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ABSTRACT 

Alteration in the pulmonary capillary pressure after endotoxin 
administration in pigs 
Kiparissa M, Grosomanidis V, Kotzampassi A, Pistofidou K, Kolettas A,  
Vasilakos D, Karakoulas K, Setzis D, Skourtis Ch  

Pulmonary capillary pressure (Pcp) is the primary driving force determining the 
fluid flux across pulmonary capillary wall. Alterations of Pcp have been described 
in systemic inflammation, sepsis, ARDS, hypoxaemia and acute heart failure. The 
purpose of this study was to examine the Pcp alterations after lipopolysaccharide 
(LPS) intravenous administration in pigs. LPS has been administered (150µg/Kg 
BW) in the right atrium of 8 anesthetized and mechanical ventilated pigs (Group 
A) and the Pcp was calculated from pulmonary artery pressure tracings using the 
Gaar equation before, after LPS infusion and in 20min intervals for two hours. As 
control group served 8 pigs under similar conditions and normal saline 
administration (Group B). In group A significant increases of Pcp (p<0,01) have 
been observed directly after LPS infusion (baseline 7.23±0.9 to maximum 
18.1±2.3 mmHg) which remained elevated until the end of the experiment. Group 
B showed no significant changes of Pcp at all. Comparison of A and B groups 
measurements revealed high significance (p<0,001) at all time intervals. 
Pulmonary Artery Occlusion Pressure showed no changes in both groups. Our 
study showed that endotoxin intravenous administration is significantly alterating 
the pulmonary capillary pressure in pigs under anesthesia and mechanical 
ventilation. On the contrary the pulmonary artery occlusion pressure was not been 
affected by the endotoxin administration during our observation. This finding may 
be important, because under specific circumstances such Pcp increases may lead 
to fluid extravasation and pulmonary oedema. 

 

Η πίεση στα πνευµονικά τριχοειδή (pulmo-
nary capillary pressure – Pcp) είναι η κινητή-
ριος δύναµη για την διακίνηση υγρού από τα 

πνευµονικά αγγεία στον διάµεσο χώρο και στις 
κυψελίδες και την δηµιουργία πνευµονικού 
οιδήµατος[1-4].  

Πρώτοι χρησιµοποίησαν τον όρο πίεση στα 
πνευµονικά τριχοειδή οι Hellems και συν. στα 
τέλη της δεκαετίας του 40[5-7],  όταν κατάφε-
ραν να προωθήσουν (αρχικά σε σκύλους και 
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αργότερα σε δύο ασθενείς) έναν καθετήρα 
στην πνευµονική αρτηρία και να κάνουν 
ενσφήνωση σε κάποιον από του κλάδους της. 
Οι ίδιοι συγγραφείς αναφέρουν επίσης ότι η 
πίεση από ενσφήνωση είναι ελαφρά µεγαλύ-
τερη από αυτήν στον αριστερό κόλπο. Όµως 
κλινική εφαρµογή των τεχνικών αυτών έγινε 
εφικτή µόνο µετά την περιγραφή και καθιέ-
ρωση  του καθετήρα της πνευµονικής αρτηρί-
ας από του καρδιολόγους Swan και Ganz[8]. 

Για πολλά χρόνια διάφοροι συγγραφείς χρη-
σιµοποιούσαν λανθασµένα τους όρους «πίεση 
στα πνευµονικά τριχοειδή» ή «πίεση εξ εν-
σφηνώσεως στα πνευµονικά τριχοειδή» (Pul-
monary Capillary Wedge Pressure - PCWP)  
και «πίεση αποκλεισµού στην πνευµονική αρ-
τηρία» (Pulmonary Artery Occlusion Pressure 
- PAOP), και υπήρχε σύγχυση όσο αφορά την 
σωστή ερµηνεία  των φυσιολογικών εννοιών 
αυτών των πιέσεων. Μάλιστα από πολλούς 
θεωρείτο ότι µε την ως άνω ορολογία εκ-
φραζόταν η ίδια πίεση και ότι η αύξηση της       
PAOP είναι ο κύριος παθοφυσιολογικός µη-
χανισµός για την δηµιουργία του πνευµονικού 
οιδήµατος. Ακόµη και σήµερα η σηµαντικό-
τητα της Pcp αγνοείται και στην κλινική πρά-
ξη σπάνια υπολογίζεται, ενώ η PAOP συνή-
θως χρησιµοποιείται σαν οδηγός για την χο-
ρήγηση υγρών[8]. 

