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Streszczenie

Astma ciężka jest złożoną chorobą, która charakteryzuje się dużą różno-
rodnością objawów klinicznych i mechanizmów, które za nie odpowia-
dają. W ciągu ostatniej dekady przeprowadzono wiele badań, mających 
na celu  lepsze poznanie tych zależności, co zaowocowało podziałem 
astmy na podgrupy, zwane fenotypami. Prace te pozwoliły zdefiniować 
fenotypy w oparciu o kliniczne, komórkowe i molekularne cechy astmy, 
a także powiązać niektóre z nich ze specyficznymi biomarkerami. Tak 
opracowany podział nie pozwala jednak na identyfikację patofizjologii 
leżącej u podstaw ciężkiej postaci choroby. Kolejne badania zidentyfi-
kowały czynniki ryzyka astmy ciężkiej i mechanizmy odpowiedzialne za 
jej rozwój. Próby powiązania patomechanizmów choroby z fenotypami 
doprowadziły do stworzenia endotypów, łączących obraz kliniczny z od-
powiedzialną za nie patologią. Efekty tych badań już teraz pozwalają na 
bardziej skuteczne leczenie niektórych typów astmy, z uwzględnieniem 
terapii biologicznych. Pogłębienie wiedzy na temat patofizjologii astmy 
ciężkiej daje również nadzieję na stworzenie nowych form leczenia, skie-
rowanych przeciwko konkretnym jej mechanizmom.
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Summary

Asthma is a complex disease, characterized by a great heterogeneity 
of clinical symptoms and mechanisms behind them. A large number 
of studies performed over the last decade intending to elucidate those 
relationships resulted in classifying asthma into subgroups known as 
phenotypes. Several phenotypes were defined based on clinical, cellular 
and molecular features of asthma. Some of them were linked with spe-
cific biomarkers. However, such classification does not help in identifying 
the pathology behind the disease. Further studies have allowed a better 
understanding of risk factors and mechanisms of severe asthma. Linking 
those with phenotypes has resulted in defining asthma endotypes, 
which combine clinical symptoms with underlying pathology. The results 
of those studies have already resulted in more efficient usage of currently 
available asthma treatment, especially the biologic therapies, which are 
especially effective in precisely defined subtypes of patients. A better 
understanding of severe asthma pathophysiology can also be of value 
in development of novel therapies effective  against specific mechanisms 
of the disease.
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Wprowadzenie
Obserwacje kliniczne i wyniku wielu badań dowodzą, że 

pod pojęciem astmy oskrzelowej nie kryje się jedna choroba 
lecz zapewne grupa schorzeń o podobnych objawach, ale 
różniących się mechanizmami. Większość naszych pacjen-
tów z astmą osiąga dobrą kontrolę choroby dzięki zastoso-
waniu typowej farmakoterapii, w szczególności glikokorty-
kosteroidów wziewnych i długo działających β-mimetyków 
(LABA). Istnieje jednak grupa około 7% pacjentów, u któ-
rych powszechnie zalecane schematy leczenia nie dają za-
dowalających efektów. Chorzy ci, mimo zastosowania 
maksymalnych dawek leków, mają nasilone objawy i częste 
zaostrzenia, a w konsekwencji niską jakość życia. Ciężka 
astma oskrzelowa, ze względu na koszty bezpośrednie 
i pośrednie stanowi istotne obciążenie budżetu pacjentów 
i środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowot-
ną. Ze względu na wielokrotne hospitalizacje szacuje się, że 
średni koszt leczenia astmy ciężkiej jest 13-krotnie wyższy 
niż koszt leczenia astmy lekkiej lub umiarkowanej. Rozmiar 

klinicznych i ekonomicznych konsekwencji astmy ciężkiej 
był bodźcem do rozpoczęcia licznych badań mających na 
celu lepsze poznanie i klasyfikację różnych postaci tej cho-
roby, ich patologii i patofizjologii.

Celem tych prac jest poznanie kluczowych mechani-
zmów, swoistych dla poszczególnych podtypów astmy, 
co może to doprowadzić do wprowadzenia do codziennej 
praktyki nowych, skuteczniejszych metod terapeutycznych.

