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Ciężka/trudna postać astmy oskrzelowej. 
Część I: Odrębności kliniczne, demograficzne 

i badania wentylacji płuc
Severe/difficult-to-treat bronchial asthma. 

Part I: Clinical, demographic and functional characteristics 

MAŁGORZATA CIEŚLAK, MAREK L. KOWALSKI

Klinika Immunologii Reumatologii i Alergii, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego

Streszczenie

Wprowadzenie. Astma ciężka/trudna związana jest z wysoką chorobo-
wością, obniżoną jakością życia i wysokimi kosztami opieki medycznej. 
Charakterystyka tych pacjentów. 

Cel. Analiza demograficzna, kliniczna i czynnościowa chorych z ciężką/
trudną postacią astmy oskrzelowej. 

Materiał i metody. Spośród 210 pełnoletnich pacjentów z astmą oskrze-
lową, obserwowanych przez 12 miesięcy, wyodrębniono 109 pacjentów 
z ciężką/trudną postacią choroby (według kryteriów ATS Workshop 2000) 
oraz 101 pacjentów astmą nieciężką. Wykonano punktowe testy skórne 
z zestawem alergenów wziewnych, badania czynnościowe płuc wraz 
z wziewną próbą rozkurczową po nebulizacji salbutamolu, a dane z wy-
wiadu zweryfikowano za pomocą przygotowanej dla potrzeb badania 
ankiety. 

Wyniki. Stwierdzono, że chorzy na astmę ciężką/trudną w porównaniu 
z grupą chorych na astmę nieciężką byli istotnie starsi, było wśród nich 
więcej kobiet oraz znamiennie częściej wykazywali nadwagę oraz nad-
wrażliwość na aspirynę. Ryzyko wystąpienia astmy ciężkiej/trudnej było 
istotnie wyższe u kobiet, u osób z nadwrażliwością na aspirynę  oraz przy 
występowaniu świstów oddechowych u dzieci w wieku przedszkolnym. 
W obu grupach częstość występowania atopii była wysoka (odpowied-
nio 72% i 80% dla astmy ciężkiej i nieciężkiej). Średnie wartości parame-
trów wentylacyjnych u chorych z astmą ciężką/trudną były istotnie niższe, 
natomiast odpowiedź rozkurczowa oskrzeli w odpowiedzi na salbutamol 
średnio ponad dwukrotnie wyższa niż u pacjentów z nieciężką postacią 
astmy.

Wnioski. Obserwacje te wskazują na odrębności parametrów demo-
graficznych, klinicznych i czynnościowych, cechujące grupę pacjentów 
z astmą ciężka/trudną, co może mieć implikacje dla postępowania lecz-
niczego.

Słowa kluczowe: astma ciężka, astma trudna, nadwrażliwość na 
aspitynę, nebulizacja, próba rozkurczowa

Summary

Introduction. Severe and difficult-to-treat asthma is associated with 
significant morbidity, lower quality of life and higher health cost for the 
society. Better understanding of severe/difficult-to-treat asthma phenoty-
pe, may help to improve asthma care.

Aim of the study. We aimed to distinguish and characterize patients 
with severe/difficult-to-treat (S/D) bronchial asthma. 

Material and methods. The study included 210 patients with asthma 
from one asthma clinic. Following 12 months of observation 109 patients 
with severe/difficult-to-treat (S/D) asthma defined according to the ATS 
Workshop 2000 and 101 patients with non-severe (ns mild to moderate) 
form of the disease were distinguished. After one year of follow up and 
verification of the diagnosis all patients were skin prick tested and spiro-
metry after nebulization of 2,5 mg of salbutamol was performed. 

Results. Patients with S/D asthma were significantly older, were more 
obese and had higher prevalence of hypersensitivity to aspirin. Female 
gender, obesity, history of aspirin hypersensitivity and history of child-
hood wheezing were significant risk factors for S/D asthma. The preva-
lence of atopy was high and similar in both groups (72% and 80% in 
S/D and nS group respectively). Baseline respiratory function (particularly 
MEF 25-50%) were significantly lower in patients with S/D asthma, and 
the degree of reversibility after nebulization of salbutamol was significan-
tly higher in this group. 

Conclusions. The study documented distinct demographic, clinical and 
functional characteristics of patients with severe/difficult-to-treat asthma, 
which may have implications for phenotype specific management.

