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Ocena ogniskowej pu³apki powietrznej i produkcji
prostaglandyn D2 i E2 u chorych na astmê oskrzelow¹
Do oceny zaawansowania zmian p³ucnych bêd¹cych nastêpstwem przewlek³ego zapalenia w przebiegu astmy oskrzelowej wykorzystywane s¹ techniki obrazowe, w tym tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczoci (TKWR). Pozwala ona
na pomiar ca³kowitej gruboci ciany oskrzeli oraz ocenê pu³apki powietrznej. Celem badania by³a ocena zwi¹zku miêdzy rozleg³oci¹ ogniskowej pu³apki powietrznej a stê¿eniami PGD2 i PGE2 w p³ynie uzyskanym z p³ukania oskrzelowo-pêcherzykowego (broncho-alveolar lavage fluid, BALF). Do badañ zakwalifikowano 15
chorych na astmê oskrzelow¹ (11 kobiet, 4 mê¿czyzn, rednia wieku 47 ± 15,1 lat,
rednia wartoæ FEV1 82,5% wartoci nale¿nej), u których wykonano TKWR oraz
bronchofiberoskopiê z BAL. Stê¿enia PGD2 i PGE2 w BALF oznaczano metod¹ chromatografii gazowej sprzê¿onej ze spektrometri¹ mas (GC-MS). rednie stê¿enie
PGD2 w BALF u chorych na astmê wynios³o 11,7 pg/ml, za PGE2 8,05 pg/ml. Wykazano istotny zwi¹zek miêdzy wielkoci¹ ogniskowej pu³apki powietrznej a stê¿eniem PGD2 w BALF (p=0,042). W przypadku PGE2 nie zaobserwowano takiej zale¿noci. Ponadto u chorych na astmê oskrzelow¹ z pu³apk¹ powietrzn¹ stwierdzon¹
w badaniu TKWR wartoci FEV1 by³y istotnie ni¿sze ni¿ w grupie chorych bez pu³apki (p=0,018). Wyniki naszych badañ sugeruj¹, ¿e PGD2 mo¿e odgrywaæ rolê w
rozwoju remodelingu w astmie oskrzelowej.

Assessment of focal air trapping and prostaglandin D2 and E2
production in asthmatic patients
Visualizing techniques such as high resolution computed tomography (HRCT)
are used for estimation of pulmonary changes caused by chronic inflammation in
bronchial asthma. HRCT allows to measure the total thickness of the bronchial wall
as well as air trapping. The aim of the study was to investigate a relationship between the extent of the focal air trapping and PGD2 and PGE2 concentration in
broncho-alveolar lavage fluid (BALF). 15 asthmatics took part in the study (11 female, 4 men, mean age 47 ± 15.1 years, mean FEV1 82.5% of predictive value) in
whom HRCT and bronchofiberoscopy with BAL were done. Concentrations of PGD2
and PGE2 in BALF were measured by gas chromatography/mass spectrometry (GCMS). Mean concentration of PGD2 in BALF was 11.7 pg/ml; PGE2 8.05 pg/ml. There
was a correlation between the extent of the focal air trapping and PGD2 concentration in BALF (p=0.042). PGE2 concentration did not correlate with the air trapping
area. What is more, the asthmatics with air trapping had significantly lower FEV1
values than the others (p=0,018). Our results suggest, that PGD2 might play a role
in bronchial asthma remodeling.

