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Фракция на издишан азотен оксид (FeNO)
при деца под 7 години
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Резюме
Цели: Понастоящем астмата се дефинира като Тh2
медиирано възпалително заболяване, засягащо малките
и големи дихателни пътища (ДП). Директното измерване на белодробното възпаление засега е ограничено от
време консумиращи скъпи техники, често неприложими
при всички възрастови групи. Фракцията издишан азотен оксид (FeNO) е маркер, отчитащ еозинофилното белодробно възпаление чрез бърза и лесна техника. Цел на
настоящото проучване е изследване на връзката между FeNO и някои от показателите на функционалното
изследване на дишането (ФИД), основно бронходилататорния отговор (БДО) при деца под 7 г. с атопична и
неатопична бронхиална астма.
Методи: Изследвани са 52 деца на средна възраст 5 г.
2 м. и новооткрито заболяване. На всички са проведени
FeNO тест, ФИД и е тестван отговорът спрямо краткодействащ бронходилататор.
Резултати: Средните FeNO стойности, както и
БДО, бяха по-високи при децата с атопична БА. Средните FeNO стойности и БДО бяха също по-високи при децата с остра симптоматика по време на изследването,
отколкото при асимптомните деца.
Заключение: Едновременото използване на двата
параметъра (FeNO и БДО) предоставя по–голяма точност при дагностициране на заболяването, отколкото
самостотелното им използване. Те показват дискриминативни възможности при разграничаване на различните астма фенотипове. Използването на FeNO прави поставянето на диагнозата астма при деца много по-лесно
отколкото е било възможно до сега.
Ключови думи: Астма, издишан азотен оксид, бронходилататорен отговор.
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Abstract
Purpose: Asthma is now defined as a TH2-mediated inflammatory disease involving both large and small airways. However,
assessment of airways inflammation is limited by techniques that

are time consuming and possibly not suitable for all age groups.
Exhaled nitric oxide, an easily and rapidly obtained noninvasive
test, is a potential surrogate for measuring airways inflammation.
The aim of this study was to investigate relations between FeNO
and some of the indices of lung function in atopic and no atopic
asthmatic children under 7 years of age.
Methods: The participants were 52 children on mean age
5y2mo with newly diagnosed asthma. They underwent FeNO and
LFT measurement and as well the examination of bronchodilator
responsiveness.
Results: Mean FeNO values were higher in atopic asthmatic
children, as was BDR. Mean FeNO values and BDR were also higher in children who were symptomatic at the time of investigation
compared to those who did not.
Conclusions: When used together both parameters provide
better opportunity for asthma diagnosis then their single use and
show discriminative capacity to distinguish different asthma phenotypes. Using FeNO diagnosis asthma can be made more easily
than ever before.
Key words: Asthma, exhaled nitric oxide, bronchodilator responsiveness.

През последните години се отбелязва голям
напредък при проследяването на хроничните
белодробни заболявания.
Безспорен успех е откриването на техники,
които отчитат белодробното възпаление неинвазивно, безопасно и достоверно. Две от тях
намират най-широко приложение: анализът на
индуцирана храчка, при който по общия и диференциален клетъчен брой се определя характера
и интензитета на белодробния възпалителен
процес, и измерването на фракцията издишан
азотен оксид (FeNO). Концентрацията на NO в
издишания от пациента въздух се използва за
установяване или отхвърляне на еозинофилно,
кортикостероид-чувствително респираторно
възпление.
През 1987 г. група изследователи от Калифорнийския университет установяват, че ендотелсвързаният релаксиращ фактор в артериите
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и вените притежава свойства, идентични до
тези на азотния оксид (NO).13 Пет години по-късно, в „Science” NO е обявен за „молекула на годината”,18 а през 1998 г. Furchgott, Ignarro and Murad
са номинирани с Нобелова награда за медицина
заради работата им, посветена на NO.26
Молекулата на NO има проста химична
структура, кратък полуживот и функционира
като сигнална за различни процеси: регулация
на периферната циркулация, имунен отговор,
тромбоцитна агрегация и невротрансмисия.
През 90-те години редица публикации съобщават, че в сравнение със здрави контроли
концентрацията на FeNО e повишена при болни с астма.5, 17 Нивата на газа намаляват при
астматици, лекувани с орални или инхалаторни
кортикостероиди (КС),16 и този параметър е
пряко отражение на еозинофилното белодробно възпаление при астма.32

