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Cel pracy. Celem pracy by³a próba oceny zale¿noci pomiêdzy
zmiennoci¹ szczytowego przep³ywu wydechowego (PEF) a epizodami
niedokrwienia miênia sercowego u pacjentów ze stabiln¹ astm¹
i chorob¹ niedokrwienn¹ serca.
Materia³ i metody. W badaniu wziê³o udzia³ 15 pacjentów leczonych
z powodu obydwu powy¿szych schorzeñ oraz 13-osobowa grupa
kontrolna bez astmy z chorob¹ wieñcow¹. U wszystkich badanych
wykonano 48-godzinne monitorowanie ekg z jednoczesnym monitorowaniem PEF.
Wyniki. U 7 pacjentów z grupy w³aciwej obserwowano skojarzenie
epizodów obni¿enia PEF z nastêpowym ujawnieniem siê objawu
niemego niedokrwienia w ekg w rednim czasie 1,46 godz. Spadek
PEF utrzymywa³ siê rednio do 2,45 godz. po zakoñczeniu epizodu
niedokrwienia. W 2 przypadkach podobny spadek PEF dotyczy³
jawnego klinicznie niedokrwienia (stenokardia). Podobnej obserwacji
nie zanotowano w grupie kontrolnej.
Wnioski. Zjawisko skojarzenia powy¿szych objawów mo¿e sugerowaæ
indukowanie pogorszenia ukrwienia wieñcowego wskutek zaburzeñ
wentylacji, co mo¿e mieæ istotne znaczenie dla w³aciwego
postêpowania leczniczego u tych chorych.
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Aim of study. The aim of the study was the estimation of relation
between PEF and cardiac ischaemic episodes in patients with stable
bronchial asthma and accompanying ischaemic heart disease.
Material and methods. Fiftheen patients with bronchial asthma and
ischaemic heart disease and 13 control subjects with only ischaemic
heart disease were included into the study. The 48 hours monitoring of
ecg with simultaneous measuring of PEF were performed.
Results. In 7 patients the episodes of PEF decrease were followed by
manifestation of ischaemic events in ecg (within mean time of 1.46 h).
The decrease of PEF lasted for up to 2.45 h after the ischaemic event
was finished. In two patients a decrease of PEF concomitant with
clinical ischaemic pain was observed.
Conclusions. Association of ischaemic events with decrease in PEF
suggests cause  effect relationship between these two parameters.
Alergia Astma Immunologia, 2003, 8(1), 51-56
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Rosn¹ca populacja starszych pacjentów z rozpoznan¹ i leczon¹ astm¹ oskrzelow¹ wymaga czêsto równoleg³ego leczenia innych, towarzysz¹cych przewlek³ych
schorzeñ takich, jak nadcinienie têtnicze, choroby metaboliczne, a tak¿e choroba niedokrwienna serca [1,2,3].
W³aciwa diagnostyka oraz zoptymalizowana terapia
wspó³wystêpuj¹cych chorób, w tym astmy, daje szansê
na poprawê jakoci ¿ycia oraz uzyskanie maksymalnego
ogólnego efektu leczenia [4,5]. Z drugiej strony brak terapii idealnej i koniecznoæ stosowania szerokiej gamy

