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Wprowadzenie. Pomiary stê¿enia tlenku azotu (NO) w powietrzu
wydychanym znajduj¹ coraz wiêksze zastosowanie w diagnostyce
i monitorowaniu leczenia u chorych na astmê. Alergiczny sezonowy
nie¿yt nosa (ASNN) jest czynnikiem ryzyka rozwoju astmy i czêsto
z ni¹ wspó³istnieje.
Cel pracy. Ocena stê¿enia NO w powietrzu wydychanym w aspekcie
monitorowania zapalenia dolnych dróg oddechowych u chorych na
ASNN oraz korelacja ewentualnych zmian z wynikami badañ
spirometrycznych.
Materia³ i metody. Badania przeprowadzono w grupie 45 chorych
na ASNN, uczulonych na alergeny py³ków traw. Badani zg³aszali
typowe objawy ASNN oraz obecnoæ takich dolegliwoci, jak
dusznoci, wisty, kaszel, spadek tolerancji wysi³ku. Grupê kontroln¹
stanowi³o 20 zdrowych ochotników. Ka¿dy z badanych mia³
wykonywany przed sezonem pylenia oraz w trakcie jego trwania
pomiar stê¿enia NO w powietrzu wydychanym oraz badanie
spirometryczne i score objawów. Pomiary stê¿enia NO w powietrzu
wydychanym wykonano metod¹ chemiluminescencji fazy gazowej
reakcji pomiêdzy NO a ozonem.
Wyniki. rednie stê¿enie wydychanego NO przed okresem pylenia
by³o istotnie wy¿sze u chorych na ASNN w porównaniu z grup¹
zdrowych ochotników. Badania powtórzone w czasie trwania sezonu
pylenia traw wykaza³y istotny statystycznie wzrost stê¿enia NO.
Obserwowane zmiany korelowa³y z wystêpowaniem i stopniem
nasilenia objawów astmatycznych, nie korelowa³y natomiast
z nasileniem objawów ASNN. Analiza wyników badañ spirometrycznych wykonanych przed i w okresie pylenia nie wykaza³a istotnych
statystycznie ró¿nic. Obserwowano jedynie tendencjê do obni¿enia
MEF 50 u chorych na ASNN w sezonie pylenia traw.
Wnioski. Ocena stê¿enia NO w powietrzu wydychanym jest
przydatnym badaniem w monitorowaniu zapalenia dolnych dróg
oddechowych u chorych na ASNN.
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Introduction. The measurement of exhaled nitric oxide (NO) has been
increasingly used for diagnosing and monitoring of treatment in
asthmatic patients. Seasonal allergic rhinitis is related to asthma and it
is a risk factor for the development of that disease.
Aim of the study. The aim of the study was to evaluate exhaled nitric
oxide concentration in patients with seasonal allergic rhinitis before
and during pollen season and establish possible correlation between
NO concentration and spirometric parameters as well as symptom
scores.
Material and methods. The study was performed in the group of 45
patients with seasonal allergic rhinitis (SAR; grass pollen allergy) and
20 healthy volunteers. Patients reported typical symptoms of allergic
rhinitis accompanied by such complaints and signs as dyspnoea,
wheezes, cough, and reduced exercise tolerance. Exhaled NO was
measured, spirometry was performed and symptom score determined
in each patient before and during the pollen season. The measurement
of exhaled NO was performed by the method involving determination
of the gaseous phase luminescence of the NO reaction with ozone.
Results. It was found that the mean concentration of exhaled NO
before pollen season was significantly higher in patients with seasonal
allergic rhinitis than in healthy volunteers. Measurements repeated
during grass pollen season revealed statistically significant rise of
exhaled NO concentration. These changes correlated with asthmatic
symptoms and their intensity, but there was no correlation between
exhaled NO and symptoms of allergic rhinitis. Results of spirometry
obtained before and during pollen season did not show statistically
significant differences. The tendency to lower MEF50 was observed
in patients with allergic rhinitis during pollen season.
Conclusion. The evaluation of exhaled NO concentration seems to be
an important diagnostic parameter which is helpful for diagnosing
allergic inflammation in patients with seasonal allergic rhinitis.
Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(2), 93-98
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Badania epidemiologiczne [1] dostarczy³y wielu dowodów na czêste wspó³istnienie alergicznego sezonowego nie¿ytu nosa (ASNN) i astmy. ASNN stanowi czynnik
ryzyka rozwoju astmy. Wykazano zwi¹zek czasowy miêdzy pocz¹tkiem objawów ASNN a astm¹ [2]. Objawy
ASNN czêsto poprzedzaj¹ wyst¹pienie astmy, a ich pojawienie siê w pierwszych latach ¿ycia jest wyrazem podatnoci na choroby atopowe, które mog¹ siê rozwijaæ
pod wp³ywem nara¿enia na czynniki rodowiskowe [1].
Ryzyko rozwoju astmy jest nawet 3-krotnie wiêksze u chorych na ANN w porównaniu z grup¹ kontroln¹ [2]. W patogenezie astmy i ASNN kluczow¹ rolê odgrywa proces
zapalny. Nacieki zapalne w b³onie luzowej nosa i oskrzeli maj¹ podobny sk³ad komórkowy (eozynofile, mastocyty, limfocyty T, komórki jednoj¹drzaste). W patogenezie
zmian zapalnych b³ony luzowej nosa i oskrzeli chorych
na ANN i astmê bior¹ udzia³ te same mediatory (histamina, leukotrieny cysteinylowe), cytokiny zwi¹zane z limfocytami Th2 (interleukiny: 4, 5, 13, GM-CSF), chemokiny (RANTES, eotaksyna) i cz¹steczki przylegania [3].
Komórki zapalne w indukowanej plwocinie stwierdzane
s¹ nie tylko w drogach oddechowych chorych na astmê,
ale równie¿ w oskrzelach chorych na alergiczny sezonowy nie¿yt nosa poza okresem pylenia [4]. W oskrzelach
chorych na ANN bez objawów astmy, stwierdza siê niewielkie zmiany zapalne i nieregularnie rozmieszczone obszary w³óknienia. Wskazuje to na proces przebudowy
dolnych dróg oddechowych podobny, chocia¿ mniej nasilony, do obserwowanego w astmie [5]. U wielu chorych
na ANN obserwuje siê nieswoist¹ nadreaktywnoæ
oskrzeli [6]. Wykonanie dooskrzelowej próby prowokacyjnej z alergenem odpowiedzialnym za wystêpowanie
objawów ASNN u chorych bez wywiadu astmy sezonowej, powoduje u czêci z nich wyst¹pienie wczesnej i pónej fazy astmatycznej [7]. W diagnostyce i monitorowaniu leczenia chorych na astmê coraz wiêksze znaczenie
maj¹ nieinwazyjne metody oceny procesu zapalnego,
a szczególnie stê¿enie tlenku azotu (NO) w powietrzu wydychanym. Oprócz komórek nerwowych, NO produkuj¹
komórki nab³onka uk³adu oddechowego, ródb³onka naczyñ krwiononych oraz niektóre komórki pe³ni¹ce istotn¹
rolê w alergicznym procesie zapalnym [8].
Celem pracy by³a ocena stê¿enia NO w powietrzu
wydychanym w monitorowaniu zapalenia dolnych dróg
oddechowych u chorych na ASNN przed i w trakcie sezonu pylenia oraz korelacja ewentualnych zmian z wynikami badañ spirometrycznych i score objawów.
PACJENCI I METODY
Pacjenci
Do badañ zakwalifikowano 45 chorych z co najmniej
dwuletnim wywiadem alergicznego sezonowego nie¿ytu
nosa uczulonych na alergeny py³ku traw (dodatnie testy
skórne metod¹ Prick  zestaw alergenowy firmy Al-

