


© Medycyna Praktyczna, Kraków 2004

redakcja
Aldona Mikulska-Pyrczak 
dr med. Jacek Mrukowicz

projekt graficzny
Łukasz Łukasiewicz

DTP
Tomasz Śmigla

druk
Drukarnia Poligrafica, Kraków

ISBN 83-7430-002-7

Wydawnictwo Medycyna Praktyczna
ul. Krakowska 41
31-066 Kraków
tel. (12) 293 40 00; fax (12) 293 40 10
http://mp.pl, e-mail: listy@mp.pl



Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy

W ramach II części programu edukacyjnego „Astma u dzieci” organizowanej 
pod patronatem Medycyny Praktycznej przez firmę GlaxoSmithKline przed-
stawiamy Państwu 10 przykładów – przypadków klinicznych, z jakimi czę-
sto spotykamy się w naszej praktyce lekarskiej. 

Prezentujemy często występujące sytuacje dotyczące pacjentów z dolegliwo-
ściami ze strony układu oddechowego, aby zaproponować rozwiązywanie 
problemów klinicznych w oparciu o zalecenia międzynarodowych grup 
ekspertów (GINA, BTS, ARIA), literaturę tematu, zalecenia zawarte w I czę-
ści programu, a także własne doświadczenie. Omówione sytuacje kliniczne 
to autentyczne historie chorób naszych pacjentów, których dobór został po-
dyktowany częstością ich występowania, a niekiedy także kontrowersyjno-
ścią. Na ich wybór wpłynęły także problemy, z jakimi trafiają do nas pacjen-
ci kierowani przez pediatrów, lekarzy rodzinnych, a także specjalistów. 

Granice kompetencji lekarza rodzinnego (lub pediatry) i lekarza specjalisty 
rzadko są ostro od siebie oddzielone. Choć często w przedstawionych opi-
sach przedstawialiśmy postępowanie specjalisty, wydaje się nam, że warto, 
aby lekarz pierwszego kontaktu znał motywy postępowania specjalisty 
(który zresztą może zaproponować inną strategię postępowania niż przed-
stawiona).

Nie chcielibyśmy, aby przedstawione postępowanie było traktowane 
jako jedynie słuszne czy też uznane za polecany schemat działania. 
W podejmowanych przez nas wyborach postępowania diagnostyczno-
-leczniczego kierowaliśmy się zarówno wiedzą medyczną, jak i kryterium 
ekonomicznym. Dlatego też w krótkim komentarzu po każdym przykładzie 
klinicznym staramy się uzasadnić, dlaczego obraliśmy takie, a nie inne roz-
wiązanie.

Podkreślić należy, że przedstawiamy obraną strategię postępowania w gabi-
necie (POZ lub we współpracy ze specjalistą), a nie np. w izbie przyjęć czy 
na oddziale, gdzie gama wykonywanych zwykle badań jest szersza. Pragnie-
my zwrócić uwagę na to, jak należy postąpić w danym momencie, a co 
można wykonać na dalszym etapie. Z tego powodu zarówno listy badań 
dodatkowych, jak i listy rozpoznań różnicowych ograniczone są do kilku 
najważniejszych (najbardziej prawdopodobnych/najczęstszych) pozycji. 
Dobór leczenia jest oczywiście także przedmiotem pewnego wyboru, który 
pokrótce staraliśmy się uzasadnić. 

Niniejsze opracowanie adresujemy do lekarzy Podstawowej Opieki Zdro-
wotnej. Chcielibyśmy, aby przypadki te stały się pretekstem do wymiany 
doświadczeń między lekarzami POZ a specjalistami, wspólnego omówie-
nia i przedyskutowania postępowania w podobnych sytuacjach. Od naszej 
współpracy zależy powodzenie w leczeniu dzieci chorych na astmę. Mamy 
nadzieję, że praktyczne zilustrowanie codziennych problemów ułatwi słu-
chaczom postępowanie w podobnych sytuacjach. 

Autorzy





Spis treści

1. Wywiad ......................................................................................................... 7

2. Dziecko z obturacją oskrzeli...................................................................... 13

3. Dziecko z dolegliwościami w wywiadzie ................................................. 27

4. Zasady zmniejszania intensywności leczenia............................................ 33

5. Niepoprawna technika inhalacji ................................................................ 38

6. Niesystematyczne stosowanie leków......................................................... 50

7. Zaostrzenie astmy ...................................................................................... 57

8. Nieprawidłowe rozpoznanie ..................................................................... 70

9. Astma u niemowląt i małych dzieci........................................................... 80

10. Leczenie astmy u kobiet w ciąży ............................................................. 91





Astma u dzieci 7

Wywiad

Wstęp

Dokładnie i szczegółowo zebrany wywiad z reguły naprowadza lekarza na 
rozpoznanie astmy oskrzelowej, pomaga w ustaleniu stopnia ciężkości choro-
by oraz określeniu czynników odpowiedzialnych za występowanie zaostrzeń.

Opis przypadku (cz. 1.)

Chłopiec w wieku 7 lat:

� od 2. roku życia nawracające epizody zapalenia oskrzeli bez gorączki, 
w okresie jesienno-zimowym (od października do stycznia) nieżyt nosa; 

� po wysiłku suchy kaszel i świszczący oddech (ok. 2 razy w tygodniu 
– zależnie od aktywności);

� od około miesiąca kaszel w nocy (ok. godz. 1.00), 1–2 razy w tygodniu;

� dotychczasowe leczenie: doraźnie antybiotyki, ostatnio leki mukolityczne;

� badanie przedmiotowe: podczas hiperwentylacji nieco wydłużony wy-
dech; drożność nosa zmniejszona.

Zadanie 1. Zaproponuj postępowanie:

1. uzupełnienie wywiadu
2. oznaczenie całkowitego stężenia IgE w surowicy
3. oznaczenie stężenia alergenowoswoistych IgE (mleko, roztocze) w surowicy
4. oznaczenie stężenia białka C-reaktywnego (CRP) w surowicy, ocena 

stężenia chloru w pocie (test potowy)
5. zdjęcie RTG klatki piersiowej w projekcji przednio-tylnej

Omówienie zadania 1.

Kolejnym etapem postępowania powinno się stać wykonanie badań dia-
gnostycznych, w tym celu konieczne jest jednak uzyskanie bardziej precy-
zyjnych informacji o przebiegu choroby dziecka. Ułatwią one zaplanowanie 
niezbędnych badań diagnostycznych, które dostarczą najwięcej istotnych 
danych oraz ustalenie rozpoznania. 

Zebranie wywiadu należy rozpocząć od pytań dotyczących dolegliwości, 
które według rodziców są najważniejsze (tzn. są powodem zgłoszenia się do 
lekarza). Rodzicom i dziecku (szczególnie nastolatkom) należy pozwolić opo-
wiedzieć o dolegliwościach i występujących objawach, a następnie starać się 
zadawać pytania uwzględniające najważniejsze dla rozpoznania informacje.

Pytania, na które należy odpowiedzieć w diagnostyce astmy 
(wg wytycznych GINA 2003):
1. Czy u pacjenta wystąpiły napad lub nawracające napady świszczą-

cego oddechu?
2. Czy u pacjenta występuje niekiedy w nocy męczący kaszel?
3. Czy po wysiłku fi zycznym występuje u pacjenta świszczący oddech 

lub kaszel?
4. Czy u pacjenta występują świszczący oddech, uczucie ściskania 

klatki piersiowej lub kaszel po ekspozycji na alergeny wziewne lub 
zanieczyszczenia powietrza?

5. Czy pacjent skarży się, że przeziębienia „schodzą na płuca” lub 
trwają dłużej niż 10 dni?

6. Czy objawy ustępują pod wpływem właściwego leczenia przeciw-
astmatycznego?
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Wywiad powinien zawierać wszystkie standardowe elementy. W przypadku 
dzieci podczas pierwszej wizyty powinien on dodatkowo obejmować nastę-
pujące informacje dotyczące:

� obecnej choroby dziecka,

� innych objawów niekoniecznie związanych z obecną chorobą,

� przeszłości chorobowej dziecka,

� rozwoju dziecka,
 - okres przedporodowy, 
 - poród,
 - okres noworodkowy, niemowlęcy,
 - sposób żywienia,

� szczepień,

� leków,

� wywiadu rodzinnego,

� wywiadu społecznego i ekonomicznego,

� różnych zagadnień (zaplanowanie następnych wizyt lekarskich, proble-
my szkolne, problemy z zachowaniem itp.),

� analizy dotychczasowych wyników badań i książeczki zdrowia dziecka.

Opis przypadku (cz. 2.)

Uzupełnienie wywiadu dostarczyło następujących informacji na temat 
chłopca:

� w okresie niemowlęcym chorował na atopowe zapalenie skóry, prawdo-
podobnie związane z alergią na białko mleka krowiego (nie przeprowa-
dzono testu prowokacji pokarmowej);

� wielokrotnie chorował na infekcyjne zapalenia dróg oddechowych 
w okresie, gdy nie chorował nikt z bliskich krewnych;

� w godzinach porannych wstawaniu z łóżka towarzyszy kichanie „salwa-
mi”, po którym pojawia się wyciek wodnistej wydzieliny z nosa;

� od 3. roku życia uczęszczał do przedszkola, z czym rodzice wiązali jego 
częste zachorowania; najczęściej rozpoznawano zapalenie oskrzeli lub 
płuc; przeciętnie ok. 8 razy w roku leczono go antybiotykami; 

� nigdy nie stosowano leków rozszerzających oskrzela;

� ojciec choruje na alergiczny nieżyt nosa i jest z tego powodu leczony;

� w mieszkaniu jest dużo wykładzin, dywanów, mebli tapicerowanych, 
a chłopiec ma pościel wypełnioną pierzem; w jego pokoju znajduje się 
także duża kolekcja pluszowych zabawek.

Zadanie 2. Na podstawie zebranego wywiadu zaproponuj 
wstępne rozpoznanie:

1. astma oskrzelowa sporadyczna
2. astma oskrzelowa przewlekła lekka
3. astma oskrzelowa przewlekła umiarkowana
4. nawracające zapalenie oskrzeli
5. alergiczny całoroczny nieżyt nosa 

Omówienie zadania 2.

W przypadku opisanego chorego duża częstotliwość objawów, ich wystę-
powanie poza okresami zwiększonej zapadalności na infekcyjne zapalenia 
dróg oddechowych, dodatni wywiad atopowy (osobniczy i rodzinny) oraz 
obecność objawów przy braku cech zakażenia układu oddechowego prze-
mawiają za rozpoznaniem astmy. Na podstawie zebranego wywiadu wydaje 
się, że stopień ciężkości choroby oscyluje pomiędzy astmą przewlekłą lekką 
a umiarkowaną. Rozstrzygające znaczenie może mieć badanie czynnościo-
we i ewentualne monitorowanie szczytowego przepływu wydechowego 
(PEFR) w celu określenia wskaźnika jego zmienności – o ile chłopiec po-
prawnie dokona pomiaru.
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Na podstawie wywiadu można także przypuszczać, że chłopiec choruje na 
alergiczny nieżyt nosa, prawdopodobnie całoroczny. Poranne objawy mogą 
mieć związek z uczuleniem na alergeny roztoczy kurzu domowego.

Astma oskrzelowa może wystąpić w każdym wieku, ale w przypadku astmy 
dziecięcej bardzo często współistnieje z alergicznym nieżytem nosa (lub jest 
przez niego poprzedzana). Lekarz, zbierając wywiad, powinien pamiętać 
o możliwości współistnienia tych chorób.2 

Bardzo ważną czynnością wstępną, podczas zbierania wywiadu, jest do-
kładne ustalenie charakterystyki objawów klinicznych, takich jak duszność, 
świszczący oddech, napadowy kaszel. Zawsze należy zapytać o ich często-
tliwość, czas trwania, nasilenie, występowanie objawów w dzień i w nocy, 
sezonowość, liczbę i ciężkość zaostrzeń. Ułatwi to ustalenie stopnia ciężko-
ści astmy i monitorowanie jej przebiegu.

� W astmie sporadycznej objawy występują rzadziej niż raz w tygo-
dniu, a zaostrzenia są krótkotrwałe, natomiast objawy nocne nie 
pojawiają się częściej niż raz w miesiącu.

� W astmie przewlekłej lekkiej objawy występują częściej niż raz 
w tygodniu, ale nie codziennie. Objawy nocne pojawiają się czę-
ściej niż 2 razy w miesiącu, ale nie co tydzień.

� W astmie przewlekłej umiarkowanej objawy występują codziennie, 
zaostrzenia mogą zaburzać sen i utrudniać normalną dzienną ak-
tywność dziecka, natomiast objawy nocne występują co najmniej 
raz w tygodniu.

� W astmie przewlekłej ciężkiej objawy występują codziennie, za-
ostrzenia są częste i bardzo często występują objawy nocne; duże 
nasilenie objawów prowadzi do znacznego ograniczenia aktywno-
ści fi zycznej dziecka.

W monitorowaniu przebiegu choroby szczególnie istotne są pytania o po-
czątek dolegliwości (wiek dziecka), zaobserwowane przez rodziców czyn-
niki nasilające (zakażenie wirusowe, wysiłek fizyczny, kontakt z alergenem 
[np. zabawa z kotem]) i łagodzące objawy. Ustalając czynniki prowokujące 
objawy, należy zwrócić uwagę na wpływ alergenów środowiskowych – ich 
identyfikację może ułatwić informacja o wyposażeniu mieszkania (szcze-
gólnie sypialni), sezonowości i periodyce dobowej objawów. Objawy ca-
łoroczne związane są najczęściej z alergenami roztoczy kurzu domowego, 
pleśni lub odzwierzęcymi (w tym także karaluchów). Należy uwzględnić 
możliwość ekspozycji na potencjalne czynniki wywołujące objawy alergii 
w domu, sąsiedztwie, u często odwiedzanych krewnych lub innych osób 
(znajomych, opiekunki), w przedszkolu lub szkole. Należy uwzględnić rów-
nież możliwość biernego przenoszenia alergenów (np. kota) na odzieży, 
zabawkach i innych sprzętach, z którymi dziecko ma kontakt. Trzeba też 
zapytać o reakcję na silne zapachy, zimne powietrze, dym tytoniowy, perfu-
my, dezodoranty i inne nieswoiste bodźce, która jest wskaźnikiem znacznej 
nieswoistej nadreaktywności oskrzeli. 

Duża liczba zaostrzeń często ma związek z uczęszczaniem do żłobka lub 
przedszkola. Informacja, czy objawy zapalenia dróg oddechowych wystę-
powały tylko u pacjenta, czy także chorowali najbliżsi krewni lub inni do-
mownicy, jest ogromnie przydatna w retrospektywnej analizie potencjalnych 
przyczyn zaostrzeń. Niekiedy udaje się na podstawie wywiadu uzyskać 
informację o zastosowanej przez rodziców „prowokacji” alergenowej – jeżeli 
objawy, takie jak nieżyt nosa, kichanie, duszność, pojawiają się w tych sa-
mych okolicznościach (np. w czasie wizyty u babci, która ma kota). Dobry-
mi obserwatorami okazują się zwłaszcza ci rodzice, którzy sami odczuwają 
podobne dolegliwości. 

Należy także ocenić wpływ objawów na sposób spędzania wolnego czasu, 
aktywność fizyczną, naukę, udział w zajęciach wychowania fizycznego, 
hobby, a także powiązać objawy występujące na spacerze czy wycieczce 
z kalendarzem pylenia dla danego regionu geograficznego. 
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Reasumując, większość pytań zadawanych w trakcie rozmowy z rodzicami 
dziecka zmierza do ustalenia potencjalnych czynników ryzyka astmy. 

Tabela 1. Potencjalne czynniki ryzyka astmy oskrzelowej (GINA 2003)

Potencjalne czynniki ryzyka astmy

czynniki osobnicze

� predyspozycja genetyczna

� atopia

� nadreaktywność oskrzeli

� płeć

� rasa i(lub) czynniki etniczne

czynniki środowiskowe

czynniki mające wpływ na rozwój astmy u osób predysponowanych

� alergeny występujące wewnątrz pomieszczeń

 roztocze kurzu domowego

 alergeny zwierząt

 alergen karaluchów

 grzyby pleśniowe i drożdżopodobne

� alergeny środowiska zewnętrznego

 pyłki roślin

 grzyby pleśniowe i drożdżopodobne

� czynniki zawodowe o działaniu uczulającym

� dym tytoniowy

 bierne palenie tytoniu

 czynne palenie tytoniu

� zanieczyszczenie powietrza

 zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

 zanieczyszczenia powietrza wewnątrz pomieszczeń

� zakażenia układu oddechowego

 hipoteza „higieniczna”

� zarażenia pasożytnicze

� status społeczno-ekonomiczny

� wielkość rodziny

� dieta i stosowane leki

� otyłość

czynniki wyzwalające zaostrzenia astmy i(lub) powodujące utrzymywanie się 
objawów

� alergeny występujące w powietrzu atmosferycznym i wewnątrz pomieszczeń (p. wyżej)

� zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i wewnątrz pomieszczeń

� zakażenia układu oddechowego

� wysiłek fi zyczny i hiperwentylacja

� zmiany pogody

� dwutlenek siarki

� pokarmy, dodatki do żywności, leki

� bardzo silne wyrażanie emocji

� dym tytoniowy (narażenie czynne i bierne)

� czynniki drażniące, np. aerozole używane w gospodarstwie domowym, opary farb

W grupie najmłodszych dzieci dużym problemem jest różnicowanie i ana-
liza objawów występujących w trakcie obturacji oskrzeli, do której docho-
dzi podczas infekcyjnych zapaleń dróg oddechowych. W retrospektywnej 
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analizie przyinfekcyjnej obturacji oskrzeli należy zapytać o dotychczasowy 
sposób leczenia i jego skuteczność (w grupie najmłodszych dzieci) ze 
szczególnym uwzględnieniem odpowiedzi na leczenie lekami rozszerzają-
cymi oskrzela. Pytania o skuteczność tych leków, dawkę i drogę podania 
powinny się znaleźć w każdym wywiadzie. Tabela 2. ułatwia różnicowanie 
astmy oskrzelowej i obturacji przyinfekcyjnej.

Tabela 2. Różnicowanie astmy oskrzelowej i obturacji oskrzeli towarzyszącej infekcyjnym 
zapaleniom dróg oddechowych (obturacji przyinfekcyjnej)

astma obturacja przyinfekcyjna

początek objawów u połowy dzieci po 1. rż. zwykle w 1. rż.

wywiad rodzinny w kierunku 
alergii

często dodatni zwykle ujemny

wywiad osobniczy w kierunku 
alergii

często dodatni ujemny

testy skórne zwykle silnie dodatnie 
(>3 mm)

zwykle ujemne

stężenie IgE często duże zwykle prawidłowe

świsty/obturacja często, także bez objawów 
zakażenia

tylko z objawami 
zakażenia

zmienność PEFR* >20% <20%

próba rozkurczowa** dodatnia ujemna

alergeny zaostrzają przebieg bez związku

rokowanie niepewne ustępuje do 6. rż.

PEFR (peak expiratory fl ow rate) – wskaźnik szczytowego przepływu wydechowego 
(wynik pomiaru PEF wyrażony w l/min)

* Możliwa do oceny u dzieci współpracujących, zwykle ok. po 4. rż.

** Możliwa do orientacyjnej oceny także u dzieci niewspółpracujących podczas 
osłuchiwania klatki piersiowej stetoskopem

U dzieci starszych leczonych lekami rozszerzającymi oskrzela ważną infor-
macją jest dobowe zapotrzebowanie na β2-mimetyki o krótkim działaniu 
(ich zużycie). Duże zapotrzebowanie na te leki w ciągu doby świadczy 
o braku kontroli astmy. Każdy objaw podany przez chore dziecko lub zrela-
cjonowany przez rodziców (opiekunów) należy uwzględnić w diagnostyce 
różnicowej, dlatego też wszechstronny wywiad powinien być uzupełniony 
elementami diagnostyki różnicowej (RTG, badania analityczne, konsultacje 
specjalistyczne). 

Wywiad rodzinny dotyczący zarówno rodziny matki, jak i ojca chorego 
dziecka powinien uwzględniać występowanie innych chorób alergicznych 
i genetycznych u krewnych. W wywiadzie rodzinnym pytamy także o stan 
zdrowia rodziców, ich nałogi oraz stan zdrowia rodzeństwa. 

W kompletnym wywiadzie pediatrycznym nie powinno zabraknąć pytań 
o okres przedporodowy, poród i okres noworodkowy, informacji o dotych-
czasowym sposobie żywienia dziecka, o jego rozwoju, przebytych choro-
bach, hospitalizacjach, zabiegach chirurgicznych, szczepieniach ochronnych, 
reakcjach nadwrażliwości, odczynach polekowych i poszczepiennych.

Wywiad społeczny winien zawierać informacje, na których podstawie lekarz 
stworzy sobie obraz funkcjonowania rodziny, środowiska dziecka (uwzględ-
niając otoczenie, np. sąsiedztwo zakładów przemysłowych, produkcyjnych, 
autostrady), możliwości finansowych rodziny, co może mieć wpływ na 
dobór leków lub urządzeń pomocniczych (miernik PEFR [pikflometr], przy-
stawka objętościowa). Bardzo ważnym elementem tej części wywiadu są 
informacje dotyczące organizacji życia w rodzinie, panującej w niej atmos-
fery, problemów oraz postaw wychowawczych rodziców wobec przewlekle 
chorego dziecka. Lekarz powinien wyrobić sobie pogląd, w jakim stopniu 
rodzina może aktywnie współuczestniczyć w leczeniu. 
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W czasie kolejnych wizyt dziecka, u którego rozpoznano astmę 
oskrzelową, należy poszerzyć wywiad o dodatkowe pytania: 

� Czy badanie czynnościowe wykonane było w okresie pogorszenia, 
czy też dopiero po wyleczeniu?

� Czy dziecko przyjmuje leki i dokonuje pomiaru PEFR w obecności 
rodziców?

� Czy występują objawy niepożądane stosowanych leków?

� Jaka jest odpowiedź na zastosowane leczenie farmakologiczne?

� Czy i w jakim stopniu chory lub jego rodzice stosują się do zaleceń 
lekarskich?

� Jakie są ich obawy związane ze stosowanym aktualnie lub po-
przednio leczeniem?

� Czy poprawny jest sposób wykonywania pomiaru PEFR i odnotowy-
wania wyników, a także technika przyjmowania leków (należy to 
sprawdzić)?

� Czy rodzice dziecka dysponują pisemnym planem leczenia zaostrzeń?

Znajomość środowiska dziecka, uwarunkowań rodzinnych, nawet przy-
padkowe okazje do obserwowania ważnych objawów, a przede wszystkim 
ciągłość opieki – dają lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej (pediatrze 
pierwszego kontaktu lub lekarzowi rodzinnemu) znacznie większe szanse 
na wczesne rozpoznanie choroby niż specjaliście alergologowi czy pulmo-
nologowi. 

Główne tezy1,2,3

1. Szczegółowo zebrany od rodziców i(lub) dziecka wywiad z reguły naprowadza lekarza na rozpoznanie 
astmy oskrzelowej i w większości przypadków pozwala ustalić czynniki odpowiedzialne za występowanie 
zaostrzeń choroby, a także jej ciężkość. Ustalenie ciężkości choroby jest podstawą zaplanowania leczenia.

2. W grupie dzieci najmłodszych, niepotrafi ących wykonać badań czynnościowych i oceny wskaźnika szczy-
towego przepływu wydechowego (PEFR), stopień ciężkości choroby ustala się na podstawie wywiadu 
i badania przedmiotowego.

3. U dzieci starszych stopień ciężkości choroby ustala się na podstawie wywiadu i badania przedmiotowego 
oraz wyników badań czynnościowych, w tym oznaczeń PEFR.

4. Szczegółowy wywiad jest podstawą do zaplanowania dalszej diagnostyki alergologicznej (testy skórne, 
oznaczenie alergenowoswoistych IgE, cytogram nosa).

5. Zbierając wywiad, lekarz powinien uwzględnić bardzo częste współistnienie alergicznego nieżytu nosa 
i astmy alergicznej. 

6. Astma najczęściej rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie, ale odróżnienie jej od innych podobnie ob-
jawiających się chorób występujących w tym okresie życia na podstawie samego wywiadu jest wyjątkowo 
trudne i wymaga od lekarza przeprowadzenia bardzo wnikliwej diagnostyki różnicowej.

Piśmiennictwo:

1. Brytyjskie wytyczne postępowania w astmie. Med. Prakt. 2003; 7–9.

2. ARIA-raport. Alergiczny nieżyt nosa i jego wpływ na astmę. Med. Prakt. 
wyd. specj. 2002; 7.

3. Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy. Raport 
NHLBI/WHO. Med. Prakt. wyd. specj. 2002; 6.

Prawidłowe odpowiedzi: 
Zadanie 1.: 1
Zadanie 2.: 3, 5 
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Dziecko z obturacją oskrzeli

Wstęp

Poniższy przypadek kliniczny ilustruje rolę badań czynnościowych w ustala-
niu rozpoznania astmy u dziecka z objawami ze strony dolnych dróg odde-
chowych oraz znaczenie diagnostyki alergologicznej w określaniu etiologii 
tych objawów.

Potwierdzenie odwracalności obturacji ułatwia rozpoznanie astmy oskrzelo-
wej dzięki obiektywizacji oceny objawów ze strony układu oddechowego. 
Wymaga dwukrotnego wykonania badania drożności oskrzeli (przed poda-
niem leku rozszerzającego oskrzela i po jego inhalacji) w okresie występo-
wania objawów.

Podłoże atopowe jest czynnikiem ryzyka rozwoju astmy u większości dzieci 
i młodzieży. Ustalenie roli atopii wymaga wykonania alergenowych testów 
skórnych, rzadziej innych badań alergologicznych.

Opis przypadku (cz. 1.)

Chłopiec 7-letni: 

� od 2. rż. zapalenia oskrzeli (bez gorączki) w okresie jesienno-zimowym, 
po których przez około 3 tygodnie utrzymywał się kaszel; obecnie kaszle 
rano (ok. raz w tygodniu) i niekiedy po wysiłku; 

� od października ubiegłego roku stale utrzymuje się nieżyt nosa, nocą 
uczucie zatkania nosa; rano kicha, czyści nos (wydzielina śluzowa);

� leczenie: ambroksol w syropie, woda morska w aerozolu donosowym; 
podczas zakażeń antybiotyki;

� badanie przedmiotowe: nos o zmniejszonej drożności z zaleganiem wy-
dzieliny; osłuchowo nad płucami szmer pęcherzykowy (podczas spokoj-
nego oddychania), podczas hiperwentylacji wydech nieco wydłużony, 
rozsiane pojedyncze świsty. 

Zadanie 1. Podaj najbardziej prawdopodobną przyczynę 
obserwowanych dolegliwości:

1. nawracające infekcyjne zapalenia układu oddechowego
2. wrodzony niedobór immunologiczny
3. mukowiscydoza
4. astma oskrzelowa
5. alergiczny nieżyt nosa

Zadanie 2. Zaproponuj dalsze postępowanie:

1. uzupełnienie wywiadu
2. ocena OB, stężenia białka C-reaktywnego (CRP) w surowicy, miana anty-

streptolizyny O (ASO)
3. wykonanie spirometrii z oceną odwracalności obturacji oskrzeli 
4. przepisanie leków przeciwkaszlowych
5. oznaczenie stężenia immunoglobulin w surowicy (klasy IgA, IgM, IgG i IgE)
6. test potowy 
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Omówienie zadań 1. i 2.

Najbardziej prawdopodobną przyczyną opisanych dolegliwości jest astma 
oraz alergiczny nieżyt nosa. Dysponując powyższymi danymi, nie można 
z całkowitą pewnością wykluczyć pozostałych rozpoznań, ale ich prawdo-
podobieństwo jest mniejsze. 

Proponowane rozpoznanie może zostać potwierdzone badaniami dodatko-
wymi, spośród których najistotniejsze jest badanie spirometryczne z oceną 
odwracalności obturacji oskrzeli. Pomocne może być uzupełnienie wywiadu 
o dodatkowe informacje, dotyczące w szczególności atopii osobniczej (np. 
zmiany skórne) i w rodzinie dziecka, a także narażenia na pospolite, silne 
alergeny.

Opis przypadku (cz. 2.)

� Nie obserwowano zmian skórnych. Kaszel jest suchy, utrzymuje się zwy-
kle po kilka minut. W nocy nasilenie ma miejsce zwykle między 1.00 
a 4.00 nad ranem.

� W nocy często chrapie. Niekiedy skarży się na świąd nosa lub podniebienia.

� Siostra matki choruje na astmę, prawdopodobnie chorowała na nią także 
już nieżyjąca babcia ze strony matki. 

� Dom wilgotny, zagrzybiony, bez zwierząt. 

Zadanie 3. Jakie wnioski wynikają z oceny wyniku badania 
spirometrycznego oraz danych z wywiadu?

1. nadal konieczne jest przeprowadzenie diagnostyki różnicowej, ponieważ 
taki wynik spirometrii może odpowiadać każdej z wymienionych jedno-
stek chorobowych

2. dziecko choruje na astmę
3. wynik spirometrii wyklucza rozpoznanie astmy
4. ponieważ dziecko choruje na astmę, ma także alergiczny nieżyt nosa
5. aby rozpoznać alergiczny nieżyt nosa, konieczna jest diagnostyka alergo-
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Rys. 1. Krzywa przepływ–objętość + próba odwracalności obturacji

N B1 B1%N B2 B2%N B2%B1
FEV1 1,54 1,2 78% 1,51 98% 126
FVCEX 1,91 1,64 86% 1,81 95% 110
PEF 3,67 2,80 76% 3,60 98% 129
MEF75 3,33 2,69 81% 3,35 101% 125
MEF50 2,35 1,54 66% 2,33 99% 151
MEF25 1,20 0,95 79% 1,16 97% 122
FEV1%FVCEX 73% 86%
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Omówienie zadania 3.

W badaniu czynnościowym stwierdza się niewielkiego stopnia zaburzenie 
wentylacji typu obturacyjnego, w pełni odwracalne po podaniu β2-mimety-
ku. Taki wynik potwierdza rozpoznanie astmy.

W celu oceny, czy dolegliwości ze strony górnych dróg oddechowych (oraz 
astma) mają związek z podłożem atopowym, konieczne jest przeprowadze-
nie diagnostyki alergologicznej.

Zadanie 4. Jakie postępowanie diagnostyczne zaproponujesz na 
obecnym etapie:

1. monitorowanie PEFR
2. punktowe testy skórne
3. oznaczenie alergenowoswoistych IgE w surowicy
4. oznaczenie całkowitego stężenia IgE w surowicy
5. badanie cytologiczne błony śluzowej nosa
6. rozpoczęcie leczenia glikokortykosteroidem donosowo i ocena efektu po 

2 tygodniach

Omówienie zadania 4.

W celu ustalenia, czy podłożem dolegliwości jest atopia, wskazane jest wy-
konanie punktowych testów skórnych. Tylko u niektórych pacjentów w ra-
zie uzyskania ich ujemnego wyniku i w obecności sugestywnego wywiadu 
celowe może być oznaczenie całkowitego stężenia IgE w surowicy lub 
wykonanie badania cytologicznego wydzieliny z nosa. Wynik dodatni (duże 
stężenie IgE lub eozynofilia w cytologii nosa – po wykluczeniu innych przy-
czyn wzrostu) może wówczas wskazywać na rzadko występujący alergen 
i skłaniać do bardziej szczegółowej diagnostyki; p. dalej).

Oznaczenie stężenia alergenowoswoistych IgE w surowicy może być uza-
sadnione w razie niemożności wykonania punktowych testów skórnych. 
Monitorowanie PEFR jest niecelowe, ponieważ rozpoznanie astmy już usta-
lono (w oparciu o próbę odwracalności obturacji), a ciężkość astmy u opi-
sywanego chorego nie uzasadnia konieczności monitorowania choroby 
pomiarami tego wskaźnika. 
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Opis przypadku (cz. 2.)

