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Air trapping in patients with asthma and with perennial allergic rhinitis
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Streszczenie

Summary

Wprowadzenie. Przewlek³y alergiczny nie¿yt nosa (PANN) nierzadko
poprzedza rozwój astmy, której cech¹ jest przebudowa dróg
oddechowych, w ciê¿kiej astmie manifestuj¹ca siê pogrubieniem
ciany du¿ych i ma³ych oskrzeli, a w ³agodniejszej astmie drobnych
oskrzeli.

Introduction. Asthma, which is characterised by airway remodelling
manifested by thicker walls of large and small bronchi in severe asthma,
and of small bronchi in mild asthma, is often preceded by perennial
allergic rhinitis (PAR).
Aim of the study. To assess the impaired patency of bronchioles
we analysed the difference between lung tissue density (LTD) on
inspiratory and expiratory high resolution computed tomography (HRCT)
scans and the frequency of air trapping episodes.

Cel pracy. W celu oceny zaburzeñ dro¿noci oskrzelików
przeanalizowano ró¿nice w gêstoci tkanki p³ucnej w obrazach
tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczoci (TKWR) pomiêdzy
wdechem i wydechem oraz czêstoæ wystêpowania objawu pu³apki
powietrza.
Materia³ i metody. Do badania zakwalifikowano 30 chorych na astmê,
48 na PANN oraz 20 osób zdrowych (grupa kontrolna  GK). TKWR
wykonano na wdechu i wydechu. Zmierzono LTD w jednostkach
Hounsfielda (jH) w trzech polach p³uca  górnym (G), rodkowym ()
i dolnym (D).
Wyniki. rednia ró¿nica LTD pomiêdzy wdechem a wydechem
wynosi³a w polu G//D: 88/80/77 jH u chorych na astmê, 107/105/113
jH w PANN i 134/115/143 jH w GK. U astmatyków rednia ró¿nica LTD
pomiêdzy wdechem a wydechem by³a mniejsza ni¿ w GK we
wszystkich badanych polach i mniejsza ni¿ w PANN w polu dolnym.
Pu³apkê powietrza stwierdzono w polu G//D u 54/71/70% chorych
na astmê, 48/54/42% chorych na PANN i 25/35/10% w GK. U chorych
na astmê pu³apkê powietrza stwierdzano znamiennie czêciej ni¿
w GK we wszystkich badanych polach i czêciej ni¿ u chorych na
PANN w polu dolnym. Czêstoæ wystêpowania pu³apki powietrza
w PANN by³a znamiennie wiêksza ni¿ w GK w polu dolnym.
Wnioski. U chorych na astmê i z PANN obserwuje siê pu³apkê
powietrza z czêstoci¹ wiêksz¹ ni¿ u osób zdrowych. Stwierdzany
w badaniu TK objaw pu³apki powietrza mo¿e byæ wczesnym
objawem przebudowy dróg oddechowych.

