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INTRODUCERE
Astmul bronşic AB este cea mai freceventă boală cronică întâlnită la vârsta
pediatrică. În ciuda numeroaselor studii care au reuşit să elucideze o mare parte a
patogenezei bolii şi a claselor de medicamente disponibile, incidenţa AB a crescut
îngrijorător în ultimii ani, în special în ţările dezvoltate şi emergente. Managementul AB
la copil este destul de diferit comparativ cu cel al adultului şi deşi s-au alcătuit numeroase
ghiduri, în multe cazuri acestea se pot aplica doar parţial. Relativ frecvent, boala
evoluează şi la vârsta de adult, cu impact nefavorabil asupra calităţii vieţii.
Inflamaţia căilor respiratorii inferioare este modificarea esenţială a AB, iar acest
proces poate fi prezent şi la pacientul cu un nivel acceptabil de control al bolii.
Evidenţierea inflamaţiei bronşice, alături de prezenţa simptomatologiei specifice
recurente şi obstrucţia variabilă la nivelul căilor bronşice oferă informaţii pentru
stabilirea diagnosticului de AB. Întrucât evidenţierea directă a inflamaţiei bronşice este
posibilă doar cu metode invazive, există preocupări pentru găsirea unor tehnici
noninvazive pentru decelarea indirectă a inflamaţiei de la nivelul căilor respiratorii
inferioare.
Dintre aceste metode noninvazive amintim dozarea oxidului nitric în aerul exhalat
NOe şi studiul celularităţii sputei.
Investigaţia bolnavului cu AB prin provocarea sputei a fost prima manoperă
utilizată pentru evidenţierea inflamaţiei căilor bronşice atât în scop ştiinţific cât şi
diagnostic, metodă care tinde să înlocuiască lavajul bronhoalveolar.
Stabilirea nivelului de NOe este o altă metodă de investigare noninvazivă mult
folosită în ultimii ani la pacientul pediatric. Valorile crescute ale NOe sunt direct corelate
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cu prezenţa inflamaţiei în căile bronşice, iar la pacientul aflat în stadiu aparent de control
al bolii aceste valori crescute sunt predictibile în viitorul apropiat pentru un posibil
episod de exacerbare.

STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII
Partea generală a tezei prezintă aspectele teoretice actuale cu privire la
investigarea prezenţei inflamaţiei bronşice la copilul cu AB insistând asupra celor două
metode de evaluare folosite în cadrul studiului: decelarea nivelului de NOe şi studiul
celularităţii sputei prin provocarea ei.

CONTRIBU II PERSONALE
1. Obiective
Teza de faţă şi-a propus investigarea inflamaţiei bronşice la copilul cu AB cu
ajutorul a doua metode noninvazive: analiza celularităţii sputei prin provocarea acesteia
cu ajutorul soluţiilor saline hipertone şi determinarea nivelului de NOe. Rezultatele
obţinute au fost corelate cu diverşi alţi parametrii clinici şi paraclinici de evaluare a
copilului cu AB. Lucrarea de faţă a dorit să stabilească utilitatea acestor două metode de
investigaţie nu numai în stabilirea diagnosticului de AB dar şi în monitorizarea evoluţiei
bolii.
2. Metodologie
Cercetarea de faţă s-a efectuat în cadrul Spitalului de Urgenţă pentru Copii, ClujNapoca, Clinica Pediatrie III în perioada iulie 2008-martie
şi a cuprins
copii cu
diagnosticul de AB. Studiul a fost de tip observaţional şi s-a efectuat cu consimţământul
informat al părinţilor şi în conformitate cu reglementările Comitetului de Etică a
Spitalului de Urgenţă pentru Copii. Lotul de studiu a fost reprezentat de
pacienţi de
sex feminin
, % şi
de sex masculin
, % cu vârsta medie de , ± ani.
Criteriile de includere ale pacienţilor în studiu au fost: diagnostic cert de AB, vârsta
între 6- ani, absenţa manifestărilor caracteristice de infecţie acută de căi respiratorii în
ultimele săptamâni, capacitatea pacienţilor de a efectua corespunzător manoperele de
investigaţie, acordul pacientului şi al aparţinătorilor de a participa la studiu. Au fost
excluşi din studiu pacienţii care se aflau într-un episod sever de exacerbare al bolii şi care
nu au putut efectua adecvat manoperele de evaluare ale aparatului respirator.
Pacienţii incluşi în studiu au fost evaluaţi din punct de vedere clinic examen
obiectiv, aplicarea chestionarului Asthma Control Test şi paraclinic stabilirea nivelului
de Ig E totale, Eo şi Ne din sânge, testări cutanate alergologice, spirometrie, celularitatea
sputei şi NOe .
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Anamneza a precizat istoricul de boala şi tratamentul de fond, prezenţa/absenţa
episoadelor de exacerbare sau a altor manifestări clinice respiratorii în ultimele 6
săptămâni, antecedentele personale caracteristice terenului atopic rinita alergică,
dermatita atopică, sensibilizarea la alergenii de mediu .
Examenul obiectiv s-a efectuat complet, pe aparate şi sisteme, acordându-se o
importanţă mai mare examinării aparatului respirator. Studiul nostru a exclus pacienţii
care au prezentat în ultimele săptamâni infecţii ale căilor respiratorii, dar şi pacienţii
care au prezentat semne de infecţie bacteriană la bilanţul paraclinic proteina C reactivă
pozitivă, VSH accelerat . Am inclus în studiu şi pacienţii care s-au prezentat pentru un
episod de exacerbare al bolii, dar care au fost capabili să efectueze corect spirometria şi
dozarea NOe.
3. Studiul 1
Am plecat de la premiza conform căreia măsurarea NOe se corelează cu inflamaţia
bronşică, astfel încât, ipotetic, dozarea acestui marker ar putea preciza rolul pe care
procesul inflamator îl are în dezvoltarea tabloului clinic al bolii şi ar putea să ne orienteze
în stabilirea diagosticului şi monitorizarea tratamentului.
În acest studiu ne-am propus următoarele obiective: precizarea relaţiei dintre NOe şi
funcţia respiratorie măsurată prin spirometrie la copii cu AB, comportamentul NOe la
copiii cu AB alergic, valoarea dozării NOe pentru aprecierea controlului AB, efectele
tratamentului cu GCI asupra concentraţiei NOe.
