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Streszczenie

Wprowadzenie. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest 
jedną z najczęstszych chorób układu oddechowego w populacji osób 
powyżej 40. roku życia. Proces zapalny obejmuje zarówno centralne, 
jak i obwodowe drzewo oskrzelowe, miąższ płuca oraz naczynia 
krwionośne i przyczynia się do przebudowy ściany oskrzeli oraz 
uszkodzenia miąższu płuc. Makroskopowe cechy stanu zapalnego 
oskrzeli wyrażone są poprzez: obrzęk, zaczerwienienie błony śluzo-
wej, obecność nadmiernej ilości wydzieliny i kruchości naczyń wło-
sowatych. Zminiaturyzowanie osprzętu endoskopowego pozwoliło 
na zastosowanie włośniczkowej przepływometrii laserowej do oceny 
wielkości przepływu krwi w naczyniach błony śluzowej oskrzeli. 

Cel. Celem badania była ocena: a) wielkości przepływu krwi w na-
czyniach błony śluzowej w różnych miejscach drzewa oskrzelowe-
go na makroskopowe cechy stanu zapalnego oskrzeli, b) związku 
składników morfologicznych krwi obwodowej z komórkowymi 
wykładnikami stanu zapalnego oskrzeli (materiał z płukania oskrzelo-
wo-pęcherzykowego) oraz c) przydatności włośniczkowej przepływo-
metrii laserowej w monitorowaniu stopnia nasilenia stanu zapalnego 
oskrzeli u chorych na POChP.

Materiał i metody. Badanie wykonano u 57 chorych na POChP oraz 
u 12 osób grupy kontrolnej z wykorzystaniem urządzenia Periflux PF 
firmy Perimed (Sztokholm – Szwecja) i światła lasera helowo-neono-
wego o mocy rzędu 2 mW i długości fali 632,8 nm. 

Wnioski. Badania wykazały: 
a) wpływ wielkości przepływu krwi w naczyniach włosowatych błony 

śluzowej oskrzeli na makroskopowe cechy stanu zapalnego oskrzeli,

b) brak zależności pomiędzy składnikami morfologicznymi krwi obwo-
dowej a komórkowymi wykładnikami stanu zapalnego oskrzeli,

c) wstępną przydatność włośniczkowej przepływometrii laserowej jako 
mało inwazyjnej i powtarzalnej metody do oceny stopnia nasilenia 
stanu zapalnego oskrzeli. 

Słowa kluczowe: POChP, wskaźnik zapalenia oskrzeli, włośniczkowa 
przepływometria laserowa 

Summary

Introduction. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one 
of the most often occurring diseases of respiratory tract in the po-
pulation of people over 40 years old. The inflammation comprises 
both central and small airways, lung tissue and vessels thus causing 
remodelling of the bronchial wall and lung parenchymal destruction. 
Macroscopic inflammatory features can be observed in bronchi, in 
form of mucosal edema, its erytema, vascular friability and redun-
dant mucosal secretion. The minimization of the endoscopic equip-
ment enabled the application of laser Doppler flowmetry (LDF) for 
the measurement of blood flow in bronchial mucosal vessels. 

Aim. The estimation of blood flow in different bronchial mucosal 
vessels in various localizations of bronchial tree and the evaluation 
of the influence of the blood flow on macroscopic bronchitis index, 
the relationship between morphological blood components and 
morphologic features of bronchial inflammation (material of bron-
cho-alveolar lavage – BAL), as well as the usefulness of laser Doppler 
flowmetry in monitoring the severity of bronchial inflammation in 
patients with COPD.

Material and methods. The examination was performed in 57 pa-
tients with COPD and a control group of 12 persons, using Periflux PF 
device (Perimed, Stockholm – Sweden) and 2 mW helium-neon laser 
light, wavelength 632,8 nm.

Results and conclusions. The examinations performed showed 
that:
a) there is an influence of the blood flow in bronchial mucosal capillary 

vessels on the macroscopic features of bronchial inflammation,

b) there is no relationship between morphological components of the 
blood and morphologic features of bronchial inflammation,

c) introductory usability of laser Doppler flowmetry is little invasive, and 
is a reproducible method of estimating the severity of inflammation 
of the bronchi. 
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Wprowadzenie

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest 
jedną z najczęstszych chorób układu oddechowego 
w populacji osób powyżej 40. roku życia i charakteryzuje 
się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ogranicze-
niem przepływu powietrza przez drogi oddechowe, które 
jest następstwem nieprawidłowej odpowiedzi zapalnej 
na szkodliwe pyły i gazy [1,2]. Proces zapalny, w który 
zaangażowanych jest wiele komórek oraz mediatorów 
i enzymów przez nie uwalnianych, obejmuje zarówno cen-
tralne, jak i obwodowe drzewo oskrzelowe, miąższ płuca 
oraz naczynia włosowate i przyczynia się do stopniowej 
przebudowy/remodelingu ściany oskrzeli oraz nieodwra-
calnego uszkodzenia zrębu płuc [3,4]. Obserwowane są 
także makroskopowe jego cechy pod postacią obrzęku, 
przekrwienia błony śluzowej i kruchości naczyń wyni-
kające ze zwiększonego przepływu krwi oraz obecności 
nadmiernej ilości śluzowej wydzieliny jako konsekwencji 
przerostu gruczołów śluzowych [5,6].