Keywords: severe asthma, difficult asthma, aspirin hypersensitivity, 
airway reversibility, bronchodilatation test
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Wstęp
W aktualnych wytycznych dotyczących diagnostyki 

i leczenia astmy klasyfikacja ciężkości astmy ustępuje stop-
niowo miejsca pojęciu oceny jej kontroli, czyli możliwości 

opanowania objawów klinicznych, ale wyróżnienie ciężkiej 
postaci choroby ma nadal ważne znaczenie praktyczne 
i poznawcze [1]. Ta postać astmy występuje u około 5% 
chorych i jest powodem znacznego ograniczenia aktywno-
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ści życiowej oraz zdolności chorych do wykonywania pracy 
zarobkowej, wpływając przez to na pogorszenie ich jakości 
życia i statusu społecznego [2-4]. Na szczególną uwagę 
zasługuje określenie astma „trudna” (difficult, difficult-to-
treat), gdyż pozwala wyodrębnić grupę chorych, sprawia-
jących problemy lecznicze, przyczyniając się do wyłonienia 
spośród nich pacjentów z postacią pierwotnie ciężką [5]. 
Global Initiative for Asthma (GINA) wyodrębnia taką postać 
astmy oskrzelowej z zaleceniami określającymi konieczną 
diagnostykę różnicową oraz rekomenduje wielolekową 
farmakoterapię aż do zastosowania przeciwciał anty-IgE 
włącznie (1). Nowa definicja zaproponowana przez eksper-
tów WHO w roku 2010, określa astmę ciężką jako niekon-
trolowaną, stwarzającą ryzyko częstych zaostrzeń, w tym 
śmiertelnych i/lub występowania działań ubocznych leków 
oraz/lub choroby przewlekłej, przejawiającej się uszkodze-
niem czynności płuc lub niedorozwojem płuc u dzieci [6]. 
W badaniach naukowych stosuje się szereg rożnych defi-
nicji astmy opornej na leczenie/ciężkiej (refractory/severe 
asthma), a wśród nich dobrze udokumentowana badania-
mi jest definicja sformułowana przez grupę roboczą Ameri-
can Thoracic Society (ATS) w roku 2000 [7-9]. 

Ciężkość astmy można definiować zarówno poprzez 
trudności w uzyskaniu kontroli jej przebiegu, jak i określenie 
zwiększonego ryzyka pogarszania się parametrów wentyla-
cyjnych i zaostrzeń pomimo leczenia. Wykładnikiem ciężko-
ści choroby staje się intensywność leczenia, wymagana do 
opanowania objawów. Odpowiedź na leczenie jest zależna 
od wielu czynników, takich jak: fenotyp choroby, mecha-
nizm działania leku, jego dawka oraz czas leczenia [10]. 
Heterogenność patofizjologiczną astmy ciężkiej można 
przyjąć za istotny czynnik, utrudniający jej skuteczną terapię 
[11,12]. Różnorodność profilów zapalnych (eozynofilowy 
lub postać mieszana neutrofilowo-eozynofilowa) istotnie 
wpływa na skuteczność leczenia glikokortykosterodami 
[13-15]. Również steroidooporność, choć występuje tylko 
u około 15% chorych astmę, może odgrywać istotną rolę 
kliniczną [16-17]. Schorzenia często współistniejące, takie 
jak przewlekłe zapalenie zatok, nadwrażliwość na aspirynę 
czy choroba refluksowa, oprócz czynników infekcyjnych, 
są istotnymi elementami chorobowości u tych pacjentów, 
wpływającym na aktywność choroby podstawowej [18-21]. 

Celem pracy było wyodrębnienie pacjentów z ciężką/
trudną postacią astmy oskrzelowej, będących pod naszą 
opieką i przeprowadzenie charakterystyki demograficznej, 
klinicznej oraz czynnościowej tych chorych. 

MATERIAŁ I METODY
Pacjenci

Badaniem objęto 210 pacjentów z astmą oskrzelową roz-
poznaną na podstawie kryteriów GINA [2], w tym 109 cho-
rych na ciężką/trudną postać astmy oskrzelowej (astma C/T) 
oraz 101 chorych na inne postacie choroby, czyli sporadycz-
ną, lekką i umiarkowaną (nieciężką; NC). Chorzy, znajdu-
jący się pod opieką Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Astmy 
i Alergii przy Klinice Immunologii, Reumatologii i Alergii UM 
w Łodzi, kwalifikowani byli do grupy astmy C/T w oparciu 
o definicję ATS Workshop 2000 na podstawie co najmniej 
dwuletniej dokumentacji medycznej choroby. Pacjenci, któ-

rzy nie spełnili wymienionych kryteriów, zostali umieszczeni 
w grupie astmy NC. 

Po zakwalifikowaniu do 12-miesięcznej obserwacji każdy 
chory odbywał wizyty kontrolne w odstępach 1-3 miesięcz-
nych, w czasie których zbierano dane na temat przebiegu 
choroby, przebytych zaostrzeń astmy i sposobu ich leczenia, 
dokonywano klinicznej oceny stanu chorego, modyfikowa-
no leczenie w przypadku zaostrzeń oraz wykonywano ba-
dania czynnościowe układu oddechowego.