leków w tych schorzeniach, czêsto niekorzystnie oddzia³ywuj¹cych nawzajem, budzi szeroko rozumiane w¹tpliwoci lekarzy i pacjentów.
Wród wymienionych cywilizacyjnych chorób szczególnie dominuj¹ca w obecnym czasie pozostaje choroba
niedokrwienna serca i zwi¹zana z ni¹ niewydolnoæ naczyñ wieñcowych, poch³aniaj¹ca ogromne koszty spo³eczne i ekonomiczne [6]. Nie sposób wiêc nie dostrzec
du¿ej grupy chorych na astmê oskrzelow¹ ze wspó³istniej¹c¹ chorob¹ niedokrwienn¹ serca. Powszechnie znane
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trudnoci diagnostyczne w ocenie objawu dusznoci
u chorego [5], problemy z w³¹czaniem leków kontroluj¹cych chorobê wieñcow¹ (beta-blokery, blokery konwertazy, pochodne kwasu acetylosalicylowego) s¹ tylko jednymi z wielu konsekwencji skojarzenia wspomnianych
jednostek chorobowych u leczonego przez nas pacjentów. Obserwacja tych dwóch schorzeñ i poszukiwanie
ewentualnych wspólnych punktów w ich patomechanizmie sta³y siê punktem wyjcia niniejszej pracy.
Celem badania by³a próba oceny ewentualnej wzajemnej zale¿noci pomiêdzy zmiennoci¹ wartoci szczytowego przep³ywu wydechowego (PEF) w trakcie epizodów niedokrwienia miênia sercowego (w tym niemego
niedokrwienia) u pacjentów z astm¹ oskrzelow¹ i chorob¹ niedokrwienn¹ serca w kontekcie optymalizacji leczenia obydwu schorzeñ.
PACJENCI I METODY
Pacjenci
Grupê badan¹ (A) stanowi³o 15 pacjentów (9 kobiet,
6 mê¿czyzn  rednia wieku: 54 ± 4,9 lat) z rozpoznan¹
i leczon¹ stabiln¹ astm¹ oskrzelow¹ oraz z towarzysz¹c¹
stabiln¹ chorob¹ wieñcow¹. U wszystkich pacjentów z astm¹ ustalono jej umiarkowany przebieg w oparciu o miêdzynarodowe kryteria okrelenia stopnia intensywnoci
astmy (GINA 2002). Badani astmatycy wymagali stosowania nastêpuj¹cych leków: salmeterolu (2 x 25 µg),
budesonidu (rednia dawka: 1000 µg ± 200 µg) oraz salbutamolu na ¿¹danie. U 40% chorych stwierdzono cechy
atopii (wywiad, punktowe testy skórne, alergenowo-swoiste IgE), u pozosta³ych astma mia³a charakter mieszany
lub nieatopowy. Z badania wykluczono chorych z podejrzeniem astmy z nadwra¿liwoci¹ na aspirynê (negatywny wynik uzyskany z próby prowokacyjnej kwasem acetylosalicylowym metod¹ prowokacji donosowej). Ze
wzglêdu na chorobê niedokrwienn¹ serca wspomniani
chorzy stosowali jednoczasowo: blokery kana³ów wapniowych (diltiazem  rednia dawka: 90 ± 30 mg/d, werapamil  120 ± 40 mg/d), pochodne aspiryny (dawka
sta³a: 75 mg/d), statyny (lowastatyna 20 mg/d), a tak¿e
pochodne nitrogliceryny na ¿¹danie. Grupê kontroln¹
(grupa K) stanowi³o 13 pacjentów ze stabiln¹ chorob¹
wieñcow¹ bez obturacyjnych schorzeñ uk³adu oddechowego (7 kobiet, 6 mê¿czyzn  rednia wieku: 56 ± 3,1
lat). Pacjenci z grupy kontrolnej otrzymywali w okresie
prowadzenia badania leki w rodzaju i dawkach stosowanych przez grupê A w chorobie niedokrwiennej serca.
Grupê kontroln¹ dobrano sporód pacjentów le toleruj¹cych beta-blokery lub maj¹cych do nich przeciwwskazania inne ni¿ astma oskrzelowa (np. sk³onnoæ do hypotonii lub bradykardii po leku, niewydolnoæ obwodowa
naczyñ têtniczych).
Dowody istnienia choroby wieñcowej potwierdzono
wywiadem klinicznym, testem tolerancji wysi³ku,

