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Substancja P i neuropeptyd Y nie s¹ uwalniane do
kr¹¿enia w czasie powysi³kowego skurczu oskrzeli
Substance P and neuropeptyde Y are not released into circulation
during exercise-induced bronchoconstriction in asthmatic patients
ANNA DOR, JERZY LIEBHART , EWA LIEBHART , ALINA ORDA , JÓZEF MA£OLEPSZY
Klinika Chorób Wewnêtrznych i Alergologii Akedemii Medycznej we Wroc³awiu, ul. Traugutta 57/59, 50-417 Wroc³aw
Mimo, ¿e astma oskrzelowa definiowana jest jako choroba
o pod³o¿u zapalnym, mechanizmy neuronalne uwa¿ane s¹ za wa¿ny
element w patogenezie tej choroby. Neuropeptydy uwalniane
z neuronów czuciowych, takie, jak substancja P wywo³uj¹ wiele
prozapalnych efektów takich, jak: zwiêkszone wydzielanie luzu,
przesiêk i skurcz miêni g³adkich. Przeciwnie, zwê¿enie naczyñ jest
wywo³ywane przez neuropeptyd Y uwalniany z nerwów sympatycznego uk³adu nerwowego.
W celu okrelenia roli niecholinergicznego i nieadrenergicznego
uk³adu nerwowego w patogenezie powysi³kowego bronchospazmu
przebadalimy 39 chorych na astmê oskrzelow¹. Wykonalimy u tych
osób test wysi³kowy zgodnie z zalecanym standardem (8 min wysi³ku
na cykloergometrze rowerowym z submaksymaln¹ akcj¹ serca).
Za dodatni¹ próbê wysi³kow¹ uznano tak¹, w której parametr FEV1
zmniejszy³ siê o wiêcej ni¿ 15%. Na podstawie tego kryterium u 17
osób stwierdzono bronchospazm po wysi³ku. Obie grupy nie ró¿ni³y
siê istotnie statystycznie pod wzglêdem wieku i podstawowych
parametrów spirometrycznych. W celu oznaczenia stê¿enia
neuropeptydu Y (NPY) i substancji P (SP) pobierano krew przed
wysi³kiem, bezporednio po oraz po 15 i 30 minutach po wysi³ku.
W grupie chorych z astm¹ wysi³kow¹ i bez komponentu
wysi³kowego nie stwierdzono statystycznie istotnych ró¿nic
w stê¿eniach SP i NPY przed wysi³kiem (odpowiednio p=0,57 i 0,12).
Równie¿ nie obserwowano ¿adnych ró¿nic istotnych statystycznie
w stê¿eniach tych neuropeptydów po wysi³ku. Jednoczynnikowa
analiza wariancji (ANOVA) przeprowadzona dla stê¿eñ SP i NPY
wykaza³a, ¿e nie ulegaj¹ one zmianie pod wp³ywem wysi³ku zarówno
w grupie z dodatnim (p=0,70; 0,53 odpowiednio), jak i ujemnym
(p=0,51; 0,68 odpowiednio) wynikiem testu prowokacyjnego.
Wydaje siê na podstawie przeprowadzonego badania, ¿e substancja
P i neuropeptyd Y nie uczestnicz¹ w patomechanizmie powysi³kowego
bronchospazmu.
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Although bronchial asthma is commonly accepted as an
inflammatory disease of the airways, neural mechanisms seem to
contribute to its symptomatology. Neuropeptides such as substance
P (SP) released from sensory nerves have proinflammatory properties
and induce smooth muscle contraction, as well as microvascular leakage
and increased mucus production. Conversely, vasoconstrictor response
is mediated by the release of neuropeptide Y (NPY) from sympathetic
nerves.
To investigate the role of nonadrenergic, noncholinergic pathway
in the pathogenesis of exercise induced bronchoconstriction, we
performed exercise test in 39 subjects with bronchial asthma. The
patients were examined according to a standardised protocol with
8 minutes of cycling at 80% of the VO2 max. A postexercise
bronchospasm was considered to have occurred if FEV1 fell ≥15%
with reference to baseline value. Based on the applied criteria,
exercise-induced asthma (EIA) was diagnosed in 17 patients; the
results of the test were negative in the remaining 22 asthmatics. Both
groups were homogeneous with regard to age and baseline spirometric
values. Plasma concentrations of SP and NPY were determined by
radioimmunoassay (DRG, Germany) in blood samples taken before
and at 1, 15 and 30 minutes after completion of the exercise.
Preexercise SP as well as NPY plasma concentrations did not
differ significantly between groups of patients with and without exercise
− induced bronchoconstriction (p=0.57 and 0.12 respectively). Further,
no significant post exercise variability, tested by use of analysis of
variance (ANOVA), was found for both neuropeptides examined in
the group of patients with (p=0.70 and 0.53 respectively) as well as in
those without exercise induced bronchoconstriction (p=0.51 and 0.68
respectively).
These results may suggest that substance P and neuropeptyde Y
do not contribute to exercise-induced bronchoconstriction in asthmatic
patients.
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Bronchospazm po wysi³ku obserwowany jest u 36-79%
chorych na astmê oskrzelow¹ [1,2,3,4]. Wyst¹pienie tego
zjawiska uwa¿ane jest za bardzo swoist¹, ale ma³o czu³¹
cechê astmy. Pomimo tego, ¿e od dawna wykonanie testu
wysi³kowego znajduje siê w standardzie postêpowania dia-

