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Wstęp
Astma jest przewlekłą, heterogenną chorobą zapalną 

dróg oddechowych. Przewlekłe zapalenie jest ściśle powią-
zane z przebudową ściany oskrzeli i charakteryzuje się: ak-
tywacją i dysfunkcją nabłonka, zwiększoną liczbą komórek 
zapalnych naciekających błonę śluzową oskrzeli, aktywa-
cją fibroblastów, hipertrofią i hiperplazją komórek mięśni 
gładkich, powiększeniem gruczołów śluzowych, pogrubie-
niem błony podstawnej oraz zmianami w mikrokrążeniu  
z aktywacją komórek śródbłonka. W błonie śluzowej dróg 
oddechowych dochodzi do akumulacji komórek zapalnych, 
głównie eozynofilów i komórek T o typie Th2. Obserwuje 
się również zwiększoną liczbę makrofagów, komórek tucz-
nych, neutrofilów, bazofilów i płytek krwi [1-3]. Badania 
ostatnich lat wskazują, że w astmie proces zapalny w ścia-
nie oskrzeli związany jest z aktywacją układu krzepnięcia 
[4-5]. Trombina, powstająca z nieczynnego proenzymu pro-
trombiny, odgrywa istotną rolę w regulacji nie tylko produk-
cji mucyny, składnika śluzu, w górnych drogach oddecho-
wych, ale także alergicznej reakcji zapalnej [6]. Płytki krwi, 
najmniejsze i bezjądrowe elementy morfotyczne krwi, nie 
są wyłącznie elementem hemostazy. Dzięki licznym białkom 
powierzchniowym i mediatorom procesu zapalnego, ma-
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Streszczenie
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Summary

The recent data suggest that the asthma inflammation process located in 
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Blood platelets, the smallest and anucleated morphotic constituents of 
blood, are not merely an element of haemostasis. The platelets are also 
involved in allergic inflammation. In this article we discuss the role of the 
blood coagulation system and blood platelets in asthmatic inflammation 
and remodeling as well as in exercise-induced bronchoconstriction.
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gazynowanym w ziarnistościach wewnątrzpłytkowych, bio-
rą również udział w procesie zapalenia alergicznego [7-8]. 
Głównym tematem obecnego artykułu będzie omówienie 
udziału układu krzepnięcia i płytek krwi w procesie zapa-
lenia i przebudowy dróg oddechowych w astmie i skurczu 
oskrzeli indukowanym wysiłkiem.

Udział układu krzepnięcia w procesie zapalenia  
i przebudowy dróg oddechowych u chorych  
z astmą