Синтез на NO
NО е ендогенен, свободно дифундиращ радикал. Синтезът му се осъществява посредством ензима азотен оксид-синтетаза (NOS).
От трите познати изоформи на ензима две са
структурни, а третата – индуцируема. Структурните изоформи – невронна (nNOS или NOS1)
и ендотелна (eNOS или NOS3) са калциево-зависими. nNOS се намира в нервните клетки и
скелетната мускулатура, а eNOS – в кръвоносните съдове и тромбоцитите. В малки количества двете структурни форми се откриват в
респираторния епител, където произвеждат
пикомоларни концентрации на NO.
Индуцируемата изоформа (iNOS или NOS2)
е калциево-независима. Ин виво се експресира
върху бронхиалните епителни клетки, като активността й се повишава по време на възпалителни процеси, след стимулация с цитокини,
липополизахариди, ендотоксини. iNOS води до

производство на наномоларни концентрации
на NO и се потиска от лечение с КС.
Основен източник на NO в организма са горните дихателни пътища (ГДП). Най-високи концентрации сe установяват в лигавицата на
параназалните синуси – 3000 части на милиард
(parts per billion, ppb), докато определянето
му по време на бронхоскопия отчита нива от
порядъка на 5 ppb. Тъй като NOS2 се експресира
по повърхността на бронхиалните епителни
клетки, тя е отговорна за цялата продукция на
NO oт долните ДП.
При здрави деца основният фактор, влияещ върху стойностите на FеNO, е възрастта.
Стойностите зависят от обема на анатомичното мъртво пространство, а той се увеличава с израстването на индивида.9

Функции на ендогения NO
Следните функции на NO имат отношение
към дихателната система:
a) слаб бронходилататорен ефект; b) силен
вазодилататорен ефект; c) нехолинергична, неадренергична невротрансмитерна активност;
d) антимикробна активност; е) роля в модулирането на клетъчната диференциация; f) регулация на възпалението в ДП.
Референтни стойности
При измерване с анализатор за NO и дебит на
издишване 45–55 mL/s, нормалните FeNO стойности за възрастни са между 5–15 ppb.1 Същите
се приемат за деца над 5 години и са потвърдени от следните проучвания: J bsis и сътр.14 при
73 деца, FeNO 10.5 (1.1) ppb; Kharitonov и сътр.15
при 20 деца, FeNO 15.6 (9.2) ppb; Malmberg и
сътр.19 при 62 деца, FeNO 5.3 (0.4) ppb.
Астма – диагноза
Високи нива на FеNO са установяват при деца
с астма и други състояния (табл.1). Стойнос-

