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1.- Introducció 

INFLAMACIÓ I SDRA 

El dany alveolar difús és la troballa més important de la fase precoç de la síndrome 

del destret respiratori agut1, fet que s'associa a un augment de la permeabilitat de la 

membrana alveolo-capil·lar, generant la producció d'un edema ric en proteïnes. La 

SDRA es caracteritza per la inflamació pulmonar inciada per una gran varietat 

d'estímuls, en alguns casos directes (pneumònia) i en altres casos indirectes (sèpsia 

extrapulmonar), presentant encara una mortalitat d’entre el 40 i 60% segons els resultats 

d’una llarga sèrie recentment publicada2. 

Aquesta resposta inflamatòria engloba interaccions coordinades entre cèl·lules del 

sistema inmune i no inmune. En aquestes interaccions hi juguen un paper molt 

important una gran varietat de mediadors. Altres cèl·lules efectores, com els monòcits o 

els neutròfils polimorfonuclears són reclutats en resposta a determinades senyals 

quimiotàctiques específiques. El reclutament de neutròfils des de la vasculatura 

pulmonar cap a l'interstici i cap a l'alveol és un fenomen precoç. Aquestes cèl·lules 

alliberen enzims proteolítics i radicals d'oxigen, magnificant i perpetuant el fenomen 

inflamatori i la lesió tissular local.  

Les citoquines són un grup divers de mediadors inflamatoris produides per diferents 

tipus de cèl·lules que orquestren la respota de l'hoste a diferents tipus d'estrés. 

L'activació incontrolada del sistema inmune davant de qualsevol tipus d'estrés, podria 

resultar en una amplificació excessiva de la senyal i la gènesi de la disfunció 

multiorgànica, incloent la coagulació intravascular disseminada i la SDRA. S’han 

detecta concentracions elevades de diferents citoquines en pacients amb SDRA3;4 i en 
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d’altres estudis s’han mostrat com a predictors d’aparició d’aquest fenomen5 i com a 

marcadors pronòstics6-10. Els leucotriens (LT) són una família de mediadors lípídics 

derivats de l'àcid araquidònic, via camí de la 5-lipoxigenassa, i són mediadors pro-

inflamatoris.  

El LTB4 té una potent acció quimiotàctica per als neutròfils; trobem concentracions 

elevades de LTB4 en el gas exhalat condensat de pacients que han estat sotmesos a 

cirurgia de ressecció pulmonar, un model subclínic de LPA11. Així mateix, els nivells de 

LTB4 en la SDRA precoç es relacionen amb el risc de mort12 i el Lung Injury Score 

(LIS)12;13.   

  

GAS EXHALAT CONDENSAT 

L'anàlisi del condensat d’aire exhalat (CAE) és una nova tècnica, no-invasiva, de 

recollida de mostres del tracte respiratori inferior que pot ser usada tant en pacients en 

respiració espontànea com en sotmesos a ventilació mecànica. 

Però aquesta tècnica té algunes limitacions: l'evaporació del vapor d'aigua podria 

generar algun artefacte que es podria resoldre amb la mesura de factors de dilució com 

la conductivitat de les mostres liofilitzades14. Una altra limitació és que desconeixem la 

contribució relativa del tracte respiratori inferior verus alveol en la composició final de 

la mostra obtinguda. En els pacients sotmesos a ventilació mecànica, aconseguim 

eliminar un dels principals problemes d'aquesta tècnica, excloent la possible 

contaminació salival. 
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La concentració de peròxid d’hidrogen en les mostres de CAE de pacients amb 

SDRA estan incrementades15 així com la concentració d’isoprostants en pacients amb 

risc de SDRA16. 

