγµα, δεν είναι γνωστό αν ο ασθενής Νο 2 απαντούσε σε µεγαλύτερες δόσεις σαλβουταµόλης.
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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 µελέτης. 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 βρογχοδιαστολή που σχεδόν γίνεται η µέγιστη δυνατή σε 24 ώρες.65 Επίσης οι αρχικές 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 µελέτης δεν φαίνεται να επηρεάστηκε σηµαντικά από άλλους παράγοντες εκτός
της σαλβουταµόλης.
Σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς, οι βέλτιστες παράµετροι του αναπνευστήρα 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 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 Εντούτοις, αυτές
οι προτάσεις στηρίχθηκαν κυρίως σε in vitro µελέτες25 και πιθανά να µην έχουν 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 αποτελεσµατικότητα 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 δυτερολέπτων δεν έχει καµµία επιπλέον επίδραση στην προκαλούµενη από την σαλβουταµόλη βρογχοδιαστολή, όταν το φάρµακο χορηγείται µέσω ∆Σ και αεροθαλάµου.
∆ύο από τους 12 ασθενείς απάντησαν διαφορετικά στους δύο τρόπους
χορήγησης της σαλβουταµόλης (Σχήµα 13). Ο ασθενής Νο 1 εµφάνισε βρογχοδιασταλτική απάντηση µόνο όταν το φάρµακο χορηγήθηκε χωρίς τελικοεισπνευστική παύση, ενώ στον ασθενή Νο 5 η ελάττωση των αντιστάσεων
των αεραγωγών του συνέβη µόνον όταν η σαλβουταµόλη χορηγήθηκε µε τελικο-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 βλέννας και οι αρχικές τιµές των αντιστάσεων των αεραγωγών, πιθανά να επηρέασαν την βρογχοδιασταλτική απάντηση.

Επισηµαίνεται ότι στον ασθενή Νο 5, όταν η σαλβου-
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ταµόλη χορηγήθηκε µε τελικο-εισπνευστική παύση, οι αρχικές τιµές των αντιστάσεων των αεραγωγών του ήταν κατά 52 % µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες τιµές χωρίς τελικο-εισπνευστική παύση (η µεγαλύτερη διαφορά
απ’όλους τους ασθενείς). Αντίστοιχα, στον ασθενή Νο 1 υπήρξε βρογχοδιασταλτική 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 προηγούµενες µελέτες χρησιµοποιήθηκαν µεγαλύτεροι αναπνεόµενοι όγκοι κατά τη
χορήγηση των βρογχοδιασταλτικών.45,46,57 Έχει προταθεί ότι ο υψηλός αναπνεόµενος όγκος πιθανά να βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα των βρογχοδιασταλτικών σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς.13,14 Παρ’ όλα αυτά, το µέγεθος της βρογχοδιαστολής στη µελέτη µας ήταν συγκρίσιµο µε αυτό µελετών που χρησιµοποίησαν µεγαλύτερους αναπνεόµενους όγκους.45,46,57 Αυτό
δηλώνει ότι οι µεταβολές του αναπνεόµενου όγκου µεταξύ 500-1000 ml επιδρούν ελάχιστα στο µέγεθος της προκαλούµενης βρογχοδιαστολής. Επιπλέον
µελέτες απαιτούνται για διευκρίνιση αυτής της παρατήρησης.
Βασιζόµενοι στις τρέχουσες οδηγίες13,14 χρησιµοποιήσαµε τελικοεισπνευστική παύση 5 δευτερολέπτων. Έτσι, δεν γνωρίζουµε αν τα αποτελέσµατά µας θα ήταν τα ίδια µε µεγαλύτερης διάρκειας τελικο-εισπνευστική
παύση. Επιπλέον, η χρήση µεγαλύτερης διάρκειας παύσης οδηγεί σε µεγαλύτερη 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 άλλων µελετητών57 που χρησιµοποίησαν τελικο-εισπνευστική παύση 10 δευτερολέπτων 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 βρογχοδιασταλτικό αποτέλεσµα.
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Έτσι, υπ’ αυτές τις συνθήκες είναι πιθανόν ότι η προσθήκη τελικοεισπνευστικής παύσης 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 της σαλβουταµόλης πιθανά να κατέχει τον κύριο ρόλο. 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 εισπνοών.46 Έτσι,
είναι πιθανόν ότι οι 6 εισπνοές σαλβουταµόλης που χρησιµοποιήθηκαν στην
παρούσα µελέτη, οδηγώντας σε σχεδόν µέγιστο βρογχοδιασταλτικό αποτέλεσµα, να κάλυψαν την οποιαδήποτε επίδραση της τελικο-εισπνευστικής παύσης στην βρογχοδιαστολή από την σαλβουταµόλη.
Συνοψίζοντας, η παρούσα µελέτη αποδεικνύει ότι σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς µε οξεία έξαρση ΧΑΠ, οι 6 εισπνοές σαλβουταµόλης όταν χορηγούνται µε ∆Σ και αεροθάλαµο οδηγούν σε σηµαντική βρογχοδιαστολή που διαρκεί για τουλάχιστον 60 λεπτά. Η προσθήκη τελικοεισπνευστικής παύσης 5 δευτερολέπτων δεν έχει καµµία επιπλέον επίδραση
στην βρογχοδιασταλτική απάντηση. Έτσι, δεν προτείνεται η χρήση τελικοεισπνευστικής παύσης κατά την χορήγηση των βρογχοδιασταλτικών σε παθητικά αεριζόµενους ασθενείς µε αποφρακτική νόσο. Εξασφαλίζοντας επαρκή
δόση βρογχοδιασταλτικών και σωστή τεχνική χορήγησης (χρήση αεροθαλάµου µεγάλου όγκου και χορήγηση του νεφελώµατος αµέσως πριν την έναρξη
της εισπνευστικής ροής από τον αναπνευστήρα) επιτυγχάνεται σηµαντική
βρογχοδιαστολή χωρίς τροποποίηση των παραµέτρων του αναπνευστήρα.
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ΜΕΛΕΤΗ
2.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΒΡΟΓΧΟ∆ΙΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ
ΜΕ
∆ΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΑΠ: ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΌΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ
ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Μελετήθηκαν 9 ασθενείς (8 άνδρες και 1 γυναίκα) µε ΧΑΠ που υποβλήθηκαν σε µηχανικό αερισµό λόγω οξείας έξαρσης της χρόνιας αποφρακτικής νόσου των αεραγωγών τους. Όλοι οι ασθενείς είχαν προηγουµένως διαγνωσµένη 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 αερισµού. Όλοι οι ασθενείς ήταν διασωληνωµένοι µε τραχειοσωλήνα εσωτερικής
διαµέτρου 8-9 mm, υπό καταστολή µε προποφόλη και φεντανύλη, σε µηχανικό 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 αναπνευστήρας 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 σταθερό 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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Πίνακας 6. Αρχικές παράµετροι του αναπνευστήρα - Χαρακτηριστικά
ασθενών
Ηλικία
έτη