Заболявания и други фактори, модифициращи концентрацията на FеNO
FеNO
FеNO
FеNO
ХОББ
Муковисцидоза
Aстма
Бронхиектазии
Първична цилиарна дискинезия
Алергенна експозиция
Саркоидоза
Белодробна хипертония
Апнея
Фиброзиращ алвеолит
Пневмония
ОРВИ
Системна склероза
Гастроезофагеален рефлукс
Бронходилататори (транзиторно)
Ларинго/трахеомалация
Белодробна туберкулоза
Бронхоконстрикция
Алергичен ринит/назални полипи
Спирометрия (транзиторно)
Хепатопулмонален синдром
Пушене
Чернодробна цироза
Алкохол
Кофеин
Менструация
Небулизация с дистилирана вода
Табл. 1. Клинично приложение на FеNO при детските респитарорни заболявания
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тите му се приемат за възпроизводим неинвазивен маркер при мониториране на белодробно
възпаление и като параметър с висок дискриминиращ капацитет при диагностициране на
бронхиална астма. FeNО корелира с всички останали маркери на еозинофилно белодробно
възпаление (ЕБВ), характерни за астма, като:
% еозинофилни клетки (Ео) в бронхоалвеоларен
лаваж (БАЛ), еозинофилен катийонен протеин (ЕКП) в БАЛ, % Ео в спутум, кожно-алергични проби (КАП), клинични симптоми за астма,
бронхиална хиперреактивност (БХР). При деца
стойности на FeNO над 17 ppb имат чуствителност и специфичност за астма съответно
81% и 80%.31 Tъй като е налице значителна зависимост между високата концентрация на газа
с броя на еозинофилни клетки в спутум и с клинични симптоми на астма,20 FeNO се приема за
маркер на еозинофилно белодробно възпаление
и показател, спомагащ в разграничаването на
атопична от неатопична бронхиална астма.31

FeNO и белодробна функция
Сравняването на диагностичната точност
на показателите на белодробната функция
(спирометрия) при деца със суспектна астма и
FeNO за същата популация показва значително
по-добра диагностичната чуствителност за
FeNO (88%), отколкото за спирометричните
данни (47%). Комбинирането на стойности на
FeNO от поне 33 ррb с абнормни спирометрични показатели (FEV1 <80%) увеличава диагностичната чуствителност и специфичност за
астма респективно до 94% и 93%.19, 25
Разграничаване на нееозинофилно от ЕБВ
Тъй като детската астма не е единно заболяване, а хетерогенен синдром с наличие на
различни фенотипове и различно по клетъчен и
цитокинов профил белодробно възпаление, нормалните FeNO показатели не изключват категорично диагнозата астма. Това се отнася особено
за случаите на нееозинофилна астма. Счита се,
че и в ранна възраст водещият патофизиологичен механизъм е еозинофилно медииран. Но
съществуват деца с неатопична астма, при които стойностите на FeNO са близки до тези на
здрави и много по-ниски отколкото при деца с
атопична.30 Следователно FeNO показва дискриминативни възможности за разграничаване на
различните астма фенотипове в детството.
Мониториране на лечението
Поради високата чувствителност на iNOS
спрямо действието на КС при деца с астма,
FеNO се използва за мониториране антиинфла-

маторното лечение с ИКС. Използването му
позволява дозата на последните да се титрира
спрямо стойностите на газа до най-ниска допустима, без опасност от поява на екзацербация.24
В сравнение с конвенционалните тестове, като
например спирометрия, FeNО показва предимства както при избора, така и при мониторирането на противовъзпалителното астма лечение.23

Нашият опит
Цел
Цел на настоящото проучване е: 1) да се определят стойностите на FeNO при деца под
7-годишна възраст с атопична и неатопична
БА; 2) да се установи или отхвърли наличето
на зависимост между FeNO и параметрите на
белодробна функция – в частност бронходилататорния отговор (БДО); 3) да се определят
промените в стойностите на двата параметъра при наличие на остри астма симптоми
при деца под 7-годишна възраст.
Материали и методи
Изследвани са 52 деца на възраст от 4 до 7
години (средна възраст 5 години и 2 месеца).
Доминира мъжкият пол – 32 момчета спрямо
20 момичетата. 32 деца бяха с остра симптоматика по време на изследването, а при останалите то е проведено въз основа на суспектни за астма симптоми (рецедивиращи прояви
на бронхиална обструкция, повлияване от лечение с краткодействащ бронходилататор), при
липса на остра респираторна симптоматика,
след получено от родителите попълнено информирано съгласие. От изследваните деца 31
са с атопия на базата на положителни КАП или
специфични (с) ИгЕ, а 21 – неатопични според
същите параметри (фиг. 1).
Изследването на FeNO е извършено с портативен анализатор за издишан NО – NIOX MINO
АEROCRINE, Швеция, съгласно изискванията на
атопични п=31
неатопични п=21