Ocena stanu klinicznego pacjentów oraz bada-
nie ankietowe

Oprócz rutynowego wywiadu lekarskiego, wypełniano 
z pacjentem ankietę, dotyczącą danych demograficznych, 
nasilenia objawów astmy, leczenia i czynników środowi-
skowych. Odnotowano historię ciężkich zaostrzeń choroby 
w postaci hospitalizacji na OIOM-ie, intubacji lub wystą-
pienia zaburzeń przytomności w wyniku napadu astmy. 
U każdego chorego przeprowadzano badanie przedmioto-
we oraz rinoskopię przednią, zarówno na wizycie początko-
wej, jak i na kolejnych. U części chorych przeprowadzono 
konsultację laryngologiczną. 

Dla oceny intensywności palenia tytoniu zastosowano 
definicję liczby paczkolat: (liczba papierosów wypalanych 
na dobę/20) x liczba lat palenia. Na podstawie wartości 
uzyskanych po pomiarze wzrostu i ciężaru ciała chorych 
określano ich wskaźnik masy ciała BMI (ciężar ciała [kg] 
/wzrost2 [m2]). Nadwagę określała wartość współczynnika 
BMI ≥ 25, otyłość BMI ≥ 30. 

Punktowe testy skórne
Chorzy mieli wykonane testy skórne typu „prick” z zesta-

wem wziewnych alergenów D. pteronyssinus, D. farinae, 
psa, kota, pyłków drzew, traw i zbóż, chwastów oraz Al-
ternaria alternata. („Allergopharma”; Niemcy). Za dodat-
ni wynik przyjmowano średnicę bąbla 3 mm lub więcej 
z uwzględnieniem kontroli dodatniej (roztwór dwuchloro-
wodorku histaminy do testów punktowych) przy ujemnej 
wartości kontroli z solą fizjologiczną. Wyników testów skór-
nych nie uzyskano z powodów technicznych u 2 chorych.

Czynnościowe badania układu oddechowego 
wraz z testem odwracalności obturacji po leku 
rozkurczowym

Badanie przepływów oddechowych w postaci krzywej 
przepływ-objętość, zgodnie z kryteriami ERS, wykonywano 
podczas każdej wizyty w Ośrodku za pomocą spirometru 
ABC Pneumo 2000 RS firmy ABC-med Polska. W dniu wizy-
ty, za wyjątkiem wizyty początkowej, pacjent był zobowią-
zany do przyjmowania zleconej dawki porannej leków. Na 
wizycie początkowej była wykonywana wziewna próba roz-
kurczowa, z pomiarem parametrów wentylacyjnych 15 min 
po nebulizacji 2,5 mg salbutamolu (Sterineb-Salamol fir-
my„Norton”) za pomocą nebulizatora MB2 MEFAR. Wa-
runkiem wykonania testu odwracalności była możliwość 
bezpiecznego odstawienia choremu, na okres dłuższy niż 
12 godzin, długodziałających β-mimetyków (LABA) i prepa-
ratów metyloksantyn i/lub na 8 godzin krótkodziałajacych 
β-mimetyków (SABA) oraz preparatu ipratropium bromide. 
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 Astma C/T
 (n=109)

Astma NC 
(n=101)

P*

FEV1 (% należnej) 72,4 + 20,29 103,1 + 14,6 < 0,005

FEV1/FVC%
(% należnej)

62,9 + 1,2 78,8 + 1,2 < 0,005

MEF 25-75 (% należnej) 43,2 + 23,3 85,3 + 28,0 < 0,005

Przyrost wartości FEV1
po salbutamolu (%)

20,5 + 14,4 8,7 + 7,2 < 0,005

Tabela I. Porównanie grup pacjentów z astmą C/T oraz astmą NC – parametry wentylacyjne (wartości średnie ± SEM); *t-test
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Wynik został przedstawiony jako wartość odsetkowa przy-
rostu wartości parametru FEV1 w stosunku do jego warto-
ści wyjściowej. 

Rozpoznanie nadwrażliwości na aspirynę i inne 
niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) 

U większości chorych nadwrażliwość na aspirynę roz-
poznawano na podstawie wywiadu, a wziewną próbę 
prowokacyjną z użyciem aspiryny lizynowej [22] wykonano 
tylko u pacjentów, u których redukcja leczenia, wymagana 
przez protokół metody, nie spowodowała zmniejszenia pa-
rametru FEV1 < 70% wartości należnej. W przypadku czę-
ści chorych zaakceptowano udokumentowane wyniki prób 
prowokacyjnych z użyciem aspiryny lizynowej, wykonanych 
w przeszłości w innych ośrodkach.

