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Postêpowanie w zaostrzeniach astmy
Management of acute asthma exacerbations
KRZYSZTOF KOWAL, ANNA BODZENTA-£UKASZYK
Klinika Alergologii i Chorób Wewnêtrznych Akademii Medycznej w Bia³ymstoku

Streszczenie
Zaostrzenie astmy mo¿na zdefiniowaæ jako postêpuj¹ce pogarszanie
siê funkcji p³uc z towarzysz¹c¹ narastaj¹c¹ dusznoci¹, kaszlem
oraz uczuciem grania w klatce piersiowej. Zasadniczym celem
leczenia zaostrzeñ astmy jest przywrócenie prawid³owych lub
optymalnych dla danego chorego parametrów wentylacyjnych p³uc.
Najskuteczniejszymi lekami bronchodilatacyjnymi s¹ selektywne beta2mimetyki o szybkim pocz¹tku dzia³ania. Leczenie zaostrzenia astmy
nale¿y rozpocz¹æ jak najszybciej. Przed podaniem leków
bronchodilatacyjnych wskazane jest jednak wykonanie pomiaru
szczytowego przep³ywu wydechowego (PEF), który jest najlepszym
parametrem oceniaj¹cym ciê¿koæ zaostrzenia oraz skutecznoæ
leczenia. Preferowan¹ drog¹ podania beta2-mimetyków o szybkim
pocz¹tku dzia³ania jest droga wziewna przy u¿yciu ci¹g³ej nebulizacji
lub inhalatora cinieniowego z komor¹ objêtociow¹. Leki
bronchodilatacyjne podawane s¹ w du¿ych dawkach, wielokrotnie
przewy¿szaj¹cych dawki stosowane doranie przez chorego.
W ciê¿kich zaostrzeniach nale¿y do leków bronchodilatacyjnych
do³¹czyæ preparaty kortykosteroidów. Leki te podaje siê doustnie lub
parenteralnie. U niewielkiego odsetka chorych do³¹czenie wziewnego
leku blokuj¹cego receptory cholinergiczne wi¹¿e siê z istotn¹ popraw¹
wentylacji p³uc. Stopieñ poprawy PEF po pierwszej godzinie
intensywnego leczenia bronchodilatacyjnego stanowi wskanik co
do dalszego postêpowania z chorym.

Summary
Asthma exacerbations can be defined as episodes of progressively
worsening of symptoms such as dyspnea, cough and wheezing with
concomitant deterioration of the expiratory airflow. The main goals of
therapy are reversal of bronchoconstriction and prevention of
hypoxemia. The most effective bronchodilators are selective beta2agonists with rapid onset of action. Treatment of asthma attacks should
be introduced without any delay. Measurement of peak expiratory
flow rate (PEF), which is the best objective parameter evaluating
severity of asthma exacerbation and response to therapy, should be
performed before beta2-agonists have been introduced. The preferred
way for delivery of beta2-agonists is either by nebulization or by
metered dose inhaler equipped with a spacer. Beta2-agonists are
administered at high doses, which are several folds greater than
dose used routinely by a patient. In severe asthma exacerbations
corticosteroids should be introduced. They are administered either
orally or parenterally. In a small proportion of patients addition of anticholinergic medication is associated with significant improvement of
lung function. Improvement in lung function evaluated as increase in
PEF after the first hour of intensive therapy is considered the best
prognostic factor.
Key words: asthma exacerbation, beta2-agonists, nebulization,
peak expiratory flow
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Astma jest chorob¹, u podstaw której le¿y proces zapalny b³ony luzowej oskrzeli. Jest chorob¹ o bardzo zmiennym przebiegu, w której okresy remisji przeplataj¹ siê
z okresami zaostrzeñ. Zaostrzenia astmy mo¿na zdefiniowaæ jako epizody postêpuj¹cego nasilenia siê objawów
takich, jak dusznoæ, kaszel oraz wiszcz¹cy oddech z jednoczesnym pogorszeniem parametrów wentylacyjnych
p³uc o charakterze obturacji drzewa oskrzelowego. U chorych na astmê wystêpuj¹ równie¿ krótkotrwa³e epizody
utrudnionego oddychania, nie wykazuj¹ce postêpuj¹cego
charakteru. Mog¹ byæ wywo³ywane przez szereg czynników fizycznych lub chemicznych, takich jak hiperwentylacja, ekspozycja na zimne powietrze czy ekspozycja