Fenotypy astmy
Fenotypem nazywamy widoczny zespół cech organizmu 

wynikających z interakcji pomiędzy jego materiałem gene-
tycznym i otaczającym go środowiskiem. Astma oskrzelowa 
jest uwarunkowana wielogenowo i wieloczynnikowo, a in-
terakcje pomiędzy genotypem i środowiskiem prowadzą do 
rozwoju zróżnicowanych postaci choroby. Próby uporząd-
kowania tych zależności zaowocowały propozycją podziału 
astmy na fenotypy kliniczne.
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Jednym z pierwszych opracowań, w którym podjęto 
próbę sklasyfikowania fenotypów astmy był artykuł Sally 
Wenzel opublikowany w 2006 roku w „The Lancet” [1]. Au-
torka zaproponowała w nim podział astmy w zależności od 
podstawowych cech obserwowanych w praktyce klinicznej 
(ryc. 1). Wyróżniono w ten sposób fenotypy zdefiniowane 
na podstawie trzech kategorii: objawów klinicznych i pa-
tofizjologicznych, czynników wywołujących, a także typu 
zapalenia. Poza tym zwrócono uwagę na znaczenie wie-
ku wystąpienia objawów, a także chorób towarzyszących 
i warunków środowiskowych. Należy zwrócić uwagę, że 
tak zdefiniowany podział dopuszcza również nakładanie 
się fenotypów, a raz ukształtowany fenotyp zapewne może 
zmieniać się w zależności od interakcji z otoczeniem.

Innym podejściem do klasyfikacji fenotypów astmy są 
badania oparte na analizie klasterowej. Polega ona na oce-
nie danej populacji (w tym przypadku chorych na astmę) 
pod kątem wielu cech klinicznych, komórkowych i mole-
kularnych, a następnie podziale pacjentów na względnie 
jednorodne grupy (klastery) na podstawie podobieństw 
analizowanych zmiennych. Jednym z największych badań 
tego typu była praca Moore i wsp. [2] przeprowadzona 
w ramach programu SARP (Severe Asthma Research Pro-
gram). Autorzy zbadali 726 chorych na astmę, z których 
304 cierpiało na astmę ciężką. Wybrano 34 cechy klinicz-
ne, z których ostatecznie wyłoniono 11 najistotniejszych 
zmiennych (6 dotyczących wydolności płuc, 2 oparte na 
wieku, 2 zależne od używanych leków i 1 od płci). Według 
tych cech podzielono pacjentów na 5 klasterów. Chorzy 
z astmą ciężką w większości kwalifikowali się do dwóch kla-
sterów. Pierwszy z nich charakteryzował wczesny początek 
choroby, częsta atopia i odwracalność obturacji oskrzeli po 
podaniu β-mimetyku, w drugim typowy był późny począ-
tek, przewaga płci żeńskiej, mniejsza częstość atopii i gor-
sza odpowiedź na leki rozszerzające oskrzela. Dłuższy czas 
trwania choroby korelował z cięższym przebiegiem astmy 

i gorszymi parametrami oddechowymi we wszystkich kla-
sterach. Poza opisem fenotypów powstałych w wyniku za-
stosowania analizy klasterowej autorzy przedstawili także 
praktyczny algorytm, dzięki któremu mogli przyporządko-
wać pacjentów do odpowiednich grup z 80% skutecznością 
tylko na podstawie wyników wyjściowej spirometrii, próby 
rozkurczowej i wieku wystąpienia choroby.