No obstant, la principal límitació de la tècnica fa referència als seus aspectes 

metodològics. L’ús de diferents condensadors de gas, el temps emprat en la recollida de 

mostres, la temperatura a la que es recull la mostra, l’ús de diferents condenser coatings 

amb diferents propietats d’adhesió que poden interferir en la detecció d’eicosanoids i 

proteïnes en el CAE17, són aspectes que cal estandaritzar si pretenem obtenir resultats 

comparables. Amb aquest fi es va publicar recentment les recomanacions d’una Task 

Force  de la European Respiratory Society i la American Thoracic Society sobre l’ús del 

CAE18; no obstant pel que fa referència a la recollida de mostres en pacients ventilats 

mecàniament, aquesta no establia cap tipus de recomanació en la recollida de mostres 

assumint que diferents factors, com el flux administrat o la presència d’humidificació, 

podrien alterar la conentració final de la substància mesurada. 

 

AGENTS BETA-ADRENÈRGICS 

Els fàrmacs beta-adrenèrgics són àmpliament usats com a broncodilatadors. Els 

beneficis potencials de l'estimulació beta-adrenèrgica són19;20:  1) Protecció epitelial, 2) 

Disminució de la quimiotaxi dels neutròfils, 3) Disminució de la producció de 

citoquines proinflamatòries, 4) Augment de la síntesi de surfactant, 5) Millora de la 

mecànica respiratòria, 6) Augment del clearance d'edema alveolar.  

Alguns d'aquests efectes, com la millora de la mecànica respiratòria21-23, la 

disminució de la quimiotaxi del neutròfils24;25 i l'increment del clearance d'edema  
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alveolar26-28 han estat demostrat en estudis amb humans.  La millora en la mecànica 

respiratòria i en l'augment del clearance d'edema alveolar podrien tenir un interès 

pronòstic especial si tenim en compte els resultats d'estudis recents que correlacionen la 

pressió plateau i l'aigua extravascular pulmonar amb un augment de la mortalitat29;30. 

Un recent estudi que l’efecte de l’increment del clearance d’edema alveolar no està 

mediat per la modulació de les vies de reclutament de neutròfils31. Ningú ha descrit 

encara el possible efecte anti-infllamatori dels beta-adrenèrgics a través de la 

concentració de citoquines en mostres de CAE o plasma. Disposem d'algun estudi que 

demostri el seu efecte anti-inflamatori humoral, i d'algun altre estudi a nivell cel·lular on 

es demostra que inhibeix el segrest neutrofílic que produeix el factor activador de les 

plaquetes (PAF)25. Més recentment, els resultats d'un estudi retrospectiu suggereixen 

que l'administració de salbutamol s'asocia a una menor durada i menor severitat de la 

lesió pulmonar aguda32. 
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2.- Pla de treball

El Royal Brompton & Harefield NHS Trust és el centre cardiotoràcic més gran del 

Regne Unit i probablement d'Europa. És un centre en la vanguàrdia de la investigació i 

tractament dels pacients amb patologies toràciques i cardíaques. Les dues Unitats de 

Cures Intensives, amb un total de 30 llits, assisteixen pacients postoperats de cirurgia 

cardiotoràcica, patologies cardíaques congènites i patologia respiratòria greu. És, també, 

centre de referència del Regne Unit en el transplantament cardíac i pulmonar. 

En el camp de la investigació, es tracta d’un centre pioner en noves tècniques per al 

tractament dels pacients, així com noves aplicacions de les tècniques ja existents així 

com la seva avaluació clínica. Desenvolupa de manera integrada programes clínics i de 

recerca. 

Hi ha un especial interès en la recerca sobre el maneig i tractament dels pacients 

amb lesió pulmonar aguda o síndrome del destret respiratori agut. En aquest sentit, són 

dels pocs centres en el món que usen l'oxigenador de membrana extracorpòrea (ECMO) 

en pacients en edat adulta. Així mateix, també es distingeixen per la recerca en l'ús de 

noves tènciques de monitorització respiratòria no invasiva com l'anàlisi del CAE. 

El Royal Brompton Hospital és un centre on investigadors mèdics i no mèdics es 

veuen clarament beneficiats de l'estreta relació que s'estableix amb l'assistència clínica 

diària. 