Istotnym zagadnieniem jest sposób migracji komórek 
zapalnych do poszczególnych struktur płuc. Badania nad 
wytłumaczeniem zorganizowanego ich napływu do miej-
sca zapalenia wykazały, że odbywa się on w mechanizmie 
diapedezy, tj. przeciskania się ich pomiędzy komórkami 
śródbłonka, poprzedzonym marginalizacją i adhezją 
w odpowiedzi na różnorodne czynniki chemotaktyczne. 
Migracja przebiega w najbardziej peryferyjnych odcinkach 
układu naczyniowego, tj. naczyniach mikrokrążenia oskrze-
li, oskrzelików oraz przestrzeni okołopęcherzykowej [7,8].

Konstrukcja bronchofiberoskopu i w jej konsekwencji 
zminiaturyzowanie endoskopowych akcesoriów diagno-
stycznych pozwoliły na zastosowanie, m.in. sondy ultra-
sonograficznej i czujnika w nawigacji elekromagnetycznej 
w celu oceny organicznych zmian śród- i pozaoskrzelowych 
oraz sondy do monitorowania wielkości przepływu w na-
czyniach włosowatych błony śluzowej z wykorzystaniem 
zjawiska Dopplera (WPL). WPL była dotychczas stosowana 
do oceny wielkości mikrokrążenia w różnych schorzeniach, 
zwłaszcza naczyń obwodowych [9-12]. W chorobach płuc 
najwięcej miejsca poświęcono jej przydatności w wykry-
waniu i monitorowaniu procesu wczesnego odrzucenia 
przeszczepu po transplantacji płuc oraz do oceny gojenia 
zespoleń po operacjach bronchoplastycznych [13-15]. Do-
tychczas niewiele jest prac klinicznych, które pozwoliłyby 
wyjaśnić rolę mikrokrążenia w procesie zapalnym w obrębie 
oskrzeli w przebiegu chorób obturacyjnych płuc. 

W pracy podjęto próbę wstępnej oceny: wielkości 
przepływu krwi w naczyniach błony śluzowej w różnych 
miejscach drzewa oskrzelowego i jego wpływu na ma-

kroskopowe cechy stanu zapalnego oskrzeli, związku 
składników morfologicznych krwi obwodowej z komór-
kowymi wykładnikami stanu zapalnego oskrzeli (materiał 
z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego) oraz przydat-
ności włośniczkowej przepływometrii laserowej w mo-
nitorowaniu stopnia nasilenia stanu zapalnego oskrzeli 
u chorych na POChP. 

Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji 
Bioetycznej Wojskowej Izby Lekarskiej. 

MATERIAŁ 

Badania przeprowadzono u 69 osób, w tym 52 męż-
czyzn i 17 kobiet w wieku 59,7 ± 10,11 lat. Chorzy na PO-
ChP stanowili 57 osobową grupę (42 mężczyzn i 15 kobiet 
w średnim wieku 61,96 ± 7,07 la)t. Wśród tych chorych 15 
nadal paliło papierosy (ok. 20 szt. na dobę), 42 osoby paliły 
w przeszłości, przez ok. 25 lat, średnio 20 szt. na dobę. PO-
CHP rozpoznano na podstawie kryteriów GOLD [2].

Badanie spirometryczne stanowiło kryterium kwalifi-
kacji (w zależności od stopnia upośledzenia przepływu 
powietrza) do trzech grup: 

a) postać łagodna – 28 chorych, w tym 19 mężczyzn 
i 9 kobiet w wieku 58,0 ± 2,39, 

b) postać umiarkowana – 15 chorych, w tym 12 mężczyzn 
i 3 kobiety w wieku 63,0 ± 8,25 lat, 

c) postać ciężka – 14 chorych, w tym 11 mężczyzn i 3 ko-
biety w wieku 65,0 ± 10,2 lat. 

W leczeniu chorzy otrzymywali:

a) postać lekka – inhalacja β2 mimetyku (fenoterol – Bero-
tec MDI 100µg), 1-2 wziewy doraźnie,

b) postać umiarkowana – lek antycholinergiczny w postaci 
wziewnej i/lub β2 mimetyk długodziałający,

c) postać ciężka – jak w postaci umiarkowanej + metylok-
santyna – chorzy nie otrzymywali GKS wziewnego.

Grupę kontrolną stanowiło 12 niepalących, w tym 
2 kobiety i 10 mężczyzn w wieku 45,0 ± 6,1 lat z klinicz-
nym lub radiologicznym podejrzeniem patologii płucnych 
(kaszel, krwioplucie, miąższowe zmiany organiczne), które 
wykluczono na podstawie dalszej obserwacji i badań do-
datkowych, w tym obrazowych (tomografia komputero-
wa) i endoskopowych (bronchofiberoskopia).