Kolejnym przykładem zastosowania analizy klasterowej 
w badaniu fenotypów astmy jest praca Haldara i wsp. [3], 
w której porównano dwie grupy chorych: 184 pacjentów 
z astmą łagodną i umiarkowaną pozostających pod opie-
ką lekarzy rodzinnych oraz 187 pacjentów z astmą ciężką 
leczących się w poradniach specjalistycznych. Podobnie jak 
w badaniu SARP, autorzy poddali analizie kilkanaście wybra-
nych cech klinicznych pacjentów. Pacjentów z astmą lekką 
i umiarkowaną podzielono na 3 klastery. Pierwszy z nich ce-
chował się wczesnym początkiem choroby i znaczną eozy-
nofilią, kolejny brakiem eozynofilii, przewagą płci żeńskiej 
i wysokim BMI, a ostatni stanowili pacjenci z łagodną posta-
cią choroby i brakiem eozynofilii w drogach oddechowych. 
Przy użyciu tych samych algorytmów do analizy grupy pa-
cjentów z astmą ciężką uzyskano podział na 4 klastery. Dwa 
z nich przypominały klastery z grupy lekkiej i umiarkowanej: 
klaster astmy atopowej o wczesnym początku i klaster ast-
my osób otyłych bez eozynofilii. Poza tym wyróżniono kla-
ster z wczesnym początkiem choroby, dużym natężeniem 
objawów i brakiem eozynofilii, a także klaster cechujący się 
późnym początkiem i wysoką eozynofilią.

Analiza klasterowa może być także użyta do klasyfikacji 
fenotypów astmy w oparciu o wybrane biomarkery procesu 
zapalnego. W pracy Hastie i wsp. [4] przebadano poziomy 
granulocytów w indukowanej plwocinie u 175 pacjentów 
z astmą oskrzelową. Za wartości graniczne przyjęto 2% 
eozynofilów i 40% neutrofilów, co dało podział na 4 kla-
stery. Klaster pacjentów z wysoką eozynofilią (>2%) i neu-
trofilią (>40%), do którego zaliczono 20 chorych, cecho-

PMA – perimenstrual asthma – astma okołomenopauzalna
ASA – aspiryna

Ryc. 1. Schemat przedstawiający wzajemne nakładanie się poszczególnych fenotypów astmy u dorosłych według S. Wenzel [1]
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wały nasilone objawy, częstsze zaostrzenia i hospitalizacje, 
gorsza kontrola i obniżone parametry wydolności układu 
oddechowego (średnia wartość FEV1 wynosiła 66% normy 
należnej) w porównaniu z pozostałymi klasterami.

W badaniu Brasiera i wsp. [5] przebadano poziomy 25 
wybranych cytokin w popłuczynach oskrzelowo pęche-
rzykowych 84 pacjentów z programu SARP, z których 41 
cierpiało na astmę ciężką, a 43 na astmę lekką lub umiar-
kowaną. Ostatecznie wybrano 18 cytokin, według których 
podzielono chorych na 4 klastery. Powstałe w ten sposób 
grupy porównano następnie między sobą na podstawie 
cech klinicznych astmy. Szczególną uwagę zwrócił klaster 
oznaczony jako G1, w którym aż 60% stanowili pacjenci 
z astmą ciężką. Grupę tę cechowały wyższe, w porównaniu 
z pozostałymi klasterami, wartości BMI, a także znacznie 
niższe FEV1, FVC i większa nadreaktywność dróg oddecho-
wych w prowokacji nieswoistej metacholiną. Następnie 
w grupie tej zidentyfikowano 10 cytokin, których poziomy 
ekspresji najbardziej odbiegały od pozostałych klasterów. 
Za najistotniejsze z nich uznano IL-RA, MIP-A i MIG.

W kolejnym badaniu Woodruff i wsp. [6] przebadali 
stopień ekspresji genów kodujących cytokiny Th2-zależne 
w wymazach szczoteczkowych nabłonka oskrzeli pobranych 
od 42 pacjentów z astmą umiarkowaną i ciężką, a także 28 
zdrowych ochotników. Uzyskane wyniki zostały potwier-
dzone w biopsji pobranej w trakcie bronchoskopii. Chorych 
podzielono na dwa klastery, o wysokim i niskim udziale 
mechanizmów Th2-zależnych. W grupie 22 pacjentów 
z astmą Th2-zależną stwierdzono zwiększoną ilość mucyny 
i większą grubość błony podstawnej oskrzeli, podwyższoną 
ekspresję TNF-α i znacznie zwiększoną eozynofilię. Klaster 
ten cechowała także większa nadreaktywność oskrzeli, 
częstsze występowanie objawów oraz wyższe poziomy IgE 
w surowicy i popłuczynach z BAL. W tym samym badaniu 
porównano w obu grupach odpowiedź na terapię wziew-
nymi kortykosteroidami. Po 8 tygodniach stosowania fluti-
kazonu istotną poprawę FEV1 stwierdzono jedynie wśród 
chorych z grupy TH2-zależnej. Po 7 dniach terapii wykona-
no u nich kolejną biopsję, a analiza uzyskanego materiału 
wykazała zmianę poziomów ekspresji genów na typowe dla 
klasteru Th2-niezależnego.