Фиг. 1. Деца с астма
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Фиг. 2. Стойности на FeNO при деца с атопия и астма и деца с
астма без атопия
Зависимост между FeNO ppb и БДО%
при деца с астма и атопия
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Фиг. 3. Зависимост между FeNO ppb и БДО% при деца с астма и
атопия
Зависимост между FeNO ppb и БДО%
при деца с астма без атопия
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mean БДО%=11.42%
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FeNO
R=0.42
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Резултати и обсъждане
При изследваната група деца са отчетени
стойностите на FeNO в зависимост от атопичния статус, зависимостта му с параметрите на белодробна функция (БДО) при атопични
и неатопични деца с БА както в пристъпен,
така и в извън пристъпен период. Анализиран
е БДО в зависимост от атопичния статус и
наличието на еказацербация, както и показателите на FeNO при същите условия. Сравнени са
диагностичните и мониториращи преимуществата на двата показатела.
При изследваната група стойностите на
FeNO бяха значително по-високи при децата с
астма и атопия (38.29ppb), отколкото при тези
с неатопична астма (12.23 ppb) (фиг. 2). Това
съвпада с данните от други проучвания, при които е установнена зависимост между атопичния
статус и стойностите на FeNO.22, 8, 7 Тъй като
при болшинството от децата – 59%, бяха установени високи FeNO показатели, то с основание
може да се приеме, че още в тази ранна възраст
наличието на астма симптоми е свързано с Тh2
медиирано белодробно възпаление и това е водещият патофизиологичен механизъм.7
Повечето проучвания не установяват зависимост между показателите на ФИД и
стойностите на FeNO.25, 19 Измерването на
белодробната функция чрез спирометрия и едновременото отчитане на отговора спрямо
КДБД са част от препоръките на международните консесуси за диагноза на БА6, 11 въпреки наличието на известни недостатъци: На първо
място, малката диагностична точност в случаи на средно тежка астма.3, 5
Независимо от водещия патофизиологичен

Стойности на FeNO при деца с атопия и астма
и деца с астма без атопия
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Фиг. 4. Зависимост между FeNO ppb и БДО% при деца с астма и
без атопия
Среден БДО при деца с астма в зависимост
от атопичния статус

БДО%

производителя. Измерването на белодробна функция – чрез спирометър Microlab, Vyasis
Healthcare, Rochester, UK, с анимирана програма
за деца и метода на форсирана експирация, а при
невъзможност за сътрудничесво от страна на
детето чрез определяне на белодробната резистентност по метода на „прекъсването” посредством Micro Rint Vyasis Healthcare, Rochester,
UK, при спокойно дишане. На всички деца е направен бронходилататорен тест (БДТ) преди
и 15 минути след инхалиране на 400 μg КДБД –
вентолин чрез обемна камера с мундщук или с
маска в зависимост от възрастта. Отговорът
е приет за положителен, ако форсираният експираторен обем за първата секунда (ФЕО1) се
увеличава с 9% или повече спрямо изходната
стойност или над 9% спадане на изходните Rint
стойности, според стандартите ATS /ERS.3
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Фиг. 5. Среден БДО при деца с астма в зависимост от атопичния
статус
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БДО в зависимост от наличието
или не на остра симптоматика

Стойности на FeNO в зависимост от наличието
или не на остра симптоматика при изследването
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Фиг. 6. БДО в зависимост от наличието или не на остра симптоматика

Фиг. 7. Стойности на FeNO в зависимост от наличието или не на
остра симптоматика при изследването