Analiza statystyczna 
Dla cech mierzalnych podano ich zakres (min-max), 

obliczono wartości przeciętne (średnie arytmetyczne i me-
diany), a także miary wewnętrznego zróżnicowania (odchy-
lenia standardowe SD lub standardowy błąd pomiaru SEM). 
Dla porównania wartości przeciętnych w dwóch grupach 
stosowano test dla dwóch prób niezależnych (gdy rozkład 
cech zbliżony był do rozkładu normalnego) lub test Cochra-
na-Coxa (gdy założenie to nie było spełnione). W przypad-
ku, gdy rozkład cech odbiegał od rozkładu normalnego, 
wykorzystywany był test Manna-Whitneya. Dla porównania 
częstości występowania poszczególnych odmian cech nie-
mierzalnych korzystano z testu niezależności chi2, testu nie-
zależności chi2 z poprawką Yatesa bądź z dokładnego testu 
Fishera. W analizach statystycznych, do ustalenia zależności 
między analizowanymi zmiennymi, zastosowano również 
jedno- i wieloczynnikową regresję logistyczną. Do mode-
lowania zależności między zmiennymi ciągłymi posłużono 
się jednoczynnikową analizą wariancji ANOVA oraz analizą 
regresji liniowej. Dla wszystkich stosowanych testów staty-
stycznych przyjęto poziom istotności α < 0,05.

WYNIKI
Ogólna charakterystyka badanych

Spośród 210 chorych na astmę oskrzelową na podstawie 
kryteriów ATS wyodrębniono grupę 109 chorych z C/T po-
stacią choroby. Obydwa kryteria duże wg ATS spełniło 71 

chorych (65,1%), zaś tylko 1 kryterium 38 chorych (34,9%) 
z tej grupy. Każdy z badanych chorych, obok dużych, speł-
niał również co najmniej 2 kryteria małe. Pozostali pacjenci, 
w liczbie 101 osób, niespełniający kryteriów, zostali zakwa-
lifikowani do grupy astmy nieciężkiej (NC) (tab. I). 

Porównanie parametrów demograficznych 
i klinicznych między pacjentami z astmą ciężką/
trudną i astmą nieciężką

Grupa chorych na astmę C/T cechowała się istotnie 
wyższą średnią wieku (ryc. 1). Kobiety stanowiły w tej gru-
pie zdecydowaną większość (prawie 70%), podczas gdy 
w grupie astmy NC tworzyły tylko nieco ponad połowę 
(53%). Pacjenci z nadwagą prawie dwukrotnie częściej 
niż osoby z prawidłową masą ciała cierpieli na astmę C/T 
a chorzy z astmą C/T mieli istotnie wyższy średni Indeks 
Masy Ciała (ryc. 2). U chorych z tą postacią astmy zdecy-
dowanie częściej występowała nadwrażliwość na aspirynę. 
Pacjenci z astmą C/T zapadali na astmę istotnie wcześniej 
(ryc. 3) oraz chorowali prawie dwukrotnie dłużej (ryc. 4), 
przy czym systematyczne leczenie przeciwzapalne otrzymali 
średnio o 4 lata później niż pozostali.

Określenie demograficznych i klinicznych 
czynników ryzyka wystąpienia astmy ciężkiej/
trudnej

Analizując parametry kliniczne w obu grupach chorych, 
stwierdzono, ze zwiększone ryzyko zachorowania na astmę 
C/T dotyczy kobiet: OR = 2,04 [95%CI (1,16-3,6) ], osób 
z nadwagą: OR = 3,08 [95% CI (1,15-3,6) ], chorych nad-
wrażliwych na ASA: OR = 1,96 [95% CI (1,05-3,65) ] oraz 
tych, u których występowały incydenty świstów oddecho-
wych przed osiągnięciem wieku szkolnego: OR = 2,47 [95% 
CI (1,32-4,62) ]. W przypadku otyłości (BMI ≥ 30) istotne 
statystycznie ryzyko dotyczy tylko kobiet: OR = 3,42 [95% 
CI (1,35-8,62) ]. 

Porównanie parametrów wentylacyjnych
Wskaźniki wentylacji spoczynkowej

Wartości FEV1 w zakresie 80-100% wartości należnej 
stwierdzono u 25% pacjentów z astmą C/T wobec 37% 
chorych na astmę NC. W grupie chorych na astmę C/T 
średnia wartość wskaźnika FEV1 była istotnie niższa niż 
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Ryc. 2. Rozkład wartości Indeksu Masy Ciała (Body Mass Indeks; BMI) 
u chorych na ciężką/trudną (CT) i nieciężką (NC) postać astmy 

Ryc. 3. Porównanie wieku pojawieni się objawów astmy u chorych na 
ciężką/trudną (CT) i nieciężką (NC) postać astmy 

Ryc. 4. Porównanie rozkładu czasu trwania astmy u chorych na 
ciężką/trudną (CT) i nieciężką (NC) postać astmy 