gnostycznego, do tej pory nie s¹ jasne mechanizmy tego
zjawiska. Powszechnie uznane s¹ dwie teorie: jedna podkrelaj¹ca rolê wzrostu osmolarnoci dróg oddechowych
podczas wysi³ku fizycznego, bêd¹cego bodcem do wyzwalania mediatorów z komórek tucznych; druga −
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akcentuj¹ca znaczenie gry naczyniowej w powstawaniu
zwê¿enia oskrzeli. Wystêpuj¹ce po wysi³ku fizycznym przekrwienie oraz obrzêk b³ony luzowej mog³oby byæ odpowiedzialne za przejciowe zaburzenia wentylacji. Ka¿da z
tych teorii ma swoich zwolenników, ale nie t³umaczy wszystkich obserwowanych zjawisk [5,4].
Bardzo interesuj¹cy i dotychczas niezbadany jest potencjalny udzia³ nieadrenergicznego, niecholinergicznego
uk³adu nerwowego w powstawaniu powysi³kowego bronchospazmu. Od kilkunastu lat znana jest hipoteza tzw. zapalenia neurogennego. Tachykininy (neurokinina A, substancja P, oraz peptyd zale¿ny od genu kalcytoniny  CGRP), uwalniane po pobudzeniu czuciowych bezmielinowych w³ókien C, wywo³uj¹ wiele zjawisk charakterystycznych dla procesu zapalnego: powoduj¹ rozszerzenie naczyñ krwiononych, zwiêkszaj¹ przepuszczalnoæ
naczyñ krwiononych i wydzielanie luzu, aktywuj¹ komórki zapalne. W³ókna C s¹ stymulowane przez wiele
bodców fizycznych i chemicznych. Stwierdzono pobudzenie ich pod wp³ywem dymu tytoniowego, kapsaicyny,
formaliny, eteru, neurotoksyn, bradykininy [6,7]. Wzrost
osmolarnoci wydzieliny w drzewie oskrzelowym jest wystarczaj¹cym bodcem do pobudzenia tych w³ókien.
Wykazano, ¿e w³ókna C szczura pobudzane s¹ przez
wzrost osmolarnoci, a nie przez obni¿enie temperatury
podczas szybkiego oddychania powietrzem o niskiej wilgotnoci [8].
Szczególn¹ uwagê zwrócilimy na substancjê P (SP),
której najwa¿niejszym efektem dzia³ania jest rozszerzenie naczyñ oraz zwiêkszenie ich przepuszczalnoci. SP
powoduje równie¿ skurcz oskrzeli (dzia³a s³abiej ni¿ histamina czy acetylocholina). Neuropeptyd Y (NPY) z kolei
powoduje skurcz naczyñ oraz redukuje przesiêk wywo³any przez SP. Jego dzia³anie na oskrzela przejawia siê skurczem miêniówki, jednak¿e efekt ten jest s³abo zaznaczony i przebiega prawdopodobnie za porednictwem PGF2α.
Neuropeptyd Y uwalniany jest z zakoñczeñ uk³adu adrenergicznego. Pobudzenie uk³adu sympatycznego podczas
wysi³ku fizycznego mo¿e sprzyjaæ tak¿e wzmo¿onemu
uwalnianiu tego neuromediatora [6,7].
Celem pracy by³a próba oceny, czy SP i NPY uczestnicz¹ w mechanizmie powysi³kowego bronchospazmu.
Ocena stê¿enia neuromediatorów w uk³adzie oddechowym, a zw³aszcza dynamiki ich zmian podczas wysi³ku
fizycznego poprzez badanie pop³uczyn oskrzelowo-pêcherzykowych, jest zadaniem trudnym i w¹tpliwym etycznie.
Poddawanie chorego bronchoskopii dla pobrania materia³u do badañ kilkakrotnie i to tak¿e po wysi³ku fizycznym wydaje siê byæ niemo¿liwe do przeprowadzenia. Równie¿ wykorzystanie indukowanej plwociny uzyskiwanej po
inhalacji hipertonicznego roztworu NaCl (dodatkowa prowokacja) nie jest w tym przypadku mo¿liwe. Z tego
powodu zdecydowalimy siê na mniej inwazyjn¹ metodê
oznaczanie stê¿enia neuromediatorów  w osoczu krwi
obwodowej.