Si bé l'estudi principal sobre els efectes de l’estimulació beta-adrenèrgica en 

pacients amb LPA es realitzarà durant un perïode de 30 mesos en el Servei de Medicina 

Intensiva de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, l'estada al Royal Brompton, on lús 

del CAE en els seus projectes d’investigació està força extès, ha permès establir unes  
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bases metodològiques fermes i necessàries per tal de poder-lo tirar endavant. Al llarg 

d’aquests dos mesos ha estat possible discutir la metodologia de la recollida i 

processament de mostres amb experts en l’ús de CAE en pacients ventilats 

mecànicament com el Dr. Mark. J. D. Griffiths. Així mateix, s’ha determinat com l’ús 

de medicació nebulitzada o inhalada, la humidificació de la via aèrea o altres mesures 

terapèutiques usades de manera habitual en aquests pacients amb LPA (corticoides, òxid 

nítric inhalat, furosemida, dopamina) podrien modificar la concentració dels mediadors 

mesurats.  L’estudi ha estat aprovat per el Comtiè d’Ètica de l’Hospital de la Vall 

d’Hebron. 

L’estudi que presentem a continuació a estat el primer fruit d’aquesta col·laboració. 

Es tracta d’un estudi preliminar per valorar l’efecte que una dosi de salbutamol inhalat 

podria tenir sobre el marcadors biològics del CAE en pacients amb LPA. 
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3.- Estudi preliminar 

 

a) HIPÒTESI 

La estimulació beta-adrenèrgica pot tenir algun efecte anti-inflamatori en pacients 

amb LPA. 

 

b) OBJECTIU 

Estudi preliminar per analitzar l’efecte d’una sola dosi de salbutamol inhalat sobre 

els marcadors biològics del CAE de pacients amb LPA. 

 

c) METODLOGIA 

Inclusió de pacients 

L’estudio es va portar a terme en el Servei de Medicina Intensiva (SMI) de l’Àrea 

General de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron. Es varen incloure pacients que 

cumplien criteris de LPA per la Conferència de Consens Europeo-Americana en les 

seves priemres 72 hores d’evolució i que anaven a rebre tractament amb salbutamol 

inhalat a criteri del facultatiu responsable. L’estudi ha estat aprovat pel Comitè d’Ètica 

de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron. 

Recollida de mostres de CAE 

El CAE va ser recollit usant un condensador d’aire comercial EcoScreen (Jaeger, 

Würzbrug, Germany) que condensa las mostres -20ºC durant 40minuts, abans i 45 

minuts després de rebre la primera dosi de 800 µg de tractament amb salbutamol. Es va 

retirar l’intercanviador de calor-humitat un minut abans de la recollida de la mostra i es  



 

 
Vall d'Hebron 
Àrea General 
Servei de Medicina Intensiva 
 
 
 

 

va col·locar un adaptador Vent Adapter (FILT Lung and Chest Diagnostic GmbH, 

Berlin, Germany) que permetia intercalar el condensador en el circuit  espiratori de la 

tubuladura del vantilador. Les mostres van ser transferides inmediatament al Laboratori 

d’Investigació Biològica en Pneumologia per al seu processament. 

Mesura del pH 

Tan bon punt la mostra assolia la temperatura ambient, es va mesurar el pH (Crison 

pHmeter) abans i després de la desgasificació amb heli durant 10 minuts. Posteriorment, 

les mostres van ser liofilitzades i guardades a -70ºC. 

Mesura de la conductivitat 

La conductivitat  es va determinar mitjançant un conductímetre (COND Afora S.A.). 

Leucotriè B4

La concentració de LTB4 es va mesurar mitjançant el Leukotriene B4 ELISA kit 

(Endogen, Pierce Boston Technology, and U.S.), després de la reconstitució de la 

mostra.  