METODY

Bronchofiberoskopię wykonywano aparatem BF 1T30 
(OLYMPUS Optical Tokyo – Japonia) po dożylnej preme-
dykacji 1,0-2,5mg Dormicum (Midazolam – Roche), znie-
czuleniu miejscowym gardła 10% roztworem lignokainy 

Wykaz skrótów

BAL (broncho-alveolar lavage) – płukanie oskrzelowo-pe-
cherzykowe
GM-CSF (granulocytes-macrophages colony stimulating 
factor) – czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocy-
tów i makrofagów
MCP-1 (monocytes chemotactic protein-1) – białko che-
motaktyczne dla monocytów

MIP-1α, 1β (macrophages inflammatory protein-1α, 1β) 
– białko zapalne makrofagów-1α, 1β
POChP (chronic obstructive pulmonary disease, COPD) 
– przewlekła obturacyjna choroba płuc
PU (perfusion unit) – jednostka perfuzyjna 
WPL (laser Doppler flowmetry, LDF) – włośniczkowa prze-
pływometria laserowa 
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(Lidocain 10% – EGIS Pharmaceuticals) oraz krtani i tcha-
wicy pod kontrolą laryngoskopii pośredniej i przy użyciu 
strzykawki laryngologicznej roztworem 2% lignokainy 
(Lignocainum hydrochloricum 2% WZF – Polfa S.A.). Przed 
dożylnym podaniem premedykacji pobierano próbkę krwi 
obwodowej (10 ml) do probówki zawierającej 0,05 ml 
heparyny dla określenia wskaźników morfologicznych. 
W trakcie badania monitorowano podstawowe parametry 
życiowe, tj. tętno obwodowe, saturację krwi włośniczko-
wej, wartości ciśnienia tętniczego, zapis krzywej EKG oraz 
podawano tlen przez cewnik donosowy z szybkością prze-
pływu 4l/min. 

Po ocenie krtani, tchawicy i ostrogi głównej końców-
kę fiberoskopu ustawiano w początkowych odcinkach 
oskrzeli głównych, podając dodatkowo 2% lignokainę do 
każdego oskrzela. Oceniano makroskopowe cechy stanu 
zapalnego drzewa oskrzelowego (każdego płata) z okre-
śleniem wskaźnika zapalenia oskrzeli (bronchitis index) 
według Thompsona i Renarda [16] oraz wielkość perfuzji 
mikronaczyniowej przy użyciu włośniczkowego przepły-
womierza laserowego Periflux PF firmy Perimed (Sztok-
holm – Szwecja). Do badania całkowitego przepływu krwi 
w obszarze mikrokrążenia wykorzystywano światło lasera 
helowo-neonowego o mocy rzędu 2 mW i długości fali 
632,8 nm. 

Pomiaru perfuzji mikronaczyniowej dokonywano sondą 
endoskopową o średnicy 2,2 mm, wprowadzoną przez 
kanał biopsyjny bronchofiberoskopu. Jednostka sygna-
łu przepływu rejestrowana była przez linijny rejestrator 
(fotodetektor), przetwarzający ją w napięciowy sygnał 
elektryczny proporcjonalny do liczby poruszających się 
elementów morfotycznych krwi, zwłaszcza erytrocytów, 
w badanej objętości oraz średniej ich prędkości, czyli pro-
porcjonalnie do średniej wartości przepływu tkankowego 
[17,18]. Zarejestrowany w ten sposób przepływ krwi wyra-
żony był w arbitralnych jednostkach perfuzyjnych (PU).

Pomiarów perfuzji mikronaczyniowej dokonywano 
w kilku miejscach drzewa oskrzelowego:

1. oskrzele górnopłatowe prawe – od 1 do 5 mm dystalnie 
od ostrogi,

2. oskrzele segmentu szczytowego płata dolnego płuca 
prawego – od 1 do 5 mm dystalnie od ostrogi,

3. oskrzele górnopłatowe lewe – od 1 do 5 mm dystalnie 
od ostrogi,

4. oskrzele segmentu szczytowego płata dolnego płuca 
lewego – od 1 do 5 mm dystalnie od ostrogi.

Czas pomiaru wielkości przepływu w poszczególnych 
miejscach wynosił ok. 20 sekund, a użycie niskoenerge-
tycznego światła nie powodowało uszkodzenia tkanki. 

Po makroskopowej ocenie drzewa oskrzelowego oraz 
pomiarze przepływu mikronaczyniowego krwi, broncho-
fiberoskop klinowano w oskrzelu płata środkowego płuca 
prawego. Następnie podawano 20 ml 0,9% NaCl, pod-
grzanego do temp. 37°C. Podaną objętość odsysano i jako 
frakcję oskrzelową nie poddawano dalszemu badaniu.

Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe wykonywano, apli-
kując dooskrzelowo izotoniczny roztwór NaCl w trzech 
porcjach po 50 ml u chorych mających łagodną i umiar-

kowaną postać choroby z następowym delikatnym odsy-
saniem strzykawką do plastikowego pojemnika – objętość 
odzyskanego płynu wynosiła ok. 60-80 ml, co stanowiło 
40-60% wprowadzonego płynu. U chorych z ciężką posta-
cią choroby, kierując się wynikami saturacji O2, modyfiko-
wano metodę, zmniejszając objętość aplikowanego płynu 
– wprowadzano łącznie do 70 ml, a odzysk stanowił ok. 
30-40 ml. Materiał uzyskany z BAL przesyłano w naczyniu 
z lodem do dalszych badań morfologicznych.

Analiza statystyczna

Analizę statystyczną uzyskanych wyników przeprowa-
dzono przy użyciu programu komputerowego STATISTICA.

Ze względu na brak normalności rozkładów badanych 
parametrów, analizę przeprowadzono w oparciu o testy 
nieparametryczne. W badaniach dla określenia tendencji 
centralnej posługiwano się średnią arytmetyczną, a dla 
określenia zróżnicowania – odchyleniem standardowym. 
Testem Manna-Whitney’a porównywano ze sobą poszcze-
gólne grupy chorych na POChP i grupę kontrolną.

W trakcie analizy statystycznej badano również wystę-
powanie współzależności pomiędzy analizowanymi pa-
rametrami, określane współczynnikiem korelacji liniowej 
Pearsona. We wnioskowaniu statystycznym przyjęto za 
znamienne te wyniki, dla których poziom istotności był 
mniejszy lub równy 0,05 (p≤0,05).

WYNIKI

W badanych grupach chorych oceniano wskaźniki mor-
fologiczne krwi obwodowej. w tym: liczbę krwinek białych 
i czerwonych w 1 µl, stężenie hemoglobiny oraz wartości 
hematokrytu. Nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie 
analizowanych parametrów pomiędzy poszczególnymi 
grupami chorych i grupy kontrolnej. Wyniki zawarto 
w tabeli I.

Wielkość przepływu krwi w poszczególnych miejscach 
jego pomiaru ulegała zwiększeniu wraz ze stopniem cięż-
kości POChP. Najniższą wartość zanotowano wśród cho-
rych grupy kontrolnej, największy zaś u chorych na ciężką 
postać POChP (tabela I).

W materiale z BAL największą liczbę komórek 14,95 ± 
2,38 x 106/ml odnotowano u chorych z postacią łagodną 
POChP, nieco mniejszą u chorych z postacią umiarkowaną 
i ciężką, a najmniejszą u chorych grupy kontrolnej. Różnice 
te były istotne (p<0,001) pomiędzy chorymi na wszystkie 
postaci POChP a grupą kontrolną, oraz pomiędzy chorymi 
na łagodną a umiarkowaną i ciężką postacią choroby. Nie 
obserwowano istotnych różnic w ich liczbie pomiędzy 
chorymi z umiarkowaną i ciężką postacią choroby. Wyniki 
przedstawiono w tabeli I. 

Największą liczbę makrofagów odnotowano u cho-
rych z łagodną postacią POChP. Wskazano, że wraz ze 
wzrostem stopnia ciężkości choroby liczba makrofagów 
ulegała zmniejszeniu, najmniejszą ich liczbę stwierdzono 
natomiast u chorych grupy kontrolnej. Znamienne różni-
ce (p<0,001) stwierdzono pomiędzy chorymi z łagodną 
postacią POChP a jej postacią umiarkowaną i ciężką, oraz 
chorymi grupy kontrolnej.
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Postać POChP Łagodna (n=28)
Umiarkowana 

(n=15)
Ciężka (n=14)

Grupa 
kontrolna 

(n=8)

Pa
ra

m
et

ry
 m

o
rf

o
lo

g
ic

zn
e 

kr
w

i o
b

w
o

d
o

w
ej

(p
>

0,
05

)

krwinki białe

(x 103µl)
7,43 ± 2,16 7,95 ± 2,28 7,25 ± 2,29 7,56 ± 1,55

krwinki czerwone

(x 106 µl)
4,75 ± 0,56 4,75 ± 0,70 4,51 ± 0,80 4,75 ± 0,59

hemoglobina

(g/dl)
14,39 ± 1,27 14,13 ± 1,41 14,55 ± 1,63 14,10 ± 1,1

hematokryt

(%)
41 ± 0,05 42 ± 0,04 41 ± 0,04 43 ± 0,05

W
ie

lk
o

ść
 p

rz
ep

ły
w

u
 

kr
w

i w
ło

śn
ic

zk
o

w
ej

 
(P

U
) 

