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Astma oskrzelowa jest przewlek³¹ chorob¹ zwi¹zan¹
etiopatogenetycznie z rozlanym odczynem zapalnym tocz¹cym siê
w b³onie luzowej nie tylko du¿ych oskrzeli. Udzia³ procesu zapalnego
tocz¹cego siê w obrêbie oskrzelików i pêcherzyków p³ucnych
w przebiegu astmy oskrzelowej jest aktualnym przedmiotem
badawczym. Rozwój technik wizualizacyjnych, morfometrycznych
i immunocytochemicznych pozwala na coraz dok³adniejsz¹ ocenê
stanu obwodowych struktur uk³adu oddechowego, a nowe generacje
noników i aerozoli umo¿liwiaj¹ce rozbicie cz¹stki leku do mniejszych
rozmiarów, umo¿liwiaj¹c penetracjê do drobnych oskrzeli, stwarzaj¹
nadziejê na opracowanie nowych metod leczenia i kontroli astmy.
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Asthma is defined as a complex, chronic, inflammatory disease
concerning besides proximal airways and distal parts of bronchi as
well, though mechanisms involved in that process are still poorly
understood. In this review we highlight the potential role of the small
airways inflammation in the pathogenesis of asthma.
Recent studies with use of invasive and noninvasive procedures
prove that the distal airways indisputably play a significant role in asthma
pathogenesis. Recently improved morphometric, imunocytochemical
techniques and fiberoptic imaging enable a better access to distal
structures of the airways. New inhaler propellants and formulations
resulting in a smaller particle size may penetrate more effectively into
the peripheral regions of the lung and would lead to the development
of a new treatment strategy.
Alergia Astma Immunologia, 2005, 10(2), 59-62
Key words: asthma, small airways

Astma oskrzelowa jest chorob¹ zwi¹zan¹ etiopatogenetycznie z rozlanym odczynem zapalnym tocz¹cym
siê w b³onie luzowej dróg oddechowych. Fakt ten znalaz³ odzwierciedlenie w aktualnej definicji astmy przyjêtej przez GINA [1], brak natomiast jednoznacznych danych na temat udzia³u w procesie zapalnym najbardziej
dystalnych czêci uk³adu oddechowego, jakim s¹ drobne
oskrzeliki o rednicy mniejszej ni¿ 2 mm, pozbawione
chrzêstnego szkieletu rozci¹gaj¹ce siê a¿ do przewodów
pêcherzykowych oraz pêcherzyki p³ucne [2]. Byæ mo¿e
pe³ne wyjanienie i zrozumienie zjawisk tocz¹cych siê
w dystalnych odcinkach dróg oddechowych stanie siê kluczem do powstania nowych generacji leków o zmienionej formule i zwiêkszonej penetracji do drzewa oskrzelowego, a tym samym podniesienia skutecznoci leczenia. Pewna rolê w wywo³ywaniu stanu zapalnego w drobnych drogach oddechowych przypisuje siê czynnikowi
rodowiskowemu. Cz¹steczki zanieczyszczeñ powietrza
o ultra-ma³ych rozmiarach (< 0,1 µm rednicy) cechuj¹

siê znacznym potencja³em oksydacyjnym i przedostaj¹c
siê do drobnych oskrzeli wywo³uj¹ w nich stan zapalny,
a te które docieraj¹ do pêcherzyków p³ucnych upoledzaj¹ wymianê gazow¹ [3]. Zjawisko to dotyczy równie¿
osób zdrowych, u których nie dochodzi do uchwytnych
objawów klinicznych, zaburzeñ wentylacji oraz wymiany gazowej.