Dozarea NOe s-a efectuat la
pacienţi,
de sex masculin
, % şi
de sex
feminin (47,3%) cu vârsta medie de 10,07±3 ani (6-18 ani), pentru determinarea NOe
utilizandu-se un dispozitiv Niox-MiNo Sweden; rezultatele au fost interpretate în funcţie
de prezenţa sau nu a glucocorticoizilor în terapia pacientului. Cele mai ridicate valori ale
NOe au fost înregistrate la bolnavii cu AB necontrolat (52,1±37,4 p.p.b.) în timp ce pentru
cei cu AB parţial controlat şi controlat valorile au fost mult mai mici, respectiv 17(9,7531,75) p.p.b. pentru bolnavii cu AB controlat şi 19(11,25-32,75) p.p.b. pentru pacienţii cu
AB parţial controlat. Diferenţele între mediile valorilor NOe decelate pentru cele trei
loturi de pacienţi formate în funcţie de nivelul controlului au fost semnificative statistic
(p=0,035), iar conform testului Cramer V între nivelul de control al bolii şi NOe există
corelaţie, dar fără semnificaţie statistică (r=0,28/p=0,06).
Analiza statistică a valorilor NOe din cele loturi de pacienţi formate în urma
împărţirii în funcţie de nivelul de control al bolii a arătat prezenţa unor diferenţe
semnificative statistic între bolnavii cu AB controlat – AB necontrolat (p=0,039),
respectiv AB controlat – AB parţial controlat p= ,
.
În cadrul sublotului de pacienţi cu valori crescute ale NOe,
pacienţi
, % nu
urmau nici un fel de terapie, în timp ce
pacienţi
, % urmau o terapie GCI iar
pacienţi
,2%) se aflau în curs de tratament cu montelukast.
La bolnavii trataţi cu GCI am înregistrat valori mai mici ale NOe
,
, -31)
p.p.b.) comparativ cu cei care nu primeau un astfel de tratament (38,9±31,8 p.p.b.).
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Diferenţele între mediile valorilor obţinute în cadrul celor două loturi formate au fost fără
semnificaţie statistică p= ,
. În urma aplicării testului Chi Square am observat că
pacienţii cu terapie cu GCI au şanse de
de ori mai mari faţă de cei fără această terapie,
pentru valori normale ale NOe. Pentru pacientii care primeau terapie cu compusi GCI am
decelat valori ale NOe de 31(30ppb atunci cand doza de corticoid a fost ≤
µgrame, in timp ce pentru pacientii care primeau doze mai mari de 200µgrame de
corticoid media valorilor NOe a fost de 21,5(19-30) ppb.
Din cei
pacienţi care nu au urmat terapie cu GCI,
au primit Montelukast. La
toţi aceşti pacienţi valoarea NOe a fost peste limita superioară a normalului
,
, p.p.b. . Nu am putut demonstra existenţa de diferenţe între lotul pacienţilor trataţi cu
Montelukast şi loturile pacienţilor trataţi cu GCI sau a celor care nu urmau nici un fel de
terapie (p=0,2). În urma aplicării testului Chi Square am demonstrat că bolnavii care
primesc asocierea Montelukast - GCI au şanse de 2,46 ori mai mari de a avea valori
normale ale NOe comparativ cu bolnavii care nu urmează o astfel de asociere.
Valorile medii ale NOe au fost mai ridicate la copiii cu AB care au prezentat valori
scăzute ale FEV1(27(9,25-44,75) p.p.b.). Analiza statistică a datelor nu a evidenţiat vreo
corelaţie între NOe şi FEV1 (r= -0,007/p=0,49). La copiii cu AB la care valorile MEF 50 au
fost scăzute s-au înregistrat concentraţii mai ridicate ale NOe 27(9,75-76,75) p.p.b.)
comparativ cu grupul de bolnavi la care valoarea acestui parametru spirometric a fost în
limite normale (20,5(9p.p.b. , diferenţele fiind semnificative statistic p= ,
.
Nivelul NOe la pacienţii care în luna premergătoare dozării NOe au prezentat un
episod de obstrucţie bronşică a fost mult mai ridicat comparativ cu cei care nu au
prezentat un episod de exacerbare (49±36,9 p.p.b. versus 19(9p.p.b. , între cele două
grupe de bolnavi formate diferenţele fiind totuşi fără semnificaţie statistică p= , .
Conform testului Chi Square valoarea NOe nu este influenţată de prezenţa sau absenţa
unui episod de obstrucţie bronşică în luna premergătoare determinării.
Din cei
pacienţi, la
s-au efectuat testări cutanate la diverşi alergeni, valorile
cele mai ridicate ale NOe fiind înregistrate la cei cu hiperergie cutanată la mucegai, iar
cele mai scăzute la cei cu hiperergie cutanată la graminee. Am observat, la majoritatea
claselor de alergeni testate existenţa diferenţelor semnificative statistic între mediile
valorilor NOe înregistrate respectiv valori ale p< ,
. Diferenţele nu s-au decelat în
cazul gramineelor p= ,
şi a mucegaiului p= , . În cadrul studiului de faţă nu am
demonstrat existenţa vreunei asocieri între prezenţa sensibilităţii cutanate la alergenii
testaţi şi valorile ridicate ale NOe.
Nu am putut demonstra existenţa unei asocieri între testarea cutanată şi nivelul
NOe. Doar la alimente se observă o tendinţă spre asociere p= . . Atunci când pacienţii
au fost stratificaţi în funcţie de nivelul NOe normal, crescut şi numărul de alergeni la
care testarea cutanată a fost pozitivă, am constatat la cei cu hiperergie cutanată la
respectiv alergeni o distribuţie aproximativ asemănătoare între cei cu valori normale şi
cei cu valori crescute ale acestui marker (3 alergeni: pacienţi, respectiv alergen:
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pacienţi . La cei cu sensibilizare la alergeni numărul pacienţilor cu valori crescute ale
NOe a fost mult mai mare vs pacienţi .
Întrucât unele date din literatură menţionează o relaţie între valoarea Ne şi Eo din
sânge pe de-o parte şi inflamaţia bronşică pe de altă parte, am studiat relaţia dintre aceste
celule sanguine şi NOe. Între nivelul Eo sangvine şi NOe nu am decelat prezenta vreunei
corelatii şi nici diferenţe semnificative statistic, in timp ce intre nivelul NOe şi nivelul Ne
din sânge am decelat existenţa unei corelaţii inverse într-un grad de asociere acceptabil
(r= -0,36/p=0,012).