Σηµαντικότητα της Pcp 
Η πίεση στα πνευµονικά τριχοειδή αντιπρο-
σωπεύει την µέση πίεση του τριχοειδικού χώ-
ρου, καθορίζει την διήθηση υγρών προς τον 
διάµεσο χώρο και τις κυψελίδες, ελέγχει την 
ισορροπία των υγρών στους πνεύµονες και η 
αύξηση της προκαλεί πνευµονικό οίδηµα. Η 
διήθηση υγρών δια µέσου των πνευµονικών 
τριχοειδών καθορίζεται από την εξίσωση του 
Starling. Σε φυσιολογικές καταστάσεις µικρή 
ποσότητα υγρών και πρωτεϊνών διηθείται από 
το τοίχωµα των πνευµονικών τριχοειδών στον 
διάµεσο χώρο και αποµακρύνεται από το 
λεµφικό σύστηµα. Σε οξεία αύξηση της Pcp 
αυξάνεται η έξοδος υγρών στον διάµεσο 
χώρο ενώ αντίστοιχα το λεµφικό σύστηµα δεν 
είναι σε θέση να αυξήσει τον ρυθµό αποµά-
κρυνσης µε αποτέλεσµα την εµφάνιση πνευ-
µονικού οιδήµατος[9].  

Η Pcp εξαρτάται από την µέση πίεση στην 
πνευµονική αρτηρία (mean pulmonary artery 
pressure-PAPm), από τις πνευµονικές αγγειακές 
αντιστάσεις (Pulmonary Vascular Resistance-  
PVR) και  από τον συνολικό όγκο αίµατος στην 
πνευµονική κυκλοφορία. Συνεπώς, σε κάθε 
συγκεκριµένο ρυθµό της ροής του αίµατος η 
Pcp είναι εξαρτώµενη από το µέγεθος και την 
κατανοµή της αντίστασης που ασκείται στην 
αιµατική ροή κατά το µήκος της πνευµονικής 
κυκλοφορίας και µεταξύ των προτριχοειδικών 
και µετατριχοειδικών αγγειακών διαµερισµά-
των[4]. 

Σε φυσιολογικές καταστάσεις η Pcp είναι περί-
που 6–8 mmHg, αυξάνεται ελαφρά µε την αύ-
ξηση της αιµατικής ροής και µειώνεται στο 0 
κατά την ηρεµία, όπου η πνευµονική αιµα-τική 
ροή διακόπτεται κατά την διαστολή. Σε µερικές 
παθοφυσιολογικές καταστάσεις, όπως στην 
οξεία αναπνευστική δυσχέρεια (Acute Re-
spiratory Distress Syndrome – ARDS), πνευµο-
νική υπέρταση, σήψη, φλεγµονώδεις καταστά-
σεις, υποξυγοναιµία και καρδιαγγειακές παθή-
σεις[10-12], η κλίση πίεσης µεταξύ της PAPd 
και LAP αυξάνεται και η κατανοµή των πνευ-
µονικών αγγειακών αντιστάσεων από τα προ-
τριχοειδή αρτηριόλια στα µετατριχοειδή φλεβι-
κά µέρη ποικίλει µε αποτέλεσµα την άµεση 
αύξηση της Pcp. Σε αυτές τις περιπτώσεις το  
πνευµονικό οίδηµα το οποία παραδοσιακά απο-
δίδεται σε αύξηση στην διαπερατότητα των 
τριχοειδών, µπορεί να οφείλεται και  σε υδρο-
στατικούς παράγοντες από την  αύξηση της 
Pcp. 

Μέτρηση  της Pcp 

Η Pcp έχει υπολογιστεί σε πειραµατικά µοντέλα 
[13-16] και σε ασθενείς [17-19] µε ποικίλους 
τρόπους, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν 
είναι δυνατόν να εφαρµοσθούν στην καθηµε-
ρινή κλινική πράξη.  