Material and methods. 30 patients with asthma, 48 with PAR and
20 healthy subjects (control group  CG) were enrolled to the study.
HRCT was performed at inspiration and expiration. LTD in Hounsfield
units (HU) was measured at three levels of the lung  the upper (U),
middle (M) and lower field (L).
Results. The mean differences between the inspiratory and expiratory
LTD in U/M/L fields were: 88/80/77 HU in asthmatics, 107/105/113 HU
in PAR patients, and 134/115/143 HU in CG, respectively. In the
asthmatics, the mean difference in LTD between inspiration and
expiration was smaller than in CG in all examined fields and smaller
than in PAR in the lower field. Air trapping was found in U/M/L field in
54/71/70 % of asthmatics, 48/54/42 % of patients with PAR and 25/35/
10 % of CG, respectively. In the asthmatics, air trapping was
significantly more frequent than in CG in all examined fields and more
frequent than in PAR in the lower field. Air trapping frequency was
significantly higher in PAR than in CG in the lower field.
Conclusions: In the asthmatic and in PAR patients, air trapping
was observed more frequently than in healthy subjects. Air trapping
on HRCT scans may represent an early sign of airway remodelling.
Key words: high resolution computed tomography (HRCT), perennial
allergic rhinitis (PAR), asthma, air trapping, airway remodeling
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Astma oskrzelowa nale¿y do przewlek³ych chorób
zapalnych dróg oddechowych. Umiejscowienie zmian w
drobnych oskrzelach powoduje trudnoci w procesie diagnostycznym i niejednokrotnie opónienie rozpoznania,
a w konsekwencji leczenia astmy oskrzelowej. Fakt ten
nabiera szczególnego znaczenia w kontekcie teorii mówi¹cej o wspólnej chorobie górnych i dolnych dróg oddechowych, a wiêc mo¿liwoci rozwoju astmy u pacjentów
cierpi¹cych na alergiczny nie¿yt nosa (ANN), u których
nie wystêpuj¹ jeszcze dolegliwoci kliniczne ani zmiany
w badaniach czynnociowych p³uc [1,2]. W oparciu o badania cytohisto-patologiczne dowiedziono, i¿ u pacjentów
w bezobjawowym okresie ANN i astmy w cianie oskrzeli
mo¿e toczyæ siê aktywny proces zapalny, a tak¿e proces
przebudowy oskrzeli (remodeling) [1,3,4,5].
Obecnie rozpoznanie astmy oskrzelowej opiera siê na
danych z wywiadu, badaniu fizykalnym oraz testach czynnociowych p³uc. Poszukiwane s¹ nieinwazyjne metody,
dziêki którym wykrycie zmian w oskrzelach ma³ego kalibru by³oby mo¿liwe zanim wyst¹pi¹ nieprawid³owoci w rutynowych badaniach dodatkowych czy objawy kliniczne.
Sporód metod nieinwazyjnych pomocnych we wczesnym wykrywaniu tych zmian stosowana jest tomografia
komputerowa wysokiej rozdzielczoci (TKWR) [6,7,8].
U chorych na astmê w wykonywanych badaniach tomograficznych opisywano obecnoæ rozstrzeni oskrzeli (wystêpowa³y u 27,3-65% badanych chorych) [9,10,11], obszarów rozedmy wentylowej, a tak¿e zjawisko pu³apki
powietrza [7,8,9]. Terminem pu³apka powietrza (air
trapping) okrela siê patologicznie zwiêkszon¹ powietrznoæ przestrzeni pêcherzykowych, które nie podwy¿szaj¹
swojej gêstoci w dwufazowym badaniu TKWR w fazie
wydechowej [8]. Zmiany te powstaj¹ wtórnie do zaburzeñ dro¿noci ma³ych oskrzeli i oskrzelików, a wiêc mog¹
porednio wiadczyæ o wczesnych zaburzeniach powietrznoci mi¹¿szu, nie powoduj¹cych jeszcze uchwytnych
objawów klinicznych ani zmian w testach czynnociowych
czy gazometrycznych [9,12].
Celem badania by³a analiza czêstoci wystêpowania
zaburzeñ w obrêbie drobnych oskrzeli u chorych cierpi¹cych na przewlek³y alergiczny nie¿yt nosa (PANN), a tak¿e chorych na astmê, ocenianych na podstawie wystêpowania objawu pu³apki powietrza mierzonego za pomoc¹ pomiaru gêstoci tkanki p³ucnej w dwufazowych obrazach TKWR.
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dê na udzia³ w badaniu. Autorzy pracy otrzymali wymagan¹ przez Komitet Badañ Naukowych zgodê Komisji
Etycznej na przeprowadzenie badania. Grupê I stanowi³o
48 chorych na PANN uczulonych na roztocze kurzu domowego, bez klinicznych i spirometrycznych objawów
astmy, w wieku od 18 do 54 lat (rednia wieku 25,5,
SD=7,1), w tym 14 kobiet i 34 mê¿czyzn. PANN rozpoznano na podstawie wywiadu i badania przedmiotowego,
w tym rynologicznego. Uczulenie na roztocze kurzu domowego (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae) rozpoznano na podstawie ankiety
dotycz¹cej objawów subiektywnych, punktowych testów
skórnych z alergenami D.pter i D.far oraz donosowych
testów prowokacyjnych z powy¿szymi alergenami. redni czas trwania nie¿ytu nosa wynosi³ 7,9 lat, SD=6,8. Do
grupy II zakwalifikowano 30 chorych na astmê w wieku
od 22 do 64 lat (rednia wieku 42,9, SD=7,9), w tym 18
kobiet i 12 mê¿czyzn, ze rednim okresem trwania choroby  11,2 lat, SD=7,1. Rozpoznanie astmy i stopieñ ciê¿koci oparto na wytycznych Grupy Ekspertów Global Initiative for Asthma. W tej grupie badanych u 26% pacjentów rozpoznano astmê przewlek³¹ ³agodn¹, u 13% astmê
umiarkowan¹, a u 61% astmê ciê¿k¹. Do grupy kontrolnej (GK) w³¹czono 20 ochotników bez klinicznych objawów przewlek³ego nie¿ytu nosa i astmy oraz bez nieprawid³owoci w badaniu spirometrycznym w wieku od 18
do 52 lat (rednia wieku 29,4, SD=11,0), w tym 11 kobiet
i 9 mê¿czyzn. U wszystkich badanych na podstawie pog³êbionego wywiadu wykluczono inne ni¿ astma i PANN
choroby przewlek³e, mog¹ce mieæ wp³yw na oceniane
parametry. Jednym z kryteriów w³¹czenia do badania by³o
niepalenie papierosów.
Tomografia komputerowa p³uc wysokiej rozdzielczoci

