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Rola tlenku azotu w stanie zapalnym 
dróg oddechowych

The role of nitric oxide in the inflammed airways

ANNA KŁAK, EDYTA KRZYCH-FAŁTA, BOLESŁAW SAMOLIŃSKI

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Streszczenie

Z uwagi na funkcje pełniące w organizmie ludzkim stwierdzono, że 
tlenek azotu jest cząsteczką biologicznie czynną, odgrywającą kluczową 
rolę zarówno w fizjologii jak również patologii organizmu. Tlenek azotu 
jest markerem zapalenia błony śluzowej nosa u pacjentów z zdiagnozo-
wanym alergicznym nieżytem nosa. Pomiar wydychanego gazu ze strony 
górnych, jak i dolnych dróg oddechowych jest metodą nieinwazyjną. Fakt 
ten ma istotne znaczenie w badaniach klinicznych, zwłaszcza przy doko-
nywaniu oceny skuteczności innowacyjnych leków przeciwzapalnych. Po-
miar wydychanego tlenku azotu jest badaniem prostym, przyjaznym dla 
pacjenta, co stanowi argument na niekorzyść konwencjonalnych testów 
rekomendowanych w diagnostyce oraz monitorowaniu przebiegu cho-
rób dróg oddechowych. Pomiar tlenku azotu umożliwia bezpośrednie 
monitorowanie stopnia reakcji zapalnej w drogach oddechowych zarów-
no u dzieci jak i dorosłych. Wyznaczanie wartości stężenia tlenku azotu 
w powietrzu wydychanym dostarcza wielu ważnych informacji na temat 
procesów chorobowych, jakie toczą się w układzie oddechowym.

Słowa kluczowe: tlenek azotu, drogi oddechowe, stan zapalny

Summary

Considering its functions in the human body, nitric oxide has been found 
to be a biologically active compound that plays a key role in both physio-
logy and pathology of the body. Nitric oxide is a marker of nasal mucosa 
inflammation in patients diagnosed with allergic rhinitis. Measurement 
of the gas exhaled from both the upper and lower respiratory tract is a 
non-invasive method. This is important in clinical trials, particularly when 
assessing the effectiveness of innovative anti-inflammatory drugs. Exha-
led nitric oxide measurement test is simple and “patient-friendly,” which 
is an argument against the use of conventional tests recommended for 
diagnosing and monitoring of respiratory diseases. The measurement of 
nitric oxide allows direct monitoring of the inflammatory response in the 
respiratory tract both in children and adults. Evaluation of nitric oxide 
in exhaled air provides many important insights into disease processes 
which take place in the respiratory tract.
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Wykaz skrótów:

ATS – American Thoracic Society Documents
eNO – wydychany tlenek azotu
FAD – dwunukleotyd flawinowy
FMN – mononukleotyd flawinowy
NADPH – fosforan dwunukleotydu nikotynamidoadeni-
nowy

NO (ang. nitric oxide) – tlenek azotu 
NOS – ang. nitric oxide synthase
OBPS – obturacyjny bezdech podczas snu
OUN – ośrodkowy układ nerwowy
POChP – przewlekła obturacyjna choroba płuc
TLC – całkowita pojemność płuc

Kłak A i wsp. Rola tlenku azotu w stanie zapalnym dróg oddechowych

Wstęp
W obecnych czasach prowadzone są badania epidemio-

logiczne dotyczące funkcji tlenku azotu. Dotychczas liczne 
doniesienia naukowe opisały wpływ tlenku azotu w wydy-
chanym powietrzu na występowanie różnych chorób, m.in. 
astmy, alergicznego nieżytu nosa, infekcji układu oddecho-
wego. Opublikowano wiele badań dotyczących korelacji 
między wydychanym tlenkiem azotu, a chorobami układu 
oddechowego nie tylko wśród dorosłych, ale również 
u dzieci.