Obraz histopatologiczny drobnych dróg oddechowych
w astmie
Obserwacje poczynione w ci¹gu ostatnich kilku lat
dowodz¹, ¿e drobne drogi oddechowe (oskrzeliki koñcowe i pêcherzyki p³ucne) s¹ miejscem o szczególnie wzmo¿onej syntezie cytokin typu Th2 [4]. Prowadzi to w konsekwencji do wytworzenia nacieku zapalnego, w którym
dominuj¹ eozynofile. Komórki zapalne stanowi¹ obfite
ród³o wytwarzania cytokin prozapalnych, czynników
wzrostu, a tak¿e mediatorów reakcji zapalnej, wród
których najwiêksze znaczenie przypisuje siê histaminie,
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leukotrienom oraz czynnikowi aktywuj¹cemu p³ytki. Eozynofile s¹ równie¿ ród³em bia³ek MBP (Major Basic Protein) i ECP (Eosinophil Chemotactic Protein), które
wspólnie z toksycznymi rodnikami tlenu oraz proteazami w istotny sposób przyczyniaj¹ siê do niszczenia struktur nab³onkowych dróg oddechowych [5].
Badania Haleya i wsp. [6] dowiod³y istotnej ró¿nicy
w obrazie histopatologicznym zapalenia tocz¹cego siê
w b³onie luzowej du¿ych i drobnych oskrzeli. W du¿ych
oskrzelach najwiêksze nagromadzenie leukocytów obserwowano pomiêdzy b³ona podstawn¹, a warstw¹ komórek miêni g³adkich, natomiast w drobnych oskrzelikach
skupia³y siê one w najwiêkszych ilociach pomiêdzy
warstw¹ miêniówki g³adkiej, a przestrzeni¹ pêcherzykow¹.
Balzar i wsp. [7] dokonali analizy porównawczej sk³adu komórkowego nacieku zapalnego w bioptatach tkanki
p³ucnej uzyskanych metod¹ biopsji transtorakalnej oraz
w wycinkach mi¹¿szu p³ucnego pobranego w trakcie zabiegu operacyjnego z otwarciem klatki piersiowej. Wyniki uzyskane w obu grupach by³y porównywalne, co
uzasadnia uznanie przy¿yciowej biopsji transtorakalnej,
a nastêpnie histopatologicznej oceny pobranego materia³u
za skuteczn¹ metodê obiektywnej oceny stanu najbardziej
obwodowych czêci dróg oddechowych. Gwa³towny rozwój technik endokopowych, który dokona³ siê w ostatnich latach pozwoli³ na wdro¿enie nowych metod diagnostycznych opartych na pobieraniu fragmentów tkanki p³ucnej drog¹ biopsji transbronchialnej uzupe³nionej
o analizê morfometryczn¹ i immunocytochemiczn¹ pobranych wycinków [8].
Int Veen i wsp. [9] dokonali ciekawych spostrze¿eñ
w grupie chorych na ³agodn¹ astmê, wyodrêbniaj¹c z niej
dwie podgrupy. Chorzy w pierwszej podgrupie charakteryzowali siê znaczn¹ czêstoci¹ zaostrzeñ choroby, natomiast w drugiej obserwowano stabilny przebieg astmy,
bez zaostrzeñ. Chorych z obu podgrup ró¿ni³a jedynie
objêtoæ zamkniêcia, sugeruj¹c, ¿e czêste zaostrzenia s¹
zwi¹zane z wiêksz¹ reaktywnoci¹ obwodowych dróg
oddechowych w odpowiedzi na bodziec sprawczy. Istnienie istotnych ró¿nic w cinieniu, przep³ywie, a co za
tym idzie  opornoci drobnych dróg oddechowych u chorych na ³agodn¹ astmê, bez uchwytnych objawów klinicznych i w grupie zdrowych ochotników potwierdzi³ Wagner i wsp. [10]. Innym parametrem ocenianym w trakcie badañ bronchofiberoskopowych by³o cinienie zamkniêcia drobnych oskrzelików u chorych na tzw. astmê
nocn¹, u których zaobserwowano statystycznie znamiennie wy¿sze wartoci, ani¿eli u osób zdrowych [11]. Astma nocna jest przez wielu autorów postrzegana jako efekt
niedostatecznej kontroli choroby. Niektórzy autorzy dopatruj¹ siê równie¿ ró¿nic w fizjologicznej reakcji zmiany opornoci dróg oddechowych w odpowiedzi na zmiany objêtoci p³uc. Zaburzenie tej regulacji, obserwowane u osób na astmê nocn¹, jest obarczane odpowiedzialnoci¹ za sk³onnoæ do nocnego skurczu oskrzeli u osób

z tl¹cym siê zapaleniem w obrêbie drobnych oskrzelików [12]. Analiza wycinków mi¹¿szu p³ucnego pobranych drog¹ biopsji transbronchialnej od chorych z astm¹
nocn¹ [13,14] wykaza³a szczególnie obfity udzia³ eozynofilów i limfocytów Th4 w nacieku zapalnym dotycz¹cym pêcherzyków p³ucnych wskazuj¹c na kluczowy
udzia³ tych komórek w procesie zaostrzenia astmy oskrzelowej. Odmienne obserwacje poczyniono w stosunku do
chorych na ciê¿k¹, steroidooporn¹ astmê, u których w nacieku zapalnym mi¹¿szu p³ucnego dominuj¹ neutrofile.