U wszystkich badanych wykonano tomografiê komputerow¹ wysokiej rozdzielczoci w celu oceny kalibru
oskrzeli i towarzysz¹cych im naczyñ. Wyniki tych badañ
autorzy przedstawili we wczeniejszych doniesieniach
[13,14]. Dodatkowo oceniano kolejn¹ cechê ilociow¹, jak¹
jest pomiar wspó³czynnika os³abienia promieniowania, nazywany gêstoci¹ tkanki p³ucnej (lung tissue density 
LTD). Badanie wykonano na szczycie wdechu i przy maksymalnym wydechu w celu uwidocznienia pu³apki powietrza. TKWR wykonywano w Instytucie Radiologii i Medycyny Nuklearnej Akademii Medycznej w Gdañsku aparatur¹ Hi Speed firmy GENERAL ELECTRIC.
Badanie rozpoczynano od standardowego badania TK
MATERIA£ I METODY
klatki piersiowej przy parametrach 120 kV, 140 mA i stanPacjenci
dardowym algorytmie odczytu, a nastêpnie wykonano
Badaniem objêto 98 osób (43 kobiety, 55 mê¿czyzn), badanie tomograficzne technik¹ wysokiej rozdzielczoci
w wieku od 18 do 64 lat (rednia wieku 31,6; SD=11,2). z zastosowaniem cienkich warstw o gruboci 1 mm, wyBadani byli rekrutowani z pacjentów leczonych w Zak³a- sokich parametrów ekspozycji  120 kV, 180 mA, matrydzie Alergologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Kli- cy 512 x 512, przy standardowym u³o¿eniu chorego. Do
nicznego Nr 1 Akademii Medycznej w Gdañsku oraz odczytu obrazu wykorzystano kostny algorytm. Pomiary
ochotników. Wszyscy badani podpisali uwiadomion¹ zgo- wykonano w p³ucu prawym, które zosta³o podzielone na
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Ryc. 1. Schemat techniki badania TKWR p³uc
Na ryc. A zaznaczono schematycznie 3 pola (bloki warstw TKWR), w ka¿dym po 8 jednomilimetrowych warstw
Na ryc. B przedstawiono jedn¹ warstwê TKWR z trzema polami ROI, pomiar gêstoci tkanki p³ucnej dla jednego pola ROI