Aktywacja układu krzepnięcia polega na zamianie roz-
puszczalnego białka osocza – fibrynogenu w białko fazy 
stałej – fibrynę. Jest to proces niezbędny w stabilizacji czo-
pu płytkowego, który powstaje w miejscu uszkodzenia ścia-
ny naczynia. W tym procesie biorą udział różne czynniki 
krzepnięcia, tj. białka osocza, czynnik tkankowy (ang. tissue 
factor, TF) zawarty w błonach komórkowych, fosfolipidy 
błon komórkowych i jony wapniowe. Mechanizmy procesu 
krzepnięcia są ściśle powiązane z hemostazą płytkową.  
W procesie aktywacji układu krzepnięcia jest konieczny 
również udział trombiny. Pojawienie się aktywnej trombiny 
uruchamia mechanizmy antykoagulacyjne. Zahamowanie 
kaskady krzepnięcia oraz aktywacja układu fibrynolizy za-
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pobiega nadmiernemu gromadzeniu się złogów włóknika 
w trakcie fizjologicznej odpowiedzi hemostatycznej [1,9]. 
Aktywacja układu krzepnięcia zachodzi w chorobach ukła-
du oddechowego oraz schorzeniach o podłożu alergicznym 
[10,11]. Badania Gabazza i wsp. wykazały zwiększone stę-
żenie trombiny w plwocinie indukowanej uzyskanej od cho-
rych z astmą w porównaniu z grupą osób zdrowych. R-hiru-
dyna w sposób istotny hamowała tę aktywność, co 
wskazywało na udział trombiny w tym procesie [12]. Prze-
prowadzone w roku 2008 badania grupy japońskiej – Shi-
musu i wsp., potwierdziły aktywację układu krzepnięcia 
oraz istotną rolę trombiny w grupie chorych z alergicznym 
nieżytem nosa. Autorzy wykazali istotny wzrost stężenia 
trombiny w wydzielinie z nosa po prowokacji alergenowej  
u chorych z alergicznym nieżytem nosa [6]. Sugerowanym 
mechanizmem działania trombiny na proliferację i przerost 
mięśni gładkich oskrzeli jest jej bezpośrednie oddziaływanie 
na swoisty receptor PAR-1 (ang. protease activated recep-
tor-1) zlokalizowany na błonie komórkowej mięśni gładkich 
oskrzeli. Wykazano również, że trombina działając poprzez 
receptor PAR-1 może transaktywować receptor dla czynnika 
wzrostu naskórka (ang. epidermal growth factor receptor, 
EGFR), który nasila proliferację mięśni gładkich [13]. Prowo-
kacja alergenowa, wykonana u chorych z astmą, powodo-
wała istotny wzrost stężenia trombiny i kompleksów trom-
bina-anty-trombina (TAT) w plwocinie indukowanej oraz 
płynie uzyskanym z płukania oskrzelowo-płucnego (BAL)  
w badanej grupie chorych. Stężenie trombiny w BAL-u kore-
lowało ze stopniem procesu zapalnego. Badania te po-
twierdzają istnienie tzw. miejscowej aktywacji układu 
krzepnięcia u chorych z astmą [14,15]. Dokładny mecha-
nizm aktywacji układu krzepnięcia nie został dotychczas 
wyjaśniony. Nadal dyskutuje się nad rolą kluczowego me-
diatora aktywującego kaskadę krzepnięcia krwi – czynnika 
tkankowego, którego źródłem są komórki nabłonka, 
śródbłonka, mięśnie gładkie i makrofagi, w procesie akty-
wacji układu krzepnięcia. Wykazano w grupie chorych z ast-
mą ciężką istotny wzrost poziomu TF w plwocinie induko-
wanej w porównaniu z grupą pacjentów z astmą 
umiarkowaną i osobami zdrowymi. Poziom TF korelował 
dodatnio z liczbą eozynofilów [16]. Monocyty i makrofagi 
biorą istotny udział w procesach zapalenia alergicznego, 
włóknienia i fibrynolizy. Monocyty i komórki śródbłonka 
wykazują indukowalną ekspresję TF. W monocytach oraz  
w komórkach śródbłonka TF jest syntetyzowany i ulega eks-
presji po pobudzeniu tych komórek przez prozapalne cyto-
kiny, czynniki wzrostu, kompleksy immunologiczne i endo-
toksynę bakteryjną. Aktywność TF jest regulowana przez 
jego fizjologiczny inhibitor, jakim jest inhibitor zewnątrzpo-
chodnej drogi krzepnięcia krwi (ang. tissue factor pathway 
inhibitor, TFPI). Badania przeprowadzone przez Kemonę-
Chętnik i wsp. wykazały u chorych z astmą lekką lub umiar-
kowaną, dotychczas nie leczonych, istotny wzrost stężenia 
TF we krwi obwodowej w porównaniu z grupą kontrolną.  
U pacjentów w czasie swoistej próby prowokacyjnej, reagu-
jących tylko fazą wczesną reakcji alergicznej, stężenie TF 
wzrastało, a następnie ulegało obniżeniu, osiągając w ciągu 
24 godzin stężenie wyjściowe. Natomiast w grupie pacjen-
tów reagujących dwufazowo (faza wczesna i późna) stęże-
nie TF rosło w trakcie fazy wczesnej reakcji alergicznej,  
w fazie późnej ulegało zmniejszeniu poniżej wartości wyj-