lergopharma). Z grupy badanej wykluczono pacjentów ze
wspó³istniej¹cym uczuleniem na alergeny ca³oroczne, pal¹cych papierosy oraz poddanych immunoterapii swoistej.
Do badania nie zakwalifikowano chorych, którzy mieli
rozpoznan¹ astmê lub te¿ kiedykolwiek przyjmowali leki
przeciwastmatyczne.
W sk³ad badanej grupy wchodzi³o 19 mê¿czyzn (rednia wieku 23±11 lat) i 26 kobiet (rednia wieku 26±9 lat).
redni czas trwania objawów ASNN wynosi³ 4 lata dla
grupy mê¿czyzn i 5 lat dla kobiet.
Grupê kontroln¹ stanowi³o 20 zdrowych, niepal¹cych
ochotników z ujemnym wynikiem Prick testów z podstawowymi alergenami wziewnymi (10 mê¿czyzn, rednia wieku 22±2 lata i 11 kobiet, rednia wieku 23±2 lata).
Na przeprowadzenie badañ uzyskano zgodê Komisji
Bioetycznej przy Akademii Medycznej w Bia³ymstoku, nr
zgody: R-I-003/187/2003.
Metody
W badanych grupach dwukrotnie (marzec-kwiecieñ
i czerwiec 2003 roku) wykonano nastêpuj¹ce badania:
1. Badanie spirometryczne za pomoc¹ spirometru MasterScreen Pneumo PC firmy Jaeger. Oceniano nastêpuj¹ce parametry spirometryczne: FEV1 (natê¿ona pojemnoæ wydechowa 1 sekundowa), MEF 50
(maksymalne przep³ywy wydechowe na poziomie
drobnych oskrzeli).
2. Pomiar stê¿enia NO w powietrzu wydychanym wykonany za pomoc¹ analizatora NO, model 280i firmy
Sievers Instruments, Inc (USA). Pomiar stê¿enia NO
w powietrzu wydychanym wykonano zgodnie z zaleceniami American Thoracic Society (ATS)  Am
J Respir Crit Care Med 1999; 160: 2104-2117. Badania wykonywano wykorzystuj¹c technikê REB
(Restricted Exhaled Breath), w której badany wykonuje spokojny, maksymalnie d³ugi wydech przez specjalny ustnik z indywidualnie dobranym oporem (powoduje to uniesienie podniebienia miêkkiego i pozwala
na unikniêcie wp³ywu powietrza z jam nosowych na
wynik badania). Wynik stanowi wartoæ redni¹
z trzech kolejnych pomiarów i jest podany w ppB
(parts per bilion).
W czerwcu chorzy obserwowali nasilenie objawów
ASNN (zatkanie nosa, wydzielina, wi¹d, kichanie), jak
te¿ obecnoæ ewentualnych objawów ze strony dolnych
dróg oddechowych (kaszel, dusznoæ, wisty, spadek tolerancji wysi³ku). Nasilenie objawów oznaczono jako: 0 
brak, 1  ³agodne, 2  rednio-ciê¿kie, 3  ciê¿kie. Po
analizie kart obserwacji nasilenie zg³aszanych dolegliwoci podawano jako redni tygodniowy score objawów.
Do opisu statystycznego uzyskanych wyników zastosowano: redni¹ arytmetyczn¹, odchylenie standardowe
(SD) oraz istotnoæ statystyczn¹ ró¿nic dla dwóch rednich.
Obliczenia wykonano za pomoc¹ pakietu statystycznego