na czynniki dra¿ni¹ce, np. dwutlenek siarki (SO2). Jednak w praktyce najczêstszym czynnikiem powoduj¹cym
takie krótkotrwa³e epizody dusznoci u chorych z astm¹
jest wysi³ek fizyczny. Tego typu krótkotrwa³e epizody
dusznoci ustêpuj¹ samoistnie lub po podaniu leku bronchodilatacyjnego bez dalszych konsekwencji, nie s¹ one
zaliczane do zaostrzeñ astmy i dlatego nie bêd¹ omawiane w tej pracy.
Postêpuj¹ce dusznoci, czyli zaostrzenia astmy, mog¹
przebiegaæ w sposób ³agodny, umiarkowany lub ciê¿ki, a rozwijaæ siê mog¹ stopniowo (slow onset asthma
attack) lub szybko (rapid onset asthma attack). Do
czynników powoduj¹cych zaostrzenia astmy zaliczmy
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przede wszystkim ekspozycjê na alergeny oraz infekcje
dróg oddechowych. Z klinicznego punktu widzenia najczêstszym i dlatego najwa¿niejszym czynnikiem wywo³uj¹cym zaostrzenia astmy s¹ infekcje rhinowirusem. Infekcje wirusami grypy, paragrypy, RSV, Chlamydia czy
Mycoplasma mog¹ równie¿ powodowaæ zaostrzenia astmy, jednak zdarzaj¹ siê one rzadziej ni¿ zaostrzenia wywo³ane infekcj¹ rhinowirusem. Schemat postêpowania
w zaostrzeniach astmy jest podobny niezale¿nie od czynników wywo³uj¹cych, ciê¿koci czy szybkoci narastania
objawów.
Schemat postêpowania w zaostrzeniach astmy:
 wstêpna ocena  ze szczególnym uwzglêdnieniem
chorych nara¿onych na niepomylne zejcie,
 wdro¿enie odpowiedniego leczenia,
 ocena skutecznoci leczenia,
 zaplanowanie dalszego leczenia w celu osi¹gniêcia
pe³nej remisji i unikniêcia kolejnych zaostrzeñ.
Wstêpna ocena chorego

W trakcie wstêpnej oceny chorego nale¿y ograniczyæ
siê do wykonania badañ, które mog¹ mieæ wp³yw na dalsze postêpowanie. Natomiast dok³adn¹ ocenê chorego
nale¿y przeprowadziæ po rozpoczêciu leczenia. Krótki
wywiad powinien dotyczyæ dotychczasowego przebiegu
choroby ze szczególnym uwzglêdnieniem czynników ryzyka. Powinien pomóc lekarzowi wstêpnie zorientowaæ
siê co do ciê¿koci zaostrzenia i wspó³wystêpowania innych czynników, które mog¹ zmodyfikowaæ leczenie.
Nale¿y uwzglêdniæ:
- poprzednie ciê¿kie zaostrzenia,
- hospitalizacje z powodu astmy,
- pobyty na oddzia³ach intensywnej opieki medycznej
z powodu astmy,
- stosowane ostatnio leki,
- wspó³istniej¹ce powa¿ne choroby ogólnoustrojowe,
takie jak schorzenia uk³adu kr¹¿enia czy choroby metaboliczne.
Za pomoc¹ badania przedmiotowego u chorych z zaostrzeniem astmy mo¿na stwierdziæ szereg odchyleñ od
stanu prawid³owego, takie jak przyspieszona czêstoæ
oddechów, zaanga¿owanie dodatkowych miêni oddechowych, wiszcz¹cy oddech czy sinica. Niektóre objawy,
takie jak niemo¿noæ wypowiedzenia ca³ego zdania z powodu dusznoci, tachykardia powy¿ej 110/min czy spadek RR w czasie wdechu o ponad 10-15 mmHg (têtno
paradoksalne) koreluj¹ z ciê¿koci¹ zaostrzenia astmy.
Jednak ocena ciê¿koci zaostrzenia astmy w oparciu jedynie o objawy kliniczne jest w wielu przypadkach nieadekwatna do stanu faktycznego. Badanie podmiotowe
mo¿e jednak¿e mieæ kluczowe znaczenie w ocenie powik³añ astmy lub chorób wspó³istniej¹cych, które mog¹ byæ
przyczyn¹ braku skutecznoci leczenia, np. obecnoæ odmy
op³ucnowej czy zaburzeñ rytmu serca. Dlatego nie nale¿y lekcewa¿yæ informacji p³yn¹cych z badania przedmio-
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towego, które w porównaniu z badaniami laboratoryjnymi
czy obrazowymi posiada szereg zalet, m.in. mo¿liwoæ
czêstego powtarzania pomiarów w trakcie leczenia.
Badanie czynnociowe p³uc jest najbardziej obiektywnym miernikiem ciê¿koci zaostrzenia astmy. Ze wzglêdu
na s³ab¹ wspó³pracê chorego w zaostrzeniu astmy pe³ne
badanie spirometryczne jest rzadko mo¿liwe do wykonania. W przypadku znacznego upoledzenia dro¿noci
oskrzeli, czyli takiego, jakie wystêpuje w czasie zaostrzeñ,
stopieñ obni¿enia natê¿onej objêtoci wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) dobrze koreluje ze stopniem obni¿enia szczytowego przep³ywu wydechowego (PEF).
Wykonanie pomiaru szczytowego przep³ywu wydechowego za pomoc¹ przenonych mierników pozostaje wiêc
najbardziej u¿yteczn¹ metod¹ obiektywnej oceny ciê¿koci zaostrzenia astmy. Porównanie aktualnych wartoci
PEF z najlepszymi wynikami u danego chorego jest sposobem najlepiej obrazuj¹cym ciê¿koæ zaostrzenia astmy.
Zaostrzenia przebiegaj¹ce ze spadkiem PEF poni¿ej 25%
wartoci najlepszych dla danego chorego nale¿y uznaæ za
zaostrzenia zagra¿aj¹ce ¿yciu. Je¿eli nie s¹ znane najlepsze wartoci PEF u danego chorego, wtedy wartoci bezwzglêdne 100-200 l/min uznajemy za krytyczne. Nale¿y
pamiêtaæ, aby pomiar PEF wykonaæ jeszcze przed podaniem leków bronchodilatacyjnych, a nastêpnie powtórzyæ
po godzinie intensywnego leczenia. Stopieñ poprawy PEF
po tym okresie leczenia ma bardzo du¿e znaczenie rokownicze. Poprawa PEF o mniej ni¿ 30% po 60 minutach
leczenia wskazuje na ciê¿kie i trudne do leczenia zaostrzenie astmy.
U chorych z bardzo ciê¿kim zaostrzeniem astmy mo¿e
siê zdarzyæ, ¿e wykonanie pomiaru PEF bêdzie niemo¿liwe. Nie powinno to w ¿adnym wypadku opóniaæ rozpoczêcia leczenia bronchodilatacyjnego.
Leczenie