Zadanie 5. Które alergeny uznasz za najważniejsze 
w patogenezie choroby (przyczynowe)? Zaproponuj rozpoznanie:

1. astma sporadyczna
2. astma przewlekła lekka
3. astma umiarkowana
4. alergiczne niesezonowe zapalenie błony śluzowej nosa
5. przerost migdałków

Zadanie 6. Jakie postępowanie zaproponujesz?

1. glikokortykosteroid wziewny w małej dawce
2. glikokortykosteroid donosowo
3. kromony donosowo
4. kromony wziewnie
5. lek przeciwhistaminowy doustnie

Karta testów skórnych  

Nazwisko i imię. . M.S. . . . . . . . . . .                       Wiek . . 7 lat. . 

1. Histamina (1:1000)                                           7. Pyłki drzew II      

                     5 x 5
5 x 5

11 x 5

brzoza  .  .  .  .  .  . 
 

buk  .  .  .  .  .  .  .

 2. Płyn kontrolny                         dąb   .  .  .  .  .  .  .

 

                      �     platan  .  .  .  .  .  . 

3. Roztocze kurzu domowego 8. Pyłki traw I        

                     5 x 7    kosówka  .  .  .  .  .  .
 

kupkówka  .  .  .  .  .     

4. Sierść I 

rajgras  .  .  .  .  .  .  .  . 

      kot  .  .  . 5 x 7 ps.     
tymotka  .  .  .  .  .  .  .

 

chomik  .  .  . .  . 

 

      świnka m. .  .  .  .

 

      królik .  .  .  .  .

9. Pyłki chwastów      5 x 5

10 x 10

 

      pies .  .  . 
bylica  .  .  .  .  .  .

 

5. Sierść II    3 x 2

2 x 2   pokrzywa  .  .  .  .  

 

      koń .  .  .  .  . 

mniszek   .  .  .  .  . 

 

      krowa  .  .  .  .  

babka  .  .  .  .  .  . 

      owca .  .  .  .  . 

10. Pleśnie I    � 

      świnia .  .  .  .  .

fusarium .  .  .  .  .                  

alternaria  .  .  .  .  .

                      aspergillus  .  .  .  .  .

                      mucor  .  .  .  .  .

                      penicilium  .  .  .  .  .

                      pullularia  .  .  .  .  .

                      rhizopus  .  .  .  .  .

  

      koza .  .  .  .  .  

 

6. Pyłki drzew I    

Inne: . . . . . . . . 

                                   

  botrytis  .  .  .  .  .

 

      olcha .  .  .  .  . 

 

       leszczyna .  .  .  .  .

           

      topola .  .  .  .  .

 

      
wiąz .  .  .  .  .                     

wierzba .  .  .  .  . 

11. Pleśnie II    
 

helminthosporium  .  .  .  .  .  

cladosporium .  .  .  .  . 

curvularia .  .  .  .  .

wiechlina  .  .  .  .  .  .

kostrzewa  .  .  .  .  .  .

Rys. 2. Karta wyników punktowych testów skórnych
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Omówienie zadań 5. i 6.
Powyższy przykład ilustruje przydatność pomiarów spirometrycznych oraz 
miejsce diagnostyki alergologicznej w ustalaniu przyczyny dolegliwości u dziec-
ka z objawami ze strony układu oddechowego. Rozpoznanie astmy zostało 
ustalone na podstawie dodatniego wyniku próby odwracalności obturacji, 
natomiast stwierdzenie uczulenia na roztocze (korespondujące z opisywanymi 
przez rodziców i dziecko objawami) oraz sierść kota pozwoliło uznać aler-
giczny nieżyt nosa za najbardziej prawdopodobne rozpoznanie współistniejące. 

Omówienie

Objawy kliniczne astmy (np. epizody kaszlu, świstów czy duszności) nie 
są swoiste dla tej choroby, lecz mogą występować również w innych cho-
robach układu oddechowego. W związku z tym badanie przedmiotowe 
często pozostawia wątpliwości odnośnie do stanu układu oddechowego. 
Świszczący oddech pojawia się dopiero przy obturacji oskrzeli, wiążącej 
się ze zmniejszeniem przepływów wydechowych o co najmniej ¼ (odpo-
wiadającej zmniejszeniu FEV1 czy PEFR o 27–30%1). Jednak nawet dużego 
stopnia izolowane zwężenie drobnych oskrzeli nie prowadzi do słyszalnych 
świstów – pojawiają się one w takiej sytuacji jako następstwo zapadania 
dużych oskrzeli przy forsownym wydechu.2 Warto podkreślić, że część pa-
cjentów ma zaburzone odczuwanie duszności – pojawia się dopiero przy 
znacznym nasileniu obturacji oskrzeli.3

Badania czynnościowe układu oddechowego dostarczają ilościowej, obiek-
tywnej informacji o stanie układu oddechowego.4 Polegają na pomiarach 
wielkości fizycznych (objętość, ciśnienie, przepływ i skład gazów), cha-
rakteryzujących stan układu oddechowego. Ułatwiają interpretację skarg 
chorego i obserwowanych objawów, w szczególności jeśli dane uzyskane 
z wywiadu, badania przedmiotowego oraz innych badań dodatkowych nie 
pozwalają na jednoznaczną ocenę pacjenta. 

Porównanie uzyskanego wyniku z wartościami należnymi („normami”) po-
zwala ocenić, czy wynik mieści się w granicach wartości prawidłowych, oraz 
ustalić rodzaj i stopień ewentualnego zaburzenia. Zestawienie z pomiarami 
uzyskanymi wcześniej u tego samego pacjenta pozwala prześledzić przebieg 
zaburzenia w czasie (ocenić efekt leczenia lub postęp choroby). 

W rozpoznawaniu i monitorowaniu astmy kluczowe znaczenie ma badanie 
drożności oskrzeli, ewentualnie uzupełnione testami motorycznymi oskrzeli 
(próba odwracalności obturacji, test prowokacji nieswoistej). Wykonanie 
badania czynnościowego dostarcza istotnych informacji dodatkowych uzu-
pełniających wynik badania lekarskiego. Pozwala:

� obiektywnie ocenić obecność obturacji,

� ocenić miejsce obturacji i jej nasilenie,

� ocenić ilościowo odwracalność obturacji.

Dla oceny stanu układu oddechowego największe znaczenie ma spirometria 
i badanie maksymalnych przepływów wydechowych, ponieważ te metody 
pomiarowe są stosunkowo łatwo dostępne i powszechnie znane. Klasyczne 
badanie spirometryczne polega na pomiarze objętości i pojemności płuc-
nych. Metodą spirometryczną możliwy jest pomiar objętości powietrza 
wdychanego bądź wydychanego przez pacjenta (tzw. objętości mobilnych, 
wchodzących w skład pojemności życiowej, VC). Rejestracja krzywej prze-
pływ–objętość wymaga wykonania przez badanego manewru oddecho-
wego, którego istotą jest maksymalny wydech (najszybciej – i do końca), 
poprzedzony najgłębszym wdechem (a więc do poziomu całkowitej pojem-
ności płuc, TLC). W związku z tym badanie jest możliwe tylko u pacjentów 
współpracujących w dostatecznym zakresie. Kształt i proporcje krzywej są 
wynikiem współdziałania wielu czynników, jak siła mięśni wydechowych, 
ciśnienie w jamie opłucnej, wielkość oporu przepływu. 
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� Wystąpienie obturacji oskrzeli wiąże się ze zmniejszeniem maksy-
malnych przepływów. 

� Przy obturacji obejmującej centralne drogi oddechowe zmiany 
dotyczą głównie takich wskaźników, jak szczytowy przepływy wyde-
chowy (PEF) czy maksymalny przepływ wydechowy na poziomie 75% 
VC (MEF75).

� Przy obturacji obwodowej zaburzenie dotyczy części środkowej 
i końcowej krzywej przepływ–objętość (maksymalny przepływ 
wydechowy na poziomie 50% i 25% VC – MEF50, MEF25, przepływ 
środkowowydechowy – MMEF). Krzywa przybiera charakterystyczny 
„wklęsły” kształt.

Zmniejszenie przepływów wydechowych prowadzi do zmniejszenia ilości 
powietrza wydmuchiwanego w jednostce czasu. Maleje wówczas wartość 
najczęściej ocenianego wskaźnika, jakim jest FEV1 (nasilona pierwszo-
sekundowa objętość wydechowa), czyli objętość powietrza wydmuchiwana 
przez badanego w ciągu pierwszej sekundy. Przydatność tego wskaźnika 
wynika z dużej powtarzalności oraz czułości wykrycia zaburzenia drożności 
oskrzeli centralnych oraz obwodowych. Pomiar PEFR za pomocą prostego 
miernika (pikflometru) bywa traktowany jako namiastka oceny FEV1, ale 
parametry te nie są zamienne, choć u osób dorosłych (zwłaszcza zdrowych) 
dobrze ze sobą korelują (p. wytyczne GINA). Sawyer5 wykazał, że ocena 
stopnia ciężkości astmy w oparciu o te wskaźniki daje odmienne wyniki. 
U osób z nasiloną obturacją (zwłaszcza obwodową) pomiar PEFR często 
daje wyniki zawyżone, niewiele odbiegające od normy. Oznacza to, że 
pomiar PEFR wykazuje małą czułość wykrycia obturacji obwodowej – może 
być prawidłowy pomimo zwężenia oskrzeli.6 W zaleceniach ekspertów 
dotyczących leczenia astmy u dzieci7 zwrócono uwagę, że u dzieci przy-
wiązuje się zbyt dużą wagę do pomiarów PEFR, co wynika z przeniesienia 
do pediatrii pewnych obserwacji poczynionych u dorosłych. U młodszych 
dzieci (<5.–7. rż.) pomiar ten cechuje się małą wiarygodnością8 i wybitną 
zależnością od współpracy. 

Uzyskane wyniki pomiarów FEV1 (lub PEFR) mogą być pomocne w ustala-
niu stopnia ciężkości astmy.

Analiza krzywej przepływów wydechowych (krzywa przepływ–objętość) do-
starcza więcej informacji o stanie dróg oddechowych niż pomiar tylko FEV1 
czy szczytowego przepływu wydechowego (PEFR), ponieważ jest wzboga-
cona o dane dotyczące poziomu rozciągnięcia płuc, na jakim dany przepływ 
został zmierzony. Uwzględnia całość krzywej maksymalnego wydechu, 
a szczególne znaczenie ma przedstawienie jej części końcowej. U chorych 
na astmę najbardziej istotna jest analiza części wydechowej krzywej.

W obecności obturacji obwodowej (zwłaszcza szybko występującej) czę-
sto pojawia się ograniczenie forsownej pojemności życiowej (VC) poprzez 
zwiększenie objętości zalegającej (RV). Jeśli pojemność życiowa ulegnie 
zmniejszeniu, współczynnik Tiffeneau (FEV1%VC) nie odzwierciedla w pełni 
obturacji oskrzeli i może pozostać prawidłowy. Zjawisko to obserwuje się 
nierzadko podczas zaostrzenia astmy.

W placówkach dysponujących odpowiednim sprzętem możliwe jest 
wykonywanie także innych badań oceniających stan układu oddechowego 
(np. pomiaru oporu dróg oddechowych, podatności itd.), a w ośrodkach 
specjalistycznych – badanie dzieci przedszkolnych, np. metodą oscylacji 
wymuszonych.

Za pomocą badań czynnościowych możliwe jest wykonanie innych testów 
diagnostycznych: 

� ilościowej oceny odwracalności obturacji, co umożliwia ustosunkowanie 
się do podejrzenia astmy, a u pacjenta z potwierdzoną astmą – ocenę 
udziału komponenty skurczowej; 

� oceny stopnia reaktywności nieswoistej oskrzeli, co może być etapem 
różnicowania z innymi jednostkami chorobowymi bądź próbą obiektywi-
zacji ciężkości astmy i(lub) skuteczności leczenia. 
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Próba odwracalności obturacji polega na ocenie poprawy drożności oskrzeli 
pod wpływem leków (zwykle szybko działającego β2-mimetyku podanego 
wziewnie). Wykonuje się ją u pacjentów z nieprawidłowym wynikiem bada-
nia czynnościowego (z obturacją) lub u których występują objawy klinicz-
ne. Można ją także wykonać u pacjenta z prawidłową drożnością oskrzeli 
i bez objawów, ale najbardziej prawdopodobnym wynikiem jest nieznaczna 
zmiana wskaźników. Pomiar spirometryczny powtarza się 15–20 minut po 
podaniu krótko działającego β2-mimetyku. Próba ma ważne znaczenie dia-
gnostyczne – znamienna odwracalność obturacji przemawia za rozpoznaniem 
astmy. Najczęściej stosowanym kryterium odwracalności obturacji po poda-
niu β2-mimetyku jest zwiększenie FEV1 o co najmniej 15% wartości wstępnej 
(kryterium ERS9) lub 12% przy wzroście wskaźnika o minimum 200 ml (kry-
terium ATS10). Próbę odwracalności można też przeprowadzić za pomocą pik-
flometru – za dodatni uznajemy wzrost o co najmniej 15%.4 U małego dziecka 
poprawę można ocenić jakościowo poprzez osłuchiwanie płuc, choć metoda 
ta jest nieprecyzyjna. 

Brak znamiennej poprawy nie jest bezspornym dowodem braku odwracal-
ności obturacji i nie wyklucza rozpoznania astmy. Konieczne jest uwzględ-
nienie wielkości obturacji wstępnej oraz specyfiki zastosowanej metody 
pomiarowej. Poprawa drożności może na przykład dotyczyć tylko drobnych 
oskrzeli, które w niewielkim stopniu wpływają na wartość danego wskaź-
nika (np. pomiar PEFR lub oporu dróg oddechowych). O niewątpliwym 
braku odwracalności można mówić tylko wtedy, gdy wstępnie stwierdzono 
znacznego stopnia obturację, a ocena reakcji na lek została dokonana za 
pomocą badań czynnościowych oceniających całość dróg oddechowych. 

Ujemny wynik próby rozkurczowej nie wyklucza rozpoznania astmy.

Tabela 1. Klasyfi kacja ciężkości astmy na podstawie obrazu klinicznego przed leczeniem4

stopień 1 – astma sporadyczna

� objawy rzadziej niż 1 raz w tygodniu 

� zaostrzenia krótkotrwałe

� objawy nocne nie częściej niż 2 razy w miesiącu

– FEV1 ≥80% wartości należnej lub PEF ≥80% wartości maksymalnej dla chorego

– zmienność PEF lub FEV1 <20%

stopień 2 – astma przewlekła lekka

� objawy częściej niż 1 raz w tygodniu, ale rzadziej niż 1 raz dziennie

� zaostrzenia mogą zaburzać sen i utrudniać dzienną aktywność

� objawy nocne częściej niż 2 razy w miesiącu

– FEV1 ≥80% wartości należnej lub PEF ≥80% wartości maksymalnej dla chorego

– zmienność PEF lub FEV1 20–30%

stopień 3 – astma przewlekła umiarkowana

� objawy występują codziennie

� zaostrzenia mogą zaburzać sen i utrudniać dzienną aktywność

� objawy nocne częściej niż 1 raz w tygodniu

� konieczność inhalacji krótko działającego β2-mimetyku codziennie

– FEV1 60–80% wartości należnej lub PEF 60–80% wartości maksymalnej dla 
chorego

– zmienność PEF lub FEV1 >30%

stopień 4 – astma przewlekła ciężka

� objawy występują codziennie

� częste zaostrzenia

� częste objawy nocne

� ograniczenie aktywności fi zycznej

– FEV1 ≤60% wartości należnej lub PEF ≤60% wartości maksymalnej dla chorego

– zmienność PEF lub FEV1 >30%
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Najczęstsze przyczyny fałszywie ujemnego wyniku testu 
odwracalności obturacji 

� niewielki stopień obturacji wstępnej lub jej brak

� przyjęcie leków rozszerzających oskrzela przed badaniem

� zbyt mała dawka leku rozszerzającego oskrzela 
(lub zła technika podania)

� niewłaściwa metoda oceny drożności oskrzeli

� obturacja związana z mechanizmami innymi niż skurcz mięśni 
gładkich oskrzeli (obrzęk, naciek lub wydzielina)

W przypadku mocnego podejrzenia astmy i uzyskania ujemnego wyniku 
próby odwracalności obturacji u pacjenta z nieprawidłowym wynikiem ba-
dania spirometrycznego można uciec się do próby podania glikokortykoste-
roidów ogólnie w dawce 1–2 mg/kg prednizonu przez 10–14 dni (wyjątkowo 
nawet do 4 tygodni). Próba przeprowadzana dość często u dorosłych, nato-
miast wyjątkowo rzadko w pediatrii ze względu na działania niepożądane 
tych leków – o jej zastosowaniu powinien zdecydować specjalista (po prze-
prowadzeniu diagnostyki różnicowej i wykluczeniu innych przyczyn wystę-
powania objawów). Jej alternatywą może być podanie choremu glikokor-
tykosteroidu wziewnego i leku z grupy β-mimetyków oraz ponowna ocena 
(kliniczna i spirometryczna) po 2–4 tygodniach. Uzyskanie jednoznacznej 
poprawy ex iuvantibus (klinicznej i w obiektywnej ocenie drożności oskrze-
li) przemawia za rozpoznaniem astmy oskrzelowej i uzasadnia rozpoczęcie 
leczenia przewlekłego. Próbnego leczenia nie należy stosować dłużej 
niż kilka tygodni! 

Wykonanie próby odwracalności obturacji u dziecka leczonego z powodu 
astmy umożliwia ocenę skuteczności stosowanej terapii.

Problemem niezależnym od ustalenia rozpoznania astmy i oceny stopnia 
jej ciężkości jest określenie jej postaci. Aktualnie proponowana klasyfikacja 
etiologiczna uwzględnia podział astmy na niealergiczną (dawniej 
– wewnątrzpochodną) oraz alergiczną (dawniej – zewnątrzpochodną), 
w której wyróżniamy postacie IgE-zależną (atopową) i IgE-niezależną.11 
Jest to podział etiopatogenetyczny, bez związku z podziałem na stopnie 
ciężkości. Pełne rozpoznanie powinno ujmować zarówno stopień 
ciężkości astmy (w omawianym przypadku: przewlekła lekka), jak i jej 
postać (alergiczna IgE-zależna). Ustalenie postaci niekiedy wpływa na 
sposób leczenia astmy (immunoterapia swoista), a ustalenie roli alergii 
ma znaczenie dla profilaktyki oraz postępowania w przypadku chorób 
współistniejących, w szczególności nieżytu nosa. U dzieci zdecydowanie 
najczęściej występuje astma alergiczna IgE-zależna.

Ustalając postać astmy, wskazane jest wykonanie badań, które mogą wy-
kazać obecność alergii IgE-zależnej. Niekiedy już wywiad pozwala ustalić 
czynniki, które mogą być prawdopodobną przyczyną choroby, ale wyma-
ga potwierdzenia badaniami dodatkowymi, (ponieważ zbieżność czasowa 
może być myląca). Jeśli ekspozycja jest epizodyczna, sugestywne jest stwier-
dzenie występowania związku objawów np. z kontaktem ze zwierzęciem 
lub pobytem w mieszkaniu obfitującym w pewne alergeny.

Pomocnicze znaczenie ma stwierdzenie atopii osobniczej (w wywiadzie, 
badaniu przedmiotowym) lub rodzinnej (wywiad). U niektórych chorych 
alergia rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie, nierzadko inną manife-
stacją narządową od obecnej – alergią pokarmową, atopowym zapaleniem 
skóry lub alergicznym nieżytem nosa (tzw. marsz alergiczny). Występowa-
nie w rodzinie chorób o podłożu atopowym zwiększa ryzyko alergii układu 
oddechowego u pacjenta, choć ujemny wywiad rodzinny nie wyklucza 
obecności alergii. 

Ponieważ badanie przedmiotowe może dostarczyć argumentów na rzecz 
atopii osobniczej, u pacjenta zgłaszającego się z powodu kaszlu lub duszno-
ści ważne jest zbadanie stanu skóry (zwłaszcza w miejscach typowych dla 
zmian alergicznych), błony śluzowej nosa czy spojówek.
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W celu wykrycia dyskretnych zaburzeń drożności oskrzeli podczas badania 
lekarskiego wskazane jest osłuchiwanie pacjenta podczas wykonywania 
forsownych manewrów oddechowych, zwłaszcza forsownego wydechu. 
Mogą wówczas ujawnić się dyskretne świsty lub wydłużenie fazy wydecho-
wej, niesłyszalne przy małych wartościach przepływu w czasie spokojnego 
oddychania. W okresie bezobjawowym możemy stwierdzić konsekwencje 
choroby alergicznej – wynikające np. ze znacznego ograniczenia przepływu 
powietrza w drogach oddechowych chorego (zniekształcenia klatki pier-
siowej w przypadku astmy lub zniekształcenia twarzoczaszki w przypadku 
alergicznego nieżytu nosa) lub atopowego zapalenia skóry (lichenifikacja).

Wśród badań pomocniczych przydatnych w rozpoznawaniu alergii można 
wyróżnić badania o charakterze przesiewowym (całkowite stężenie IgE 
w surowicy, eozynofilia krwi obwodowej) oraz służące identyfikacji alerge-
nów, na które pacjent jest uczulony (alergenowe testy skórne, oznaczenie 
stężenia alergenowoswoistych IgE w surowicy i inne).

U dzieci oznaczenie całkowitego stężenia IgE w surowicy ma małą war-
tość diagnostyczną. Choć zwiększone powyżej normy dla wieku dziecka 
całkowite stężenie IgE w surowicy może przemawiać za obecnością atopii, 
tylko u niektórych chorych na astmę całkowite stężenie IgE jest zwiększone 
w stosunku do normy wiekowej. Zwykle dotyczy to chorych ze współistnie-
jącym atopowym zapaleniem skóry (największe wartości IgE) lub alergicz-
nym nieżytem nosa. Oprócz atopii także inne przyczyny mogą odpowiadać 
za zwiększone stężenie tej immunoglobuliny (np. infestacje pasożytnicze, 
choroby wątroby, nerek, aspergiloza oskrzelowo-płucna, niedobory od-
porności komórkowej), co sprawia, że badanie to charakteryzuje się małą 
zarówno czułością, jak i swoistością. Oznacza to, że stwierdzenie dużego 
całkowitego stężenia IgE nie przesądza o obecności atopii, a stężenie prawi-
dłowe jej nie wyklucza.12,13

Choć zwiększenie stężenia IgE nie jest swoiste dla chorób atopowych, u pa-
cjenta z ujemnym wynikiem testów skórnych duże całkowite stężenie IgE 
w surowicy, przy wykluczeniu innych przyczyn jego zwiększenia, może 
wskazywać na uczulenie na rzadki alergen. Dane z wywiadu sugerujące 
mechanizm alergiczny mogą uzasadniać konieczność dalszej diagnostyki 
alergologicznej (np. testy skórne szczegółowe z odpowiednio dobranymi 
alergenami) i różnicowej (pacjent wymaga skierowania do poradni alergolo-
gicznej).14

Podobne znaczenie jak duże całkowite stężenie IgE ma zwiększona eozy-
nofilia krwi – bezwzględna (>400/mm3) lub względna (>5%) – która może 
przemawiać za obecnością alergii u badanego.15 Niektóre choroby wymie-
nione jako przyczyna występowania zwiększonego całkowitego stężenia IgE 
mogą także wywoływać eozynofilię (np. infestacje pasożytnicze).

astma

astma alergiczna

IgE-zależna IgE-niezależna

astma niealergiczna

sporadyczna
lekka
umiarkowana 
ciężka

⎫
⎬ przewlekła
⎭

Rys. 3. Klasyfi kacja astmy oskrzelowej
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Badanie cytologiczne wymazu z nosa lub plwociny może być przydatne 
w ocenie alergicznego podłoża objawów, jeśli stwierdzono zwiększoną licz-
bę eozynofilów. Wynik taki zawsze świadczy o eozynofilowym zapaleniu 
błony śluzowej odpowiedniego narządu (o etiologii najczęściej alergicznej), 
ale trzeba pamiętać, że towarzyszy także niealergicznym postaciom zapale-
nia błony śluzowej układu oddechowego (np. takim jak NARES czy astma 
wewnątrzpochodna). Obraz cytologiczny inny niż eozynofilia nakazuje 
przeprowadzenie diagnostyki różnicowej. Zdarza się, że infekcja bakteryjna 
lub grzybicza nakłada się na alergiczny nieżyt nosa. Dochodzi wtedy do 
wyparcia eozynofili przez neutrofile. Taki cytogram jest mylący i wymaga 
powtórzenia po ustąpieniu infekcji.24

Najbardziej dostępnym badaniem służącym identyfikacji alergenów odpo-
wiedzialnych za inicjowanie reakcji zapalnej są testy skórne. Najczęściej 
wykonywane metodą punktową (prick) są badaniem tanim, pozwalającym 
podczas jednaj wizyty zbadać reakcję dziecka na większą liczbę alergenów 
i uzyskać wynik po około 20 minutach. Przed ich wykonaniem należy na 
kilka dni przerwać leczenie doustnymi lekami przeciwhistaminowymi oraz 
lekami do stosowania miejscowego na skórę (glikokortykosteroidy lub inhi-
bitory kalcyneuryny).

Liczba alergenów, z którymi jednorazowo wykonuje się testy, powinna być 
ograniczona do alergenów najczęściej występujących w otoczeniu pacjenta 
(roztocze kurzu domowego, sierść zwierząt, pyłki roślin, zarodniki pleśni). 
Rozszerzone zestawy alergenów pyłku drzew (rzadziej chwastów lub pleśni 
– tzw. testy skórne szczegółowe) znajdują zastosowanie przy ustalaniu 
wskazań do immunoterapii swoistej lub wówczas, gdy test z mieszanką 
alergenów daje wynik niezgodny z wywiadem. 

Wynik testu uznajemy za dodatni (świadczący o uczuleniu), jeśli średnica 
bąbla, większego od kontroli ujemnej ma więcej niż 3 mm. 

Wystąpienie reakcji skóry na alergen dowodzi obecności w niej mastocy-
tów opłaszczonych swoistymi IgE. Odsetek osób z dodatnim wynikiem 
testów skórnych w niektórych populacjach sięga 35%,16 a chorób alergicz-
nych układu oddechowego rzadko przekracza 15–20%. Większa częstość 
dodatnich wyników testów skórnych niż chorób alergicznych w populacji 
świadczy o tym, że znaczny odsetek stanowią testy skórne bez klinicznego 
znaczenia (fałszywie dodatnie). O rozpoznaniu choroby alergicznej decydu-
je powiązanie danych z wywiadu z wynikiem testów. Dodatni wynik testów 
skórnych dla alergenów tolerowanych dotychczas przez pacjenta jest często 
pierwszym sygnałem narastającego uczulenia, który powinien skłaniać do 
odsunięcia pacjenta od kontaktu z tym alergenem. Zdarzają się także reak-
cje fałszywie ujemne i dlatego interpretacji testów powinien dokonać lekarz 
z pewnym doświadczeniem (najlepiej specjalista alergolog).

W przypadku alergenów występujących okresowo w otoczeniu pacjenta (py-
łek roślin, epizodyczny kontakt ze zwierzętami), zebranie dokładnego wy-
wiadu i wykonanie testów skórnych zwykle wystarcza dla ustalenia przyczyny 
objawów. Szacuje się, że jest to możliwe w 78–89% przypadków uczulenia 
na pyłek i w 55–97% przypadków alergii na sierść zwierząt. W przypadku 
alergii całorocznych (roztocze, pleśnie) interpretacja testów skórnych jest 
trudniejsza. Podobnie trudna może być interpretacja wyniku u pacjentów 
reagujących na niemal wszystkie alergeny zestawu (alergia wieloważna).

W piśmiennictwie czułość testów skórnych oceniano na 78–97%, a swoistość na 
41–91%.17,18 W większości prac czułość była większa niż swoistość tego badania.

Nie ma dolnej granicy wieku, od którego można wykonywać testy skórne.18 
Jednak u małych dzieci nie tylko ich wykonywanie nie jest łatwe, ale też 
interpretacja wyników testów skórnych sprawia trudności ze względu na 
zwykle słabe reakcje skóry (odpowiadające niskiemu poziomowi alergii). 
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Zgodnie ze stanowiskiem Sekcji Pediatrycznej Europejskiej Akademii 
Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI),13 w razie podejrzenia 
astmy u wszystkich dzieci po 3.–4. roku życia powinny być wykonywa-
ne testy skórne. 
U dzieci młodszych wykonanie punktowych testów skórnych jest uza-
sadnione, jeśli przewlekle obserwuje się nasilone objawy i konieczne 
jest codzienne podawanie leków objawowych, a w szczególności, jeśli 
stwierdza się:

� objawy nocne,

� objawy po wysiłku fi zycznym,

� ograniczenie wydolności wysiłkowej,

� częste zapalenia płuc (niewyjaśnione inną znaną przyczyną).

U niewielkiego odsetka pacjentów konieczne bywa oznaczenie stężenia 
alergenowoswoistych przeciwciał klasy IgE w surowicy dla wybranych 
alergenów (wykonywane w ośrodkach specjalistycznych). Na wynik trzeba 
zwykle poczekać (do kilku dni), ale u bardziej wrażliwych dzieci jednora-
zowe pobranie krwi bywa łatwiejsze niż wykonanie testów skórnych. Ze 
względu na koszt jednego oznaczenia (ok. 10-krotnie większy niż testu 
skórnego z tym alergenem), wskazania do oznaczenia stężenia swoistych 
reagin są ograniczone do następujących przypadków:12,19

� diagnostyka alergii u osób, u których reaktywność skóry może być zmie-
niona lub które nie wykazują dostatecznej współpracy (niemowlęta i ma-
łe dzieci, pacjenci z nasilonymi zmianami skórnymi lub dermografizmem, 
przyjmujący długotrwale leki, których nie można odstawić); 

� rozbieżności między danymi z wywiadu i objawami klinicznymi a wyni-
kami punktowych testów skórnych;

� potwierdzanie wskazań do immunoterapii alergenami całorocznymi (o ile 
punktowe testy skórne nie dały wyniku ewidentnie dodatniego12);

� osoby, u których istnieją podstawy, by obawiać się reakcji anafilaktycznej 
podczas wykonywania testów skórnych;

� ewentualnie: wywiad sugerujący uczulenie na pokarmy. 

Zastosowanie znajdują głównie metody immunoenzymatyczne, a na rynku 
dostępne są odczynniki pozwalające na oznaczenie przeciwciał dla kilkuset 
alergenów indywidualnych. Im wyższe stężenie, tym większe prawdopo-
dobieństwo, że wynik świadczy o istotnym klinicznie uczuleniu. Za istotne 
diagnostycznie przyjmuje się wyniki klasy 3 i 4 (lub >9,5 PRU/ml),20 choć 
u młodszych dzieci i w alergii pokarmowej często stosuje się mniejsze war-
tości progowe. 

Na rynku dostępne są także zestawy wieloalergenowe, pozwalające jedno-
czasowo oznaczyć przeciwciała dla kilku (lub więcej) alergenów wziewnych 
lub pokarmowych. Niektóre z nich dostarczają jedynie informacji o obecności 
swoistych przeciwciał dla alergenów zawartych w zestawie (nie precyzując 
ich), inne oznaczają orientacyjne stężenia IgE dla poszczególnych alergenów. 
Ze względu na mniejszą czułość i swoistość tej metody niż metod referencyj-
nych, znajduje ona zastosowanie głównie w badaniach przesiewowych alergii 
u nielicznych pacjentów, u których nie można wykonać testów skórnych.21,22

Około 10–15% populacji ogólnej ma w surowicy swoiste IgE, przy braku 
jakichkolwiek objawów klinicznych atopii. Fałszywie dodatnie wyniki po-
miaru swoistych reagin stwierdza się tym częściej, im mniejsze jest ich stę-
żenie. Rzadziej zdarzają się fałszywie ujemne wyniki oznaczenia alergenowo 
swoistych IgE. 