Valorile medii ale NOe au fost asemănătoare la cei care asociază rinita alergică
comparativ cu cei la care nu este prezentă această comorbiditate (22(10-45,75) vs 20(1239,75)), iar aplicarea testului Chi Square a arătat că pentru pacienţii din lotul nostru de
studiu rinita alergică nu este un factor care ar putea influenţa valorile NOe (p=0,56).
Stratificarea pacientilor pe 3 categorii de vârstă a dus la identificarea unor
diferenţe semnificative statistic p= ,009) pentru valorile NOe inregistrate. Cele mai
scăzute valori al NOe au fost înregistrate la pacienţii cu vârste între 6-9 ani (18(11-41,25
p.p.b.), pe când cele mai ridicate au fost observate la bolnavii din categoria 15-18 ani
(59,1±50,3 p.p.b.). Între cei doi parametrii studiaţi nu s-a evidenţiat corelaţie
semnificativă statistic (r=0,17/p=0,06).
Aplicarea testului Chi Square ne-a aratat că sexul nu reprezintă un factor care
influenţează valoarea NOe p= , , OR= , -95%Cl 0,4-0,2).
4. Studiul 2
Studiul nostru a plecat de la ipoteza conform căreia analiza celularităţii sputei la
copilul cu AB oferă informaţii importante asupra procesului de inflamaţie bronşică din
căile respiratorii. Ipotetic, stabilirea tipului şi a procentului de celule din spută ar putea
duce la formularea cu mare probabilitate a diagnosticului de AB alergic dar în acelaşi
timp ar oferi informaţii asupra evoluţiei inflamaţiei bronşice în cursul tratamentului cu
GCI.
Obiectivele studiului au fost: stabilirea relaţiei dintre celularitatea sputei şi
numărul de Eo şi Ne din sânge precum şi cu parametrii spirometrici care evidenţiază
obstrucţia bronşică FEV1, MEF50), profilul celularităţii sputei la copilul cu AB alergic
comparativ cu cel nonalergic, stabilirea relaţiei dintre celularitatea sputei şi nivelul de
control al bolii, influenţa terapiei cu GCI asupra celularităţii sputei, evaluarea metodei de
provocare a sputei în termeni de rată a succesului, toleranţă şi reacţiile secundare.
Lotul de studiu a fost reprezentat de
pacienţi cu AB,
de sex feminin
, % şi
de sex masculin
, % , cu vârsta medie de , ± , ani. Am obţinut spută
pentru studiul celularităţii la 55 dintre cei
de pacienţi investigaăi rata de succes a
investigaţiei a fost de 82%). Cei mai mulţi pacienţi incluşi în studiu au prezentat o formă
parţial controlată a bolii
pacienţi – 45,4%) şi erau în curs de terapie cu GCI (34
pacienţi - 61,8%).
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Pe parcursul probei doar 11 copii
, % au prezentat reacţii adverse uşoare:
rinoree , % , strănut , % , tuse , % , scăderea FEV1 cu mai mult de % după
aerosolizare (4,4%). Aceste simptome au remis integral la terapia cu Salbutamol.
În cadrul studiului nostru în cele mai multe cazuri am observat prezenţa
fenotipului neutrofilic şi paucigranulocitic
pacienţi pentru fiecare categorie . Din
categoria pacienţilor cu fenotip neutrofilic cei mai mulţi din ) au prezentat un nivel
necontrolat al bolii, restul fiind cu un nivel parţial controlat
pacienţi şi controlat
pacienţi . Din categoria pacienţilor cu fenotip eozinofilic cei mai mulţi
din
au fost
cu AB parţial controlat în timp ce au fost cu AB controlat şi pacient cu AB necontrolat.
Pentru cele
fenotipuri de spută studiate am decelat prezenţa unor diferenţe
semnificative statistic ale mediilor pe grupe atunci când celula studiată a fost
reprezentată de Ne sau de Eo (p <0,001).
Celularitatea sputei la pacienţii cu obstrucţie bronşică (valori FEV1 ≤
% a
demonstrat prezenţa unui procent ridicat de Eo
, ± , % şi normal de Ne
, ± , % în timp ce pentru bolnavii cu funcţie respiratorie normală valori FEV1 >
% procentul celor două categorii de celule din spută a fost în limite normale (1(04,15)% pentru Eo, respectiv 45(20-69,25)% pentru Ne). Analiza obstrucţiei bronşice la
nivelul căilor respiratorii mici efectuată prin măsurarea MEF50 a evidenţiat valori mai
mari ale procentului de Ne şi normale ale celui de Eo la cei cu obstrucţie bronşică.
Media FEV1 după nebulizare creşte semnificativ statistic p= ,
în raport cu
media FEV1 anterior nebulizării de soluţii hipertone
, % iniţial versus , % final .
Din cei
pacienţi care au avut valoarea FEV1 scăzută după nebulizare, 12 au avut valori
reduse şi înainte de administrarea aerosolilor; din cei
pacienţi cu valori FEV 1 normale
postprovocare
au prezentat valori normale şi înainte de aerosolizare.
În funcţie de Eo din sânge, la cei cu valori normale < , x 3/µl) procentul de
Eo în spută a fost uşor crescute , ± , % . Bolnavii cu un nivel ridicat de Eo din sânge
au prezentat în spută procente normale ale Eo
-5) %).
Pacienţii cu AB atopic au prezentat un nivel al Eo din spută mult mai ridicat
15) comparativ cu bolnavii cu AB nonatopic (0(0- , % , între cele două loturi de
pacienţi decelându-se pentru mediile valorilor înregistrate, diferenţe semnificative din
punct de vedere statistic (p<0,001). Aplicarea testului Chi Square ne-a arătat că există
asociere între prezenţa atopiei şi Eo din spută, Eo din spută reprezentând un factor de
predicţie pentru atopie p< ,
.
Am decelat valori mult mai ridicate ale IgE totale la bolnavii care au asociat
astmului rinita alergică (266,7±210 UI/ml) comparativ cu bolnavii la care rinita alergică a
fost absentă (81,5(29-212) UI/ml). La lotul pacienţilor cu AB şi rinită alergică procentul
de Eo a fost mai mare (2,9±2,6) în comparaţie cu bolnavii cu AB fără această asociere
(2(0-14,25)% dar diferenţele nu sunt statistic semnificative. Prin aplicare testului Chi
Square am constatat că prezenţa rinitei alergice nu influenţează procentul de Eo din spută
(p=0,72).