Rozstrzygniêcie, czy jest to konsekwencj¹ przewlek³ego
stosowania du¿ych dawek glikokortykosteroidów, czy te¿
odmiennoci patofizjologicznych tych postaci astmy,
pozostaje nadal kwesti¹ otwart¹.
Cytokiny i mediatory zapalenia w drobnych drogach
oddechowych
Bardzo cenne badanie przeprowadzi³ Schulman i wsp.
[15] oceniaj¹c stê¿enia mediatorów reakcji zapalnej uwalnianych przez tkankê p³ucn¹ oraz przez b³onê luzow¹
du¿ych oskrzeli po stymulacji alergenowej w warunkach
in vitro. Szczegó³owej analizie poddane zosta³y wartoci
stê¿eñ prostaglandyn, tromboksanu B2 oraz histaminy.
Wyniki tych badañ wykaza³y, ¿e mi¹¿sz p³ucny w odpowiedzi na stymulacjê alergenem jest zdolny do uwalniania mediatorów reakcji zapalnej (TXB2, PGE) w stê¿eniach 2-3-krotnie wy¿szych, a histaminy a¿ 5-krotnie
wy¿szych, ani¿eli b³ona luzowa du¿ych oskrzeli.
Kraft i wsp. [13] dokonali oceny sk³adu komórkowego nacieku zapalnego (limfocyty CD4+, eozynofile)
w obrêbie tkanki p³ucnej oraz b³ony luzowej du¿ych
oskrzeli, a nastêpnie korelacji nasilenia stanu zapalnego
w tych regionach z funkcj¹ wentylacyjn¹ ocenian¹ za
pomoc¹ spirometrii. Wyniki badañ sugeruj¹, ¿e nasilenie
stanu zapalnego w obrêbie pêcherzyków p³ucnych koreluje ujemnie z nocnym spadkiem wartoci spirometrycznych. Zale¿noci takiej nie uda³o siê wykazaæ w przypadku proksymalnego odcinka dróg oddechowych. Ciekawym uzupe³nieniem tych badañ by³a ocena stê¿eñ IL-4
oraz IL-5 moduluj¹cych czynnoæ eozynofilów w transbronchialnych bioptatach tkanki p³ucnej oraz bioptatach
b³ony luzowej du¿ych oskrzeli. Otrzymane wyniki by³y
zbie¿ne z obserwacjami Schulmanna [15] i dowiod³y przewagi udzia³u tkanki p³ucnej w generowaniu mediatorów
reakcji zapalnej nad komórkami nab³onka proksymalnych
dróg oddechowych.