Wartość diagnostyczna oznaczania swoistych IgE i punktowych testów 
skórnych jest podobna.12 Porównanie innych aspektów punktowych testów 
skórnych i oznaczania swoistych przeciwciał klasy IgE przemawia na ko-
rzyść testów skórnych.23
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Tabela 2. Porównanie punktowych testów skórnych i oznaczania alergenowoswoistych 
przeciwciał klasy IgE (asIgE) w surowicy23

Argumenty na poparcie większej 
wartości oznaczania asIgE

Kontrargumenty na rzecz testów 
skórnych

wynik ilościowy występują znaczne różnice wyników 
oznaczania asIgE między różnymi 
laboratoriami (problemy metody)

leki nie wpływają na wynik odstawienie leków rozwiązuje problem 
(rzadko niemożliwe)

stabilność i standaryzacja alergenu alergeny do testów skórnych podobnej 
jakości jak odczynniki RAST

bezpieczne nie ma ryzyka podczas testów punktowych 
(wstrząs w następstwie testowania 
występuje bardzo rzadko)

łatwiej akceptowany u małych dzieci 
(krótkotrwały uraz przy pobraniu krwi)

uraz przy testach punktowych mniejszy niż 
przy testach śródskórnych

możliwe przy dermografi zmie testy możliwe po kuracji lekiem 
przeciwhistaminowym i zmniejszeniu 
nacisku nakłucia*

możliwe nawet przy rozległych zmianach 
skórnych

rzadko zmiany w przebiegu atopowego 
zapalenia skóry tak rozległe, że nie 
można wykonać punktowych testów 
skórnych

* Uwaga: nie jest to postępowanie stosowane rutynowo

Zgodnie ze stwierdzeniami zawartymi w konsensusie ARIA,16 diagnostyka 
alergicznego nieżytu nosa jest oparta na zgodności między podawanymi 
w wywiadzie charakterystycznymi objawami alergii i wynikami badań do-
datkowych. W przypadku uczulenia na alergeny wziewne testy skórne sta-
nowią jedno z najważniejszych badań, a kiedy ich wyniki są zgodne z dany-
mi z wywiadu, nie jest konieczne wykonywanie badań in vitro.

Testy prowokacji swoistej (prowokacja spojówkowa, nosowa lub oskrzelowa) 
mają znikome znaczenie praktyczne.12 Wymagają skierowania chorego do 
placówki specjalistycznej. 

Epilog

U chłopca zastosowano budezonid wziewnie (2 x 150 µg) i donosowo 
(2 x 50 µg), uzyskując szybkie ustąpienie kaszlu, a po tygodniu także kataru. 
Nastąpiła poprawa drożności nosa, ustąpiło chrapanie. Rodzice usprawnili 
wentylację mieszkania w celu zmniejszenia wilgotności. Kolejny sezon jesien-
no-zimowy minął bez „zapaleń oskrzeli”.

Główne tezy4,7,9,12,13,16

1. W większości przypadków podejrzenia astmy oskrzelowej wystarczy wykonanie badania czynnościowego 
układu oddechowego i punktowych testów skórnych. 

2. Pomiary spirometryczne ułatwiają ustalenie rozpoznania astmy, stopnia jej ciężkości oraz monitorowanie 
leczenia. Tylko u małych dzieci (niewspółpracujących) mała dostępność specjalistycznych metod pomiaro-
wych tłumaczy leczenie astmy bez wykonywania pomiarów czynnościowych. 

3. Wykazanie odwracalnej obturacji oskrzeli potwierdza rozpoznanie astmy.
4. Dodatnie wyniki punktowych testów skórnych wskazują na obecność alergii IgE-zależnej.
5. U dzieci oznaczanie całkowitego stężenia immunoglobulin klasy IgE i eozynofi lii krwi obwodowej ma 

małą wartość diagnostyczną. 
6. W rzadkich sytuacjach uzasadnione bywa oznaczenie stężenia alergenowoswoistych IgE (alergolog!).
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Dziecko z dolegliwościami 
w wywiadzie

Wstęp

Poniższy przypadek kliniczny ilustruje postępowanie diagnostyczne u dziec-
ka z objawami ze strony układu oddechowego w wywiadzie i prawidłowym 
wynikiem badania spirometrycznego.

Objawy ze strony układu oddechowego występują bardzo często w wieku 
rozwojowym. Ich etiologia jest bardzo zróżnicowana, począwszy od wad 
rozwojowych (głównie u najmłodszych dzieci), poprzez zakażenia, do in-
nych chorób nabytych – w tym alergicznych. W astmie sporadycznej lub 
przewlekłej lekkiej objawy kliniczne i dolegliwości pojawiają się na tyle 
rzadko, że zwykle chory trafia do gabinetu w okresie bezobjawowym. 
Niemożność obserwacji objawów stawia przed lekarzem trudne zadanie 
określenia prawdopodobnej przyczyny dolegliwości głównie na podstawie 
wywiadu popartego wynikami dobrze dobranych badań pomocniczych. 

Niniejszy przykład ma na celu przybliżenie sposobu postępowania z dzieć-
mi z objawami ze strony układu oddechowego w wywiadzie nasuwającymi 
podejrzenie astmy, ale nieznajdującymi potwierdzenia w aktualnym badaniu 
lekarskim i spirometrycznym. Przedstawione zostanie praktyczne wykorzy-
stanie badań czynnościowych w diagnostyce.

Opis przypadku (cz. 1.)

Dziewczynka w wieku 11 lat:

� od około roku po wysiłku występuje kaszel, niekiedy ze świstem wyde-
chowym i uczuciem utrudnionego oddychania;

� w okresie jesienno-zimowym zapalenia oskrzeli co 1–2 miesiące;

� obecnie nieleczona;

� badanie lekarskie: bez objawów klinicznych;

� starszy o 3 lata brat choruje na astmę.

Zadanie 1. Podaj najbardziej prawdopodobną przyczynę 
obserwowanych dolegliwości:

1. wada serca
2. zwłóknienie płuc
3. niedoczynność tarczycy
4. astma oskrzelowa
5. przewlekłe zapalenie oskrzeli

Zadanie 2. Zaproponuj postępowanie:

1. uzupełnienie wywiadu
2. oznaczenie odczynu Biernackiego (OB), stężenia białka C-reaktywnego 

(CRP) i miana antystreptolizyn O (ASO) w surowicy
3. wykonanie spirometrii
4. przepisanie leków przeciwkaszlowych
5. wykonanie EKG
6. oznaczenie stężenia hormonów tarczycy w surowicy

Omówienie zadań 1. i 2.

Najbardziej prawdopodobną przyczyną opisanych dolegliwości są epizody 
powysiłkowej obturacji oskrzeli, związanej z występowaniem astmy. Dyspo-
nując tylko powyższymi danymi, brak podstaw do podejrzewania roli zaka-
żenia (o przebiegu ostrym lub przewlekłym), wady układu sercowo-naczy-
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niowego, niedoczynności tarczycy czy zwłóknienia płuc. W celu definityw-
nego ustalenia przyczyny konieczne jest potwierdzenie podejrzenia astmy 
lub wykluczenie innych rozpoznań poprzez postępowanie diagnostyczne. 
Obejmuje ono w szczególności: 

� uzupełnienie wywiadu o podstawowe informacje dotyczące okoliczności 
występowania dolegliwości (w szczególności związek czasowy z wysił-
kiem), ewentualnie stosowane doraźnie leki rozszerzające oskrzela; waż-
ne są też informacje o atopii osobniczej (np. zmiany skórne, objawy ze 
strony błony śluzowej nosa), ekspozycji na pospolite, silne alergeny;

� obiektywna ocena stanu czynnościowego układu oddechowego pacjentki 
i ewentualne ustalenie typu i stopnia ciężkości zaburzeń wentylacji. 

Leki przeciwkaszlowe stosowane są wyłącznie w leczeniu objawowym 
i mają ograniczone wskazania. W szczególności nie należy stosować ich 
w leczeniu astmy.

Opis przypadku (cz. 2.)

� Kaszel pojawiał się wkrótce po zakończeniu wysiłku (w ciągu kilku mi-
nut) i ustępował samoistnie. 

� Dotychczas nie podawano leków w celu przerwania napadu – w szcze-
gólności β2-mimetyków. 

� Nie obserwowano objawów ze strony innych narządów, które mogłyby 
sugerować podłoże alergiczne.

� Dom, w którym mieszka dziewczynka, jest suchy i nie ma w nim zwierząt.

Zadanie 3. Zaproponuj postępowanie na obecnym etapie, 
konieczne do ustalenia rozpoznania:

1. próba rozkurczowa
2. testy skórne
3. monitorowanie szczytowego przepływu wydechowego (PEFR)
4. prowokacja nieswoista

Omówienie zadania 3.

W badaniu czynnościowym stwierdza się graniczne wartości przepływów 
obwodowych; poza tym wynik jest w granicach normy. Uwagę zwraca nie-
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N B1 % N
FEV 1 2,45 2,54 104
FVC 2,54 2,93 115
PEF 5,67 5,64 100
MEF 75 5,19 4,58 88
MEF 50 3,96 3,02 76
MEF 25 1,96 1,43 73
FEV 1% FVC EX 87%

Rys. 1. Krzywa przepływ–objętość
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co odbiegający od normy nieznacznie wklęsły kształt krzywej wydechowej, 
sugerujący zaburzenie drożności oskrzeli (zwłaszcza obwodowych). Wynik 
taki może odpowiadać astmie w okresie bezobjawowym (stopień ciężkości: 
sporadyczna lub przewlekła lekka).

Zważywszy, że aktualny pomiar FEV1 stanowi 104% wartości należnej, wy-
daje się mało prawdopodobne, aby próba rozkurczowa mogła przynieść 
wynik dodatni. Dla uzyskania znamiennego zwiększenia FEV1 (≥15%), 
wynik końcowy pomiaru FEV1 musiałby zbliżyć się do 120% wartości na-
leżnej (co wydaje się niezbyt prawdopodobne). W takiej sytuacji wyjściowej 
uzyskanie wyniku ujemnego próby odwracalności obturacji nie pozwoli na 
wykluczenie rozpoznania astmy.

Monitorowanie PEFR pozwoli natomiast w stosunkowo prosty sposób oce-
nić zmienność wahań drożności oskrzeli i – pośrednio – wielkość reaktyw-
ności oskrzeli.

Bezpośredniej informacji na temat nadreaktywności nieswoistej oskrzeli mo-
głaby dostarczyć prowokacja nieswoista, zwłaszcza wykorzystująca bodziec 
wywołujący objawy i dolegliwości w warunkach naturalnych, czyli wysiłek. 
Umożliwiłoby to obiektywną ocenę reakcji układu oddechowego. 

Wykonanie testów skórnych pozwoliłoby jedynie na uzyskanie informacji 
o obecności atopii, a nie o przyczynie dolegliwości powysiłkowych.

Opis przypadku (cz. 3.)
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Rys. 2. Karta monitorowania PEFR
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Zadanie 4. Zinterpretuj wyniki monitorowania PEFR:

1. zmienność typowa dla astmy umiarkowanej
2. zmienność PEFR w granicach spotykanych u osób zdrowych
3. zmienność typowa dla astmy lekkiej
4. pomiary nieprawidłowo wykonane, ponieważ wartość PEFR przekracza 

o 10% wartość należną
5. okres obserwacji zbyt krótki – wymaga przedłużenia

Omówienie zadania 4. 

Wartości PEFR pomiędzy 300 a 370 ml (87–107% wartości należnej, zmien-
ność 21%) oznaczają zmienność PEFR tylko nieznacznie przekraczającą 
granicę dopuszczalną dla osób zdrowych (20%).

Opis przypadku (cz. 4.)

� Podczas kolejnej wizyty po wykonaniu spirometrii dziewczynce polecono 
pobiegać na pobliskim boisku przez około 6 minut, po czym wrócić do pra-
cowni, gdzie co 3 minuty powtarzano pomiary krzywej przepływ–objętość.

� W drugim pomiarze (około 8 minut po zakończeniu wysiłku – rys. 3.) 
uzyskano najmniejsze wartości wskaźników. 

Znamienne zmniejszenie drożności oskrzeli po wysiłku (zmiana FEV1 = 
-21%) świadczy o nadmiernej reakcji na stymulację wysiłkiem, będącej 
wykładnikiem nieswoistej nadreaktywności oskrzeli (dodatni wynik próby 
prowokacji wysiłkiem).

Zadanie 5. Dysponując wynikiem testu prowokacji wysiłkiem, 
zaproponuj rozpoznanie ostateczne.

Omówienie zadania 5.

Powyższy przykład ilustruje przydatność oceny czynności układu odde-
chowego w ustalaniu rozpoznania. Badania czynnościowe (m.in. monito-
rowanie PEFR i prosty test oceniający nadreaktywność oskrzeli) pozwoliły 
w analizowanym przypadku rozpoznać astmę oskrzelową w okresie bez-
objawowym oraz ustalić stopień jej ciężkości. 

N B1 B1 % N B2 B2 % B1
FEV 1 2,45 2,24 91 1,78 79%
FVC 2,54 2,61 103 2,44 93%
PEF 5,67 5,29 93 4,12 78%
MEF 75 5,19 4,46 86 2,70 61%
MEF 50 3,96 2,9 73 1,69 58%
MEF 25 1,96 1,35 69 0,86 64%
FEV 1 % FVC EX 96 86 73

Rys. 3. Wynik testu prowokacji wysiłkiem
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Prawidłowy wynik badania czynnościowego (zwłaszcza przy braku obja-
wów ze strony układu oddechowego w badaniu przedmiotowym) sprawia, 
że nieuzasadnione staje się wykonywanie próby odwracalności obturacji 
oskrzeli (mogącej potwierdzić rozpoznanie astmy). Bardzo trudna może być 
także interpretacja efektu próbnego leczenia przeciwastmatycznego 
(ex iuvantibus).

W diagnostyce pacjentów zgłaszających się w okresie bezobjawowym 
i z prawidłowym wynikiem badania spirometrycznego wykorzystuje się 
obserwacje dowodzące, że u osób z astmą przewlekłą stan oskrzeli nawet 
w okresie klinicznie bezobjawowym różni się od stanu prawidłowego. Ce-
chuje ich zwiększona wrażliwość na substancje działające obkurczająco na 
mięśnie gładkie.1 W konsekwencji obserwuje się znaczne wahania drożno-
ści oskrzeli w ciągu godzin, dni i tygodni. Pośrednie informacje o zwięk-
szonej wrażliwości oskrzeli można uzyskać, zbierając szczegółowy wywiad, 
czasem osłuchując pacjenta po hiperwentylacji. Jest to jednak tylko ocena 
jakościowa, co więcej – mało precyzyjna. Obiektywną informację o zmien-
ności drożności oskrzeli dostarczają krótkoterminowe zapisy PEFR (przez 
2–4 tygodnie). Wykazanie zwiększonej zmienności PEFR (powyżej 20%) 
jest charakterystyczne dla astmy przewlekłej, a jej nasilenie proporcjonal-
ne do stopnia ciężkości choroby.1 Zmienność oblicza się, dzieląc różnicę 
2 kolejnych pomiarów przez ich wartość średnią. Inny sposób obliczania 
to podzielenie różnicy między wartością minimalną a maksymalną przez tę 
ostatnią.1 

W specjalistycznych pracowniach nadreaktywność nieswoistą oskrzeli można 
zmierzyć bezpośrednio, wykorzystując testy prowokacyjne, które oceniają 
ilościowo jej wielkość. Najczęściej w tym celu podaje się wziewnie farma-
kologiczne substancje obkurczające oskrzela (np. karbachol, metacholinę, 
histaminę), ale także zimne powietrze, lub stosuje się obciążenie wysiłkiem. 
Badanie jest czułe, ale mało swoiste, co oznacza, że wynik ujemny u pacjen-
ta, który miał niedawno objawy, przemawia przeciwko rozpoznaniu astmy 
(choć prawidłową reaktywność oskrzeli obserwuje się także w astmie spo-
radycznej). Dodatni wynik prowokacji nieswoistej nie zawsze oznacza nato-
miast, że pacjent choruje na astmę, ponieważ nadmierną reaktywność drzewa 
oskrzelowego obserwuje się w wielu chorobach układu oddechowego, ale 
także u 5–8% ludzi zdrowych. Duża swoistość cechuje test prowokacji wy-
siłkiem, co oznacza, że wynik dodatni tego parametru można uznać za cha-
rakterystyczny dla astmy. Polega on na wykazaniu znamiennego zmniejsze-
nia drożności oskrzeli (np. zmniejszenie FEV1 o co najmniej 15%), pojawia-
jącego się kilka minut po zakończeniu wysiłku trwającego około 6 minut.1 
Według zaleceń PTA2 badanie spirometryczne powinno być wykonywane 
po upływie 1, 3, 5, 10, 15 i 30 minut od zakończenia wysiłku. Próba ta 
jednak wykazuje zależność od warunków pogodowych – reakcje dodatnie 
występują częściej przy niskiej temperaturze i małej wilgotności powietrza.

Ani występowanie w wywiadzie dolegliwości powysiłkowych, ani wyka-
zanie obturacji po zakończeniu wysiłku nie uzasadniają wprowadzania 
ograniczeń aktywności fizycznej dzieci (np. zwalniania z zajęć wychowania 
fizycznego). Dziecko może przyjmować dawkę β-mimetyku przed planowa-
nym wysiłkiem, ale utrzymywanie się dolegliwości powysiłkowych pomimo 
leczenia przeciwzapalnego wskazuje na jego nieskuteczność i konieczność 
modyfikacji terapii. 

Choć na rozpoznanie astmy naprowadza dobrze zebrany wywiad, pomiary 
ograniczenia przepływu przez drogi oddechowe, odwracalności po leku 
rozszerzającym oskrzela oraz zmienności są kluczowe dla pewnego ustalenia 
rozpoznania astmy.1 Testy prowokacji oskrzeli są przydatne w diagnostyce 
różnicowej astmy, w szczególności w celu wykluczenia jej podejrzenia.

Epilog

U dziewczynki po ustaleniu rozpoznania astmy przewlekłej lekkiej zasto-
sowano przewlekłe leczenie małą dawką glikokortykosteroidu wziewnego, 
uzyskując w ciągu kilku dni ustąpienie objawów powysiłkowych. W aktual-
nym sezonie jesienno-zimowym nie zachorowała już na zapalenie oskrzeli.
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Główne tezy1,3

1. Krótkoterminowe pomiary PEFR ułatwiają ustalenie rozpoznania astmy w okresie skąpo- lub bezobjawo-
wym, ponieważ umożliwiają ocenę zmienności drożności oskrzeli – zwiększonej w astmie przewlekłej.

2. Długoterminowe pomiary PEFR są przydatne w monitorowaniu astmy przewlekłej umiarkowanej i cięż-
kiej.

3. Test nadreaktywności oskrzeli pomaga wykluczyć (rzadziej – potwierdzić) rozpoznanie astmy. Może być 
wykonany jako prosty test prowokacji wysiłkiem (bieg swobodny).

Piśmiennictwo

1. Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy. Raport 
NHLBI/WHO. Med. Prakt. wyd. specj. 6/2002.

2. Górski P., Szmit M.: Testy prowokacyjne w alergii wziewnej. 
W: Kruszewski J. (Przewodniczący): Komisja ds. Standardów ZG PTA. 
Standardy w alergologii. Część I. The UCB Institute of Allergy, Belgia 2003.

3. Warner J.O., Naspitz C.K. (editors): Third International Pediatric 
Consensus Statement on the management of childhood asthma. Pediatr. 
Pulmonol. 1998; 25: 1–17.

Prawidłowe odpowiedzi: 

Zadanie 1.: 4

Zadanie 2.: 1, 3

Zadanie 3.: 3, 4

Zadanie 4.: 3

Zadanie 5.: rozpoznanie: astma oskrzelowa; stopień ciężkości: 
przewlekła lekka
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Zasady zmniejszania intensywności 
leczenia

Wstęp

Astma jest chorobą o zmiennym przebiegu, a stopień jej ciężkości ewoluuje 
samoistnie lub pod wpływem leczenia. Po uzyskaniu właściwej kontroli nad 
chorobą lekarz powinien umieć zmniejszyć intensywność leczenia. 

Opis przypadku (cz. 1.)

Chłopiec w wieku 17 lat:

� choruje na astmę oskrzelową i alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa 
prawdopodobnie od 5. roku życia; jest leczony w poradni alergologicznej 
i przychodni rejonowej;

� na stałe otrzymuje: salmeterol wziewnie (2 razy na dobę po 2 dawki 
z MDI); flutikazon wziewnie (250 µg/dawkę) 2 razy na dobę po 1 dawce 
z MDI przez przystawkę objętościową; flutikazon donosowo 
(50 µg/dawkę) po jednej dawce do każdego nozdrza rano; loratadynę 
(10 mg wieczorem);

� ostatni raz duszność wystąpiła po znacznym wysiłku fizycznym około 
roku temu; 

� od wielu lat prowadzi zapisy PEFR;

� badanie przedmiotowe: bez odchyleń od normy;

� badania pomocnicze: 
spirometria (rys. 1.); karta monitorowania PEFR (rys. 2.) 

jedn. B N B/N (%)
FEV 1 [l] 4,34 4,11 106
FVC EX [l] 5,12 4,93 104
PEF [l/s] 10,78 8,15 132
MEF 75 [l/s] 8,65 6,95 125
MEF 50 [l/s] 5,14 4,94 104
MEF 25 [l/s] 2,35 2,55 92
FEV 1% FVC EX [%] 84,75 84,47 100
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Rys. 1. Krzywa przepływ–objętość
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Rys. 2. Karta monitorowania PEFR

Zadanie 1. Zaproponuj postępowanie:

1. uzupełnienie wywiadu
2. wykonanie następujących badań laboratoryjnych: OB, morfologia, CRP
3. wykonanie próby rozkurczowej
4. zmniejszenie intensywności leczenia

Omówienie zadania 1.

Niezbędnym warunkiem umożliwiającym rozpoczęcie zmniejszania 
intensywności leczenia jest uzyskanie pełnej kontroli nad chorobą, 
przez co rozumiemy brak objawów astmy w wywiadzie, badaniu 
przedmiotowym oraz badaniu czynnościowym układu oddechowego. 

W retrospektywnej analizie zapisów PEFR zwracamy uwagę nie tylko na 
bezwzględne wartości, istotne znaczenie ma także ocena dobowej zmien-
ności tego parametru. W codziennej praktyce klinicznej bardzo często le-
karz spotyka się u dzieci z wartościami PEFR zdecydowanie większymi niż 
górna granica normy, a wskaźnik zmienności jest bliski zeru. Budzi to po-
dejrzenie, iż pomiar został dokonany nieprawidłowo. Mała zmienność zapi-
su sugerować może, że wynik nanoszony był bez dokonywanego pomiaru. 
W takich sytuacjach lekarz prowadzący leczenie powinien przeprowadzić 
szkolenie w zakresie prawidłowego używania pikflometru, a równocześnie 
zalecić, aby pomiar i zapisanie jego wyniku odbywało się w obecności 
przeszkolonego rodzica.

U dzieci, u których stosuje się terapię skojarzoną (astma oskrzelowa prze-
wlekła o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu), należy bardzo ostrożnie 
zmniejszać intensywność leczenia. 

Zaleca się zmniejszanie dawki glikokortykosteroidów (GKS) wziew-
nych o 25% co 3 miesiące. U dorosłych drugi lek odstawia się po 
uzyskaniu dawki 800 µg budezonidu lub równoważnej dawki innego 
GKS wziewnego.3 

W przeciwieństwie do wziewnych GKS, długo działające β2-mimetyki 
(a także leki przeciwleukotrienowe i teofi lina) nie wymagają stopnio-
wej redukcji dawki, lecz można nagle zaprzestać ich podawania. 

Przy podejmowaniu decyzji o kolejności zmniejszania dawki GKS wziew-
nych lub odstawiania leków konieczne jest uwzględnienie preferencji cho-
rego i(lub) jego rodziców (np. sterydofobia, uciążliwość stosowania dwóch 
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inhalatorów). Większość ekspertów nie poleca stosowania samego długo 
działającego β2-mimetyku bez GKS wziewnego.

Opis przypadku (cz. 2.)

U opisywanego chłopca zmniejszono intensywność leczenia wziewnego; 
dłużej niż przez 3 miesiące otrzymywał on: salmeterol wziewnie (2 razy 
na dobę po 2 dawki z MDI) i flutikazon wziewnie (175 µg/dawkę) 2 razy 
na dobę po 1 dawce z MDI przez przystawkę objętościową. Po tym okresie 
wykonano kontrolną spirometrię (rys. 3.) i skontrolowano zmienność PEFR 
(rys. 4.)

Zadanie 2. Zaproponuj dalsze postępowanie:

1. utrzymanie leczenia na tym samym poziomie
2. wykonanie próby wysiłkowej
3. dalsza redukcja leczenia
4. zmiana leczenia na kromony

jedn. B N B/N (%)
FEV 1 [l] 4,23 4,11 103
FVC EX [l] 5,00 4,93 101
PEF [l/s] 10,54 8,15 129
MEF 75 [l/s] 8,27 6,95 119
MEF 50 [l/s] 4,86 4,94 99
MEF 25 [l/s] 2,20 2,55 86
FEV 1% FVC EX [%] 84,65 84,47 100

0,00

12

8

4

0

4

8

12

1,00 2,00 3,00 4,00

Objętość

Pr
ze

pł
yw

 [l
/s

]

5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

Rys. 3. Krzywa przepływ–objętość po zmniejszeniu dawki wziewnego glikokortykosteroidu

R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

  50

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

  50

KARTA OBSERWACYJNA imie:          ................................................................    rok:                         R − pomiar wykonano   700 −  800

nazwisko:  ................................................................    miesiąc:                   P − pomiar wykonano 1600 − 1700

sz
cz

yt
ow

y 
pr

ze
pł

yw
 w

yd
ec

ho
w

y,
 l/

m
in

data:

Rys. 4. Karta monitorowania PEFR po zmniejszeniu dawki wziewnego glikokortykosteroidu
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W ciągu kolejnych 12 miesięcy kontynuowano stopniowe zmniejszanie 
intensywności leczenia (dawek leków), ponieważ w tym czasie nie wystę-
powały żadne objawy wskazujące na nawrót dolegliwości astmatycznych. 
Leczenie wziewne zakończono w styczniu 2002 r. 

Po miesiącu bez leczenia wziewnego w trakcie wizyty kontrolnej wykonano 
badanie czynnościowe układu oddechowego (rys. 5.). 

Omówienie zadania 2.

Krzywa przepływ–objętość na wykresie badania kontrolnego ma charakte-
rystyczny kształt, wynikający z dyskretnego zmniejszenia MEF 50% i MEF 25%. 
Tak zwana astma niema, jak określają ją potocznie lekarze, to brak jakich-
kolwiek objawów w wywiadzie i badaniu przedmiotowym, a jedynie nie-
znaczne zmniejszenie przepływów w małych i średnich oskrzelach w bada-
niu czynnościowym.

Astma oskrzelowa jest chorobą o zmiennym przebiegu, dlatego z upływem 
czasu zmienia się jej stopień ciężkości. Po uzyskaniu dobrej kontroli nad 
astmą utrzymującej się kilkanaście tygodni, lekarz prowadzący powinien 
stopniowo zmniejszać intensywność leczenia podtrzymującego w celu osią-
gnięcia najmniejszej dawki, która zapewni skuteczną kontrolę obja-
wów choroby.1,3 

Jeśli objawy astmy zostały skutecznie opanowane, co 3 miesią-
ce należy próbować stopniowo zmniejszać intensywność leczenia, 
rozpoczynając od zmniejszenia dawki GKS wziewnych co najmniej 
o 25%.1,3 
W okresie zmniejszania intensywności leczenia chory powinien zgła-
szać się na wizytę kontrolną co najmniej co 3 miesiące przy jedno-
czesnym monitorowaniu objawów podmiotowych i przedmiotowych, 
a także czynności płuc i kontynuacji zapisów PEFR. 

Przypadek ten ilustruje także problem „wyrastania z astmy”. Uważa się, że 
astma ustępuje w okresie pokwitania u ok. 30–50% dzieci. Należy jednak 
pamiętać, że w takich przypadkach często nawraca w wieku dorosłym.1,3 
W wielu przypadkach choroba pozostaje bowiem niema klinicznie, a śla-
dem po niej jest upośledzona (w różnym stopniu) czynność płuc w badaniu 
spirometrycznym – zwłaszcza drobnych oskrzeli, a także utrzymująca się 
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Rys. 5. Krzywa przepływ–objętość miesiąc po zakończeniu leczenia wziewnego

jedn. B N B/N (%)

FEV 1 [l] 4,17 4,42 94

FVC EX [l] 5,37 5,07 106

PEF [l/s] 10,74 9,29 116

MEF 75 [l/s] 8,89 8,48 105

MEF 50 [l/s] 5,11 5,85 87

MEF 25 [l/s] 2,19 3,37 65

FEV 1% FVC EX [%] 77,73 85,15 91
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często przez całe życie nadreaktywność oskrzeli.3 Jeśli nie towarzyszą temu 
objawy kliniczne, pacjent nie wymaga leczenia. Należy jednak zwrócić uwa-
gę, że u 5–10% dzieci chorujących na astmę lekką w późniejszym okresie 
życia rozwija się astma ciężka. Tak więc pojęcie „wyrastania z astmy” nie 
powinno się sprowadzać do utwierdzania rodziców w przekonaniu, że ich 
dziecko na pewno z wiekiem całkowicie i trwale wyzdrowieje. W związku 
z ryzykiem nawrotu astmy w późniejszym okresie życia wskazane jest zalece-
nie unikania alergenów i ekspozycji na czynniki drażniące układ oddechowy.

Epilog

Kontynuowano terapię alergicznego nieżytu nosa, ponieważ dolegliwości 
występowały nawet po przypadkowym jednodniowym nieprzyjęciu leków. 

Główne tezy1,3,4

1. Po uzyskaniu kontroli nad astmą należy stopniowo zmniejszać intensywność leczenia podtrzymującego 
w celu osiągnięcia najmniejszej dawki zapewniającej skuteczną kontrolę objawów astmy.

2. Zmniejszenie dawki GKS wziewnych powinno odbywać się po osiągnięciu kontroli nad astmą mniej wię-
cej co 3 miesiące o 25% dawki poprzedniej.

3. Podczas zmniejszania intensywności leczenia konieczna jest regularna kontrola stanu chorego (monito-
rowanie PEFR, badanie czynnościowe układu oddechowego). 

4. Strategia, które leki i w jakiej kolejności będą ograniczane lub odstawiane, zależy od stopnia ciężkości 
astmy, działań niepożądanych leków, a także preferencji chorego dziecka i(lub) jego rodziców. 

5. Najczęściej polecany schemat polega na odstawieniu w pierwszej kolejności długo działającego β2-mi-
metyku, a następnie stopniowej redukcji dawki GKS wziewnego.

Piśmiennictwo

1. Brytyjskie wytyczne postępowania w astmie. Med. Prakt. 2003; 7–9.

2. Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy. Raport 
NHLBI/WHO. Publikacja Nr 02-3569. Med. Prakt. 2002; wydanie specjalne, 
6: 32–33, 130–131.

3. Podsumowanie głównych zmian w „Światowej strategii rozpoznawania, 
leczenia i prewencji astmy”. NIH Publication No 02-3659. Raport GINA, 
aktualizacja 2003, Med. Prakt. Pediatria 2004; 1: 34–37.

Prawidłowe odpowiedzi:

Zadanie 1.: 4

Zadanie 2.: 3
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Niepoprawna technika inhalacji

Wstęp

W aktualnych zaleceniach dotyczących postępowania w astmie preferuje się 
podawanie leków drogą wziewną. Prawidłowa technika przyjmowania le-
ków wziewnych jest warunkiem skuteczności leczenia – obok dostosowania 
leków i ich dawek do stopnia ciężkości choroby. Niepoprawne przyjmowa-
nie leków dotyczy znacznego odsetka pacjentów. Z tego powodu niezbędne 
jest szkolenie każdego chorego rozpoczynającego leczenie wziewne. Często 
jednak pacjenci, którzy początkowo dobrze opanowali przyjmowanie leku 
wziewnego, po pewnym czasie wprowadzają „uproszczenia” techniki, powo-
dujące zmniejszenie skuteczności depozycji. Efektem może być zmniejszenie 
skuteczności leczenia, które jest tym groźniejsze, że rozwija się w sposób 
powolny, a rozpoznanie jego przyczyny może być trudne.