Na podstawie przedstawionych powyżej wyników Wo-
odruff i wsp. zasugerowali, że tylko u części pacjentów 
z astmą zasadne może być zastosowanie nowoczesnych 
terapii skierowanych przeciw mechanizmom Th2-zależnym, 
gdyż w pewnej grupie chorych mechanizmy te zapewne nie 
mają istotnego udziału w procesie chorobowym. Przykła-
dem takich terapii są przeciwciała monoklonalne skierowa-
ne przeciwko interleukinie 5: mepolizumab i reslizumab, 
a także lebrikizumab, skierowany przeciwko interleukinie 
13. Aby umożliwić łatwiejszą kwalifikację chorych do le-
czenia wymienionymi preparatami, bez konieczności użycia 
inwazyjnych metod wymienionych powyżej, Guiquan i wsp. 
[7] przebadali 67 pacjentów z astmą ciężką w poszukiwa-
niu łatwego do zbadania biomarkera eozynofilii, typowej 
dla zapalenia Th2-zależnego. Interesującym celem badań 
okazała się periostyna. W końcowej analizie stwierdzono, 
że periostyna jest bardziej czułym i swoistym markerem 
eozynofilowego zapalenia w drogach oddechowych niż tle-

nek azotu w powietrzu wydechowych (FeNO), eozynofilia 
krwi obwodowej czy poziom IgE w surowicy. Potencjalną 
rolę periostyny w klinice potwierdziły badania skuteczności 
lebrikizumabu, przeprowadzone przez Correna i wsp. [8]. 
Wśród 102 pacjentów z astmą ciężką, którym podawano 
lebrikizumab, największą poprawę wydolności układu od-
dechowego zauważono u pacjentów z wysokimi wyjścio-
wymi poziomami periostyny (względny wzrost FEV1 wy-
nosił 8,2% w porównaniu do placebo). W grupie chorych 
z niskimi poziomami periostyny wzrost FEV1 wyniósł 1,6% 
i był on nieistotny statystycznie, i klinicznie.

Endotypy
Klasyfikacja fenotypów astmy jest jedynie pierwszym 

krokiem na drodze do pełnego poznania choroby. Kolejnym 
wyzwaniem jest powiązane ich z mechanizmami pato-
logicznymi odpowiedzialnymi za rozwój poszczególnych 
typów astmy, co zaowocuje jej podziałem na endotypy. 
Endotypem nazywamy podtyp choroby charakteryzujący 
się odrębnym mechanizmem funkcjonalnym lub patofizjo-
logicznym. W pełni zdefiniowany endotyp powinien okre-
ślać nie tylko patofizjologię i związane z nią biomarkery, 
ale i kliniczne, fizjologiczne i genetyczne cechy, jak również 
przewidywany przebieg choroby i odpowiedź na leczenie. 
W przypadku astmy cały czas trwają badania, których celem 
jest zdefiniowanie potencjalnie istotnych w naszej codzien-
nej praktyce endotypów. W pracy Lötvalla i wsp. [9] zapro-
ponowano 6 endotypów, które zdefiniowano na podstawie 
7 parametrów- objawów klinicznych, biomarkerów, badań 
wydolnościowych, genetyki, histopatologii, epidemiologii 
i odpowiedzi na leczenie. Należy zauważyć, że wszystkie 
wymienione cechy określają fenotypy astmy, więc endotyp 
można określić jako zbiór nakładających się fenotypów 
o odrębnym patomechanizmie. Podobne podejście do opisu 
relacji pomiędzy fenotypami i endotypami przedstawiła w 
swojej pracy S. Wenzel, proponując 6 endotypów, z których 
4 powiązała z rozwojem astmy ciężkiej [10]. Należą do nich 
ciężka astma alergiczna, astma eozynofilowa o późnym po-
czątku, astma aspirynowa oraz astma wywołana grzybica-
mi płuc i oskrzeli. Wszystkie wymienione jednostki spełniają 
większość kryteriów endotypu, jednak ich mechanizmy nie 
są jeszcze dokładnie poznane. Dodatkowo kwestię badań 
nad nimi komplikuje fakt, że w zależności od interakcji 
z otoczeniem jeden mechanizm może odpowiadać za roz-
wój wielu fenotypów, a ten sam fenotyp może powstać na 
bazie kilku różnych endotypów. Dodatkowym problemem 
jest obecność chorób towarzyszących, które mogą istotnie 
modyfikować część objawów.