Zasadniczym celem leczenia zaostrzeñ astmy jest
przywrócenie prawid³owych lub optymalnych dla danego
chorego parametrów wentylacyjnych p³uc i zapobieganie
lub usuniêcie wystêpuj¹cego niedotlenienia organizmu.
Nawet pocz¹tkowo bardzo ³agodne upoledzenie oddychania mo¿e rozwin¹æ siê w zaostrzenie ciê¿kiego stopnia, stanowi¹ce potencjalne zagro¿enie ¿ycia i dlatego te¿
leczenie powinno byæ wdro¿one bez zbêdnego opónienia. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w wiêkszoci przypadków dok³adny wywiad i badanie chorego nale¿y prowadziæ równolegle z wdra¿aniem odpowiedniego leczenia.
Tlen

Podanie tlenu jako pierwsza czynnoæ w leczeniu zaostrzenia astmy jest korzystne, poniewa¿ powoduje zmniejszenie dusznoci, nie wp³ywaj¹c na parametry oddechowe i dlatego pozwala zyskaæ niezbêdny czas do wykonania podstawowych badañ, takich jak ocena PEF przynosz¹c jednoczenie ulgê choremu. W leczeniu astmy tlen
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powinien byæ podawany w wysokich stê¿eniach, tak aby
utrzymaæ wysycenie hemoglobiny w krwi têtniczej powy¿ej 90% (SaO2>90%). U dzieci i kobiet w ci¹¿y SaO2
powinno utrzymywaæ siê powy¿ej 95%. Je¿eli nie mo¿emy oznaczyæ SaO2, to w ka¿dym umiarkowanym i ciê¿kim zaostrzeniu astmy nale¿y podawaæ tlen.
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skiwano podobn¹ skutecznoæ jak w przypadku nebulizacji ci¹g³ej. Ponadto po¿¹dany efekt uzyskiwano przy znamiennie mniejszej (6-, 7-krotnie) dawce beta2-mimetyku
ni¿ przy u¿yciu nebulizatora. Dawki te jednak by³y i tak
wielokrotnie wy¿sze od dawek zalecanych w trakcie ci¹g³ego leczenia astmy (2 wdechy jednorazowo w celu przerwania dusznoci, do 8 wdechów na dobê). Stosuj¹c inBeta-mimetyki
halator z komor¹ objêtociow¹, zwykle zaleca siê podaNajbardziej skutecznymi lekami bronchodilatacyjny- wanie 2-4 dawek salbutamolu co 20 minut w ci¹gu pierwmi s¹ leki z grupy beta-mimetyków. Obecnie za leki z wy- szej godziny, a dalsze dawkowanie nale¿y uzale¿niæ od
boru w leczeniu zaostrzenia astmy uwa¿amy selektywne ciê¿koci zaostrzenia oraz odpowiedzi chorego na leczebeta2-mimetyki o szybkim pocz¹tku dzia³ania (rapid on- nie. Warto jednak zaznaczyæ, i¿ w praktyce stosowanie
set beta agonists), do których nale¿¹ leki o krótkim cza- w zaostrzeniu astmy inhalatora cinieniowego z komor¹
sie dzia³ania (short acting beta agonist  SABA), takie objêtociow¹ wymaga ci¹g³ej pomocy ze strony personejak salbutamol (albuterol) czy terbutalina oraz o d³u- lu medycznego, podczas gdy po nape³nieniu komory negim czasie dzia³ania (long acting beta agonist  LABA), bulizatora chory sam mo¿e przyjmowaæ lek. Mo¿e to mieæ
którego przedstawicielami na polskim rynku s¹ preparaty szczególne znaczenie na oddzia³ach pomocy doranej lub
formoterolu. W przeciwieñstwie do leczenia reakcji ana- w ambulatoriach. Wyd³u¿enie czasu nebulizacji jest kofilaktycznej, w zaostrzeniach astmy nie ma wskazañ do rzystne w zaostrzeniach astmy, gdy¿ zmniejsza straty leku
stosowania adrenaliny. Preferowan¹ drog¹ podania se- zwi¹zane z nieprawid³owym inhalowaniem tego leku przez
lektywnych beta2-mimetyków jest droga wziewna. Ka¿- chorego. Z tego samego powodu w rozwiniêtym, ciê¿kim
dy chory na astmê powinien mieæ przy sobie inhalator zaostrzeniu astmy jedynie niewielki efekt mo¿na uzyskaæ
zawieraj¹cy beta2-mimetyk o szybkim pocz¹tku dzia³ania przy pomocy inhalatorów proszkowych, w których do
i dlatego te¿ leczenie zaostrzenia astmy powinno siê roz- wyzwolenia dawki leku konieczny jest pewien wysi³ek