ściowych, a 24 godziny po rozpoczęciu próby prowokacyj-
nej ponownie wzrastało. Wykazano również statystycznie 
wyższe stężenia TFPI u chorych z astmą reagujących zarów-
no fazą wczesną, jak i późną w porównaniu z grupą kontro-
lną [17]. Kolejne badania przeprowadzone przez Kuchare-
wicz i wsp. wykazały istotny wzrost stężenia TF u chorych  
z astmą uczulonych na alergeny roztoczy kurzu domowego 
w porównaniu grupą kontrolną. Stężenie TF wzrastało  
w trakcie dooskrzelowego testu prowokacyjnego oraz  
24 godziny po rozpoczęciu badania. Ekspresja TF na mono-
cytach w grupie kontrolnej oraz u chorych uczulonych na 
roztocze kurzu domowego była porównywalna. Natomiast 
ekspresja TF w trakcie dooskrzelowej próby prowokacyjnej 
ulegała istotnemu wzrostowi, a podwyższone wartości 
utrzymywały się 24 godziny od początku badania [18]. 
Wzrost stężenia TF u chorych z astmą w porównaniu do 
grupy kontrolnej oraz wzrost ekspresji TF w trakcie do-
oskrzelowego testu prowokacyjnego wskazują na aktywa-
cję procesu krzepnięcia w przebiegu astmy. Pojawienie się 
aktywnej trombiny uruchamia mechanizmy antykoagula-
cyjne. Wśród inhibitorów procesu krzepnięcia główną rolę 
przypisuje się antytrombinie III (AT III), wiążącej i inaktywu-
jącej trombinę i czynniki krzepnięcia XIa, IXa i Xa oraz biał-
kom C i S. Związanie się trombiny z jej receptorem naczy-
niowym – trombomoduliną aktywuje białko C i na tej 
drodze hamuje czynniki krzepnięcia VIIa, VIIIa oraz nasila 
fibrynolizę neutralizując inhibitor aktywatora plazminoge-
nu-1 (ang. plasminogen activator inhibitor-1, PAI-1). Obser-
wowane zatem w przewlekłych reakcjach zapalnych złogi 
włóknika mogą być efektem z jednej strony aktywacji ka-
skady krzepnięcia, a z drugiej zaś niewystarczającej aktywa-
cji układu fibrynolitycznego [1,9]. Wykazano w plwocinie 
indukowanej chorych z astmą obniżone wartości komplek-
su aktywowanego białka C (APC) i trombiny (APC/trombi-
na), co wskazuje na defekt aktywacji białka C i zaburzenia 
równowagi pomiędzy układem krzepnięcia a układem anty-
koagulacyjnym białka C [19]. Fibrynoliza, czyli rozpuszcza-
nie zakrzepu, zachodzi pod wpływem enzymów proteoli-
tycznych osocza i komórek. Główny enzym fibrynolityczny 
osocza – plazmina, powstaje z plazminogenu pod wpły-
wem aktywatorów plazminogenu – tkankowego i urokina-
zowego (ang. tissue plasminogen activator, t-PA i urokinase 
plasminogen activator, u-PA). Dwa główne inhibitory akty-
watorów plazminogenu, tj. PAI-1 i PAI-2, białka wytwarzane 
w komórkach wątroby, śródbłonka i megakariocytach oraz 
inhibitor fibrynolizy aktywowany przez trombinę (ang. 
thrombin activable fibrynolysis inhibitor, TAFI), regulują 
proces fibrynolizy [9,20]. Stwierdzono w grupie chorych  
z astmą łagodną lub umiarową, dotychczas nie leczonych, 
poddanych swoistej próbie prowokacyjnej, którzy reagowa-
li dwufazowo,tj. fazą wczesną i późną fazą reakcji alergicz-
nej, istotnie statystyczny wzrost osoczowego stężenia oraz 
aktywację TAFI w porównaniu z grupą kontrolną [21]. Rów-
nież badania Kowal i wsp. wykazały podwyższony poziom 
PAI-1 w osoczu chorych z astmą alergiczną, uczulonych na 
alergeny roztoczy kurzu domowego, u których wykazano 
istotną reakcję bronchospastyczną w odpowiedzi na pro-
wokację swoistym alergenem w porównaniu z osobami 
zdrowymi. Podwyższone pod wpływem prowokacji alerge-
nowej stężenie PAI-1 w osoczu korelowało ze stopniem nie-
swoistej reaktywności [22]. Kolejne badanie Kowal i wsp. 
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przeprowadzone w grupie chorych z astmą alergiczną 
uczulonych na alergeny roztoczy kurzu domowego, u któ-
rych wykazano istotną reakcję bronchospastyczną, wykaza-
ło wyższe stężenia PAI-1 i u-PA w plwocinie indukowanej  
u w/w chorych w porównaniu z osobami zdrowymi. Stęże-
nie PAI-1 w plwocinie indukowanej korelowało ze stopniem 
nadreaktywności oskrzeli oraz parametrami spirometrycz-
nymi [23]. Interesujące wyniki uzyskali Brims i wsp., wyka-
zując u chorych z astmą ciężką istotne obniżenie parame-
trów fibrynolizy, tj. tPA, PAI-1 i TAFI po terapii wziewnymi 
steroidami. Autorzy cytowanej pracy uważają, że defekt 
powstawania fibryny/wzrost degradacji fibryny może od-
grywać istotną rolę w patogenezie astmy, a terapia stero-
idami wziewnymi może mieć korzystny efekt [16]. Aktywa-
cja układu krzepnięcia zatem w sposób istotny może 
modulować przebieg alergicznej reakcji zapalnej oraz po-
wodować nieodwracalną przebudowę dróg oddechowych 
z upośledzeniem ich funkcji [24-25].