Mechanizmy astmy ciężkiej
Jednym z najistotniejszych, a jednocześnie najsłabiej 

poznanych aspektów astmy ciężkiej jest jej fizjopatologia 
i mechanizmy prowadzące do jej rozwoju. Do niedawna 
uważano, że za wszystkie przypadki astmy odpowiadał ten 
sam patomechanizm, a różniły się one tylko stopniem na-
silenia objawów. Wraz z postępem badań nad fenotypami 
obraz ten uległ zmianie i obecnie możemy przypuszczać, 
że odmienne mechanizmy odpowiadają za różne fenotypy 
astmy.
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Czynniki ryzyka astmy ciężkiej
Badania SARP pozwoliły zidentyfikować kilka kluczo-

wych czynników ryzyka związanych z rozwojem astmy 
ciężkiej [11]. Ciężka postać choroby okazała się bardziej 
powszechna wśród kobiet po okresie dojrzewania. Otyłość 
wydawała się korelować ze stopniem ciężkości choroby 
w astmie o późnym początku, co u kobiet może mieć zwią-
zek z działaniem hormonów płciowych, lub zapaleniem 
związanym z funkcją immunomodulacyjną mediatorów 
uwalnianych przez tkankę tłuszczową [12-15]. U bier-
nych palaczy stwierdzono większy stopień obturacji dróg 
oddechowych i niższą aktywność osoczowej dysmutazy 
ponadtlenkowej [16]. W populacji chorych na astmę cięż-
ką zauważono również częstsze występowanie świstów 
oddechowych w dzieciństwie, refluksu żołądkowo-przeły-
kowego, zapalenia zatok, infekcji i zapaleń płuc, a także 
alergii na antygeny roztoczy kurzu domowego, alternarii 
oraz nadwrażliwości na aspirynę i niesteroidowe leki prze-
ciwzapalne [17]. Ponadto badania wykazały, że pacjentów 
z astmą ciężką cechowały istotnie niższe wartości parame-
trów wentylacyjnych. Stwierdzono, że dłuższy czas trwania 
choroby stanowi istotny czynnik ryzyka rozwoju jej ciężkiej 
postaci. Brak systematyczności leczenia i zła współpraca 
pomiędzy lekarzem i pacjentem potencjalnie może pro-
wadzić do częstszego występowania objawów, zaostrzeń 
choroby i hospitalizacji. Z rozwojem astmy ciężkiej, tak jak 
w przypadku innych chorób przewlekłych, często związane 
są zaburzenia psychiczne i psychologiczne. Zaburzenia tego 
typu mogą wpływać na gorszą kontrolę choroby, częstsze 
zaostrzenia i upośledzone postrzeganie symptomów.

Zmiany strukturalne płuc i udział drobnych oskrzeli
Oprócz niepełnej odwracalności obturacji po podaniu 

leków rozkurczających oskrzela, badania pacjentów z ast-
mą ciężką wykazały obecność zjawiska pułapki powietrznej 
(air trapping), czyli wzrostu objętości zalegającej w płucach 
[2,18,19]. Sugeruje to zwiększony udział małych oskrzeli 
i oskrzelików w procesie chorobowym. Aby dokładniej zba-
dać znaczenie zmian strukturalnych w upośledzeniu funkcji 
płuc Busacker i wsp. [20] zbadali przy pomocy tomografii 
komputerowej i rezonansu magnetycznego 424 pacjentów 
z programu SARP. Badania te wykazały zwiększenie grubo-
ści ścian dróg oddechowych u chorych na astmę ciężką. 
Ponadto zauważono korelację między wzrostem objętości 
zalegającej w płucach i stopniem ciężkości choroby. Czyn-
nikami ryzyka wystąpienia pułapki powietrznej były atopia, 
neutrofilowy typ zapalenia, przebyte zapalenia płuc i długi 
czas trwania choroby [21].