Pierwszy raz tlenek azotu wzbudził duże zainteresowanie 
wśród badaczy ponad dwadzieścia lat temu, kiedy został 
opisany jako śródbłonkowy czynnik relaksacyjny. W ostat-
niej dekadzie ubiegłego wieku Murad, Furgchott i Ignarro 
otrzymali nagrodę Nobla za odkrycie „znaczenia tlenku 
azotu, jako sygnału przekaźnikowego w układzie sercowo- 
naczyniowym”. Wpływ tlenku azotu na organizm ludzki 
jest bardzo ważny ze względu na fizjologiczną regulację 
funkcji dróg oddechowych. Do niektórych z nich należą 
modulowanie ruchliwości rzęsek, lub utrzymanie sterylno-
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ści zatok. Dlatego, tlenek azotu uznawany jest, jako marker 
zapalenia błony śluzowej nosa u pacjentów z rozpoznanym 
alergicznym nieżytem nosa. Fakt ten ma istotne znaczenie 
w badaniach klinicznych. Jako marker stanu zapalne-
go układu oddechowego tlenek azotu pełni ważną rolę 
w różnicowej diagnostyce alergologicznej. Ważnym jest, 
aby pomiar tlenku azotu w powietrzu wydychanym ze stro-
ny górnych dróg oddechowych, poddawany był ciągłym 
próbom standaryzacji.

Charakterystyka tlenku azotu
Tlenek azotu (ang. nitric oxide, NO) to wolnorodnikowy 

gaz nieorganiczny będący wewnątrz- i międzykomórko-
wym przekaźnikiem informacji. Gaz ten pozbawiony jest 
barwy, zapachu i smaku. Jego rozpuszczalność w wodzie 
jest słaba. Jest to cząsteczka biologicznie czynna, a jej dzia-
łanie jest drażniące [1]. Odgrywa znaczącą rolę zarówno 
w patologii, jak również fizjologii organizmu. Wyróżnia się 
wiele zawodów, które narażają pracowników na kontakt 
z tlenkami azotu. Należą do nich m.in. spawacze, hutnicy, 
jubilerzy, rolnicy, pracownicy laboratoriów oraz górnicy. 
Funkcja tlenku azotu jest niezwykle kluczowa w fizjolo-
gicznej regulacji funkcjonowania układu oddechowego [2]. 
W dymie papierosowym poziom tlenku azotu zawiera się 
w granicach: 98-135 mg/m3. W Polsce za dozwolone nara-
żenie na ten związek dopuszcza się stężenie w atmosferycz-
nym powietrzu po przeliczeniu na dwutlenek azotu: 150 
µg/m3 w ciągu doby oraz 500 µg/m3 do 30 minut [1].

Zawadzki i Furgchott ponad 20 lat temu opisali nietrwałą 
substancję, określoną śródbłonkowym czynnikiem rozkur-
czającym, którą później scharakteryzowano, jako tlenek 
azotu [3]. Gaz ten powstaje w reakcji tlenu i L-argininy 
przy udziale syntazy NO określonej jako NOS (nitric oxide 
synthase). W reakcji tej biorą również udział kofaktory takie 
jak: NADPH (fosforan dwunukleotydu nikotynamidoadeni-
nowy), FMN (mononukleotyd flawinowy), FAD (dwunukle-
otyd flawinowy), tetrahydrobiopteryna oraz hem. Reakcja 
syntezy tlenku azotu przebiega na dwóch płaszczyznach. 
Przejściowym produktem jest N-hydroksy-L-arginina [4]. 
Produktem wyżej wymienionej reakcji jest NO i cytrulina 
[5].  Wyznaczanie poziomu stężenia tlenku azotu w wydy-
chanym powietrzu dostarcza ważnych informacji o proce-
sach chorobowych toczących się w układzie oddechowym 
[6]. Już od 1987 roku, kiedy opisano tlenek azotu, jako 
śródbłonkowy czynnik relaksacyjny, gaz ten budzi niemałe 
zainteresowanie badaczy. Tlenek azotu stanowi komponent 
nitrogliceryny i nitrowazodylatatorów, dlatego już od stu 
lat stosowane są leki, których działanie związane jest z NO 
[7]. Związki, które naśladują działanie tlenku azotu poprzez 
szybkie uwalnianie tej cząsteczki do roztworu, bądź te, któ-
re są metabolizowane w ustroju z wyzwoleniem grupy NO, 
zostały nazwane donorami tlenku azotu. Gaz ten bierze 
udział w procesach, które zachodzą w ośrodkowym ukła-
dzie nerwowym (OUN). Liczne obszary mózgu wytwarzają 
NO, gdzie jego syntezę aktywuje glutaminian. Związek ten 
natomiast działa przy współudziale receptora N-methyl-D-
asparte (NMDA) [7]. Spadek uwalniania NO zaobserwowa-
no przy zastosowaniu inhibitora NO, czyli L-arginine-p-ni-
troanilide (L-ANA), w dawce 100 mg/kg [7].

