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Rozpoznawanie zespo³u zaporowego oskrzeli za pomoc¹
testów czynnociowych oddychania
JANUSZ KOWALSKI
Zak³ad Fizjopatologii Instytutu Grulicy i Chorób P³uc, ul. P³ocka 26, 01-138 Warszawa
Celem opracowania jest przypomnienie podstawowych prawide³ rozpoznawania zespo³u zaporowego oskrzeli.
Poza badaniem spirograficznym, podkrelamy wagê badania testów drobnych oskrzeli i oceny pletyzmograficznej. Wy¿ej wymienione
badania nie dostarczaj¹ identycznych informacji. Wykorzystanie wielorakich parametrów chroni przed pomy³k¹ diagnostyczn¹.

Nowoczesne rozpoznawanie zmniejszonej
dro¿noci oskrzeli winno prowadziæ nie tylko do ustalenia
stopnia ograniczenia przep³ywu, ale równie¿ do ustalenia
mechanizmów le¿¹cych u podstaw opisywanego
zaburzenia sprawnoci wentylacji. Z tego powodu badanie
ograniczenia dro¿noci oskrzeli nie mo¿e sprowadzaæ siê
wy³¹cznie do pomiaru maksymalnej pojemnoci
pierwszosekundowej (FEV1) i wyliczenia wskanika
Tiffeneau (FEV1%VC), ale musi uwzglêdniaæ ró¿norakie
wskaniki spirograficzne jak i pletyzmograficzne.

zmniejszeniu VC towarzyszy zmniejszenie FEV1, wobec
tego wskanik FEV1%VC bêdzie prawid³owy, lecz
FEV1%N - obni¿one. Obowi¹zuj¹ce obecnie uzgodnienia
dotycz¹ce rozpoznania i leczenia przewlek³ej obturacyjnej
choroby p³uc (POChP) ustalone przez American Thoracic Society (ATS) [1] i European Respiratory Society
(ERS) [2] proponuj¹ wykorzystanie wskanika FEV1%N
do okrelenia stopnia ciê¿koci choroby. Autorzy
uzgodnienia ERS proponuj¹ nastêpuj¹ce przedzia³y
zaawansowania choroby: postaæ ³agodna - wiêcej ni¿
70%N, umiarkowana - 50-69%N i ciê¿ka - poni¿ej 50%N.
Oczywicie jest to znowu ocena jednowymiarowa
Wskaniki spirograficzne
wymagaj¹ca weryfikacji za pomoc¹ dodatkowych
Powszechnie przyjmuje siê, i¿ podstawow¹ prób¹ parametrów oceny zdolnoci przep³ywu gazu w drogach
oceny dro¿noci dolnego odcinka dróg oddechowych jest oddechowych np. testów drobnych oskrzeli i/lub wielkoci
badanie objêtoci powietrza wydychanego z p³uc oporu oskrzelowego.
w czasie pierwszej sekundy maksymalnego wydechu
Wa¿n¹ prób¹ wymagaj¹c¹ uwzglêdnienia w ka¿dym
(FEV1), poprzedzonego g³êbokim wdechem. Z zasady
przypadku podejrzenia zespo³u zaporowego oskrzeli jest
badanie takie wykonywane jest dwu, trzykrotnie i do
wyliczenia wskanika FEV1 wykorzystuje siê wartoæ powtórzenie badania spirometrycznego w 15 min. po
najwiêksz¹. Wa¿ne jest pouczenie chorego o sposobie inhalacji leku rozkurczowego (Salbutamol, Berotec)
i okrelenie dynamiki zmian FEV1 i VC jak i wskaników
wykonania maksymalnego manewru wydechowego, jak
i uzasadnienie koniecznoci badania. Wielkoæ FEV1 FEV1%N i FEV1%VC. Przyrost FEV1 o wiêcej ni¿ 15%
sugeruje odwracalny, a wiêc czynnociowy, charakter
zale¿y bowiem od wspó³pracy badanego. Nale¿y
pamiêtaæ, i¿ wielokrotne powtarzanie maksymalnego obturacji oskrzeli. Du¿a poprawa VC, nawet mimo
wydechu mo¿e prowadziæ do b³êdu. U chorych jednoczesnego zmniejszenia wskanika FEV1%VC po
inhalacji, bêdzie te¿ wyrazem skutecznego dzia³ania leku
z nadreaktywnoci¹ oskrzeli wymuszona wentylacja
mo¿e prowadziæ, poprzez och³odzenie luzówki oskrzeli, rozkurczowego.
do podra¿nienia receptorów czuciowych i reakcji
skurczowej z nastêpowym zmniejszeniem FEV1.