FiO2
%

71,8±7,3

0,39±0,08

Vt
L
0,58±0,09

V’
L/sec
0,6±0,02

RR
TI/Ttot
αναπνοές/λεπτό
11,4±1,3

0,21±0,03

VE
L/min
6,6±1,1

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

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
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 σήµατα 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 σαλβουταµόλης 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 τουλάχιστον 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 τελικο-εισπευστική παύση και η εισπνευστική ροή κατά τη χορήγηση του φαρµάκου διατηρήθηκε όµοια µε την αρχική της τιµή (Πίνακας 6). Η χορήγηση
του φαρµάκου µε τον υψηλό αναπνεόµενο όγκο, οδήγησε σε αύξηση του εισπνευστικού 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 χορήγησης του φαρµάκου µε φυσιολογικό αναπνεόµενο όγκο (Πίνακας 6).

Κάθε εισπνοή περιείχε 100γ σαλβουταµόλης και χορη-
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γήθηκε 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 κυκλώµατος, 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 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 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 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 καρδιακή συχνότητα (HR) υπολογίστηκαν πριν (αρχικές τιµές) και 15, 30 και 60 λεπτά µετά την χορήγηση των 6 εισπνοών. Οι µηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήµατος µετρήθηκαν µε την µέθοδο της απόφραξης των αεραγωγών όπως και στην µελέτη 1.47,48 Οι τιµές των Rmax και Rmin διορθώθηκαν λαµβάνοντας υπόψιν το χρόνο σύγκλεισης της βαλβίδας απόφραξης
του αναπνευστήρα.64 Η αντίσταση του τραχειοσωλήνα δεν 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 µεταβλητότητας για επαναλαµβανόµενες µετρήσεις (ANOVA). Όταν η τιµή F
ήταν στατιστικά σηµαντική, ακολουθήθηκε η δοκιµασία Tukey για αναγνώριση σηµαντικών διαφορών. Τιµές p<0,05 θεωρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές. 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.
Πίνακας 7. Πιέσεις αεραγωγών, µηχανικές ιδιότητες αναπνευστικού συστήµατος και καρδιακή συχνότητα πριν και 15,30 και 60 λεπτά µετά τη χορήγηση σαλβουταµόλης, µε φυσιλογικό ή υψηλό αναπνεόµενο όγκο.
Με φυσιλογικό αναπνεόµενο όγκο
Α
15
30
60
Ppeak 32.7±7.0
29.9±6.0* 29.6±6.4* 29,6±5.8*
21.7±5.63 21.0±5.4
21.0±5.6 20.8±4.9*
P1
Pp
19.0±4.8
18.0±4.8* 18.1±4.9* 17.8±4.0*
Rmin 18.2±3.2
14.9±2.2* 14.4±2.1* 14.7±2.6*
Rmax 22.7±4.3
19.9±2.6* 19.1±2.9* 19.7±3.7*
∆R
4.5±1.9
5.0±1.6
4.8±1.8
5.0±1.8
Cst,rs 45.4±11.1 46.2±11.7 44.9±13.2 43.8±9.9
PEEPi 6.1±3.2
5..3±3.0*
4.8±3.0* 4.6±3.0*
HR
88.7±12.5 90.9±11.3 92.6±10.9 92.3±9.8

Με υψηλό αναπνεόµενο όγκο
Α
15
30
31.3±5.5 28.4±4.7* 28.5±5.0*
21.2±4.8 19.9±4.6* 20.0±4.7*
18.5±4.3 16.9±4.1* 16.9±4.0*
16.8±2.1 14.1±2.0* 14.2±2.0*
21.4±3.4 19.1±2.4* 19.3±2.6*
4.6±1.8 5.0±1.6
5.1±1.9
45.3±10.3 46.7±9.8 46.5±10.4
5.7±3.3
4.6±3.1* 4.5±2.3*
86.0±12.2 88.7±13.1 88.2±13.1

60
28.1±5.1*
19.5±4.3*
16.9±4.0*
14.5±2.7*
18.8±3.0*
4.3±1.2
45.6±10.8
4.1±2.9*
91.2±12.6