trzy pola: górne 1,5 cm powy¿ej rozwidlenia tchawicy,
rodkowe na wysokoci wnêki p³uca, 1,5 cm poni¿ej podzia³u tchawicy i dolne 6 cm poni¿ej podzia³u tchawicy,
zgodnie z metod¹ opisan¹ przez Senéterre i wsp. [15].
W poszczególnych polach wyznaczono warstwy TKWR
o gruboci 1 mm, w odstêpach 3 mm, po 8 warstw dla
ka¿dego pola (ryc. 1A). W ka¿dym polu wybierano 1 warstwê o najlepiej uwidocznionych przekrojach poprzecznych par oskrzele-naczynie w celu oceny kalibru oskrzeli
i towarzysz¹cych im naczyñ [13,14]. W tych 3 warstwach
(po 1 dla ka¿dego pola) dokonano te¿ pomiarów redniej
LTD wyra¿onej w jednostkach Hounsfielda (jH) w wybranych trzech obszarach ROI (ang. region of interest):
w czêci przedniej, tylnej i rodkowej p³aszcza p³uca
w odleg³oci 1,5 cm od op³ucnej (ryc. 1B). Pola ROI mia³y od 95 mm2 do 105 mm2 powierzchni. Uredniona LTD
w wybranych obszarach ROI zosta³a wyliczona automatycznie przez komputer. W pracy zaprezentowano rednie wartoci LTD z 3 obszarów ROI z 1 wybranej warstwy dla ka¿dego pola p³uca. W celu obiektywizacji wyników zarówno badanie, jak i opis wyników by³y wykonywane przez jeden zespó³ (jeden radiolog, jeden technik).
Analiza statystyczna

Przedmiotem analizy by³a próba losowa 98 osób.
W zakresie analizy opisowej w odniesieniu do zmiennych
ci¹g³ych stosowano redni¹ i odchylenie standardowe.
W zakresie zmiennych kategorialnych rozwa¿ano czêstoæ
wystêpowania zjawiska. Stawiane hipotezy w zakresie
wartoci oczekiwanych weryfikowano testem U-Manna-Withneya. Czêstoæ wystêpowania analizowanych zjawisk poddana zosta³y weryfikacji z u¿yciem dok³adnego
testu Fishera oraz testu Chi-kwadrat NW. Jako decyzyjny poziom graniczny przyjêto p=0,05.
WYNIKI
Badanie TKWR wykonano u 48 chorych na PANN,
30 chorych na astmê oskrzelow¹ i 20 osób z grupy kon-