Testy drobnych oskrzeli
Prawid³owa interpretacja wskanika FEV1
Testy drobnych oskrzeli zajmuj¹ wa¿n¹ pozycjê
wymaga odniesienia objêtoci pierwszosekundowej w ocenie zespo³u zaporowego oskrzeli, zw³aszcza
zarówno do aktualnej pojemnoci ¿yciowej (%VC), jak w postaci ³agodnej (FEV1%N > 70%). Testy drobnych
i wartoci nale¿nej (%N). Prezentowanie objêtoci FEV1 oskrzeli takie, jak maksymalny przep³yw wydechowy
tylko za pomoc¹ wskanika FEV1%VC mo¿e prowadziæ dla 50% lub 25% pozosta³ej w p³ucach pojemnoci
do b³êdów zw³aszcza wtedy, kiedy jednoczenie ¿yciowej (odpowiednio FEF50%VC i FEF25%VC) s¹
u badanego wystêpuje odwracalne zmniejszenie przydatne do okrelenia przep³ywu w oskrzelikach,
pojemnoci ¿yciowej p³uc. W tych przypadkach mimo których wiat³o jest równe b¹d mniejsze od 2 mm
obturacji oskrzeli wskanik FEV1%VC bêdzie prawid³owy. rednicy. Wnioskowanie to jest oparte na z³o¿eniu, i¿
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e w chorobach restrykcyjnych w drugiej po³owie wydychanej pojemnoci ¿yciowej
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wp³yw miêni wydechowych na wielkoæ przep³ywu jest
w znacznym stopniu ograniczony. Wielkoæ przep³ywu
obwodowego jest zale¿na wy³¹cznie od warunków
geometrycznych oskrzelików obwodowych.
FEF50 i FEF25 wylicza siê na podstawie krzywej
maksymalnego przep³ywu i objêtoci p³uc (V/V curve),
uzyskanej w czasie jednoczesnego zapisu przep³ywu
i objêtoci w uk³adzie wspó³rzêdnych prostok¹tnych.
Izolowane ograniczenie testów drobnych oskrzeli
sugeruje utrudnienie przep³ywu obwodowego, którego
mechanizm mo¿e byæ wieloraki.
W przebiegu wczesnych form astmy oskrzelowej,
b¹d POChP obserwuje siê zmniejszenie maksymalnego
przep³ywu wydechowego w wyniku obrzêku luzówki,
zw³aszcza nab³onka, zwiêkszonej produkcji wydzieliny, jej
zalegania i zwiêkszonej lepkoci. Wykazano, ¿e izolowane
zmniejszenie testów drobnych oskrzeli koreluje dobrze ze
zwiêkszon¹ reaktywnoci¹ oskrzeli [3]. U chorych z atopi¹
i niepal¹cych obni¿enie testów drobnych oskrzeli mo¿e byæ
sygna³em uczynnienia procesu zapalnego, a wiêc sk³aniaæ
do rozwa¿enia leczenia prewencyjnego. Nale¿y podkreliæ,
i¿ zaburzenia testów drobnych oskrzeli obserwuje siê
równie¿ czêsto u chorych ze zmianami ródmi¹¿szowymi,
niekiedy ju¿ w okresie kiedy VC jest prawid³owa. W tych
przypadkach zaburzenia przep³ywu obwodowego nale¿y
t³umaczyæ zniekszta³ceniem b¹d ograniczeniem dro¿noci
przewodów pêcherzykowych, rozplemem ziarniny np.
w przebiegu sarkoidozy b¹d te¿ w³óknieniem tkanki
ródmi¹¿szowej.