PACJENCI I METODY
Do badania kwalifikowano pacjentów z rozpoznan¹
astm¹ oskrzelow¹. Chorzy mieli odstawione kortykosteroidy oraz kromony na 2 tygodnie przed spodziewanym
testem wysi³kowym. Podczas wykonywania prowokacji
chorzy nie byli pod wp³ywem dzia³ania leków rozszerzaj¹cych oskrzela, zgodnie z ogólnie stosowanymi zaleceniami. Ka¿dy chory mia³ przeprowadzon¹ próbê wysi³kow¹. Test wysi³kowy wykonywano na cykloergometrze
rowerowym. Chorzy byli obci¹¿ani tak, by uzyskaæ przez
8 min stabiln¹ submaksymaln¹ akcjê serca na poziomie
80% V02max . Kontrola spirometryczna przeprowadzana
by³a przed, bezporednio po oraz po 5, 10, 20 i 30 minutach po jego zakoñczeniu. Do badañ tych wykorzystano
spirometr firmy Vitalograf oznaczaj¹c natê¿on¹ pojemnoæ ¿yciow¹ (FVC) oraz natê¿on¹ objêtoæ wydechow¹
pierwszosekundow¹ (FEV1 ). Wynik próby prowokacyjnej uznawano za dodatni, gdy ∆FEV1 by³a ≤ 15%
wartoci wyjciowej.
Krew (do oznaczenia neuropeptydów) pobierano
przed, bezporednio po wysi³ku oraz po 15 i 30 min od
zakoñczenia testu z ¿y³y od³okciowej. Pobran¹ krew
(20 ml) wraz z 500 mcl EDTA oraz 200 mcl traskolanu
wirowano w temperaturze 40C z prêdkoci¹ 1600 xg przez
15 minut. Osocze by³o zamra¿ane (-70 st.C) do czasu
oznaczeñ (nie d³u¿ej ni¿ 4 miesi¹ce). Stê¿enie NPY by³o
oznaczane testem radioimmunometrycznym firmy Peninsula- RIK 7180, a SP  RIK 7451 tej samej firmy. Surowice by³y ekstrahowane w SEP-Column-C18 buforami:
1% kwasem trójfluorooctowym oraz 60% acetonitrylem
w 1% kwasie trójfluorooctowym. Zmiennoæ wewn¹trzseryjna RIK 7180 wynosi³a 3,8%, miêdzyseryjna 7,4%.
RIK 7451 cechowa³ siê zmiennoci¹ wewn¹trzseryjn¹ 3,6%, miêdzyseryjn¹  6,9%.
Analiza statystyczna
Chorych podzielono na dwie grupy  z dodatnim i ujemnym wynikiem testu wysi³kowego. Zmienne o rozk³adzie zbli¿onym do normalnego (wiek i wyjciowe wartoci spirometryczne) opisano przez parametry tego rozk³adu tj. redni¹ arytmetyczn¹ (X) i odchylenie standardowe
(SD). Do porównania wartoci pomiêdzy tymi parametrami w poszczególnych grupach pos³u¿ono siê testem
t-Studenta. Pozosta³e zmienne, nie spe³niaj¹ce kryteriów
rozk³adu normalnego, opisano za pomoc¹ mediany (Me),
oraz kwartyli (Qrt): górnego i dolnego. Porównania zmiennych w obu grupach w tych przypadkach przeprowadzono za pomoc¹ testu Manna-Whitneya. Zmiany wartoci
SP oraz NPY pod wp³ywem prowokacji wysi³kiem oceniano analiz¹ wariancji dla jednej zmiennej (ANOVA).
Przyjêto poziom istotnoci α = 0,05.
WYNIKI
Do badania zakwalifikowano 39 osób z astm¹ oskrzelow¹. Test uznano za dodatni u 17 (9 kobiet), a ujemny
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Tab. I. Charakterystyka chorych
Parametr