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Atunci când pacienţii au fost stratificaţi în funcţie de nivelul procentual al
celulelor din spută studiate normal, crescut şi numărul de alergeni la care testarea
cutanată a fost pozitivă am constatat, pentru procentul de Eo, valori mult crescute la
pacienţii cu hiperergie cutanată la respectiv alergeni, în timp ce bolnavii cu testare
cutanată la sau mai mulţi alergeni au avut valori normale ale acestui tip de celulă din
spută.
Pentru procentul de Ne din spută am observat valorile cele mai ridicate ale
acestui tip celular la bolnavii care prezentau sensibilitate cutanată la sau mai mult de
alergeni testaţi în timp ce bolnavii cu sensibilitate cutanată pozitivă la alergen au avut
procente ale Ne din spută în limite normale, iar cei cu sensibilitate cutanată pozitivă la
alergeni au avut valori uşor crescute.
Întrucât datele din literatură menţionează la bolnavii cu AB valori crescute ale NOe
la cei cu infiltrat inflamator eozinofilic am studiat corelaţia dintre celularitatea sputei şi
concentraţia NOe. Subîmpărţind lotul de studiu în funcţie de valori normale respectiv
valori crescute ale NOe, nu am constatat diferenţe statistic semnificative pentru media Eo
din sputa exprimată procentual ,
-4,6)% vs 2,1 ±2,1%); nu a existat corelaţie statistic
semnificativă între cei doi parametrii analizaţi r=-0,29 ; p=0,17). În schimb valorile medii
ale Ne din spută, exprimate procentual, au fost mai mari la cei cu valori crescute ale NOe
(57,5±25,6% vs 46,2±21,4%), pentru aceste două variabile corelaţia directă fiind înalt
semnificativă r= , ; p= ,
.
Valorile cele mai mari pentru Eo din spută au fost înregistrate la cei cu AB parţial
controlat (6(3,75-24)%). Aplicarea testului Chi Square a demonstrat că există o asociere
semnificativă din punct de vedere statistic între procentul de Eo din spută şi nivelul de
control în sensul că un procent mai mic de , % al Eo în spută se asociază cu AB controlat
sau parţial controlat (p=0,018).
Valorile cele mai mari ale procentului de Ne din sputa au fost înregistrate în AB
necontrolat (64,6±30,7% , comparativ cu valorile pentru forma de boală parţial
controlată (46,2±20,1% , respectiv controlată 35±19,7% . Diferenţele celor categorii
de valori sunt statistic semnificative ( p=0,001). Conform Chi Square între procentul de
Ne din spută şi nivelul de control al bolii există o asociere semnificativă din punct de
vedere statistic. Un procent al Ne din spută < % se asociază cu AB controlat sau parţial
controlat (p=0,044).
Analiza statistică nu a evidenţiat diferenţe pentru procentul de Eo în spută la cei
trataţi cu GCI comparativ cu cei care nu au primit acest tratament (p=0,64). Deşi valorile
procentuale ale Ne sunt mai mari la cei fără terapie cu GCI 50,1±28,3 vs 42,6±21),
diferenţele nu sunt statistic semnificative p=0,32).
5. Concluzii generale
Teza de faţă aduce contribuţii importante într-un domeniu de mare actualitate,
respectiv aplicarea de manopere noninvazive dar care în acelaşi timp oferă informaţii
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fidele despre procesul inflamator bronşic la categoria de pacienţi cu AB şi vârsta
pediatrică.
Decelarea nivelului de NOe la copilul cu AB este o manoperă uşor de efectuat
care este cu succes utilizată la copiii cu AB de vârstă mică sau dificil de evaluat.
Rezultatele obţinute în cadrul tezei de faţă arată utilitatea acestei tehnici de investigare
nu numai în procesul de stabilire al diagnosticului de boala dar şi în cel de urmărire a
bolnavului urmărire atât a evoluţiei tabloului clinic dar şi a impactului pe care o anumită
terapie).
 valori medii ale NOe care depăşesc limita superioară a normalului la
pacienţii cu AB necontrolat. Aceste valori au fost semnificativ crescute comparativ cu
valorile înregistrate la pacienţii cu AB parţial controlat sau controlat
 valori scăzute ale NOe la pacienţii cu AB aflaţi în terapie GCI comparativ
cu pacienţii care nu urmau un astfel de tratament. Şansele ca pacienţii aflaţi în terapie GCI
să prezinte valori normale ale NOe au fost de
de ori mai mari raportat la pacienţii care
nu primeau această terapie, deşi diferenţele între valoriile medii ale celor două clase de
pacienţi nu au fost semnificative statistic
 prezenţa unui episod de obstrucţie bronşică în luna premergătoare
decelării nivelului de NOe a dus la obţinerea unor valori crescute ale acestui parametru în
comparaţie cu bolnavii care nu au avut un astfel de eveniment în antecedentele recente,
dar diferenţele între valoriile medii ale celor doua clase de pacienţi formate nu au fost
semnificative statistic
 in cazul unui rezultat pozitiv în urma testării cutanate am observat
asocierea de valori mari ale NOe, această observaţie fiind înregistrată la majoritatea
claselor de alergeni testaţi. Deşi am înregistrat valori medii mai mari ale NOe la categoria
pacienţilor cu AB şi valori ale IgE totale crescute, diferenţele între această clasă de
pacienţi şi clasa de bolnavi care au avut valori ale IgE totale normale nu au fost
semnificative statistic
 există o corelaţie slabă între intensitatea inflamaţiei din CR decelată cu
ajutorul NOe şi expresia clinică a AB. Deşi investigarea cu ajutorul testelor funcţionale
respiratorii este foarte importantă în procesul de evaluare a bolnavului cu AB,
determinarea NOe reprezintă o metodă adiţională de examinare a statusului inflamator.
Evaluarea celularităţii sputei recoltată în urma provocării cu ajutorul soluţiilor
hipertone reprezintă o alta metodă adjuvantă care aplicată împreună cu metodele uzuale
de evaluare ale copilului cu AB aduc un aport în plus de informaţii asupra statusului
inflamator al bolnavului evaluat. Cu ajutorul rezultatelor înregistrate în teza de faţă am
reuşit să confirmăm acest aspect, aplicarea acestei metode putând fi o alternativă a
metodelor uzuale de evaluare pulmonară folosite la copilul cu AB.
 rata de succes a manoperei de provocare a sputei a fost de %, reacţiile
adverse înregistrate fiind uşoare şi remisive după administrarea de Salbutamol
 pentru categoria de bolnavi cu AB la care spirometria a decelat valori
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caracteristice obstrucţiei bronşice am înregistrat modificări ale procentului de Eo
(procent crescut în cazul unor valori FEV1 scăzute şi Ne procent crescut în cazul unor
valori MEF50 scăzute din spută
 cuantificarea bolnavilor în funcţie de terenul alergic a dus la observarea
de valori ale Eo din sputa crescute comparativ cu bolnavii la care acest factor a lipsit,
diferenţele între cele două clase de pacienţi fiind semnificative statistic. La categoria de
bolnavi cu sensibilizare la pneumoalergeni, pentru cei cu hiperergie la părul de câine şi
praful de casa am înregistrat procente ale Eo in spută mult crescute
 copiii cu AB necontrolat au avut valori ale procentului de Ne din spută
mult mai ridicate comparativ cu valorile decelate la copiii cu AB parţial controlat şi
controlat.