Ryc. 5. Porównanie rozkładu odpowiedzi rozkurczowej oskrzeli (% przyrostu FEV1) po nebulizacji 2,5 mg salbutamolu u chorych na ciężką/
trudną (CT) i nieciężką (NC) postać astmy

Ryc. 1. Porównanie wieku chorych na ciężką/trudną (CT) i nieciężką 
(NC) postać astmy 
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w grupie astmy NC (p < 0,01); także średnie wartości 
wskaźnika FEV1%FVC były istotnie niższe u chorych na 
astmę C/T, w porównaniu z tymi wartościami u pacjentów 
z astmą NC (tab. III). Warto podkreślić, że u prawie 30% 
chorych na astmę C/T jego wartość wynosiła powyżej 70% 
wartości należnych. Pacjentów z astmą C/T, w porównaniu 
z chorymi na astmę NC, cechowała dużego stopnia obtu-
racja drobnych dróg oddechowych, wyrażona dwukrotnie 
niższą wartością MEF25/75: średnia wartość wynosiła od-
powiednio 43,23 ± 23,3% wobec 85,3 ± 28% wartości 
należnych dla grupy C/T and NC astmy.

Odwracalność obturacji oskrzeli po nebulizacji 
salbutamolu

Chorzy z grupy astmy C/Tcechowali się wybitnie dużym 
rozkurczem dróg oddechowych po podaniu preparatu salbu-
tamolu (ryc. 5). Średnia poprawa wartości FEV1 wynosiła 
20,5 ± 14,4% wobec 8,7 ± 7,2% w astmie NC. 

Średni przyrost FEV1 w próbie rozkurczowej był 
u pacjentów z astmą C/T ponad dwukrotnie większy niż 
u chorych z astmą NC (20,5 ± 14,4% wobec 8,7 ± 7,2%). 
Co najmniej 12-procentowy rozkurcz oskrzeli uzyskano 
u 70% chorych z astmą C/T. W grupie chorych na astmę NC 
tylko u 30% osiągnięto taki przyrost wartości FEV1. Prawie 

47% pacjentów z astmą C/T reagowało rozkurczem oskrzeli 
większym niż 20% wobec tylko 11% chorych na astmę NC. 
Zatem w astmie C/T istotnie częściej niż w astmie NC stwier-
dzano znamienną odwracalność obturacji. Jednocześnie 
średni wzrost wartości parametrów wentylacyjnych po leku 
rozkurczowym, a więc stopień odwracalności obturacji, był 
większy w tej grupie chorych 

Nadwrażliwość na aspirynę i niesteroidowe leki 
przeciwzapalne

Nadwrażliwość na aspirynę rozpoznano u 33,9% cho-
rych na astmę C/T w porównaniu z 20,8% pacjentów 
z astmą NC (p < 0,05). Częstość występowania poli-
pów nosa i zatok wśród pacjentów z astmą C/T nie była 
znamiennie większa niż u chorych z astmą NC (26,4% 
w porównaniu z 23,8%). Natomiast zmiany te występowały 
w grupie chorych na astmę C/T z nadwrażliwością na aspi-
rynę (nASA) ponad dziewięciokrotnie częściej niż u tolerują-
cych aspirynę (tASA) (65,7% wobec 7%; p < 0,005). W całej 
grupie chorych na astmę oskrzelową (n = 210) nadwrażliwi 
na aspirynę byli starsi i posiadali niższe parametry wen-
tylacyjne w porównaniu z tolerującymi aspirynę (tab. II). 
W grupie pacjentów z astmą C/T pomiędzy tASA a nASA, 
w zakresie powyższych parametrów, nie znaleziono istot-

Cecha/Zmienna Pacjenci p

tASA n=152 nASA n=58

Wartości średnie ±odchylenie standardowe

Wiek (lata) 42,04±16,41 52,45±13,13 < 0,005

FEV1 (% wartości należnej) 89,1±24,42 81,9±20,17 0,048

FEV1/FVC (% wartości należnej) 71,9±14,51 66,92±11,01 0,018

MEF 25/75 (% wartości należnej) 67,05±34,99 53,18±25,2 0,008

Cecha/
Zmienna

NC

P

C/T

ptASA
n = 80

NASA
N = 21

tASA
n =72

nASA
n = 37

Wartości średnie ±odchylenie 
standardowe

Wartości średnie 
±odchylenie standardowe

Wiek (lata) 34,69±14,5 52,57±14,4 <0,005 50,2±14,5 52,38±12,6 0,44

Czas choroby (lata) 10,4 ± 9,54 16,29±10,59 0,016 21,9±12,5 19,0±11,0 0,24

FEV1 (% wartości należnej) 105,48±13,9 94,38±14,6 <0,005 71,2±20,6 74,6±19,7 0,41