trolnej. Poddano analizie rednie LTD wyra¿one w jednostkach jH, uzyskane na wdechu i wydechu (tab. 1) oraz
obliczono ró¿nicê w LTD pomiêdzy wdechem a wydechem (ryc. 2).
Nie stwierdzono statystycznie istotnych ró¿nic w redniej LTD na wdechu pomiêdzy badanymi grupami w ¿adnym z badanych pól. rednia LTD na wydechu by³a u chorych na astmê ni¿sza ni¿ w GK bez wzglêdu na lokalizacjê badanego pola (test U, pole górne i dolne p<0,002,
pole rodkowe p<0,02) i ni¿sza ni¿ u pacjentów z PANN
w polu górnym (test U, p<0,05) i dolnym (test U, p<0,04).
rednia ró¿nica LTD pomiêdzy wdechem a wydechem
wynosi³a u chorych na astmê odpowiednio w polu górnym  88,17 jH (SD=52,5), w polu rodkowym  80,24 jH
(SD=46,3), w polu dolnym  77,18 jH (SD=48,6), u chorych na PANN odpowiednio 106,65 jH (SD=62,5), 104,68
jH (SD=63,1), 112,94 jH (SD=87,8), a w grupie kontrolnej
odpowiednio 134,16 jH (SD=39,9), 114,97 jH (SD=58,8),
143,05 jH (SD=47,5). W grupie chorych na astmê rednia
ró¿nica LTD pomiêdzy wdechem a wydechem by³a mniejsza ni¿ w GK we wszystkich badanych polach (test U, pole
górne  p<0,002; pole rodkowe  p<0,04; pole dolne 
p<0,001) i mniejsza ni¿ u chorych na PANN w polu dolnym
(test U, p<0,02). W polu górnym rednia ró¿nica LTD pomiêdzy wdechem a wydechem by³a ni¿sza u chorych na
PANN ni¿ w GK (test U, p<0,02), a nie stwierdzono istotnej statystycznie ró¿nicy pomiêdzy chorymi na PANN
a osobami zdrowymi dla pola rodkowego i dolnego.
Oceniono czêstoæ wystêpowania pu³apki powietrza,
tj. wzrostu gêstoci tkanki p³ucnej na wydechu w stosunku do wdechu mniejszego ni¿ 100 jH [6], w grupach chorych na astmê, PANN i w grupie kontrolnej (ryc. 3). Pu³apkê powietrza zaobserwowano w grupie chorych na
astmê u 13 osób (54,17%) w polu górnym, 17 osób
(70,83%) w polu rodkowym i 16 osób (69,57%) w polu
dolnym, w grupie chorych na PANN u 23 osób (47,92%)
w polu górnym, u 26 chorych (54,17%) w polu rodkowym
i 20 osób (41,67%) w polu dolnym. W grupie kontrolnej
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Tabela 1. rednia gêstoæ tkanki p³ucnej w jH na wdechu i wydechu dla pola górnego, rodkowego i dolnego w grupach chorych na astmê (AO), PANN
i w grupie kontrolnej (GK)
Pole p³uca

rednie

Górne
wdech
wydech
rodkowe
wdech
wydech
Dolne
wdech
wydech

jH 160
140
120
100
80
60
40
20
0

AO
n

SD

rednie

SD

rednie

GK
n

SD

-838,3
-747,9

30

32,37
61,36

-828,2
-721,5

48

38,86
63,46

-833,9
-699,7

20

33,32
48,17

-837,2
-756,9

24

33,80
57,79

-842,2
-737,5

48

28,19
64,42

-836,5
-721,5

20

33,22
53,89

-840,0
-761,8

30

41,72
56,89

-843,0
-730,0

48

52,99
71,01

-849,0
-706,0

20

24,14
49,02



**

PANN
n

*

*

∆

***

∆ p<0,05

*p<0,05
**p<0,01
***p<0,001

pole
rodkowe

80
60

AO

40

PANN

20

GK
pole górne

% 100

pole dolne

* istotnoæ statystyczna, p miêdzy AO a GK

∆ istotnoæ statystyczna, p miêdzy AO a PANN

0

*
*

pole górne

 

∆ p<0,05

∆

*p<0,05
***p<0,001

***
*

pole
pole dolne
rodkowe

AO
PA NN
GK

* istotnoæ statystyczna, p miêdzy AO a GK

∆ istotnoæ statystyczna, p miêdzy AO a PANN

Ryc. 2. rednie ró¿nice gêstoci tkanki p³ucnej pomiêdzy wdechem a wydechem dla pola górnego, rodkowego i dolnego w grupach chorych na astmê (AO), PANN i w grupie kontrolnej (GK)
z zaznaczeniem standardowych progów poziomu istotnoci

Ryc. 3. Czêstoæ wystêpowania pu³apki powietrza w polu
górnym, rodkowym i dolnym w grupach chorych na astmê
(AO), PANN i w grupie kontrolnej (GK) z zaznaczeniem standardowych progów poziomu istotnoci