pocz¹æ ju¿ na miejscu wyst¹pienia tego incydentu. Stan- wdechowy chorego. Podobnie ma³o skuteczne s¹ inhaladardowo zaleca siê zwiêkszenie dawki leku bronchodila- tory cinieniowe bez komór cinieniowych, gdy¿ w ciê¿tacyjnego do 2-4 wziewów co 3-4 godziny. Nie ma ko- kim zaostrzeniu astmy chory ma trudnoæ z koordynacj¹
niecznoci stosowania dodatkowego leczenia, je¿eli po wdechu z wyzwoleniem dawki z inhalatora. W celu wypodaniu beta2-mimetyka uzyskujemy pe³n¹ poprawê pa- d³u¿enia czasu trwania nebulizacji mo¿na rozcieñczyæ
rametrów wentylacyjnych, która utrzymuje siê co najmniej dostêpne preparaty salbutamolu (2.5 ml) dwu-, a nawet
4 godziny. Je¿eli trudnoci w oddychaniu nie ustêpuj¹ po trzykrotnie do koñcowej objêtoci 5.0-7.5 ml w zale¿nokilku inhalacjach leku bronchodilatacyjnego lub dolegliwo- ci od objêtoci komory nebulizatora. Dodatkowo niewielki
ci nasilaj¹ siê, nale¿y zintensyfikowaæ leczenie, ale ko- korzystny efekt mo¿na uzyskaæ, rozcieñczaj¹c preparaty
niecznie pod opiek¹ lekarza. W placówkach lecz¹cych salbutamolu w izotonicznym roztworze siarczanu magneastmê najczêciej do leczenia zaostrzeñ stosuje siê leki zu, a nie w soli fizjologicznej. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e leczebronchodilatacyjne podawane w nebulizacji. Badania niu wziewnymi beta2-mimetykami mo¿e towarzyszyæ
wskazuj¹ jednoznacznie na skutecznoæ i dogodnoæ ne- przejciowy spadek prê¿noci tlenu we krwi têtniczej spobulizacji w leczeniu zaostrzeñ astmy. Przed rozpoczêciem wodowany zachwianiem stosunku perfuzji do wentylacji.
intensywnego leczenia bronchodilatacyjnego nale¿y jed- Dlatego te¿, w ciê¿kich zaostrzeniach astmy nebulizacjê
nak dokonaæ wszelkich starañ, aby zmierzyæ wyjciowy beta2-mimetykiem nale¿y zawsze ³¹czyæ z tlenoterapi¹.
PEF, gdy¿ jest to najlepszy obiektywny wskanik ciê¿ko- Ocenê skutecznoci leczenia lekami bronchodilatacyjnyci zaostrzenia astmy oraz skutecznoci leczenia. Jednak¿e mi wykonujemy za pomoc¹ okresowych pomiarów PEF.
W leczeniu zaostrzeñ astmy wielokrotnie porównyniemo¿noæ oceny PEF nie mo¿e byæ przyczyn¹ opóniewano
skutecznoæ beta2-mimetyków podawanych doustnia rozpoczêcia leczenia beta2-mimetykiem. Wa¿ne jest,
nie
i
parenteralnie z beta2-mimetykami podawanymi
aby pamiêtaæ, i¿ dawka beta2-mimetyku podawanego za
pomoc¹ nebulizatora musi byæ du¿a. Standardowo rozpo- wziewnie. Nie wykazano wy¿szej skutecznoci tych leczynamy leczenie dawk¹ 2.5-5 mg salbutamolu, tj. daw- ków podawanych doustnie czy parenteralnie nad lekami
k¹ 25-50 razy wiêksz¹ od pojedynczej dawki wyzwalanej podawanymi w nebulizacji. Ponadto podawanie leków
z inhalatora cinieniowego. W ci¹gu pierwszej godziny miejscowo zwi¹zane by³o ze znacznie mniejsz¹ czêstobeta2-mimetyk podajemy w sposób ci¹g³y lub powtarza- ci¹ i mniejszym nasileniem dzia³añ ubocznych takich jak
my nebulizacje co dwadziecia minut. Je¿eli nebulizator tachykardia czy wyd³u¿enie odstêpu QT w badaniu eleknie jest dostêpny, mo¿na zastosowaæ zwyk³y inhalator ci- trokardiograficznym (tabela 1).
nieniowy po³¹czony z komor¹ objêtociow¹. W wiêkProwadzonych jest szereg badañ maj¹cych na celu
szoci badañ w umiarkowanych zaostrzeniach astmy, sto- zwiêkszyæ skutecznoæ leczenia beta2-mimetykami. Dosuj¹c inhalator cinieniowy z komor¹ objêtociow¹ uzy- tycz¹ one zarówno samych leków, jak i sposobu ich poda-
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Tabela 1. Najczêstsze dzia³ania niepo¿¹dane towarzysz¹ce przyjmowaniu beta2-mimetyków
Tachykardia
Dr¿enie miêniowe
Niepokój, pobudzenie, bezsennoæ
Hipokaliemia