Przedstawiony przypadek ilustruje, w jakim stopniu poprawa techniki przyj-
mowania leku wpływa na skuteczność leczenia i jak ważna jest kontrola 
techniki przyjmowania leków wziewnych u chorych na astmę. Przypomniane 
zostaną podstawowe zasady prawidłowego przyjmowania leków wziewnych.

Opis przypadku (cz. 1.)

Chłopiec w wieku 17 lat:

� uczeń, niepalący, mieszkający w internacie;

� w ciągu roku stopniowo rozwinął się u niego przewlekły kaszel; w okre-
sie jesienno-zimowym zapalenia oskrzeli; ograniczenie wydolności wysił-
kowej, świst wydechowy codziennie;

� przed 3 miesiącami rozpoczął leczenie wziewne (flutikazon 2 x 250 µg 
bezpośrednio z inhalatora ciśnieniowego [MDI]); dolegliwości nieco rza-
dziej, ale nadal codzienne nawroty; doraźnie przyjmuje salbutamol, co 
przynosi zauważalny skutek (ustąpienie kaszlu, świstu wydechowego, 
duszności) utrzymujący się ok. 5 godz.

� badanie przedmiotowe: wydech nieco wydłużony, przy hiperwentylacji 
rozsiane liczne świsty; ciśnienie tętnicze 125/80 mm Hg, tętno 86/min

� badania pomocnicze

jedn. B N B/N (%)
FEV 1 [l] 1,68 3,83 43,80
FVC EX [l] 3,24 4,68 69,20
PEF [l/s] 3,79 9,13 41,50
MEF 75 [l/s] 1,93 7,89 24,40
MEF 50 [l/s] 1,01 4,99 20,20
MEF 25 [l/s] 0,46 2,14 21,40
FEV 1% FVC EX [%] 51,80 79,47 65,10

Rys. 1a. Krzywa przepływ–objętość
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jedn. B N B/N (%)
FEV 1% FVC EX [%] 51,85 79,47 65,20
FVC IN [l] 3,24 4,88 66,30
IC [l] 1,94 3,34 58,00
ERV [l] 1,30 1,54 84,40
TV [l] 1,00
BF [l/min] 15,12

Rys. 1b. Spirometria
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jedn. B N B/N (%)
FEV 1 [l] 2,52 3,83 65,70
FVC EX [l] 3,14 4,68 67,00
PEF [l/s] 3,79 5,86 6,13 64,10
MEF 75 [l/s] 4,86 7,89 61,50
MEF 50 [l/s] 2,54 4,99 50,90
MEF 25 [l/s] 1,52 2,14 71,00
MEF 25/75 [l/s] 3,19 4,27 74,70
FEV 1% FVC EX [%] 80,20 79,47 100,00

Rys. 2. Próba odwracalności obturacji po salbutamolu
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Zadanie 1. Oceń wynik badania spirometrycznego:

1. obturacja znacznego stopnia
2. obturacja średniego stopnia
3. obturacja niewielkiego stopnia
4. zaburzenie wentylacji typu restrykcyjnego
5. zaburzenie całkowicie odwracalne po salbutamolu
6. zaburzenie częściowo odwracalne po salbutamolu
7. brak odwracalności po salbutamolu

Zadanie 2. Wskaż najbardziej prawdopodobną przyczynę 
obserwowanych dolegliwości:

1. refluks żołądkowo-przełykowy
2. astma oskrzelowa nieskutecznie leczona
3. gruźlica
4. zapalenie płuc

Karta testów skórnych  

Nazwisko i imię . . . . . . . . . . . . W.H.                       Wiek . . 17 lat. . 

1. Histamina (1:1000)                                            7. Pyłki drzew II      

                     4 x 4                                                      brzoza  .  .  .  .  .  .  

buk  .  .  .  .  .  .  .
 

2. Płyn kontrolny                         
                                          dąb   .  .  .  .  .  .  . 

                      
�

     
                                                                    platan  .  .  .  .  .  .

 

3. Roztocze kurzu domowego               8. Pyłki traw I       

                     8 x 7 pseudopodia kosówka  .  .  .  .  .  .
 

kupkówka .  .  .  .  .  .   
4. Sierść I 

rajgras  .  .  .  .  .  .  .  . 

      kot  .  .  . tymotka  .  .  .  .  .  .  .
 

chomik  .  .  . .  . 

 
      świnka m. .  .  .  . 

 

      
królik .  .  .  .  .       

9. Pyłki chwastów      
      pies .  .  .   .  . 

bylica  .  .  .  .  .  .
 

5. Sierść II 
   

pokrzywa  .  .  .  .  

       koń .  .  .  .  . 
mniszek   .  .  .  .  . 

       krowa  .  .  .  .  babka  .  .  .  .  .  .

 owca .  .  .  .  . 10. Pleśnie I    �

�

�

 

      świnia .  .  .  .  . alternaria  .  .  .  .  .

                      aspergillus  .  .  .  .  .

mucor  .  .  .  .  .

penicilium  .  .  .  .  .

pullularia  .  .  .  .  .

rhizopus  .  .  .  .  .

  

cladosporium .  .  .  .  . 

 
6. Pyłki drzew I   

Inne: . . . . . . . . 

botrytis  .  .  .  .  . 

curvularia .  .  .  .  . 

leszczyna .  .  .  .  .  
          fusarium .  .  .  .  . 

      topola .  .  .  .  .  .  .  

 

      
wiąz .  .  .  .  .  .  .  

wierzba .  .  .  .  . 

11. Pleśnie II    

�

�

�

�

koza .  .  .  .  .   

olcha .  .  .  .  .                

helminthosporium  .  .  .  .  .  

wiechlina  .  .  .  .  .  .

kostrzewa  .  .  .  .  .  .

Rys. 3. Karta wyników punktowych testów skórnych
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Zadanie 3. Oceń stopień ciężkości astmy:

1. sporadyczna
2, przewlekła lekka
3. przewlekła umiarkowana
4. przewlekła ciężka

Omówienie zadań 1., 2. i 3.

Badanie spirometryczne wykazało znacznego stopnia zaburzenie wentylacji 
typu obturacyjnego, częściowo odwracalne po salbutamolu. 

Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to nieskutecznie leczona astma 
oskrzelowa (przewlekła ciężka). Za tym rozpoznaniem przemawia pojawia-
jący się po wysiłku świst wydechowy, objawy obturacji oskrzeli występujące 
codziennie oraz informacja o doraźnej poprawie samopoczucia po zastoso-
waniu β2-mimetyku. Zaobserwowana w spirometrii częściowa odwracalność 
obturacji po β2-mimetyku może wynikać z udziału zapalnych składowych 
obturacji oskrzeli. Brak objawów nocnych oraz zaznaczona odwracalność ob-
turacji przemawiają za astmą umiarkowaną, ale pacjent – mimo otrzymywania 
500 µg flutikazonu na dobę – ma codziennie objawy.

Zadanie 4. Zaproponuj dalsze postępowanie:

1. uzupełnienie wywiadu
2. oznaczenie OB, morfologii krwi obwodowej z rozmazem, stężenia białka 

C-reaktywnego (CRP)
3. badanie plwociny (cytologia, posiewy)
4. wykonanie RTG klatki piersiowej
5. wykonanie bronchoskopii

Omówienie zadania 4.

Należy w szczególności uzupełnić wywiad o informacje dotyczące:

� chorób alergicznych u chorego (obecnie i dawniej) i wśród krewnych; 
ekspozycji na alergeny i ewentualnego związku występowania objawów 
z kontaktem z nimi; stosowanej techniki przyjmowania leków wziewnych 
i ewentualnego przyjmowania innych leków (w tym przeciwastmatycz-
nych i ich skuteczności);

� dolegliwości sugerujących refluks żołądkowo-przełykowy (którego obecność 
mogłaby utrudniać kontrolę astmy) lub wskazujących na stan zapalny zatok;

� odkrztuszania, ekspozycji na czynniki szkodliwe – w szczególności pale-
nie tytoniu;

� kontaktu z osobami prątkującymi lub przewlekle kaszlącymi; występo-
wania nieswoistych objawów chorobowych (osłabienie, dolegliwości ze 
strony innych narządów itp.).

Uzyskanie informacji mających związek z podstawowym podejrzeniem oraz 
chorobami uwzględnianymi w diagnostyce różnicowej ma na celu zidenty-
fikowanie u chorego lub w jego rodzinie objawów lub czynników ryzyka 
związanych z rozważanymi schorzeniami.

Należy rozważyć wykonanie RTG klatki piersiowej w celu wykluczenia 
chorób innych niż astma, jednakże w razie utrzymujących się wątpliwości 
konieczne może być badanie bronchoskopowe z pobraniem materiału do 
badania histologicznego i mikrobiologicznego.

Opis przypadku (cz. 2.)

Informacje uzupełniające wywiad:

� Pacjent nigdy nie chorował na choroby alergiczne. U jego siostry często 
pojawiają się pokrzywki o nieustalonej etiologii. Matka choruje na astmę. 
Dziewięć miesięcy temu przez ok. 2 tygodnie pacjent leczony był teofili-
ną z dość dobrym skutkiem. Innych leków niż wymienione nie zażywa. 
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Mieszkanie suche, dobrze wentylowane, bez zwierząt. W mieszkaniu są 
nieliczne dywany (w sypialniach).

� Pacjent nie zgłaszał dolegliwości, które mogłyby przemawiać za refluk-
sem (np. zgaga, kwaśne odbijanie), nie przyjmował też przewlekle leków, 
które mogłyby zwiększać ryzyko jego występowania (jak np. teofilina).

� Nie zgłasza objawów odpowiadających zmianom zapalnym zatok przy-
nosowych.

� Nie stwierdza się odkrztuszania ani ekspozycji na czynniki szkodliwe. 
Nigdy nie palił tytoniu.

� Nikt w rodzinie nie chorował na gruźlicę. Pacjent nie kontaktuje się 
z osobami chorymi na gruźlicę lub przewlekle kaszlącymi.

� RTG klatki piersiowej wykonane 6 miesięcy temu: wynik prawidłowy 
(dostarczony przez pacjenta). Pacjent dostarczył także badanie RTG 
sprzed 3 lat (brak ewolucji obrazu RTG). Oznacza to brak wskazań do 
wykonania kolejnego badania RTG klatki piersiowej.

Wywiad potwierdza prawdopodobieństwo astmy. Prawidłowy obraz RTG 
klatki piersiowej oraz dane z wywiadu przemawiają przeciwko występowa-
niu innych chorób. Reasumując, na tym etapie najbardziej prawdopodobne 
wydaje się rozpoznanie astmy nieskutecznie leczonej.

Odnośnie do innych, odrzuconych możliwości (do rozważenia na dalszym 
etapie diagnostyki różnicowej):

� OB, CRP i morfologia krwi pozwolą ocenić ewentualną rolę zapalenia 
i(lub) zakażenia. Są to wskaźniki nieswoiste – nie dostarczą zbyt wielu 
informacji istotnych w diagnostyce różnicowej (ewentualnie duże warto-
ści: eozynofilii, OB, CRP). 

� Badanie plwociny pozwoli ustosunkować się do podstawowych rozpoznań: 
w zależności od obecności eozynofilów, neutrofilów czy ewentualnie prąt-
ków gruźlicy. Zważywszy na ograniczoną dostępność tego badania, należy 
je uwzględniać, o ile prostsze metody diagnostyczne nie doprowadzą do 
rozpoznania.

� Badanie bronchoskopowe do rozważania w sytuacji rosnącego podejrze-
nia gruźlicy (lub innych chorób oskrzeli/miąższu płuc). Pozwoli na ocenę 
stanu błony śluzowej i pobranie materiału do diagnostyki mikrobiologicz-
nej, cytologicznej i histologicznej. Biorąc pod uwagę ograniczoną dostęp-
ność oraz inwazyjność tego badania, należy je rozważać, o ile prostsze 
metody diagnostyczne nie doprowadzą do rozpoznania. 

� Podobnie, brak wskazań do wykonania TK zatok.

Zadanie 5. Zaproponuj dalsze postępowanie:

1. zwiększyć dawkę flutikazonu wziewnego do 2 x 500 µg na dobę
2. dołączyć lek przeciwleukotrienowy
3. dołączyć β2-mimetyk o przedłużonym działaniu
4. dołączyć regularnie podawany β2-mimetyk krótko działający
5. dołączyć lek przeciwhistaminowy
6. kontrola spirometrii za 4 tygodnie

Omówienie zadania 5.

Pacjent niedostatecznie leczony wymaga intensyfikacji leczenia. Może ona 
obejmować zwiększenie dawki kortykosteroidów lub dołączenie drugiego 
leku (antyleukotrienowego, teofiliny o przedłużonym uwalnianiu albo długo 
działającego β2-mimetyku). Zwłaszcza w obecności komponenty skurczo-
wej (tzn. odwracalności obturacji) preferowane jest dołączenie β2-mimetyku 
o przedłużonym działaniu. 

Konieczna kontrola za kilka tygodni. Poza subiektywną oceną dokonaną 
przez chorego, spirometria będzie kluczowym badaniem oceniającym efekty 
modyfikacji leczenia. 
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Opis przypadku (cz. 3.)

Pacjent zgłosił się po miesiącu. Po dołączeniu salmeterolu (2 x 50 µg, MDI) 
dolegliwości nieco rzadziej – co 2–3 dni. Tolerancja wysiłku lepsza. Przy 
osłuchiwaniu podczas hiperwentylacji nieco wydłużony wydech.

Zadanie 6. Zaproponuj postępowanie:

1. powtórzenie wywiadu wraz z zapytaniem pacjenta o występujące w jego 
otoczeniu czynniki mogące zaostrzać astmę

2. konieczne sprawdzenie techniki inhalacji 
3. OB, morfologia, badanie plwociny 
4. bronchoskopia
5. spirometria kontrolna za 4–8 tygodni

Opis przypadku (cz. 4.)

Powtórzony wywiad nie ujawnił żadnych dodatkowych czynników, które 
mogłyby utrudniać kontrolę astmy. Poproszony o przyjęcie w gabinecie 
dawki leku z MDI pacjent wykazał:

� brak prawidłowej koordynacji (naciśnięcie pojemnika, po chwili począ-
tek wdechu), 

� wdech zbyt krótki (opóźniony),

� natychmiastowy wydech (bez zatrzymania na szczycie wdechu).

Omówienie zadania 6.

Spirometria oraz przebieg astmy w ostatnim miesiącu wskazują na 
poprawę, ale tylko częściową – nadal dolegliwości występują dość często, 
a spirometria potwierdza utrzymywanie się nieco zmniejszonej drożności 
oskrzeli. Mierna skuteczność zintensyfikowanego leczenia nakazuje 
poszukiwanie czynników, które mogą zmniejszać skuteczność leczenia 
(np. technika i systematyczność przyjmowania leków), jak też utrudniać 
uzyskanie skutecznej kontroli astmy (obecne w otoczenia pacjenta silne 
alergeny/czynniki drażniące, choroby współistniejące itp.).

Prawidłowość stosowanej przez pacjenta techniki inhalacji można ocenić 
w gabinecie lekarskim, dlatego wskazane jest, aby pacjenci, zgłaszając się 
na wizytę, przynosili ze sobą aktualnie przyjmowane leki. 

jedn. B N B/N (%)
FEV 1 [l] 2,81 3,83 73,30
FVC EX [l] 3,66 4,68 78,20
PEF [l/s] 7,61 9,13 83,30
MEF 75 [l/s] 6,02 7,89 76,20
MEF 50 [l/s] 2,95 4,99 59,10
MEF 25 [l/s] 1,38 2,14 64,40
FEV 1% FVC EX [%] 76,70 79,47 96,50

Rys. 4. Krzywa przepływ–objętość po 2 miesiącach leczenia
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Zaobserwowany brak prawidłowej koordynacji, zbyt krótki (opóźniony) 
wdech i natychmiastowy wydech mogą tłumaczyć niepełną skuteczność 
stosowanego leczenia z powodu nieprawidłowej techniki przyjmowania 
leków.

Zadanie 7. Zaproponuj postępowanie:

1. dołączyć lek antyleukotrienowy
2. dołączyć przystawkę objętościową
3. zastosować makrolid przez 14 dni
4. zastosować nebulizację kortykosteroidu 2 x dziennie po 500 µg
5. spirometria kontrolna za 4–8 tygodni

Omówienie zadania 7.

Proponowane postępowanie uwzględnia korekcję stwierdzonego błędu 
techniki inhalacji za pomocą przystawki objętościowej.

Pozytywny efekt potwierdzi ex iuvantibus trafność rozpoznania, natomiast 
w przypadku jego nieskuteczności konieczna będzie diagnostyka różnico-
wa, obejmująca w szczególności wykonanie badań pomocniczych, z któ-
rych uprzednio zrezygnowano.

Opis przypadku (cz. 5.)

Pacjent zgłosił się do kontroli po kolejnym miesiącu leczenia. Jego samo-
poczucie uległo szybkiej poprawie (w ciągu kilku dni). Uzyskana została 
dobra tolerancja wysiłku (może grać w piłkę), a świsty lub duszności zda-
rzają się nie częściej niż raz na tydzień. W badaniu przedmiotowym bez 
odchyleń od stanu prawidłowego. Wynik badania spirometrycznego na 
rysunku 5. 

Zadanie 8. Zaproponuj dalsze postępowanie:

1. zmniejszyć dawkę flutikazonu wziewnie do 2 x 50 µg
2. zmienić kortykosteroid na lek antyleukotrienowy
3. dołączyć regularnie podawany β2-mimetyk krótko działający
4. utrzymać poprzednie leczenie
5. zalecić kontrolę za 3–4 miesiące

jedn. B N B/N (%)
FEV 1 [l] 3,50 3,83 91,30
FVC EX [l] 4,45 4,68 95,00
PEF [l/s] 9,94 9,13 108,80
MEF 75 [l/s] 7,73 7,89 97,90
MEF 50 [l/s] 3,71 4,99 74,30
MEF 25 [l/s] 1,46 2,14 68,20
FEV 1% FVC EX [%] 78,60 79,47 98,90

Rys. 5. Krzywa przepływ–objętość po 3 miesiącach leczenia
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Omówienie zadania 8.

Pierwotna korekta leczenia (zintensyfikowanie poprzez dołączenie drugiego 
leku) wynikała ze zbyt małej jego intensywności w przypadku astmy prze-
wlekłej ciężkiej. Wybór β2-mimetyku o przedłużonym działaniu wynikał ze 
stwierdzonej odwracalności obturacji po podaniu leku krótko działającego. 
Mierny efekt dołączenia salmeterolu nakazywał poszukiwanie dodatkowych 
czynników zmniejszających skuteczność leczenia. Zaobserwowana poprawa 
samopoczucia pacjenta po miesiącu skorygowanej terapii potwierdza, że 
drugą przyczyną utrzymywania się dolegliwości była niepoprawna technika 
przyjmowania leku. Z drugiej strony, obserwowana w pierwszym badaniu 
spirometrycznym częściowa odwracalność wskazywała na obecność składo-
wych obturacji innych niż skurcz mięśni gładkich oskrzeli, a będących kon-
sekwencją zapalenia. Stwierdzenie nieprawidłowości w technice inhalacji 
stwarzało nadzieję, że jej skorygowanie pozwoli kontrolować chorobę po-
przez zwiększenie depozycji obwodowej glikokortykosteroidu wziewnego. 

Inhalacyjne techniki podawania leków zaleca się we wszystkich wytycz-
nych; dotyczy to wszystkich stopni ciężkości astmy.1,2 Podstawową zaletą 
leczenia wziewnego jest dostarczanie leku bezpośrednio do miejsca, w któ-
rym toczy się proces chorobowy. Lek dociera do oskrzeli szybko i najwyż-
sze stężenia osiąga w błonie śluzowej. Można w ten sposób uzyskać taki 
sam efekt terapeutyczny, podając znacznie mniejsze dawki, jak podczas 
stosowania tego samego leku drogą ogólną (np. dla salbutamolu 200 µg 
wziewnie vs 1–4 mg p.o.). Pozwala to na zmniejszenie ryzyka wystąpienia 
działań niepożądanych. 

Skuteczność leku wziewnego zależy od jego aktywności po dotarciu do 
miejsca docelowego. Oprócz własności farmakokinetycznych i farmakody-
namicznych leku, ważne znaczenie ma jego ilość docierająca do oskrzeli. 
Zależy ona z kolei od wybranego systemu inhalacyjnego, techniki inhalacji 
stosowanej przez pacjenta oraz wielkości cząsteczek (spektrum) uwolnione-
go aerozolu.3 

Obecnie istnieje kilka sposobów podawania wziewnego leków (i ich wa-
riantów technicznych, które mogą wiązać się ze zmianą depozycji płucnej):

� inhalatory ciśnieniowe z dozownikiem (MDI)
– stosowane wraz z komorą powietrzną (przystawką objętościową)

– z maską
– bez maski

– stosowane bezpośrednio (między innymi system EB/Autohaler)

� inhalatory suchego proszku (DPI)

� nebulizacja

Najczęściej stosuje się inhalatory ciśnieniowe (MDI). Skuteczność depozycji 
oskrzelowej w przypadku korzystania z MDI wynosi 7–23%3, choć zwy-
kle nie przekracza kilkunastu procent. Najczęściej też zdarzają się błędy 
podczas ich stosowania. W metaanalizie przeprowadzonej przez Cochrane 
i wsp. odsetek pacjentów poprawnie przyjmujących lek z MDI wahał się 
między 5 a 86%.3 Autorzy metaanalizy3 przedstawiają także wyniki dwóch 
badań wskazujące na znaczenie szkolenia w celu zwiększenia odsetka 
pacjentów poprawnie przyjmujących lek (w pierwszej pracy z 6 do 46%, 
a w drugiej – z 28 do 52%).

Są podstawy, by przypuszczać, że skuteczniejsze może być podawanie każ-
dorazowo leku w 2 dawkach uwolnionych z MDI niż w jednej: chory ma 
szansę przy drugiej uwolnionej dawce skorygować błąd, jaki mógł popełnić 
podczas inhalacji pierwszej. Nimmo4 wykazał, że poprawnie z MDI przyj-
mowało pierwszą uwolnioną dawkę 35% chorych, natomiast drugą – 42%.

Obecnie następuje zamiana gazu nośnikowego w MDI z chlorofluorokarbo-
nu i freonu (CFC) na hydrofluoroalkan (HFA). Dawki leków rozszerzających 
oskrzela uwalniane z inhalatorów zawierających CFC lub HFA są jedna-
kowe. Jednak w przypadku niektórych glikokortykosteroidów wziewnych 
mogą wystąpić znaczne różnice w skuteczności, związane ze spektrum 
cząsteczek aerozolu. Przejście na nośnik HFA w przypadku beklometazo-
nu związane jest ze znacznie większą depozycją obwodową, prowadzącą 
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zarówno do zwiększenia skuteczności leczenia, jak też ryzyka wystąpienia 
działań niepożądanych.1

Inhalatory wyzwalane wdechem (np. system EB) zawsze stosuje się bez 
przystawki objętościowej, a co najwyżej z niewielką przystawką (optimizer). 
Skuteczność depozycji dla nośnika CFC szacuje się na 18–21%.3 Jak wspo-
mniano powyżej, preparaty beklometazonu zawierające HFA w inhalatorach 
EB będą również cechować się zwiększoną depozycją oskrzelowo-płucną.

Choć inhalatory ciśnieniowe z dozownikiem (MDI) mogą być stosowane 
bezpośrednio, zalecane (zwłaszcza przy stosowaniu steroidów wziewnych) 
jest korzystanie z przystawki objętościowej, która ułatwia prawidłowe przy-
jęcie leku. Demirkan5 wykazał, że dołączenie przystawki objętościowej do 
MDI przy stosowaniu salmeterolu zwiększało uzyskiwane przez pacjentów 
wartości PEFR w 4. i 6. godzinie od podania leku, bez zwiększenia częstości 
działań niepożądanych. Ich użycie ułatwia poprawną koordynację (wyzwa-
lanie dawki leku i wykonywanie wdechu), przedłuża przyjmowanie leku 
z 1 wdechu do 3–4 wdechów oraz pozwala dużym kroplom leku osiąść na 
ściankach przystawki objętościowej, co zmniejsza ryzyko wystąpienia dzia-
łań niepożądanych. Szacuje się, że po dołączeniu przystawki objętościowej 
do MDI depozycja płucna zwiększa się około dwukrotnie i wynosi wówczas 
19–21%,3 poprawiając skuteczność leczenia. 

Inhalatory suchego proszku (DPI) stosuje się wyłącznie bezpośrednio (bez 
przystawki objętościowej) i są one bardziej przyjazne dla środowiska niż 
MDI. Wytworzenie aerozolu z leku wymaga wykonania silnego wdechu 
(dla osiągnięcia określonej minimalnej prędkości przepływu powietrza oraz 
czasu jego trwania). Najczęściej umiejętność tę opanowują dzieci dopiero 
w wieku 6–8 lat. DPI cechują się dużym zróżnicowaniem technicznym, 
względną łatwością stosowania oraz dość dobrą skutecznością depozycji 
(9–28%3). Zaletą jest „naturalna” synchronizacja wdechu i wytworzenia 
aerozolu.3 

Korzystanie z systemów proszkowych zaleca się chorym powyżej 5.–8. 
roku życia. De Boeck6 wykazał, że Turbuhalerem poprawnie posługiwało 
się 96% dzieci powyżej 8. roku życia i 55% młodszych pacjentów. Mimo 
niewątpliwych zalet (jak np. niewielka ilość lub wręcz brak substancji do-
datkowych) wymagają wykonania specyficznego manewru oddechowego 
(wydech, po którym następuje dostatecznie silny i długi wdech, zakończony 
krótkim bezdechem; podobna technika inhalacji jest wymagana w przypad-
ku korzystania z inhalatorów ciśnieniowych wyzwalanych wdechem).

Praktyka dnia codziennego wskazuje, że chorzy, którzy nie potrafią po-
prawnie współpracować podczas badania spirometrycznego (także wyma-
gającego wykonania manewrów oddechowych), mają trudności z popraw-
nym przyjęciem leku z DPI. 

Nebulizacja jest najbardziej uciążliwą i czasochłonną metodą podawania 
leków oraz wymaga okresowej dezynfekcji systemu. Ponadto nabycie 
inhalatora wiąże się ze znacznym jednorazowym wydatkiem. W leczeniu 
astmy ich podstawowe zastosowanie to podawanie leków rozszerzających 
oskrzela (β2-mimetyków, leków przeciwcholinergicznych) w leczeniu 
ciężkiego zaostrzenia.

Trudno mówić o wyższości jednego systemu inhalacyjnego nad innym.3 
W celu uzyskania skuteczności leczenia kluczową rolę odgrywają poprawna 
technika inhalacji oraz systematyczność leczenia. Ważne jest zaakcepto-
wanie przez pacjenta systemu inhalacyjnego, prowadzące do poprawnego 
i systematycznego posługiwania się nim. Dobór techniki ograniczany jest 
wiekiem pacjenta, wiąże się z możliwościami opanowania poprawnej tech-
niki inhalacji. BTS proponuje następujący dobór techniki inhalacji:2 



Astma u dzieci 47

Tabela 1. Kryteria wyboru inhalatora u dzieci

wiek (lata) leczenie zaostrzeń leczenie przewlekłe

0–2 nebulizacja MDI + „spejser” z maską twarzową 

nebulizacja

3–5 nebulizacja

MDI + „spejser”

MDI + „spejser” z lub bez maski 
twarzowej

>5 nebulizacja

MDI + „spejser”

DPI 

MDI + „spejser” bez maski twarzowej

MDI – inhalator ciśnieniowy z dozownikiem
DPI – inhalator suchego proszku
„spejser” – przystawka objętościowa

Przy wyborze techniki podawania leków wziewnie, oprócz wieku chorego, 
musimy uwzględniać także jego (lub opiekunów) możliwości intelektualne, 
by manewr był wykonany poprawnie. Nie bez znaczenia są również prefe-
rencje chorego i(lub) jego opiekunów.7 

Zasady poprawnego stosowania MDI i DPI zostały omówione w I części 
programu edukacyjnego – patrz: „Astma u dzieci. Program szkolenia lekarzy 
rodzinnych i pediatrów w zakresie rozpoznawania i leczenia astmy oskrze-
lowej”, suplement 3, str. 44.

Liczne publikacje dowodzą, że szkolenie pacjentów znacznie zwiększało 
odsetek poprawnie posługujących się MDI – przykładowo z 77 do 95% 
w pracy Giner8 czy z 57,4 do 97,9% w pracy Kampsa9.

Szkolenie poprawiało także techniki przyjmowania leków z DPI (z Diskha-
lera z 32 do 54% i Turbuhalera z 6 do 64%), ale u niektórych pacjentów 
trzeba było przeprowadzić nawet 3 demonstracje, zanim poprawnie opano-
wali technikę inhalacji z DPI.4 Pesymistyczne są wnioski płynące z obserwa-
cji Dońca i wsp.,10 że nawet po 7–14-dniowym szkoleniu indywidualnym od 
2,3% (MDI + przystawka objętościowa) do 14% (Dysk) dzieci nadal wykazy-
wało niedostatki w technice posługiwania się inhalatorem.

W większości przypadków instruktaż nie musi być czasochłonny. Po zajmu-
jącym średnio 8,3 minuty instruktażu wszyscy pacjenci z astmą zgłaszający 
się na izbę przyjęć w okresie badania (n = 125) byli w stanie poprawnie 
wykonać inhalację z MDI (przed nim – tylko 26).11

Edukacja musi się rozpoczynać od personelu medycznego (różnego szcze-
bla), który często nie zna szczegółów poprawnej techniki inhalacji lub 
nie umie przekazać wskazówek chorym.12 Sotomayor13 wykazał, że na-
wet wśród chorujących na astmę lekarzy i pielęgniarek znaczny odsetek 
(7–13%) popełnia błędy podczas stosowania MDI, co zwykle wiązało się 
z brakiem dostatecznego instruktażu. 

Lepsze wyniki niż jednorazowy instruktaż daje jednak przedłużone/
powtarzane szkolenie (np. podczas pobytu szpitalnego lub na zgrupowaniu 
chorych na astmę).9 Podkreśla się, że szkolenie należy powtarzać, ponieważ 
pacjenci zapominają o niektórych procedurach lub świadomie je omijają.14 
W związku z powyższym, niezbędne jest krótkie przypominanie podstawo-
wych zasad przyjmowania leków podczas kolejnych wizyt.

Należy pamiętać o konieczności ponownej edukacji przy zmianie pre-
paratu (inny lek, inny dozownik), ponieważ mogą zaznaczyć się różnice 
w skuteczności leczenia. Zmiana systemu (np. z MDI na DPI) zależnie od 
skuteczności systemu proszkowego zwykle prowadzi do zmiany depozy-
cji – zwiększenia (np. dla budezonidu16), ale najczęściej zmniejszenia (np. 
salbutamol,15 flutikazon16). Dodatkowe utrudnienie dla pacjentów stanowi 
jednoczesne korzystanie z leków podawanych w odmiennych systemach in-
halacyjnych. Van der Palen17 wykazał, że popełniają wówczas błędy znacz-
nie częściej niż przy korzystaniu z jednego systemu. 

W codziennej praktyce starsze dzieci manifestują swoją „dorosłość” poprzez 
odstawienie przystawki objętościowej. Zwyczaj ten jest nierzadko bagateli-
zowany przez rodziców, a nawet lekarza prowadzącego. Kandydoza jamy 
ustnej i gardła oraz chrypka mogą wskazywać na złą technikę inhalacji gli-
kokortykosteroidu.
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Epilog 

Pacjent pojawił się po kolejnych 4 miesiącach. Kontrola astmy dobra, lekkie 
duszności 2–3 razy w miesiącu, dobra tolerancja wysiłku. Badanie spiro-
metryczne potwierdziło obserwacje pacjenta – FEV1 3,62 l (95% wartości 
należnej), FVC 4,59 l (98% normy), MEF25 1,75 l/s (82% normy). Utrzymano 
dotychczasowe leczenie.

Główne tezy1,2

1. Warunkiem skutecznego leczenia wziewnego jest poprawna technika przyjmowania leków oraz dostoso-
wanie rodzaju i dawek leków do stopnia ciężkości astmy. 