Symptomem niektórych jednostek chorobowych jest 
niedobór lub nadmiar NO w organizmie. Podczas przebie-
gu choroby niedokrwiennej serca, czy też w nadciśnieniu 
tętniczym występuje niedobór NO. Podwyższone stężenie 
tej cząsteczki stwierdzono w astmie, chorobach śródmiąż-
szowych płuc, czy też w rozstrzeniach oskrzeli. Ponadto 
wyższy poziom stężenia NO odnotowano przy zakażeniach 
grzybiczych, chorobie nowotworowej płuc, chorobach 
wątroby, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), 
odrzuceniu przeszczepu płuc [8]. Liczne doniesienia po-
twierdzają istotne znaczenie tlenku azotu w patogenezie 
astmy oskrzelowej. U pacjentów ze zdiagnozowaną astmą 
oskrzelową stężenie NO w wydychanym powietrzu istotnie 
wzrasta [6,9]. Baumert w przeprowadzonej metaanalizie 
wymienia zarówno pozytywne jak i negatywne skutki dzia-
łania tlenku azotu na organizm ludzki [8]. W niektórych 
warunkach tlenek ten może zagrażać komórkom, innym 
razem może być stosowany jako lek. Do dobroczynnego 
wpływu tlenku na fizjologię ustroju zalicza się m.in. spa-
dek oporu naczyniowego podczas występowania wstrząsu 
septycznego, w wyniku zastosowania inhibitorów NOS 
(L-nitro-L-arginin metyl ester – L-NAME). Ponadto dożylna 
infuzja L-argininy obniża skurczowe i rozkurczowe ciśnienie 
tętnicze krwi u osób zdrowych i chorujących na nadciśnie-
nie tętnicze. Przyjmowanie L-argininy zwiększa tolerancję 
wysiłku u pacjentów chorych na niedokrwienną chorobę 
serca. Substancja ta stosowana podczas hipercholesterole-
mii, skutkuje poprawą metabolizmu cholesterolu. Objawy 
choroby ustępują, ponieważ endogenna L-arginina jest 
przetwarzana do NO. W osoczu wzrasta cGMP, co oznacza, 
że zachodzi reakcja biosyntezy NO z L-argininą. Baumert 
przytoczyła badanie, w którym u 19 na 43 ciężarnych ko-
biet chorujących na wewnątrzmaciczną hipotrofię płodu 
zaobserwowano całkowite ustąpienie objawów choroby 
[8]. Prowadzone są liczne badania dotyczące inhalacji 
tlenku azotu przy występowaniu nadciśnienia płucnego, 
będącego powikłaniem wad serca w trakcie operacji kar-
diochirurgicznych [7].

