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Astma trudna i ciężka u dzieci
Problematic severe asthma in children

IZABELA MODELSKA-WOŹNIAK, MAREK KULUS, JOANNA LANGE

Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego I Katedry Pediatrii WUM

Streszczenie

Astma trudna i ciężka stanowi około 5% wszystkich postaci astmy, ale 
jej leczenie pochłania ponad połowę kosztów przeznaczanych w krajach 
rozwiniętych na opiekę nad dziećmi z astmą. Właściwe postępowanie 
w tej postaci astmy wymaga czterostopniowego schematu na który 
składają się: 1) weryfikacja rozpoznania w celu identyfikacji pacjentów 
z inną niż astma chorobą, 2) wykrycie czynników utrudniających leczenie 
(np. zła technika inhalacji, stała ekspozycja na alergeny, problemy psy-
chosocjalne), 3) ocena typu zapalenia w drogach oddechowych oraz 4) 
wykluczenie ewentualnej oporności na steroidy.

Dwa pierwsze etapy postępowania zwykle pozwalają wyodrębnić pacjen-
tów bez astmy, z astmą powikłaną obecnością choroby współistniejącej 
oraz z astmą trudną do leczenia. Wdrożenie właściwego postępowania 
pozwala zazwyczaj uzyskać zadowalającą kontrolę objawów. Pozostali 
pacjenci, czyli dzieci z astmą ciężką oporną na leczenie (ok. 40-50 % 
pacjentów z wstępnym rozpoznaniem astmy ciężkiej i trudnej) to grupa 
chorych wymagająca leczenia np. bardzo wysokimi dawkami steroidów, 
zastosowania leku biologicznego i/lub terapii eksperymentalnych.

Słowa kluczowe: astma niekontrolowana, astma trudna do leczenia, 
dzieci, astma oporna na leczenie, omalizumab

Summary

Problematic severe asthma is an important clinical challenge to all 
doctors. It is seen in about 5% of pediatric patients with asthma, but 
consumes over 50% of all funds spent in developed countries on asthma 
management in children. Proper protocol of investigation in this type 
of asthma consists of four steps: 1) verification of diagnosis in order to 
identify non-asthmatic patients, 2) assessment of factors contributing to 
limited therapy efficacy (e.g. wrong inhalation technic, continuous aller-
gen exposure, psychosocial problems), 3) diagnosis of the type of airways 
inflammation and 4) exclusion of possible resistance to steroids.

Two first steps lead to identification of patients without asthma or with 
asthma complicated by concomitant diseases or with asthma difficult 
- to – treat. All of them can be cure with standard therapy and environ-
mental modifications. The remaining group of patients (about 40-50% of 
children with “problematic severe asthma”) has severe therapy-resistant 
asthma and should be treated e.g. with higher doses of steroids, biologi-
cal and/or experimental therapies.

Keywords: uncontrolled asthma, difficult-to treat asthma, children, 
therapy – resistant asthma, omalizumab
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Wykaz skrótów:

ACT – asthma control test – test kontroli astmy
ANN – alergiczny nieżyt nosa
AZS – atopowe zapalenie skóry
BAL – bronchoalveolar lavage – popłuczyny oskrzelowo-
pęcherzykowe
BHR – bronchial hyperresponsiveness – nadreaktywność 
oskrzeli 
CalvNO – concentration of alveolar NO – frakcja pęcherzy-
kowa tlenku azotu w powietrzu wydychanym
EAACI – European Academy of Allergy and Clinical Immu-
nology
ERS – European Respiratory Society
FeNO – exhaled nitric oxide fraction – zawartość tlenku 
azotu w powietrzu wydychanym
FEV 1 – forced exhaled volume in 1 second – natężona 
objętość wydechowa pierwszosekundowa