Astma oskrzelowa jest przewlek³¹ chorob¹ zapaln¹ cechuj¹c¹ siê potencjalnie odwracalnym charakterem obturacji drzewa
oskrzelowego, gdzie jednak w miarê up³ywu czasu dochodzi do
stopniowej przebudowy ciany oskrzeli prowadz¹cej do jej pogrubienia i utraty elastycznoci. W ocenie zaawansowania choroby, poza badaniami czynnociowymi p³uc, wykorzystywane s¹
równie¿ metody obrazowe, takie jak tomografia komputerowa
wysokiej rozdzielczoci (TKWR) i ultrasonografia wewn¹trzoskrzelowa (endobronchial ultrasound, EBUS). TKWR pozwala na pomiar ca³kowitej gruboci ciany oskrzela [1-8] i pu³apki powietrzAdres do korespondencji:
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nej [2,3,9-12], a niedawno wprowadzona do badañ klinicznych
ultrasonografia wewn¹trzoskrzelowa umo¿liwia ocenê gruboci i
powierzchni poszczególnych warstw ciany oskrzeli [13].
Pu³apka powietrzna wynika z zatrzymania powietrza w wybranych obszarach p³uc z powodu obturacji dróg oddechowych
lub miejscowych zaburzeñ elastycznoci mi¹¿szu p³uca. W badaniu TKWR odpowiada ona obszarom, które w fazie wydechu
wykazuj¹ mniejszy wspó³czynnik os³abienia promieniowania ni¿
otaczaj¹cy mi¹¿sz p³uca. Wyró¿nia siê 2 typy pu³apki powietrznej: ogniskow¹ (znacznie czêciej ocenian¹ w badaniach klinicznych) i rozlan¹ [2,3,9-12].
Do rozwoju obturacji drzewa oskrzelowego mo¿e przyczyniaæ
siê wiele mediatorów, w tym eikozanoidy. Wród nich PGD2, bêd¹ca najsilniej dzia³aj¹c¹ bronchospastycznie prostaglandyn¹ [14],
odgrywaj¹ca istotn¹ rolê w astmie wysi³kowej oraz zwiêkszaj¹ca
nadreaktywnoæ oskrzeli [15]. PGD2 odgrywa kluczow¹ rolê w
zapaleniu alergicznym pobudzaj¹c wydzielanie cytokin przez lim9

focyty Th2, stymuluj¹c chemokinezê eozynofilów i limfocytów, a
tak¿e neutrofilów [16]. PGD2 powoduje ponadto rozszerzenie
naczyñ i dzia³a antyagregacyjnie na p³ytki krwi [17]. Z kolei PGE2
wp³ywa na degranulacjê mastocytów i eozynofilów [18] oraz hamuje syntezê leukotrienów cysteinylowych. PGE2 zapobiega skurczowi oskrzeli wywo³anemu swoistym alergenem [19] i wysi³kiem
fizycznym [20] oraz wywiera protekcyjny wp³yw na poaspirynowy
skurcz oskrzeli [21]. Hamuje ona równie¿ uwalnianie acetylocholiny z zakoñczeñ nerwowych i uwalnianie tlenku azotu [22].
Celem badania jest ocena zwi¹zku miêdzy rozleg³oci¹ ogniskowej pu³apki powietrznej u chorych na astmê a stê¿eniami PGD2
i PGE2 w BALF.
Materia³ i metody
Do badañ zakwalifikowano 15 chorych na astmê oskrzelow¹
(11 kobiet, 4 mê¿czyzn, rednia wieku 47 ± 15,1 lat, rednia wartoæ FEV1 82,5 ± 19,4% wartoci nale¿nej). U wszystkich chorych wykonywano badanie spirometryczne przed i po podaniu
krótkodzia³aj¹cego b2-mimetyku w celu oceny odwracalnoci