a w uzasadnionych przypadkach ocen¹ koronarograficzn¹ (12 chorych). U 6 chorych obserwowano przebieg choroby wieñcowej pod postaci¹ komorowych zaburzeñ rytmu (VE). U 6 chorych zanotowano w wywiadzie przebyty niepe³nocienny zawa³ miênia sercowego, u dalszych
czterech epizody niestabilnej choroby wieñcowej w ostatnich 12 miesi¹cach przed rozpoczêciem badania. Stabilizacjê choroby niedokrwiennej serca ustalono na podstawie analizy leczenia w ci¹gu ostatnich 6 miesiêcy, objawów klinicznych choroby, zapisów EKG oraz koniecznoci stosowania leków objawowych na ¿¹danie. W obydwu analizowanych grupach wykluczono inne przewlek³e schorzenia ogólnoustrojowe miêdzy innymi cukrzycê, niewydolnoæ w¹troby i nerek, choroby tarczycy, serce p³ucne, choroby nowotworowe i inne ni¿ choroba wieñcowa powa¿ne schorzenia kardiologiczne (w tym kliniczne objawy niewydolnoci lewo i/lub prawokomorowej).
U 4 osób obserwowano objawy nadcinienia têtniczego
o charakterze labilnym, korygowanym przy u¿yciu wspomnianych dawek blokerów kana³ów wapniowych.
Monitorowanie holterowskie
U wszystkich pacjentów zakwalifikowanych do badania (grupa A i K) wykonano 48-godzinne monitorowanie holterowskie przy u¿yciu urz¹dzenia zapisuj¹cego
przebieg EKG w systemie 3 odprowadzeñ (trzech analizowanych kana³ów) z zapisem dyskowym (Oxford). Analizê 48-godzinnego zapisu wykonano rêcznie przez specjalistê wed³ug zaleceñ Polskiego Towarzystwa Holterowskiego z uwzglêdnieniem pe³nej analizy oceny rytmu
podstawowego, jego zaburzeñ (skurcze dodatkowe), oceny odcinka ST oraz za³amka T a tak¿e HRV. Gotowe raporty wraz z pe³nym zapisem przekazano niezale¿nemu
ekspertowi do powtórnej oceny. Szczególn¹ uwagê zwrócono na analizê epizodów tzw. niemego niedokrwienia,
a za kryterium jego uznania przyjêto poziome obni¿enie
odcinka ST o co najmniej 2 mm w stosunku do linii izoelektrycznej i trwaj¹ce w ci¹gu powy¿ej 2 minut w zapisie holterowskim.
Jednoczenie w trakcie przeprowadzania monitorowania holterowskiego wszyscy chorzy dokonywali pomiarów szczytowego przep³ywu wydechowego przy pomocy mierników szczytowego przep³ywu wydechowego
(Secura) po uprzednim przeszkoleniu. System pomiarów
by³ skojarzony czasowo z zapisem holterowskim. Przed
wykonaniem pomiaru (3 pomiary z zapisem najlepszego
wyniku, w pozycji stoj¹cej oraz z zatkanym nosem, przed
u¿yciem leków) chorzy zg³aszali ten fakt za pomoc¹
wskanika zamontowanego na urz¹dzeniu zapisu holterowskiego.
Pomiar wentylacji (PEF)
System pomiarów PEF oparty by³ na cyklu czuwania
chorego i tak w godzinach od 8.00 do 21.00 pomiary
wykonywano co 30 minut, od 5.00 do 8.00 oraz od 21.00
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do 0.00 (ostatni pomiar) co godzinê z ca³kowit¹ przerw¹
nocn¹ od 1.00 do 5.00. Dodatkowo pomiary PEF wykonywa³ w trakcie objawów klinicznych tj. dusznoæ i/lub
ból w klatce piersiowej, a tak¿e w trakcie ewentualnych
nocnych przebudzeñ. Wszyscy chorzy prowadzili dzienniczki samoobserwacji, w których poza wartociami PEF
odnotowywali kliniczne dolegliwoci oraz ewentualne
stosowane leki na ¿¹danie (salbutamol, pochodne nitrogliceryny). Badania wykonano w trybie ambulatoryjnym
w poradni kardiologicznej przy oddziale kardiologii.
W trakcie badania chorzy prowadzili swój standardowy
tryb ¿ycia jednak z wykluczeniem aktywnoci zawodowej.
Analiza statystyczna
Do analizy danych wykorzystano program komputerowy Statistica wersja 5.1.
WYNIKI BADAÑ
U 9 pacjentów z rozpoznan¹ astm¹ oskrzelow¹ (grupa A) w trakcie monitorowania holterowskiego obserwowano epizody niemego niedokrwienia (nn) miênia
sercowego o rednim czasie trwania równym 8 min 21
sek ± 1 min 55 sek (najd³u¿szy zanotowany czas nn: 12
min 30 sek). W podgrupie 7 pacjentów obserwowano jed-
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noczesne obni¿enie wartoci PEF pomiêdzy 21 a 38% w
stosunku do najlepszych ich rednich wartoci dobowych
dla badanych chorych (rednia z 10 najlepszych, dobowych pomiarów PEF), towarzysz¹cym niektórym nn.
Wyniki te przedstawiono w tabeli I. Analizuj¹c sumarycznie wszystkie nn w omawianej podgrupie chorych
z astm¹ w 20 (65%) takich epizodach ze wszystkich
uchwyconych 31 (100%), zanotowano skojarzenie ich
z epizodami niemego niedokrwienia. Obni¿enie wartoci PEF w kolejnych pomiarach wystêpowa³o rednio ju¿
1godz. 46 min ± 24 min przed pocz¹tkiem nn i utrzymywa³o siê w trakcie niedokrwienia, a tak¿e rednio do
2 godz. 45 min ± 34 min po jego zakoñczeniu (co pó³
godziny w pomiarach peakflowmetrem, tab. I). U 2 pacjentów zanotowano po jednym epizodzie stenokardii
z koniecznoci¹ u¿ycia nitrogliceryny w trakcie obserwowanego niedokrwienia w zapisie holterowskim skojarzonego z obni¿eniem wartoci PEF. Te ostatnie nie uleg³y
natychmiastowej poprawie pomimo podania nitrogliceryny i ust¹pienia objawów niedokrwienia serca, a ich istotnie statystyczna obni¿ona wartoæ utrzymywa³a siê jeszcze powy¿ej godziny od zakoñczenia zapisu niedokrwienia. Spadek rednich wartoci PEF w okresie obserwacji
tego klinicznego niedokrwienia przedstawiono na ryc. 1.
We wszystkich analizowanych 20 epizodach skojarzone-