Τα δεδοµένα εκφράζονται σαν µέσες τιµές ± σταθερή απόκλιση. Α: αρχικές τιµές,*: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). Επιπλέον, οι
αρχικές τιµές των δειγµάτων αρτηριακού αίµατος δεν διέφεραν σηµαντικά
µεταξύ των δύο τρόπων χορήγησης της σαλβουταµόλης (κατά ζεύγη δοκιµασία-t).
Όταν η σαλβουταµόλη χορηγήθηκε µε φυσιολογικό αναπνεόµενο
όγκο,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 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 χορήγηση του φαρµάκου, δεν διέφεραν µεταξύ τους κατά τις 6 ώρες της δοκιµασίας (κατά ζεύγη δοκιµασία-t, p >0,05). Στο πρώτο τµήµα της µελέτης, οι τιµές 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 ήταν 17,3±2,7 και 21,7±3,7 cmH2O/L/sec, υποδηλώνοντας ότι κανένας άλλος 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 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 σταθερές για τουλάχιστον 60 λεπτά. Οµοίως, δεν παρατηρήθηκαν 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 προκαλούµενη 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 αναπνεόµενο 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 όγκο ήταν 10,0±7,2 %, 9,3±8,3 % και 11,5±9,9 %. Τα Σχήµατα 14 και 15 παρουσιάζουν τις µεταβολές στις µηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού κάθε
ασθενή όταν η σαλβουταµόλη χορηγήθηκε µε φυσιολογικό ή υψηλό αναπνεόµενο όγκο.
Σχήµα 14. Αντιστάσεις των αεραγωγών (Rmin) σε κάθε ασθενή µετά τη χορήγηση της σαλβουταµόλης. :µε φυσιολογικό,
: υψηλό αναπνεόµενο όγκο. Για κάθε ασθενή και για κάθε τρόπο χορήγησης οι 4 µπάρες αντιστοιχούν στις αρχικές Rmin και στις Rmin στα 15, 30 και 60 λεπτά µετά τη χορήγηση του φαρµάκου.
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Σχήµα 15. Ολικές αντιστάσεις του αναπνευστικού συστήµατος (Rmax) σε
κάθε ασθενή µετά τη χορήγηση της σαλβουταµόλης. :µε φυσιολογικό, :
υψηλό αναπνεόµενο όγκο. Για κάθε ασθενή και για κάθε τρόπο χορήγησης οι
4 µπάρες αντιστοιχούν στις αρχικές Rmax και στις Rmax στα 15, 30 και 60
λεπτά µετά τη χορήγηση του φαρµάκου.
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Στους ασθενείς της µελέτης υπήρξε γραµµική συσχέτιση (r=0,54,
p<0,05) µεταξύ των αντιστοίχων απαντήσεων των Rmin στην σαλβουταµόλη (µέσες τιµές απάντησης στα 15, 30 και 60 λεπτά) είτε το φάρµακο χορηγήθηκε 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 εκπνευστικές 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 δυναµικής υπερδιάτασης. Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι η αύξηση του αναπνεόµενου 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 θεραπευτικό σχήµα δεν τροποποιήθηκε κατά την διάρκεια της µελέτης. ∆εν πιστεύουµε όµως ότι η χορήγηση κορτικοστεροειδών επηρέασε τα αποτελέσµατα της µελέτης. 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
βρογχοδιαστολή που σχεδόν γίνεται η µέγιστη δυνατή σε 24 ώρες.65 Επίσης
οι αρχικές 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 µελέτης δεν φαίνεται να επηρεάστηκε σηµαντικά από άλλους παράγοντες
εκτός της σαλβουταµόλης.

Σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς, οι βέλτιστες παράµετροι του αναπνευστήρα 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 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 Εντούτοις, αυτές
οι προτάσεις στηρίχθηκαν κυρίως σε in vitro µελέτες25 και πιθανά να µην έχουν κλινική εφαρµογή. Σε πρόσφατη µελέτη δείξαµε ότι η χρησιµοποίηση
τελικο-εισπνευστικής παύσης 5 δευτερολέπτων, δεν βελτιώνει το βρογχοδιασταλτικό αποτέλεσµα των 6 εισπνοών σαλβουταµόλης.66 Η παρούσα µελέτη
έδειξε ότι όταν η εισπνευστική ροή διατηρηθεί σταθερή, η αύξηση του αναπνεόµενου όγκου τουλάχιστον κατά 50 % δεν έχει καµµία επιπλέον επίδραση
στην προκαλούµενη από την σαλβουταµόλη βρογχοδιαστολή, όταν το φάρµακο χορηγείται µέσω ∆Σ και αεροθαλάµου.

Η αύξηση του αναπνεόµενου όγκου σε συνθήκες σταθερής εισπνευστικής ροής, οδηγεί και σε αύξηση του εισπνευστικού χρόνου. Οι αυξήσεις
αυτές σχετίζονται µε σηµαντική αύξηση της εναπόθεσης του βρογχοδιασταλτικού στο κατώτερο αναπνευστικό σύστηµα.24,25 Αν και στην παρούσα µελέτη 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 ξεκάθαρο.
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Η χρήση αεροθαλάµου µεγάλου όγκου, η τιµή και το σχήµα της εισπνευστικής 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 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 της σαλβουταµόλης πιθανά να κατέχει τον κύριο ρόλο. 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 εισπνοών.46 Έτσι, είναι πιθανόν ότι οι 6 εισπνοές σαλβουταµόλης που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη, οδηγώντας σε σχεδόν µέγιστο βρογχοδιασταλτικό αποτέλεσµα, να κάλυψαν την οποιαδήποτε επίδραση της αύξησης του αναπνεόµενου όγκου στην βρογχοδιαστολή από την σαλβουταµόλη.
Συνοψίζοντας, η παρούσα µελέτη αποδεικνύει ότι σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς µε οξεία έξαρση ΧΑΠ, οι 6 εισπνοές σαλβουταµόλης όταν χορηγούνται µε ∆Σ και αεροθάλαµο οδηγούν σε σηµαντική βρογχοδιαστολή που διαρκεί για τουλάχιστον 60 λεπτά. Η αύξηση του αναπνεόµενου
όγκου τουλάχιστον κατά 50 % δεν έχει καµµία επιπλέον επίδραση στην
βρογχοδιασταλτική απάντηση. Έτσι, δεν προτείνεται η αύξηση του αναπνεόµενου όγκου κατά την χορήγηση των βρογχοδιασταλτικών σε παθητικά αεριζόµενους ασθενείς µε αποφρακτική νόσο. Εξασφαλίζοντας επαρκή δόση
βρογχοδιασταλτικών και σωστή τεχνική χορήγησης (χρήση αεροθαλάµου µεγάλου όγκου και χορήγηση του νεφελώµατος αµέσως πριν την έναρξη της εισπνευστικής ροής από τον αναπνευστήρα) επιτυγχάνεται σηµαντική βρογχοδιαστολή χωρίς τροποποίηση των παραµέτρων του αναπνευστήρα.
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ΜΕΛΕΤΗ
3.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΒΡΟΓΧΟ∆ΙΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ
ΜΕ
∆ΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΑΠ: ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ
ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Μελετήθηκαν 18 ασθενείς (13 άνδρες και 5 γυναίκες) µε ΧΑΠ που
υποβλήθηκαν σε µηχανικό αερισµό λόγω οξείας έξαρσης της χρόνιας αποφρακτικής νόσου των αεραγωγών τους. Όλοι οι ασθενείς είχαν προηγουµένως διαγνωσµένη 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 αερισµού. Όλοι οι ασθενείς ήταν διασωληνωµένοι µε τραχειοσωλήνα εσωτερικής
διαµέτρου 8-9 mm, υπό καταστολή µε προποφόλη και φεντανύλη, σε µηχανικό 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 αναπνευστήρας 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 σταθερό 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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Πίνακας 8. Αρχικές παράµετροι του αναπνευστήρα - Χαρακτηριστικά
ασθενών
Ηλικία
έτη

FiO2
%

Vt
L

Α 70,68±10,8 0,35±0,05 0,50±0,08
Β 70,0 ±6,6 0,38±0,07 0,54±0,06

V’
L/sec
0,58±0,02
0,60±0,02

RR
TI/Ttot
αναπνοές/λεπτό
10,3±0,5
11,1±0,9

0,27±0,06
0,22±0,02

VE
L/min
5,2±0,3
5,9±0,5

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,
Α: πρωτόκολλο Α (200 γ), Β: πρωτόκολλο Β (600 γ).