Rola płytek krwi  w astmie
Aktywacja osoczowego układu krzepnięcia związana jest 

zawsze z aktywacją funkcji płytek krwi. Dane literaturowe 
wskazują na aktywny udział płytek krwi w patogenezie ast-
my. Jednakże istnieje wiele sprzecznych doniesień dotyczą-
cych ich funkcji w przebiegu tego schorzenia. Związane jest 
to z dużą różnorodnością fenotypów astmy, stopniem za-
awansowania choroby, jak również stosowaniem różnych 
metod oceny funkcji płytek krwi [8,26-28]. Astmę charakte-
ryzuje stan zapalny błony śluzowej oskrzeli. W obrazie histo-
patologicznym błony śluzowej oskrzeli u tych chorych domi-
nują aktywowane komórki tuczne, eozynofile, limfocyty T,  
a także płytki krwi [29]. Na powierzchni płytek krwi stwier-
dzono receptory o niskim i wysokim powinowactwie dla IgE 
– FcεRII i FcεRI oraz dla IgG, które mogą wiązać odpowied-
nie immunoglobuliny [30,31]. Stwierdzono, że u chorych  
z astmą ilość płytek wiążących IgE wzrasta do 50% w po-
równaniu z grupą osób zdrowych [32]. Beasley i wsp. wy-
kazali zwiększone gromadzenie się płytek w naczyniach 
oskrzeli po prowokacji swoistym alergenem [33]. Kowal  
i wsp. stwierdzili, że u chorych z astmą alergiczną, po pro-
wokacji alergenowej, obserwuje się istotny wzrost stężeń 
osoczowej P-selektyny, β-tromboglobuliny (ang. β-throm-
boglobulin, β-TG) i czynnika płytkowego-4 (ang. platelet 
factor-4, PF-4), uznanych wskaźników aktywacji i destruk-
cji płytek krwi in vivo oraz rozpuszczalnego ligandu CD40, 
którego głównym źródłem są płytki krwi [34,35]. Badania 
doświadczalne, przeprowadzone na myszach, potwierdzi-
ły udział płytek krwi, zarówno we wczesnej, jak i późnej 
fazie natychmiastowej reakcji nadwrażliwości [36]. Płytki 
mogą aktywnie uczestniczyć w procesie zapalenia alergicz-
nego i przebudowy dróg oddechowych. Kemona-Chętnik 
i wsp. stwierdzili w grupie pacjentów z astmą alergiczną 
w porównaniu z osobami zdrowymi większą liczbę płytek 
retikularnych, co wskazuje na wzmożony proces megaka-
riocytopoezy [37]. Interesujące wyniki badań zostały opu-
blikowane przez Sun i wsp. w roku 2014 [38]. Autorzy wy-
korzystali rutynowo stosowany w klinice parametr średniej 
objętości płytek krwi (ang. mean platelet volume, MPV), 
uznany wskaźnik wczesnej aktywacji płytek krwi i wyka-
zali, że chorzy z astmą w stabilnym okresie choroby mają 