GA2LEN – Global Allergy and Asthma European Network
GERD – gastro-oesophageal reflux disease – choroba re-
fluksowa przełyku
GINA – Global Initiative for Asthma
GKS – glikokortykosteroidy
oGKS – doustne glikokortykosteroidy
sGKS – systemowe GKS
wGKS – wziewne GKS
HFA – hydrofluoroalkan
HRTC (high resolution computed tomography) – tomogra-
fia komputerowa o wysokiej rozdzielczości
ICON (International Consensus on Pediatric Asthma) –mię-
dzynarodowy konsensus dotyczący astmy u dzieci
LABA (long acting β2 agonists) – długodziałające β2-mi-
metyki
LTRA (leukotriene receptor agonists) – inhibitory receptora 
leukotrienowego
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Astma oskrzelowa jest najczęstszą przewlekłą chorobą 
zapalną dróg oddechowych wymagającą zwykle długo-
trwałego leczenia przeciwzapalnego, jak również jego 
intensyfikacji podczas zaostrzeń. U dzieci rozpoznaje się 
przede wszystkim postać przewlekłą o przebiegu łagod-
nym. Postać ciężka stanowi co prawda niewielki odsetek 
(około 5% dzieci z astmą oskrzelową i 0,5% całej populacji 
dziecięcej), ale opieka nad pacjentami pochłania ponad 
połowę nakładów na leczenie wszystkich chorych z astmą 
oskrzelową [1-3]. Roczne koszty związane z astmą ciężką, 
źle kontrolowaną, są ponad dwukrotnie wyższe niż pono-
szone na opiekę nad pacjentami z astmą częściowo i dobrze 
kontrolowaną. Koszty pośrednie, w tym absencja w szkole 
dzieci i opiekunów w pracy, stanowią połowę kosztów 
całkowitych ponoszonych na leczenie tej grupy pacjentów 
[4].

Definicje
Dziecko z astmą oporną na leczenie (problematyczna, 

ciężka astma – ang. problematic severe asthma, PSA) skie-
rowane do specjalisty alergologa lub pulmonologa może 
być pacjentem z prawdziwie ciężką, oporną astmą lub ast-
mą trudną do leczenia z innych przyczyn, np. takich jak nie 
stosowanie się do zaleceń lekarskich. W opublikowanych 
dokumentach, opracowanych pod patronatem organizacji 
takich jak EAACI, WHO, ERS, GA2LEN, PSACI można znaleźć 
wiele obowiązujących definicji astmy trudnej i ciężkiej opie-
rających się na stopniu leczenia, utrzymywaniu się objawów 
i występowaniu zaostrzeń [5-8].

Definicja astmy trudnej i ciężkiej obejmuje kryteria takie jak:

– aktualny poziom kontroli choroby (astma niekontrolo-
wana),

– stopień leczenia (4 i 5 wg GINA),

– odpowiedź na leczenie (niezadowalająca lub brak) oraz

– obecność powikłań i ewentualnego ryzyka pogorszenia 
przebiegu choroby.

Według definicji zaproponowanej przez GA2LEN, astmę 
ciężką i trudną u dziecka powyżej 5 r.ż. można rozpoznać, 
jeżeli objawy utrzymują się pomimo przyjmowania ≥ 800 
ug/dobę wziewnego budesonidu/beclomethasonu (lub ich 
ekwiwalentu) oraz 2 z 3 leków kontrolujących astmę takich 
jak: długodziałające β2-mimetyki, leki antyleukotrienowe 
lub preparaty teofiliny stosowane w niskiej przeciwzapal-
nej dawce [8]. Zgodnie z definicją WHO z 2010 roku ciężka 
astma to astma:

- niekontrolowana,

– stwarzająca ryzyko częstych i ciężkich zaostrzeń (poten-
cjalnie śmiertelnych),

PAL (persistent airflow limitation) – przetrwałe zaburzenia 
przepływu w drogach oddechowych
PC20 (provocative concentration 20) – stężenie substancji 
stosowanej w teście prowokacji oskrzelowej prowadzące 
do zmniejszenia FEV1 o 20% 
PSA (problematic severe asthma) – astma trudna i ciężka
PSACI – Problematic Severe Asthma in Childhood Initia-
tive

SABA (short acting β2 agonists) – krótkodziałające β2-mi-
metyki
SMART (single maintenance and reliever therapy) – Sym-
bicort do leczenia podtrzymującego i interwencyjnego
STRA (severe, therapy resistant asthma) – astma ciężka, 
oporna na leczenie
WHO (World Health Organization) – Światowa Organiza-
cja Zdrowia

– prowadząca do wystąpienia działań niepożądanych sto-
sowanych leków,

– stwarzająca ryzyko przewlekłych następstw, m.in. upo-
śledzenia czynności lub rozwoju płuc [6].