Ziêtkowski Z., Bodzenta-£ukaszyk A., Tomasiak M.M. Tlenek azotu (NO) w powietrzu wydychanym u chorych . . .

Statistica 5.0. Poziom istotnoci przyjêto dla p<0,05. Porównania stê¿eñ badanych parametrów dokonano u¿ywaj¹c nieparametrycznego testu Wilcoxona dla próbek
sparowanych o tej samej liczbie obserwowanych wartoci. Do analizy korelacji pomiêdzy badanymi parametrami u¿yto wspó³czynnika korelacji liniowej Pearsona.
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Analiza stê¿enia NO w powietrzu wydychanym przed
sezonem pylenia traw wykaza³a znamiennie statystycznie wy¿sze wartoci w grupie chorych na ASNN w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami (24,6ppB±11,1
v. 14,7ppB±4,33; p<0,05). Badania powtórzone w czasie
trwania sezonu pylenia wykaza³y wzrost stê¿enia NO
w grupie chorych na ASNN (24,6ppB±11,1 przed sezonem
v. 42,6ppB±29,45 w czasie sezonu; p<0,05). W grupie zdrowych ochotników zmian nie wykazano (14,7ppB±4,33 przed
sezonem v. 14,52ppB±3,68 w czasie sezonu; p>0,05). Graficznie opisane zmiany przedstawiono na rycinie 1.

0
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Ryc. 2. Zmiany stê¿enia tlenku azotu w powietrzu wydychanym
(ENO) u poszczególnych chorych na ASNN obserwowane
w trakcie sezonu pylenia traw

Ryc. 1. Stê¿enie tlenku azotu w powietrzu wydychanym (ENO)
w grupie chorych z ASNN oraz zdrowych ochotników przed
i w trakcie sezonu pylenia traw

Zmiany stê¿enia NO w powietrzu wydychanym
u poszczególnych chorych na ASNN przed i w trakcie
sezonu pylenia przedstawiono na rycinie 2. Na podstawie stê¿enia NO uzyskanego przed sezonem pylenia,
a tak¿e wzrostu obserwowanego w trakcie, chorych na
ASNN podzielono na 2 grupy: A  17 chorych (wyjciowe NO ≤ 20ppB) i B  28 chorych (wyjciowe NO >
20ppB). W obu grupach obserwowano wzrost stê¿enia
NO (A: 14,7ppB±3,07 przed sezonem v. 21,52ppB±11,52
w czasie sezonu, p<0,01; B: 30,64ppB±9,91 przed sezonem v. 55,39ppB±29,85 w czasie sezonu, p<0,00003).
W grupie B obserwowano istotnie statystycznie wiêkszy
wzrost stê¿enia NO w powietrzu wydychanym w porównaniu z grup¹ A (B: 25,14±28,0 v. A: 7,23±9,76; p<0,05).
Wykazano istotn¹ statystycznie zale¿noæ pomiêdzy
pojawieniem siê i nasileniem objawów ze strony dolnych
dróg oddechowych (kaszel, dusznoci, wisty, spadek tolerancji wysi³ku) a stê¿eniem NO w powietrzu wydycha-