Tabela I. Epizody spadków PEF skojarzonych z epizodami niemego niedokrwienia serca w grupie badanej (grupa A)
Pacjenci

PEFmax

1

482±53

2

396±53

3
4

358±12
540±25 (1doba)
510±38 (2 doba)

5

360±21 (1 doba)

351±21 (2 doba)
6

381±43

7

489±58

PEFnn
(n=20)
381±80
323±78
362±25
300±21
285±58
230±29
383±45
413±26
392±12
377±22
255±12
244±50
226±11
262±51
219±34
237±35
302±22
344±52
351±23
308±23

% spadku w stosunku Czas trwania Czas trwania spadku
do najlepszych
spadku PEFnn PERnn w trakcie
wartoci PEF
przed nn (min)
i po nn (min)

21%
33%
25%
24%
28%
36%
29%
24%
23%
26%
29%
32%
37%
25%
38%
38%
21%
30%
28%
37%

30
60
90
90
90
120
120
120
60
150
60
120
150
60
60
120
150
60
120
60

120
30
150
90
150
120
150
90
120
120
90
150
240
60
150
90
120
30
150
150

Czas trwania
nn
7min 3sek
8min 2sek
12min 30sek
4min 20sek
3min 12sek
4min50sek
9min 18sek
11min 55sek
6min 2sek
5min 50 sek
5min 23 sek
11min 20sek
3min 43sek
9min 1sek
2min 13sek
10min 38sek
6min 43sek
11min 51sek
7min 9sek
1min 16 sek

Objawy
kliniczne
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Stenokardia
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Stenokardia
Brak

nn
 epizod niemego niedokrwienia w zapisie holterowskim u danego pacjenta
PEFnn  redni spadek PEF ± SD (l/min) obserwowany w co najmniej 6 kolejnych pomiarach skojarzonych czasowo z wyst¹pieniem
epizodu nn u danego pacjenta
PEFmax  rednia wartoæ PEF± SD (l/min) z 10 najlepszych pomiarów dobowych u danego pacjenta
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rednie wartoci PEF (l/min)

600

500
*p<0.001

400

*p<0.001
ST=7min9sek

ST=11min55sek.

±Std. Dev.
±Std. Err.

300

PEF1max.

PEF1st

PEF2max.