równie¿ stwierdzono wystêpowanie pu³apki powietrza
z czêstoci¹ 25% (5 osób) w polu górnym, 35% (7 osób)
w polu rodkowym i 10% (2 osoby) w polu dolnym. W grupie chorych na astmê czêciej stwierdzano obecnoæ pu³apki powietrza ni¿ w GK bez wzglêdu na lokalizacjê
badanego pola (pole górne  54,17% vs. 25%, test χ2
NW, p<0,05; pole rodkowe  70,83% vs. 35%, dok³adny
test Fishera, p<0,04; pole dolne  69,57% vs. 10%, dok³adny test Fishera, p<0,001) oraz czêciej ni¿ u chorych
na PANN w polu dolnym (69,57% vs. 41,67%, dok³adny
test Fishera, p<0,05). Czêstoæ wystêpowania pu³apki
powietrza u chorych na PANN by³a znamiennie wiêksza ni¿ w GK w polu dolnym (41,67% vs. 10%, dok³adny
test Fishera, p<0,02), a nie wykazano ró¿nic pomiêdzy
grup¹ chorych na PANN i grup¹ kontrolna w polu górnym i rodkowym.

[7,8,9,17,18]. Lynch i wsp. obserwowali centrop³acikow¹
rozedmê oraz obszary zwiêkszonej przejrzystoci, prawdopodobnie zwi¹zane z pu³apk¹ powietrza i zmniejszeniem
perfuzji p³uc [19]. W ilociowych badaniach tomograficznych wykazywano obecnoæ pu³apki powietrza u chorych
na astmê, a najwiêcej obszarów o niskiej gêstoci obserwowano przy u¿yciu TKWR [20]. W badaniu Newmana
i wsp. gêstoæ tkanki p³ucnej na wdechu u chorych na
astmê by³a taka jak u zdrowych, natomiast na wydechu
uwidocznia³a siê obecnoæ pu³apki powietrza [20].
Podobnie jak u Newmana, w naszym badaniu wyjciowe gêstoci tkanki p³ucnej na wdechu nie ró¿ni³y siê
miêdzy grupami. Uzyskane gêstoci tkanki p³ucnej by³y
wy¿sze ni¿ gêstoæ odpowiadaj¹ca polom o niskiej gêstoci, któr¹ wyznaczono na poziomie -950 jH [21], ale zgodne
z badaniem Mitsunobu i wsp., którzy tak¿e uzyskali wy¿sze wartoci LTD odpowiednio w astmie ³agodnej
-867,3 jH, astmie umiarkowanej -874,8 jH i astmie ciê¿kiej -910,5 jH [21]. Natomiast na wydechu rednia gêstoæ tkanki p³ucnej by³a u chorych na astmê ni¿sza ni¿
w grupie kontrolnej na wszystkich badanych poziomach
p³uca, a tak¿e ni¿sza ni¿ u chorych na PANN w polu górnym i dolnym.

DYSKUSJA
Dotychczas TKWR wykorzystywano w badaniach
naukowych do oceny zaburzeñ wentylacji w drobnych
oskrzelach u chorych na astmê i oceny reaktywnoci
oskrzeli [15,16]. Wielu autorów opisywa³o wystêpowanie
objawu pu³apki powietrza u chorych na astmê