nym przed sezonem pylenia w grupie B (NO>20ppB)(r =
0,42, p<0,05). Analogicznej korelacji nie wykazano w grupie A (NO£ 20ppB) (r = 0,25, p>0,05) (ryc. 3).
Nie stwierdzono korelacji pomiêdzy nasileniem objawów ASNN a stê¿eniem NO przed sezonem pylenia w
obu grupach chorych na ASNN (grupa B: r = -0,34, p>0,05;
grupa A: r = -0,06, p>0,05) (ryc. 4).
Wykazano istotn¹ statystycznie korelacjê pomiêdzy
stê¿eniem NO w czasie trwania sezonu pylenia a nasileniem objawów ze strony dolnych dróg oddechowych
w obu grupach chorych na ASNN (grupa B: r = 0,87,
p<0,05; grupa A: r = 0,89, p<0,05) (ryc. 5).
Nie stwierdzono zale¿noci pomiêdzy stê¿eniem NO
w czasie trwania sezonu pylenia a nasileniem objawów
ASNN (grupa B: r = -0,10, p>0,05; grupa A: r = -0,12,
p>0,05) (ryc. 6). W grupie zdrowych ochotników nie obserwowano objawów ze strony uk³adu oddechowego.
Analiza wyników badañ spirometrycznych wykonanych przed i w okresie pylenia w obu badanych grupach
nie wykaza³a istotnych statystycznie ró¿nic. Obserwowano jedynie tendencjê do obni¿enia MEF 50 u chorych na
ASNN w trakcie sezonu pylenia. Uzyskane wartoci podano jako % wartoci nale¿nej. Chorzy na ASNN uzyskali przed sezonem FEV1 97±11, w trakcie sezonu pylenia 92±14, MEF 50 przed sezonem 93±15, w trakcie sezonu 80±15. Zdrowi ochotnicy uzyskali: przed sezonem
FEV1 103±10, w trakcie sezonu pylenia 105±12, MEF 50
przed sezonem 99±13, w trakcie sezonu 100±15. Istotnych
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Ryc. 3. Analiza korelacji pomiêdzy stê¿eniem tlenku azotu w powietrzu wydychanym (ENO) przed sezonem pylenia a score
objawów ze strony dolnych dróg oddechowych w czasie sezonu pylenia u chorych na ASNN
Grupa B.

Grupa A

Wsp. korelacji = -0,3410, p>0,05

Wsp. korelacji = -0,0642, p>0,05
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Ryc. 4. Analiza korelacji pomiêdzy stê¿eniem tlenku azotu w powietrzu wydychanym (ENO) przed sezonem pylenia a score
objawów ASNN w czasie sezonu pylenia
Grupa A.
Wsp. korelacji = 0,89059 , p<0,05
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Ryc. 5. Analiza korelacji pomiêdzy stê¿eniem tlenku azotu w powietrzu wydychanym (ENO) w czasie sezonu pylenia a score
objawów ze strony dolnych dróg oddechowych u chorych na ASNN
Grupa B.

Grupa A.

Wsp. korelacji = -0,1055 , p>0,05
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Ryc. 6. Analiza korelacji pomiêdzy stê¿eniem tlenku azotu w powietrzu wydychanym (ENO) w czasie sezonu pylenia a score
objawów ASNN

Ziêtkowski Z., Bodzenta-£ukaszyk A., Tomasiak M.M. Tlenek azotu (NO) w powietrzu wydychanym u chorych . . .

97

statystycznie zmian nie obserwowano równie¿ w przypadku podzia³u grupy badanej na podgrupy A i B w zale¿noci od uzyskanych wartoci NO.