механизъм (атопичен или не) за децата с астма
е характерно значителна подобрение на изходната белодробна функция след бета2-стимулация, за разлика от здрави, които са нечувствителни към бета-агонисти. При астма БДО
отразява бронхиалната лабилност27 и, подобно
на FeNO, може да се приеме за маркер на подлежащо белодробно възпаление,4, 28 ремоделиране12 и кортикостероидна чувствителност.21, 29
За да се изследва връзката между двата параметъра в настоящото проучване, е отчетена корелацията между тях.
Корелационният анализ между FeNO и БДО
показа зависимост, по-значителна за неатопичната група деца с астма (R=0.42), отколкото за атопичната (R=0.06) (фиг. 3 и 4),
независимо от наличието или не на остри
симптоми.
При самостоятелния им анализ бяха установи следните данни:
Подобно на FeNO средният процент на бронходилатация беше по-висок за атопичната
група – 14.6%, отколкото за неатопичната –
11.4%, независимо от наличието или не на остри респираторни симптоми (фиг. 5).
В случаите на екзацербация, независимо от
атопичния статус, положителен отговор към
КДБД бе наблюдаван при 21 от децата, като
бяха отчетени някои изключения:
При единадесет деца с остри симптоми
БДО не бе установен (фиг. 6). Отрицателният
бронходилататорен тест в този случай не отхвърля диагнозата астма и не означава липса
на обратимост на обструкцията. Често пъти
БДО се проявява едва след потискане на подлежащото белодробно възпаление. В този смисъл
отрицателният резултат показва нужда от
повече, а не по-малко противовъзпалително лечение, ако има започнато такова.
В обратния случай, 7 деца с астма показаха
(+)БДО в извънпристъпен период, при нормани

изходни спирометрични показатели (фиг. 6).
В тази ситуация най-вероятно се касае за демонстрация на вече споменатата лабилност
на дихателната мускулатура, нарушения в разпределението на бета2 рецепторите в резултат на хроничния възпалителен процес, нарушена регулация в мускулния тонус или на други
все още неизвестни причини.
Често при деца в извънпристъпния период
белодробната функция е нормална. Липсата на
промени в белодробната финкция е основната
причина за хиподиагностика на заболяването в
детската възраст. В свое проучване Gallаnt и
сътр.10 предлагат модел за повишаване на дискриминативния потенциал на БДО за разграничаване на астма от не-астма, като използват
не самостоятелно отчитане на БДО, а комбинирането му с ниски ФЕО1 стойности.
Тъй като и положителният, и отрицателният БДО при деца със суспектна астма могат
да бъдат проява на различно изразен по степен
белодробен възпалителен процес, то в такава
ситуация FeNO е много по-достоверен, бърз и
демостративен показател за доказване на такъв, отколкото самостоятелното определяне
на БДО.
В нашия случай при определяне на фракцията
на издишания азотен оксид, независимо от атопичния статус и БДО, средните FeNO стойности
бяха значително по-високи при децата с остра
симптоматика (38.6 ppb), отколкото при децата в извън пристъпен период (22.3 ppb) (фиг. 7).
FeNO и БДО отчитат различни аспекти в патогенезата на астмата и не са взаимно заменяеми, а взаимно допълващи се.30 Налице е значителна корелация между двата параметъра: подобно
на FeNO, БДО е по-изразен при децата с атопична
бронхиална астма, отколкото при тези с неатопична. И двата показателя са в по-високи стойности при наличие на остри респираторни симптоми, независимо от атопичния статус.

СЪВРЕМЕННИ ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИ
По тази причина считаме, че комбинираното им приложение би повишило диагностичната точност за астма както в пристъпния,
така и в извънпристъпния период на заболяването. Подобно на изследването на Gallant и
сътр,10 тази комбинация представлява нова атрактивна диагностична възможност и спомага
за мониториране контрола за заболяването и
антиинфламаторното му лечение.

Заключение
Определянето на FeNO е бързо и лесно, дори
при малки деца. Това му дава шанс умело да се
интегрира в рутинната клинична практика
наред с останалите белодробни функционални
тестове.
Едновременото използване на двата параметъра (FeNO и БДО) предоставя по-голяма
точност при диагностициране на бронхиалната астма в ранна детска възраст, отколкото
самостоятелното им използване. Те показват
дискриминативни възможности при разграничаване на различните астма фенотипове в
детсвото, спомагат при контрола на детската астма и мониториране на лечението й.
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