Η περισσότερο  πρακτική προσέγγιση µέτρησης 
της Pcp χρησιµοποιεί την ανάλυση της κυµατο-
µορφής που προκύπτει από την έκπτυξη του 
αεροθαλάµου του καθετήρα της πνευµονικής 
αρτηρίας. Με την  έκπτυξη του αεροθαλάµου η 
πίεση στην πνευµονική αρτηρία µειώνεται προ-
οδευτικά ενώ εάν εξετάσουµε τις διαδοχικές 
αλλαγές στην κυµατοµορφή της πίεσης µπο-
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ρούµε να καθορίσουµε το σηµείο µετάπτωσης 
της µείωσης της πίεσης από µια γρήγορη σε 
µια αργή φάση[20]. Το σηµείο αυτό αντι-
στοιχεί στην τιµή της Pcp (Εικόνες 1-3). 

Οι Gaar και Guyton το 1967  πρώτοι µέτρη-
σαν την Pcp σε αποµονωµένους πνεύµονες 
σκύλων και περιέγραψαν και την εξίσωση 
Garr και Guyton[21].  

Pcp = PAOP + 0,4(PAPm – PAOP), όπου  
Pcp: Πίεση στα πνευµονικά τριχοειδή 
PAOP: Πίεση από ενσφήνωση στην πνευ-
µονική αρτηρία  
PAPm: Μέση πίεση στην πνευµονική αρ-
τηρία  

Ο συντελεστής 0,4 έχει βγει από πειραµατικές 
µελέτες σε σκύλους, στις οποίες οι αντιστά-

σεις από τα πνευµονικά τριχοειδή προς τις 
φλέβες είναι  το 44% των ολικών πνευµονι-κών 
αντιστάσεων, ενώ αντίστοιχα  οι αντιστά-σεις 
µεταξύ της πνευµονικής αρτηρίας και των 
τριχοειδών αριθµούν το 56% των ολικών πνευ-
µονικών αγγειακών αντιστάσεων. Αυτό συµβαί-
νει γιατί τα πνευµονικά τριχοειδή γειτνιάζουν 
περισσότερο µε την PAOP από ότι µε την 
MPAP. Αν και η αναλογία των προτριχοειδικών 
προς τις µετατριχοειδικές αντιστάσεις µπορεί 
να ποικίλει σε διάφορες παθολογικές καταστά-
σεις η µέθοδος θεωρείται και χρησιµοποιείται 
για σύγκριση µε άλλες µεθόδους µέτρησης. 

Με δεδοµένες τις µεταβολές στην πνευµονική 
κυκλοφορία σε καταστάσεις σήψης και προ-
σπαθώντας να µιµηθούµε ένα µοντέλο σηπτι-
κού ασθενή που νοσηλεύεται στη µονάδα εντα-
τικής θεραπείας προσπαθήσαµε να καταγρά-
ψουµε τις µεταβολές στην πίεση των πνευµο-
νικών τριχοειδών  µετά από χορήγηση ενδοτο-
ξίνης σε χοίρους υπό συνθήκες γενικής αναι-
σθησίας και µηχανικού αερισµού.  

 
ΥΛΙΚΟ ΜΕΘΟ∆ΟΣ  
Στην παρούσα  µελέτη συµπεριλήφθησαν 16  
άρρενες χοίροι ηλικίας 3 και βάρους 25kg περί-
που. Όλοι οι χοίροι ήταν της ίδιας φυλής  και 

Εικόνα 1: Πρωτογενής καταγραφή ΗΚΓ, συστηµατι-
κής αρτηριακής πίεσης και συµπλέγµατος πνευµονι-
κής αρτηριακής πίεσης και πίεσης ενσφήνωσης στην 
πνευµονική κυκλοφορία 
 

Εικόνα 3: Η γραµµή χχ΄ παριστά την µέση πίεση απο-
κλεισµού της πνευµονικής κυκλοφορίας (PAOP), η 
γραµµή yy΄ παριστά κατά προσέγγιση την χρονική 
στιγµή αποκλεισµού της πνευµονικής αρτηρίας. Στο 
σηµείο που η γραµµή  yy΄ τέµνει  την καµπύλη της 
PAOP  πρακτικά έχουµε την τιµή της πνευµονικής τρι-
χοειδικής πιέσεως (Pcp). Η καµπύλη που ενώνει τα µέ-
σα σηµεία της PAOP δίνει επίσης την τιµή της Pcp, η 
καµπύλη αυτή είναι διεκθεσιακή. Η τιµή της Pcp αριθ-
µητικά βρίσκεται συνήθως µε την εξίσωση Gaar-
Guyton. 