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
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 σήµατα 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, πρωτόκολλο Α) ή 6 εισπνοές σαλβουταµόλης (10 ασθενείς, πρωτόκολλο Β) είτε µε
ελεγχόµενο αερισµό σταθερού όγκου είτε ελεγχόµενο αερισµό σταθερής πίεσης. Στον ελεγχόµενο αερισµό σταθερού όγκου, οι παράµετροι του αναπνευστήρα 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 επιβραδυνόµενο 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.
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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 κυκλώµατος, 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 αναπνευστήρας ρυθµιζόταν στις αρχικές του παραµέτρους.
Η χορήγηση βρογχοδιασταλτικών είχε παρακρατηθεί τουλάχιστον 6
ώρες πριν την έναρξη της δοκιµασίας.Όλοι οι ασθενείς λάµβαναν 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 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 καρδιακή συχνότητα (HR) υπολογίστηκαν πριν (αρχικές τιµές) και 15, 30 και 60 λεπτά 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 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 µεταβλητότητας για επαναλαµβανόµενες µετρήσεις (ANOVA). Όταν η τιµή F
ήταν στατιστικά σηµαντική, ακολουθήθηκε η δοκιµασία Tukey για αναγνώριση σηµαντικών διαφορών. Τιµές p<0,05 θεωρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές. 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.

Πίνακας 9. Πρωτόκολλο Α. Πιέσεις αεραγωγών, µηχανικές ιδιότητες αναπνευστικού συστήµατος και καρδιακή συχνότητα πριν και 15,30 και 60 λεπτά
µετά τη χορήγηση 200 γ σαλβουταµόλης, µε ελεγχόµενο αερισµό σταθερού
όγκου ή σταθερής πίεσης.

Ppeak
P1
Pp
Rmin
RRmax
∆∆R
CCrs,st
PPEEP
i
HHR

Ελεγχόµενος αερισµός σταθερού όγκου
Α
15 min
30 min
30.4±3.8
26.6±4.6*
26.4±4.6*
17.8±3.6
15.9±4.0*
15.7±4.1*
14.7±3.8
12.9±4.0*
12.8±4.2*
21.0±2.4
17.9±3.3*
17.9±2.6*
26.3±2.9
22.8±3.6*
22.8±2.7*
5.3±1.0
4.9±0.8
4.9±0.8
60.8±16.7
63.0±21.8
64.8±21.6
5.5±1.8
3.8±1.2*
3.8±1.2*

60 min
26.4±4.6*
15.7±4.1*
12.7±4.2*
17.9±2.6*
22.8±2.7
4.9±0.8
64.5±21.5
3.8±1.2*

Ελεγχόµενος αερισµός σταθερής πίεσης
Α
15 min
30 min
30.8±4.7
26.8±5.2*
26.8±5.2*
18.2±4.8
16.3±4.7*
16.1±4.9*
15.2±5.0
13.3±4.8*
13.1±4.9*
21.2±3.3
17.6±3.2*
17.9±2.6
26.3±2.9
22.4±3.3*
22.8±2.8*
5.2±1.1
4.9±0.8
4.9±0.9
63.2±23.9
65.2±25.3
66.0±25.1
5.9±2.3
4.2±1.9*
4.1±1.8*

60 min
27.4±5.2*
16.2±4.7*
13.1±4.9*
18.5±2.9*
23.7±3.2*
5.2±1.0
66.2±25.1
4.1±1.3*

78.3±15.8

79.8±17.3

77.5±18.1

78.8±17.1

78.9±16.8

79.1±16.0

79.0±18.3

79.3±17.6

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

Πίνακας 10. Πρωτόκολλο Β. Πιέσεις αεραγωγών, µηχανικές ιδιότητες αναπνευστικού συστήµατος και καρδιακή συχνότητα πριν και 15,30 και 60 λεπτά
µετά τη χορήγηση 600 γ σαλβουταµόλης, µε ελεγχόµενο αερισµό σταθερού
όγκου ή σταθερής πίεσης..
Ελεγχόµενος αερισµός σταθερού όγκου
Ppeak
P1
Pp
Rmin
Rmax
∆R
Crs,st
PEEPi
HR

Ελεγχόµενος αερισµός σταθερής πίεσης

A

15 min

30 min

60 min

A

15 min

30 min

60 min

35.±4.7
24.9±3.8
21.5±3.0
18.4±2.9
24.0±3.7
5.7±2.3
44.6±12.6
8.7±2.5
84.6±15.6

31.1±5.3*
22.3±4.1
19.0±3.7*
14.8±2.9*
20.2±3.6*
5.4±2.1
45.5±16.2
6.3±2.6*
89.2±16.6*

31.7±4.6*
22.8±3.5
19.6±3.2
14.8±2.5*
20.2±3.3*
5.4±2.1
43.2±13.4
6.4±2.6*
91.4±16.4*

31.8±5.1*
23.0±4.1*
19.6±3.6*
14.8±2.5*
20.4±3.3*
5.7±1.8
43.1±15.4
6.1±2.7*
90.5±16.6*

35.3±5.3
24.6±5.0
20.9±4.0
17.9±3.7
24.1±3.6
6.2±2.5
45.3±15.8
8.0±1.9
83.3±14.5

30.8±4.0*
22.1±3.5*
18.9±2.8*
14.5±3.4*
19.9±3.6*
5.4±2.1
44.8±18.0
5.8±1.6*
87.3±16.1

30.8±4.5*
22.0±3.8*
18.9±3.3*
14.7±3.0*
20.0±3.2*
5.2±2.1
44.2±18.7
5.5±1.8*
88.0±16.3*

30.8±3.8*
22.0±3.0*
19.0±2.6*
14.7±3.1*
19.7±3.2*
5.0±2.0
42.0±12.1
5.6±1.7*
87.9±17.1*