PEF1st

Mean

PEF1max
PEF1st

 redni najlepszy dobowy PEF u pacjenta nr 1,
 redni spadek PEF, w którego obszarze czasowym wyst¹pi³ epizod
stenokardii u pacjenta nr 1,
PEF2max  redni najlepszy dobowy PEF u pacjenta nr 2 ,
PEF2st
 redni spadek PEF, w którego obszarze czasowym wyst¹pi³ epizod
stenokardii u pacjenta nr 2,
ST
 czas zapisu niedokrwienia w zapisie holterowskim, w trakcie którego
wyst¹pi³a stenokardia

Ryc. 1. Porównanie rednich, najlepszych dobowych wartoci
PEF ze rednimi wartociami obni¿onych PEF, w czasie których wyst¹pi³a stenokardia

go nn z utrzymuj¹cym siê obni¿eniem PEF zanotowano,
i¿ spadek ten by³ zawsze statystycznie istotny statystycznie w stosunku do najlepszych wartoci dobowych PEF
dla danego pacjenta w tecie par Wilcoxona (T< 0,000,01> dla p<0,001).
We wszystkich powy¿szych epizodach wieñcowych
pacjenci nie zanotowali uczucia dusznoci i nie stosowali salbutamolu, a tak¿e z wyj¹tkiem opisanych dwóch
przypadków, nitrogliceryny.
W grupie K (pacjenci bez astmy oskrzelowej) obserwowano sumarycznie 36 epizodów nn. W jednym przy-

padku zanotowano skojarzony spadek PEF o 31% w stosunku do najlepszej redniej wartoci dobowej (z wartoci
602 l/min ± 34 do 460 l/min ± 28). Spadek ten wyprzedza³
nn o 2 godz. 40 min i utrzymywa³ siê 2 godz. 10 min po
jego zakoñczeniu. Najlepsze dobowe wartoci PEF dla
grupy K by³y istotnie statystycznie wy¿sze ni¿ w grupie
A (test Wilcoxona, T=0,00, p<0,001).
Analizuj¹c zjawisko wspó³wystêpowania spadku PEF
z nn zanotowano istotn¹ statystycznie korelacjê pomiêdzy tymi parametrami w grupie A w tecie korelacji rang
Spearmana dla r=0,82, p<0,001. Jednoczenie w grupie
K niezaobserwowano takiego zjawiska (r=0,21, p>0,1).
Wszystkie obserwowane spadki PEF oraz epizody nn
zebrano w tabeli II.
Analiza pojawienia siê epizodów niedokrwienia w zakresie czasowym wykaza³a ich szczyt w godzinach 17.00
- 22.20 oraz 4.30 - 8.40 i by³ zgodna statystycznie w obydwu grupach (test korelacji rang Spearmana, r= 0,78
p<0.001). Podobna analiza czasowa spadków PEF wykaza³a najwiêksze jego obni¿enie w godzinach 21.00 23.00 oraz 6.00 - 8.30 w grupie A oraz 6.00  7.00 w grupie K.). W grupie A najwiêksza iloæ skojarzonych epizodów niedokrwienia miênia sercowego ze spadkiem
PEF (czas mierzony w momencie nn i najni¿szego zmierzonego PEF) mia³a miejsce w godzinach 21.00 - 22.00
(34% wszystkich epizodów) oraz 6.00 - 8.30 (21%).
W godzinach 11.00 - 14.00 oraz 16.00 - 17.00 nie zanotowano ¿adnych takich zamian. W grupie K jedyny zanotowany epizod wyst¹pi³ o godzinie 14.30.
W dodatkowych obserwacjach zapisu holterowskiego
nie zanotowano istotnych ró¿nic w zakresie nadkomorowych

Tabela II. Podsumowanie epizodów niedokrwienia m. sercowego i spadków PEF w badanej populacji
Chorzy z astma oskrzelow¹ i chorob¹ niedokrwienn¹ serca
lp
↓PEF
↓ST
PEF/ST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

6
1
7
5
2
1
4
1
7
5
1
1
1
7
3

4
0
4
2
0
0
0
2
4
5
0
0
4
4
2

3
0
2
1
0
0
0
0
4
5
0
0
0
3
2

Chorzy z chorob¹ niedokrwienn¹ serca (kontrola)
lp
↓PEF
↓ST
PEF/ST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
X
X