(p
<

0,
05

)

miejsce 1 126,19 ± 48,52
176,93 ± 

64,97
231,89 ± 

89,19
72,17± 34,37

miejsce 2 130,37 ± 58,28
152,27 ± 

64,93
222,94 ± 
101,42

86,01± 27,80

miejsce 3 108,87 ± 49,46
197,13 ± 

43,14
239,96 ± 
113,91

78,73 ± 18,30

miejsce 4 117,63 ± 50,99
168,51 ± 

57,37
224,43 ± 

97,09
80,67 ± 24,51 

Li
cz

b
a 

ko
m

ó
re

k 
w

 B
A

L 
x 

10
6 /

m
l 

(p
<

0,
05

)

liczba komórek 14,59 ± 2,38 11,73 ± 1,87 10,42 ± 1,87 7,92 ± 1,55

makrofagi 11,60 ± 2,17 8,73 ±1,68 7,44 ± 1,52 7,02 ± 1,51

limfocyty 0,90 ± 0,25 0,83 ± 0,18 0,76 ± 0,21 0,53 ± 0,14

neutrofile 1,78 ± 0,40 2,04 ± 0,20 2,08 ± 0,24 0,25 ± 0,15

eozynofile 0,26 ± 0,20 0,13 ± 0,04 0,12 ± 0,05 0,11± 0,03

W
sk

aź
n

ik
 

za
p

al
en

ia
 

o
sk

rz
el

i
(p

<
0,

05
)

zaczerwienienie 7,54 ± 2,01 9,8 ± 1,47 12,64 ± 1,86 1,13 ± 1,13

obrzęk 1,29 ± 1,63 3,93 ± 2,66 7,0 ± 3,51 0

wydzielina 3,43 ± 1,73 5,33 ± 2,82 8,93 ± 2,50 0

kruchość 1,14 ± 1,27 3,40 ± 2,20 7,29 ± 2,43 0

N
as

ile
n

ie
 

p
ro

ce
su

 
za

p
al

n
eg

o
(p

>
0,

5)

wskaźnik zapalenia 13,39 ± 4,29 22,47 ± 5,32 36,29 ± 9,47 1,13 ± 1,13

Najwyższą liczbę limfocytów T stwierdzono u chorych 
z łagodną postacią POChP. Stwierdzono, że wraz ze wzro-
stem stopnia zaawansowania choroby zmniejszała się ich 
liczba. Istotne różnice (p<0,001) stwierdzono pomiędzy 
chorymi na wszystkie postacie POChP a chorymi grupy 
kontrolnej. Nie obserwowano różnic w ich liczbie pomię-
dzy chorymi z umiarkowaną, łagodną i ciężką postacią 
choroby.

Granulocyty obojętnochłonne stanowiły tę populację 
komórkową, która istotnie różniła się w poszczególnych 
grupach chorych, a ich liczba wzrastała wraz ze stopniem 
ciężkości choroby. Ich najmniejszą liczbę stwierdzono 
w grupie kontrolnej, natomiast największą u chorych 
z ciężką postacią POChP. Znamienne różnice (p<0,001) wy-
stępowały pomiędzy chorymi z łagodną, umiarkowaną i cięż-
ką postacią POChP a chorymi grupy kontrolnej oraz pomiędzy 
chorymi z postacią łagodną a postacią umiarkowaną i ciężką. 

Tabela I. Morfologia krwi, wielkość przepływu włośniczkowego, wartości makroskopowych i komórkowych wykładników stanu zapalnego 
oskrzeli w analizowanych grupach chorych
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Najwyższe wartości poszczególnych składowych wskaźni-
ka zapalenia oskrzeli stwierdzono u chorych z ciężką postacią 
POChP. Najczęściej obserwowanymi zmianami było zaczer-
wienienie błony śluzowej, stopień jej obrzęku, kruchość na-
czyń oraz obecność wydzieliny, które istotnie (p<0,05) różniły 
się pomiędzy chorymi z poszczególnymi postaciami POChP 
a grupą kontrolną. Mimo że największą ilość wydzieliny 
stwierdzano u chorych z ciężką postacią choroby, to obser-
wowano jednak istotną różnicę (p<0,05) pomiędzy chorymi 
z jej postacią łagodną i umiarkowaną, i znacząco większą 
pomiędzy postacią ciężką POChP i grupą kontrolną. Suma 
poszczególnych składowych charakteryzująca łączna wartość 
wskaźnika zapalenia znacząco różniła się pomiędzy poszcze-
gólnymi postaciami POChP a grupą kontrolną (tabela I).

Analiza składników morfologicznych krwi obwodowej 
z komórkowymi wykładnikami stanu zapalnego oskrze-
li wykazała niewielki związek pomiędzy liczbą krwinek 
białych a liczbą poszczególnych komórek efektorowych 
w materiale z BAL u chorych z umiarkowaną i ciężką po-
stacią choroby (tabela II).

Wraz ze wzrostem stopnia ciężkości POChP narastały 
poszczególne składowe wskaźnika zapalenia oskrzeli i jego 
ogólna wartość. Wykazano silną zależność zwłaszcza po-
między wielkością przepływu krwi a zaczerwienieniem błony 
śluzowej i stopniem jej obrzęku w poszczególnych grupach 
chorych oraz kruchością naczyń w grupie chorych z jej ciężką 
postacią. Zwracał uwagę silny związek wielkości przepływu 
włośniczkowego z poszczególnymi składowymi wskaźnika 
zapalenia oskrzeli, zwłaszcza w obu segmentach szczytowych 
płatów dolnych u większości chorych. Nie obserwowano po-
dobnych zależności wśród chorych grupy kontrolnej. Wyniki 
zawarto w tabeli III (kursywa).