Tlenek azotu wydychany z górnych 
dróg oddechowych

Tlenek azotu znajdujący się w górnych drogach odde-
chowych pełni funkcje fizjologiczne. Do niektórych z nich 
należą utrzymanie sterylności zatok lub modulowanie ru-
chliwości rzęsek wyściełających drogi oddechowe. Dlatego 
sugeruje się, że tlenek azotu jest markerem stanu zapal-
nego błony śluzowej nosa, u osób chorych na alergiczny 
nieżyt nosa [10]. Stężenie tlenku azotu wydychanego 
górnymi drogami oddechowymi jest zdecydowanie wyższe 
niż wydychanego dolnymi drogami oddechowymi [11]. 
Wg raportu Amerykańskiego Towarzystwa Oddechowe-
go z 2005 najwyższy poziom wydychanego tlenku azotu 
w górnych drogach oddechowych zarejestrowano w zato-
kach przynosowych. Górne drogi oddechowe mają złożony 
system połączeń jam, np. nosowych, zatok przynosowych, 
nosogardzieli i ucha środkowego. Każdy z tych elementów 
wpływa na poziom wydychanego tlenku azotu. Pomiar wy-
dychanego przez nos tlenku azotu wymaga wytwarzania 
przepływu powietrza przez jamę nosową (ang. transnasal 
flow). Przepływ powietrza w jamie nosowej następuje 
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w wyniku zasysania powietrza, które krąży w obrębie tylnej 
jamy nosowej. Równoległy przepływ powietrza z jam noso-
wych można osiągnąć poprzez wydech jedną lub dwiema 
przegrodami nosowymi, w wyniku zasysania ustami powie-
trza w trakcie wstrzymywania oddechu. Pierwszy wydech 
nosem następuje przy użyciu szczelnej maski obejmującej 
nos. Następnie pacjent wykonuje wydech ustami. Ważnym 
jest, aby uniknąć przedostania się powietrza przez maskę.

Tlenek azotu wydychany z dolnych 
dróg oddechowych

Pomiar stężenia wydychanego tlenku azotu jest istotny 
przy monitorowaniu dolnych dróg oddechowych, u pa-
cjentów chorujących na alergiczny sezonowy nieżyt nosa 
[12]. U pacjentów chorujących na przewlekłą obturacyjną 
chorobę płuc, w porównaniu z osobami zdrowymi, rozpo-
znano podwyższone stężenie wydychanego tlenku azotu 
[4]. Wykorzystanie pomiaru stężenia wydychanego tlenku 
azotu do badań klinicznych, wymaga standaryzacji technik 
pomiarowych. W środowisku zewnętrznym poziom tlenku 
azotu może być wysoki w stosunku do stężenia gazu wy-
dychanego, dlatego ważnym jest, aby techniki pomiarowe 
zapobiegały zanieczyszczaniu próbek [10].

Tlenek azotu wydychany dolnymi drogami oddechowy-
mi cechuje się dużym przepływem wydechowym zależnym 
od szybkości. Zależność ta charakterystyczna jest dla dyfu-
zji, która opiera się na transferze tlenku azotu ze ścian do 
światła dróg oddechowych. Tempo produkcji tlenku azotu 
jest większe przy wyższych prędkościach straty ciepła przez 
układ oddechowy. Dlatego zależność przepływu stosowana 
przy stałej szybkości analizowanego przepływu wydecho-
wego jest ważnym elementem technik pomiarowych [10].

Przy dokonywaniu pomiarów tlenku azotu wydychane-
go dolnymi drogami oddechowymi ważnym jest, aby pa-
cjent wstrzymał oddech. Dzięki temu gaz nie kumuluje się 
w jamie nosowej [10]. Pacjent przyjmuje pozycję siedzącą, 
a następnie przez ustnik wprowadzony do ust, wdycha 
powietrze przez 2-3 sekundy aż do uzyskania całkowitej 
pojemności płuc (TLC), następnie wykonuje szybki wydech. 
Aby pomiary wydychanego tlenku dolnymi drogami odde-
chowymi mogły być zaliczone do standaryzowanych, na-
leży ujednolicić przepływ wydechu i wyłączyć tlenek azotu 
dostający się z nosa [10].