Εικόνα 2: Η προηγούµενη καταγραφή µε ηλεκτρονι-
κή παράθεση σε σειρά ενός σφυγµικού κύµατος της 
πνευµονικής αρτηριακής πίεσης (το τµήµα εντός του 
κύκλου) 
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προέρχονταν από τον ίδιο παραγωγό για κατά 
το δυνατόν  όµοιο περιβάλλον ανάπτυξης. Το 
πειράµατα  πραγµατοποιήθηκαν στο πειραµα-
τικό χειρουργείο του Πανεπιστηµιακού Νο-
σοκοµείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, µετά από 
την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών 
για την σκοπιµότητα της µελέτης και την 
δεοντολογία στον χειρισµό και την αντι-
µετώπιση των πειραµατόζωων και την λήψη 
της σχετικής άδειας πειραµατισµού από τη 
∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης (Αρ. 
Αδείας 13/2452)  

Οµάδες µελέτης 
Τα πειραµατόζωα  χωρίστηκαν τυχαία σε δύο 
οµάδες (Α και Β) των 8. Μετά την εγκατά-
σταση του monitoring και αφού τα  πειρα-
µατόζωα παρέµειναν για 30min χωρίς κανένα 
χειρισµό για να ηρεµήσουν γινόταν λήψη των 
βασικών µετρήσεων και αµέσως µετά ξεκι-
νούσε η χορήγηση  LPS στην οµάδα Α και 
φυσιολογικού ορού στην οµάδα Β. Η χορή-
γηση γινόταν στον δεξιό κόλπο και διαρκούσε 
30min. 

Και στις δύο οµάδες εκτός της βασικής µε-
τρησης πραγµατοποιήθηκαν  µετρήσεις µετά 
το τέλος της έγχυσης (LPS ή φυσιολογικού 
ορού) και 20, 40, 60, 80, 100 και 120 min 
αργότερα.  

Μετά την ολοκλήρωση του πειράµατος στα 
πειραµατόζωα εφαρµόστηκε ευθανασία µε 
ενδοφλέβια χορήγηση 500mg θειοπεντάλης 
και 20ml Kcl πυκνότητας 10%.  

Αναισθησία  
Τα πειραµατόζωα από την προηγούµενη του 
πειράµατος είχαν στέρηση τροφής αλλά 
ελεύθερη πρόσβαση στο νερό. Για προνάρ-
κωση χορηγήθηκε ενδοµυϊκά µιδαζολάµη σε 
δόση 1mg/kg 20min πριν από οποιαδήποτε 
παρέµβαση. 

Μετά από 20min και ενώ το πειραµατόζωο 
ήταν ήρεµο τοποθετήθηκε φλεβική γραµµή 
στο πτερύγιο του ωτός και αµέσως µετά χο-
ρηγήθηκε θειοπεντάλη 10mg/kg, ροκουρόνιο 
1mg/Kg και φεντανύλη 10µg/Kg. Υπό συν-
θήκες  γενικής αναισθησίας και µυοχάλασης 
διενεργείτο χειρουργική τραχειοστοµία και 
ετοποθετείτο τραχειόστοµα (I.D. = 6mm) ενώ 

κατά την διάρκεια διενέργειας της τραχειο-
στοµίας ο αερισµός γινόταν µε σύστηµα Maple-
son C και µάσκα προσώπου Νο 1.  

Σε όλη την διάρκεια του πειράµατος εφαρµό-
σθηκε µηχανική υποστήριξη της αναπνοής µε 
αναπνεόµενο όγκο   15ml/Kg και αναπνευστική 
συχνότητα 12 αναπνοές µε στόχο την διατή-
ρηση νορµοκαπνίας (ETCO2=35mmHg), κα-
θώς και εφαρµογή θετικής τελοεκπνευστικής 
πίεσης (PEEP) 5cmH2O. Η διατήρηση της αναι-
σθησίας γινόταν µε στάγδην χορήγηση µιδα-
ζολάµης και bolus χορήγηση ροκουρονίου ανά 
30min ή όποτε ανιχνευόταν αναπνευστική προ-
σπάθεια.  