60

rednia ró¿nica LTD miêdzy wdechem a wydechem
by³a u chorych na astmê mniejsza ni¿ w grupie kontrolnej
bez wzglêdu na lokalizacjê badanego pola oraz mniejsza
ni¿ u chorych na PANN w dolnym polu, co odzwierciedla
zatrzymanie powietrza na poziomie drobnych oskrzeli.
U chorych na PANN redni wzrost gêstoci p³uc na wydechu w odniesieniu do wdechu by³ mniejszy ni¿ w grupie
kontrolnej w polu górnym. Zwraca uwagê, ¿e rednio
u chorych na astmê ró¿nica gêstoci tkanki p³ucnej miêdzy wdechem a wydechem jest mniejsza ni¿ 100 jH, co
obserwuje siê we wszystkich badanych polach, a u chorych na PANN jedynie nieco wiêksza ni¿ 100 jH. Z danych dostêpnych w pimiennictwie wynika, ¿e u osób zdrowych ró¿nica w gêstoci tkanki p³ucnej pomiêdzy wdechem a wydechem powinna wynosiæ 150-300 jH [6,8].
W ocenianej przez nas grupie kontrolnej osób zdrowych
ró¿nica ta wynosi³a rednio od 115 jH do 143 jH. W zwi¹zku z tym w naszym badaniu za pu³apkê powietrza uznano
ró¿nicê mniejsz¹ ni¿ 100 jH. Przy tak restrykcyjnym poziomie czêstoæ wystêpowania pu³apki powietrza u chorych na astmê wynosi³a od 54-71%, co jest zgodne z danymi pochodz¹cymi z innych badañ, gdzie stwierdzano
pu³apkê powietrza u chorych na astmê z czêstoci¹ 50%
[7], 81,8% [9], 87% [22]. Ocena czêstoci wystêpowania pu³apki powietrza pozwoli³a na ujawnienie tego zjawiska tak¿e u chorych na PANN z czêstoci¹ 41,7-54,2%.
W prezentowanym badaniu grupa chorych na PANN by³a
m³odsza od grupy chorych na astmê, co wynikaæ mo¿e
z naturalnej historii choroby, gdy¿ PANN czêsto wyprzedza rozwój astmy [1,2]. Stwierdzenie wystêpowania pu³apki powietrza w m³odszej grupie pacjentów z PANN
wydaje siê tym bardziej potwierdzaæ otrzymane wyniki.
Pu³apkê powietrza stwierdzano te¿ u 10-35% osób
zdrowych, ale czêstoæ jej wystêpowania by³a ni¿sza ni¿
u chorych na astmê we wszystkich polach p³uca oraz
mniejsza ni¿ u chorych na PANN w dolnym polu p³uca.
Ponadto, w dolnym polu czêstoæ wystêpowania objawu
pu³apki powietrza by³a ni¿sza u chorych na PANN ni¿
u chorych na astmê. W badaniu Newmana i wsp. dolne
pola p³uc równie¿ okaza³y siê najlepiej ró¿nicuj¹cymi chorych na astmê od osób zdrowych pod wzglêdem obecnoci pu³apki powietrza [20]. W niektórych parametrach
uzyskalimy daleko id¹ce tendencje zgodne z przedstawionymi wynikami, jednak na granicy znamiennoci statystycznej. W zwi¹zku z tym uznajemy za wskazane kontynuowanie badañ na wiêkszej grupie pacjentów. Istotny
jest te¿ fakt, ¿e do urednionych wartoci LTD w³¹czono
pomiary z pól przykrêgos³upowych, w których ze wzglêdu na efekt grawitacji wartoci LTD s¹ wy¿sze, co sugeruje, ¿e w innych partiach p³uc tym bardziej wystêpuje
pu³apka powietrza.
G³ówn¹ radiologiczn¹ cech¹ przebudowy oskrzeli
u chorych na astmê jest pogrubienie ich ciany. Sporód
badañ radiologicznych jedynie TKWR, dziêki mo¿liwoci
pomiarów oskrzeli segmentarnych i subsegmentarnych,
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dostarcza informacji o pogrubieniu ciany oskrzeli [15].
Natomiast objaw pu³apki powietrza mo¿na oczywicie
oceniæ ju¿ w klasycznym badaniu TK pod warunkiem, ¿e
wykonano je na wdechu i wydechu. Kasahara i wsp.
wykazali cis³¹ korelacjê pomiêdzy gruboci¹ ciany
oskrzeli na skanach TKWR a gruboci¹ blaszki siateczkowatej b³ony podstawnej w badaniach biopsyjnych