W odniesieniu do definicji GINA 2011 uwzględniającej 
stopień kontroli objawów astma ciężka i trudna to astma 
niekontrolowana wymagająca leczenia na stopniu 4 i 5.

Do tej grupy pacjentów można zaliczyć dzieci z :

– objawami występującymi codziennie lub nawracającymi 
częściej niż 2x w tygodniu,

– ciężkimi zaostrzeniami, 

– co najmniej jednym epizodem zaostrzenia zagrażającym 
życiu w przeszłości,

– obecnością stałych zaburzeń przepływu w drogach od-
dechowych w badaniach czynnościowych lub

– koniecznością przewlekłego przyjmowania systemowych 
glikokortykosteroidów (sGKS) celem osiągnięcia kontroli 
astmy.

Niezależnie od grupy wiekowej problematyczną ciężką 
astmę można podzielić na 2 podgrupy, czyli astmę trudną 
i oporną na leczenie [8,9].

Astma trudna (ang. difficult- to- treat asthma; u do-
rosłych określana jako astma trudna do leczenia) zgodnie 
z definicją WHO jest to postać astmy nie odpowiadająca 
na leczenie z powodu przeszkód utrudniających osiągnięcie 
kontroli, takich jak: problemy z przestrzeganiem zaleceń, 
niewłaściwe stosowanie leków, obecność innych chorób 
współistniejących, stałe, duże narażenie na alergeny, dym 
tytoniowy lub zanieczyszczenia w środowisku oraz proble-
my psychospołeczne. Wdrożenie właściwego leczenia (np. 
prawidłowe przestrzeganie zaleceń, leczenie chorób współ-
istniejących, eliminacja alergenów z otoczenia) pozwala na 
uzyskanie zadowalającej kontroli astmy [9].

Astmę oporną na leczenie (STRA) można rozpoznać 
u dziecka, u którego pomimo stosowania najwyższych 
dawek rekomendowanych leków (przyjmowanych według 
obowiązujących wytycznych GINA wg 4 lub 5 stopnia le-
czenia) nie można uzyskać pełnej kontroli choroby lub ob-
jawy ustępują dopiero po zastosowaniu leków w dawkach 
maksymalnych niosących realne zagrożenie działaniami 
niepożądanymi [9].

Podział na grupy fenotypowe przedstawiony na ryc. 1 
jest przydatny przede wszystkim u dzieci starszych i osób 
dorosłych. Grupy te charakteryzują się odmiennymi pato-
mechanizmami, a co za tym idzie wymagają stosowania 
różnych opcji terapeutycznych. U dzieci, szczególnie naj-
młodszych najtrudniej jest zdefiniować przetrwałe zaburze-
nia przepływu w drogach oddechowych (ang. PAL) [1,10].

Modelska-Woźniak I i wsp. Astma trudna i ciężka u dzieci
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Problematyczna, ciężka astma obejmuje więc wymie-
nione 2 oraz trzecią z błędnie postawionym rozpoznaniem 
[10]. Stanowi więc zbiór różnych 3 kategorii z:

1. nieprawidłowym rozpoznaniem („not - asthma”)

2. astmą z istotną chorobą współistniejącą (lub problemem 
współistniejącym („asthma plus”)

3. astmą trudną i ciężką, oporną na leczenie („difficult asth-
ma” lub „severe therapy -resistant/refractory ashtma”)