∆ιατήρηση ενδοαγγειακού όγκου  
Για την διατήρηση της αιµοδυναµικής σταθερό-
τητας χορηγήθηκε γαλακτικό Ringer (Ringers 
Lactate) σε ποσότητες ανάλογες µε τις απαιτή-
σεις του κάθε πειραµατόζωου. Στην µελέτη 
αυτή δεν χορηγήθηκαν ινότροπες ή αγγειο-
δραστικές ουσίες που πιθανόν θα αλλοίωναν τις 
µετρήσεις.   

Πρόκληση σήψης  
Η σήψη προκλήθηκε µε ενδοφλέβια χορήγηση 
εντοτοξίνης από E coli (62325 Lipopoly-
saccharide from Escherichia coli Serotype 
0111B4–Fluka, Switzerland) σε διάστηµα 30 
min, µε αντλία σταθερής έγχυσης (ANNE, 
Abbott Laboratories LTD, North Chicago, IL, 
USA) και σε δόση 150µg/Kg διαλυµένης σε 
250ml διαλύµατος NaCl 0,9%.  

Monitoring  

Υπό συνθήκες γενικής αναισθησίας γινόταν 
χειρουργική παρασκευή των µηριαίων αγγείων 
και καθετηριασµός της µηριαίας φλέβας και 
αρτηρίας. Στην µηριαία αρτηρία µε τεχνική 
seldinger τοποθετήθηκε µονόαυλος καθετήρας 
µήκους 20cm και εύρους 18G, ο οποίος προω-
θήθηκε στην κοιλιακή αορτή για άµεση µέ-
τρηση της συστηµατικής αρτηριακής πίεσης και 
λήψη δειγµάτων για ανάλυση αερίων αίµατος. 
Αντίστοιχα στη µηριαία φλέβα µε την ίδια 
τεχνική  τοποθετήθηκε εισαγωγέας  (introducer  
sheath) 9 French, από όπου προωθήθηκε κάθε-
τήρας της πνευµονικής αρτηρίας (Swan–Ganz 
CCO/SVO2/CEDV Edwards Lifesciences) για 
τη µέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης, της 
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πίεσης στην πνευµονική αρτηρία και την πίε-
ση από ενσφήνωση. Η πίεση στα πνευµονικά 
τριχοειδή υπολογίστηκε σύµφωνα µε την εξί-
σωση του Gaar.  

Στατιστική επεξεργασία  
Τα δεδοµένα καταχωρήθηκαν σε ηλεκτρονική 
µορφή στο πρόγραµµα Excel της Microsoft 
και η στατιστική ανάλυση έγινε µε το 
πρόγραµµα Graphpad Instat. Οι συγκρίσεις 
µεταξύ των οµάδων έγιναν µε τη δοκιµασία 
ANOVA, ενώ οι συγκρίσεις των τιµών της 
κάθε οµάδας έγιναν µε την δοκιµασία 
ANOVA για επαναλαµβανόµενες µετρήσεις 
(repeated measures ANOVA). Στατιστικά 
σηµαντική διαφορά θεωρήθηκε, όταν το 
p<0,05.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Η πίεση από ενσφήνωση στην πνευµονική 
αρτηρία δεν µεταβλήθηκε σηµαντικά κατά 
τηδιάρκεια των µετρήσεων σε καµιά από τις 
δύο οµάδες.  Η µεταξύ τους στατιστική ανά-
λυση στις διάφορες φάσεις των µετρήσεων 
δεν κατέδειξε στατιστικά σηµαντική διαφορά.  

Αντίθετα η πίεση στα πνευµονικά τριχοειδή 
όπως αυτή υπολογίστηκε από την εξίσωση 
των Gaar–Guyton, ενώ δεν παρουσίασε σηµα-
ντική διαφορά στην οµάδα ελέγχου, αυξή-
θηκε σηµαντικά στην οµάδα σήψης µετά την 

χορήγηση LPS και παρέµεινε αυξηµένη µέχρι 
το τέλος των µετρήσεων. Οι µεταξύ τους συγ-
κρίσεις έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφο-
ρές πολύ µεγάλες (p<0,001) µετά τη χορήγηση 
του LPS και µέχρι το τέλος των µετρήσεων.  