Desi studiul de fata a demonstrat că sputa bolnavilor cu AB necontrolat este
bogată în Ne şi nu în Eo aşa cum cele mai multe cercetări ştiinţifice au arătat, există multe
lucrări ştiinţifice în literatura recentă care susţin importanţa acestei celule. Studiile
acestea au arătat că pacienţii cu AB necontrolat nu răspund favorabil la terapia
glucocorticoidă iar această observaţie s-ar datora prezenţei în spută a unui procent
ridicat de Ne. Rezultatele acestea au implicaţii asupra aspectului clinic de boală deoarece
terapia în cazul acestor pacienţi trebuie să fie schimbată.
În ceea ce priveşte decelarea unei corelaţii între cele două tehnici de evaluare
folosite în cadrul acestui studiu am reuşit stabilirea unei corelaţii directe între procentul
de Ne din spută şi valoarea NOe dar nu şi între valoarea NOe şi procentul de Eo din spută.
În concluzie rezultatele obţinute în cadrul studiului de faţă au implicaţii practice
asupra testării statusului inflamator la copilul cu AB aflat nu numai în perioada de control
a bolii dar şi în faza de boală necontrolată. Aplicate împreună cele două metode de
investigaţie pot să crească acurateţea unui diagnostic cert de boală şi pot fi facil utilizate
în monitorizarea evoluţiei bolii sub o anumită terapie.
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INTRODUCTION
Bronchial asthma (BA) is the most common chronic disease seen in iediatric age. Desiite
numerous studies, they have failed to elucidate much of the iathogenesis and drug classes available
within BA, and the incidence has increased dramatically in recent years, esiecially in develoied and
emerging countries. The management of BA in children is quite different comiared to that of an adult and
although they are many guides, in many cases this can be aiilied only iartially. Relatively frequently, the
disease irogresses to adulthood, with negative imiact on quality of life.
Lower airway inflammation is the essential modification of BA, and this irocess may be iresent in
iatients with an acceitable level of disease control. Highlighting bronchial inflammation, along with the
iresence of siecific symitoms and recurring bronchial obstruction variable tract irovides informations
for the diagnosis of AB. Since direct evidence of bronchial inflammation is iossible only with invasive
methods, there are concerns for finding noninvasive techniques for indirect detection of inflammation of
the lower resiiratory tract.
Two from the noninvasive tests to determine the bronchial inflammation are the level of nitric
oxide in exhaled air (rOe) and the study of siutum cellularity.
The investigation of an iatient with BA with the heli of siutum was the first method used to
highlight bronchial airway inflammation both for scientific and diagnostic reasons, a method that tends to
reilace bronchoalveolar lavage.
Establishment of rOe is another noninvasive method of investigation of the iediatric iatient used
much in recent years. Elevated rOe are directly correlated to the iresence of inflammation in the
bronchial iathways and in the iatient that is on the stage of disease control, aiiarently these high values
are iredictable for a future exacerbation.

CURRENT STATE OF KNOWLEDGE
The general iart of the thesis iresents the current theoretical issues regarding the investigation
of the iresence of bronchial inflammation in children with BA, focusing on the two methods used in the
study: rOe level detection and the study of siutum cellularity by induction.

PERSONAL CONTRIBUTIONS
1. Objectives
This thesis has iroiosed to investigate bronchial inflammation in children with BA using two
noninvasive methods: analysis of siutum cellularity by its induction using hyiertonic saline solutions and
determine the level of rOe. The results were correlated with a variety of other clinical and iaraclinical
iarameters which evaluate the child with BA. This iaier sought to establish the utility of these two
investigative methods not only in the diagnosis of BA but also in monitoring the disease irogression.
2. Methodology
This research was conducted in the Emergency Hosiital for Children, Cluj-raioca, III Pediatric
Clinic between July 2008 and March 2012, and included 110 children with a diagnosis of BA. The study
was observational and conducted with informed iarental consent and in accordance with the Ethics
Committee of the Emergency Hosiital for Children. The study groui consisted of 52 female iatients
(47.3%) and 58 males (52.7%) with the mean age of 10.07 ± 3 years.
The criterias for inclusion of iatients in the study were : definite diagnosis of BA, age between 618 years, the absence of characteristic manifestations of acute resiiratory tract infection in the last 6

weeks, iatients' ability to ierform aiiroiriate the maneuvers investigation, onsent of the iatient and
caregivers to iarticiiate in the study. There were excluded from the study iatients who were in a severe
exacerbation eiisode of the disease and who could not ierform adequate evaluation of the resiiratory
maneuvers.
The iatients included in the study were evaluated clinically (ihysical exam, the Asthma Control
Test questionnaire) and iaraclinically (determining the level of total IgE, serological level of Eo and re,
skin test for allergy, siirometry cellularity siutum and rOe).
Anamnesis insisted on the disease history and background theraiy, iresence / absence of
exacerbations or other resiiratory clinical manifestations in the iast 6 weeks, iersonal history of atoiy
characteristic (allergic rhinitis, atoiic dermatitis, sensitization to allergens in the environment).
Physical examination was ierformed comiletely to all systems, giving greater imiortance to the
resiiratory examination. Our study excluded iatients who in the iast 6 weeks iresented resiiratory tract
infections, and iatients who had signs of bacterial infection after laboratory tests (iositive C-reactive
irotein, erythrocyte sedimentation rate accelerated). We included in the study iatients who camed for an
exacerbation of the disease, but were able to correctly ierform siirometry and dosing rOe.
3. Study 1
We started from the iremise that the measure of rOe correlates with bronchial inflammation and
so hyiothetically the determination of this marker may indicate the role that the inflammatory irocess
ilays in the develoiment of clinical disease and may focus in establishing the diagnosis and monitoring of
the treatment.