DYSKUSJA

Badanie bronchofiberoskopowe i pomiar perfuzji mi-
kronaczyniowej były dobrze tolerowane przez wszystkich 
chorych. Nie zanotowano powikłań związanych z preme-
dykacją, znieczuleniem miejscowym czy wziernikowaniem 
dróg oddechowych. Zgodnie z przyjętym wskaźnikiem 
zapalenia oskrzeli najczęściej obserwowane było zaczer-
wienienie błony śluzowej, jej obrzęk, kruchość naczyń oraz 
obecność wydzieliny, ulegające nasileniu wraz z ciężkością 
choroby. Także łączna wartość wskaźnika zapalenia zwięk-
szała się wraz ze stopniem ciężkości choroby i istotnie róż-
niła się pomiędzy chorymi z poszczególnymi postaciami 
POChP. 

Powyższe obserwacje są zgodne z badaniami prowa-
dzonymi przez Thompsona i Rennarda (a także innymi 
badaczami krajowymi) u chorych na przewlekłe zapalenie 
oskrzeli, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, astmę 
oskrzelową i w grupach palaczy tytoniu [5,6].

Nie ulega wątpliwości, iż ważne znaczenie w przebiegu 
zapalenia i związanym z nim obrazem makroskopowym 
błony śluzowej oskrzeli wywierają naczynia mikrokrążenia 
oraz wielkość przepływu krwi w sieci tych naczyń [18]. Na 
podstawie badań anatomicznych ujawniono iż oskrzelo-
we łożysko naczyniowe stanowi sieć połączonych ze sobą 
naczyń zwoju okołooskrzelowego oraz pęczka podślu-
zówkowego. Wzrost przepływu krwi i przepuszczalno-
ści śródbłonka naczyniowego i/lub poszerzenie światła 
naczyń może doprowadzać do obrzęku błony śluzowej 
i pogrubienia ściany oskrzeli. Mariassy i wsp. ujawnili, że 
zwiększony przepływ w naczyniach podśluzówkowych 
przyczyniał się do pogrubienia błony śluzowej oskrzeli [19]. 

Morfologia krwi obwodowej

Morfologia BAL
Krwinki białe

U
m

ia
rk

o
w

an
a liczba komórek 0,14

makrofagi 0,24

neutrofile 0,34

limfocyty 0,24

C
ię

żk
a

liczba komórek 0,48

makrofagi 0,44

neutrofile 0,27

limfocyty 0,54

G
ru

p
a 

ko
n

tr
o

ln
a

liczba komórek 0,50

makrofagi 0,47

neutrofile 0,07

limfocyty 0,19

Tabela II. Związek liczby krwinek białych krwi obwodowej z komórkowymi wykładnikami stanu zapalnego oskrzeli w poszczególnych grupach 
chorych (p≤0,05)
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Także wyniki innych badań klinicznych dostarczyły po-
dobnych dowodów, a mianowicie: poszerzenie naczyń 
odgrywało ważną rolę w obrzęku błony śluzowej oskrzeli, 
zwłaszcza u chorych na astmę oskrzelową indukowaną 
wysiłkiem lub hiperwentylacją [20]. 

Organizm ludzki posiada dobrze rozwinięte mechani-
zmy regulujące przepływ krwi w naczyniach. Należą do 
nich: autoregulacja, miejscowe i ogólnoustrojowe czyn-
niki wazodilatacyjne i wazokonstrykcyjne (wazopresyna, 
adrenalina, noradrenalina, angiotensyna, przedsionkowy 
peptyd natiuretyczny) oraz czynność śródbłonka (endote-
lina 1, 2, 3, śródbłonkowy czynnik rozluźniający mięśnie 
gładkie naczyń krwionośnych). Duży wpływ na napięcie 
naczyń i ścian oskrzeli wywiera także autonomiczny układ 
nerwowy z włóknami muskarynowymi i beta adrenergicz-
nymi, których podrażnienie powoduje skurcz oraz nie-
cholinergiczne, nieadrenergiczne unerwienie o działaniu 
przeciwstawnym przyczyniające się do ich rozszerzenia 
[21-23]. Nie bez znaczenia dla wielkości mikrokrążenia 
jest również nieprawidłowa aktywność metaboliczna or-
ganizmu, zwłaszcza w przebiegu zaburzeń wymiany gazo-
wej. Zmniejszenie ciśnienia parcjalnego tlenu, dwutlenku 
węgla oraz pH, wzrost temperatury i stężenia mleczanów 
wpływają rozkurczająco na naczynia, natomiast obniżenie 
temperatury ciała powoduje ich skurcz. 