Wymaga podkrelenia, ¿e chocia¿ testy drobnych
oskrzeli s¹ bardzo czu³ymi wskanikami ograniczenia
przep³ywu obwodowego, to jednak s¹ to próby niespecyficzne, bowiem zmniejszenie FEF50, FEF25
widuje siê tak¿e u palaczy papierosów, osób przebywaj¹ych w pomieszczeniach le wentylowanych,
nara¿onych na oddzia³ywanie ska¿onego powietrza lub
te¿ po infekcjach wirusowych dróg oddechowych.
Obni¿enie tych wskaników stwierdzono równie¿
w zastoju p³uc w przebiegu wady mitralnej, b¹d te¿
w zaburzeniach hemodynamicznych w przebiegu
samoistnego nadcinienia p³ucnego.
Badanie pletyzmograficzne
Badanie pletyzmograficzne jest cennym
uzupe³nieniem oceny spirograficznej. Obejmuje ono
w zasadzie badanie oporu oskrzelowego (Raw) oraz
pojemnoci torakalnej (TGV).
Opór oskrzelowy
Badanie oporu oskrzelowego polega na
jednoczasowej rejestracji cinienia ródp³ucnego
(pêcherzykowego) i przep³ywu gazu w sposób ci¹g³y dla
fazy wdechowej i wydechowej. Zapis obu parametrów
w uk³adzie wspó³rzêdnych prostok¹tnych umo¿liwia
wykrelenie pêtli. Wielkoæ oporu oskrzelowego jest
wprost proporcjonalna do cinienia pêcherzykowego
i odwrotnie proporcjonalna do przep³ywu gazu.

U osób zdrowych opór oskrzelowy nie przekracza
-1
3,5 cm H2O/s . Przy zachowaniu przep³ywu laminarnego
opór oskrzelowy wzrasta do czwartej potêgi w stosunku
do zmniejszenia promienia wiat³a oskrzela. Wielk¹ zalet¹
badania pletyzmograficznego jest mo¿liwoæ okrelenia
dro¿noci dróg oddechowych w warunkach oddychania
spoczynkowego. Wykazano, ¿e opór oskrzelowy doæ
dobrze koreluje z maksymaln¹ pojemnoci¹ wydechow¹
1-sekundow¹ (FEV1) jak i wskanikiem FEV1%VC, choæ
wokó³ krzywej regresji rozrzut wyników mo¿e byæ doæ
du¿y. Niezgodnoæ ta mo¿e byæ wyrazem tego, ¿e objêtoæ
gazu, któr¹ chory mo¿e usun¹æ z p³uc w czasie pierwszej
sekundy maksymalnego wydechu jest wypadkow¹ nie
tylko wielkoci oporu oskrzelowego, ale tak¿e oporów
elastycznych tkanki p³ucnej, cian klatki piersiowej i si³y
tarcia tkanek w czasie oddychania. U osób ze zwiotczeniem tkanki p³ucnej w wyniku rozedmowej utraty
elementów sprê¿ystych wymuszony wydech
z towarzysz¹cym zwiêkszeniem cinienia intratorakalnego
mo¿e prowadziæ do wydechowego zapadania drobnych
oskrzeli, co prowadzi do wyranego zmniejszenia FEV1.
W badaniu pletyzmograficznym natomiast,
wskutek oddychania w warunkach naturalnych bez
wywo³ywania dodatnich cinieñ op³ucnych, mimo utraty
sprê¿ystoci p³uc, wielkoæ oporu oskrzelowego
w rozedmie bêdzie prawid³owa lub tylko nieznacznie
podwy¿szona. Z tych rozwa¿añ wynika, i¿ obni¿enie
wskanika FEV1 lub FEV1%VC przy prawid³owej
wartoci Raw sugeruje utratê sprê¿ystoci tkanki p³ucnej,
co udaje siê potwierdziæ zwiêkszeniem podatnoci p³uc.
Cennym uzupe³nieniem istniej¹cego zwiotczenia tkanki
p³ucnej bêdzie zwiêkszenie upowietrznienia p³uc
potwierdzone wzrostem pojemnoci torakalnej [4].