FEV1%FVC (% wartości należnej) 80,66±9,28 72,05±8,82 <0,005 62,5±13,2 63,9±11,1 0,57

MEF 25/75 (% wartości należnej) 89,51±27,55 68,68±34,4 <0,005 42,3±23,9 45,0±22,4 0,57

Dawka dobowa wziewnych GKS (mg) 0,55±0,25 0,733±0,37 0,01 1,6±0,85 1,92±3,1 0,42

Tabela II. Porównanie parametrów klinicznych chorych na astmę oskrzelową tolerujących aspirynę (tASA) i nadwrażliwych na aspirynę (nASA) 
w całej grupie badanych

Tabela III. Porównanie parametrów klinicznych chorych z astmą tolerujących aspirynę (tASA) i nadwrażliwych na aspirynę (nASA) w grupach 
chorych na astmę NC i astmę C/T
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nych różnic, natomiast są one widoczne u chorych na 
astmę NC. Chorzy nASA cierpiący na astmę NC poza tym, 
że chorowali dłużej, wymagali istotnie wyższych dawek 
wziewnych GKS od pacjentów tASA (tab. III).

DYSKUSJA
W naszym badaniu, w odróżnieniu o wielu innych prac, 

do grupy astmy ciężkiej kwalifikowano pacjentów na pod-
stawie co najmniej 12-miesięcznej obserwacji klinicznej, co 
pozwoliło na modyfikację intensywności leczenia, niezbęd-
nego dla uzyskania optymalnej kontroli choroby, przed 
ostatecznym zakwalifikowaniem chorych do tej grupy. 
Z kolei dobór grupy porównawczej nie był całkowicie loso-
wy, a opierał się na kryteriach wykluczenia astmy ciężkiej 
spośród dorosłych chorych na astmę, znajdujących się 
w bazie danych ośrodka. Obie grupy, choć zbliżone pod 
względem liczebności, różniły się istotnie średnią wieku, 
gdyż chorzy na astmę C/T byli przeciętnie o ponad 13 lat 
starsi od pacjentów z astmą NC. Podobnie w badaniu SARP 
u chorych na astmę C/T stwierdzono istotnie wyższą średnią 
wieku (41 lat) w porównaniu z pacjentami z astmą umiar-
kowaną (38 lat) oraz łagodną (31 lat) [23]. Wyższa śred-
nia wieku chorych na postać astmy C/T wiązała się także 
z późniejszym pojawieniem się pierwszych objawów cho-
roby w tej grupie: wystąpiły one po 30. roku życia u 60,2% 
chorych na astmę ciężką, a tylko u 39,6 % chorych na astmę 
nieciężką.

Czynnikami ryzyka zachorowania na astmę C/T w grupie 
obserwowanych pacjentów okazały się: występowanie świ-
stów oddechowych w dzieciństwie (do 6. roku życia), płeć 
żeńska, otyłość u kobiet oraz nadwrażliwość na aspirynę. 
Większość z wymienionych czynników ryzyka stwierdzono w 
badaniach wykonanych w innych krajach, aczkolwiek defini-
cja astmy C/T nie zawsze była w nich ujednolicona [3,24-26]. 

Wśród pacjentów z ciężką postacią astmy kobiety 
stanowiły zdecydowaną większość (69%), a jednocze-
śnie kobiety w szóstej dekadzie życia (okres menopauzy) 
były najliczniejszą grupą wiekową wśród całej badanej 
populacji. Podobną przewagę kobiet wśród chorych na 
astmę ciężką/trudną wykazało badanie TENOR (59-71%) 
a w badaniu ENFUMOSA astma ta u kobiet występowała po-
nad czterokrotnie częściej niż u mężczyzn [13,14]. Jedynie 
w badaniu SARP nie stwierdzono znaczenia płci żeńskiej 
oraz nadwagi lub otyłości jako czynników predysponują-
cych do wystąpienia astmy C/T [12]. Przewaga kobiet wśród 
chorych z astmą ciężką nabiera znaczenia w świetle obser-
wacji, że kobiety w przedziale wieku 23-64 lata dwukrotnie 
częściej niż mężczyźni wymagają nagłych interwencji me-
dycznych i zwiększonego zapotrzebowania na GKS [27]. 

Obserwowana u prawie 1/3 chorych na astmę ciężką/
trudną otyłość, definiowana wartością wskaźnika masy 
ciała BMI ≥ 30, okazała się być czynnikiem ryzyka jedynie 
u kobiet, natomiast nadwaga (BMI ≥ 25) aż trzykrotnie 
zwiększała stopień ryzyka zachorowania na astmę C/T 
u obojga płci. Podobnie, wyższa wartość wskaźnika BMI 
w tej grupie chorych na astmę została stwierdzona w bada-
niach TENOR i ENFUMOSA.