Τα αποτελέσµατα φαίνονται αναλυτικά  στους 
πίνακες 1,2 και στα σχήµατα 1,2. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
Ενώ είναι γνωστό ότι η πίεση στα πνευµονικά 
τριχοειδή (Pcp) παίζει καθοριστικό ρόλο στη 
διακίνηση υγρών από τα τριχοειδή αγγεία στο 
διάµεσο χώρο και είναι σηµαντική η συµµε-
τοχή της στην εµφάνιση πνευµονικού οιδήµα-
τος στην κλινική πράξη σπάνια µετράται σε 
αντίθεση µε την πίεση από ενσφήνωση στην 
πνευµονική αρτηρία(PAOP) η οποία µετράται 
συχνά και πολλές φορές αποτελεί αιµοδυναµικό 
στόχο.  

Σε παθολογικές καταστάσεις, όπως είναι η 
υποξυγοναιµία, η συστηµατική φλεγµονώδης 
αντίδραση και η σήψη, η Pcp αυξάνεται σηµα-
ντικά σε αντίθεση µε την PAOP, η οποία µπο-
ρεί να µην µεταβληθεί ή να παραµένει εντός 
φυσιολογικών ορίων[23-25]. Σε αυτές τις περι-
πτώσεις η διαφορά µεταξύ Pcp και PAOP αυξά-
νεται και η µέτρηση µόνο της PAOP υποεκτιµά 
την πιθανότητα για έξοδο υγρού από τα τρι-

Πίνακας 1: Μέσες τιµές και σταθερές αποκλίσεις της 
πίεσης από ενσφήνωση στην πνευµονική αρτηρία. Σε 
καµία από τις δύο οµάδες δεν καταγράφηκαν στατι-
στικά σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε την βασική 
µέτρηση όπως επίσης και η σύγκριση των τιµών των 
δύο οµάδων στις ανάλογες φάσεις δεν έδειξε στατι-
στικά σηµαντικές διαφορές. Το ίδιο ισχύει και για την 

κλινική εκτίµηση των παραπάνω τιµών. 

PAOP (mmHg) 

 ΟΜΑ∆Α Α ΟΜΑ∆Α Β p 
ΦΑΣΗ Ι 3,6 ± 1,5 3,2 ± 1,5 NS 
ΦΑΣΗ ΙΙ 4,6 ± 1,6 5 ± 2 NS 
ΦΑΣΗ ΙΙΙ 4,2 ± 2,1 5 ± 1,4 NS 
ΦΑΣΗ IV 3,5 ± 1,4 5,2 ± 1,7 NS 
ΦΑΣΗ V 4 ± 2,4 4,7 ± 1,5 NS 
ΦΑΣΗ VI 4,4 ± 2,5 5,5 ± 1,7 NS 
ΦΑΣΗ VII 3,9 ± 1,4 5,2 ± 1,2 NS 
ΦΑΣΗ VIII 4,1 ± 1,1 5,5 ± 1,7 NS 

Πίνακας 2: Μέσες τιµές και σταθερές αποκλίσεις της 
πίεσης στα πνευµονικά τριχοειδή. Σύγκριση µε τη βα-
σική µέτρηση *p<0,05, **p<0,001. Στην οµάδα Α η  
Pcp µεταβλήθηκε σηµαντικά µετά την χορήγηση του 
LPS και παρέµεινε αυξηµένη µέχρι το τέλος των µε-
τρήσεων, ενώ αντίστοιχα στην οµάδα Β δεν παρατη-
ρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές µεταβολές. Η µεταξύ 
των οµάδων σύγκριση στις αντίστοιχες φάσεις έδειξε 
στατιστικά σηµαντικές µεταβολές στις φάσεις II – 
VIII. Οι µεταβολές αυτές κλινικά µπορούν έπειτα από 
ένα σηµείο να προκαλέσουν  πνευµονικό οίδηµα. 