Nitrits (NO2) i nitrats (NO3)

La concentració de NO2 i NO3  tambés es va mesurar després de la reconstitució de 

la mostra prèviament liofilitzada (Nitrate/Nitrite Colorimetric Assay Kit; Cayman 

Chemical Co., Ann Arbor, Michigan , USA) .  

Anàlisi estadística

Els resultats s’expressen com a mitjana (error estàndard de la mostra). Hem usat els 

valors de referència de la població sana de Barcelona. S’ha emprat el paquet infromàtic 

SPSS v 13.0 amb el test de Wilcoxon. 
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d) RESULTATS 

Característiques generals de la població

En total es varen incloure 6 pacients amb LPA, 4 dels quals eren homes, amb una 

edat de 59 (14) anys. Abans d’iniciar la recollida de mostres e CAE presentaven les 

següents carcaterístiques: Lung Injury Score (LIS) 2.8 (0.4) amb una relació PaO2/FIO2 

146 (58) mmHg. L’origen de la lesió va ser intrapuilmonar en 4 casos i extrapulmonar 

en els 2 restants. La mortalitat global va ser del 50%. 

Caracteristiques de les mostres de CAE

No hem trobat cap diferència a nivell epidemiològic entre la població control sana 

estudiada i els pacients amb LPA ventilats mecànicament. Tampoc hem trobat cap 

diferència significativa en els valors de pH pre i post-desgasificació, conductivitat, 

LTB4, NO2 o NO3 entre aquests dos grups. 

Els principals resultats obtinguts dels pacients amb LPA es resumeixen a la taula 1. 

Hem detectat un increment significatiu del pH post-desgasificació després de 

l’administració de salbutamol. 
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Taula 1. Característiques de les mostres de CAE. 

 Pre-salbutamol Post-salbutamol Valor de p  Controls 

pH pre-desgasificació 6’70 (0’17) 6’77 (0’17) 0’97 6’6 (0’12) 

pH post-desgasificació 7’66 (0’05) 7’80 (0’49) 0’02 7’81 (0’11) 

Conductivitat (µS) 95’65 (43’26) 163’05 (114’66) 0’46 55’4 (6’4) 

LTB4 (pg/ml) 2’81 (1’39) 2’04 (0’49) 0’89  

NO2 (µM) 11’01 (7’68) 5’13 (2’80) 0’13 6’39 (1’04) 

NO3 (µM) 18’00 (6’29) 15’54 (4’5) 0’24 21’18 (4’3) 

 

 

e) DISCUSIÓ 

Es tracta d’un estudi preliminar en el que tan sols es té en compte l’efecte d’una sola 

dosi de salbutamol sobre el patró inflamatori de les mostres de CAE motiu pel qual els 

seus reusltats s’han de valorar en la seva justa mesura. En els estudis publicats fins a 

l’actualitat, l’acidificació de les mostres de CAE s’associa a l’exacerbació de patologies 

com l’asma33;34, la malaltia pulmonar obstructiva crònica33, les bronquièctasis33, la 

fibrosis quística35 o la lesión pulmonar aguda (LPA)11;36. De manera semblant, s’ha 

descrit la reversió d’aquest efecta amb la bona respota al tractament, suggerint que el 

pH de les mostres de CAE podria ser un marcador útil d’inflamació pulmonar.  
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Els nostres resultats mostren una alcalinització del pH-postdesgasificació després de 

l’administració inhalada de salbutamol, apropant-los als valors de pH dels controls, fet 

que aniria en consonància amb els resultats dels estudis publicats prèviament amb altres 

patologies respiratòries. Aquest efecte s’ha acompanyat d’una reducció no significativa 

de la concentració d’altres mediadors inflamatoris, com el LTB4, i de paràmetres 

d’estrés oxidatiu, comels nitrits i nitrats. La no significació estadística d’aquestes 

tendències s’hauria d’atriduir a les dues principals limitacions de l’estudi preliminar: el 

fet que tan sols es valori l’administració d’una sola dosi de slabutamol, fet que tampoc 

s’acompanyaria d’una milloria clínica significativa de l’estat del pacient, i el reduït 

tamany de mostra. 