Metody pomiaru tlenku azotu
Obecnie, aby oznaczyć stężenie tlenku azotu w wydycha-

nym powietrzu stosuje się dwa systemy: bezpośredni (on-
line) oraz pośredni (off-line). Pomiar metodą on-line dotyczy 
badań przy użyciu aparatury z wyświetlaczem rejestrującym 
czas rzeczywisty, z wykorzystaniem chemiluminescencji. 
Zazwyczaj urządzenia są stacjonarne [11]. W analizatorze 
przebiega reakcja ozonu i tlenku azotu, w wyniku czego po-
wstaje elektron w stanie wzbudzonym i dwutlenek azotu. 
Podczas gdy elektron przechodzi do podstawowego stanu 
energetycznego następuje emisja promieniowania elektro-
magnetycznego, gdzie długość fali wynosi 600-3000 nm. 
Fotopowielacz rejestruje falę, a następnie przetwarza ją na 
sygnał wyświetlony na monitorze urządzenia. Metoda jest 

bardzo czuła, gdyż analizatory są w stanie zarejestrować 
stężenie do 1 ppb. Technika on-line rejestruje wydychany 
tlenek azotu w częściach miliarda, co jest ekwiwalentne 
nanolitrom na litr. Przepływ wydychanego tlenku może być 
opisany, jako indeks natężenia przepływu liczony w litrach 
na sekundę. Aby przeprowadzić pomiar metodą on-line 
(wg raportu American Thoracic Society Documents) należy 
spełnić rygorystyczne wymogi dotyczące analizatora [10]. 
Pacjent w trakcie badania powinien przyjąć pozycję siedzą-
cą. Wykonuje maksymalny wdech, a następnie maksymalny 
wydech. Zaleca się aby w pomieszczeniu gdzie przeprowa-
dza się badanie, powietrze nie zawierało więcej niż 5 ppb 
NO. Ciśnienie wydechowe powinno mieścić się pomiędzy 
5 a 20 cm H2O. Wówczas następuje uniesienie podnie-
bienia miękkiego, zamykającego jamę nosowo-gardłową. 
Przepływ wydechowy powinien znajdować się w przedziale 
45 a 50mL/s. Wydech powinien trwać 6 sekund, co umożli-
wia osiągnięcie fazy plateau, która trwa minimum 3 sekun-
dy [10]. Wydechy należy powtórzyć, co najmniej dwa razy, 
różnica między pierwszym a drugim nie może przekroczyć 
10%. Odpoczynek między wydechami powinien trwać mi-
nimum 30 sekund [10]. Wg wytycznych raportu ATS normą 
dla przepływu wydychanego tlenku azotu jest poziom 0,05 
1/s, co oszacowane zostało z uwzględnieniem czułości po-
miaru oraz komfortu pacjenta.

Metoda off-line cechuje się gromadzeniem powietrza 
w specjalnych zbiornikach. Wadą tej metody jest ewentu-
alność zanieczyszczenia próbki gazami, które nie pochodzą 
z dróg oddechowych, jak również słaba kontrola powta-
rzalności wydechu [10,11]. Metoda off-line różni się od 
metody on-line trzema zasadniczymi aspektami. Pierwszy 
to potencjał zbierania gazu z miejsc oddalonych od ana-
lizatora (ang. expirate). Drugi to niezależność badania od 
czasu reakcji analizatora. Ostatni – możliwość analizowania 
danych od kilku pacjentów jednocześnie. Wadą metody 
jest potencjalne zanieczyszczenie próbki gazem niepocho-
dzącym z dolnych dróg oddechowych oraz ograniczona 
zdolność oceny techniki pomiaru. Według wytycznych ra-
portu ATS zaleca się, aby w omawianej metodzie stężenie 
wydychanego tlenku azotu było kontrolowane poniżej 20 
ppb [10].