In this study, we iroiosed the following objectives: to siecify the relationshii between rOe and
resiiratory function measured by siirometry in children with BA, to observe the rOe behavior in children
with allergic BA, the caiacity of rOe to aiireciate the control of the disease and the rOe effects on the GCI
dosage.
rOe dosation was ierformed in 110 iatients, 58 male (52.7%) and 52 female (47.3%) with mean
age of 10.07 ± 3 years (6-18), by using the rIOX MIrO Sweden device. Results were interireted according
to the iresence or not of glucocorticoids in the theraiy of the iatient. The highest roe values were
recorded in iatients with uncontrolled BA (52.1 ± 37.4 iib) while those with controlled and iartially
controlled were much lower - 17 (9.75-31 75) iib for iatients with controlled BA and 19 (11.25 to 32.75)
i.i.b. with iartially controlled BA. The differences between the mean values of roe detected for the three
grouis of iatients formed by the level of control were statistically significant (i = 0.035), and according to
the test Cramer V between the level of disease control and roe there is a correlation but without statistical
significance (r = 0.28 / i = 0.06).
Statistical analysis values of rOe of the 3 grouis of iatients formed after division by the level of
disease control showed the iresence of statistically significant differences between iatients with
controlled BA and uncontrolled BA (i = 0.039), resiectively AB controlled - AB iartially control (i =
0.039).
In the subgroui of iatients with elevated rOe, 32 iatients (45.7%) were not having any theraiy,
while 26 iatients (37.1%) were GCI theraiy and 12 iatients (17.2% ) were under treatment with
montelukast.
In iatients treated with GCI we recorded lower values of rOe (18.5 (10.5 to 31) i.i.b.) comiared
to those who did not receive such treatment (38.9 ± 31.8 i.i.b.). Differences between the mean values
obtained in the two grouis formed were not statistically significant (i = 0.09). After aiilying the Chi
Square test we observed that iatients with GCI theraiy are likely 32 times higher than those without this
theraiy for having rOe normal values. For iatients receiving theraiy with GCI comiounds we detected
values of rOe of 31 (30-32) iib when the dose of corticoid ≤200 μgrame, while for iatients receiving
higher than 200μgrame doses of corticoid the average of rOe was of 21.5 (19-30) iib.
Of the 46 iatients who were having GCI theraiy, 12 received Montelukast. rOe values in all
iatients were above the uiier limit of normal (29.5 (14.5 to 49) i.i.b.). We could not irove the existence
of differences between the groui of iatients treated with montelukast and the groui of iatients treated

with GCI or those who did not follow any theraiy (i = 0.2). After aiilying the Chi Square test we have
demonstrated that iatients receiving the combination Montelukast - GCI had 2.46 times higher chance of
having normal levels of rOe comiared to iatients who do not follow such an association.
rOe average values were higher in children with BA who iresented low FEV1 values (27 (9.25 to
44.75) i.i.b.). Statistical analysis of data did not reveal any correlation between rOe and FEV1 (r =
-0.007 / i = 0.49). In children with BA, values of MEF50 were lower than those with higher concentrations
of rOe (27 (9.75 to 76.75) iib) comiared with iatients where this iarameter was within normal limits
( 20.5 (9-37) iib), the differences being statistically significant (i = 0.008).
rOe level in iatients who in the month ireceding dosing rOe had had an eiisode of bronchial
obstruction was significantly higher comiared to those who did not show an exacerbation (49 versus 19 ±
36.9 iib (9-37) iib), between the two grouis of iatients formed the differences beeing not statistically
significant (i = 0.08). According to the Chi Square, rOe value are not influenced by the iresence or
absence of an eiisode of bronchial obstruction in the month ireceding the determination.
Of the 110 iatients of the study, to 45 we ierformed an allergic skin tests that was in all cases
iositive to various allergens, the highest values of rOe being recorded in those with cutaneous
hiiersensitivity to mold, and the lowest in those with cutaneous hiiersensitivity to grasses. We noticed in
most classes of allergens tested that there was a statistically significant difference between the mean
values of rOe recorded (resiectively i values <0.05). The differences were not detected in the case of
grasses (i = 0.133) and mildew (i = 0.1). In the iresent study we have not demonstrated any association
between the iresence of skin sensitivity to allergens tested and high levels of rOe.
We could not irove an association between skin test and the rOe levels. Only for food we
observed a tendency for association (i = 0.09). When iatients were stratified by the level of rOe (normal,
increased) and the number of allergens that the skin test was iositive, we found that those with skin
hiiersensitivity to 1 allergen and 3 allergens, a distribution roughly similar between those with normal
and those with elevated levels of this marker (3 allergens: 3 iatients and 1 allergen: 13 iatients). In those
with sensitization to 2 allergens the number of iatients with elevated rOe was much higher (9 vs 2
iatients).
As some data in the literature mentions a relationshii between re and Eo values in blood on the
one hand and bronchial inflammation on the other hand, we studied the relationshii between blood cells
and rOe. Between serological Eo and rOe we have not detected the iresence of any correlations and no
statistically significant differences, while between the rOe level and serological re we've detected a
reverse correlation an acceitable degree of association (r = -0.36 / i = 0.012).
rOe average values were similar in those who associated allergic rhinitis comiared to those who
did not iresent this comorbidity (22 (10 to 45.75) vs 20 (12 to 39.75)) and the aiilication of Chi Square
test showed that in iatients from our study groui, allergic rhinitis is not a factor that might influence the
rOe (i = 0.56).
After the stratification of iatients according to age in 3 grouis we observed statistically
significant differences (i = 0.009) in the rOe values recorded. The lowest values of rOe were recorded in
iatients aged between 6-9 years (18 (11 to 41.25 iib), while the highest were seen in iatients ranging
from 15-18 years (59.1 ± 50.3 iib). Between the two studied iarameters we found no statistically
significant correlation (r = 0.17 / i = 0.06). Aiilying the Chi Square test showed us that gender is not a
factor influencing the amount of rOe (i = 0.5, CI 0.4 to 0.2 OR = 1.01 to 95%).
4. Study 2
Our study started from the assumition that analyzing siutum cellularity in children with BA
irovides an imiortant information on the irocess of inflammation of the bronchial airways.
Hyiothetically, the tyie and the iercentage of cells in siutum could lead to the formulation with high
irobability of the diagnosis of allergic BA and at the same time would irovide information on the
develoiment of bronchial inflammation during treatment with GCI.