wania. Dostêpne powszechnie preparaty salbutamolu (albuterolu) zarówno do nebulizacji, jak i w inhalatorach cinieniowych stanowi¹ mieszaninê racemiczn¹ izomerów
prawo- i lewoskrêtnych. Jedynie izomer R, dostêpny jako
levalbuterol, stanowi w³aciw¹ substancjê czynn¹. Badania kliniczne wykaza³y niewielk¹ wy¿szoæ tego preparatu nad standardowo stosowan¹ mieszanin¹ racemiczn¹.
W ostatnio opublikowanym badaniu wieloorodkowym
wykazano, i¿ w zaostrzeniu astmy rednia poprawa FEV1
po zastosowaniu levalbuterolu (dawkowanie 1:2 w porównaniu z salbutamolem) wynosi³a 0.5 l, podczas gdy przy
zastosowaniu standardowego preparatu salbutamolu wynosi³a 0.43 l, czyli ró¿ni³a siê jedynie o 70 ml. Ponadto nie
stwierdzono ró¿nicy pomiêdzy tymi dwiema grupami w odsetku osób hospitalizowanych, jak i w czasie, który musia³
up³yn¹æ do momentu wypisu chorego ze szpitala. W innym badaniu nie stwierdzono ¿adnych ró¿nic pomiêdzy
leczeniem zaostrzeñ astmy u dzieci przy u¿yciu salbutamolu czy levalbuterolu.
Stosunkowo niewiele jest prac dotycz¹cych stosowania d³ugo dzia³aj¹cych beta2-mimetyków w zaostrzeniach
astmy. Formoterol, który jest szybko dzia³aj¹cym beta2agonist¹, okaza³ siê skuteczny w przerywaniu ³agodnych
ataków astmy stosowany przez pacjentów na ¿¹danie.
Ponadto w ostrym napadzie astmy okaza³ siê równie skuteczny, jak terbutalina i w dawkach do 90 µg wykazywal
mniej dzia³añ niepo¿¹danych ni¿ terbutalina. Ponadto wykazano, i¿ formoterol jest skuteczny nawet u tych osób,
które regularnie przyjmuj¹ beta2-mimetyki. Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ stosowanie preparatów formoterolu
w ciê¿kich zaostrzeniach astmy jest trudne ze wzglêdu
na obecnoæ na rynku jedynie preparatów formoterolu
w formie podajników proszkowych. Salmeterol, który jest
d³ugo dzia³aj¹cym beta2-mimetykiem, ale o opónionym
pocz¹tku dzia³ania, nie powinien byæ stosowany w leczeniu zaostrzeñ astmy jako jedyny lek bronchodilatacyjny.
Niemniej jednak dodanie salmeterolu do rutynowego leczenia zaostrzeñ astmy wi¹za³o siê z szybszym osi¹gniêciem poprawy FEV1.
Zastosowanie nonika bezfreonowego  hydrofluoroalkanu (HFA)  zwiêksza depozycjê p³ucn¹ leku podawanego z inhalatora cinieniowego i powoduje skuteczniejsze dzia³anie leków wziewnych. Ponadto komory objêtociowe zrobione z tworzyw o obojêtnych w³aciwociach elektrostatycznych zwi¹zane s¹ z lepsz¹ depozycj¹ leku. Warto wspomnieæ o wy¿szej skutecznoci mieszanki tlenu z helem (heliox) stosowanej do napêdu nebu-
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lizatora pneumatycznego u chorych z zaostrzeniem astmy. Heliox stosowany do napêdu nebulizatorów pneumatycznych poprawia penetracjê leku do dróg oddechowych.
Glikokortykosteroidy