Dodatni wynik testu
n=17
(X ± SD)

Wiek (lata)
FEV1% normy
FVC% normy

30,5±11,6
95,8±13,3
104,3±15,6

Ujemny wynik testu
n=22
(X ± SD)
32,0±12,6
102,2±14,2
105,5±13,1

80
60
40
20
0

Test
t-Studenta
(p)
0,71
0,16
0,79

X  rednia arytmetyczna
SD  odchylenie standardowe

Przed obci¹¿eniem wysi³kiem stê¿enia obu badanych neuropeptydów nie ró¿ni³y siê istotnie statystycznie w obu
badanych grupach (tab. II).
Tab. II. Porównanie stê¿eñ SP i NPY przed obci¹¿eniem wysi³kiem w grupach z dodatnim (n=17) i ujemnym (n=22) wynikiem
testu

-15

Stê¿enie SP (pg/ml)
(dodatni wynik testu)
Stê¿enie SP (pg/ml)
(ujemny wynik testu)
Stê¿enie NPY (pg/ml)
(dodatni wynik testu)
Stê¿enie NPY (pg/ml)
(ujemny wynik testu)

Me

LQrt

UQrt Test MannaWhitneya
(p)

28,7

17,4

54,2

0,57

23,4

18,1

32,6

0,57

0

czas (m in)

dodatni test

15

30

ujem ny test

Ryc. 1. Stê¿enia (pg/ml) SP w surowicy krwi wyra¿one w postaci
rednich u osób z astm¹ oskrzelow¹ wysi³kow¹ (n=17) i u osób
z astm¹ oskrzelow¹ bez komponentu wysi³kowego (n=22) przed
testem wysi³kowym i po 1, 15 i 30 min po jego zakoñczeniu
Stê¿enie NPY w dodatnim i ujemnym tecie wysi³kowy

50
40
30
20
10
0
-15

Parametr
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Stê¿enia SP w dodatniej i ujemnej próbie wysi³kowej

stê¿enie (pg/ml)

u 22 (12 kobiet) chorych. Obie grupy nie ró¿ni³y siê istotnie statystycznie (tab. I) pod wzglêdem wieku i wyjciowych wartoci podstawowych parametrów spirometrycznych (FVC, FEV1 ).

stê¿enie (pg/ml)

Dor A. i wsp.