niższy MPV w porównaniu z osobami zdrowymi. MPV był 
bardziej obniżony u pacjentów w okresie zaostrzenia cho-
roby w porównaniu z grupą chorych w okresie stabilnym. 
Wyniki sugerują, że niższy poziom MPV związany jest z zu-
życiem płytek aktywnych lub tzw. dużych płytek (ang. large 
platelets) w czasie procesu zapalnego. Natomiast Duarte  
i wsp. zaproponowali nowy parametr oceny funkcji płytek 
krwi – krążące mikrocząsteczki płytkowe (ang. platelet mi-
croparticles, PMPs), małe fragmenty uwalniane z elemen-
tów komórkowych za pomocą chemicznej lub fizycznej ak-
tywacji, np. siły ścinania (ang. shear stress), bezpośrednie 
uszkodzenie lub proces apoptozy [39,40]. Wykazano, że 
poziom krążących mikrocząsteczek płytkowych, ocenianych 
za pomocą cytometrii przepływowej (CD31+/42b+ lub 
CD31+/42b+/AnV+), był istotnie podwyższony u chorych 
z astmą. Autorzy uważają, że ten parametr może być wy-
korzystany w dalszych badaniach dotyczących patogenezy 
astmy i roli płytek krwi w tym procesie chorobowym [39]. 
Płytki krwi są źródłem wielu mediatorów zapalnych, specy-
ficznych cytokin – PF-4, RANTES (ang. Regulated upon Ac-
tivation Normal T-cells), zasadowe białko płytkowe, peptyd 
aktywujący neutrofile, PAF, selektyna P, płytkowe czynniki 
wzrostu. Johansson i wsp. zaobserwowali powiązanie po-
między aktywacją β1-integryny eozynofilowej i funkcją pły-
tek krwi, ocenianą poziomem PF-4 i sugerują istotny udział 
płytek krwi w patogenezie astmy [41]. Przedstawione dane 
z piśmiennictwa wskazują, że płytki krwi chorych z astmą 
odgrywają ważną rolę w rozwoju alergicznej reakcji zapal-
nej oraz w patogenezie astmy, co wymaga jednak dalszych 
badań [4,7,27,42,43].

Układ krzepnięcia i funkcja płytek krwi w skurczu 
oskrzeli indukowanym wysiłkiem

U większości chorych na astmę, ale również u osób bez 
astmy, wysiłek fizyczny może powodować wystąpienie 
lub nasilenie objawów astmy, które określamy wg wytycz-
nych American Thoracic Society, skurczem oskrzeli indu-
kowanym wysiłkiem fizycznym [44]. Objaw ten występuje  
u wielu chorych nieleczonych. Może być również traktowa-
ny jako brak optymalnej kontroli astmy. Wyniki badań doty-
czące wpływu wysiłku na układ krzepnięcia i funkcję płytek 
krwi uwzględniają 2 rodzaje wysiłku, tj. intensywny (ang. 
strenuous) i systematyczny wysiłek (ang. exercise training).  
W latach 90-tych XX wieku opublikowano wiele badań do-
tyczących wpływu intensywnego wysiłku na funkcję układu 
krzepnięcia. Wysiłek wywoływał u zdrowych ochotników 
istotne skrócenie czasów krzepnięcia, częściowo aktywo-
wanej tromboplastyny (APTT), trombinowego i protrom-
binowego, jak również wzrost aktywności czynnika VIII, 
wzrost/spadek stężenia osoczowego fibrynogenu, wzrost 
stężenia fragmentów 1+2 protrombiny (F1+2), uznanego 
markera generacji trombiny, oraz TAT [45-48]. Uważa się, 
że intensywny wysiłek wywołuje tzw. stan nadkrzepliwości, 
szczególnie u osób w wieku podeszłym [49,50]. Natomiast 
niewiele jest prac dotyczących wpływu systematyczne-
go wysiłku na proces hemostazy. Nie stwierdzono istot-
nych zmian w ocenianych parametrach układu hemostazy  
u osób systematycznie trenujących. Interesujące są wyniki 
de Geus i wsp., którzy wykazali obniżenie aktywności PAI-
1 dopiero po 8 miesiącach systematycznego treningu [51]. 
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Całkowicie odmienne są wyniki badań dotyczące wpływu 
wysiłku na układ hemostazy u pacjentów po zawale mię-
śnia sercowego, otyłych, z cukrzycą [45]. Nie jest to jednak 
tematem tego opracowania. Znany jest wpływ wysiłku fi-
zycznego na funkcję płytek krwi. Podczas wysiłku dochodzi 
do ich aktywacji i uwalniania z ziarnistości specyficznych dla 
płytek wskaźników i mediatorów uczestniczących w rozwo-
ju procesu zapalnego [45,52]. Intensywny, krótki wysiłek 
wywołuje istotny wzrost liczby płytek krwi, nie tylko u osób 
zdrowych, ale również u pacjentów po splenektomii [53-
54]. Wyniki dotyczące wpływu wysiłku, zarówno systema-
tycznego, jak i intensywnego, na funkcję płytek krwi u osób 
zdrowych są niejednoznaczne. Obserwowano aktywację 
funkcji płytek krwi, tj. wzrost ekspresji P-selektyny, agrega-
cji płytek krwi i uwalniania z ziarnistości płytkowych PF-4  
i β-TG u osób po przebiegnięciu maratonu lub u triatlo-
nistów [55]. Systematyczny wysiłek u młodych mężczyzn  
i kobiet powodował natomiast zahamowanie funkcji pły-
tek krwi, tj. obniżenie adhezji i hamowanie agregacji płytek 
krwi [56-57]. Regularny wysiłek może zmniejszać ryzyko po-
wikłań zakrzepowo-zatorowych i zapobiegać schorzeniom 
sercowo-naczyniowym poprzez uwalniania tlenku azotu, 
silnego mediatora o właściwościach hamowania funkcji 
płytek krwi [56-57]. Wysiłek fizyczny należy do czynników 
najczęściej wywołujących napady duszności u chorych na 
astmę. Problem skurczu oskrzeli indukowanego wysiłkiem 
dotyczy dzieci, młodzieży, aktywnych fizycznie i zawodowo 
dorosłych pacjentów, często prowadzi do ograniczenia ak-
tywności fizycznej, zawodowej i uprawiania sportu. Patoge-
neza skurczu oskrzeli indukowanego wysiłkiem u chorych 
na astmę związana jest z nasileniem procesu zapalnego 
charakterystycznego dla astmy. Ziętkowski i wsp. przepro-
wadzili szereg badań mających na celu ocenę nie tylko funk-
cji śródbłonka naczyniowego, ale również funkcji płytek 
krwi u chorych z astmą, u których wystąpił skurcz oskrzeli 
indukowany wysiłkiem. Badania wykonano w grupach cho-
rych z astmą przewlekłą lekką, alergiczną. Do badań kwa-
lifikowano pacjentów w stabilnym okresie choroby. Chorzy 
na astmą, jak również zdrowi ochotnicy, mieli wykonywany 
spirometryczny test wysiłkowy na cykloergometrze rowero-
wym. Test trwał 8-10 minut. Wykazano istotny wzrost stę-