2. Zła technika przyjmowania leków wziewnych jest częstą przyczyną niepowodzeń terapii i występowania 
zaostrzeń astmy. Może to prowadzić do niepotrzebnego zwiększania dawek leków w leczeniu przewle-
kłym. Tym samym zwiększa się ryzyko występowania działań niepożądanych.

3. Szkolenie chorego należy przeprowadzić przy rozpoczynaniu leczenia, ale prawidłowa technika przyjmo-
wania leków wziewnie musi być skrótowo przypominana podczas kolejnych wizyt, zwłaszcza po zmianie 
systemu inhalacyjnego.

4. Wybór metody podawania leków wziewnie zależy od wieku i możliwości pacjenta, należy uwzględnić 
jego preferencje.

5. Przy zmianie systemu inhalacyjnego (np. z MDI na DPI) konieczna może być modyfi kacja dawki leku.
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Niesystematyczne stosowanie leków

Wstęp

Niniejszy przypadek kliniczny przedstawia problem skrajnego nieprzestrze-
gania zaleceń lekarza – zaprzestania przyjmowania leków.

Astma oskrzelowa jest chorobą przewlekłą i wymaga systematycznego le-
czenia w celu opanowania stanu zapalnego błony śluzowej oskrzeli i kon-
troli objawów klinicznych. Niestosowanie się do zaleceń lekarza zdarza się 
dość często, ale w przypadkach niewielkiego nasilenia choroby zwykle nie 
pociąga za sobą większych konsekwencji. U pacjentów z cięższymi posta-
ciami astmy, którzy przerywają leczenie, dochodzi natomiast do nasilenia 
stanu zapalnego, a w konsekwencji nawrotu dolegliwości i objawów o nie-
rzadko dramatycznym przebiegu.

Omawiany przypadek jest przykładem samowolnego zaprzestania leczenia, 
czego konsekwencją staje się zaostrzenie dolegliwości. Ilustruje konieczność 
przypominania pacjentom o celowości stałego, systematycznego leczenia. Szko-
lenie chorego pomaga mu zrozumieć i zaakceptować nieuchronność leczenia. 

Opis przypadku (cz. 1.)

Dziewczynka 10-letnia: 

� od ok. 3. rż. częste zapalenia oskrzeli z obturacją, od 8. rż. przewlekły 
kaszel i duszność – niemal codziennie; rodzice obserwują związek nasile-
nia dolegliwości wyłącznie z zakażeniami; 

� po przeprowadzeniu podstawowej diagnostyki (spirometria [obturacja 
z dodatnią próbą odwracalności], testy skórne [wynik ujemny]) i ustaleniu 
rozpoznania astmy rozpoczęto leczenie przewlekłe (flutikazon 2 x 125 
µg MDI + przystawka objętościowa, salmeterol 2 x 50 µg), które w ciągu 
kilku dni doprowadziło do całkowitego ustąpienia dolegliwości;

� przez kilka miesięcy systematycznie leczona, ale w okresie wakacji ro-
dzice odstawili leki (przekonani przez rodzinę, że leczenie niepotrzebnie 
naraża zdrowe dziecko na działania niepożądane leków);

� po miesiącu, kiedy dziewczynka czuła się dobrze, pojawiło się chrząka-
nie, następnie pokasływanie; stopniowo powróciło ograniczenia wydol-
ności wysiłkowej, z codziennym świstem wydechowym prowokowanym 
wysiłkiem, śmiechem itp.;

� leczenie: doraźnie salbutamol, z krótkotrwałym efektem (trwającym ok. 
4–5 godz.);

� badanie lekarskie: wydech wydłużony, rozsiane pojedyncze świsty;

� badania dodatkowe: spirometria + odwracalność.
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Zadanie 1. Wskaż najbardziej prawdopodobną przyczynę 
obserwowanych dolegliwości:

1. przewlekające się zakażenie (np. drobnoustrojami nietypowymi)
2. astma oskrzelowa
3. gruźlica płuc
4. inne, dotychczas nierozpoznane choroby (np. mukowiscydoza, zespół 

nieruchomych rzęsek itp.)
5. dolegliwości psychogenne
6. wada serca

Zadanie 2. Zaproponuj postępowanie:

1. RTG klatki piersiowej w projekcji tylno-przedniej 
2. OB, morfologia, CRP
3. posiew plwociny
4. monitorowanie PEFR
5. bronchoskopia
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Rys. 1. Krzywa przepływ–objętość

jedn. B N B/N (%)
FEV 1 [l] 1,37 1,79 76,50
FVC EX [l] 1,65 2,17 76,00
PEF [l/s] 2,96 4,30 68,80
MEF 75 [l/s] 2,55 3,86 66,00
MEF 50 [l/s] 1,48 2,72 54,40
MEF 25 [l/s] 0,79 1,40 56,40
FEV 1% FVC EX [%] 83,00 84,47 98,20

Rys. 2. Krzywa przepływ–objętość po salbutamolu
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jedn. B N B/N (%)
FEV 1 [l] 1,66 1,79 92,70
FVC EX [l] 1,96 2,17 90,30
PEF [l/s] 3,41 4,30 79,30
MEF 75 [l/s] 3,10 3,86 80,30
MEF 50 [l/s] 2,28 2,72 83,80
MEF 25 [l/s] 0,88 1,40 62,80
FEV 1% FVC EX [%] 84,60 84,47 100,10
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6. doustny antybiotyk z grupy ß-laktamów (np. amoksycylina)
7. leczenie wziewne (jak poprzednio) i ocena wyniku po kilku-, kilkunastu 

dniach

Omówienie zadań 1. i 2.

Badanie spirometryczne wykazało zaburzenie wentylacji typu obturacyjne-
go, częściowo odwracalne po salbutamolu. Wywiad oraz wynik spirometrii 
sugerują, że przyczyną nawrotu dolegliwości może być przerwanie leczenia 
przewlekłego astmy. Ponieważ uprzednio uzyskano dobrą kontrolę astmy 
poprzez systematyczne podawanie leków, najprostsza strategia polegać bę-
dzie na wznowieniu przerwanego leczenia i ponownej ocenie (za pomocą 
PEFR, klinicznej i spirometrycznej).

Gdyby zaobserwowano brak poprawy po ß-mimetyku, konieczne byłoby uw-
zględnienie innych przyczyn i wykonanie badań dodatkowych dostosowanych 
do podejrzewanej etiologii. W szczególności uzasadnione byłoby wykonanie 
RTG klatki piersiowej i wskaźników zapalenia oraz dalszych badań (np. 
EKG i ECHO serca przy podejrzeniu wady układu krążenia, posiew plwociny 
przy podejrzeniu zakażenia układu odechowego). W związku z podejrzeniem 
astmy jako przyczyny dolegliwości brak podstaw do podania antybiotyku. 
Wspomniane badania dodatkowe będą konieczne, jeśli nie uzyska się 
szybkiej kontroli dolegliwości (po kilku dniach powrotu do leczenia), co 
mogłoby przemawiać za przyczyną inną niż astma.

Opis przypadku (cz. 2.)

Rodzice zatelefonowali po tygodniu, informując, że objawy ustąpiły w ciągu 
4–5 dni. Wartości PEFR zwiększyły się ze 160–220 l/min do 220–260 l/min.

Dziewczynka zgłosiła się do kontroli po 17 dniach. W badaniu fizykalnym 
nie stwierdzono odchyleń od normy. 
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Rys. 3. Karta monitorowania PEFR
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Zadanie 3. Zaproponuj ostateczne rozpoznanie.

Omówienie 

Powyższy przykład ilustruje niestosowanie się do zaleceń polegające na 
całkowitym zaniechaniu leczenia. Zwraca uwagę na konieczność szkolenia, 
którego istotnym elementem jest przekonanie rodziców i chorego dziecka 
(zwłaszcza starszego) do potrzeby przewlekłego, systematycznego leczenia. 
W szczególności konieczne jest rozwianie obaw związanych z działaniami 
niepożądanymi leków i przedstawienie szans na remisję. 

Niestosowanie się do zaleceń dotyczy około połowy chorych na astmę,1 ale 
w przypadkach o niewielkim nasileniu choroby zwykle nie pociąga za sobą 
większych konsekwencji. U pacjentów z cięższymi postaciami astmy, którzy 
przerywają leczenie, dość szybko dochodzi do nasilenia dolegliwości.

Dzięki skomputeryzowanym dozownikom (DPI, MDI) w badaniach klinicz-
nych dowiedziono, że tylko kilkanaście procent pacjentów stosowało leki 
zgodnie z zaleceniem.2,3 W badaniu Bosleya2 stwierdzono, że przez ponad 
80% czasu obserwacji tylko 15% pacjentów przyjmowało leki ściśle z zalece-
niem. W późniejszym o kilka lat przeglądzie prac z wykorzystaniem wskaź-
ników elektronicznych wykazano, że pacjenci poprawnie dawkowali lek 
przez 20–73% okresu obserwacji.4 Proporcja dawki przyjętej w stosunku do 
zaleconej wahała się między 63 a 92%.4

Rys. 4. Krzywa przepływ–objętość
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Czynniki wpływające na niestosowanie się chorego 
do zaleceń lekarza
leki

� problemy z używaniem inhalatorów

� uciążliwe schematy stosowania leków 
(np. 4 razy dziennie lub wiele leków)

� skutki uboczne

� koszt

� niechęć do leku

� duża odległość do najbliższej apteki

inne 

� niezrozumienie lub brak zaleceń lekarza

� obawa przed działaniami niepożądanymi

� rozczarowanie kontaktami z pracownikami służby zdrowia

� przemilczane i(lub) nieprzedyskutowane z lekarzem obawy

� wygórowane oczekiwania

� nieodpowiedni nadzór, ćwiczenia lub monitorowanie

� złość w związku z chorobą lub koniecznością leczenia

� niedocenianie ciężkości choroby

� czynniki kulturowe

� obawa przed stygmatyzacją

� roztargnienie lub beztroska

� stosunek do złego stanu zdrowia

� przyczyny religijne

Do powyższej listy można dodać takie elementy, jak osobowość pacjenta, 
jego możliwości intelektualne, sytuacja socjalno-ekonomiczna, styl życia, 
presja środowiska itp.

Stosowanie się do zaleceń zależy od bardzo wielu czynników (główne 
wymieniono powyżej), ale ogromną rolę odgrywa relacja między lekarzem 
a chorym dzieckiem i(lub) jego rodzicami. Kluczowym elementem jest za-
ufanie, które nie wynika tylko z wiedzy medycznej lekarza, ale także umie-
jętności nawiązania kontaktu z chorym i jego rodzicami. 

Podstawowe cele szkolenia dziecka chorego na astmę i jego 
rodziców1 

� poszerzenie wiedzy na temat choroby i jej leczenia

� zdobycie lub udoskonalenie umiejętności istotnych w leczeniu 
(w szczególności przyjmowanie leków)

� zwiększenie satysfakcji chorego i(lub) jego opiekunów

� zwiększenie zaufania do personelu medycznego, a przez to 

� ściślejsze przestrzeganie zaleceń i zwiększenie współudziału 
w leczeniu

Korzystny wpływ ma konstruktywna postawa lekarza, zmierzająca do ziden-
tyfikowania obaw pacjenta i przedstawienia możliwości rozwiązania rozpo-
znanych problemów. Musi być rzetelna – oparta na aktualnym stanie wiedzy 
medycznej – i przedstawiać realne możliwości korzystnego przebiegu choroby 
i leczenia, ale też ryzyko związane z zaniechaniem leczenia przeciwzapalnego 
(remodeling, ryzyko ciężkich zaostrzeń). Zrozumienie trosk pacjenta i partner-
ska postawa sprzyjają akceptacji „trudnych” elementów, w tym konieczności 
przewlekłego leczenia i niepewnego rokowania. Omówienie problemów me-
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dycznych musi być przedstawione prosto i jednoznacznie, językiem przystęp-
nym dla pacjenta, dostosowanym do jego możliwości zrozumienia. Niezbęd-
na jest nie tylko prezentacja posługiwania się urządzeniami techniczny-
mi (np. inhalatory, pikflometr), ale zawsze wydanie krótkiej pisemnej 
instrukcji stosowania leków. O ile chory i(lub) jego opiekunowie powinni 
brać udział w pewnych decyzjach (np. wybór techniki inhalacji), lekarz powi-
nien jednoznacznie określić leki i dawki (nie pozostawiając miejsca na decyzje 
chorego). Potwierdzeniem dobrego kontaktu z pacjentem jest zgłaszanie przez 
niego obaw związanych z leczeniem przewlekłym, co z kolei stwarza szansę 
wyjaśnienia wątpliwości. Zmniejsza to ryzyko celowego przerwania leczenia. 

Najbardziej dramatyczną postacią niestosowania się do zaleceń jest całko-
wite zaprzestanie przyjmowania leków przez chorego. Wydaje się, że nieza-
mierzone przerwanie leczenia (przez zapomnienie lub wyczerpanie zapasu 
leku) niesie za sobą mniejsze niebezpieczeństwo niż celowe, ponieważ po 
rozpoznaniu problemu jest łatwe do skorygowania.

Wśród przyczyn celowego przerwania leczenia można wymienić (paradok-
salnie) skuteczne leczenie przewlekłe, kiedy niedostatecznie poinformowa-
ny chory ulega iluzji, że choroba minęła (jak w powyższym przykładzie). 
Przerwanie leczenia prowadzi (po czasie zależnym od stopnia ciężkości ast-
my) do nawrotu dolegliwości. Inną przyczyną (często występującą łącznie 
z powyższą) są obawy przed działaniami niepożądanymi leków. W ostat-
nich latach wśród chorych obserwuje się zwiększone obawy przed lekami 
z grupy glikokortykosteroidów wziewnych. Niekiedy rodzice sygnalizują 
„obawę przed uzależnieniem”, że właśnie wskutek przewlekłego podawania 
leki staną się stale niezbędne (niemożliwe do odstawienia) albo że będą 
działać coraz słabiej i wymagać systematycznego zwiększania dawki. 

U chorych (zwłaszcza z lżejszymi postaciami astmy) pojawia się niekiedy 
przekonanie o braku celowości leczenia przewlekłego lekami przeciwzapal-
nymi, ponieważ nie odczuwają oni bezpośredniego związku przyjmowania 
leków i kontroli objawów. Z tego powodu w każdym stopniu ciężkości 
astmy przewlekłej konieczne jest nauczenie pacjenta odróżniania 
leków przyjmowanych doraźnie od leków kontrolujących przebieg 
choroby, które muszą być przyjmowane przewlekle. 

U dzieci ważnym elementem jest postrzeganie przez rówieśników – bardzo 
istotna jest możliwość dyskretnego przyjmowania leków objawowych, bez 
wzbudzania sensacji otoczenia oraz bez „stygmatyzacji” chorobą.

Szczególnie trudną grupę pacjentów stanowi młodzież w okresie dojrzewa-
nia. U chorych w wieku 15–18 lat bardzo często dochodzi do zaniechania 
leczenia (celowego lub niezamierzonego), co prowadzi do gorszej kontroli 
astmy oraz znacznej liczby zgonów z powodu astmy (właśnie w tym prze-
dziale wiekowym – głównie w miesiącach wakacyjnych).5

Cennym uzupełnieniem szkolenia prowadzonego w gabinecie lekarza może 
być udział chorego w zajęciach najbliższej szkoły chorych na astmę.

Epilog

Po kolejnych 3 miesiącach dziewczynka zgłosiła się do kontroli. Objawy 
występowały tylko sporadycznie (1–2 razy w miesiącu). Zmienność PEFR 
około 12%, spirometria prawidłowa. Utrzymano leczenie.

Główne tezy1

1. W celu przekonania rodziców i dziecka do przewlekłego podawania leków konieczne jest odpowiednie 
szkolenie w momencie rozpoczynania leczenia przewlekłego.

2. Podczas kolejnych wizyt niezbędne jest przypominanie o systematycznym podawaniu leków oraz popraw-
nej technice inhalacji.

3. Krótka pisemna instrukcja stosowania leków zwiększa skuteczność stosowania się do zaleceń.
4. Krótkie omówienie bezpieczeństwa stosowanych dawek leków i szansy na dalszy korzystny przebieg cho-

roby ułatwia akceptację leczenia i pogodzenie się z chorobą.
5. W każdym stopniu astmy przewlekłej pacjent musi znać i odróżniać leki, które przyjmuje doraźnie, od 

leków przyjmowanych regularnie, przewlekle.



Program edukacyjny56

Piśmiennictwo

1. Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy. Raport 
NHLBI/WHO. Med. Prakt. wyd. specj. 6/2002.

2. Bosley C.M., Parry D.T., Cochrane G.M.: Patient compliance with inhaled 
medication: does combining beta-agonists with corticosteroids improve 
compliance? Eur. Respir. J. 1994; Mar 7(3): 504–509.

3. Rand C.S., Wise R.A., Nides M., Simmons M.S., Bleecker E.R., Kusek J.W., 
Li V.C., Tashkin D.P.: Metered-dose inhaler adherence in a clinical trial. Am. 
Rev. Respir. Dis. 1992; Dec 146(6): 1559–1564.

4. Cochrane M.G., Bala M.V., Downs K.E., Mauskopf J., Ben-Joseph R.H.: 
Inhaled corticosteroids for asthma therapy. Patient compliance, devices, and 
inhalation technique. Chest 2000; 117: 542–550.

5. Campbell M.J., Holgate S.T., Johnston S.L.: Trends in asthma mortality. 
BMJ 1997; 315: 1012.

Prawidłowe odpowiedzi:

Zadanie 1.: 2 

Zadanie 2.: 4, 7

Zadanie 3.: astma oskrzelowa przewlekła umiarkowana, niealergiczna



Astma u dzieci 57

Zaostrzenie astmy

Wstęp

Zaostrzenie astmy to epizod narastającej duszności, kaszlu, świszczącego 
oddechu.2 Pogorszenie rozwija się w ciągu kilku godzin lub dni, ale może 
też wystąpić nawet po kilku minutach. W przebiegu zaostrzenia często 
dochodzi do niewydolności oddechowej. Ciężki napad astmy jest sytuacją 
zagrażającą życiu, dlatego należy go skutecznie i bezzwłocznie leczyć. Do 
zagrożenia życia w przebiegu astmy oskrzelowej może dojść w przypadku 
każdego stopnia ciężkości tej choroby.7 Ciężkość zaostrzenia astmy także 
bywa różna, niezależnie od wcześniejszego stopnia ciężkości choroby. 

Podstawowym objawem ostrego napadu astmy jest duszność. W jej pato-
genezie biorą udział różne mechanizmy, ale w największym stopniu – skurcz 
mięśni gładkich oskrzeli. Strategia leczenia napadu różni się zatem od 
postępowania w astmie przewlekłej. Celem leczenia jest szybkie przy-
wrócenie drożności oskrzeli – uniknięcie zagrożenia śmiercią, nor-
malizacja czynności płuc, wyrównanie hipoksemii oraz zapobieżenie 
powikłaniom i kolejnym nawrotom.

Warunki ambulatoryjne nie mogą stanowić przeszkody dla praktycznych 
umiejętności lekarza zajmującego się dziećmi chorymi na astmę, w szczególnoś-
ci w sytuacji zaostrzenia. Ze względu na częstsze występowanie tej choroby 
rośnie liczba dzieci zagrożonych wystąpieniem ciężkiego napadu duszności.

Opis przypadku (cz. 1.)

Chłopiec w wieku 10 lat:

� zgłosił się 2 stycznia 2004 r. w godzinach południowych z silną dusznością;

� od rana tego dnia narastająca duszność, PEFR <100 l/min (zwykle uzyski-
wał 220–240 l/min);

� rodzice podali 4 dawki salbutamolu z inhalatora ciśnieniowego z dozow-
nikiem (MDI) i 3 tabletki prednizonu po 5 mg;

� duszności występowały od 1. roku życia, początkowo tylko przy infekcji. 
W 4. roku życia ustalono rozpoznanie astmy oskrzelowej przewlekłej, 
o umiarkowanej ciężkości, IgE-zależnej (z uczuleniem na alergeny rozto-
czy i pleśni);

� w połowie listopada 2003 r. miało miejsce ostatnie zaostrzenie astmy; od 
tego czasu otrzymuje flutikazon 2 x 100 µg i salmeterol 2 x 50 µg (DPI);

� badanie przedmiotowe: stan ogólny średnio ciężki, duszność znacznego 
stopnia, trudności w mówieniu; osłuchowo: wydech znacznie przedłu-
żony, z licznymi świstami i furczeniami, szmer pęcherzykowy słyszalny 
symetrycznie; tętno ok. 130/min.

Zadanie 1. Określ stopień ciężkości zaostrzenia astmy:

1. lekki
2. umiarkowany
3. ciężki
4. zagrażający zatrzymaniem oddechu

Zadanie 2. Zaproponuj postępowanie:

1. rozpocząć leczenie
2. wykonać spirometrię w celu obiektywizacji ciężkości zaostrzenia
3. wykonać testy skórne w celu znalezienia alergenu przyczynowego
4. oznaczyć wysycenie hemoglobiny tlenem (saturację) we krwi włośnicz-

kowej (pulsoksymetrem)
5. skierować dziecko do szpitala



Program edukacyjny58

Omówienie zadań 1. i 2.

Bezzwłocznie rozpoczynając leczenie, należy równocześnie zebrać krótki, 
ukierunkowany wywiad oraz przeprowadzić badanie przedmiotowe. Wy-
wiad powinien obejmować w szczególności:

� czas, jaki upłynął od wystąpienia objawów zaostrzenia;

� dotychczasowe leczenie zaostrzenia: rodzaj zastosowanych leków, dawki 
oraz sposób ich podawania;

� odpowiedź na podane leki;

� leki aktualnie przyjmowane (przewlekle);

� czas trwania astmy;

� alergie i nietolerancje;

� uprzednie ciężkie zaostrzenia, hospitalizacje.

W wywiadzie należy również podjąć próbę ujawnienia czynników wyzwala-
jących aktualne zaostrzenie, pytając w szczególności o kontakt z infekcjami 
i alergenami.

W badaniu przedmiotowym szczególną uwagę zwracamy na:

� stan przytomności; 

� charakterystykę i nasilenie duszności (u niemowląt ważne jest, czy dusz-
ność uniemożliwia karmienie);

� częstotliwość oddechów;

� wysiłek oddechowy, pracę dodatkowych mięśni oddechowych i zaciąga-
nie dołka jarzmowego;

� świsty, głośność szmeru pęcherzykowego;

� częstotliwość rytmu serca (tętna);

� występowanie sinicy.

Przeprowadzenie dokładniejszego badania przedmiotowego i uzupełnie-
nie wywiadu powinno nastąpić dopiero po rozpoczęciu leczenia. W czasie 
leczenia napadu, którego intensywność uzależniona jest od stopnia jego 
ciężkości (tab. 1.), badanie przedmiotowe należy okresowo powtarzać. 
Wśród badań ułatwiających obiektywną ocenę stopnia ciężkości zaostrzenia 
(napadu) wymienić należy pomiary: szczytowego przepływu wydechowego 
(PEFR), nasilonej pierwszosekundowej objętości wydechowej (FEV1) oraz 
wysycenia hemoglobiny tlenem w krwi tętniczej (SaO2).

U niektórych dzieci po 5.–6. roku życia można uzyskać powtarzalne wyniki 
badania czynności płuc. Trzeba jednak pamiętać, że w zaostrzeniach 
o ostrym przebiegu (napadach) astmy leczenie należy rozpoczynać 
niezwłocznie, nie tracąc czasu na ewentualną naukę pomiaru spiro-
metrycznego, długi wywiad i szczegółowe badanie przedmiotowe.
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Tabela 1. Klasyfi kacja ciężkości zaostrzeń astmy1*

Lekkie Umiarkowane Ciężkie Zagrażające 
zatrzymanie
oddychania

duszność przy chodzeniu

chory może się położyć

przy mówieniu;
niemowlę – płacz cichy, krótki, 
trudności w karmieniu; 

chory najczęściej siedzi

w spoczynku; niemowlę 
przestaje jeść

chory przygarbiony,
podparty na rękach

mowa całymi zdaniami fragmentami zdań pojedynczymi słowami

świadomość może być pobudzony zwykle pobudzony zwykle pobudzony senny lub splątany

częstotliwość oddechów zwiększona zwiększona często >30/min

                                        prawidłowa częstotliwość oddechów u dzieci

wiek prawidłowa częstotliwość

<2 mies. <60/min

2–12 mies. <50/min

1–5 lat <40/min

6–8 lat <30/min

praca dodatkowych 
mięśni oddechowych 
i zaciąganie dołka 
jarzmowego

zwykle brak zwykle obecne zwykle obecne paradoksalne 
ruchy oddechowe

świsty umiarkowane, często tyl-
ko pod koniec wydechu

głośne zazwyczaj głośne nieobecne

tętno <100/min 100–120/min >120/min bradykardia

prawidłowa częstotliwość rytmu serca u dzieci

2–12 miesięcy <160/min

1–2 lat <120/min 

2–8 lat <110/min

tętno paradoksalne nieobecne 
<10 mm Hg

może być obecne
10–25 mm Hg

często obecne
>25 mm Hg (dorosły)
20–40 mm Hg (dziecko)

nieobecność 
wskazuje na 
zmęczenie mięśni 
oddechowych

PEF po wstępnej dawce 
leku rozkurczającego 
oskrzela (% wartości 
należnej lub maks.)

>80% 60–80% <60% 
(<100 l/min u osoby 
dorosłej) lub efekt się 
utrzymuje  <2h

PaO2 (przy oddychaniu 
powietrzem)

i(lub) PaCO2

prawidłowe; 
zwykle badanie to 
nie jest konieczne 

<45 mm Hg

>60 mm Hg

<45 mm Hg

<60 mm Hg
możliwa sinica

>45 mm Hg
możliwa niewydolność 
oddechowa 

SaO2 (przy oddychaniu 
powietrzem)

>95% 91–95% <90%

hiperkapnia (hipowentylacja) rozwija się szybciej u małych dzieci niż u młodzieży i dorosłych

* Na stopień ciężkości zaostrzenia wskazuje obecność kilku, ale niekoniecznie wszystkich wymienionych parametrów.
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Opis przypadku (cz. 2.)

Parametrami, których uzyskanie zaleca się w celu obiektywnej oceny stanu 
dziecka starszego, są PEFR i(lub) FEV1. SaO2 należy monitorować za pomocą 
pulsoksymetru u wszystkich dzieci, bez względu na wiek. Warto pamiętać, że 
ogólny stan dziecka z ciężkim zaostrzeniem może sprawiać wrażenie dobre-
go, nawet pomimo zmniejszenia się PEFR do 50–60% wartości należnej. Stan 
chorego należy więc oceniać na podstawie wymienionych wcześniej kryteriów 
pochodzących z wywiadu, badania przedmiotowego i badań dodatkowych.

Jeżeli po wstępnym leczeniu poprawa nie następuje, zawsze należy przyjąć 
wyższy stopień ciężkości zaostrzenia, niż wynikałoby to z analizy objawów 
klinicznych i wyników badań. Aby określić ciężkość zaostrzenia w warun-
kach ambulatoryjnych, wystarczy kilka z wymienionych powyżej kryteriów 
(tab. 1.).

Zarówno obraz kliniczny, jak i wyniki spirometrii i pomiaru saturacji wska-
zują na zaostrzenie o ciężkim przebiegu.

W opisywanym przypadku rodzice dziecka rozpoczęli właściwe leczenie po 
wystąpieniu pierwszych uchwytnych objawów pogarszania się kontroli nad 
astmą. Postępowali zgodnie z pisemnym planem leczenia ustalonym przez 
lekarza prowadzącego.

Zadanie 3. Zaproponuj dalsze postępowanie:

1. skierowanie do szpitala
2. salbutamol wziewnie po 2 dawki z MDI co 2 min (łącznie 10 dawek) 

– do powtórzenia za 15–20 min przy braku poprawy
3. aminofilina i.v. w dawce 10 mg/kg mc.
4. tlen do oddychania
5. hydrokortyzon i.v. w dawce 100 mg
6. prednizon doustnie w dawce 1 mg/kg mc.

Omówienie zadania 3.

Bezwzględne wskazania do hospitalizacji zależą od takich czynników, jak:

� brak poprawy po wstępnym leczeniu;

� dostępność leczenia i poprawność jego stosowania; 

� możliwość monitorowania stanu chorego; 

� wywiad dotyczący poprzedniego zaostrzenia; 

� stosowane uprzednio leczenie; 

� zaliczenie dziecka do grupy zwiększonego ryzyka zgonu.1,2

Rys. 1. Spirometria przed rozpoczęciem leczenia; wynik pomiaru wysycenia hemoglobiny tlenem: SaO2 89%
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jedn. B N B/N (%)
FEV 1 [l] 0,90 1,92 47
FVC EX [l] 0,96 2,35 41
PEF [l/s] 2,38 4,38 54
MEF 75 [l/s] 1,86 3,92 47
MEF 50 [l/s] 1,15 2,77 42
MEF 25 [l/s] 0,70 1,42 50
FEV 1% FVC EX [%] 93,40 84,47 111
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Do grupy chorych zagrożonych zgonem z powodu astmy, wymaga-
jących hospitalizacji w czasie nagłego zaostrzenia, należy zaliczyć 
dzieci: 

� u których wystąpiło uprzednio zaostrzenie astmy zagrażające życiu 
(dziecko wymagało intubacji i mechanicznej wentylacji);

� hospitalizowane z powodu ciężkiego zaostrzenia astmy w ciągu 
ostatniego roku;

� nieprzestrzegające planu leczenia astmy (zła współpraca z rodzicami);

� wymagające częstego stosowania β2-mimetyku krótko działającego 
(>1 opakowania [MDI] w miesiącu);

� leczone obecnie (lub niedawno) glikokortykosteroidami systemowo;

� które nie stosują obecnie glikokortykosteroidów wziewnych.
Obserwacja efektów wstępnego leczenia napadu pozwala wyłonić 
kolejną grupę pacjentów zagrożonych zgonem, wymagających 
hospitalizacji:

� u których nie ma poprawy w ciągu 2–6 godzin po podaniu gliko-
kortykosteroidów doustnie;

� u których przed leczeniem FEV1 lub PEFR wynosi <25% wartości 
należnej lub maksymalnej;

� u których po wdrożeniu prawidłowego leczenia FEV1 lub PEFR wy-
nosi <40% wartości należnej lub maksymalnej; 

� u których napad wystąpił późnym popołudniem lub w nocy; 

� którym warunki socjalne uniemożliwiają leczenie w domu;

� ważnym kryterium u niemowląt i małych dzieci jest duszność unie-
możliwiająca karmienie; 

� u których mimo leczenia następuje dalsze pogorszenie stanu ogól-
nego.1,2

Lekami z wyboru we wstępnym leczeniu ciężkiego zaostrzenia astmy są 
wziewne krótko działające ββ2-mimetyki i tlen podawany przez maskę 
lub cewnik donosowy. Tlen podaje się w ciężkim zaostrzeniu (SaO2 <92% 
lub wyłącznie wynik oceny klinicznej, gdy nie można wykonać pulsoksy-
metrii) przez dobrze dopasowaną maskę twarzową lub cewnik donosowy, 
do czasu uzyskania SaO2 95% (pomiar pulsoksymetrem) i poprawy stanu 
ogólnego dziecka (także wtedy, gdy nie ma możliwości korzystania z pul-
soksymetru).

Krótko działające β2-mimetyki należy podawać wziewnie z inhalatora ciś-
nieniowego z dozownikiem (MDI) z przystawką objętościową (u małych 
dzieci należy ją połączyć z maską twarzową) lub metodą nebulizacji. Jeżeli 
stosuje się nebulizator, wskazane jest używanie tlenu. 

Nie poleca się natomiast inhalatorów suchego proszku (DPI), ponieważ 
funkcjonują one tylko podczas dostatecznie dużego przepływu wdechowego 
wytwarzanego przez dziecko, co jest trudne do uzyskania u pacjentów z za-
ostrzeniem astmy. Jeżeli jednak nie można skorzystać z innego inhalatora, 
trzeba stosować DPI do czasu wymiany na MDI lub nebulizator.