obturacji (Jaeger, Germany; Pracownia Spirometrii II Katedry
Chorób Wewnêtrznych CMUJ).
Tomografiê komputerow¹ klatki piersiowej wykonywano w
Pracowni Tomografii Komputerowej II Katedry Chorób Wewnêtrznych CMUJ za pomoc¹ aparatu spiralnego HeliCAT Twin Flash
Elscint, Izrael) wspó³pracuj¹cego ze stacj¹ robocz¹ Indy firmy
SiliconGraphics. Stacja robocza wyposa¿ona by³a w program
komputerowy OmniPro pozwalaj¹cy na szczegó³ow¹ analizê obrazu.
Pu³apkê powietrzn¹ oceniano stosuj¹c standardowe parametry okna dla oceny mi¹¿szu p³ucnego (szerokoæ okna : 1600 jH,
poziom okna: -600 jH). Ogniskow¹ pu³apkê powietrzn¹ oceniano
na skanach wykonanych w trakcie wydechu w 5 stopniowej skali
opartej na ocenie stopnia zajêcia mi¹¿szu p³uca wyra¿onej w procentach.
0 stopieñ - nie stwierdza siê pu³apki
1 stopieñ - <25% obszaru p³uca na danym przekroju
obejmuje pu³apka powietrzna
2 stopieñ - 25-50% obszaru p³uca na danym przekroju
obejmuje pu³apka powietrzna
3 stopieñ - 50-75% obszaru p³uca na danym przekroju
obejmuje pu³apka powietrzna
4 stopieñ - >75% obszaru p³uca na danym przekroju
obejmuje pu³apka powietrzna
Badania bronchofiberoskopowe wykonywano w Pracowni
Torakoskopii i Bronchoskopii II Katedry Chorób Wewnêtrznych
CMUJ. Przeprowadzano je w znieczuleniu miejscowym (2% i 4%
roztwór Lignokainy) i tzw. p³ytkiej sedacji, w której stosowano Fentanyl w dawce 0,05-0,1 mg i. v. oraz Midazolam w dawce 2,5-5
mg i. v. W trakcie ca³ego badania bronchoskopowego wszystkim
pacjentom podawano tlen przez cewnik wprowadzony do nosa.
Jednoczenie monitorowano czêstoæ akcji serca i saturacjê krwi
têtniczej przy u¿yciu pulsoksymetru.
P³ukanie oskrzelowo-pêcherzykowe (BAL)
P³ukanie oskrzelowo-pêcherzykowe (BAL) wykonywano zgodnie z kryteriami American Thoracic Society (ATS) [23]. BAL wykonywano po zaklinowaniu koñcówki bronchofiberoskopu w
oskrzelu subsegmentarnym p³ata rodkowego. Podawano 200 ml
0,9% roztworu NaCl (4 porcje po 50 ml), który nastêpnie delikatnie odsysano i zbierano do naczynia silikonowanego. W p³ynie
uzyskanym z p³ukania oskrzelowo-pêcherzykowego (BALF) oznaczano stê¿enia PGD2 i PGE2.
Pomiary stê¿eñ PGE2 i PGD2 w BALF
Oznaczeñ stê¿eñ PGD2 i PGE2 dokonywano przy u¿yciu chromatografu gazowego sprzê¿onego ze spektrometrem mas (GCMS). Do ilociowego oznaczania wykorzystano metodê rozcieñczeñ izotopowych (isotope dilution mass-spectrometry).
Analiza statystyczna
Obliczenia statystyczne przeprowadzono za pomoc¹ programu STATISTICA (Statsoft Inc., Tulsa, OK., USA). Jako statystyk opisowych u¿yto rednich i odchyleñ standardowych oraz
mediany i kwartyli (dolnego i górnego). Zwi¹zek pu³apki powietrz10