1
1
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0

4
3
4
2
2
3
0
2
2
3
1
4
6

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

W tabeli podano 48 godzinn¹ liczbê epizodów spadku PEF>20% (↓PEF), iloæ epizodów niedokrwiennych w zapisie holterowskim (obni¿enie odc ST>2mm co najmniej > 2min = ↓ST) oraz liczbê skojarzonego spadku PEF z epizodem niedokrwienia serca (PEF/ST), lp = liczba
porz¹dkowa pacjentów
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i komorowych zaburzeñ rytmu. Obserwowano istotnie
statystyczn¹ szybsz¹ akcjê rytmu zatokowego w grupie
pacjentów z astm¹ rednio o 30/min ± 10 (test t-Studenta, p<0,001).
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cowy i wentylacjê oskrzelow¹. Pewne ograniczenia terapii wynikaj¹ce z ró¿nych przeciwwskazañ (m.in. astmy)
niestety nie pozwalaj¹ na pe³n¹ i obecnie mo¿liw¹ profilaktykê choroby wieñcowej zalecanej przez obecne konsensusy leczenia u wiêkszoci chorych z astm¹ oskrzelow¹ [12]. Nieobecnoæ beta-blokerów, a tak¿e brak inhiDYSKUSJA
bitorów konwertazy byæ mo¿e istotnie zmienia charakter
Problem niemego niedokrwienia i mo¿liwoci jego przeprowadzonej obserwacji. Wyselekcjonowana grupa
zlikwidowania w chorobie niedokrwiennej serca ma istot- chorych prezentowa³a wzglêdne lub bezwzglêdne przene znacznie w procesie zapobiegania jej powik³aniom ciwwskazania do ich stosowania [12]. Wp³yw beta-blo[7,8,9]. U podstaw tego zjawiska le¿y rosn¹cy deficyt kerów na wiele procesów regulacyjnych ustroju móg³by
poda¿y tlenu, który prowadzi do zachwiania równowagi byæ interesuj¹ce w podobnej obserwacji, tym bardziej, i¿
energetycznej czyli miêdzy produkcj¹ a zu¿yciem ATP. obydwie te grupy leków przed³u¿aj¹ ¿ycie chorym z nieEfektem dzia³ania hypoksemii na uk³ad sercowo  na- dokrwienn¹ niewydolnoci¹ naczyñ wieñcowych. Próby
czyniowy jest zwiêkszenie: aktywnoci wspó³czulnego oceny bezpieczeñstwa stosowania ma³ych dawek selekuk³adu nerwowego, cinienia têtniczego, pojemnoci tywnych beta-blokerów u chorych z astm¹ oskrzelow¹
minutowej serca, kurczliwoci miênia sercowego i ca³- by³y przedmiotem licznych badañ klinicznych [13,14,15],
kowitego oporu naczyniowego. W konsekwencji dopro- które nie wykaza³y negatywnych konsekwencji dzia³awadza to oczywicie do jawnych objawów choroby nie- nia tych leków na kontrolê astmy.
dokrwiennej serca: zaburzenia rytmu, bólu wieñcowego
Zastosowanie mo¿liwej, optymalnej i tej samej tera[8]. Sprzyjanie innych czynników takich, jak nadciniepii u wszystkich chorych pozwoli³o na pe³n¹ (w naszym
nie têtnicze, cukrzyca, hiperlipidemia, a tak¿e czynniki
lekarskim pojêciu) stabilnoæ obserwowanych chorób
rodowiskowe (tryb ¿ycia) w kreowaniu tego typu epizoi jednoczenie pozwoli³o na powtarzaln¹ wartoæ obserdów niedokrwiennych [9] odsuwa wizjê stabilizacji chowowanego zjawiska kojarzenia PEF i nn. Z drugiej stroroby wieñcowej, a tym samym zwiêksza ryzyko jawnych
ny zastosowanie blokerów kana³ów wapniowych pozwocech niedokrwienia miênia sercowego u tego typu obci¹li³o wykluczyæ negatywny wp³yw terapii kardiologicz¿onych chorych (np. z towarzysz¹c¹ astm¹ oskrzelow¹).
nej na przebieg astmy co jest zgodne z danymi z pimienPrezentowane powy¿ej wyniki wskazuj¹ na mo¿li- nictwa [16,17].
woæ istotnej zale¿noci epizodów spadku PEF z towaWysnuwanie wniosku o zaburzeniach wentylacji i inrzysz¹cym im niemym niedokrwieniom (a byæ mo¿e nadukowaniu t¹ drog¹ niedokrwienia miênia sercowego