Silkoff i wsp. dokonali próby porównania metody off-line 
z metodą on-line [11]. Autorzy wykazali, że po przeprowa-
dzeniu badania metodą off-line otrzymano niższe wartości 
stężenia tlenku azotu niż w badaniu przeprowadzonym dru-
gą metodą. Stężenie tlenku azotu wydychanego górnymi 
drogami oddechowymi okazało się wyższe od stężenia tego 
samego gazu wydychanego dolnymi drogami oddechowy-
mi. Silkoff podkreśla, że wyniki uzyskane po przeprowadze-
niu badania za pomocą obu metod korelują ze sobą, jednak 
różnica między tymi wynikami zwiększa się wraz ze wzro-
stem wydychanego NO. System off-line jest funkcjonalny 
i łatwy do przeprowadzenia, sprzęt można przenosić, dzięki 
czemu badanie można wykonać w dowolnym pomieszcze-
niu. Jednak posiada on pewne ograniczenia w zdolności 
do monitorowania. Ambient NO może być skażony powie-
trzem z zewnątrz, co sprzyja błędom pomiarowym. Wadą 
metody on-line jest konieczność przeprowadzania badania 
tylko w laboratorium wyposażonym w specjalną aparaturę. 
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Zaletą tej techniki jest powtarzalność badań, ścisła kontrola 
wyników oraz brak zanieczyszczenia wydychanego tlenku 
azotu gazami pochodzącymi z zewnątrz [11].

Rola tlenku azotu w stanie zapalnym dróg odde-
chowych

Pomiar wydychanego tlenku azotu jest metodą nie-
inwazyjną. Badanie jest proste, a co ważne, bezpiecznie 
i przyjazne dla pacjenta. Wyniki wielu badań wykazały, że 
pomiar wydychanego tlenku azotu to użyteczna metoda, 
służąca do oceny stopnia stanu zapalnego, który toczy się 
w dolnych drogach oddechowych. Taka metoda, może mieć 
zastosowanie w ocenie skuteczności leczenia przeciwzapal-
nego oraz w diagnostyce astmy oskrzelowej. Jednak istnieją 
czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na interpretację 
wyników pomiaru NO, tym samym ograniczają jego zasto-
sowanie w powszechnej praktyce klinicznej [13]. Czynnika-
mi obniżającymi poziom wydychanego tlenku azotu są: wy-
siłek fizyczny, skurcz oskrzeli, badanie spirometryczne oraz 
dym tytoniowy [7]. Ekspozycja na dym tytoniowy, zarówno 
bierna jak i czynna jest istotnym czynnikiem, który powinno 
się brać pod uwagę podczas wykonywania badań. Dodat-
kowo wpływ na pomiar eNO, mają inne badania układu 
oddechowego. Istnieją również czynniki, których wpływu 
na stężenie wydychanego tlenku azotu nie sposób wyelimi-
nować. Wykazano, że podwyższone stężenie wydychanego 
tlenku azotu obserwuje się u pacjentów chorujących na ast-
mę, alergiczny nieżyt nosa, atopię, zespół Churg-Straussa 
oraz u osób po przebytych infekcjach wirusowych układu 
oddechowego. Natomiast obniżone stężenie wydychanego 
tlenku azotu wskazano u chorych na nadciśnienie płucne, 
mukowiscydozę, u osób z zespołem ARDS, u zakażonych 
wirusem HIV [4,7,10]. Nie ma jednoznacznych doniesień 
dotyczących pomiarów wydychanego tlenku azotu u cho-
rych na sarkoidozę i twardzinę układową [4]. W populacji 
osób zdrowych palących papierosy zaobserwowano niższe 
stężenie wydychanego tlenku azotu [14]. Jednak w tej 
grupie badawczej nie dokonano standaryzacji poziomu 
stężenia wydychanego tlenku azotu ze strony górnych dróg 
oddechowych.