Zapalenie i trwała przebudowa oskrzeli 
Przewlekłe zapalenie w astmie cechuje najczęściej 

podwyższona eozynofilia, jednak w badaniach cięższych 
postaci choroby zauważono istotnie podwyższony poziom 
neutrofili. Początkowo uważano, że ma to związek z prze-
wlekłym stosowaniem wziewnych kortykosteroidów, które 
mają istotne działanie proapoptotyczne w stosunku do 
eozynofili, a nie neutrofili [22]. W astmie ciężkiej neutro-
file wydają się aktywnie uczestniczyć w procesie zapalenia, 

a ich poziom koreluje ze stopniem uszkodzenia oskrzeli 
i obniżoną odpowiedzią na kortykosteroidy [23-25]. Zależ-
ności te prawdopodobnie wynikają ze zmiany profilu zapa-
lenia z Th2 na Th1-zależny, z podwyższoną ekspresją TNF-α 
i interferonu γ [26]. Co ciekawe pacjentów z najcięższymi 
klinicznie postaciami choroby charakteryzują podwyższone 
poziomy zarówno neutrofili jak i eozynofili [4].

W celu analizy cech histopatologicznych i immunobio-
logicznych astmy, w ramach programu SARP wykonano 
bronchoskopie u 505 pacjentów, z których 151 chorowało 
na astmę ciężką. Badania histopatologiczne ujawniły róż-
nice w ilościach, podtypach, umiejscowieniu i genotypach 
komórek plazmatycznych u pacjentów z astmą ciężką. 
W nabłonku dróg oddechowych dominowały chymazo-do-
datnie mastocyty [27]. Biopsje tkanek wykazały zwiększoną 
grubość nabłonka i blaszki podstawnej w porównaniu 
z astmą łagodną i umiarkowaną, a także korelację tej gru-
bości z obniżonymi poziomami FEV1 [28]. Sugeruje to zna-
czący udział procesu przebudowy oskrzeli (remodelingu) 
w rozwoju nieodwracalnej obturacji dróg oddechowych 
w astmie ciężkiej. Zauważono również, że pogrubienie 
ścian dróg oddechowych jest odwrotnie proporcjonalne 
do stopnia ich nadreaktywności, co sugeruje, że zjawisko 
przebudowy stanowi mechanizm ochronny przed skurczem 
oskrzeli. Zależność pomiędzy tymi dwoma procesami zosta-
ła zbadana i opisana przez Grainge’a i wsp [29]. Udowod-
nili oni, że sam skurcz oskrzeli, nawet przy braku procesu 
zapalnego, prowadzi do remodelingu oskrzeli u pacjentów 
z astmą. Sugeruje to, że częstsze występowanie objawów 
w astmie źle kontrolowanej może powodować obniżenie 
parametrów oddechowych, a także tłumaczy wpływ długo-
ści choroby na ciężkość astmy.

Obniżona wrażliwość na kortykosteroidy
Kortykosteroidy stanowią podstawę farmakoterapii 