wet z ich generowaniem) u pacjentów ze wspó³istnieniem
mo¿e byæ tylko traktowane w sferze hipotezy naukowej.
astmy oskrzelowej i choroby niedokrwiennej serca. Za
S³aba wiarygodnoæ pomiaru tylko jednego parametru
faktem tym przemawia znamiennie statystycznie czêstwydechowego, ograniczona czu³oæ i swoistoæ oceny nn
sze takie zjawisko w grupie A w stosunku do grupy konw zapisie holterowskim, czy wreszcie du¿e okresy przetrolnej (praktycznie brak takiego zjawiska w tej ostatrwy w pomiarach PEF i umiarkowane grupy chorych s¹
niej). Szczególnie interesuj¹c¹ obserwacj¹ jest samoistne
w znacznym stopniu ograniczeniem pracy i mo¿liwoci
ust¹pienie nn pomimo utrzymuj¹cego siê obni¿onego PEF.
uogólnienia wyników. Z drugiej strony nale¿y mieæ wiaByæ mo¿e przyczyna tego jest zdolnoæ adaptacji wieñdomoæ istotnych obci¹¿eñ protoko³u badawczego, któcowego przep³ywu krwi do spadku wentylacji p³uc. Wyry dotyczy tego rodzaju pacjentów. Sam stres wynikaj¹daje siê, ¿e istotn¹ rolê mo¿e odgrywaæ w tym procesie
cy z przedstawionego protokó³u badania: krótki sen i du¿a
uk³ad autonomiczny, indywidualna wra¿liwoæ chemoreczêstotliwoæ pomiarów (pomimo braku subiektywnych
ceptorów oraz regionalny uk³ad endokrynny [8]. Z drugiej
skarg pacjentów w dzienniczkach obserwacji) móg³ w
strony byæ mo¿e niskie wartoci uzyskanych PEF rzêdu
pewnym stopniu rzutowaæ na uzyskane wyniki. Ka¿da
200-250 l/min wyprzedzaj¹ce nn mog³y wp³yn¹æ na obniinna metoda oceny dro¿noci drzewa oskrzelowego w
¿enie cinienia parcjalnego tlenu i wartoæ saturacji, co
stosunku do ledzenia przep³ywu wieñcowego jest trudw konsekwencji sta³o siê przyczyn¹ niedokrwienia. Wp³yw
na w aspekcie technicznym oraz etycznym u tego typu
oceny spadku PEF na ryzyko choroby niedokrwiennej serchorych. Ma³a iloæ prac dotycz¹cych wp³ywu szczytoca u chorych z POCHP by³ przedmiotem pojedynczych dowego przep³ywu wydechowego na wydolnoæ wieñcow¹
niesieñ [10,11] z zaznaczeniem mo¿liwoci wp³ywu niserca oraz brak jednoznacznych wyników obserwacji jest
skich wartoci przep³ywów oskrzelowych na zwiêkszenie
wiadectwem z³o¿onoci problemu [18,19].
ryzyka niedokrwienia miênia sercowego.
Zbyt ma³a grupa przypadków nie pozwala rozstrzyNie bez znacznie na uzyskane wyniki mia³a stosowagn¹æ przypadku braku poprawy PEF po podanym nitracie
na farmakoterapia obydwu schorzeñ w grupie A i oczyw trakcie bólu wieñcowego. Czy jest to dowód na indukowista nieobecnoæ leków wziewnych w grupie K oraz sam
wanie stenokardii poprzez umiarkowany ale przewlek³y
fakt farmakologicznego wp³ywu leków na przep³yw wieñspadek wentylacji oskrzelowej? Wymaga to szerszych
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obserwacji, które s¹ przedmiotem zainteresowania autorów. Brak tego typu danych w pimiennictwie. Jednoczenie brak zjawiska zwrotnego tj. pojawienia siê wtórnie
spadku PEF w trakcie trwaj¹cego niedokrwienia mo¿e
wiadczyæ o jednokierunkowoci tego patomechanizmu.
Obecnoæ opisywanych zjawisk tylko u czêci pacjentów z astm¹ mo¿e wiadczyæ o osobniczej generacji tego
zjawiska, która byæ mo¿e - jak wspomniano - zwi¹zana
jest z aktywnoci¹ uk³adu nerwowego autonomicznego
u tych chorych. Lepsza adaptacja uk³adu sercowo naczyniowego oraz inne mechanizmy kompensacyjne ogólnoustrojowe sprzyjaj¹ niewystêpowaniu tego zjawiska
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