Dokładna analiza wielkości przepływu krwi w poszcze-
gólnych miejscach jego pomiaru wykazała, że wraz ze 
wzrostem stopnia ciężkości POChP przepływ wzrastał 
i był największy u chorych z jej ciężką postacią a naj-
mniejszy wśród chorych grupy kontrolnej. Pozostaje to 
w sprzeczności z doniesieniami Paredi i wsp., którzy, 
stosując nieinwazyjną metodę rozcieńczeniową z użyciem 
mieszanki gazowej dwumetyloeteru dla pomiaru wielkości 
przepływu oskrzelowego, wykazali, iż u chorych na POChP, 
pomimo cech stanu zapalnego, przepływ włośniczkowy 
ulegał obniżeniu i był praktycznie zbliżony do przepływu 
obserwowanego u osób zdrowych. Ponadto stwierdzano 
niższą temperaturę powietrza wydychanego u chorych 
na POChP w porównaniu z chorymi na astmę oskrzelową 
i osobami zdrowymi, co przemawiało za słabiej rozwiniętą 
siecią naczyniową (mniejsza wymiana ciepła wewnętrzne-
go) u tych chorych [24]. Wyniki innych badań są rozbieżne 
i wskazują na wzrost unaczynienia w obwodowych dro-
gach oddechowych w przebiegu POChP [25,26]. W prze-
prowadzonym badaniu, w przeciwieństwie do Parediego, 
pomiaru dokonano metodą bezpośrednią, używając sondy 
wewnątrzoskrzelowej w dużych oskrzelach. Nie było moż-
liwe wykonanie takich pomiarów w bardziej obwodowych 
odcinkach dróg oddechowych. 

Lokalizacja

Postać POChP
Płat górny 

prawy

Segment 
6 płuca 

prawego

Płat górny 
lewy

Segment 6 
płuca lewego

Ła
g

o
d

n
a

zaczerwienienie 0,62 0,74 0,72 0,74

obrzęk 0,34 0,52 0,65 0,66

kruchość 0,17 0,74 0,51 0,51

wydzielina 0,43 0,37 0,50 0,48

U
m

ia
rk

o
w

an
a

zaczerwienienie 0,58 0,65 0,64 0,44

obrzęk 0,84 0,60 0,55 0,55

kruchość 0,28 0,35 0,11 0,15

wydzielina 0,30 0,41 0,43 0,60

C
ię

żk
a

zaczerwienienie 0,76 0,66 0,74 0,54

obrzęk 0,75 0,64 0,59 0,67

kruchość 0,71 0,61 0,49 0,65

wydzielina 0,55 0,61 0,43 0,66

G
ru

p
a 

ko
n

tr
o

ln
a

zaczerwienienie 0,34 0,81 0,34 0,58

obrzęk 0,0 0,0 0,0 0,0

kruchość 0,0 0,0 0,0 0,0

wydzielina 0,0 0,00 0,0 0,0

Tabela III. Związek wielkości przepływu włośniczkowego z makroskopowymi wykładnikami stanu zapalnego oskrzeli (p≤0,05)
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Pomimo niewątpliwych zalet i praktycznych korzyści 
z nich wynikających, WPL ma pewne niedogodności. 
W trakcie rejestracji przepływu w mikrokrążeniu oskrzelo-
wym istotna jest stabilna pozycja sondy, ponieważ jej ru-
chy przyczyniają się do występowania artefaktów w zapi-
sie. Wykazano wyraźną i łatwo rozpoznawalną zmienność 
zapisu synchroniczną z oddychaniem i tętnem. Podczas 
wdechu obserwowano wzrost perfuzji mikronaczyniowej, 
natomiast jej spadek podczas wydechu. Jest to zgodne 
z obserwacjami innych autorów [27]. Dodatkowo wyka-
zano istotny związek pomiędzy wielkością przepływu krwi 
w naczyniach włosowatych w poszczególnych miejscach 
drzewa oskrzelowego a stopniem obrzęku błony śluzowej, 
jej zaczerwienienia i kruchości, zwłaszcza u chorych z cięż-
ką postacią POChP. Jest to w pełni uzasadnione, ponieważ 
w grupie tych chorych obserwowano największy przepływ 
krwi i makroskopowe zmiany w badaniu bronchofibero-
kopowym.  

W powyższym wytłumaczeniu należy uwzględnić kil-
ka elementów. Pierwszy z nich wynika ze zwiększonego 
przesiąkania osocza, przyczyniającego się do wystąpie-
nia obrzęku błony śluzowej, co przy przedłużaniu się 
tego procesu może doprowadzić do przebudowy ściany 
oskrzeli [26,27]. Inne elementy uwzględniają stan ana-
tomiczny oraz czynnościowy ściany naczyń, co w wyniku 
przepełnienia i poszerzenia naczyń może skutkować ich 
uszkodzeniem (samoistnym lub podczas kaszlu) oraz ob-
serwowanymi makroskopowymi cechami nadmiernej kru-
chości naczyń. Nie bez znaczenia jest miejscowe działanie 
mediatorów wydzielanych z komórek zapalnych. Oprócz 
wspomnianej wcześniej histaminy ważną rolę odgrywają: 
PAF – czynnik aktywujący płytki, leukotrien D4 i bradykini-
na, które nasilają mikronaczyniowe przesiąkanie poprzez 
tworzenie międzykomórkowych szczelin [28,29].