0

cz as (min)
dodatni test

15

30

ujemny test

Ryc. 2. Stê¿enia (pg/ml) NPY w surowicy krwi wyra¿one w postaci rednich u osób z astm¹ oskrzelow¹ wysi³kow¹ (n=17)
i u osób z astm¹ wysi³kow¹ bez komponentu wysi³kowego (n=22)
przed testem wysi³kowym i po 5, 15 i 30 min po jego zakoñczeniu

ny i cholinergiczny, lecz tak¿e nieadrenergiczny
i niecholinergiczny uk³ad nerwowy. Mediatorami tego uk³adu s¹ neuropeptydy obecne w czuciowych, parasympa6,06
4,1
10,0
0,12
tycznych i sympatycznych neuronach. Neuropeptydy
uwalniane z w³ókien czuciowych (tachykininy, do których
Me  mediana; p  prawdopodobieñstwo; LQrt  dolny kwartyl; nale¿¹ SP, NKA, CGRP) powoduj¹ zwê¿enie oskrzeli,
Uqrt  górny kwartyl
rozszerzenie naczyñ i wzrost ich przepuszczalnoci. VIP
oraz tlenek azotu, wyzwalane przez w³ókna parasympaJednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA) prze- tyczne, powoduj¹ rozszerzenie oskrzeli oraz naczyñ. Zaprowadzona dla stê¿eñ SP wykaza³a, ¿e nie ulegaj¹ one koñczenia w³ókien uk³adu sympatycznego uwalniaj¹ neuzmianie pod wp³ywem wysi³ku, zarówno w grupie z do- ropeptyd Y, który zwê¿a naczynia oskrzeli oraz powoduje
datnim (F=0,47; p=0,70), jak i ujemnym (F=0,78; p=0,51) skurcz miêniówki g³adkiej [6,7]. Jeszcze niedawno trakwynikiem testu prowokacyjnego. Identyczne wyniki uzy- towano zaburzenia regulacji neurohumoralnej za jeden
skano dla NPY (odpowiednio F=0,75; p=0,53 oraz F=0,50; z g³ównych powodów wystêpowania nadreaktywnoci
p=0,68). Dynamikê zmian obu neuropeptydów zilustro- oskrzeli w astmie. S¹dzono, ¿e zmniejszona iloæ VIPergicznych w³ókien jest charakterystyczna dla ciê¿kiej
wano na rycinach (ryc. 1 i 2).
astmy oskrzelowej [9].
W ostatnio przeprowadzonych badaniach autorzy, poDYSKUSJA
równuj¹c zawartoæ w³ókien nerwowych u chorych na
Pomimo tego, ¿e astma oskrzelowa definiowana jest
astmê oskrzelow¹ z osobami zdrowymi, nie wykazali
jako choroba o pod³o¿u zapalnym, mechanizmy neuronalne
zmniejszonej zawartoci w³ókien zawieraj¹cych VIP [10].
uwa¿ane s¹ za wa¿ny element w jej patogenezie. Na czynStwierdzili jednak mniejsz¹ ni¿ u osób zdrowych iloæ w³ónoæ uk³adu oddechowego wp³ywa nie tylko adrenergiczkien zawieraj¹cych NPY. Nie obserwowano natomiast
8,64