L’estada al Royal Brompton Hospital ha permès discutir aspectes com la importància 

de la desgasificació. S’ha intentat homogeneitzar les mostes de CAE a través de la 

desgasificació amb heli. Aquesta estandarització s’aconsegueix a través de la eliminació 

de CO2. El CO2 exhalat és un precursor de l’àcid carbònic que a la vegada pot provocar 

l’acidificació de la mostra de CAE. Aquesta acidificació és, en certa mesura irreal, ja 

que no pertany a l’acidificació que provoquen altres àcids volàtils, com l’acètic o el 

fòrmic, del fluid del tracte respiratori inferior37. D’altra banda l’eliminació del CO2 

millora la reproductibilitat i l’estabilidad del pH del CAE. 

També cal tenir en copmte la via d’administració del fàrmac. La inhalació directa de 

partícules a través de l’administració de fàrmacs per aquesta via podria alterar la 

composició de la mostra de CAE obtinguda. D’altra banda, per poder atribuir qualsevol 

efecte al salbutamol, caldria mesurar la concentració d’aquest fàrmac a l’edema 

pulmonar. 
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Per tant, aquest període d’aprenentatge metodològic ha servit per assentar i polir las 

bases metodològiques d’un assaig clínic sobre l’efecte de l’estimulació beta-adrenèrgica 

en les mostres de CAE de pacients amb LPA ja aprovat per l’Agència Espanyola del 

Medicament (2005-005951). Caldrà abandonar l’administració inhalada per 

l’administració intravenosa, ja que tot i que l’administració inhalada pot ser d’elecció en 

la pràctica clínica diària, pot dificultar la interpretació dels resultats obtinguts en les 

mostres de CAE. En segon lloc, les proves inicials per mesurar interleuquines al CAE 

que ens obligaven a mantenir la recollida durant més de 2 hores per a obtenir un volum 

suficient de mostra per tal de detectar-les estan del tot injustificades; durant aquestes 

dues hores de recollida estàvem obligats a retirar l’intercanviador de calor-humitat del 

circuit de la tubuladura del ventilador, fet que podria magnificar la inflamació pulmonar 

ja existent al no humidificar les vies respiratòries durant un període de temps excessiu. 

Per tant, cal simplificar els paràmetres i elements que mesurarem a les mostres de CAE, 

eliminant la possibilitat de mesurar interleuquines. De la mateixa manera, el fet de 

mesurar mediadors inflamatoris més estables i fàcilment detectables en el CAE com el 

leucotriè B4, o paràmetres d’estrés oxidatiu com els nitrats, fa que qualsevol estudi a 

realitzar tingui més potència metodològica i de manera conseqüent, importància clínica 

posterior. També caldrà monitoritzar l’administració d’altres fàrmacs que poguessin 

augmentar l’aclariment de l’edema pulmonar, com diurètics i altres estimuladors beta-

adrenèrgics com la dopamina, ja que podrien, al reduir l’aigua pulmonar, augmentar la 

concentració de mediadors inflamatoris de manera indirecta. En darrer lloc, haurem de 

donar més importància al pH post-desgasificació sobre el pre-desgasificació com a 

marcador inflamatori degut als motius apuntats anteriorment.  



 

 
Vall d'Hebron 
Àrea General 
Servei de Medicina Intensiva 
 
 
 

 

f) CONCLUSIONS 

El CAE és una tècnica no-invasiva per a la recollida de mostres del tracte respiratori 

inferior que pot ser útil en pacients ventilats mecànicament. 

En la nostra petita sèrie, no hem detecat diferències significatives entre els caontrols 

sans i els pacients amb LPA. 

L’administració inahalada de salbutamol incrementa de manera significativa el pH 

post-desgasificació dels paceints amb LPA tot i que no es pot descartar que es tracti 

d’un efecte directe de la seva inhalació.  
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