astmy zapewniając dobrą kontrole objawów choroby oraz 
poprawę jakości życia pacjentów. W astmie ciężkiej zastoso-
wanie wysokich dawek tych leków daje ograniczone efekty, 
co sugeruje względną niewrażliwość na tę grupę leków. 
Stosowanie w praktyce klinicznej sterydów systemowych 
wiąże się oczywiście z wysokim ryzykiem występowania 
wielu objawów ubocznych. Występowanie niewrażliwo-
ści na kortykosteroidy w astmie ciężkiej może powsta-
wać na drodze wielu mechanizmów. Podejrzewa się, że 
w większości dotyczą one zmian właściwości receptorów 
glikokortykosteroidowych (GR) [30]. Mogą one polegać na 
zmniejszeniu liczby receptorów, zmiany ich powinowactwa 
do ligandów sterydów, zmniejszenia zdolności wiązania 
receptorów glikokortykosteroidowych do DNA w jądrach 
komórek, lub zwiększonej ekspresji zapalnych czynników 
transkrypcyjnych. Zmiany te mogą występować na podłożu 
genetycznym, jak również być indukowane czynnikami ze-
wnętrznymi. W badaniach jednojądrzastych komórek krwi 
obwodowej Nimmagadda i wsp. stwierdzili, że ekspozycja 
na alergeny u chorych z atopią wywołuje spadek powino-
wactwa GR do ligandów sterydowych, oraz obniżenie od-
powiedzi limfocytów T na działanie deksometazonu [31]. 
Sugeruje to, że długotrwała ekspozycja na alergeny i wiążą-
ce się z nią zapalenie u chorych z astmą może prowadzić do 
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ograniczenia odpowiedzi na terapię GKS i zwiększenia stop-
nia ciężkości choroby. W badaniach dotyczących wpływu 
palenia tytoniu na przebieg astmy Chaudhiri i wsp. stwier-
dzili upośledzoną odpowiedź na GKS zarówno u byłych, 
jak i obecnych palaczy. Wynika to z obniżonej aktywności 
deacetylazy histonowej w makrofagach pęcherzykowych 
po ekspozycji na dym tytoniowy [32]. Reakcja komórek na 
glikokortykosteroidy jest upośledzona  również u osób oty-
łych. Badania chorych na astmę wykazały, że u pacjentów 
z wyższym BMI występuje niższa ekspresja MPK-1 w komór-
kach krwi obwodowej i popłuczyn oskrzelowo- pęcherzy-
kowych po podaniu deksametazonu, a także podwyższona 
ekspresja TNF-α w komórkach krwi obwodowej [33].

Fenotypy i endotypy astmy ciężkiej w praktyce 
klinicznej

Bez wątpienia niezbędne są dalsze badania w celu lep-
szego poznania fenotypów i endotypów astmy. Zgodnie 
z obecnym stanem wiedzy można wyróżnić przynajmniej 
3 rozpoznawalne w praktyce klinicznej fenotypy, które wydają 
się być najbardziej istotne u chorych na astmę ciężką. Należą 
do nich astma alergiczna o wczesnym początku, astma eozy-
nofilowa o późnym początku i astma neutrofilowa [34].

Astma alergiczna o wczesnym początku
Fenotyp ten charakteryzuje wczesne pojawienie się cho-

roby, chociaż zalicza się tutaj również pacjentów, u których 
alergię stwierdzono w dzieciństwie, ale astma rozwinęła 
się dopiero w wieku dorosłym. Występowanie rodzinne 
sugeruje podłoże genetyczne. Fenotyp ten obejmuje około 
40% wszystkich pacjentów z astmą ciężką, chociaż może 
on również ujawniać się w postaci astmy lekkiej i umiarko-
wanej. Możliwa jest także progresja choroby. Cięższe po-
staci występują o chorych z gorszymi wynikami wyjściowej 
spirometrii, nadwrażliwością na większą liczbę alergenów 
i dłuższym czasem trwania choroby. Podwyższone poziomy 
IgE w tym fenotypie sugerują oczywiście dominację mecha-
nizmów Th2 zależnych w procesie zapalnym, dlatego więk-
szość badań i terapii koncentruje się na tym typie zapalenia. 
Pacjenci z łagodną i umiarkowaną postacią tego fenotypu 
z reguły dobrze reagują na leczenie kortykosteroidami, jed-
nak w cięższych postaciach leki te nie są całkowicie skutecz-
ne. Jedną z najbardziej obiecujących terapii stosowanych 
w tej formie astmy jest terapia monoklonalnym humani-
zowanym przeciwciałem anty-IgE – omalizumabem, który 
daje doskonałe efekty kliniczne u pacjentów cierpiących na 
ciężką astmę atopową [35].