Liczne badania wykaza³y, ¿e w wiêkszoci zaostrzeñ
umiarkowanych i ciê¿kich nie mo¿na uzyskaæ pe³nej poprawy stosuj¹c jedynie leki bronchodilatacyjne. Lekami
z wyboru dodawanymi do leków bronchodilatacyjnych s¹
glikokortykosteroidy. Dlatego te¿, je¿eli nie mo¿na uzyskaæ trwa³ej poprawy po wstêpnym leczeniu lekami bronchodilatacyjnymi, nale¿y do leczenia w³¹czyæ glikokortykosteroidy. Preferowan¹ drog¹ podania jest droga doustna, aczkolwiek w bardzo ciê¿kich zaostrzeniach astmy
lub przy pojawianiu siê objawów niepo¿¹danych podczas
przyjmowania preparatu doustnego mo¿na preparaty glikokortykosteroidów podawaæ do¿ylnie. Podstawowym
preparatem w leczeniu zaostrzeñ astmy jest prednizon
stosowany w dawce 0.5-1.0 mg/kg/d. W przypadku wspó³istniej¹cych chorób, takich jak cukrzyca, nadcinienie czy
niewydolnoæ kr¹¿enia mo¿na stosowaæ równowa¿ne
dawki innych glikokortykosteroidów, takich jak metyloprednizolon czy triamcynolon. Do¿ylnie stosowane glikokortykosteroidy to hydrokortyzon w dawce 100-200 mg
2-4 razy na dobê lub metyloprednizolon w dawce 40-80
mg 1-2 razy na dobê. Leczenie nale¿y stosowaæ przez
okres 7-14 dni, a nastêpnie zakoñczyæ bez koniecznoci
stopniowego zmniejszania dawki. Jako regu³ê trzeba przyj¹æ, ¿e glikokortykosteroidy stosowane ogólnoustrojowo
powinny byæ podawane bez zbêdnego opónienia w:
- ciê¿kich i bardzo ciê¿kich zaostrzeniach,
- zaostrzeniach astmy wystêpuj¹cych u chorych przyjmuj¹cych przewlekle doustne preparaty glikokortykosteroidów,
- przypadku, gdy podczas poprzedniego zaostrzenia
wyst¹pi³a koniecznoæ podawania tych preparatów.
Chocia¿ nie ma dok³adnych badañ klinicznych, z dowiadczenia wiadomo, i¿ zaostrzenie wystêpuj¹ce u chorych przyjmuj¹cych przewlekle bardzo wysokie dawki steroidów wziewnych nale¿y leczyæ intensywnie, tak jak
u chorych przyjmuj¹cych przewlekle glikokortykosteroidy
doustne.
Zastosowanie du¿ych dawek glikokortykosteroidów
wziewnych, jako alternatywa dla tych leków podawanych
ogólnoustrojowo, nie jest w pe³ni udokumentowana. Jednak¿e wstêpne doniesienia wskazuj¹, i¿ stosowanie nebulizacji du¿ych dawek budesonidu czy flutikazonu w leczeniu umiarkowanych zaostrzeñ astmy wydaje siê tak
skuteczne jak preparaty o dzia³aniu ogólnoustrojowym.
Inne leki

Leki cholinolityczne powinny byæ uwzglêdnione szczególnie w leczeniu ciê¿kich napadów astmy. Do³¹czenie
bromku ipratropium do standardowego leczenia salbuta-
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Tabela 2. Równowa¿ne dawki najczêciej stosowanych glikokortykosteroidów podawanych ogólnoustrojowo oraz ich g³ówne dzia³ania niepo¿¹dane
Lek

Dawka
równowa¿na

Hydrokortyzon
20 mg
Prednizonu
5 mg
Metyloprednizolon 4 mg
Triamcynolon
4 mg
Deksametazon
0.75 mg