Obecnoæ nacieków zapalnych z dominacj¹ eozynofilów w b³onie luzowej drobnych oskrzeli jest niekwestionowan¹ cech¹ procesu zapalnego tocz¹cego siê w obrêbie
dróg oddechowych chorych na astmê, niejasne jednak pozostaj¹ mechanizmy prowadz¹ce do rekrutacji komórek zapalnych do obwodowych oskrzelików. W celu wyjanienia tego zjawiska Taha i wsp. [16] dokonali oceny
ekspresji dwóch chemokin o dzia³aniu chemotaktycznym
w stosunku do eozynofilów: eotaksyny i MCP-4 (Monocyte
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Chemotactic Protein) w tkance p³ucnej pobranej od
6 osób chorych na astmê i porównaniu uzyskanych wartoci z analogicznymi w tkance p³ucnej osób zdrowych.
Otrzymane wyniki dowiod³y istnienia prostej zale¿noci
pomiêdzy ekspresj¹ eotaksyny, a liczb¹ eozynofilów rekrutowanych w nacieku zapalnym. Wykazano znaczn¹
ekspresj¹ obu chemokin w tkance pochodz¹cej z obwodowych dróg oddechowych dowodz¹c ich istotnego udzia³u w procesie zapalenia tocz¹cego siê w drobnych oskrzelach u osób chorych na astmê oskrzelow¹. Procesy te
zosta³y dok³adniej udokumentowane w populacji osób
doros³ych. Z przyczyn obiektywnych (ograniczenia natury etycznej) obserwacje dotycz¹ce nasilenia stanu zapalnego u dzieci opieraj¹ siê g³ównie na metodach porednich, takich jak: pomiary stê¿enia tlenku azotu i nadtlenku wodoru w powietrzu wydychanym lub stê¿enia
cytokin w surowicy i moczu [17], co w pewnym stopniu
utrudnia ocenê udzia³u drobnych dróg oddechowych
w procesie zapalenia astmatycznego.
Pewne nadzieje na okrelenie rzeczywistego udzia³u
obwodowych dróg oddechowych w patogenezie astmy
oskrzelowej wzbudzi³a mo¿liwoæ identyfikacji komórek Clara w nab³onku wycielaj¹cym drobne oskrzeliki.
Komórki te wytwarzaj¹ bia³ko CC10 (Clara cell 10
kilodalton protein), któremu przypisuje siê w³aciwoci
immunomoduluj¹ce i przeciwzapalne. Shijubo i wsp. [18]
wykazali znamienne statystycznie obni¿enie stê¿enia tego
bia³ka w oskrzelikach osób chorych na astmê w porównaniu z osobami zdrowymi, a tak¿e ujemn¹ korelacjê stê¿enia tego parametru z liczb¹ komórek zapalnych naciekaj¹cych b³onê luzow¹ oskrzelików, wskazuj¹c na istotn¹ rolê
niedoboru tego bia³ka nie tylko w inicjowaniu procesu zapalnego, ale równie¿ w jego podtrzymywaniu, a tym samym przyczynianiu siê do pogorszenia stanu klinicznego.
Bli¿sze poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za
nasilanie i podtrzymywanie stanu zapalnego w drogach
oddechowych mo¿e siê przyczyniæ do powstania nowych
mo¿liwoci terapeutycznych. Wyniki badañ Aydta i wsp.
[19] wskazuj¹ na istotn¹ rolê nale¿¹cych do rodziny glikoprotein selektyn E-, P- i L- w procesach toczenia siê
i przylegania leukocytów. Potwierdzi³y to wyniki badañ
przeprowadzonych na wielu modelach zwierzêcych. Zastosowanie w terapii syntetycznej panselektyny  Bimosiamosy, byæ mo¿e w przysz³oci oka¿e siê skutecznym
narzêdziem farmakologicznym zmniejszaj¹cym nasilenie
przewlek³ego stanu zapalnego tocz¹cego siê w drobnych
drogach oddechowych chorych na astmê.