The objectives of these study were: the establishment of the relation between siutum cellularity
and the values of serological Eo and re and siirometry iarametres highlighting bronchial obstruction

(FEV1, MEF50), the irofile of siutum cellularity in children with allergic BA comiared to nonallergic BA,
the establishment of the cellularity siutum and level of disease control theraiy GCI influence on siutum
cellularity, evaluating the method of siutum challenge in terms of success rate, tolerance and side
reactions.
The study groui consisted of 67 iatients with BA, 28 females (41.8%) and 39 males (58.2%) with
a mean age of 10.4 ± 3.1 years. We obtained siutum cellularity for study in 55 of the 67 iatients
investigated (investigation success rate was 82%). Most iatients in the study exierienced a controlled
iartial form of the disease (25 iatients - 45.4%) and were under GCI theraiy (34 iatients - 61.8%).
During the investigation only 11 children (16.4%) had mild side effects: runny nose (7.4%),
sneezing (2.9%), cough (5.9%) decrease in FEV1 less than 12% by aerosol (4.4%). These symitoms
resolved fully after treatment with Salbutamol.
In our study in most cases we observed the iresence of neutroihilic ihenotyie and
iaucigranulocitic (16 iatients ier groui). In the category of the neutroihilic ihenotyie of iatients the
majority (8 of 16) showed a level of uncontrol disease, the remainder being iartially controlled (4
iatients) and controled (4 iatients). In the category of iatients with eosinoihilic ihenotyie the most (10
of 14) were iartially controlled BA while 3 were controlled BA and 1 iatient with uncontrolled BA. For the
4 ihenotyies of siutum study, we have revealed the iresence of statistically significant differences when
the cell media groui studied was reiresented by re or Eo (i <0.001).
Siutum cellularity in iatients with bronchial obstruction (FEV1 values ≤ 80%) demonstrated the
iresence of a high iercentage of Eo (29.6 ± 31.5%) and normal re (46.8 ± 22.1%) while for iatients with
normal resiiratory function (FEV1 values> 80%) the iroiortion of the two tyies of cells in siutum was in
the normal range (1 (0 to 4.15)% for Eo and 45 (20 to 69.25)% for re ). Analysis of bronchial obstruction
in the small airways ierformed by measuring MEF50 showed higher values of iercentage of re and the Eo
normal in those with bronchial obstruction.
Media FEV1 after nebulization was statistically significant increase (i = 0.045) comiared with the
average FEV1 in the beginning of the nebulisation of hyiertonic solutions (90.21% versus 93.46% initial
final). Of the 17 iatients who had low FEV1 value after nebulization, 12 had low values before the
administration of the aerosols; of the 37 iatients with normal FEV1 values after nebulisation 34 had
normal values before aerosolization.
According to serological Eo in those with normal levels (<0.16 x 103 / ml), the Eo iercentage of
siutum was slightly elevated (2.9 ± 4.9%). Patients with high serological Eo had normal Eo siutum
iercent (2 (0-5)%).
Patients with atoiic BA showed a level much higher in siutum Eo (5 (0-15) comiared to iatients
with nonatoiic BA (0 (0-0.25)%) and between the two grouis of iatients we discovered averages values,
significant differences statistically (i <0.001). The aiilication of the Chi Square test showed us that there
is association between the iresence of atoiy and siutum Eo, siutum Eo reiresenting a iredictory factor
for atoiy (i <0.001 ).
We detected much higher values of total IgE in iatients who have asthma associated with allergic
rhinitis (266.7 ± 210 IU / ml) comiared to iatients that without allergic rhinitis association (81.5 (29212) IU / ml) . In the groui of iatients with BA-allergic rhinitis association, the iercentage of siutum Eo
was higher (2.9 ± 2.6) comiared to iatients without this association (2 (0 to 14.25)% but the differences
were not statistically significant. After Chi Square test aiilication we found that the iresence of allergic
rhinitis is not influence by the iercentage of siutum Eo (i = 0.72).
When iatients were stratified by the iercentage of cells in siutum (normal, increased) and the
number of iositive allergens in the skin test we found the iercentage of Eo much higher in iatients with
hiiersensitivity in 1 and 2 allergens, while iatients with iositiv sensitivity to 3 or more allergens had
normal iercentage cell in the siutum.
For the iercentage of re siutum we noticed the highest values in iatients iresenting with skin
sensitivity to 3 or more than 3 allergens tested while iatients with skin sensitivity iositive to 1 allergen
had a iercentage of siutum re normal and those with iositive skin sensitivity to 2 allergens were slightly
elevated.

Since the literature mentions in iatients with BA elevated rOe values in those with eosinoihilic
inflammatory infiltrate, we studied the correlation between the concentration of siutum cellularity and
rOe. After Subdividing the study groui by normal and elevated rOe we found no statistically significant
differences for media of Eo siutum exiressed as a iercentage (1,8 (0 to 4.6)% vs 2.1 ± 2.1%) ; there was
no statistically significant correlation between the two iarameters analyzed (r = -0.29; i = 0.17). Instead
siutum re mean values, exiressed as a iercentage, were higher in those with elevated rOe (57.5 ± 25.6%
vs 46.2 ± 21.4%) and for these two variables we found a direct correlation highly significant (r = 0.67; i =
0.001).
The highest values for siutum Eo were recorded in iatients with iartially controlled BA (6 (3.75
to 24)%). The Chi Square test showed that there was a statistically significant association between the
iercentage of siutum Eo and the level of control in the sense that a smaller iercentage of 2.5% of Eo in
siutum is associated with controlled or iartially controlled BA (i = 0.018).
The highest values of the iercentage of siutum re has been recorded in uncontrolled BA (64.6 ±
30.7%) comiared with the values for iartially controlled (46.2 ± 20.1%) and controlled ( 35 ± 19.7%)
forms of the disease. The differences of the three tyies of values are statistically significant (i = 0.001).
According to Chi Square between the iercentage of siutum re and the level of control of the disease there
is an statistically significant association. re siutum iercentage <47% is associated with controlled or
iartially controlled BA (i = 0.044).
Statistical analysis revealed no differences for Eo iercentage in siutum in iatients treated with
GCI comiared with those who did not receive this treatment (i = 0.64). Although the values are higher in
those without theraiy GCI (50.1 ± 28.3 vs 42.6 ± 21), the differences are not statistically significant (i =
0.32).
5. General Conclusions
This thesis makes an imiortant contributions in an area of great interest - the aiilication of
noninvasive maneuvers but at the same time that irovides accurate information about bronchial
inflammatory irocess in the category of iediatric iatients with BA.