Obecność incydentów świstów oddechowych przed 
osiągnięciem wieku szkolnego, jako czynnika ryzyka dla 
astmy ciężkiej, wskazuje na związek występowania obtu-
racyjnych zaburzeń wentylacji w pierwszych latach życia, 
z rozpoznaniem astmy jako takiej w wieku późniejszym. 
Potwierdzają to ostatnio publikowane wyniki obserwacji 
długoterminowych (11-22 lata) [28,29]. W badaniu CAMP, 
obejmującym dzieci w wieku 5-12 lat, stwierdzono, że 
dłuższy czas trwania choroby wiąże się, oprócz nasilonej 
symptomatologii choroby, również ze zmniejszeniem pa-
rametrów wentylacyjnych [30]. Jest zatem prawdopodob-
ne, że późna diagnoza astmy u dziecka, będąca wynikiem 
lekceważenia zjawisk wywołanych przez nawracające stany 
zapalne dolnych dróg oddechowych, często z przebiegają-
cą subklinicznie obturacją oskrzeli, może być czynnikiem 
sprzyjającym rozwojowi postaci astmy ciężkiej/trudnej 
w późniejszym okresie jego życia.

Objawy astmy u chorych z jej postacią ciężką wystę-
powały średnio przez 21 lat, a więc o połowę dłużej niż 
u pacjentów z astmą nieciężką. Tylko częściowo te różnice 
można tłumaczyć różnym średnim wiekiem w obu grupach 
chorych. Już wcześniej stwierdzano, że czas trwania cho-
roby jest istotnym czynnikiem ryzyka jej ciężkości [31,32]. 
W badaniu SARP częstość występowania „pułapki powie-
trza” (stwierdzonej na podstawie tomografii komputerowej 
płuc) korelowała z dłuższym czasem trwania astmy oskrze-
lowej oraz niższymi parametrami wentylacyjnymi [12]. Lee 
i wsp. określili zwiększone ryzyko przetrwania obturacji 
dróg oddechowych w zależności od czasu trwania obja-
wów u chorych na astmę ciężką (iloraz szans OR = 1,6 
w przeliczeniu na każde 10 lat choroby) [33]. 

Brak jest badań oceniających czas wdrożenia leczenia 
przeciwzapalnego w stosunku do wystąpienia pierwszych 
objawów obturacyjnych oraz jego potencjalnego wpły-
wu na postęp ciężkości choroby. Na podstawie wywiadu 
stwierdziliśmy, że chorzy na astmę ciężką/trudną przez 
ponad połowę okresu występowania objawów pozostawali 
bez stosowania takiego leczenia, a zaledwie 17,4% chorych 
przed upływem 10 lat trwania astmy otrzymało i respekto-
wało leczenie glikokortykosteroidami. Należy tu także wziąć 
pod uwagę fakt, że w latach 70. i 80., kiedy to rozpozna-
wano astmę u wielu z tych chorych, dostępność wziewnych 
GKS była ograniczona oraz brak było jednoznacznych wy-
tycznych co do leczenia tymi preparatami.

Częstość atopii w obu badanych grupach chorych była 
podobnie wysoka i wynosiła 72% w astmie ciężkiej oraz 
80% w astmie nieciężkiej. W rzeczywistości częstość ato-
pii w badanej przez nas grupie z astmą ciężką mogła być 
jeszcze wyższa, gdyż 80% stanowili chorzy w wieku co 
najmniej 40 lat a prawie 25% pacjentów z C/T nie miało 
w trakcie obserwacji wykonanych testów skórnych z powo-
du przyjmowanych leków, co zadecydowało o włączeniu do 
analizy dostępnych wyników z przeszłości. Odsetek atopii, 
stwierdzanej za pomocą testów skórnych, był podobny jak 
w badaniu SARP, niższy niż w badaniu TENOR (ponad 90%), 
ale zdecydowanie wyższy niż w badaniu grupy ENFUMOSA, 
w którym to wynosił około 60% [14,34]. 
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W badanej grupie pacjentów można było wyróżnić 
chorych na astmę z nadwrażliwością na aspirynę (AERD), 
a jej obecność stanowiła istotny czynnik ryzyka obecności 
ciężkiej postaci choroby. W innych badaniach z dużymi 
liczebnie grupami pacjentów, nadwrażliwość na aspirynę 
zwiększała ryzyko wystąpienia tej postaci astmy od 5 do 30 
razy [12,14,21,35,36]. Obecność nadwrażliwości na aspirynę 
wiązała się z istotnym zmniejszeniem wartości parametrów 
wentylacyjnych (FEV1, FEV1%FVC oraz MEF 25/75) w porów-
naniu z grupą tolerującą ten lek. U chorych na astmę ciężką 
polipy nosa, ze współistniejącymi przewlekłymi zmianami 
w zatokach obocznych nosa, stanowiące obraz kliniczny 
„triady aspirynowej”, stwierdzono u prawie 66% pacjentów 
nadwrażliwych na aspirynę, w porównaniu z 6%, wykazują-
cymi tolerancję tego leku. Według niektórych badaczy prze-
wlekłe zmiany zapalne w górnych drogach oddechowych 
mogą istotnie zwiększać ryzyko występowania zaostrzeń 
astmy [38]. Według Lee i wsp. przy współistnieniu nadwraż-
liwości na aspirynę ryzyko powstania nieodwracalnej obtu-
racji oskrzeli rośnie o 50% (OR =1,5; 95% CI 1,0-2,4) [21]. 
W ramach badania TENOR również potwierdzono istotne 
zmniejszenie parametru FEV1 i FVC u ponad 450 dorosłych 
chorych nadwrażliwych na aspirynę w porównaniu z chorymi 
na astmę tolerującymi ten lek. 