Dzia³ania niepo¿¹dane
MineraloDiabetokortykotropowe genne
1
0.8
0.5
0
0

+++
+++
++
+
+

Czas
dzia³ania
Krótki
redni
redni
redni
D³ugi

molem i preparatami steroidów pozwoli³o na uzyskanie
jeszcze wiêkszej poprawy PEF jedynie u kilkunastu procent chorych z zaostrzeniami astmy, ale taki rodzaj leczenia skojarzonego wi¹¿e siê z mniejsz¹ czêstoci¹ hospitalizacji. Zastosowanie bromku ipratropium w nebulizacji
w dawkach 500 µg nie powodowa³o dodatkowych dzia³añ niepo¿¹danych w porównaniu z samym salbutamolem, dlatego bior¹c pod uwagê stosunek korzyæ-ryzyko,
mo¿na poleciæ stosowanie tego leku w po³¹czeniu z beta2mimetykiem i glikokortykosteroidem podawanym ogólnoustrojowo w ka¿dym ciê¿kim zaostrzeniu astmy.
Siarczan magnezu podawany do¿ylnie w dawce 2 g
dodany do standardowego leczenia zaostrzeñ okaza³ siê
korzystny, ale tylko w niektórych grupach chorych. Bior¹c pod uwagê stosunek ryzyko-korzyæ, mo¿na poleciæ
stosowanie tego preparatu w trudnych do leczenia zaostrzeniach astmy.
Preparaty metyloksantyn nie powinny byæ rutynowo
podawane w leczeniu zaostrzenia w gabinecie lekarskim
ze wzglêdu na ³atwoæ przedawkowania. Objawy niepo¿¹dane zbyt du¿ych dawek metyloksantyn mog¹ stanowiæ wiêksze zagro¿enie dla ¿ycia chorego ni¿ sam atak
astmy. Zastosowanie preparatów metyloksantyn jest uzasadnione jedynie w sytuacji, gdy mo¿emy monitorowaæ
ich stê¿enie oraz w sposób ci¹g³y kontrolowaæ objawy
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kliniczne. W praktyce ogranicza to zastosowanie tych
preparatów do lecznictwa zamkniêtego.
Zaplanowanie dalszego postêpowania

Chorzy, u których FEV1 lub PEF wynosi <25% wartoci nale¿nej lub po wstêpnym leczeniu nie przekracza
40%, powinni byæ hospitalizowani. W podejmowaniu decyzji co do hospitalizacji chorych, u których w trakcie leczenia wstêpnego uzyskano PEF 40-60% wartoci nale¿nej, nale¿y wzi¹æ pod uwagê obecnoæ innych czynników ryzyka niepomylnego zejcia z powodu astmy (tabela 3). Przed wypisaniem chorego do domu nale¿y upewTabela 3. Czynniki ryzyka zgonu z powodu astmy
 Przebyte zaostrzenie astmy wymagaj¹ce intubacji i wentylacji mechanicznej
 Hospitalizacja lub interwencja lekarska z powodu astmy w ci¹gu
ostatniego roku
 Koniecznoæ czêstego stosowanie glikokortykosteroidów doustnych
 Astma przewlek³a nie leczona glikokortykosteroidami wziewnymi
 Koniecznoæ czêstego stosowania szybko dzia³aj¹cego beta2-mimetyku
 Choroba psychiczna, problemy psychospo³eczne, przyjmowanie leków sedatywnych
 Nieprzestrzeganie zasad leczenia astmy