Τα δεδοµένα εκφράζονται σαν µέσες τιµές ± σταθερή απόκλιση. Α: αρχικές τιµές.*: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 δειγµάτων 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 αρτηριακού 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 σταθερού 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 χορήγηση 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 µετά 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 χορήγηση 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 χορηγήθηκε αναπνεόµενος όγκος παρόµοιος αυτού στον ελεγχόµενο αερισµό σταθερού 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 µοντέλου 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 σταθερού 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 πίεσης), στις µηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήµατος και την καρδιακή συχνότητα παρουσιάζονται στον πίνακα 11 και 12 (πρωτόκολλα Α
και Β αντίστοιχα). Οι 2 ή 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 σταθερές για τουλάχιστον 60 λεπτά. Οµοίως, δεν παρατηρήθηκαν 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 (Πίνακας 12).
Ανεξάρτητα από τη δόση της σαλβουταµόλης, το σχήµα της εισπνευστικής 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 σηµαντική 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 δηλώνει 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 τρόπους 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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Σχήµα 16. Πρωτόκολλο Α. Αντιστάσεις των αεραγωγών (Rmin) σε κάθε
ασθενή µετά τη χορήγηση 200 γ σαλβουταµόλης. :µε τετραγωνικό, : µε
επιβραδυνόµενο σχήµα εισπνευστικής ροής. Για κάθε ασθενή και για κάθε
τρόπο χορήγησης οι δύο µπάρες αντιστοιχούν στις αρχικές Rmin και στις
Rmin 60 λεπτά µετά τη χορήγηση του φαρµάκου.
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Σχήµα 17. Πρωτόκολλο Β. Aντιστάσεις των αεραγωγών (Rmin) σε κάθε ασθενή µετά τη χορήγηση 600 γ σαλβουταµόλης. : µε τετραγωνικό, : µε
επιβραδυνόµενο σχήµα εισπνευστικής ροής. Για κάθε ασθενή και για κάθε
τρόπο χορήγησης οι δύο µπάρες αντιστοιχούν στις αρχικές Rmin και στις
Rmin στα 60 λεπτά µετά τη χορήγηση του φαρµάκου.
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Σχήµα 18. Πρωτόκολλο Α. Συσχέτιση των µέσων τιµών των αντιστάσεων
των αεραγωγών (Rmin) (% από τις αρχικές τιµές) µετά τη χορήγηση 200 γ
σαλβουταµόλης, µε τετραγωνικό (VC) ή µε επιβραδυνόµενο σχήµα εισπνευστικής ροής (PC). Μέσες τιµές µεταβολών των Rmin στα 15, 30 και 60 λεπτά
µετά τη χορήγηση του φαρµάκου.____: γραµµή παλινδρόµησης, ----: ιδεατή
γραµµή (r=0,92, p<0,05).

∆Rmin,VC, % αλλαγή από αρχικές τιµές

Σχήµα 19. Πρωτόκολλο Β. Συσχέτιση των µέσων τιµών των αντιστάσεων
των αεραγωγών (Rmin) (% από τις αρχικές τιµές) µετά τη χορήγηση 600 γ
σαλβουταµόλης, µε τετραγωνικό (VC) ή µε επιβραδυνόµενο σχήµα εισπνευστικής ροής (PC). Μέσες τιµές µεταβολών των Rmin στα 15, 30 και 60 λεπτά
µετά τη χορήγηση του φαρµάκου.____: γραµµή παλινδρόµησης, ----: ιδεατή
γραµµή (r=0,75, p<0,05).

∆Rmin,VC, % αλλαγή από αρχικές τιµές

58

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 Επιπλέον, έδειξε
ότι υπήρξε βρογχοδιασταλτική απάντηση ακόµα και όταν χορηγήθηκε η σαλβουταµόλη σε σχετικά χαµηλή δόση, και ότι η βρογχοδιαστολή δεν επηρεάστηκε από το σχήµα της εισπνευστικής ροής. Ανεξάρτητα από τη δόση της
σαλβουταµόλης, η ∆R παρέµεινε σταθερή κατά τη διάρκεια της µελέτης, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η σαλβουταµόλη δρα προκαλώντας βρογχοδιαστολή
των κεντρικών αεραγωγών.46,66,67 Αν και οι εκπνευστικές 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 δυναµικής υπερδιάτασης.
Όλοι 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 µελέτης. 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 βρογχοδιαστολή που σχεδόν γίνεται η µέγιστη δυνατή σε 24 ώρες.65 Επίσης οι αρχικές 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 µελέτης δεν φαίνεται να επηρεάστηκε σηµαντικά από άλλους παράγοντες εκτός
της σαλβουταµόλης.
Σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς, οι βέλτιστες παράµετροι του αναπνευστήρα 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 εισπνευστικού χρόνου προς ολικό χρόνο αναπνευστικού κύκλου, το επιβραδυνόµενο
σχήµα εισπνευστικής ροής και η προσθήκη 3-5 δευτερολέπτων τελικοεισπνευστικής παύσης προτάθηκαν σαν παράγοντες που αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα της θεραπείας µέσω ∆Σ.13,14,24,25 Εντούτοις, αυτές οι προτάσεις στηρίχθηκαν κυρίως σε in vitro µελέτες.25 και πιθανά να µην έχουν κλινική εφαρµογή.
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Σε πρόσφατες µελέτες δείξαµε ότι ούτε η χρησιµοποίηση τελικοεισπνευστικής 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, όταν ο αναπνεόµενος όγκος και ο εισπνευστικός χρόνος διατηρηθούν σταθεροί, δεν έχει καµµία επιπλέον επίδραση στην προκαλούµενη από την σαλβουταµόλη βρογχοδιαστολή, όταν το φάρµακο χορηγείται µέσω ∆Σ και αεροθαλάµου. 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 χορήγηση των βρογχοδιασταλτικών, όταν αυτά χορηγούνται µε ∆Σ και αεροθάλαµο 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 χορηγήθηκε µε τετραγωνικό σχήµα εισπνευστικής ροής. Αυτό, παρ’όλα αυτά, δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι ο διαφορετικός τρόπος χορήγησης ήταν ο κυρίως υπεύθυνος παράγοντας της διαφορετικής απάντησης. Σ’αυτούς τους ασθενείς,
υπήρξε βρογχοδιασταλτική απάντηση όταν οι αρχικές τιµές των αντιστάσεων 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 πιθανά η σαλβουταµόλη δεν είναι ικανή να ελαττώσει περαιτέρω τις αντιστάσεις των αεραγωγών ασθενών που οι αρχικές τιµές τους είναι σχετικά χαµηλές.66