Wyniki badań nad korelacją stężenia wydychanego 
tlenku azotu z klinicznymi wskaźnikami nasilenia stanu 
zapalnego dolnych dróg oddechowych są zmienne. Two-
rek analizując użyteczność wydychanego tlenku azotu 
w nieinwazyjnej ocenie stopnia nasilenia zapalenia dróg 
oddechowych w heterogennej grupie chorych na astmę 
łagodną i umiarkowaną, nie wykazał korelacji pomiędzy 
eNO a dobowym zużyciem leku ratunkowego, nasileniem 
objawów astmy podczas 14-dniowego okresu badania, 
badaniami czynnościowymi płuc oraz stopniem odwracal-
ności oskrzeli po podaniu 200 µg salbutamolu [13]. Inne 
doniesienia wskazują na korelację między stężeniem wydy-
chanego tlenku azotu, a zużyciem leku ratunkowego oraz 
ciężkością objawów w trakcie 14 dni przed pomiarem gazu 
[15]. Natomiast wyniki badania Stirling wskazują na dodat-
nią korelację między eNO a zużyciem leku ratunkowego, 
a jednocześnie ujemną korelację między eNO a wynikami 
badania spirometrycznego, wynikiem próby rozkurczowej, 
czy nasileniem objawów astmy [16].

Tlenek azotu wydychany z górnych dróg oddechowych 
może odgrywać istotną rolę u chorych cierpiących na obtu-
racyjny bezdech podczas snu (OBPS). Istotę tego schorzenia 
stanowią wielokrotnie powtarzające się nocne bezdechy 
obturacyjne, które są następstwem zapadania się miękkich 
części górnych dróg oddechowych [17]. Doniesienia wska-
zują, że stężenie wydychanego tlenku azotu u chorych na 
OBPS jest dużo większe rano niż wieczorem [17]. U chorych 
na OBPS liczba wielojądrzastych granulocytów w popłuczy-
nach z jam nosa jest zdecydowanie większa niż w grupie 
kontrolnej, dlatego zasadnym wydaje się być stwierdzenie, 
że również w przypadku OBPS następuje rozwój stanu 
zapalnego dróg oddechowych [17]. Zatem zwiększenie 
stężenia wydychanego tlenku azotu u pacjentów z OBPS 
może wskazywać na toczący się stan zapalny dróg odde-
chowych.

Pomiar wydychanego tlenku azotu można wykorzystać 
do monitorowania procesu zapalnego w leczeniu pacjen-
tów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego. Jest 
to szczególnie ważne przy ocenianiu skuteczności innowa-
cyjnych leków przeciwzapalnych. Wydychany tlenek azotu 
dodatnio koreluje ze wskaźnikami procesu zapalnego, który 
związany jest z naciekiem eozynofilowym [7,18]. Dlatego 
pomiary NO mogą być przydatne w monitorowaniu lecze-
nia przeciwzapalnego [4]. Ziętkowski podaje, że u chorych 
z zaostrzonym przebiegiem astmy, zaobserwowano obniże-
nie stężenia wydychanego tlenku azotu po włączeniu ste-
roidów doustnych do leczenia [4]. Jednocześnie autor po-
twierdza, że monitorowanie stężenia wydychanego tlenku 
azotu stanowi użyteczne narzędzie służące do obserwacji 
stanu zapalnego dolnych dróg oddechowych u pacjentów 
ze zdiagnozowanym sezonowym alergicznym nieżytem 
nosa [12]. Doniesienia innych autorów także traktują tlenek 
azotu, jako ważne kryterium w procesie monitorowania 
leczenia przeciwzapalnego dróg oddechowych [19,20]. 
Dodatnia korelacji stężenia wydychanego tlenku azotu 
z astmą może być wykorzystana jako wskaźnik pomiarowy 
podczas kontroli choroby [6]. W trakcie obserwacji osób 
dorosłych oraz dzieci ze zdiagnozowaną astmą alergiczną 
zaobserwowano wzrost stężenia tlenku azotu w powietrzu 
wydychanym [6,9].