żenia P-selektyny 15 minut po zakończeniu wysiłku i jej nor-
malizację po 60 minutach , u pacjentów z astmą, u których 
wystąpił skurcz oskrzeli indukowany wysiłkiem [58]. Ligand 
CD40 (CD40L, CD154) jest cząsteczką z nadrodziny TNF 
(ang. tumor necrosis factor). Interakcja CD40/CD40L pełni 
istotną rolę w regulacji odpowiedzi humoralnej i komór-
kowej, jak również rozwoju związanego z astmą procesu 
zapalnego na terenie oskrzeli. Ekspresję CD40L opisano nie 
tylko na komórkach śródbłonka, makrofagach, bazofilach, 
eozynofilach, ale również na płytkach krwi. Stwierdzono 
istotnie statystycznie wyższe wartości rozpuszczalnej formy 
ligandu CD40 u chorych z astmą 30 minut po wysiłku, które 
korelowały z podwyższonym stężeniem tlenku azotu w po-
wietrzu wydychanym. Uzyskane wyniki sugerują, że płytki 
krwi aktywowane wysiłkiem są ważnym źródłem sCD40L. 
Analogicznych zmian nie obserwowano u chorych z astmą, 
u których nie wystąpił skurcz oskrzeli indukowany wysił-
kiem [59]. Bardzo interesujące wyniki uzyskano oceniając 
funkcję płytek krwi u chorych z astmą poddanych wysiłkowi 
fizycznemu. Stwierdzono bowiem u chorych z astmą, u któ-
rych wystąpił skurcz oskrzeli indukowany wysiłkiem, istotny 
wzrost stężeń RANTES i β-TG, utrzymujący się 24 godziny 
po wysiłku. Były to pierwsze doniesienia potwierdzające 
znaczenie chemokin uwalnianych w czasie powysiłkowej 
aktywacji płytek krwi [60]. Podsumowując powyższe wyniki 
badań Ziętkowskiego i wsp. można stwierdzić, że wysiłek  
u chorych z astmą alergiczną wywołuje aktywację płytek 
krwi związaną z uwalnianiem szeregu istotnych w rozwoju 
procesu zapalnego mediatorów.

Podsumowanie
Aktywacja układu krzepnięcia i funkcji płytek krwi  

w istotny sposób wpływa na proces zapalny w astmie. Na-
tomiast brak jednoznacznych wyników badań dotyczących 
wpływu wysiłku fizycznego na układ hemostazy wymaga 
dalszych badań. Być może wprowadzenie szeregu nowo-
czesnych metod oceniających funkcję płytek krwi, takich, 
jak cytometria przepływowa oraz zastosowanie ich w ściśle 
zdefiniowanej grupie chorych pozwoli wyjaśnić istniejące 
rozbieżności.
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