Μελέτες in vitro έδειξαν ότι το επιβραδυνόµενο σχήµα εισπνευστικής
ροής αυξάνει την εναπόθεση του βρογχοδιασταλτικού στο κατώτερο αναπνευστικό 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 εισπνευστικής 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 παθητικά µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς. Έτσι, υπ’ αυτές τις συνθήκες είναι
πιθανόν ότι το σχήµα της εισπνευστικής ροής να µην αποτελεί σηµαντικό παράγοντα που επηρεάζει τη βρογχοδιαστολή. 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 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 φαρµάκου να οδηγεί σε µικρότερης διάρκειας βρογχοδιαστολή. Επίσης, δεν γνωρίζουµε αν ο ασθενής που δεν απάντησε στη σαλβουταµόλη στο πρωτόκολλο
Α (Σχήµα 16), θα απαντούσε σε µεγαλύτερη δόση του φαρµάκου.
Συνοψίζοντας, η παρούσα µελέτη αποδεικνύει ότι σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς µε οξεία έξαρση ΧΑΠ, η σαλβουταµόλη όταν χορηγείται
µε ∆Σ και αεροθάλαµο οδηγεί σε σηµαντική βρογχοδιαστολή που διαρκεί για
τουλάχιστον 60 λεπτά. Αυτή η απάντηση εµφανίζεται και στη δόση των 200γ
σαλβουταµόλης. Το σχήµα της εισπνευστικής ροής δεν έχει καµµία επιπλέον
επίδραση στην βρογχοδιασταλτική απάντηση. Έτσι, δεν προτείνεται η αλλαγή του σχήµατος της εισπνευστικής ροής κατά την χορήγηση των βρογχοδιασταλτικών σε παθητικά αεριζόµενους ασθενείς µε αποφρακτική νόσο. Εξασφαλίζοντας δόση >200γ σαλβουταµόλης και σωστή τεχνική χορήγησης
(χρήση αεροθαλάµου µεγάλου όγκου και χορήγηση του νεφελώµατος αµέσως πριν την έναρξη της εισπνευστικής ροής από τον αναπνευστήρα) επιτυγχάνεται σηµαντική βρογχοδιαστολή χωρίς τροποποίηση των παραµέτρων του
αναπνευστήρα.
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ΜΕΛΕΤΗ
4.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ
∆ΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΑΠ: ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ

ΒΡΟΓΧΟ∆ΙΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ
ΜΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Μελετήθηκαν 10 ασθενείς (7 άνδρες και 3 γυναίκες) µε ΧΑΠ που
υποβλήθηκαν σε µηχανικό αερισµό λόγω οξείας έξαρσης της χρόνιας αποφρακτικής νόσου των αεραγωγών τους. Όλοι οι ασθενείς είχαν προηγουµένως διαγνωσµένη 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 αερισµού. Όλοι οι ασθενείς ήταν διασωληνωµένοι µε τραχειοσωλήνα εσωτερικής
διαµέτρου 8-9 mm, υπό καταστολή µε προποφόλη και φεντανύλη, σε µηχανικό 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 αναπνευστήρας 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 σταθερό 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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Πίνακας 11. Αρχικές παράµετροι του αναπνευστήρα - Χαρακτηριστικά
ασθενών
Ηλικία
έτη
68,2±5,6

FiO2
%
0,39±0,09

Vt
V’
RR
TI/Ttot
VE
L
L/sec
αναπνοές/λεπτό
L/min
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:% συγκέντρωση εισπνεόµενου Ο2, Vt: αναπνεόµενος όγκος,V’: εισπνευστική ροή,TI/Ttot:
εισπνευστικός προς ολικό χρόνο αναπνευστικού κύκλου,VE: κατά λεπτόν αερισµός

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 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 σήµατα ελήφθησαν 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 σαλβουταµόλης 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 σταθερός.
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 χωρίς τελικο-εισπευστική παύση.
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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 κυκλώµατος, 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 αναπνευστήρας ρυθµιζόταν στις αρχικές του παραµέτρους.
Η χορήγηση βρογχοδιασταλτικών είχε παρακρατηθεί τουλάχιστον 6
ώρες πριν την έναρξη της δοκιµασίας. Όλοι οι ασθενείς εκτός ενός, λάµβαναν 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 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 καρδιακή συχνότητα (HR) υπολογίστηκαν πριν (αρχικές τιµές) και 15, 30 και 60
λεπτά µετά την χορήγηση των 4 εισπνοών. Οι µηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήµατος µετρήθηκαν µε την µέθοδο της απόφραξης των αεραγωγών όπως και στην µελέτη 1 ,2 και 3.47,48 Οι τιµές των Rmax και Rmin
διορθώθηκαν λαµβάνοντας υπόψιν το χρόνο σύγκλεισης της βαλβίδας απόφραξης του αναπνευστήρα.64 Η αντίσταση του τραχειοσωλήνα δεν 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 µεταβλητότητας για επαναλαµβανόµενες µετρήσεις (ANOVA). Όταν η τιµή F
ήταν στατιστικά σηµαντική, ακολουθήθηκε η δοκιµασία Tukey για αναγνώριση σηµαντικών διαφορών. Τιµές p<0,05 θεωρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές. 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.
Πίνακας 12. Πιέσεις αεραγωγών, µηχανικές ιδιότητες αναπνευστικού συστήµατος και καρδιακή συχνότητα πριν και 15,30 και 60 λεπτά µετά τη χορήγηση σαλβουταµόλης, µε χαµηλή ή υψηλή εισπνευστική ροή.