Średnie wartości parametrów wentylacyjnych były istot-
nie niższe u chorych na astmę ciężką/trudną niż u chorych 
na astmę nieciężką. Ponad 60% pacjentów z astmą ciężką 
miało wskaźnik wentylacji FEV1 poniżej 80% wartości na-
leżnych, wobec tylko 5% w grupie astmy nieciężkiej. Jed-
nakże u części chorych z astmą ciężką wartość FEV1 wyno-
siła powyżej 80% wartości należnej, a wskaźnik FEV1%FVC 
przekraczał wartość 70%. Inną zauważalną cechą zaburzeń 
wentylacji chorych na astmę C/T była obturacja drobnych 
dróg oddechowych, wynosząca średnio 43,2% wartości 
należnych. Wyniki te potwierdzają dane z piśmiennictwa, 
że obturacja w drobnych drogach oddechowych, trudno 
poddająca się interwencji farmakologicznej, jest istotnym 
elementem patofizjologii ciężkich postaci astmy [39]. 

Podanie w nebulizacji preparatu salbutamolu wywo-
ływało poprawę wartości przepływu FEV1 o ponad 12% 
w stosunku do wyjściowej aż u 70% chorych z astmą ciężką. 
Tak duża, w porównaniu z innymi badaniami, odwracalność 
obturacji mogła wynikać z nierutynowego sposobu poda-
nia leku (nebulizacja) i wysokości dawki leku (2,5 mg wobec 
200-40 ug stosowanych w większości badań). Odwracal-
ność ta była jednak zbliżona do obserwowanej w badaniu 
SARP, w którym taką poprawę przepływu FEV1 stwierdzono 
u 61% pacjentów z astmą C/T po zastosowaniu 800 µg sal-
butamolu [11].  Z kolei wyniki badań z łódzkiego ośrodka 
wykazały średnią wartość odwracalności obturacji oskrzeli 
na poziomie 27,7% po podaniu 400 µg salbutamolu 
u 29 (60%) chorych z astmą C/T [40]. Podobnie ten Brinke 
i wsp. [25]  stwierdzili w grupie chorych na astmę trud-
ną, u których występowały co najmniej trzy zaostrzenia 
astmy w roku, istotnie większą (p = 0,01) odwracalność 
obturacji oskrzeli niż w grupie z mniejszą liczbą zaostrzeń. 
Wśród naszych chorych z nieciężką postacią astmy średnia 
odwracalność obturacji była znacznie niższa i wyniosła nie-
wiele ponad 8%, podobnie jak u chorych na astmę łagodną 
w badaniu SARP [11]. Obserwacje te potwierdzają zasad-
ność stosowania w leczeniu ciężkich postaci astmy wyso-
kich dawek SABA, szczególnie u pacjentów już pierwotnie 
wykazujących znacznego stopnia zaburzenia wentylacji 
[41]. Wskazują również na konieczność poszukiwania no-
wych metod postepowania, zapobiegających u chorych 
z astmą ciężką zarówno zaostrzeniom, jak i postępującemu 
pogarszaniu czynności oskrzeli, związanej z rozwojem pro-
cesu przebudowy dróg oddechowych [42,43].

W podsumowaniu stwierdzamy, że badana przez nas 
grupa chorych z astmą ciężka/trudną wykazuje wyraźne 
odrębności pod względem parametrów demograficznych, 
klinicznych i czynnościowych. Świadomość istnienia tych 
odrębności staje się pomocna w odpowiednio wczesnym 
rozpoznaniu tej postaci choroby, a co za tym idzie pozwala 
lekarzowi na włączenie u chorych odpowiednio nadzoro-
wanego leczenia przeciwzapalnego. 
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