Nieinwazyjne metody badañ drobnych dróg oddechowych
W ostatnich latach zosta³y podjête próby oceny stanu
morfologicznego drobnych oskrzeli przy u¿yciu nieinwazyjnych metod. Dubus i wsp. [20] opisali mo¿liwoæ oceny pogrubienia cian drobnych oskrzeli oraz uwidocznienia hypodensyjnych z³ogów w obrazach uzyskanych w to-
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mografii komputerowej o wysokiej rozdzielczoci (HRCT).
Obserwacje te dotyczy³y dzieci chorych na astmê, ale istniej¹ podstawy, aby s¹dziæ, ¿e analogiczne zmiany zachodz¹ w drogach oddechowych osób doros³ych. Autorzy
tego opracowania postuluj¹, ¿e proces niszczenia struktury drobnych dróg oddechowych zostaje zainicjowany przez
ekspozycjê na dym tytoniowy in utero oraz infekcje dróg
oddechowych we wczesnym dzieciñstwie. W dalszych
etapach ¿ycia osobniczego procesy te ulegaj¹ nasileniu,
zw³aszcza przy wspó³istniej¹cej ekspozycji na dodatkowe
czynniki uszkadzaj¹ce nab³onek dróg oddechowych.
Naturaln¹ konsekwencj¹ przewlek³ego procesu zapalnego oraz odwracalnego skurczu drobnych oskrzeli jest
upoledzenie wentylacji pêcherzykowej. Badanie metod¹
rezonansu magnetycznego 3He mo¿e dostarczyæ szczegó³owych informacji na ten temat. Altes i wsp. [21] dokonali próby zastosowania obrazowania 3He w technice
rezonansu magnetycznego w celu oceny stopnia wentylacji pêcherzykowej u osób chorych na astmê i porównali go z wynikami uzyskanymi w grupie osób zdrowych,
wykazuj¹c, ¿e metoda ta oprócz braku inwazyjnoci cechuje siê równie¿ innymi zaletami: umo¿liwia wizualizacjê wentylacji pêcherzykowej w celach diagnostycznych oraz kontrolê skutecznoci stosowanej farmakoterapii. Podobne wnioski wyci¹gnêli Hansell i wsp. [22] na
podstawie oceny regionalnej hypowentylacji pêcherzykowej oraz obecnoci obszarów obni¿onej perfuzji w tomografii komputerowej u osób chorych na astmê. Badanie
to w po³¹czeniu z histopatologiczn¹ analiz¹ obrazu [23]
stanowi cenne narzêdzie w prowadzeniu diagnostyki ró¿nicowej stanów bronchospastycznych.
Konsekwencje terapeutyczne lokalizacji procesu
chorobowego w astmie
Analiza zmian zachodz¹cych w drobnych oskrzelikach
oraz w pêcherzykach p³ucnych ma przede wszystkim istotny aspekt praktyczny. Penetracja kortykosteroidów
wziewnych w postaci aerozoli na noniku CFC (chlorofluorokarbony) wg³¹b dystalnych odcinków dróg oddechowych jest znacznie ograniczona rozmiarem cz¹steczki.
Du¿¹ nadziejê budz¹ nowe generacje aerozoli na noniku
HFA (hydrofluoroalkany), w których rozmiar cz¹steczki
uda³o siê zmniejszyæ prawie 4-krotnie [24, 25].
W wietle powy¿ej cytowanych doniesieñ i obserwacji, procesy zapalne tocz¹ce siê w obrêbie najbardziej
obwodowych struktur uk³adu oddechowego wydaj¹ siê
mieæ kluczowe znaczenie dla przebiegu, obrazu klinicznego oraz skutecznoci leczenia astmy oskrzelowej. Korzystna jest tendencja do poszukiwania jak najmniej inwazyjnych metod oceny morfologii i czynnoci najdrobniejszych dróg oddechowych. Niekwestionowany postêp
w dziedzinie technik wizualizacyjnych, morfometrycznych i immunocytochemicznych stwarza nadziejê na
wykorzystanie dotychczas poczynionych obserwacji
w opracowaniu nowych metod leczenia i kontroli astmy.
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