Ppeak
P1
Pp
Rmin
Rmax
∆R
Crs,st
PEEPi
HR

Mε χαµήλή εισπνευστική ροή
A
15 min
30 min

60 min

33.5±4.3
29.6±4.8*
21.8±4.5
20.3±4.7*
19.1±4.6
17.6±4.8*
19.4±4.1
15.3±3.2*
24±3.9
19.9±2.8*
4.5±1.3
4.5±1.4
54.7±183 52.6±18.5
8.2±2.3
6.3±2.4*
85.1±161 7±15.7

30.2±4.7*
20.6±4.8*
17.8±5.3*
15.8±3.3*
20.5±2.9*
4.7±1.6
52.6±18.7
6.3±2.5*
84.5±16.1

30.1±3.9*
20.5±4.4*
17.8±4.5*
15.8±3.3*
20.1±3.2*
4.5±1.4
51.7±16.6
6.3±2.6*
84.9±15.8

Με υψηλή εισπνευστική ροή
A
15 min
30 min
32.6±4.2
21.0±4.9
18.4±4.8
19.4±3.5
24.2±3.3
4.5±1.4
58.3±221
8.0±2.5
85.3±17

29.5±4.6*
19.8±5.3*
17.1±5.2
16.1±2.9*
20.6±2.4*
4.6±1.4
52.4±15.5
6.2±2.6*
86.5±17.1

29.3±4.5*
19.5±5.1*
16.9±5.1*
16.3±2.6*
20.6±2.4*
4.3±1.1
52.4±14.3
6.2±2.8*
87.4±17.4

60 min
29.2±4.5*
19.5±5.2*
16.8±5.1*
16.1±2.9*
20.6±2.5*
4.4±1.5
53.2±14.7
6.2±2.7*
86.8±17.1

Τα δεδοµένα εκφράζονται σαν µέσες τιµές ± σταθερή απόκλιση. Α: αρχικές τιµές,*: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 τιµές των µηχανικών ιδιοτήτων του αναπνευστικού συστήµατος πριν τη χορήγηση του φαρµάκου, δεν διέφεραν µεταξύ τους κατά τις 6 ώρες της δοκιµασίας (κατά ζεύγη δοκιµασία-t, p >0,05) υποδηλώνοντας ότι κανένας άλλος
παράγοντας εκτός της σαλβουταµόλης δεν επέδρασε στην αναπνευστική λειτουργία.
Συγκεντρωτικά, οι επιδράσεις της σαλβουταµόλης είτε χορηγήθηκε µε
χαµηλή είτε µε υψηλή εισπνευστική ροή, στις µηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήµατος και την καρδιακή συχνότητα παρουσιάζονται στον
Πίνακα 12. Οι 4 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 σταθερές για τουλάχιστον 60 λεπτά. Οµοίως, δεν παρατηρήθηκαν σηµαντικές µεταβολές στη ∆R, τη Cst,rs και τη HR σε κανένα χρονικό σηµείο µετά 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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Σχήµα 20. Aντιστάσεις των αεραγωγών (Rmin) σε κάθε ασθενή µετά τη χορήγηση της σαλβουταµόλης . :µε χαµηλή,
: υψηλή εισπνευστική ροή.
Για κάθε ασθενή και για κάθε τρόπο χορήγησης οι δύο µπάρες αντιστοιχούν
στις αρχικές Rmin και στις Rmin στα 60 λεπτά µετά τη χορήγηση του φαρµάκου.
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Στους ασθενείς της µελέτης υπήρξε γραµµική συσχέτιση µεταξύ των αντιστοίχων 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 ασθενών στην σαλβουταµόλη ήταν σταθερή και ανεξάρτητη του τρόπου χορήγησης του φαρµάκου.
Σχήµα 21. Συσχέτιση των µέσων τιµών των αντιστάσεων των αεραγωγών
(% από τις αρχικές τιµές) µετά τη χορήγηση 400 γ σαλβουταµόλης, µε χαµηλή (¯V’) ή µε υψηλή εισπνευστική ροή (V’). Μέσες τιµές µεταβολών
των Rmin στα 15, 30 και 60 λεπτά µετά τη χορήγηση του φαρµάκου.____:
γραµµή παλινδρόµησης, ------: ιδεατή γραµµή (r=0,87, p<0,05).

∆Rrmin,υψηλή V’,% αλλαγή από αρχικές
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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 όταν χορηγούνται µε ∆Σ και αεροθάλαµο οδηγούν σε σηµαντική ελάττωση
των εισπνευστικών αντιστάσεων (Rmin και Rmax). 45,66,67,68 Αν και οι εκπνευστικές 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
δυναµικής υπερδιάτασης. Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι το µέγεθος της εισπνευστικής ροής κατά τη χορήγηση του φαρµάκου δεν βελτιώνει περαιτέρω την
βρογχοδιασταλτική απάντηση.
Όλοι 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 µελέτης. 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 βρογχοδιαστολή που σχεδόν γίνεται η µέγιστη δυνατή σε 24 ώρες.65 Επίσης οι αρχικές 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 µελέτης δεν φαίνεται να επηρεάστηκε σηµαντικά από άλλους παράγοντες εκτός
της σαλβουταµόλης.
Σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς, οι βέλτιστες παράµετροι του αναπνευστήρα 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 εισπνευστικού 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 επιβραδυνόµενο σχήµα εισπνευστικής ροής δεν βελτιώνουν το βρογχοδιασταλτικό αποτέλεσµα των 6 εισπνοών σαλβουταµόλης.66,67,68
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Η παρούσα µελέτη έδειξε ότι όταν ο αναπνεόµενος όγκος διατηρείται 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 απάντηση µόνο όταν το φάρµακο χορηγήθηκε µε χαµηλή εισπνευστική ροή. Αυτό, παρ’όλα αυτά, δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι ο διαφορετικός τρόπος χορήγησης 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 ελαττώσει 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, είναι 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 ξεκάθαρο.
Η χρήση αεροθαλάµου µεγάλου όγκου, αναπνεόµενος όγκος >500 ml
και ο χρόνος χορήγησης της σαλβουταµόλης, πιθανά να οδήγησαν στο µέγιστο βρογχοδιασταλτικό αποτέλεσµα. Έτσι, υπ’ αυτές τις συνθήκες είναι πιθανόν 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 µέγιστο βρογχοδιασταλτικό αποτέλεσµα.