Dawka β2-mimetyku podana w pierwszej godzinie leczenia zależy od oceny 
stanu chorego. Należy kierować się odpowiedzią na leczenie, podając po 
2 dawki leku wziewnie co 2 minuty.1 W sumie podaje się 2–4 wziewy co 
20–30 minut w lekkich zaostrzeniach, do 10 wziewów w cięższych zaostrze-
niach. Dostępne dane wskazują, że zastosowanie u dzieci dużych dawek 
β2-mimetyków jest bezpieczne.1,2

Do najczęstszych objawów niepożądanych β2-mimetyków stosowanych 
w dużej dawce należą: drżenie mięśni prążkowanych, kołatanie serca, hipo-
kaliemia, pobudzenie ruchowe i ból głowy. Stopień działania niepożądane-
go jest wprost proporcjonalny do stężenia leku w osoczu i zależy od drogi 
podania i wybiórczości zastosowanego leku. 
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podawaj ββ2 -mimetyk za pomocą 
nebulizatora napędzanego tlenem,

w czasie przygotowań do 
niezwłocznego przyjęcia do szpitala 

w razie niedostatecznej 
odpowiedzi ponownie podaj 

ββ2-mimetyk i zorganizuj
przyjęcie do szpitala      

w razie niedostatecznej 
odpowiedzi zorganizuj 
przyjęcie do szpitala 

odpowiedź dobra
 kontynuuj podawanie β2-mimetyku wziewnego w zależności od potrzeby, do 10 dawek, nie częściej niż co 4 godziny  
 jeśli objawy nie zostały dostatecznie opanowane, ponownie podaj ββ2-mimetyk i skieruj chorego do szpitala   
 kontynuuj podawanie prednizolonu przez 3 dni
 ustal termin wizyty kontrolnej

odpowiedź niedostateczna
 pozostań z chorym do przybycia karetki
 prześlij do szpitala opis stanu chorego i szczegółowe skierowanie
 w karetce ponownie podaj β2-mimetyk za pomocą nebulizatora napędzanego tlenem  

Hospitalizację należy szczególnie rozważyć w przypadku:
 napadu astmy, który wystąpił późnym popołudniem lub w nocy
 niedawnej hospitalizacji lub ciężkiego napadu astmy
 obaw o warunki socjalne chorego lub możliwości leczenia w domu

Uwaga: Jeżeli objawy przedmiotowe i podmiotowe odpowiadają różnym kategoriom ciężkości napadu astmy, 
należy zastosować leczenie odpowiednie dla najcięższej kategorii.

oceń odpowiedź na leczenie
po 15 minutach od podania

ββ2-mimetyku  

zwiększaj dawkę ββ2-mimetyku 
o 2 dawki co 2 minuty, maks.
10 dawek, w zależności od 

odpowiedzi

napad umiarkowany

 SaO2 ≥92% 
 dziecko może mówić

2–5 lat
 częstotliwość rytmu serca ≤130/min
 częstotliwość oddechów ≤50/min

>5 lat
 PEF ≥50%
 częstotliwość rytmu serca ≤120/min
 częstotliwość oddechów ≤30/min

napad ciężki

 SaO2 <92% 

 duszność uniemożliwia mówienie

 używanie dodatkowych mięśni 
    oddechowych szyi

2–5 lat

 częstotliwość rytmu serca>130/min  
 częstotliwość oddechów >50/min

>5 lat
 PEF <50%
 częstotliwość rytmu serca >120/min  
 częstotliwość oddechów >30/min

napad zagrażający życiu

 SaO2 <92% 
 niesłyszalne szmery oddechowe
 słabe ruchy oddechowe  
 pobudzenie 
 zaburzenia świadomości
 sinica

>5 lat
 PEF <33%

 2–4 dawek β2-mimetyku wziewnego
    przez przystawkę i ew. maskę
    twarzową 

 rozważ podanie prednizolonu
    20 mg p.o. w postaci zawiesiny

 tlen przez maskę twarzową
2–5 lat

 10 dawek β2-mimetyku przez
    przystawkę i ew. maskę twarzową
    lub
    salbutamol 2,5 mg, lub terbutalina 
    5 mg w nebulizacji   

 prednizolon 20 mg  p.o. w postaci
    zawiesiny 
>5 lat
  10 dawek β2-mimetyku przez 
    przystawkę i ew. maskę twarzową
    lub
    salbutamol 2,5 mg, lub terbutalina 
    5–10 mg w nebulizacji   

 prednizolon 30–40 mg  p.o. 
    w postaci zawiesiny  

 tlen przez maskę twarzową 
2–5 lat

 w nebulizacji:
–  salbutamol 2,5 mg lub
    terbutalina 5 mg
    oraz 
–  bromek ipratropium 0,25 mg 

 prednizolon 20 mg p.o. w postaci
    zawiesiny
    lub
    hydrokortyzon 50 mg i.v. 
>5 lat

 w nebulizacji:
–  salbutamol 5 mg lub
    terbutalina 10 mg
    oraz 
–  bromek ipratropium 0,25 mg 

 prednizolon 30–40 mg p.o. 
    w postaci zawiesiny
    lub
    hydrokortyzon 100 mg i.v. 

oceń ciężkość napadu astmy

Rys. 2. Napad astmy u dzieci w wieku 2–5 lat i >5 lat – algorytm postępowania w podstawowej opiece zdrowotnej (wg wytycznych British 
Thoracic Society)1
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Po 10–15 minutach od podania dawki wstępnej należy ponownie ocenić 
stan kliniczny dziecka, a zwłaszcza PEFR i SaO2. Dalsze postępowanie zale-
ży od efektów dotychczasowego leczenia.

U dzieci, które słabo zareagowały na β2-mimetyk, można zastosować dodat-
kowo bromek ipratropium (efekt addycyjny). Dawki maksymalne w za-
leżności od sposobu podawania wynoszą6: 

� w postaci MDI (18 µg/dawkę) – 4–8 dawek;

� w postaci roztworu do nebulizacji należy stosować bromek ipratropium 
w dawce 250 µg w mieszaninie z β2-mimetykiem.6,7

Dawki można powtarzać co 20–30 minut w ciągu dwóch pierwszych godzin 
leczenia, potem do 3 razy dziennie. Warto podkreślić, że o ile dawkowanie 
β2-mimetyków dostosowuje się do stanu pacjenta i uzyskanych efektów, 
dawek maksymalnych bromku ipratropium nie należy przekraczać.

Kolejną grupą leków niezbędnych w leczeniu zaostrzenia (poza jego naj-
lżejszym stopniem) są glikokortykosteroidy (GKS). Podstawowym wska-
zaniem do ich zastosowania jest brak zadowalającej poprawy po godzinie 
leczenia β2-mimetykiem (PEFR <80%). GKS doustne są tak samo skutecz-
ne jak zaaplikowane dożylnie, ze względu zaś na mniejszą inwazyjność, 
względną bezstresowość (bez wstrzykiwania i wywoływania bólu) i niższą 
cenę preferuje się tę drogę podania leku. W sytuacjach szczególnych (wy-
mioty, zbyt młody wiek dziecka, napad zagrażający życiu) równoważną 
dawkę GKS podaje się z konieczności drogą dożylną. Poprawy klinicznej 
można oczekiwać po 4 godzinach od podania GKS. W leczeniu napadu 
astmy nie należy natomiast stosować GKS wziewnych zamiast doustnych.1,2 

Jedynie u chorych, którzy nie tolerują lub nie chcą otrzymać GKS, można 
podać bardzo duże dawki GKS wziewnych2. Są też dowody, że skojarzone 
stosowanie GKS – w postaci doustnej i wziewnej – może w większym stop-
niu poprawiać drożność oskrzeli2.

Dawkowanie GKS stosowanych ogólnie w leczeniu zaostrzenia astmy: 
0,5–1 mg/kg mc./dobę prednizonu lub równoważna dawka innego 
GKS. 
W wytycznych angielskich (British Thoracic Society) dawkowanie pred-
nizonu uzależniono od wieku dziecka: 

� w wieku 2–5 lat – 20 mg/dobę;

� w wieku >5 lat – 30–40 mg/dobę.
W razie konieczności można podać równoważne dawki hydrokortyzo-
nu dożylnie (ok. 4 mg/kg mc. co 4 godz.).1

Zarówno bromek ipratropium, jak i GKS powinny być podane dopiero po 
uprzednim zastosowaniu β2-mimetyku. 
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Rys. 3. Spirometria po 1 godzinie leczenia; wynik pomiaru wysycenia hemoglobiny tlenem: SaO2 91%

Opis przypadku (cz. 3.)

Spirometria wskazuje, że uzyskano tylko niewielką poprawę, co potwierdza 
nieznaczny wzrost saturacji. Zaostrzenie należy nadal traktować jak ciężkie. 
Klinicznie – nieco mniejsza duszność.

Zadanie 4. Zaproponuj dalsze leczenie:

1. salbutamol z MDI, 10 dawek co 20–30 minut
2. aminofilina i.v. w dawce 10 mg/kg mc.
3. tlen
4. hydrokortyzon i.v. w dawce 100 mg
5. prednizon doustnie w dawce 1–2 mg/kg mc.

Omówienie zadania 4.

Po pierwszej godzinie leczenia konieczną do dalszej terapii dawkę β2-mime-
tyku należy uzależnić od odpowiedzi. 

Modyfi kacja dawki β2-mimetyku (MDI) po pierwszej godzinie leczenia:

� lekkie zaostrzenie – 2–4 wziewy co 3–4 godziny;

� umiarkowane zaostrzenie – 6–10 wziewów co 1–2 godziny;

� ciężkie zaostrzenie – do 10 wziewów w odstępach krótszych niż co 
godzinę.1,2 

Podobnie jak na początku leczenia β2-mimetyki można podawać przez 
inhalator ciśnieniowy z dozownikiem (MDI) z przystawką lub nebulizator. 
Należy przypomnieć, że brak poprawy po pierwszej godzinie leczenia lub 
ponowne nasilenie obturacji jest wskazaniem do hospitalizacji.
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jedn. B N B/N (%)
FEV 1 [l] 1,06 1,92 56
FVC EX [l] 1,14 2,35 49
PEF [l/s] 3,08 4,48 70
MEF 75 [l/s] 2,36 3,92 60
MEF 50 [l/s] 1,40 2,77 50
MEF 25 [l/s] 0,90 1,42 63
FEV 1% FVC EX [%] 93,16 84,47 110
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Opis przypadku (cz. 4.)

Zadanie 5. Zaproponuj dalsze leczenie:

1. salbutamol – 2 dawki w razie potrzeby
2. skierowanie do szpitala
3. antybiotyk
4. salmeterol 2 dawki rano i wieczorem 
5. prednizon doustnie przez 4 dni w dawce 1 mg/kg mc./dobę w 2 por-

cjach na dobę

Spirometria oraz pomiar saturacji wskazują na stopniową dalszą poprawę, 
zgodną ze zmianą stanu klinicznego: znacznie mniejsza duszność, rozsiane 
niezbyt liczne świsty i furczenia, łatwiejsze formułowanie zdań.

Omówienie zadania 5.

Należy kontynuować podawanie GKS doustnie przez 3–5 dni w dwóch por-
cjach na dobę, z czego 2/3 dawki dobowej rano (do ok. 800), a 1/3 po połu-
dniu (ok. 1600). Dopuszczalne jest też podawanie w jednej dawce porannej. 
Zakończenie kortykoterapii nie wymaga w takim przypadku stopniowego 
zmniejszania dawki leku.1,2 W pierwszych tygodniach po zaostrzeniu dołą-
czenie β2-mimetyku długo działającego zmniejsza częstość występowania 
objawów w nocy. Inna możliwość to doustne podawanie przez kilka dni 
preparatu teofiliny o przedłużonym uwalnianiu w dawce 12–15 mg/kg mc./
dobę (u dzieci w wieku szkolnym). 

Nie należy rutynowo przepisywać antybiotyku. W leczeniu zaostrzenia 
astmy należy się zdecydować na rozpoczęcie antybiotykoterapii tylko wte-
dy, gdy mamy uzasadnione obrazem klinicznym podejrzenie, iż czynnikiem 
wywołującym jest zakażenie bakteryjne lub powikłanie ma charakter zaka-
żenia bakteryjnego (ropna wydzielina, wysoka gorączka, płatowe zapalenie 
płuc itp.). 

W leczeniu zaostrzenia nie znajduje uzasadnienia również stosowanie mu-
kolityków wziewnie czy leków uspokajających.

Rys. 4. Spirometria po 2 godzinach leczenia; wynik pomiaru wysycenia hemoglobiny tlenem: SaO2 95%

jedn. B N B/N (%)
FEV 1 [l] 1,24 1,92 64
FVC EX [l] 1,39 2,35 59
PEF [l/s] 3,03 4,38 69
MEF 75 [l/s] 2,39 3,92 61
MEF 50 [l/s] 1,66 2,77 60
MEF 25 [l/s] 0,71 1,42 50
FEV 1% FVC EX [%] 88,77 84,47 105
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Opis przypadku (cz. 5.)

Zadanie 6. Zaproponuj dalsze leczenie:

1. salbutamol 2 dawki w razie potrzeby
2. flutikazon 250 µg/dawkę – jedna dawka rano i wieczorem 
3. antybiotyk
4. salmeterol 2 dawki rano i 2 wieczorem (MDI przez przystawkę)
5. prednizon doustnie w dawce 1 mg/kg mc./dobę przez 14 dni stopniowo 

odstawiany

Omówienie zadania 6.

Spirometria na dolnej granicy normy, prawidłowa saturacja, w połączeniu 
z ustąpieniem objawów oraz powrotem PEFR do wartości sprzed zaostrze-
nia pozwalają zakończyć podawanie ogólne GKS. Konieczne zaplanowanie 
leczenia przewlekłego.

Ciężkie zaostrzenie astmy należy traktować jako niepowodzenie 
postępowania profilaktycznego, które powinno skłonić lekarza 
do zwiększenia intensywności leczenia astmy. 

Zaostrzenia są najczęściej następstwem zakażeń wirusowych (rynowirusy, 
wirus syncytium nabłonka oddechowego [RSV], wirus paragrypy, grypy, 
adenowirusy). W badaniach brytyjskich wykazano obecność zakażenia wiru-
sowego układu oddechowego (głównie rynowirusów) w 80–85% zaostrzeń 
astmy u dzieci w wieku szkolnym9. Inne przyczyny to kontakt z alergenem, 
zakażenie bakteryjne (najczęściej związane z przewlekłym zapaleniem zatok 
przynosowych). Zaostrzenie może wystąpić również po wysiłku fizycznym, 
silnych emocjach, w związku ze zmianą pogody lub (u dziewcząt) cyklem 
menstruacyjnym, po kontakcie z intensywnymi zapachami, gazami, pyłami, 
a w wyjątkowych wypadkach po spożyciu pokarmów, środków konserwują-
cych żywność, a także po zażyciu leków głównie z grupy pochodnych kwasu 
acetylosalicylowego i niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Zaostrzenie może się pojawić zwłaszcza wówczas, gdy leczenie przewle-
kłe jest nieskuteczne (niewystarczająco intensywne), szczególnie u nasto-
latków, którzy samodzielnie przerywają leczenie lub zmniejszają dawki 
leków. 

Badanie czynnościowe układu oddechowego pozostaje najlepszym mier-
nikiem stopnia zwężenia dróg oddechowych. Pomiary PEF, FEV1, a także 
maksymalnego przepływu wydechowego na poziomie 25% (MEF25%), 50% 
(MEF50%) i 75% (MEF75%) FEV1 oraz czynnościowej pojemności płuc (FVC) 
mają największą wartość zarówno w ocenie odpowiedzi na leczenie, jak 
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jedn. B N B/N (%)
FEV 1 [l] 1,53 1,92 80
FVC EX [l] 1,63 2,35 69
PEF [l/s] 3,52 4,38 80
MEF 75 [l/s] 2,87 3,92 73
MEF 50 [l/s] 2,13 2,77 77
MEF 25 [l/s] 1,19 1,42 84
FEV 1% FVC EX [%] 94,29 84,47 112

Rys. 5. Spirometria po 4 dniach leczenia w domu; wynik pomiaru wysycenia hemoglobiny tlenem: SaO2 96%
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i podczas podejmowania decyzji o stopniowym zmniejszaniu jego intensyw-
ności. Należy jednak pamiętać, że pomiary w zaostrzeniach astmy w wa-
runkach silnej nadreaktywności dróg oddechowych mogą nasilać skurcz 
oskrzeli. W sytuacji, gdy dziecko nie umie dobrze wykonywać tego bada-
nia, lepiej rozpocząć leczenie, nie tracąc czasu na instruktaż. Różnicowanie 
w tak trudnej sytuacji klinicznej, jaką jest zaostrzenie astmy, wymaga od 
lekarza bardzo szybkiego podejmowania decyzji. 

W rozpoznaniu różnicowym zaostrzenia astmy należy uwzględnić 
przede wszystkim:

� obecność ciała obcego w drogach oddechowych;

� odmę opłucnową;

� zapalenie płuc (płatowe, odoskrzelowe, śródmiąższowe);

� zapalenie opłucnej;

� zachłystowe zapalenie płuc.

Ponowne rozważenie rozpoznania różnicowego jest również konieczne przy 
braku wyraźnej poprawy pomimo leczenia. Ocena wskaźników zapalenia 
(CRP, OB, leukocytoza ze wzorem odsetkowym krwinek białych), dodatkowe 
informacje z wywiadu, a także zdjęcie RTG klatki piersiowej zazwyczaj wystar-
czają do przeprowadzenia rozpoznania różnicowego. Zaleca się wykonanie 
radiogramu klatki piersiowej, gdy obraz kliniczny i wynik badania przedmioto-
wego wskazują na odmę opłucnową, obecność ciała obcego w drogach odde-
chowych i(lub) niedodmę płata płucnego. Bronchoskopię należy wykonywać 
w przypadku podejrzenia o zachłyśnięcie lub zaaspirowanie ciała obcego.

Powrót do zdrowia po napadzie astmy (nagłym zaostrzeniu) często jest 
bardzo powolny. Dzieci mogą pozostawać w stanie ogólnym dobrym, mimo 
że ich drogi oddechowe pozostają zwężone, a funkcjonowanie drobnych 
oskrzeli może być upośledzone przez wiele tygodni. Zdaniem Henry’ego 
nawroty w ciągu pierwszych 2 tygodni po zaostrzeniu zdarzają się u 20–30% 
chorych.3 Leczenie prowadzone w tym okresie powinno więc skutecznie 
zapobiegać nawrotom zaostrzenia. Dlatego też po takim napadzie należy 
podawać wziewne GKS w zwiększonej dawce (tak jak w przypadku wyż-
szego stopnia ciężkości choroby) przez 8–12 tygodni, a zmniejszanie dawki 
powinno się odbywać pod kontrolą obiektywnych pomiarów.1,2 W wy-
tycznych British Thoracic Society z 2003 r. dołączenie do wziewnych GKS 
β2-mimetyków długo działających jest szczególnie zalecane w sytuacjach, 
gdy dziecko otrzymuje dawki wziewnych GKS większe niż 400 µg/dobę 
budezonidu (lub równoważna dawka innego GKS).1 W pierwszych tygo-
dniach po zaostrzeniu dołączenie β2-mimetyku długo działającego zmniejsza 
nasilenie i częstość lub niweluje objawy nocne. Bisgaard wykazał natomiast, 
że metoda ta nie zmniejsza ryzyka występowania zaostrzeń i hospitalizacji 
w leczeniu przewlekłym.4 Alternatywą może być podawanie doustnie przez 
kilka dni preparatu teofiliny o przedłużonym uwalnianiu, stosowanej u dzie-
ci w wieku szkolnym w dawce 12–15 mg/kg mc./dobę.

Po zaostrzeniu, jak w powyższym przykładzie, pierwszą wizytę należy za-
planować za około 2–7 dni, a następną w ciągu miesiąca po wystąpieniu 
zaostrzenia. W czasie wizyt kontrolnych analizuje się wszystkie elementy 
związane z ostatnim zaostrzeniem, wykonuje się badanie czynnościowe 
układu oddechowego, sprawdza kartę monitorowania PEFR i opracowuje 
(lub modyfikuje) pisemny plan dalszego postępowania. Przede wszystkim 
trzeba jeszcze raz nauczyć rodziców dziecka, a także samego chorego, roz-
poznawania cech napadu astmy (zaostrzenia), tj. autodiagnozy.

Sporządzając plan „samoleczenia”, należy uwzględnić indywidualne cechy 
każdego dziecka, przedstawione w dotychczasowej historii leczenia, a tak-
że dostosować je do przewidywalnych konkretnych sytuacji życiowych. 
U dzieci młodszych, u których nie można wykonać badań czynnościowych 
oraz monitorować PEFR, trzeba się oprzeć wyłącznie na badaniu przedmio-
towym i zebranym wywiadzie.
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Główne tezy1,2,5

1. Podstawą doraźnego leczenia zaostrzenia astmy o ostrym przebiegu są powtarzane dawki wziewnych 
β2-mimetyków krótko działających podawanych z MDI przez przystawkę objętościową (u mniejszych 
dzieci połączoną z maską twarzową) lub metodą nebulizacji ciśnieniowej, tlenoterapia oraz glikokorty-
kosteroidy stosowane ogólnoustrojowo (doustnie, a w razie konieczności dożylnie).

2. Dawkowanie β2-mimetyku należy uzależnić od ciężkości zaostrzenia i modyfi kować w zależności od 
odpowiedzi chorego dziecka na leczenie.

3. Wskazaniem do zastosowania glikokortykosteroidów (doustnie, rzadziej dożylnie) jest utrzymywanie 
się duszności i obiektywnych objawów obturacji oskrzeli pomimo właściwego leczenia β2-mimetykiem 
o krótkim działaniu (PEFR <80% wartości należnej lub maksymalnej 1 godzinę po rozpoczęciu leczenia).

4. PEFR i(lub) FEV1 są najbardziej wiarygodnymi i obiektywnymi wskaźnikami ciężkości zaostrzenia u dzieci 
>5. roku życia. 

5. W trakcie leczenia należy monitorować wskaźniki ciężkości zaostrzenia, takie jak: częstotliwość rytmu 
serca (tętno), częstotliwość oddechów, wysycenie hemoglobiny tlenem (SaO2) i PEFR (FEV1). 

6. W monitorowaniu dzieci z zaostrzeniem astmy szczególnie przydatna jest pulsoksymetria. 
7. Chore dziecko należy zawsze kwalifi kować do wyższego stopnia ciężkości zaostrzenia, jeżeli nie na-

stępuje poprawa po leczeniu początkowym lub objawy się szybko nasilają albo dziecko jest obciążone 
czynnikami zwiększonego ryzyka zgonu z powodu astmy. 

8. U młodszych dzieci i niemowląt łatwiej dochodzi do niewydolności oddechowej. 
9. W leczeniu zaostrzeń w warunkach ambulatoryjnych (w podstawowej opiece zdrowotnej) nie zaleca się 

podawania teofi liny (aminofi liny). Doustne preparaty teofi liny o przedłużonym uwalnianiu mogą być 
natomiast przydatne w leczeniu przewlekłym po ustąpieniu ostrej fazy obturacji u dzieci >5. roku życia.

10. U dzieci z ciężkim lub zagrażającym życiu zaostrzeniem nieustępującym pomimo stosowania maksymal-
nych dawek β2-mimetyku, glikokortykosteroidu podawanego ogólnoustrojowo i bromku ipratropium, 
można rozważyć zastosowanie teofi liny (aminofi liny) – najlepiej na oddziale szpitalnym lub intensywnej 
opieki medycznej (wskazane monitorowanie stężenia leku w surowicy).

11. W leczeniu zaostrzenia u dzieci nie należy stosować: doustnych preparatów β2-mimetyków, leków mu-
kolitycznych i przeciwkaszlowych, leków wykrztuśnych, kromonów oraz leków uspokajających.

12. W leczeniu napadu (zaostrzenia) astmy nie powinno się stosować glikokortykosteroidów wziewnych 
zamiast podawanych ogólnoustrojowo (najczęściej doustnie).

13. Po skutecznym leczeniu zaostrzenia i uzyskaniu kontroli nad astmą należy podjąć działania, które mają 
zapobiec kolejnym napadom.

14. Pulsoksymetr, pikfl ometr i tlen powinny stanowić podstawowe wyposażenie każdego gabinetu lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej.

15. Pisemny plan leczenia zaostrzeń powinien być omawiany i aktualizowany w trakcie wizyt kontrolnych, 
a zwłaszcza przed samodzielnym wyjazdem dzieci na wakacje, obozy i wycieczki.
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Nieprawidłowe rozpoznanie

Wstęp

Poniższy przypadek ilustruje trudności diagnostyczne napotykane u pa-
cjentów z objawami ze strony układu oddechowego. Ustalenie właściwego 
rozpoznania w przypadku astmy niepoddającej się leczeniu wymaga przede 
wszystkim ponownego przeanalizowania wywiadu oraz starannego doboru 
badań pomocniczych.

Omówiony zostanie sposób postępowania, gdy w wywiadzie występują 
objawy w postaci kaszlu i utrudnionego oddychania. 

Opis przypadku (cz. 1.)

Dziewczynka lat 14:

� od ok. 7. roku życia epizody duszności w nocy; nasilenie od październi-
ka do kwietnia, kiedy dolegliwości powtarzają się nawet co 2 tygodnie; 
nie ma objawów przewlekłych (stałych);

� zwykle typowy przebieg: ból gardła i chrypka; w nocy kaszel; nad ranem 
duszność;

� w 8. roku życia wykonano testy skórne (ujemne) – od tego czasu leczona 
lekami wziewnymi, w różnych modyfikacjach. Początkowo otrzymywała 
kromoglikan disodowy, później nedokromil, w ostatnich latach różne 
preparaty glikokortykosteroidów wziewnych (ostatnio flutikazon 2 x 100 µg 
– DPI). Obecnie przyjmuje flutikazon w połączeniu z β2-mimetykiem 
długo działającym, lek przeciwleukotrienowy i przeciwhistaminowy; 

� rodzice zgłosili się zaniepokojeni brakiem efektu leczenia – mimo mo-
dyfikacji terapii częstotliwość i nasilenie dolegliwości nie uległy zmianie; 
dziecko było dwukrotnie hospitalizowane (rozpoznanie: zapalenie krtani 
i oskrzeli);

� w badaniu przedmiotowym bez odchyleń od normy.

Zadanie 1. Zaproponuj postępowanie:

1. uzupełnienie wywiadu
2. RTG klatki piersiowej w projekcji tylno-przedniej
3. spirometria (ewentualnie z próbą odwracalności)
4. monitorowanie PEFR
5. punktowe testy skórne

Omówienie zadania 1.

W przypadku trudności w leczeniu astmy konieczne jest dokładne uzupeł-
nienie wywiadu w poszukiwaniu czynników utrudniających właściwą kon-
trolę astmy albo informacji, które mogą naprowadzić na inne rozpoznanie.

Konieczne uzupełnienie diagnostyki (po odstawieniu leków) – spirometria 
i pomiary PEFR dla zobiektywizowania zaburzeń w układzie oddechowym 
oraz testy skórne w celu wykluczenia alergii (mogła się nasilić w ciągu 6 lat).

Opis przypadku (cz. 2.)

Dane z wywiadu:

� Okres okołoporodowy niepowikłany, we wczesnym dzieciństwie wystę-
powały niezbyt częste infekcyjne zapalenia górnych dróg oddechowych 
o łagodnym przebiegu. Alergicznych zmian skórnych ani przewlekają-
cych się dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego rodzice nie 
obserwowali. Rodzice dziewczynki mimo ujemnych testów skórnych usu-
nęli potencjalne alergeny – dom bez zwierząt (wcześniej był kot), suchy, 
nieprzegrzewany. Rodzice i brat (12 lat) zdrowi.
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jedn. B N B/N (%)
FEV 1 [l] 2,82 2,78 101,40
FVC EX [l] 3,06 3,31 92,40
PEF [l/s] 5,80 6,28 92,30
MEF 75 [l/s] 4,99 5,46 91,30
MEF 50 [l/s] 3,35 3,87 86,50
MEF 25 [l/s] 2,14 2,00 107,00
FEV 1% FVC EX [%] 92,10 84,47 109,00

Rys. 1. Krzywa przepływ–objętość
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� Niepokój rodziców dodatkowo wzbudził widok dziecka znajomych, choru-
jącego na astmę, w trakcie napadu duszności, której charakter był całkowi-
cie odmienny od obserwowanego u córki. Matka zwróciła uwagę na zmia-
ny barwy głosu (według jej określenia, u dziewczynki pojawia się „barani 
głos”), które występują w nocy, po okresie chrypki, niekiedy ze świstem 
wdechowym. 

� Nigdy nie wykonywano RTG klatki piersiowej. 

Wyniki badań pomocniczych:

� RTG klatki piersiowej: nieznacznie wzmożony rysunek odwnękowy; cień 
środkowy w normie. 

Rys. 3. Karta wyników punktowych testów skórnych
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Zadanie 2. Jakie wnioski można wysnuć z podanych wyników 
badań pomocniczych?

1. dziecko choruje na astmę IgE-zależną
2. dziecko nie choruje na astmę
3. nie ma wskazań do podawania leków przeciwhistaminowych
4. konieczne rozszerzenie diagnostyki 

Omówienie zadania 2.

W spirometrii nie wykazano zaburzeń wentylacji (pojemność życiowa 
i maksymalne przepływy – zarówno wdechowe, jak i wydechowe – są 
w granicach normy). 

Zapis PEFR wykazał wartości w granicach normy i niewielką zmienność 
pomiarów (największe wahania dobowe wyniosły 13%). 

Obraz RTG klatki piersiowej należy uznać za prawidłowy. 

Wyniki punktowych testów skórnych ujemne.

Uzyskane wyniki badań pomocniczych nie pozwalają na potwierdzenie 
astmy (brak odwracalnej obturacji lub dużej zmienności drożności oskrzeli) 
ani jej wykluczenie (mała zmienność pomiarów PEFR może występować 
w astmie sporadycznej, a dziecko przed 2 tygodniami zakończyło przyjmo-
wanie leków).

Zadanie 3. Zaproponuj uzupełniające badania pomocnicze:

1. konsultacja laryngologiczna
2. OB, morfologia krwi obwodowej z obrazem odsetkowym krwinek bia-

łych, CRP
3. próba wysiłkowa (lub test nadreaktywności oskrzeli)
4. oznaczenie stężenia immunoglobulin (IgG, IgA, IgM, IgE) w surowicy
5. wymaz z gardła i posiew bakteriologiczny pobranego materiału
6. EKG, ECHO serca

Omówienie zadania 3.

Uzupełnienie badań pomocniczych umożliwi ostatecznie ustosunkowanie się 
do podejrzenia astmy (próba wysiłkowa, ewentualnie pomiar nadreaktywno-
ści nieswoistej oskrzeli po prowokacji farmakologicznej). Pozostałe badania 
będą służyły poszukiwaniu potencjalnej przyczyny dolegliwości. Posiew 
wymazu z gardła – brak uzasadnienia (aktualnie dziecko bez dolegliwości 
i objawów wskazujących na zapalenie gardła; spodziewany wynik – obec-
ność flory fizjologicznej; nawet wykrycie drobnoustroju chorobotwórczego 
[paciorkowiec β-hemolizujący grupy A, gronkowiec złocisty] w takim przy-
padku będzie raczej świadczyć o nosicielstwie, a nie przyczynie choroby; 
wynik posiewu nie zmieni więc postępowania).

Brak zmian osłuchowych nad sercem oraz prawidłowy obraz RTG klatki 
piersiowej nie wykluczają całkowicie chorób układu krążenia, które mogą 
prowadzić do występowania objawów ze strony układu oddechowego po-
przez ucisk na drogi oddechowe lub zmiany przepływu płucnego. W przy-
padku ujemnego wyniku wykonywanych badań EKG i USG serca pozwolą 
na ich wykluczenie.

Opis przypadku (cz. 3.)