Nie sposób pominąć również stosowanego leczenia 
i mechanizmu receptorowego działania leków. Jak wspo-
mniano wcześniej, ważną rolę w regulacji napięcia ścian 
mikrokrążenia oskrzelowego odgrywa układ współczulny. 
Norepinefryna, pobudzając zakończenia α1-receptorów 
adrenergicznych mięśni gładkich naczyń, powoduje ich 
skurcz, podczas gdy stymulacja, zwłaszcza β2-receptorów 
poprzez zwiększenie syntezy śródbłonkowego tlenku azo-
tu, powoduje poszerzenie naczyń i wzrost przepływu krwi 
[30]. Stosowane leki, zarówno cholinolityki, jak również 
β-2 mimetyki, powodując poszerzenie łożyska mikrokrąże-
nia oskrzelowego, mogły zwiększyć przepływ i przyczynić 
się do nasilenia makroskopowych cech stanu zapalnego 
oskrzeli. 

Napływ komórek do miejsca zapalenia przebiega 
w mechanizmie diapedezy i odbywa się w najbardziej 
peryferyjnych odcinkach układu krążenia, tj. w naczyniach 
mikrokrążenia oskrzeli, oskrzelików oraz przestrzeni oko-
łopęcherzykowej. W procesie tym uczestniczą zarówno 
komórkowe, jak i śródbłonkowe cząsteczki adhezyjne oraz 
mediatory (PAF, IL-8, LTB4, MCP-1, MIP-1β, RANTES, TNF-α, 
GM-CSF) [22].

Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że w pro-
cesie zapalnym towarzyszącym POChP zaangażowane są 
wszystkie typy komórek, tj. makrofagi, granulocyty obo-
jętnochłonne, limfocyty T, granulocyty kwasochłonne oraz 
komórki nabłonkowe [31].

Najwiekszą liczbę makrofagów i limfocytów T odnoto-
wano u chorych z łagodną postacią POChP. Uwidocznio-
no, że wraz ze wzrostem stopnia ciężkości choroby liczba 
tych komórek ulegała zmniejszeniu. Najmniejszą ich liczbę 
stwierdzono natomiast u chorych grupy kontrolnej. 

Granulocyty obojętnochłonne stanowiły tę populację 
komórkową, która istotnie różniła się w poszczególnych 
grupach chorych, a ich liczba zwiększała się wraz ze stop-
niem ciężkości choroby. 

Na podstawie dostępnego piśmiennictwa wiadomo, że 
makrofagi, granulocyty obojętnochłonne oraz limfocyty 
T stanowią główną populację komórkową u chorych na 
POChP. Liczba tych komórek ściśle koreluje ze stopniem 
obturacji dróg oddechowych [32]. Za ich napływ odpo-
wiedzialne są różne czynniki, w tym: stymulujące tworze-
nie kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF), białko 
chemotaktyczne dla monocytów (MCP-1), białko zapalne 
makrofagów-1α, 1β (MIP-1α, 1β) [33-36]. Oprócz syntezy 
i wydzielania mediatorów procesu immunologicznego, 
zwłaszcza cytokin i chemokin, wywierają miejscowe dzia-
łanie poprzez indukcję enzymów proteolitycznych zawar-
tych w ziarnistościach komórkowych. 

U chorych poddanych badaniu nie stwierdzono odchy-
leń od wartości prawidłowych w zakresie parametrów 
morfologicznych krwi obwodowej. W wielu dostępnych 
pracach wykazano znaczący udział makrofagów i gra-
nulocytów obojętnochłonnych w ostrej fazie procesu 
zapalnego, a ogólnie odnotowywano także wzrost ich 
liczby we krwi obwodowej [37] oraz w materiale z BAL. 
W wyjaśnieniu powyższego należy wziąć pod uwagę uru-
chamianie rezerw szpikowych w wyniku indukcji związ-
ków biologicznie czynnych (cytokiny, chemokiny, leuko-
trieny). Przyczyniają się one także do zwiększonej ekspresji 
śródbłonkowych i komórkowych cząsteczek adhezyjnych 
oraz zaburzenia mechanizmu apoptozy, doprowadzając 
w konsekwencji do zwiększenia liczby komórek efektoro-
wych w obrębie ściany oskrzeli i przestrzeni oskrzelowo-
pęcherzykowej [6,31,38-40]. 

Wykonane badania wykazały: 

a) znaczący wpływ wielkość przepływu krwi w naczyniach 
włosowatych błony śluzowej oskrzeli na makroskopo-
we cechy stanu zapalnego oskrzeli,

b) brak zależności pomiędzy składnikami morfologicznymi 
krwi obwodowej a komórkowymi wykładnikami stanu 
zapalnego oskrzeli,

c) wstępną przydatność włośniczkowej przepływometrii 
laserowej jako mało inwazyjnej i powtarzalnej metody 
do oceny stopnia nasilenia stanu zapalnego oskrzeli. 
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