Η βρογχοδιασταλτική απάντηση της σαλβουταµόλης εξετάστηκε όταν 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 εισπνευστικής 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 σταθερής ροής, ο εισπνευστικός χρόνος αυξήθηκε από 1,2 σε 1,7 sec (ακολουθώντας την αύξηση του αναπνεόµενου όγκου), δεν υπήρξε µεταβολή στο βρογχοδιασταλτικό 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
Συνοψίζοντας, η παρούσα µελέτη αποδεικνύει ότι σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς µε οξεία έξαρση ΧΑΠ, οι 4 εισπνοές σαλβουταµόλης όταν χορηγούνται µε ∆Σ και αεροθάλαµο οδηγούν σε σηµαντική βρογχοδιαστολή που διαρκεί για τουλάχιστον 60 λεπτά. Το µεγεθος της εισπνευστικής
ροής δεν έχει καµµία επιπλέον επίδραση στην βρογχοδιασταλτική απάντηση.
Έτσι, δεν προτείνεται η µεταβολή της εισπνευστικής ροής κατά την χορήγηση των βρογχοδιασταλτικών σε παθητικά αεριζόµενους ασθενείς µε αποφρακτική νόσο. Εξασφαλίζοντας επαρκή δόση βρογχοδιασταλτικών και σωστή
τεχνική χορήγησης (χρήση αεροθαλάµου µεγάλου όγκου και χορήγηση του
νεφελώµατος αµέσως πριν την έναρξη της εισπνευστικής ροής από τον αναπνευστήρα) επιτυγχάνεται σηµαντική βρογχοδιαστολή χωρίς τροποποίηση
των παραµέτρων του αναπνευστήρα.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
¨ 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 αεροθαλάµου, σε ασθενείς σε ελεγχόµενο αερισµό σταθερής πίεσης ή σταθερού 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 σαλβουταµόλης µέσω ∆Σ και αεροθαλάµου σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς.
¨ Με βάση τα ευρηµάτα των προαναφερθέντων µελετών δεν τεκµηριώνεται η µέχρι τώρα πρακτική αλλαγής των αναπνευστικών παραµέτρων
όταν τα βρογχοδιασταλτικά χορηγούνται µε ∆Σ και αεροθάλαµο σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς.
¨ Η αποτελεσµατικότητα της θεραπείας των βρογχοδιασταλτικών σε µηχανικά αεριζόµενους ασθενείς µέσω ∆Σ και αεροθαλάµου εξαρτάται κυρίως
από την τεχνική χορήγησης τους (Πίνακας 13).
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Πίνακας 13. Στρατηγική χορήγησης βρογχοδιασταλτικής θεραπείας µε
∆Σ και αεροθάλαµο στη µονάδα µας 71
1. Τοποθέτηση του αεροθαλάµου στο εισπνευστικό τµήµα του αναπνευστικού κυκλώµατος * (σχηµα 11)
2. Βίαιη ανακίνηση ∆Σ
3. Προσαρµογή ∆Σ στον αεροθάλαµο
4. Αποµάκρυνση φίλτρου ύγρανσης και θέρµανσης ** (αν χρησιµοποιείται)
5. Καµµία αλλαγή στις παραµέτρους του αναπνευστήρα 66,67,68,70 ***
6. Ενεργοποίηση ∆Σ συγχρονισµένα µε την έναρξη της εισπνευστικής
ροής
7. Επανάληψη χορήγησης µετά 20-30 sec µέχρι την ολική δόση
8. Έναρξη µε 4-6 εισπνοές και εκτίµηση της απάντησης
9. Επανάληψη βρογχοδιασταλτικής θεραπείας µετά 3-4 ωρες 72 ****

*Ο αεροθάλαµος παραµένει συνδεδεµένος µε το κύκλωµα ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αποσυνδέσεις και οι χειρισµοί του αναπνευστικού κυκλώµατος
** Η επίδραση του φίλτρου θέρµανσης και ύγρανσης (artificial nose) στην αποτελεσµατικότητα της βρογχοδιασταλτικής θεραπείας δεν έχει πλήρως µελετηθεί. Αν
χρησιµοποιείται υγραντήρας συνιστάται η µη αποµάκρυνσή του αλλά η πιθανή
αύξηση της δόσης του φαρµάκου.
*** Αν ο αναπνεόµενος όγκος είναι µικρότερος των 400 ml πιθανά να απαιτείται
µεγαλύτερη δόση. Αυτό δεν έχει µελετηθεί ακόµα.
**** Μικρότερο µεσοδιάστηµα πιθανά να απαιτείται σε µερικούς ασθενείς, ιδιαίτερα αυτούς µε ασθµατική κρίση.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

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 αποτελούσαν τη συνήθη οδό χορήγησης βρογχοδιασταλικών σε αυτούς τους ασθενείς) οι ∆Σ πλεονεκτούν σηµαντικά. Έχουν µικρότερο κόστος, είναι εύχρηστες, απαιτούν λιγότερο χρόνο απασχόλησης προσωπικού, αποδίδουν σταθερή δόση φαρµάκου ενώ επιπλέον σχετίζονται µε µικρότερο κίνδυνο επινέµησης µικροβίων στο κατώτερο αναπνευστικό. Η χρήση αεροθαλάµου µεγάλου όγκου µε ∆Σ αυξάνει σηµαντικά το αποτέλεσµα της βρογχοδιασταλτικής θεραπείας που επιτυγχάνεται µέσω αυτών. Η προσθήκη τελικοεισπνευστικής παύσης, η αύξηση του αναπνεόµενου όγκου τουλάχιστον κατά
50 %, το σχήµα και το µέγεθος της εισπνευστικής ροής δεν έχουν καµµία επίδραση στη βρογχοδιασταλτική απάντηση. Με την προυπόθεση δε, ότι η τεχνική χορήγησης είναι σωστή (χρήση αεροθαλάµου µεγάλου όγκου και χορήγηση του νεφελώµατος αµέσως πριν την έναρξη της εισπνευστικής ροής από
τον αναπνευστήρα) επιτυγχάνεται σηµαντική βρογχοδιαστολή χωρίς τροποποίηση των παραµέτρων του αναπνευστήρα Έτσι, ο συνδυασµός ∆Σ και αεροθαλάµου είναι εξίσου αποτελεσµατικός µε τους νεφελοποιητές, παρά το ότι
χορηγείται σηµαντικά χαµηλότερη δόση φαρµάκου.
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SUMMARY
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 nebulizer, such as reduced cost, ease of administration, less personnel time, reliability of dosing and a lower risk of contamination. A spacer devise is fundamental 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 additional bronchodilation effect. Provided that the technique of administration
is proper (use of a high volume spacer and actuation at the beginning of inspiration), 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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