Pcp mmHg 
 ΟΜΑ∆Α A ΟΜΑ∆Α Β p 
ΦΑΣΗ Ι 7,23 ± 0,9  6,3 ± 1,2 NS 
ΦΑΣΗ ΙΙ 18,1 ± 2,3** 7,3 ± 1,2 p<0,0001
ΦΑΣΗ ΙΙΙ 16,3 ± 1,8** 9,2 ± 0,9 p<0,0001
ΦΑΣΗ IV 14,8 ± 1,3** 7,2 ± 0,7 p<0,0001
ΦΑΣΗ V 14,6 ± 2,1** 7,4 ± 0,4 p<0,0001
ΦΑΣΗ VI 14,3 ± 1,5** 7,8 ± 0,9 p<0,0001
ΦΑΣΗ VII 13,8 ± 0,9** 7,6 ± 0,9 p<0,0001
ΦΑΣΗ VIII 12,7 ± 0,8** 7,9 ± 1,0 p<0,0001



The Greek E-Journal of Perioperative Medicine 2007; 1:50-7 (ISSN 1109-6888) www.anesthesia.gr/ejournal   
Ελληνικό Περιοδικό Περιεγχειρητικής Ιατρικής 2007; 1:50-7 (ISSN 1109-6888) www.anesthesia.gr/ejournal 

©2007 Society of Anesthesiology and Intensive Medicine of Northern Greece     
©2007 Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος 

55

χοειδή στον διάµεσο χώρο και την εµφάνιση 
πνευµονικού οιδήµατος.  

Με την παρούσα πειραµατική εργασία  σκοπό 
είχαµε να µελετήσουµε τις µεταβολές της Pcp 
σε χοίρους µετά από πρόκληση σήψης 
θέλοντας να µιµηθούµε τον σηπτικό ασθενή 
της µονάδας εντατικής θεραπείας. Για την 
πρόκληση σήψης χορηγήθηκε LPS από 
Escherichia Coli που αποδεδειγµένα προκαλεί 
σήψη και πνευµονική βλάβη[26 - 28]. 
Πολλές µέθοδοι έχουν περιγραφεί για την 

αξιολόγηση της Pcp µε πιο πρακτικές αυτές 
της ανάλυσης της κυµατοµορφής από την 
έκπτυξη του ασκού του καθετήρα της 
πνευµονικής αρτηρίας και τον υπολογισµό 
από την εξίσωση του Gaar. Στην παρούσα 
µελέτη η Pcp υπολογίστηκε από την εξίσωση 
Gaar η οποία αποτελεί αξιόπιστη µέθο-
δο[29,30] µέτρησης της πίεσης στα 
πνευµονικά τριχοειδή.  

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα της 
παρούσης µελέτης η πίεση στα πνευµονικά τρι-
χοειδή αυξήθηκε σηµαντικά στην οµάδα Α 
µετά τη χορήγηση της ενδοτοξίνης ενώ δεν 
µεταβλήθηκε στην οµάδα ελέγχου. Αντίστοιχα 
και στις δύο οµάδες δεν µεταβλήθηκε η PAOP 
κατά τη διάρκεια των µετρήσεων. Τα αποτελέ-
σµατα της παρούσας µελέτης συµφωνούν και 
µε άλλες κλινικές και πειραµατικές µελέτες[31-
33], στις οποίες επίσης παρατηρήθηκε σηµαντι-
κή αύξηση της Pcp, ενώ η PAOP δεν αυξήθηκε 
ή ακόµα και µειώθηκε[25]. Η αύξηση της Pcp 
αποδίδεται στη δράση διαβιβαστών φλεγµονής 
οι οποίοι αυξάνουν τις πνευµονικές αγγειακές 
αντιστάσεις.  

Ο διαχωρισµός του πνευµονικού οιδήµατος σε 
καρδιογενές (υδροστατικό) και σε πνευµονικό 
οίδηµα διαπερατότητας, ειδικά όταν αγνοούµε 
την Pcp,  είναι παραπλανητικός  και µπορεί να 
µας οδηγήσει σε λανθασµένες στρατηγικές 
αντιµετώπισης. Καταστάσεις που αυξάνουν τις 
πνευµονικές αγγειακές αντιστάσεις αυξάνουν 
την Pcp  και η µέτρηση µόνο της  PAOP υπο-
εκτιµά  την κατάσταση[31,32], ενώ δεν πρέπει 
να ξεχνάµε, ότι η αύξηση της διαπερατότητας 
και ή αύξηση της Pcp βρίσκονται σε µια συνεχή 
αλληλεπίδραση σε όλους τους τύπους του πνευ-
µονικού οιδήµατος.  
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