Wyniki badań pomocniczych:

� OB 3/6

� morfologia: WBC 7 G/l, RBC 5,11 T/l, Hgb 140 g/l, Hct 43%, MCV 84 fl, 
MCH 27,4 pg, MCHC 32,6 g/dl, Plt 188 G/l, leukocytogram: Eoz. 3%, 
Segm. 51%, Limf. 46%

� CRP <3 mg/l
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� badanie laryngologiczne: uszy – błony matowe, bez refleksu; nos – jamy 
bez patologicznej wydzieliny, błona śluzowa makroskopowo bez cech 
alergii; gardło – migdałki małe, błona śluzowa blada; krtań – bez istot-
nych klinicznie zmian

� Próba wysiłkowa: 

N B1 % N B2 (6 minut po wysiłku) B2% B1
FEV1 2,78 2,74 99 2,61 95
FVC 3,31 3,11 94 2,88 93
PEF 6,28 5,91 94 5,58 94
MEF75 5,46 5,01 92 4,79 96
MEF50 3,87 3,39 88 3,11 92
MEF25 2,00 2,03 102 1,86 92
FEV1%FVCEX 84 88 90

(Dodatkowo wykonano test nadreaktywności nieswoistej z karbacholem, uzyskując 
wynik ujemny – dla dawki 1200 µg karbacholu nie zaobserwowano zmniejszenia 
wartości FEV1)

� Stężenia immunoglobulin w surowicy:

IgE – 30 j.m./l (norma <200 j.m./l)

IgG – 9,193 g/l (norma 7,2–16,8 g/l)

IgA – <0,063 g/l (norma 0,70–3,80 g/l)

IgM – 0,464 g/l (norma 0,60–2,80 g/l)

Zadanie 4. Zaproponuj ostateczne rozpoznanie.

Omówienie zadania 4.

� Prawidłowe wyniki OB, morfologii krwi z obrazem odsetkowym leuko-
cytów i CRP przemawiają przeciwko roli przewlekłego zapalenia.

� Brak istotnej zmiany drożności oskrzeli w teście prowokacji wysiłkiem 
poparty został pomiarem nadreaktywności oskrzeli w celu wykluczenia 
wyniku fałszywie ujemnego (w związku z dużą wilgotnością i wysoką 
temperaturą powietrza na zewnątrz). Ujemny wynik wyklucza rozpozna-
nie astmy.

� Mały odsetek i liczba eozynofilów krwi oraz IgE potwierdzają, że nie ma 
potrzeby dalszego poszukiwania podłoża alergicznego.

� Rozpoznanie ostateczne: izolowany niedobór IgA, nawrotowe zapalenie 
krtani

Powyższy przykład ilustruje, jak niedokładnie zebrany wywiad sprawił, że 
przez kilka lat niepotrzebnie stosowano leczenie przeciwastmatyczne. Pomi-
mo braku poprawy nie przeprowadzono diagnostyki różnicowej, a jedynie 
wprowadzano modyfikacje leczenia przewlekłego.

Omówienie

Przyczyn kaszlu i duszności przebiegającej z głośnym (świszczącym) odde-
chem jest bardzo wiele.1 Listę potencjalnych rozpoznań można uszeregować 
wg różnych kryteriów, np. anatomicznych.2

Wymieniona w tabeli 1. lista nie obejmuje oczywiście wszystkich możliwych 
przyczyn, a podział jest tylko jednym z wielu. Często spotykany jest także 
podział według wieku wystąpienia pierwszych objawów.3

Jak wcześniej wspomniano, astma jest częstą, ale nie jedyną przyczyną do-
legliwości ze strony układu oddechowego. Objawy przypominające astmę 
są często nierozpoznane i traktowane jako „przewlekły kaszel” czy „nawro-
towe zakażenia”. Z drugiej strony, występowanie duszności niekoniecznie 
oznacza, że dziecko choruje na astmę. Istotnym elementem postępowania 
lekarskiego jest różnicowanie pomiędzy typową dla astmy dusznością wy-
dechową a dusznością wdechową.

Dla rodziców różnicowanie pomiędzy typami duszności jest bardzo trud-
nym zadaniem, zwłaszcza że towarzyszy mu zwykle silny stres. Podobne 
trudności interpretacja dolegliwości może sprawiać lekarzowi – o ile nie 
ma możliwości badania dziecka w momencie występowania duszności. 
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Pomocne może być zapytanie o charakterystykę świstów (wdechowe/
wydechowe), zaciąganie dołka jarzmowego, zmieniony głos dziecka. Nie-
kiedy rodzice zwracają uwagę na ustawienie klatki piersiowej (wdechowe 
podczas napadu astmy). Ważną informacją jest efekt leków z grupy β2-mi-
metyków – brak poprawy po prawidłowo wykonanej inhalacji zmniejsza 
prawdopodobieństwo, że przyczyną dolegliwości była astma. 

Badanie dziecka w okresie duszności pozwala lekarzowi rozstrzygnąć, 
gdzie zlokalizowane jest zwężenie dróg oddechowych. Pomocna jest ocena 
proporcji fazy wdechowej do wydechowej, które ulegają różnym zaburze-
niom przy obturacji oskrzeli i górnych dróg oddechowych. Jeżeli występuje 
obturacja krtani lub tchawicy, dominuje faza wdechowa, która jest 3–4 razy 
dłuższa od wydechu. Przy obturacji oskrzeli wydech jest 1–2 razy dłuższy 
od wdechu.4

Brak skuteczności leczenia przewlekłego (przeciwzapalnego) świadczy 
o konieczności przeprowadzenia diagnostyki różnicowej, choć zdarza się, 
że objawy astmy są trudne do opanowania (kontrolowania) nawet pomimo 
prawidłowego leczenia. 

Tabela 1. Przyczyny kaszlu i duszności przebiegającej z głośnym lub świszczącym 
oddechem u dzieci pogrupowane w zależności od lokalizacji zmian chorobowych 
w układzie oddechowym (wg 2. poz. piśmiennictwa, zmodyfi kowane)

Górne drogi oddechowe Krtań/tchawica Dolne drogi oddechowe

nieżyt nosa (zakaźny, 
alergiczny)

zapalenie migdałka 
gardłowego

zapalenie zatok 
przynosowych

zarośnięcie nozdrzy tylnych

przerost migdałków 
podniebiennych

ciało obce

wiotkość krtani i(lub) 
tchawicy

zapalenie nagłośni/krtani

nowotwór/torbiel krtani

przetoka tchawiczo-
-przełykowa

zwężenie tchawicy 

pierścień naczyniowy

powiększone węzły chłonne

guz śródpiersia

ciało obce

krztusiec

porażenie strun głosowych

astma

zapalenie oskrzeli/
oskrzelików/płuc

mukowiscydoza

dysplazja oskrzelowo-
-płucna

ciało obce

refl uks żołądkowo-
-przełykowy

zespół aspiracji

rozstrzenie oskrzeli

niedobór α1-antytrypsyny

zespół Loffl era

hemosyderoza płuc

rozedma śródmiąższowa

zakażenia drobnoustrojami 
nietypowymi

bronchioliotis obliterans
(zarostowe zapalenie 
oskrzelików)

guz

wdychanie substancji 
toksycznych

niewydolność serca

wada serca

obrzęk płuc

zespół hiperwentylacji

alveolitis allergica
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Najczęstsze czynniki utrudniające kontrolę astmy (wg Barnesa5)

� ekspozycja na alergeny (roztocze, kot, karaluchy, zwierzęta, ple-
śnie, Trychophyton)

� zakażenia (wirusowe, wywołane przez drobnoustroje nietypowe)

� refl uks żołądkowo-przełykowy

� choroby górnych dróg oddechowych (nieżyt nosa, zapalenie zatok 
przynosowych)

� dieta (alergeny pokarmowe, sulfi ty, tartrazyna, salicylaty, glutami-
nian sodu)

� leki (niesteroidowe przeciwzapalne, ß-blokery, inhibitory konwerta-
zy angiotensyny [ACE], duże dawki ß2-mimetyków)

� ekspozycja zawodowa

� inne choroby (nadczynność tarczycy, karcynoid, zespół Churga 
i Strauss)

Objawy, które wskazują na inne niż astma rozpoznanie6

� początek choroby w okresie noworodkowym

� przewlekły świst wydechowy nieodpowiadający na leczenie

� świst wydechowy związany z karmieniem lub wymiotami

� nagły początek objawów (z krztuszeniem)

� tłuszczowe stolce

� zaburzenia odżywienia

� palce pałeczkowate

� szmer nad sercem (głośny)

� świst wdechowy (stridor)

� zlokalizowane objawy osłuchowe

� brak poprawy po leczeniu przeciwastmatycznym

� utrzymujące się zmiany radiologiczne

Badania diagnostyczne muszą być dobrane pod kątem podejrzewanej 
przyczyny. Wśród badań dodatkowych szczególną rolę odgrywa badanie 
przepływów oddechowych. W przypadku niejasnej przyczyny objawów 
konieczne jest prawidłowe (forsowne) wykonanie także wdechowej części 
krzywej, na której może uwidocznić się zmniejszenie przepływu związane 
ze zwężeniem/wiotkością w obrębie krtani lub tchawicy. 

Najczęstszą przyczyną zarówno zaostrzenia astmy, jak i obturacji krtaniowej 
(podgłośniowe zapalenie krtani) są zakażenia wirusowe. Jeżeli badanie le-
karskie zostaje przeprowadzone kilka godzin po epizodzie, obraz kliniczny 
może być trudny do oceny, ponieważ występują wówczas objawy rozlane-
go infekcyjnego zapalenia dróg oddechowych, a zmniejsza się komponenta 
obturacyjna (samoistnie lub pod wpływem zastosowanego leczenia).

Ostre podgłośniowe zapalenie krtani jest chorobą, która szczególnie często 
występuje w wieku przedszkolnym (głównie do ok. 4. roku życia), głów-
nie u chłopców.7 Wiąże się z towarzyszącą zakażeniu wirusowemu reakcją 
obrzękową krtani, która może prowadzić do znacznego zmniejszenia jej 
światła. Przebieg naturalny tej choroby jest optymistyczny – w ciągu kilku 
lat tendencja do obturacji krtani podczas zakażenia zanika.

Utrzymywanie się dolegliwości krtaniowych po 6.–8. roku życia nakazu-
je przeprowadzenie diagnostyki różnicowej w celu wykrycia przyczyny 
miejscowej (np. wady krtani) lub ogólnej (np. niedobory immunologiczne, 
w tym niedobór inhibitora C1 esterazy).

Choć zestaw badań pomocniczych ustala się zawsze na podstawie obrazu 
klinicznego, można wśród nich wyróżnić takie, które należy wykonać bez-



Astma u dzieci 77

względnie, i takie, które nie muszą być wykonane u każdego dziecka. Ba-
dania można nieco schematycznie podzielić na 3 grupy: 

� służące potwierdzeniu rozpoznania i pomagające w ocenie stopnia cięż-
kości astmy (spirometria z próbą odwracalności obturacji, monitorowanie 
PEFR),

� pomagające ocenić rolę alergii w patogenezie dolegliwości,

� służące identyfikacji czynników zaostrzających i wykluczeniu powikłań.

Podobnie jak lista rozpoznań, z którymi konieczne jest różnicowanie, lista 
przydatnych badań może być bardzo długa. Za W. Droszczem8 można je 
podzielić na badania, które trzeba wykonać u każdego chorego (jak punk-
towe testy skórne, spirometria czy zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej 
– o ile nie było wykonywane w ostatnim czasie), tylko u niektórych chorych 
(często) lub tylko w wyjątkowych przypadkach (rzadko). Zawsze celowość 
wykonania badania musi mieć związek z oceną chorego i prawdopodobnym 
rozpoznaniem, a badanie należy zlecać tylko wtedy, kiedy jego wynik 
może wpłynąć na decyzje dotyczące leczenia. Badania te pozwolą na 
wykluczenie innych przyczyn obserwowanych dolegliwości, przede wszyst-
kim zmian zapalnych (RTG klatki piersiowej, morfologia krwi, wskaźniki sta-
nu zapalnego, badanie laryngologiczne, badania bakteriologiczne itp.), wad 
rozwojowych (badania endoskopowe, tomografia komputerowa), zaburzeń 
metabolicznych i immunologicznych (test potowy, badania immunologiczne) 
czy czynnościowych (np. pH-metria przełyku, ocena ruchomości rzęsek).

Podsumowując, częstą przyczyną trudności w diagnostyce astmy jest nie-
precyzyjny opis objawów i okoliczności ich występowania przez rodziców. 
W szczególności objawy powysiłkowe i nocne często są niezauważane 
przez rodziców.9 Nierzadko dochodzi do tego zła interpretacja wywiadu 
lub zmian osłuchowych przez lekarza, który zmiany związane z obturacją 
i obecnością lepkiej wydzieliny często uznaje za objaw zakażenia.

Do innych przyczyn trudności diagnostycznych należą mała czułość lub 
swoistość badań pomocniczych bądź ich ograniczona dostępność (np. spi-
rometria). Niekiedy są niedoceniane (np. spirometria), przeceniane (np. 
punktowe testy skórne) lub niewłaściwie interpretowane są ich wyniki.

Na koniec warto przypomnieć, że nie zawsze kaszel i duszność są obja-
wami astmy, z drugiej zaś strony nawet małe dziecko może chorować na 
astmę. Zbyt szybkie zaakceptowanie rozpoznania astmy jako przyczyny 
objawów i zaniechanie monitorowania skuteczności leczenia przeciwastma-
tycznego może sprawić, że właściwe rozpoznanie zostanie przeoczone.10

U dziecka leczonego z powodu astmy, u którego pomimo adekwatnej do 
stopnia ciężkości choroby intensywności leczenia nie uzyskano zadowalają-
cej kontroli astmy, postępowanie powinno obejmować: 

� ocenę współpracy pacjenta i techniki inhalacji leków

� weryfikację rozpoznania (wywiad, spirometria, ewentualnie inne badania)

� poszukiwanie czynników zaostrzających przebieg astmy.

Dopiero po upewnieniu się, że na pewno mamy do czynienia z astmą, moż-
na proponować modyfikacje leczenia, a narzędziem służącym ocenie efektów 
będzie monitorowanie PEFR i okresowe badanie spirometryczne. U dzieci 
z ciężkimi napadami duszności lub zaburzeniami ze strony innych układów 
konieczna może być hospitalizacja. O ile u dorosłych rozpoznanie astmy po-
lega głównie na jej potwierdzeniu, u dzieci (głównie małych, choć nie tylko) 
wymaga wykluczenia innych przyczyn obserwowanych dolegliwości.

W opisanym przypadku proponowano kolejne modyfikacje leczenia bez po-
głębienia diagnostyki, co naraziło dziecko na niepotrzebne leczenie trwające 
wiele lat. Stwierdzony izolowany niedobór IgA jest najczęściej spotykanym 
pierwotnym niedoborem immunologicznym – u rasy białej jego częstość sza-
cuje się na 2–3 przypadki na 1000 żywo urodzonych.11,12 Objawy w postaci 
nawracających zakażeń układu oddechowego pojawiają się zwykle w wieku 
kilku lat. Często mogą mieć charakter nawracający (jak w omawianym przy-
padku) lub przewlekły.
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Epilog

U dziewczynki odstawiono wszystkie dotychczas stosowane leki, nie po-
wodując wystąpienia lub zaostrzenia dolegliwości. Skierowana została do 
poradni immunologicznej, gdzie potwierdzono izolowany niedobór IgA. 
Pozostaje pod opieką tej poradni: nie przyjmuje leków przeciwalergicznych 
ani przeciwastmatycznych.

Główne tezy1,9,10

1. Brak poprawy po kilku tygodniach próbnego leczenia z powodu podejrzenia astmy powinien skłaniać do 
przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki.

2. Podstawowe dane ukierunkowujące dalsze postępowanie można znaleźć w szczegółowym wywiadzie.
3. Zestaw badań, jakie należy wykonać, zależy od konkretnej sytuacji. Oprócz badania spirometrycznego 

i punktowych testów skórnych zwykle konieczne są: zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej (o ile nie było 
wykonywane w ostatnich miesiącach), badanie wskaźników zapalenia, stężenia chloru w pocie.

4. Kluczową rolę w ustalaniu rozpoznania astmy u dzieci odgrywa wykluczenie innych chorób (zwłaszcza 
przy braku spirometrycznego potwierdzenia odwracalnej obturacji).

Piśmiennictwo

1. Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy. Raport 
NHLBI/WHO. Med. Prakt. wyd. specj. 6/2002.

2. Stokes J.R., Schroth M.K., Lemanske R.F.: Asthma in infants and children. 
W: Kaplan A.P. (red.) Allergy. WB Saunders Company, 1997.
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Rys. 4. Algorytm diagnostyki astmy (wg 1. poz. piśmiennictwa, zmodyfi kowane)
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Prawidłowe odpowiedzi: 

Zadanie 1.: wszystkie

Zadanie 2.: 3, 4

Zadanie 3.: 1, 2, 3, 4

Zadanie 4.: izolowany niedobór IgA, nawrotowe zapalenie krtani
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Astma u niemowląt i małych dzieci

Wstęp

Kaszel i świsty to często spotykane w badaniu przedmotowym objawy wy-
stępujące u małych dzieci. Mogą je powodować różne schorzenia, najczęś-
ciej jednak mają one związek z infekcjami wirusowymi układu oddechowe-
go. Do grupy dzieci, u których występuje świst wydechowy, należą dzieci 
z astmą wczesnodziecięcą. Choroba ta jest jednak rzadko rozpoznawana 
u niemowląt i dzieci do 5. roku życia. Dopiero po kilku latach często się 
okazuje, że pierwsza manifestacja choroby miała miejsce już w tym okresie 
(u połowy dzieci przed ukończeniem 3. roku życia), w którym jednak brak 
współpracy utrudnia lub uniemożliwia przeprowadzanie badań pozwalają-
cych na obiektywny pomiar stopnia zwężenia dróg oddechowych.

Przedstawiony przypadek ilustruje trudności diagnostyczno-lecznicze w ast-
mie wczesnodziecięcej. Przedstawiono wyjątkowo rzadko spotykaną sytu-
ację jednoznacznego ustalenia rozpoznania tej choroby u małego dziecka ze 
świstem wydechowym, objawem powszechnie spotykanym przez lekarzy 
podstawowej opieki zdrowotnej. 

Opis przypadku (cz. 1.)

Chłopiec w wieku 13 miesięcy:
� pochodzący z rodziny, w której ojciec choruje na astmę oskrzelową;
� ciąża I, poród I, urodzeniowa masa ciała 3450 g; aktualna masa ciała 10 400 g;
� do 4. miesiąca życia karmiony wyłącznie piersią, od 5. miesiąca życia 

karmiony wyłącznie mlekiem modyfikowanym, w 6. miesiącu życia do 
jadłospisu wprowadzono zupę na bazie mięsa indyka; do 1. miesiąca 
życia obserwowano ulewanie pokarmu.

� choroba rozpoczęła się w 6. miesiącu życia. W ciągu ostatnich 3 miesięcy 
leczony był 6-krotnie z powodu infekcyjnych zapaleń dróg oddechowych 
(antybiotykami oraz lekami mukolitycznymi), w trakcie których występował 
kaszel i świszczący oddech bez podwyższonej temperatury ciała. Kaszel 
i świsty o mniejszym nasileniu występują praktycznie codziennie, prowoko-
wane wysiłkiem lub płaczem. Kaszel pojawia się wraz ze zmianą tempera-
tury otoczenia (np. przy wyjściu na zewnątrz lub po powrocie ze spaceru);

� po drugim incydencie lekarz prowadzący zlecił wyeliminowanie z diety 
białka mleka krowiego. Dwa miesiące później z powodu braku poprawy 
rodzice zdecydowali się na konsultację alergologiczną;

� nie uczęszcza do żłobka, zajmuje się nim opiekunka mająca w domu 
kota. W domu dziecka nie ma natomiast zwierząt.

W badaniu przedmiotowym stwierdzono:
� znacznie przedłużony wydech z licznymi świstami i furczeniami;
� znaczną ilość wydzieliny śluzowej w przewodach nosowych i na tylnej 

ścianie gardła.

Zadanie 1. Zaproponuj postępowanie:

1. RTG klatki piersiowej
2. wykonanie wybranych badań laboratoryjnych (OB, morfologia + rozmaz, CRP)
3. test potowy i ocena stężenie chloru w pocie
4. skierowanie do szpitala
5. podanie salbutamolu w dawce 200 µg (MDI + przystawka objętościowa) 

i ponowne osłuchanie płuc po 15–20 min 
6. oznaczenie całkowitego stężenia IgE w surowicy
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Opis przypadku (cz. 2.)

Wyniki badań:

� RTG klatki piersiowej – narządy klatki piersiowej bez zmian;

� morfologia z rozmazem: 
 hemoglobina – 12,8 g/dl 
 hematokryt – 38%
 erytrocyty – 4,23 mln/µl 
 leukocyty – 8,6 tys./µl
 płytki krwi – 230 tys./µl
 limfocyty – 61%
 neutrofile – 23%
 inne (eozynofile, bazofile, monocyty) – 16%

� CRP – ujemny; OB 4/10;

� stężenie chloru w pocie – 24 mmol/l;

� stężenie IgE całkowitych – 38 j.m./ml (norma dla 0.–1. rż. 0–29 j.m./ml);

� ponowne badanie po podaniu jednorazowej dawki β-mimetyku wykaza-
ło znacznie mniej zmian osłuchowych – pojedyncze furczenia, wydech 
nieznacznie wydłużony.

Zadanie 2. Zaproponuj dalsze postępowanie w celu ustalenia 
rozpoznania:

1. oznaczenie stężenia alergenowoswoistych IgE (asIgE) w surowicy (białka 
mleka krowiego, alergeny roztoczy, pleśni, kota)

2. wymaz z nosogardła i posiew na obecność bakterii tlenowych 
i beztlenowych

3. wymaz z nosa i badanie cytologiczne pobranej wydzieliny 
4. płatkowe testy skórne z alergenami pokarmowymi

Opis przypadku (cz. 3.)

Wyniki badań:

� asIgE dla białek mleka krowiego – 0,42 j.m./ml;

� asIgE dla Dermatophagoides pteronyssinus – 0,35 j.m./ml;

� asIgE dla grzybów, pleśni (panel) – 0,35 j.m./ml;

� asIgE dla sierści kota – 18 j.m./ml;
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Zadanie 3. Zaproponuj rozpoznanie wstępne:

1. astma IgE-zależna, przewlekła umiarkowana
2. zespół spływania wydzieliny z nozdrzy tylnych (postnasal drip syndrom)
3. nawracające infekcyjne zapalenia dróg oddechowych (obturacja 

przyinfekcyjna)
4. alergiczny nieżyt nosa 

Omówienie zadań 1., 2. i 3.

W omawianym przypadku brak poprawy pomimo kilkumiesięcznego wy-
eliminowania z diety białek mleka krowiego wskazuje na inną przyczynę 
dolegliwości niż alergia na mleko krowie. Także niemal codzienne występo-
wanie kaszlu i świstów wskazuje na konieczność diagnostyki. Prawidłowy 
obraz RTG pozwolił ze znacznym prawdopodobieństwem oddalić część 
potencjalnych przyczyn obserwowanych dolegliwości (w szczególności 
wady wrodzone i aspirację ciała obcego), stężenie chloru w pocie – muko-
wiscydozę, a wartości CRP i OB – przewlekłe zakażenia. Stężenie IgE jest 
nieco zwiększone, podobnie jak odsetek komórek „innych” (w tym eozyno-
filów). Zwraca uwagę szybkie zmniejszenie zmian osłuchowych po podaniu 
β-mimetyku. Wyniki te mogą wskazywać na alergiczne podłoże dolegliwo-
ści, co ostatecznie zostało potwierdzone wynikiem badania cytologicznego 
wydzieliny z nosa oraz stężenia swoistych IgE w surowicy. Eozynofile jako 
jedyne komórki występujące w cytogramach rozmazów błony śluzowej wy-
kazują istotną korelację z nasileniem objawów nieżytu alergicznego.34,35,36 
Występowanie komórek eozynofilowych w błonie śluzowej nosa jest cha-
rakterystyczne dla odczynu atopowego,36 a wartość >30% typowa jest dla 
alergicznego nieżytu nosa.35,36 Ocenę rozmazu błony śluzowej nosa można 
traktować jako test przesiewowy (screening test) dla rozpoznania ostrej 
reakcji alergicznej górnych dróg oddechowych.36,48 U małych dzieci obec-
ność eozynofilów w obrazie cytologicznym błony śluzowej nosa przemawia 
za alergicznym podłożem zapalenia, ponieważ w tej grupie wiekowej nie 
występuje NARES (eozynofilowy niealergiczny nieżyt nosa).4,31,36,47 W roz-
poznawaniu alergicznego nieżytu nosa u małych dzieci obecność eozyno-
filów w cytogramach błony śluzowej nosa może być traktowana na równi 
z dodatnim wynikiem testów skórnych lub testów prowokacyjnych.31,32,33,36 

WYNIK BADANIA CYTOLOGICZNEGO ŚLUZÓWKI NOSA 

Imię i nazwisko:  mies. 13/12

Wymazy pobrane w okresie: mierne nasilenie objawów

Mikroskopowo w preparatach stwierdzono:

Komórki nabłonka: na 16 pól

Komórki nabłonka walcowatego

a) migawkowe ................................ 83% częściowo bez migawek

b) kubkowe ..................................... 15% 

– sposób złuszczania. .................. skupiska 

Komórki warstwy podstawowej. ...........–...........

Komórki nabłonka płaskiego ................ 2%.....

a) zasadochłonne 

b) kwasochłonne

- sposób złuszczania. ....................... pojedynczo 

Zjawisko infekcji wirusowej i degeneracji

CCP – inne: 

 komórki nabłonka 50 : 50 komórki napływowe

Komórki napływowe: na 15 pól

Granulocyty kwasochłonne (eozynofi le). .......................34%..............

Komórki metachromatyczne (tuczne-bazofi le). ..............6%................

Granulocyty obojętnochłonne (neutrofi le). .....................58%.............

- stopień lizy. .................I, II......................... fagocytoza 

Limfocyty. .......................2%......................... Makrofagi. .........-...........

Drobnoustroje: 

Śluz: ilość upostaciowanie

Makroskopowy obraz śluzówki nosa:

1) barwa: różowa 

2) połysk: ob.

3) charakter powierzchni: gł. 

4) obrzęk: ML (+1) MP (+1)

5) wilgotność: średnia

6) polipy: - 

7) ilość i charakter wydzieliny: średnia, śluzowa

KOMENTARZ:

Kraków, dnia 

Badanie wykonał:
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Metoda cytologicznej oceny błony śluzowej nosa jest zalecana w diagno-
styce w raporcie ARIA.4 W takiej sytuacji jako najbardziej prawdopodobne 
rozpoznanie można przyjąć astmę IgE-zależną (przewlekłą umiarkowaną) 
i alergiczny nieżyt nosa. 

W wieku poniżej 5. rż. nie ma możliwości potwierdzenia rozpoznania astmy 
za pomocą badań czynnościowych, a o trafności diagnozy przekonujemy 
się, obserwując efekt leczenia (rozpoznanie ex iuvantibus).

Zadanie 4. Zaproponuj leczenie wstępne: 

1. budezonid 2 x 100 µg
2. flutikazon 2x 50 µg
3. salmeterol 2 x 25 µg
4. cetyryzyna 2 x 5 kropli
5. salbutamol doraźnie maksymalnie 1–3 dawki/dobę

Omówienie

Rozpoznanie astmy oskrzelowej u dzieci do 3.–5. rż. opiera się w głównej 
mierze na obserwacji skuteczności leczenia. Przed rozpoczęciem terapii 
należy bardzo starannie ocenić obraz kliniczny, w szczególności wykluczyć 
inne choroby o podobnej do astmy manifestacji klinicznej, a także przeana-
lizować wszystkie czynniki ryzyka.3 

W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić przede wszystkim stany cho-
robowe wymienione w tabeli 1.

Tabela 1. Różnicowanie astmy oskrzelowej wczesnodziecięcej

� przyinfekcyjna obturacja oskrzeli

� zespół spływania wydzieliny z nozdrzy tylnych (postnasal drip syndome)

� refl uks żołądkowo-przełykowy

� alergia pokarmowa

� mukowiscydoza

� wady wrodzone układu sercowo-naczyniowego

� wady wrodzone układu oddechowego

� aspiracja ciała obcego

� krztusiec

� dysplazja oskrzelowo-płucna

� wiotkość krtani, tchawicy lub oskrzeli

� wrodzone niedobory odporności

� zaburzenia ruchomości rzęsek

� niedobór antyproteaz (α1-antytrypsyny)

� zarostowe zapalenie oskrzelików

� guzy klatki piersiowej2,4,13

W praktyce dnia codziennego najczęściej astmę różnicujemy z przyinfek-
cyjną obturacją oskrzeli i zespołem spływania wydzieliny z nozdrzy tylnych 
(postnasal drip syndrom). Świszczący oddech pojawia się u małych dzieci 
na ogół podczas zakażeń wirusowych. U pewnej grupy dzieci (bez cech 
atopii) zespół ten związany jest prawdopodobnie ze zmianami geometrii 
oskrzeli, a nie z ich zapaleniem alergicznym.10,11,13 Występowaniu świszczą-
cego oddechu sprzyjają wąskie drogi oddechowe, wiotka ściana oskrzeli 
i mała sprężystość ścian klatki piersiowej. W wyniku tych uwarunkowań 
drogi oddechowe u małych dzieci łatwiej zapadają się podczas wydechu. 

W związku z tym dzieci przed 3. rokiem życia wskazują szczególną skłon-
ność do występowania świstu wydechowego – w 33% przypadków wiru-
sowym zapaleniom dróg oddechowych w wieku niemowlęcym towarzyszy 
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świst wydechowy (wheezing).7,8 U większości dzieci, u których podczas 
zakażeń wirusowych występuje świszczący oddech, obserwuje się samo-
istne ustępowanie tej skłonności do 3.–5. roku życia. Nie tak rzadko ta 
predyspozycja współistnieje ze świstem wdechowym (stridor). Jak wynika 
z badań epidemiologicznych, najczęstszą przyczyną świstu wydechowego 
jest zakażenie wirusowe (potwierdzone u 75% badanych niemowląt), zazwy-
czaj wirusami syncytium nabłonka oddechowego (RSV), paragrypy typu 3., 
1., 2., grypy, koronarowirusami lub rynowirusami.

Związek pomiędzy świszczącym oddechem, który towarzyszy nawracającym 
wirusowym zapaleniom dróg oddechowych, a późniejszym wystąpieniem 
przewlekłej astmy nie jest do końca wyjaśniony. Zagadnieniu, czy zakażenie 
wirusowe (RSV) indukuje tylko nadreaktywność dróg oddechowych, czy po 
prostu „wyodrębnia” dzieci predysponowane do astmy, poświęcono wiele 
dyskusji. Nasilenie i uporczywość objawów może zatem zależeć od tego, 
czy infekcja wirusem RS rozwija się u dzieci z predyspozycją do atopii. 
W tej grupie dzieci charakterystyczne zmiany zapalne dróg oddechowych 
można stwierdzić już w okresie niemowlęcym.6,12,13

Bakterie rzadziej są przyczyną pierwotnego zakażenia układu oddecho-
wego, częściej natomiast stają się przyczyną nadkażeń po wstępnej fazie 
zapalenia wirusowego. Mycoplasma pneumoniae rzadko wywołuje objawy 
w grupie dzieci najmłodszych, ale należy ją brać pod uwagę w diagnostyce 
świstu wydechowego, szczególnie w rodzinach, gdzie starsze rodzeństwo 
chodzi do szkoły lub przedszkola. Pomocna w diagnostyce różnicowej 
może być tabela zaproponowana przez British Thoracic Society.

