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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
Introducció 
Els beneficis de la estimulació beta-adrenèrgica en pacients amb lesió pulmonar aguda (LPA) són coneguts, però 
encara no disposem de dades sobre el possible efecte antiinflamatori. El condensat d'aire exhalat (CAE) és una tècnica 
no-invasiva de recollida de mostres del tracte respiratori inferior, podent ser útil en la monitorització de patologies 
respiratòries. Hem usat marcadors biològics en el CAE de pacients ventilats mecànicament amb LPA per estudiar el 
possible efecte antiinflamatori que el salbutamol hi podria exercir. 
 
Metodologia  
El CAE va ser recollit (30-40 minuts a -20ºC: EcoScreen, Jaeger) abans i 30 minuts després de l'administració de 
salbutamol inahalat (800µg). Inmediatament després de la recol·lecció i tan bon punt la mostra assolia la temperatura 
ambient, es va mesurar la conductivitat i el pH abans i després de la desgasificació amb heli (10 minuts). Es va mesurar 
la concentració de nitrits (NO2) i nitrats (NO3). Les mostres varen ser liofilitzades i guardades a -80ºC. La concentració 
de leucotriè B4 (LTB4) es va mesurar després de la reconstitució de la mostra. Els resultats s'expressen com a mitjana 
(error estàndard de la mostra). Hem usat els valors de referència de la població sana de Barcelona. Hewm usat el 
programa SPSSwin amb els tests de Wilcoxon i Spearman. 
 
Resultats 
Pacients LPA n=6 (4 H), edat 59 (14) anys. Abans de la recollida de CAE: Lung Injury Score (LIS) 2.8 (0.4); relació 
PaO2/FIO2 146 (58) mmHg. Mortalitat 50%. Els principals resultats s'expressen en la següent taula: 
 
                                Pre-salbutamol       Post-salbutamol    p value 
pH abans desgasificació      6.70 (0.17)            6.77 (0.17)                  0.97 
pH després desgasificació      7.66 (0.05)            7.80 (0.49)                  0.02 
Conductivitat (µS)                   95.65 (43.26)        163.05 (114.66)   0.46 
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 
NO3 (µM)                    18.00 (6.29)            15.54 (4.5)                   0.24 
 
 
No s'han  detectat diferències entre els valors de CAE basals dels pacients amb LPA i els de la població control. 
 
Conclusions   
1. El CAE és una tècnica no invasiva que pot ser usada en la monitorització de paceints ventilats mecànicament.
2. En la nostra petita sèrie, no hem detectat diefrècnies en els valors de CAE entre els paceints amb LPA i la 
població normal.  
3. El salbutamol inhalat incrementa de manera significativa el pH del CAE dels paceints amb LPA, tot i que un 
efecte directe de la inhalació de slabutamol no pot ser desestimat. 
 



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
 
 
   Introduction 
Benefits of beta-adrenergic stimulation in acute lung injury (ALI) have been described, but there are still no data about 
its anti-inflammatory effect in these patients. Exhaled breath condensate (EBC) is a non-invasive means of collecting 
samples of airway lining fluid from the lower respiratory tract and monitoring respiratory diseases. We have used 
biomarkers in EBC to study the effects of salbutamol on lung inflammation in mechanically ventilated patients with ALI. 
 
   Methods  
EBC was collected (30-40 minutes at -20ºC: EcoScreen, Jaeger) before and 30 minutes after administration of inhaled 
salbutamol (800µg). Immediately after collection and as soon as the sample returned to room temperature, we 
measured conductivity and pH before and after deaereation with helium (10 minutes). Nitrite (NO2) and nitrate (NO3) 
were measured. Samples were lyophilised and stored at -80ºC. Leukotriene B4 (LTB4) concentration was measured 
after sample reconstitution. Results are expressed as mean (SEM). We used reference values of Barcelona healthy 
population. We have applied SPSSwin with Wilcoxon and Spearman tests. 
 
   Results 
ALI Patients n=6 (4 M), age 59 (14) yrs. Before EBC collection: Lung Injury Score (LIS) 2.8 (0.4); PaO2/FIO2 ratio 146 
(58) mmHg. Mortality rate was 50%. Main results are presented below: 
 
                            Before salbutamol After salbutamol p value 
pH before deaereation 6.70 (0.17)    6.77 (0.17) 0.97 
pH after deaereation 7.66 (0.05)    7.80 (0.49) 0.02 
Conductivity (µS)               95.65 (43.26) 163.05 (114.66) 0.46 
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 
NO3 (µM)                18.00 (6.29)    15.54 (4.5) 0.24 
 
 
No differences were found between baseline EBC values and controls. 
 
 
   Conclusions   
1. EBC is a non-invasive technique that can be used to monitor ventilated patients. 
2. In our small series, patients with ALI have no changes in EBC compared with a normal population.  
3. Inhaled salbutamol significantly increased the pH of EBC in patients with ALI but a direct effect of salbutamol 
inhalation cannot be discounted. 
 



 

 

L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si esteu 
d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència de Creative Commons   i ens envieu el document que 
us adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
08003 Barcelona 

 
 

RECERCAT 
 
La persona sotasignant, Oriol Roca i Gas, en qualitat de beneficiària de l’ajut de l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient 2006 BE 00550, manifesta el seu consentiment 
exprés per tal que la justificació presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al dipòsit digital 
RECERCAT del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes especificats a la 
llicència Creative Commons de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona, 8 de febrer de 2007 
 
 
 
 
Signatura 
DNI 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 
 