Wstępna ocena pacjentów
Celem ułatwienia oceny pacjenta z wstępnie rozpozna-

ną astmą ciężką i trudną, PSACI w 2011 r. zaproponowało 
czterostopniowy schemat diagnostyczny (ryc. 2) uwzględ-
niający:

1. weryfikację rozpoznania (w tym diagnostyka różnicowa: 
zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej, poziom głównych 
klas przeciwciał, test potowy)

2. wielodyscyplinarną ocenę pacjenta z identyfikacją kon-
kretnych problemów klinicznych, takich jak: niezado-
walające parametry czynnościowe płuc, zła tolerancja 
wysiłku fizycznego, obecność choroby współistniejącej, 
nieprzestrzeganie zaleceń, problemy psychosocjalne. Au-
torzy rekomendują wizytę w domu pacjenta celem oceny 
ww. czynników.

3. ocenę nasilenia, lokalizacji i typu zmian zapalnych w dro-
gach oddechowych (pomiar tlenku azotu w powietrzu 
wydychanym – FeNO, ocena bronchoskopowa, analiza 
popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych),

4. ocenę odpowiedzi na leczenie steroidami systemowymi 
oraz wykluczenie steroidooporności [11].

Powyższe postępowanie pozwala zakwalifikować pa-
cjenta do jednej z trzech podstawowych kategorii [8,11] 
(ryc. 2).
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Ryc. 1. Podział astmy trudnej i ciężkiej na 4 kategorie, oraz podział astmy ciężkiej opornej na leczenie (STRA) na 7 grup fenotypowych [1,8]

Przydatność kliniczna opisanego schematu diagnostycz-
nego została potwierdzona w kilku badaniach, m.in. w ba-
daniu Konradsena. Dzięki niemu blisko 40% dzieci z rozpo-
znaną astmą trudną i ciężką uniknęło badań inwazyjnych. 
Jednocześnie właściwa ocena kliniczna pozwoliła na znale-
zienie przyczyn złej kontroli i braku odpowiedzi na leczenie. 
Usunięcie czynników utrudniających kontrolę astmy (takich 
jak eliminacja alergenów z otoczenia, leczenie GERD) oraz 
poprawa techniki przyjmowania leków wpłynęły zarówno 
na poprawę kliniczną, jak i zmniejszenie liczby zaostrzeń. 
Badana grupa uniknęła intensyfikacji leczenia, a co za tym 
idzie narażenia na działania niepożądane wysokich dawek 
GKS. Jednocześnie możliwe było zidentyfikowanie grupy 
dzieci z astmą oporną na leczenie (STRA) wymagającej za-
stosowania bardziej agresywnej terapii [12].

W badaniu Sharplesa [13] w grupie opisywanych 78 pa-
cjentów powyżej 5 r.ż. a z PSA największą korzyść odnieśli 
ci, którzy zostali wyodrębnieni na podstawie powyższego 
protokołu jako grupa z astmą trudną do leczenia. Efekty 
wdrożonego leczenia oceniane w oparciu o wyniki spiro-
metrii, zużycie leków oraz zmniejszenie objawów nadal 
utrzymywały się w 6 roku obserwacji.

Diagnostyka różnicowa astmy trudnej i ciężkiej
Postawienie prawidłowego rozpoznania astmy ciężkiej 

u dziecka wymaga wykonania wielu badań dodatkowych. 
Badaniami, które należy wykonać u każdego są: zdjęcie 
przeglądowe klatki piersiowej, ocena stężenia głównych 
klas immunoglobulin oraz test potowy.

Brak potwierdzenia atopii dostępnymi metodami, szcze-
gólnie w wieku dziecięcym, zmusza do weryfikacji rozpo-
znania. Przede wszystkim w tej grupie dzieci, poza wyżej 
wymienionymi, konieczne jest wykonanie:

– badań w kierunku dyskinezy rzęsek;

Alergia Astma Immunologia 2013, 18 (3): 130-139
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– tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości 
(diagnostyka śródmiąższowych chorób płuc, rozstrzeni 
oskrzeli i wad rodzonych);

– badań w kierunku chorób tkanki łącznej;

– diagnostyki w kierunku zaburzeń odporności (podklasy 
immunoglobuliny G, odpowiedź poszczepienna, ocena 
zakażenia wirusem nabytego niedoboru odporności, ba-
dania układu granulocytarnego i funkcji limfocytów T);

– diagnostyki chorób wieloukładowych, jak np. zespół 
Churga-Strauss i ziarniniak Wegenera oraz

– innych badań wynikających z wywiadu i badania przed-
miotowego.