niæ siê co do trwa³oci uzyskanej poprawy. Obserwacja
chorego musi trwaæ co najmniej godzinê od momentu osi¹gniêcia FEV1 lub PEF >60% wartoci nale¿nej. Zwykle
istnieje koniecznoæ kontynuowania w domu steroidoterapii doustnej przez okres 7-14 dni. Chory powinien stosowaæ beta2-mimetyki wziewne w razie potrzeby. Nie
wykazano natomiast korzyci z kontynuacji leczenia bromkiem ipratropium. Nale¿y ustaliæ kontroln¹ wizytê u lekarza specjalisty celem modyfikacji leczenia. Trzeba podkreliæ, ¿e wizyta u specjalisty powinna siê odbyæ w ci¹gu
kilku dni od wyst¹pienia zaostrzenia astmy.
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Szanowni Czytelnicy,
Mi³o nam poinformowaæ, i¿ na ³amach czasopisma Alergia Astma Immunologia  przegl¹d kliniczny prowadzimy Testowy
Program Edukacyjny (TPE) w dziedzinie alergologii. Maj¹cy akredytacjê Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Program
Testowy ma umo¿liwiæ lekarzom uzyskiwanie punktów edukacyjnych zgodnie z zarz¹dzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
sposobów dope³nienia obowi¹zku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 6 padziernika 2004 r. Program
ten stanowi równoczenie element realizowanego przez PTA Programu Edukacyjnego, którego jednym z zadañ jest dotarcie do
lekarzy ró¿nych specjalnoci z aktualn¹ wiedz¹ z zakresu alergologii.
W kolejnych numerach czasopisma Alergia Astma Immunologia  przegl¹d kliniczny ukazuj¹ siê artyku³y pogl¹dowe
publikowane dla celów szkolenia podyplomowego. Do ka¿dego artyku³u za³¹czone bêdzie 10 pytañ testowych. Po wype³nieniu
i odes³aniu karty odpowiedzi, znajduj¹cej siê na koñcu czasopisma, ka¿dy lekarz bêdzie mia³ odnotowan¹ liczbê punktów
edukacyjnych na swoim indywidualnym koncie prowadzonym w redakcji czasopisma. Raz w roku lekarz bêdzie otrzymywa³
certyfikat potwierdzaj¹cy uzyskanie okrelonej liczby punktów edukacyjnych.
Prawid³owe odpowiedzi bêd¹ publikowane w kolejnych numerach kwartalnika.
Wype³nion¹ KARTÊ ODPOWIEDZI nale¿y przes³aæ do dnia 29 lutego 2008 r. na adres:
MEDITON
ul. Sienkiewicza 101-109/115
90-301 £ód
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Pytania
1. Czynnikiem najczêciej wywo³uj¹cym zaostrzenie astmy jest:
a. ekspozycja na alergeny kurzu domowego,
b. SO2,
c. Zimne powietrze,
d. infekcja dróg oddechowych rhinowirusem,
e. refluks ¿o³¹dkowo-prze³ykowy.
2. Monitoruj¹c wysycenie hemoglobiny tlenem (SaO2) w trakcie leczenia ciê¿kiego zaostrzenia astmy nale¿y tak dawkowaæ tlen aby utrzymaæ SaO 2:
a. >60% i >80% u kobiet w ci¹¿y,
b. >90% i >95% u kobiet w ci¹¿y,
c. >95% u wszystkich chorych,
d. >60% u wszystkich chorych,
e. nie nale¿y monitorowaæ wysycenia hemoglobiny tlenem u chorych z ciê¿kim zaostrzeniem astmy.
3. Parametrem najlepiej obrazuj¹cym ciê¿koæ napadu astmy
jest:
a. tachykardia > 120/min,
b. tachypnoe >30/min,
c. puls paradoksalny,
d. PEF <200 l/min,
e. SaO2 >90%.
4. Lekiem z wyboru w leczeniu zaostrzeñ astmy jest:
a. salmeterol 200 mcg podawany w inhalacji,
b. salbutamol 2500 mcg podany w nebulizacji,
c. salbutamol 100 mcg podany w nebulizacji,
d. fenoterol 500 mcg podany do¿ylnie,
e. adrenalina 1000 mcg podana domiêniowo.
5. Levalbuterol jest to:
a. nowy d³ugo dzia³aj¹cy beta2-mimetyk,
b. czynny izomer salbutamolu,
c. antagonista receptora beta2,
d. wziewna postaæ adrenaliny,
e. ¿aden z wy¿ej wymienionych.
6. Wybierz najlepsz¹ kolejnoæ postêpowania w trakcie leczenia zaostrzenia astmy:
a. pomiar PEF, aminophyllina do¿ylnie, salbutamol w nebulizacji,
b. salbutamol w nebulizacji, pomiar PEF, tlenoterapia,
c. tlenoterapia, pomiar PEF, salbutamol w nebulizacji,
d. salbutamol w nebulizacji, aminophyllina do¿ylnie, budesonid w nebulizacji.,
e. atrovent w nebulizacji, pomiar PEF, salbutamol w nebulizacji.
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7. W leczeniu zaostrzenia astmy steroidy systemowe nale¿y
podaæ bez zbêdnego opónienia:
a. w ciê¿kich zaostrzeniach,
b. u chorych, którzy w chwili zaostrzenia przyjmowali steroidy doustne,
c. je¿eli do leczenia poprzedniego zaostrzenia wyst¹pi³a
koniecznoæ stosowania steroidów systemowych,
d. je¿eli zaostrzenie wyst¹pi³o u chorego leczonego wysokimi dawkami steroidów wziewnych,
e. wszystkie odpowiedzi s¹ prawid³owe.
8. Lekiem o szybkim pocz¹tku i d³ugim okresie dzia³ania jest:
a. salbutamol,
b. terbutalina,
c. salmeterol,
d. izoprenalina,
e. formoterol.
9. Do³¹czenie nebulizacji z bromku ipratropium u chorych z
zaostrzeniem astmy leczonych preparatami salbutamolu oraz
glikokortykosteroidami wi¹¿e siê z:
a. mniejsz¹ czêstoci¹ hospitalizacji,
b. mo¿liwoci¹ zmniejszenia dawki salbutamolu,
c. znamienn¹ popraw¹ parametrów wentylacyjnych u
wszystkich chorych leczonych ju¿ od 2 godziny leczenia,
d. mo¿liwoci¹ zaprzestania stosowania glikokortykosteroidów,
e. ¿adna odpowied nie jest prawdziwa.
10. Preparaty metyloksantyn w leczeniu zaostrzenia astmy powinno siê stosowaæ:
a. w ka¿dym umiarkowanym i ciê¿kim zaostrzeniu astmy,
b. przynajmniej 4 razy na dobê,
c. jedynie w po³¹czeniu z salbutamolem,
d. jedynie w po³¹czeniu z glikokortykosteroidem doustnym,
e. nie powinno siê rutynowo stosowaæ w ambulatoryjnym leczeniu zaostrzenia astmy.