[16]. Doniesienia te potwierdzili Henriksen i wsp., którzy
wykazali podwy¿szone stê¿enia NO u chorych na ASNN
przed sezonem pylenia w porównaniu z grup¹ zdrowych
ochotników bez cech atopii [17].
Rozpoznanie astmy sezonowej sprawia czêsto wiele
DYSKUSJA
trudnoci. Sk³adaj¹ siê na to ró¿ne czynniki. Okresowy
Przeprowadzone badania wykaza³y podwy¿szone stêcharakter i czêsto niewielkie nasilenie dolegliwoci po¿enia NO w powietrzu wydychanym u niektórych chowoduj¹ lekcewa¿enie problemu przez wiêkszoæ pacjenrych na ASNN uczulonych na py³ki traw przed sezonem
tów. Szeroka dostêpnoæ doustnych leków przeciwhistapylenia. W trakcie naturalnej ekspozycji na uczulaj¹ce
minowych powoduje, ¿e czêæ chorych nie trafia do lekaalergeny obserwowano wzrost stê¿enia NO w powietrzu
rza w odpowiednim czasie. Chorzy zg³aszaj¹ najczêciej
wydychanym, zw³aszcza u chorych z podwy¿szonymi
kaszel i mniejsz¹ tolerancjê wysi³ku. Cechy obturacji
wartociami wyjciowymi (NO>20ppB). Podwy¿szone
oskrzeli pojawiaj¹ siê przewa¿nie tylko okresowo, st¹d
stê¿enia wydychanego NO korelowa³y z pojawieniem siê
te¿ przydatnoæ badania spirometrycznego mo¿e okazaæ
oraz stopniem nasilenia objawów ze strony dolnych dróg
siê ograniczona. Przyjmowane przez chorych leki, ma³a
oddechowych. Nie mia³y natomiast zwi¹zku z ciê¿koci¹
dostêpnoæ, pracoch³onnoæ i czêste wystêpowanie nieobjawów ASNN.
swoistej nadreaktywnoci oskrzeli u chorych na ASNN
Tlenek azotu jest biologicznie aktywn¹ cz¹steczk¹ [6] ograniczaj¹ mo¿liwoci zastosowania testów prowoodgrywaj¹c¹ istotn¹ rolê w fizjologii i patologii organizmu. kacyjnych (np. próby prowokacyjnej z histamin¹). BarPe³ni kluczow¹ rolê w fizjologicznej regulacji czynnoci dzo przydatna wydaje siê natomiast mo¿liwoæ wykorzyuk³adu oddechowego oraz w patogenezie astmy [9,10]. stania nieinwazyjnych metod oceny zapalenia alergiczneU chorych na astmê obserwuje siê wzrost ekspresji indu- go, zw³aszcza oznaczanie stê¿enia tlenku azotu w powiekowalnej formy syntazy NO (iNOS) oraz wzrost iloci trzu wydychanym. Wed³ug wiêkszoci autorów, wysokie
NO w wydychanym powietrzu [11,12,13]. Frieri i wsp. wartoci wydychanego NO, zwi¹zane ze zwiêkszeniem
uwa¿aj¹, ¿e u chorych na astmê stê¿enie wydychanego liczby eozynofilów w objêtej procesem zapalnym b³onie
NO mo¿e byæ wa¿nym wskanikiem w monitorowaniu luzowej oskrzeli, s¹ charakterystyczne dla astmy i uleleczenia przeciwzapalnego [14]. Van den Toorn traktuje gaj¹ istotnemu obni¿eniu pod wp³ywem leczenia przeciwpomiary wydychanego tlenku azotu jako wskanik proce- zapalnego [18,19,20]. Pomiary stê¿enia NO, oparte na
su zapalnego oraz przebudowy oskrzeli u chorych na ast- reakcji chemiluminescencji fazy gazowej pomiêdzy NO
mê, cenny zarówno w okresie objawowym, jak i bezobja- a ozonem znajduj¹ coraz wiêksze zastosowanie w prakwowym choroby [15].
tyce klinicznej [21,22,13].
Nieliczne prace wskazuj¹ na przydatnoæ badania stêBadanie stê¿enia NO w powietrzu wydychanym u cho¿enia tlenku azotu w powietrzu wydychanym u chorych rych na alergiczny sezonowy nie¿yt nosa jest przydatn¹
na alergiczny nie¿yt nosa. Gratziou i wsp. opisali zarówno metod¹ nieinwazyjnej oceny procesu zapalnego dolnych
przed, jak i w trakcie sezonu pylenia wzrost stê¿enia NO dróg oddechowych. Pomiary stê¿enia wydychanego NO
w powietrzu wydychanym u chorych na ASNN, co mo¿e mog¹ byæ przydatne w monitorowaniu leczenia przeciwzawi¹zaæ siê ze zwiêkszonym ryzykiem wyst¹pienia astmy palnego i ocenie skutecznoci immunoterapii swoistej.
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