Taylor i wsp. potwierdzili, że pomiary stężenia wydy-
chanego tlenku azotu można wykorzystać do identyfikacji 
oraz monitorowania działania steroidów w terapii oraz 
diagnostyce chorób dróg oddechowych. Autor podkreśla 
przydatność pomiaru wydychanego tlenku azotu w przy-
padku pacjentów, u których w procesie leczenia chorób 
dróg oddechowych nie zastosowano steroidów wziewnych 
[21]. Natomiast Schneider i wsp. określili poziom wydycha-
nego tlenku azotu wykluczający astmę wśród pacjentów, 
u których po raz pierwszy zdiagnozowano obturacyjną 
chorobę dróg oddechowych. Astmę wyklucza się, gdy 
wartość wydychanego tlenku azotu przewyższa 46 ppb 
[22]. Nadmiar tlenku azotu u pacjentów ze zdiagnozowaną 
astmą przeważnie uwalniany jest z nabłonka dolnych dróg 
oddechowych, czego skutkiem może być powstanie zapa-
lenia eozynofilowego. Wg licznych doniesień tlenek azotu 
może być wykorzystany do monitorowania przebiegu tego 
schorzenia [7,23-25]. Badania dowiodły, że poziom wydy-
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chanego gazu w granicach 25-50 ppB u dorosłych świadczy 
o obecnym, ale łagodnym zapaleniu eozynofilowym, na-
tomiast poziom eNO>50 ppb jest prekursorem istotnego 
zapalenia eozynofilowego [18].

Kluczowe znaczenie stężenia wydychanego tlenku 
azotu w stanie zapalnym dróg oddechowych potwierdził 
międzynarodowy zespół ekspertów w dziedzinie: badań 
klinicznych i podstawowych w zakresie astmy i/lub tlenku 
azotu, pulmonologii, alergologii, fizjologii oraz pediatrii 
[26]. Eksperci rekomendują m.in.:

• zastosowanie pomiaru wydychanego tlenku azotu 
w diagnostyce eozynofilowego zapalenia oskrzeli (zale-
cenie silne, umiarkowana jakość dowodów);

• korzystanie z eNO w określaniu prawdopodobieństwa 
reakcji na steroidy u osób z przewlekłymi objawami sta-
nu zapalnego dróg oddechowych (zalecenie silne, niska 
jakość dowodów);

• stosowanie eNO w monitorowaniu stanu zapalnego 
dróg oddechowych u pacjentów z astmą (zalecenie silne, 
niska jakość dowodów);

• uwzględnienie stężenia eNO poniżej 25 ppb (<20 ppb 
u dzieci) we wskazaniu  zapalenia eozynofilowego (zale-
cenie silne, umiarkowana jakość dowodów).

Badacze sugerują wykorzystanie eNO w uzupełniającej 
diagnostyce astmy w sytuacjach, w których potrzebne są 

obiektywne dowody (zalecenie słabe, dowody umiarkowa-
nej jakości) [26]. W ich ocenie postępy w technologii oraz 
standaryzacja prostych pomiarów eNO umożliwiają wyko-
rzystanie tlenku azotu jako biomarkera, nadającego nowy 
wymiar w obszarze tradycyjnych badaniach, służących do 
diagnostyki oraz monitorowania chorób dróg oddecho-
wych. Wytyczne ekspertów, dotyczące interpretacji po-
miarów eNO, mają na celu zwiększenie jego zastosowania 
w badaniach klinicznych.

Podsumowanie
Wielu naukowców prowadzi badania dotyczące wydy-

chanego tlenku azotu. Powodem tego jest niebagatelne 
znaczenie gazu w fizjologii i patofizjologii organizmu 
ludzkiego. Pomiar tlenku azotu wydychanego drogami 
oddechowymi pozwala na bezpośrednie monitorowanie 
stopnia reakcji zapalnej, zarówno w populacji dzieci, jak 
również dorosłych. Wyznaczanie poziomu jego stężenia 
w wydychanym powietrzu dostarcza istotnych informa-
cji o procesach chorobowych, które toczą się w układzie 
oddechowym. Tlenek azotu uznawany jako miernik stanu 
zapalnego układu oddechowego odgrywa kluczową rolę 
w różnicowej diagnostyce alergologicznej. Pomiar tlenku 
azotu w powietrzu wydychanym ze strony górnych i dol-
nych dróg oddechowych wymaga systematycznych prób 
standaryzacji.
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