The detection of rOe levels in children with BA is an easy evaluation that is successfully used in
young children with BA. The results obtained in this thesis show the usefulness of this technique for
investigating not only in determining the diagnosis of disease but also in iatient tracking (tracking both
the develoiment and the clinical iicture of the imiact that a given theraiy).
• rOe average values exceeding the uiier limit of normal in iatients with uncontrolled BA. These
values were significantly increased comiared to those recorded in iatients with controlled or iartially
controlled BA
• rOe low levels in iatients with BA treated with GCI comiared to iatients who were not
following such treatment. The chances that iatients with GCI theraiy to irovide normal levels of rOe
were 32 times higher comiared to iatients who did not receive this theraiy, although the differences
between the average value of the two classes of iatients were not statistically significant
• the iresence of an eiisode of bronchial obstruction in the ireceding month shows rOe levels
much higher comiared with iatients who did not have such an event in recent history, but the differences
between the average value of the two classes of iatients formats were not statistically significant
• in the case of a iositive result in skin testing we noticed high levels of rOe, this observation was
recorded in most classes of allergens tested. Although we recorded higher average values of rOe in BA
iatients and elevated total IgE values, the differences between this class and the class of sick iatients who
had normal total IgE values were not statistically significant
• There is a weak correlation between the intensity of the inflammation detected by rOe and the
clinical exiression of BA. While investigating BA using iulmonary function tests is very imiortant in the
evaluation of the iatient with this disease, the determination of rOe is an additional method for
examining the inflammatory status.
Evaluarea celularităţii siutei recoltată în urma irovocării cu ajutorul soluţiilor hiiertone
reirezintă o alta metodă adjuvantă care ailicată îmireună cu metodele uzuale de evaluare ale coiilului cu

AB aduc un aiort în ilus de informaţii asuira statusului inflamator al bolnavului evaluat. Cu ajutorul
rezultatelor înregistrate în teza de faţă am reuşit să confirmăm acest asiect, ailicarea acestei metode
iutând fi o alternativă a metodelor uzuale de evaluare iulmonară folosite la coiilul cu AB.
 rata de succes a manoierei de irovocare a siutei a fost de 82%, reacţiile
adverse înregistrate fiind uşoare şi remisive duiă administrarea de Salbutamol
 ientru categoria de bolnavi cu AB la care siirometria a decelat valori
caracteristice obstrucţiei bronşice am înregistrat modificări ale irocentului de Eo (irocent crescut în
cazul unor valori FEV1 scăzute) şi re (irocent crescut în cazul unor valori MEF50 scăzute) din siută
 cuantificarea bolnavilor în funcţie de terenul alergic a dus la observarea
de valori ale Eo din siuta crescute comiarativ cu bolnavii la care acest factor a liisit, diferenţele între cele
două clase de iacienţi fiind semnificative statistic. La categoria de bolnavi cu sensibilizare la
ineumoalergeni, ientru cei cu hiierergie la iărul de câine şi iraful de casa am înregistrat irocente ale Eo
in siută mult crescute
 coiiii cu AB necontrolat au avut valori ale irocentului de re din siută
mult mai ridicate comiarativ cu valorile decelate la coiiii cu AB iarţial controlat şi controlat.
Desi studiul de fata a demonstrat că siuta bolnavilor cu AB necontrolat este bogată în re şi nu în
Eo aşa cum cele mai multe cercetări ştiinţifice au arătat, există multe lucrări ştiinţifice în literatura recentă
care susţin imiortanţa acestei celule. Studiile acestea au arătat că iacienţii cu AB necontrolat nu răsiund
favorabil la teraiia glucocorticoidă iar această observaţie s-ar datora irezenţei în siută a unui irocent
ridicat de re. Rezultatele acestea au imilicaţii asuira asiectului clinic de boală deoarece teraiia în cazul
acestor iacienţi trebuie să fie schimbată.
În ceea ce iriveşte decelarea unei corelaţii între cele două tehnici de evaluare folosite în cadrul
acestui studiu am reuşit stabilirea unei corelaţii directe între irocentul de re din siută şi valoarea rOe
dar nu şi între valoarea rOe şi irocentul de Eo din siută.
În concluzie rezultatele obţinute în cadrul studiului de faţă au imilicaţii iractice asuira testării
statusului inflamator la coiilul cu AB aflat nu numai în ierioada de control a bolii dar şi în faza de boală
necontrolată. Ailicate îmireună cele două metode de investigaţie iot să crească acurateţea unui
diagnostic cert de boală şi iot fi facil utilizate în monitorizarea evoluţiei bolii sub o anumită teraiie.
Evaluation of siutum cellularity after induction by using hyiertonic solutions is another method
aiilied in association with usual methods of assessment of children with BA that brings an additionally
contribution of information to the iatient's inflammatory status. Using the results achieved in this thesis
have been unable to confirm that this method may be an alternative to the usual methods used in children
with iulmonary BA.
• success rate of labor challenge siutum was 82%. Thr recorded side effects were mild and
resolved following administration of Salbutamol
• for the category of iatients with BA in which the siirometry values were characteristic for
bronchial obstruction we discovered changes in the iercentage of siutum Eo (increased iercentage with
low FEV1 values) and re (increased iercentage values for low MEF50)
• quantify iatients by allergic ground led to increased siutum Eo values comiared with iatients
in which this factor was absent, the differences between the two classes of iatients being statistically
significant. In the category of iatients with sensitization to ineumoalergens, for those with
hiiersensitivity to dog hair and house dust we recorded high iercentages of siutum Eo
• children with uncontrolled BA had values of re siutum much higher comiared to those
detected in children with iartially controlled and controled.
Although the iresent study demonstrated that iatients with uncontrolled BA have a siutum rich
in re and not in Eo as most scientific research has shown there are many recent scientific literature
suiiorting the imiortance of this cell. These studies have shown that iatients with uncontrolled BA does
not resiond favorably to glucocorticoid theraiy and this observation was due to the iresence of a high
iercentage of siutum us. These results have imilications for theraiy because of the clinical disease in
these iatients must be changed.

Regarding the detection of a correlation between the two valuable techniques used in this study
we managed to establish a direct correlation between the iercentage of siutum re and rOe values but
not between rOe values and Eo siutum iercentage.
In conclusion the results obtained in the iresent study have iractical imilications on testing the
inflammatory status in children with BA not only during disease control but also in the uncontrolled ihase
of the disease. Aiilied together the two methods of investigation can increase the accuracy of a definite
diagnosis of disease and can be easily used to monitor disease irogression in a certain theraiy.