7,2

13,4

0,12

204

Alergia Astma Immunologia, 2001, 6(4), 201-204

zale¿noci miêdzy iloci¹ w³ókien nerwowych i ciê¿koci¹ astmy [11].
Ze wzglêdu na wp³yw nieadrenergicznego, niecholinergicznego autonomicznego uk³adu nerwowego na grê
naczyniow¹ oraz miêniówkê oskrzeli w narz¹dzie oddechowym próbowano wyjaniæ spadek wentylacji po wysi³ku aktywacj¹ tego uk³adu. Ukaza³o siê kilka prac dowiadczalnych sugeruj¹cych istotn¹ rolê neuromediatorów w astmie wysi³kowej. Wykazano u winek morskich,
¿e tachykininy s¹ odpowiedzialne za bronchospazm zwi¹zany z oddychaniem powietrzem o niskiej wilgotnoci
[12,13]. Wczeniej wykonane badania polegaj¹ce na zablokowaniu receptorów dla tachykinin NK1 za pomoc¹
FK-888 wykaza³y szybszy powrót parametrów spirometrycznych do wartoci wyjciowych u chorych na astmê
oskrzelow¹. Nie mia³o to jednak wp³ywu na sam spadek
wentylacji po wysi³ku [14]. U winek morskich selektywny antagonista NK1-CP-96,345 redukowa³ o 50% opór
dróg oddechowych wywo³any suchym powietrzem.
Wykazano tak¿e addycyjny wp³yw zablokowania receptora NK2 na przeciwdzia³anie spadkowi wentylacji po
wysi³ku [15]. W dostêpnym nam pimiennictwie nie znalelimy publikacji dotycz¹cych zachowania siê neuromediatorów u ludzi po obci¹¿eniu wysi³kiem
W naszej pracy oznaczalimy stê¿enia SP oraz NPY
w krwi ¿ylnej przed, bezporednio po oraz po 15 i 30 minutach po tecie wysi³kowym u chorych na astmê oskrzelow¹. Nie obserwowalimy ró¿nicy stê¿eñ ani w wartociach wyjciowych, ani po wysi³ku w obu badanych grupach (astma oskrzelowa z komponentem wysi³kowym
i bez komponentu wysi³kowego). Przyjmuj¹c, ¿e stê¿enia

neuromediatorów we krwi obwodowej odzwierciedlaj¹
zmiany ich koncentracji w uk³adzie oddechowym s¹dzimy, ¿e nie odgrywaj¹ one istotnej roli w patogenezie wysi³kowej astmy oskrzelowej. Porednim potwierdzeniem
dla tej tezy mo¿e byæ praca, w której u osób chorych na
³agodn¹ astmê oskrzelow¹ podanie blokera receptora NK1
(CP-99,994) do¿ylnie nie wywo³ywa³o zniesienia bronchospazmu po prowokacji roztworem hypertonicznej soli [16].
Nie pozwala to jednak na wykluczenie wspó³udzia³u nieadrenergicznego, niecholinergicznego autonomicznego
uk³adu nerwowego w patomechanizmie powysi³kowego
bronchospazmu. Ze wzglêdu na istnienie licznych przes³anek teoretycznych, wydaje siê celowe przeprowadzenie dalszych badañ u ludzi z analiz¹ innych ni¿ SP i NPY
neuromediatorów. Nawet wtedy nadal pozostanie w¹tpliwoæ, czy zmiany ewentualnie zachodz¹ce w mikrorodowisku oskrzeli znajduj¹ w pe³ni swoje odzwierciedlenie
w stê¿eniach neuropetydów w osoczu krwi, a w jakiej
mierze wywodz¹ siê z innych narz¹dów. Tym niemniej,
w tym drugim przypadku, mo¿na rozwa¿aæ mo¿liwoæ odpowiedzi uk³adu oddechowego jako sk³adowej dzia³ania
ogólnoustrojowego tych neuromediatorów.
W przedstawionej pracy nie stwierdzono ró¿nicy w wyjciowych stê¿eniach SP i NPY w osoczu krwi obwodowej u chorych na astmê oskrzelow¹ z komponentem wysi³kowym w porównaniu z chorymi na astmê oskrzelow¹
bez komponentu wysi³kowego. Obci¹¿enie wysi³kiem
w obu badanych grupach nie powodowa³o zmian stê¿eñ
SP i NPY w osoczu krwi.
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