oskrzeli [23]. Z dostêpnych doniesieñ wynika, ¿e przebudowê oskrzeli zaobserwowaæ mo¿na tak¿e u chorych na
PANN zarówno w obrazach TKWR [13,14], jak i w potwierdzaj¹cych te odkrycia badaniach biopsyjnych oskrzeli
[3,4,5]. Uwa¿a siê, ¿e u podstawy zjawiska pu³apki powietrza, wykorzystywanego do oceny ma³ych oskrzeli,
równie¿ mog¹ le¿eæ zmiany strukturalne [9,12,24]. Gono
i wsp. stwierdzili, ¿e wspó³czynnik gêstoæ tkanki p³ucnej
na wydechu/gêstoæ tkanki p³ucnej na wdechu wykazuje
znamienn¹ korelacjê z gruboci¹ ciany oskrzeli, jak równie¿ ujemn¹ korelacjê z wartoci¹ FEV1 uzyskan¹ po zastosowaniu leku rozszerzaj¹cego oskrzela [9,24]. Badania innych autorów wskazuj¹, ¿e rednia gêstoæ tkanki
p³ucnej koreluje z ciê¿koci¹ astmy, wiekiem pacjentów
i parametrami spirometrycznymi (FEV 1, FEV1/FVC%,
FEF25-75), a takiej zale¿noci nie stwierdza siê u osób zdrowych [9,21]. W prezentowanym materiale oko³o 61%
chorych na astmê mia³o jej ciê¿k¹ postaæ, jednak nie
stwierdzono statystycznie istotnej ró¿nicy w wystêpowaniu pu³apki powietrza u tych chorych w porównaniu do
pacjentów z astm¹ ³agodn¹ lub umiarkowan¹.
W badaniu TKWR, dziêki zastosowaniu cienkich
warstw, mo¿na dokonywaæ pomiarów rednicy naczyñ,
rednicy wiat³a oskrzeli i gruboci ich cian [15]. Dotyczy to struktur anatomicznych o wielkoci 0,3-0,4 mm [6,25],
a wed³ug innych autorów 0,5-0,8 mm [26]. W praktyce
trudno zmierzyæ wiat³o oskrzeli mniejszych od 1 mm, chyba ¿e badanie wykonane jest przy pomocy aparatów nowej generacji (z systemem wielorzêdowych detektorów).
Ocena gêstoci tkanki p³ucnej pozwala na wykrycie zaburzeñ w drobnych oskrzelach mniejszych ni¿ 1 mm. W badaniach morfometrycznych wykazano, ¿e pogrubienie
ciany oskrzeli, jedna z podstawowych cech tomograficznych przebudowy oskrzeli, u chorych na ciê¿k¹ astmê
dotyczy zarówno du¿ych, jak i drobnych oskrzeli
[24,27,28]. W innych przypadkach astmy o ³agodniejszym
przebiegu wzrost gruboci ciany oskrzeli dominowa³
w drobnych oskrzelach [27,28]. Wydaje siê, ¿e zmiany
w drobnych oskrzelach s¹ wczesnym objawem przebudowy. Ocena zmian gêstoci tkanki p³ucnej na skanach
wydechowych i stwierdzenie objawu pu³apki powietrza
mo¿e wiêc byæ bardzo przydatne do wykrywania przebudowy oskrzeli szczególnie u pacjentów z ³agodn¹ postaci¹ astmy, jak równie¿ u chorych na alergiczny nie¿yt nosa.
Objaw pu³apki powietrza jest poredni¹, ³atw¹ do oceny
cech¹ mówi¹c¹ o utrudnieniu odp³ywu powietrza tak¿e na
poziomie drobnych oskrzeli. Wartoæ tej cechy we wczesnym wykrywaniu przebudowy dróg oddechowych jest
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tym wiêksza, ¿e oceniæ j¹ mo¿na w zwyk³ym badaniu TK
klatki piersiowej wykonanym na wdechu i wydechu, co
zmniejsza nara¿enie chorego na promieniowanie rentgenowskie.
WNIOSKI
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PANN jest ni¿sza ni¿ u osób zdrowych. U chorych na
astmê i u pacjentów z PANN stwierdza siê objaw pu³apki powietrza z czêstoci¹ wiêksz¹ ni¿ u osób zdrowych.
W dolnym polu p³uca objaw pu³apki powietrza obserwuje siê czêciej u chorych na astmê ni¿ u pacjentów
z PANN.
Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego
Komitetu Badañ Naukowych nr 4 P05B 035 015.
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