Tabela 2. Różnicowanie zakażeń bakteryjnych i wirusowych u dzieci20

bakteryjne wirusowe

� gorączka >38,5°C

� świszczący oddech nieobecny (poza 
zakażeniem Mycoplasma pneumoniae)

� wciąganie ścian klatki piersiowej

� częstotliwość oddechów >50/min

� kliniczne i radiologiczne objawy nacie-
ku zapalnego w płucach

� możliwość współistnienia zakażenia 
wirusowego

� gorączka <38,5°C

� świszczący oddech

� niemowlęta i dzieci młodsze

� znaczne wciąganie ścian klatki piersio-
wej

� częstotliwość oddechów prawidłowa 
lub zwiększona

� cechy rozdęcia płuc

� RTG: cechy rozdęcia płuc, w 25% 
ogniska nieodmy

Zespół spływania wydzieliny z nozdrzy tylnych (postnasal drip syndrom) 
jest bardzo częstą chorobą u dzieci do 6. rż. Przyczyną tego zespołu jest 
przewlekłe zapalenie migdałka gardłowego i(lub) zatok przynosowych. 
Charakterystycznym objawem jest kaszel nocny – pozycyjny, występujący 
najintensywniej po przebudzeniu, a także w ciągu dnia po wysiłku fizycz-
nym. W badaniu fizykalnym zwykle widoczna jest spływająca po tylnej 
ścianie gardła wydzielina, prowokująca dziecko do chrząkania i gardłowego 
pokasływania. Osłuchowo mogą występować świsty, furczenia, a u dzieci 
mniejszych – bardzo często świst wydechowy.23,24 

Prawie u połowy niemowląt do 6. miesiąca życia występują regurgitacje 
objawiające się ulewaniem pokarmu. U większości z nich objawy z czasem 
ustępują, utrzymując się w wieku 12 miesięcy u zaledwie 5%. Można zatem 
powiedzieć, że w pierwszych miesiącach życia refluks ma charakter przemi-
jający, „fizjologiczny”. Typowy wywiad i badanie przedmiotowe najczęściej 
wystarczają, aby ustalić rozpoznanie.24,25,27 Wykonanie pH-metrii jest ważne 
wówczas, gdy podejrzewamy chorobę refluksową przełyku (refluks patolo-
giczny) o utajonym przebiegu. Kaszel nocny i(lub) świst wydechowy mogą 
być jedynymi objawami świadczącymi o refluksie żołądkowo-przełykowym. 
W tej postaci nie występują regurgitacje i wymioty, a jedynie objawy zwią-
zane z drogami oddechowymi: kaszel, świst wydechowy, nawracające 
zapalenia płuc.24 W wieku rozwojowym istnieje wiele chorób, które predys-
ponują do wystąpienia refluksu. Należą do nich: zespół Downa, mózgowe 
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porażenie dziecięce, mukowiscydoza, stan po zarośnięciu przełyku, frukto-
zemia i galaktozemia. Kontrastowe badanie radiologiczne górnego odcinka 
przewodu pokarmowego wykonujemy w sytuacjach, gdy pojawiają się takie 
objawy, jak zaburzenia połykania, zahamowanie rozwoju somatycznego, 
wymioty o nagłym początku (chlustające, uporczywe, treścią zabarwioną 
żółcią). Jeżeli dziecko nie przybiera na wadze, a w wymiocinach pojawia 
się krew, dodatkowo wykonuje się badanie endoskopowe (z pobraniem 
wycinków błony śluzowej). Wykonanie badania pH-metrycznego z reguły 
nie jest konieczne do udowodnienia przemijającego lub niepowikłanego re-
fluksu u niemowląt. Choroba może mieć również związek z alergią na biał-
ko mleka krowiego. Ustąpienie objawów klinicznych (ulewania, wymiotów) 
w wyniku wykluczenia (na 2–4 tygodnie) mleka i jego przetworów z diety 
oraz ich ponowne pojawienie się po doustnej prowokacji pokarmowej jest 
podstawowym kryterium rozpoznawczym.15,17

W omawianym przypadku wprowadzenie do diety hydrolizatu kazeinowe-
go o znacznym stopniu hydrolizy było działaniem uzasadnionym, ponieważ 
istniało ryzyko, że dziecko ma postać alergii na białko mleka krowiego 
z dominującymi objawami ze strony układu oddechowego.16 Brak poprawy 
pomimo wielomiesięcznego wyeliminowania z diety białek mleka krowiego 
wskazuje jednak na inną przyczynę dolegliwości niż alergia na mleko kro-
wie (rozważania, że opisane objawy występują jako objaw alergii na hydro-
lizat kazeinowy, należy rozpatrywać w aspekcie kazuistycznym).

Postać alergii na białko mleka krowiego z dominującymi objawami ze stro-
ny układu oddechowego zajmuje w opracowaniach trzecie miejsce pod 
względem częstości, po postaci skórnej i żołądkowo-jelitowej.17 Zwykle 
objawom ze strony układu oddechowego towarzyszą jednak dolegliwości 
skórne (atopowe zapalenie skóry) lub ze strony przewodu pokarmowego. 
Odróżnienie postaci IgE-zależnej od IgE-niezależnej czy też postaci miesza-
nej na podstawie objawów i(lub) testów nie jest najczęściej możliwe. Każdy 
wynik testu, bez względu na to, czy jest dodatni, czy też ujemny, powinien 
być potwierdzony za pomocą prób prowokacyjnych. Ustąpienie objawów 
klinicznych po wyeliminowaniu podejrzanego pokarmu z diety oraz ich 
ponowne pojawienie się po doustnej prowokacji pokarmowej jest podsta-
wowym kryterium rozpoznawczym (próba eliminacji i prowokacji).15,17,21 
Próba prowokacji polega na podawaniu pokarmu podejrzanego o wywo-
łanie objawów chorobowych w stopniowo zwiększanych dawkach. (Próbę 
prowokacji należy wykonywać w warunkach umożliwiających przeprowa-
dzenie leczenia przeciwwstrząsowego, jeżeli istnieją podejrzenia, że alergia 
na białko mleka krowiego może spowodować reakcję anafilaktyczną.) Naj-
bardziej miarodajną metodą rozpoznania alergii na białka mleka krowiego 
jest podwójna ślepa próba kontrolowana placebo (DBPCFC – double-blind 
placebo-controlled food challenge). W praktyce, u dzieci w tym przedziale 
wiekowym najczęściej stosuje się otwartą próbę prowokacji, w czasie której 
zarówno lekarz, jak i rodzice dziecka wiedzą, jaki pokarm jest podawany. 
Za dodatni wynik prowokacji uznać można także pojawienie się objawów 
po powtarzającej się nieumyślnej ekspozycji na alergen pokarmowy.

W 1. roku życia najczęstszym alergenem pokarmowym jest białko mleka 
krowiego, a następnie alergen białka jaja kurzego i pszenicy. Po 1. roku 
życia kolejność się zmienia i pierwszą pozycję zajmują alergeny jajka, potem 
zaś mleka i pszenicy.17

Można przyjąć, że im młodsze dziecko, tym większe istnieje prawdopodo-
bieństwo, że przyczyną świszczącego oddechu nie jest astma. W szczegól-
ności inną niż astma przyczynę sugerują następujące objawy:

� początek w okresie noworodkowym,

� zahamowanie prawidłowego tempa przyrostu masy i długości ciała,

� wymioty występujące przed kaszlem,

� objawy ogniskowe ze strony płuc i układu sercowo-naczyniowego,

� epizody sinicy,

� zwiększone wartości laboratoryjnych wskaźników zapalenia.

Od 1997 roku w Polsce i w innych państwach Europy, a także w USA 
i Kanadzie zwiększa się zachorowalność na krztusiec, pomimo utrzymują-
cego się dużego odsetka osób w populacji zaszczepionych przeciwko tej 
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chorobie. Próby wyjaśnienia tego zjawiska skoncentrowały się na dwóch 
mechanizmach. Po pierwsze na zmianach w składzie genetycznym krążą-
cych szczepów Bordetella pertussis. Szczepy odbiegające składem antygeno-
wym od szczepów szczepionkowych miały większą szansę na przetrwanie i po 
latach zaczęły dominować jako przyczyna zachorowań. Po drugie zacho-
rowania związane były ze stosowanym do 2003 r. złym schematem szcze-
pień. Obecnie w wielu krajach obowiązuje nowy, skuteczniejszy schemat 
(w Polsce od 2004 r.). Według nowych zaleceń dzieciom w wieku 5–7 lat 
zaleca się dawkę przypominającą szczepionki bezkomórkowej. Najczęściej 
chorują dzieci po 10. rż. Zachorowania do 3. rż. nie są jednak rzadkością. 
W relacji rodziców objawy przypominają często napad duszności astmatycz-
nej, ponieważ występują w nocy, a rodzice chorego dziecka nie są w stanie 
odróżnić duszności wdechowej od duszności wydechowej. Rozpoznanie 
opiera się głównie na obrazie klinicznym: kaszel napadowy typu staccato 
– kilka krótkich, następujących po sobie aktów kaszlowych połączonych 
ze świstem wdechowym, odruchem wymiotnym i dławieniem się. Zastój 
żylny w obrębie głowy oraz występująca hipoksja powoduje sino-czerwone 
zabarwienie skóry twarzy i przekrwienie oczu. U małych dzieci w okresie 
międzynapadowym często występuje świst wydechowy. Uzupełnienie dia-
gnostyki stanowią badania laboratoryjne (leukocytoza, rozmaz krwi), miano 
przeciwciał przeciwko antygenom 
B. pertussis w klasach IgA, IgM określane różnymi metodami serologicznymi 
(odczyn wiązania dopełniacza, odczyn hemaglutynacji biernej, badanie 
immunoenzymatyczne [ELISA]). Zachorować może również niemowlę, które 
zaszczepiono (zwłaszcza, jeżeli nie ukończono zalecanej serii szczepień). 
W diagnostyce różnicowej astmy wczesnodziecięcej lekarz powinien zatem 
uwzględnić także krztusiec.22

Podstawą rozpoznania przyczyny świstu wydechowego jest zwykle dobrze 
zebrany wywiad, poparty wnikliwym badaniem przedmiotowym. Czynności 
te pozwalają na dobre zaplanowanie badań pomocniczych przy jednocze-
snym ograniczeniu ich liczby do niezbędnego minimum. W codziennej 
praktyce najtrudniejszym problemem jest zjawisko równoczesnego współ-
istnienia kilku chorób o podobnym obrazie klinicznym (np. postnasal drip 
syndrom, refluks żołądkowo-przełykowy, alergiczny nieżyt nosa), a także 
diagnozowanie i różnicowanie pod kątem kaszlu przewlekłego jako objawu 
izolowanego. Diagnozując przewlekły kaszel, należy pamiętać o zależności 
przyczyn kaszlu od wieku. Wraz z wiekiem przyczyny wrodzone ustępują 
miejsca chorobom nabytym. U noworodków i niemowląt kaszel należy trak-
tować jako poważny sygnał wymagający pilnej diagnostyki. 

Diagnostyka różnicowa świstu wydechowego i(lub) przewlekłego kaszlu 
dotyczy tych samych chorób, z którymi różnicujemy astmę wczesnodzie-
cięcą, i powinna przede wszystkim uwzględnić wiek dziecka i najczęstsze 
przyczyny (patrz tab. 1.). Bardzo ważnym badaniem w przypadku powyż-
szych podejrzeń jest wykonanie RTG klatki piersiowej.13

Tabela 3. Diagnostyka świstu wydechowego i(lub) przewlekłego kaszlu w grupie dzieci 
0.–3. rż.

� badania laboratoryjne: wskaźniki procesu zapalnego, morfologia z rozmazem

� RTG (ewentualnie TK) klatki piersiowej

� test potowy z oceną stężenia chloru w pocie

� badania alergologiczno-immunologiczne

� pH-metria przełyku (RTG przełyku, endoskopia, scyntygrafi a)

� konsultacje specjalistyczne: laryngologiczna, kardiologiczna, alergologiczna, pulmo-
nologiczna, gastrologiczna

� badania bakteriologiczne

� badania wirusologiczne

� badania ruchomości rzęsek

� odczyn tuberkulinowy

� bronchoskopia/płukanie oskrzelikowo-pęcherzykowe (BAL)
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Kiedy zatem lekarz powinien podejrzewać u tak małego dziecka astmę 
oskrzelową? Częste występowanie objawów ze strony układu oddechowego 
bez zakażeń, prowokowanych wysiłkiem, płaczem czy kontaktem z alerge-
nem przemawia za rozpoznaniem astmy. Istotnym argumentem może być 
zaobserwowanie szybkiej poprawy utrzymującej się przez 4–6 godzin po za-
stosowaniu krótko działającego β-mimetyku wziewnego. Oprócz objawów 
ze strony dróg oddechowych za rozpoznaniem tej choroby mogą przema-
wiać kryteria ułatwiające rozpoznanie astmy wymienione w tabeli 4.7,8

Tabela 4. Kryteria ułatwiające rozpoznanie astmy oskrzelowej u małych dzieci7,8

kryteria duże � hospitalizacja z powodu bronchiolitis

� 3 epizody świstu wydechowego w przebiegu zakażenia 
w ciągu ostatnich 6 miesięcy

� astma u rodziców

� współwystępowanie atopowego zapalenia skóry

kryteria małe � wyciek wodnistej wydzieliny z nosa niezależnie od zakażenia

� świst wydechowy

� eozynofi lia >5%

� płeć męska

Według Martineza rozpoznanie astmy staje się bardziej prawdopodobne, 
jeśli występuje następująca konfiguracja kryteriów:7,8

� 2  duże + 1 małe
 lub

� 1 duże + 2 małe.

Warunkiem sine qua non jest, aby konfiguracja zawierała co najmniej 
jedno z dwóch pierwszych kryteriów dużych.

Dodać należy, że dodatni wynik badania cytologicznego wydzieliny z nosa 
jest dowodem zastępującym kryterium małe – wodnisty wyciek z nosa nie-
zależny od zakażenia.4

Trudności diagnostyki astmy u małych dzieci zostały omówione w I cz. 
programu edukacyjnego.

Trzeba raz jeszcze podkreślić, że rozpoznanie astmy u małego dziecka zo-
staje ustalone po wykluczeniu innych prawdopodobnych przyczyn dolegli-
wości. Nie wszystko, co „świszczy”, jest astmą oskrzelową, stąd też lekarza 
prowadzącego obowiązuje wyjątkowa staranność przy przeprowadzeniu 
diagnostyki różnicowej.2,4,13 Nie ma jednak metod, za których pomocą mo-
glibyśmy potwierdzić rozpoznanie zapalenia alergicznego u bardzo małego 
dziecka, zatem podjęcie próbnej terapii stanowi element diagnostyki. 

U wielu dzieci leczenie rozpoczyna lekarz pierwszego kontaktu 
w oczekiwaniu na konsultację alergologa. Szybka poprawa po zastosowaniu 
leczenia przeciwastmatycznego (ex iuvantibus) jest bardzo charakterystyczna 
dla astmy i potwierdza rozpoznanie. Jednoznaczna ocena wyniku leczenia jest 
ograniczona do dzieci z cięższymi postaciami, u których objawy występują 
(niemal) codziennie. Brak poprawy po 3–4-tygodniowym leczeniu powinien 
skłonić lekarza do ponownego przeanalizowania rozpoznania (bardziej 
prawdopodobna jest wówczas inna niż astma przyczyna objawów) lub innych 
wniosków (rodzice nie stosują leczenia, rodzice nie opanowali techniki 
podawania leków, stopień ciężkości choroby jest większy niż w rozpoznaniu 
wstępnym lub niepowodzenie związane jest z rozpoczynającym się 
zaostrzeniem w wyniku zakażenia wirusowego, bakteryjnego, ekspozycji na 
alergen itp.).

Astmę przewlekłą o przebiegu umiarkowanym lub ciężkim, a pojawiającą 
się we wczesnym okresie życia, obserwuje się rzadko. Niemniej jednak 
należy rozpoznać ją jak najwcześniej i wcześnie leczyć przeciwzapalnie, aby 
odpowiednio wpłynąć na jej przebieg i naturalną historię.19 W przypadku 
nieustalenia właściwego rozpoznania leczenie przyczynowe jest opóźnione, 
co prawdopodobnie może powodować konsekwencje w następnych latach 
życia (jako skutek postępującej przebudowy dróg oddechowych [remo-
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deling]).2,13,31 Leczenie przewlekłe astmy u małych dzieci nie jest łatwe ze 
względu na brak praktycznych metod obiektywnej oceny drożności oskrze-
li. Trudności w ustaleniu właściwej dawki leków, oszacowaniu nasilenia 
procesu zapalnego, potrzeba uwzględnienia ewentualnych działań niepożą-
danych terapii, a także warunki „współpracy” z pacjentem i jego rodzicami 
czy opiekunami sprawiają, że leczenie astmy u niemowląt i małych dzieci 
powinno przebiegać pod kontrolą alergologa.2,11,13,31

Epilog

U opisanego pacjenta rozpoznano: 

� astmę IgE-zależną przewlekłą umiarkowaną;

� alergiczny nieżyt nosa.

Rozpoczęto leczenie: budezonid wziewnie z MDI (50 µg/dawkę) w daw-
ce 2–0–2 przez przystawkę objętościową z maską twarzową, cetyryzyna 
2 x 5 kropel. W pierwszym tygodniu stosowano równocześnie od 2 do 3 
dawek salbutamolu wziewnie (MDI przez przystawkę objętościową z maską 
twarzową). Po 2 tygodniach od rozpoczęcia leczenia w badaniu przedmio-
towym nie stwierdzono odchyleń od stanu prawidłowego. 

W powyższej sytuacji alergenem odpowiedzialnym za wywoływane obja-
wy był alergen kota przenoszony biernie na ubraniu opiekunki. Rodzice 
zatrudnili inną osobę (nie hodującą zwierząt) do opieki nad dzieckiem. Po 
3 miesiącach leczenia wziewnego odstawiono budezonid, nie powodując 
nawrotu kaszlu i świstów. Tak długie leczenie było niezbędne, ponieważ 
wyeliminowanie alergenu kota jest możliwe dopiero po długim czasie.1,4,5

Kot jest najbardziej uczulającym zwierzęciem domowym.4,5,13 Alergeny 
produkowane przez kota (w jego gruczołach ślinowych i łojowych) zostają 
przeniesione na sierść w trakcie lizania (obecne są także w moczu zwie-
rzęcia, choć w znacznie mniejszej ilości). Dla wywołania objawów alergii 
u dziecka uczulonego na sierść kota wystarczy 8–10 nanogramów alergenu 
kociego. Taką ilość alergenu zwierzę wytwarza w ciągu 10 sekund. 

Główne tezy2,4,13

1. Najczęstszą przyczyną świstu wydechowego i kaszlu u niemowląt i małych dzieci są wirusowe zapalenia 
dróg oddechowych. Wystarczające jest stosowanie leków rozszerzających oskrzela tylko w okresie wystę-
powania objawów i dolegliwości.

2. Im młodsze dziecko i im więcej towarzyszących zaburzeń somatycznych, tym większe prawdopodobień-
stwo, iż przyczyną świszczącego oddechu nie jest astma.

3. „Klasyczną” astmę oskrzelową, zwłaszcza o przebiegu umiarkowanym lub ciężkim, rzadko się obserwuje 
u małych dzieci, stąd lekarza prowadzącego obowiązuje wyjątkowa staranność przeprowadzenia 
diagnostyki różnicowej. 

4. Objawy astmy u niemowląt i małych dzieci związane są często z alergenami pokarmowymi (białko mle-
ka krowiego, jajko, pszenica), ale są też dzieci, u których już w wieku niemowlęcym występuje alergia 
na alergeny powietrznopochodne. W wywiadzie należy poszukiwać cech świadczących o alergii i innych 
czynników ryzyka, które potwierdzają rozpoznanie. 

5. Rozpoznanie astmy u niemowląt i małych dzieci opiera się na ocenie obrazu klinicznego, wyjątkowo 
starannej diagnostyce różnicowej wykluczającej inne choroby o podobnej manifestacji klinicznej, a także 
odpowiedzi na próbne leczenie przeciwastmatyczne. 

6. Prawdopodobnie wczesne rozpoznanie i właściwie prowadzone leczenie astmy u małych dzieci mają 
znaczenie dla funkcji układu oddechowego w następnych latach życia.
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Leczenie astmy u kobiet w ciąży

Wstęp

Astma jest jedną z częstszych chorób, jakie mogą skomplikować przebieg 
ciąży. W obawie przed zaburzeniem rozwoju płodu często obserwowaną 
postawą jest zaniechanie leczenia – przez chorą, ale nierzadko także przez 
jej lekarza. Ponieważ częstość występowania astmy jest coraz większa, le-
karze podstawowej opieki zdrowotnej powinni znać podstawowe zasady 
prowadzenia astmy u kobiet ciężarnych. 

Opis przypadku (cz. 1.)

Kobieta lat 20, w 2. miesiącu ciąży:

� do 12. roku życia leczona z powodu przewlekłej astmy;

� od 13. roku życia nie miała zaostrzeń, nie kontrolowała PEFR ani nie 
wykonywała badań czynnościowych;

� od pierwszych tygodni ciąży pojawiała się okresowo duszność, leczona 
przez lekarza rodzinnego salbutamolem wziewnie;

� w ciągu ostatniego tygodnia nasilenie dolegliwości – częste nawroty 
duszności znacznego stopnia, utrudniające sen i dotychczasową aktyw-
ność fizyczną;

� w ciągu ostatniego tygodnia przyjęła ok. 50 dawek salbutamolu. 

Badanie przedmiotowe:

� duszność średniego stopnia;

� osłuchowo znacznie przedłużony wydech pokryty licznymi świstami 
i furczeniami;

� rytm serca miarowy o częstotliwości ok. 86/min, ciśnienie tętnicze 
125/80.

Badania pomocnicze:

� próba odwracalności obturacji: spirometria przed (rys. 1A) i po inhalacji 
β2-mimetyku (rys. 1B)
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Rys. 1A. Krzywa przepływ–objętość przed inhalacją leku
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Zadanie 1. Określ stopień ciężkości choroby:

1. astma sporadyczna

2. astma przewlekła lekka

3. astma przewlekła umiarkowana

4. astma przewlekła ciężka

Zadanie 2. Zaproponuj leczenie:

1. prednizon 40 mg przez 4–5 dni

2. montelukast 10 mg przewlekle

3. cetyryzyna 10 mg przewlekle

4. budezonid wziewnie – przewlekle

5. flutikazon wziewnie – przewlekle

Omówienie

Spirometria wstępna wykazała niewielkie/średnie obniżenie przepływów 
wydechowych. Po inhalacji 200 µg salbutamolu nastąpiła normalizacja prze-
pływów (oprócz utrzymującego się niewielkiego obniżenia MEF50), a FEV1 
zwiększyła się o 27%. Objawy osłuchowe także uległy zmianie – pozostały 
jedynie pojedyncze furczenia, ustępujące po kaszlu. 

W okresie ciąży stopień ciężkości choroby często się zmienia. U 1/3 kobiet 
dochodzi do pogorszenia przebiegu astmy, u kolejnej 1/3 stopień ciężkości 
się zmniejsza, a u pozostałych pozostaje bez zmian.1,2 Nasilenie objawów 
chorobowych jest największe pomiędzy 24. a 36. tygodniem ciąży. Trze-
ba zarazem pamiętać, że zachodzące w trakcie ciąży zmiany fizjologiczne 
wpływają na subiektywne odczucia ciężarnej – między innymi mogą wywo-
ływać uczucie duszności wynikające z:

– pogorszenia drożności nosa spowodowanego przekrwieniem i obrzękiem 
błony śluzowej nosa; kichanie i chrapanie to następstwa tych zmian;

– stopniowego unoszenia przepony z równoczesnym zwiększaniem wy-
miarów strzałkowego i poprzecznego klatki piersiowej wynikającego 
z powiększania się macicy, co prowadzi do zwiększenia obwodu klatki 
piersiowej; w konsekwencji w czasie ciąży dochodzi do postępującego 
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Rys. 1B.  Próba odwracalności obturacji: krzywa przepływ–objętość po inhalacji β2-mimetyku
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zmniejszania się zapasowej objętości wydechowej (ERV) i objętości zale-
gającej (RV), czego efektem jest zmniejszenie czynnościowej pojemności 
zalegającej (FRC), widoczne od 5.–6. miesiąca ciąży4;

– powiększenia pojemności wdechowej (IC) przy niezmienionej pojemno-
ści życiowej (VC) i całkowitej pojemności płuc (TLC);

– zwiększenia się objętości oddechowej (TV), a także częstotliwości odde-
chów; zwiększenie wentylacji minutowej płuc prowadzi do wzrostu pO2 
do wartości 100–106 mm Hg oraz spadku pCO2 do 27–30 mm Hg; czyn-
nikiem zwiększającym wentylację płuc jest rosnące stężenie progeste-
ronu, który zmniejsza wrażliwość ośrodka oddechowego na dwutlenek 
węgla;

– obserwowanej w ciąży hiperwentylacji leżącej u podłoża odczuwanej 
przez większość kobiet w pierwszych dwóch trymestrach „duszności”;

– niezmieniającego się lub ulegającego nieznacznemu zmniejszeniu cał-
kowitego oporu dróg oddechowych; wartość szczytowego przepływu 
wydechowego (PEFR) oraz natężonej objętości wydechowej pierwszo-
sekundowej (FEV1) nie ulegają zmianie4.

Choć wymienione powyżej zmiany fizjologiczne zachodzące u zdrowych 
kobiet w czasie ciąży mogą być przyczyną subiektywnego odczuwania 
duszności, mogą być także spowodowane obiektywnymi zaburzeniami 
wentylacji, związanymi z astmą. Ustalając przyczyny dolegliwości oraz 
ewentualny stopień ciężkości astmy, należy się opierać na obiektywnych 
badaniach układu oddechowego (badania czynnościowe, wskaźnik zmien-
ności PEFR), ponieważ subiektywne uczucie duszności będące naturalną 
sytuacją w ciąży może być mylące. Zmienność nastroju, dolegliwości ze 
strony kręgosłupa itd. często interpretowane są jako rozpoczynający się 
napad duszności. 

Lekami z wyboru stosowanymi w przewlekłym leczeniu astmy w okresie 
ciąży są budezonid lub beklometazon. W sytuacji, kiedy należy rozpocząć 
leczenie glikokortykosteroidami wziewnymi, decydujemy się na budezonid 
(kategoria B wg FDA) ze względu na mniejsze efekty ogólnoustrojowe. 
Odnośnie do stosowania flutikazonu w okresie ciąży aktualnie nie ma wy-
starczających danych (kategoria C). Bezpieczeństwo budezonidu zostało 
potwierdzone obserwacjami matek, które przyjmowały ten lek w trakcie 
ciąży, a u ich dzieci nie stwierdzono częstszego występowania wad wro-
dzonych.6,7

Rolą lekarza oprócz wyboru leku do leczenia przewlekłego jest poinformo-
wanie ciężarnej o bezpieczeństwie proponowanego leczenia oraz konse-
kwencjach jego zaniechania. 

Na temat bezpieczeństwa stosowanych leków w okresie ciąży (szczegól-
nie w fazie embriogenezy i organogenezy płodu) należy rozmawiać ze 
wszystkimi ciężarnymi i planującymi ciążę kobietami chorującymi na astmę. 
W rozmowie tej powinna znaleźć się informacja, że źle kontrolowana astma 
może mieć niekorzystny wpływ na rozwój płodu, prowadzić do zwiększo-
nej umieralności okołoporodowej, wcześniactwa i małej masy urodzeniowej.8

Ważnym elementem edukacyjnym jest ustalenie zasad leczenia przewlekłe-
go oraz postępowania w zaostrzeniach. 

Opis przypadku (cz. 2.)

W omawianym przypadku pacjentka otrzymała budezonid wziewnie z MDI 
w dawce 2 x 400 µg na dobę przez przystawkę objętościową. Postać tę pre-
feruje się z powodu wymienionych powyżej zmian fizjologicznych w ukła-
dzie oddechowym kobiety ciężarnej.

� Po rozpoczęciu leczenia przeciwzapalnego samopoczucie pacjentki ule-
gło wyraźnej poprawie – duszność odczuwała rzadko, a z salbutamolu 
korzystała około 1–2 razy na tydzień.

� Badania pomocnicze: spirometria po 2 miesiącach leczenia (rys. 2.)
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Zadanie 3. Zaproponuj dalsze postępowanie:

1. odstawić leki przeciwastmatyczne

2. zwiększyć dawkę wziewnego budezonidu (do 2 x 600 µg na dobę)

3. kontynuować dotychczasowe leczenie (budezonid wziewnie w dawce 
2 x 400 µg na dobę, salbutamol wziewnie doraźnie)

4. zmniejszyć dawkę wziewnego budezonidu (do 2 x 200 µg na dobę)

5. dodać salmeterol (przewlekle)

Omówienie zadania 3.

Po 2 miesiącach wywiad oraz badanie czynnościowe potwierdziły prawi-
dłowe postępowanie prowadzące do kontroli astmy. Świadczy o tym także 
niewielkie zapotrzebowanie na krótko działające β2-mimetyki. Taka czę-
stotliwość objawów nie wymaga intensyfikacji leczenia przewlekłego, ale 
pojawianie się duszności 1–2 razy w tygodniu sprawia, że nie można zredu-
kować dawek glikokortykosteroidu wziewnego.

U kobiety ciężarnej zarówno sposób leczenia astmy, jak i kontrola jej prze-
biegu są podobne jak u innych chorych. Terapia ma na celu utrzymanie 
stanu zdrowia przyszłej matki przez zapewnienie optymalnej kontroli astmy, 
w tym utrzymanie prawidłowej drożności oskrzeli, a co za tym idzie – utle-
nowania płodu. Eliminacja czynników wywołujących napady może prowadzić 
do zmniejszenia nasilenia objawów, a w efekcie może ograniczyć zapotrzebo-
wanie na leki. Ogromne znaczenie ma szkolenie chorej zanim jeszcze zajdzie 
w ciążę. W rozmowie tej powinny zostać poruszone następujące tematy:

� ustalenie planu przewlekłego leczenia, w szczególności wybór i dawka 
glikokortykosteroidu wziewnego do leczenia przewlekłego w okresie 
ciąży i karmienia piersią;

� postępowanie w zaostrzeniach;

� bezpieczeństwo stosowania β2-mimetyków;

� ustalenie dawki kortykosteroidu doustnego w razie zaostrzenia;

� przyjęcie zasady, że ciężkie zaostrzenie należy zawsze leczyć w szpitalu;

� zalecenia kontynuacji leczenia w czasie porodu;

� ewentualny wybór drugiego leku;

0,00

12

8

4

0

4

8

12

1,00 2,00 3,00 4,00

Objętość

Pr
ze

pł
yw

 [l
/s

]
5,00 6,00

jedn. B N B/N (%)
FEV 1 [l] 3,41 3,86 88
FVC EX [l] 3,91 4,30 91
PEF [l/s] 6,85 8,05 85
MEF 75 [l/s] 5,92 7,45 79
MEF 50 [l/s] 4,14 6,01 69
MEF 25 [l/s] 2,44 3,61 68
FEV 1% FVC EX [%] 87,27 85,44 102

Rys. 2. Badanie spirometryczne po 2 miesiącach leczenia wziewnym budezonidem
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� ogólne zasady kontrolowania astmy, unikanie czynników wyzwalających;

� plan wizyt kontrolnych, prowadzenie zapisu PFFR i obliczanie wskaźnika 
zmienności.

Ścisła współpraca pomiędzy lekarzem leczącym astmę, pacjentką i położnikiem 
jest drogą do sukcesu, a więc do normalnego przebiegu ciąży i porodu. 

Epilog

� Pacjentka w spodziewanym terminie urodziła zdrowe dziecko. 

� Już w okresie połogu obserwowała coraz rzadsze występowanie duszności, 
w związku z czym stopniowo zmniejszono intensywność leczenia przewle-
kłego, a następnie (7 miesięcy po porodzie) je zakończono. 

� Pacjentka została poinformowana, że w razie ponownego pojawienia się 
duszności powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Główne tezy1,2,3,5

1. Lekarz pierwszego kontaktu powinien znać zasady postępowania z kobietą ciężarną chorą na astmę. 
2. Krótko działające β2-mimetyki oraz glikokortykosteroidy wziewne powinny być stosowane tak jak u in-

nych chorych.
3. Budezonid lub beklometazon w postaci wziewnej są lekami z wyboru w leczeniu przewlekłym.
4. W zaostrzeniu stosuje się takie samo leczenie jak u innych chorych. 
5. Stan ciężarnych chorych na astmę należy stale kontrolować, aby można było szybko wprowadzać odpo-

wiednie zmiany w leczeniu. 
6. Wszystkie trudności w leczeniu astmy u ciężarnej powinny być konsultowane przez specjalistę. W przy-

padku ciężkiego zaostrzenia należy chorą hospitalizować.
7. Kobietom chorym na astmę należy przed zajściem w ciążę zaoferować odpowiednie poradnictwo, np. 

szkołę dla chorych na astmę i alergię.
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