Astma eozynofilowa o późnym początku
Fenotyp ten cechuje późniejszy początek choroby, 

z reguły w 3-5 dekadzie życia. Wydaje się nie mieć związku 
z alergią, ale występowanie atopii i podwyższonych pozio-
mów IgE jest częstsze niż w zdrowej populacji. Poza tym 
stwierdza się podwyższoną, pomimo stosowania glikokor-
tykosteroidów, eozynofilię w plwocinie (zwykle powyżej 
2%), a także obecność neutrofilii (powyżej 40%). Sugeruje 
to bardziej złożony charakter zapalenia, niż w przypadku 
astmy alergicznej. Oprócz odpowiedzi Th2- zależnej biorą 

w nim udział między innymi ścieżki związane z interleu-
kinami Il-33 i Il-17. W tym fenotypie nie zauważono wy-
stępowania rodzinnego, a ciężkie objawy występują w od 
początku choroby, bez stopniowej progresji.

Astma neutrofilowa
Neutrofilia jest najczęściej obserwowana u pacjentów 

leczonych przewlekle kortykosterydami. W badaniach SARP 
wysoki poziom neutrofilii korelował z obniżonymi parame-
trami wydolności układu oddechowego, większą objętością 
zalegającą i pogrubieniem ścian oskrzeli. Z analiz klastero-
wych wynika, że fenotyp ten najczęściej objawia się późnym 
początkiem oraz największą częstością interwencji medycz-
nych i najwyższym użyciem doustnych kortykosteroidów 
[3]. W patomechanizmach leżących u podłoża fenotypu 
astmy neutrofilowej mogą brać udział eozynofile, co przez 
wielu badaczy wiązane jest z najcięższą prezentacją klinicz-
ną choroby. Astma o takim profilu jest również najtrudniej-
sza do leczenia, ze względu na złożoną immunopatologię 
i udział wielu różnych mechanizmów w jej rozwoju.

Zastosowanie fenotypowania w leczeniu astmy 
ciężkiej

Podział chorych na zróżnicowane fenotypy już teraz 
może stanowić podstawę dla lepszego doboru i zastoso-
wania dostępnych metod farmakoterapii w leczeniu astmy. 
Najbardziej obiecującym zastosowaniem fenotypowania 
są wciąż rozwijane metody leczenia biologicznego. Przy-
kładem tego typu terapii jest humanizowane przeciwcia-
ło monoklonalne mepolizumab, skierowane przeciwko 
interleukinie 5 (IL-5), będącej kluczowym mediatorem 
w procesie różnicowania, rekrutacji i aktywacji eozynofili [36]. 
W pierwszych, randomizowanych próbach klinicznych me-
polizumabu efekty tej terapii były niezadowalające. Pomi-
mo stwierdzanego u pacjentów spadku eozynofilii we krwi 
i plwocinie, brak było poprawy parametrów oddechowych. 
Wyniki te wzbudziły wątpliwości dotyczące roli eozynofilii 
w rozwoju astmy. Dopiero próby kliniczne, w których za-
stosowano dobór pacjentów do danego typu terapii na 
podstawie fenotypów zapalnych wykazały skuteczność pre-
paratu. Zastosowanie mepolizumabu u pacjentów z astmą 
eozynofilową (>3% eozynofilów w indukowanej plwocinie) 
pozwoliło na zmniejszenie częstości zaostrzeń i ogranicze-
nie dawek doustnych kortykosterydów [36-38].

Podsumowanie
Mimo licznych badań prowadzonych w celu poprawy 

skuteczności leczenia astmy ciężkiej wielu chorych nie uzy-
skuje zadowalającej kontroli, co znacznie obniża ich jakość 
życia z powodu ciężkich objawów, częstych zaostrzeń oraz 
skutków ubocznych wysokich dawek leków. Heterogenicz-
ność astmy oskrzelowej, zauważana od lat w praktyce kli-
nicznej, znajduje potwierdzenie w badaniach, jednak zdefi-
niowanie istotnych klinicznie fenotypów i endotypów, wraz 
z łatwymi do identyfikacji biomarkerami, wymaga jeszcze 
dalszych badań [39]. Lepsze poznanie fenotypów i mecha-
nizmów astmy ciężkiej może mieć także wpływ na rozwój 
nowych metod farmakoterapii, wskazując potencjalne ko-
mórkowe i molekularne cele interwencji terapeutycznych.
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