Pojemnoæ torakalna
Pojemnoæ torakalna odpowiada u osób zdrowych
pojemnoci zalegaj¹cej czynnociowej (FRC), tj. objêtoci
powietrza pozostaj¹cej w p³ucach w chwili ukoñczenia
spokojnego wydechu z uwzglêdnieniem powietrza zawartego
w jamie brzusznej (bañka powietrza w ¿o³¹dku). Rejestracja
pojemnoci torakalnej jest oparta na prawie Boylea-Mariotta,
z którego wynika, ¿e iloczyn cinienia i objêtoci w uk³adzie
zamkniêtym nie ulega zmianie (p·v=const.).
U chorych z zespo³em zaporowym oskrzeli
pojemnoæ torakalna jest czêsto zwiêkszona. Nadmierne
upowietrznienie p³uc (rozdêcie) mo¿e mieæ charakter
odwracalny (czynnociowy) b¹d te¿ nieodwracalny
(anatomiczny). Rozdêcie p³uc nie ustêpuj¹ce po próbie
rozkurczowej przemawia za istnieniem zwiotczenia p³uc
i rozedmy. W astmie oskrzelowej wspó³istnienie
rozedmy obserwujemy rzadko, obserwowane natomiast
czêsto wdechowe ustawienie klatki piersiowej wywo³ane
jest rozdêciem czynnociowym wskutek znacznej
obturacji oskrzeli i pu³apki powietrza. Utrudniony
wydech sprzyja zaleganiu powietrza i nierównomiernoci
wentylacji z pojawieniem siê obszarów wolno i szybko
wentylowanych z wtórnym zak³óceniem stosunku
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wentylacji i perfuzji. Pêcherzyki le wentylowane przy
niedostatecznym ograniczeniu perfuzji sprzyjaj¹
wyst¹pieniu domieszki ¿ylnej i niedotlenieniu krwi
têtniczej. U tych chorych obserwujemy hipoksemiê.
Wdechowe ustawienie klatki piersiowej choæ
przez rozci¹ganie sprzyja zachowaniu dro¿noci oskrzeli,
powoduje jednak zwiêkszenie napiêcia miêni
wdechowych nawet w okresie ca³ego cyklu
oddechowego. Stan taki mo¿e prowadziæ do zwiêkszonej
mêczliwoci miêni oddechowych i w konsekwencji do
hipowentylacji pêcherzykowej i hiperkapnii.
Monitorowanie parametrów oddechowych
Poza badaniem punktowym dro¿noci dróg
oddechowych du¿e znaczenie przypisuje siê
badaniom powtarzanym dwu lub wielokrotnie
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w ci¹gu doby, lub te¿ badaniom ci¹g³ym (Holter
oddechowy) [5].
Podstawowym pomiarem, który powinien byæ
powszechnie stosowany zw³aszcza w leczeniu ambulatoryjnym, jest co najmniej dwukrotne badanie
szczytowego przep³ywu wydechowego (PEF) za
pomoc¹ miernika szczytowego przep³ywu wydechowego,
w godzinach wczesnego wieczoru i ranka (18 i 6 rano).
U osób zdrowych zmniejszenie przep³ywu rannego
w stosunku do wartoci wieczornej nie przekracza 10%.
Znaczne zmniejszenie przep³ywu rannego, stanowi¹ce 15
lub 20% wartoci wieczornej, przemawia za wyst¹pieniem
wzmo¿onej gotowoci skurczowej i winno sk³oniæ lekarza
do podjêcia leczenia niew¹tpliwego zaostrzenia astmy
oskrzelowej. Jest to szczególnie wa¿ne u chorych ze
zmniejszeniem napêdu oddechowego i zmniejszonym
odczuwaniem dusznoci w skali Borga [6].
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Pulmonary function tests in the diagnosis of the airway obstruction
JANUSZ KOWALSKI
Summary
The aim of the article is to draw the attention to the diagnostical principles of the asessment of airway
obstruction. In addition to relevance of standard spirometry, the value of small airways tests and
bodyplethysmography is pointed out. These tests provide different, supplementary information, helpful
in establishing accurate diagnosis.