Tabela I
Charakterystyka pacjentów i wyniki badañ.
Patients characteristic and results.
C h o rzy n a a s tm ê o s k rze lo w ¹
rednia

M ediana

Dolny
kw arty l

Górny
kw arty l

Odchy lenie
standardow e

Wiek (lata)

47,0

54,0

36,0

59,0

15,1

FEV1% w artoci
nale¿nej

82,5

87,4

70,0

93,9

19,4

PGD2 w BALF
(pg/m l)

11,7

6,0

3,5

10,0

18,9

PGE2 w BALF
(pg/m l)

8,05

4,0

2,0

16,0

8,6

nej z poziomem PGD2 i PGE2 badano za pomoc¹ modelu ANOVA. Wartoci PGD2 i PGE2 zosta³y wstêpnie poddane transformacji logarytmicznej stabilizuj¹cej wariancjê. Porównania post hoc
przeprowadzono testem HSD Tukey`a. Poziom istotnoci ustalono jako 0,05.
Wyniki badañ
Badanie bronchofiberoskopowe z BAL wykonano u wszystkich badanych chorych na astmê; u ¿adnego z nich nie stwierdzono powik³añ zwi¹zanych z przeprowadzonym zabiegiem.
rednie stê¿enie PGD2 w BALF u chorych na astmê wynios³o 11,7 ± 18,9 pg/ml, za PGE2 8,05 ± 8,6 pg/ml.
U chorych na astmê oskrzelow¹ z pu³apk¹ powietrzn¹ stwierdzon¹ w badaniu TKWR wartoci FEV1 by³y znamiennie ni¿sze
ni¿ w grupie bez pu³apki (76,9% wartoci nale¿nej vs 101,47%,
p=0,018). Charakterystyka pacjentów i wyniki badañ (tabela I).
Wykazano istotny zwi¹zek miêdzy wielkoci¹ ogniskowej
pu³apki powietrznej a stê¿eniem PGD2 w BALF (p=0,042) (rycina
1). W przypadku PGE2 nie zaobserwowano takiej zale¿noci.
Dyskusja
Ogromnym postêpem w nieinwazyjnej ocenie budowy drzewa oskrzelowego by³o wprowadzenie tomografii komputerowej
wysokiej rozdzielczoci [1-8]. Stworzy³a ona mo¿liwoæ pomiaru
gruboci ciany oskrzeli i sta³a siê metod¹ referencyjn¹ w ocenie
remodelingu w astmie. Pozwoli³a ona tak¿e na ocenê ogniskowej
i rozlanej pu³apki powietrznej [2,3,9-12,24]. Zjawisko pu³apki powietrznej mo¿e byæ obserwowane u osób zdrowych w niewielkich
obszarach p³uc. Wiele badañ klinicznych wykaza³o jednak znamiennie wiêksz¹ rozleg³oæ obu typów pu³apek u chorych na astmê w porównaniu z osobami zdrowymi [2,25]. Rozlana pu³apka
powietrzna koreluj¹c z pogrubieniem ciany oskrzeli mo¿liwym
do oceny w badaniu TKWR umo¿liwia ocenê remodelingu u chorych na astmê. Z kolei ogniskowa pu³apka powietrzna pozwala
na ocenê remodelingu w ma³ych oskrzelach, poni¿ej rozdzielczoci TKWR. Badania Miko i wsp. zwróci³y uwagê, ¿e w ocenie
remodelingu w astmie oba typy pu³apek powinny byæ oceniane
jednoczenie [9].
Prezentowane badanie jest pierwsz¹ prób¹ oceny zwi¹zku
miêdzy rozleg³oci¹ ogniskowej pu³apki powietrznej u chorych na
astmê a stê¿eniami prostaglandyn w BALF, mediatorów mog¹cych wp³ywaæ na skurcz i proces przebudowy ciany oskrzeli.
Wykazano istotny zwi¹zek miêdzy wielkoci¹ ogniskowej pu³apki powietrznej a stê¿eniem PGD2 w BALF (ANOVA, p=0,042),
co sugeruje potencjalny udzia³ tej prostaglandyny w rozwoju remodelingu w astmie. Badania Kohyamy i wsp. potwierdzaj¹ stymuluj¹cy wp³yw PGD2 na fibroblasty mog¹cy promowaæ nieprawid³owe procesy naprawcze w obrêbie tkanki ³¹cznej oskrzeli i
prowadziæ do rozwoju remodelingu [26]. Równie¿ badania Ullera
i wsp. nad antagonistami receptorów dla prostaglandyny D2
(CRTH2) i tromboksanu A2 (TP) porednio dowodz¹ pobudzaj¹cego wp³ywu PGD2 na proliferacjê komórek kubkowych [27].
W prezentowanym badaniu nie stwierdzono natomiast zale¿noci miêdzy wielkoci¹ ogniskowej pu³apki powietrznej a stê¿eniem drugiej z badanych prostaglandyn  PGE2. Za udzia³em
PGE2 w procesie remodelingu mo¿e natomiast przemawiaæ mo¿J. Soja i wsp.
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Rycina 1
Zale¿noæ miêdzy wielkoci¹ ogniskowej pu³apki powietrznej a
stê¿eniem PGD2 w BALF (p=0,042).
The relationship between focal air trapping area and PGD2
concentration in BALF (p=0,042).

liwoæ hamowania syntezy kolagenu, aktywacji fibroblastów, procesu zapalnego oraz wp³yw na naczyniow¹ komponentê remodelingu [28].
W pracy oceniono równie¿ zale¿noæ miêdzy ogniskow¹ pu³apk¹ powietrzn¹ a wartociami FEV1. W grupie chorych na astmê oskrzelow¹ z pu³apk¹ powietrzn¹ stwierdzon¹ w badaniu
TKWR wartoci FEV1 by³y istotnie ni¿sze ni¿ w grupie chorych
bez pu³apki (p=0,018). Dotychczasowe wyniki badañ oceniaj¹ce
zale¿noæ miêdzy ogniskow¹ pu³apk¹ powietrzn¹ a badaniami
czynnociowymi p³uc przynosz¹ rozbie¿ne rezultaty. Wiêkszoæ
potwierdza zwi¹zek miêdzy rozleg³oci¹ pu³apki powietrznej a
FEV1% wartoci nale¿nej [9,29-31], FEV1%FVC [25,32,33], czy
te¿ RV% wartoci nale¿nej [11,30]. Jednak czêæ prac, w tym
Kauczora, Remy-Jardin i Mastory nie potwierdza tych obserwacji
[11,34,35].
Wykazany w prezentowanych badaniach zwi¹zek miêdzy stê¿eniem PGD2 w BALF a rozleg³oci¹ ogniskowej pu³apki powietrznej oraz wynikami badañ czynnociowych p³uc sugerowaæ mo¿e
udzia³ tej prostaglandyny w rozwoju remodelingu w astmie.
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