Współistnienie u pacjenta innych chorób, w tym: prze-
wlekłego stanu zapalnego nosa i zatok, [12,14], refluksu 
żołądkowo-przełykowego, otyłości [15] i obturacyjnego 
bezdechu sennego, a u nastolatków dysfunkcji strun głoso-

Ryc. 2. Schemat oceny pacjenta z astmą ciężką i trudną [wg 8,11]. 
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wych [16], ma wpływ na utrzymywanie się objawów astmy 
pomimo jej prawidłowego leczenia. Pacjentów, u których 
astma współistnieje z innymi chorobami należy zakwalifi-
kować do grupy „asthma plus”.

Postać astmy ciężkiej, opornej na leczenie (STRA) wystę-
puje u 35-88% pacjentów z astmą ciężką i trudną [12,17]. 
Można ją rozpoznać po wykluczeniu: chorób współistnieją-
cych, narażenia na czynniki mające wpływ na prawidłowe 
leczenie lub nieprawidłowości w technice przyjmowania 
leków stosowanych w optymalnych dawkach.

Właściwe zakwalifikowanie dziecka z problematyczną 
ciężką astmą ma zasadnicze znaczenie terapeutyczne. 
Intensyfikacja leczenia, a szczególnie wdrażanie nowych, 
kosztownych innowacyjnych metod, takich jak np. omali-
zumab, cyklosporyna czy IL-5 powinno być zarezerwowane 
jedynie dla ciężkiej, opornej na leczenia astmy.

Ocena czynników mających wpływ 
na prawidłowe leczenie

Istotny element w diagnostyce stanowi ocena czynników 
potencjalnie utrudniających prawidłowe leczenie. Należą 
do nich:

– nieregularne przyjmowanie leków;

– niewłaściwa technika inhalacji;

– narażenie na szkodliwe czynniki środowiskowe (bierne 
i czynne palenie, alergeny);

– czynniki psychosocjalne (niski status ekonomiczny, ro-
dzina dysfunkcyjna, nieadekwatna ocena objawów za-
ostrzeń przez opiekunów lub pacjenta, przewlekły stres)

– nieleczone choroby współistniejące.

Zidentyfikowanie u pacjenta jednego lub więcej z po-
wyższych, często odwracalnych czynników, które poten-
cjalnie utrudniają prawidłowe leczenie pozwala na zakwa-
lifikowanie go do grupy pacjentów z astmą trudną. Wśród 
prawidłowo zdiagnozowanych dzieci z PSA astma trudna 
stanowi prawie 50% przypadków [17].

Istotną, często niedoceniane znaczenie ma ocena wa-
runków domowych pacjenta i kontrola przestrzegania 
zaleceń realizowana przez wizytę domową pracownika 
medycznego (lekarza lub pielęgniarki). Takie postępowanie 
umożliwia łatwiejszą identyfikację czynników zależnych od 
opiekunów, jak i czynników środowiskowych pogarszają-
cych przebieg astmy. Jest to również dobra metoda, aby 
znacząco ograniczyć niepotrzebną diagnostykę inwazyjną, 
zbędną intensyfikację leczenia i wyodrębnić grupę dzieci 
z astmą oporną na leczenie oraz dzieci z astmą ciężką do le-
czenia. W badaniu prowadzonym przez grupę Brackena od 
2005 r., wśród 71 dzieci (w wieku 4-17 lat) z astmą trudną, 
wizytujące domy pielęgniarki stwierdziły obecność zwierząt 
u 57% dzieci, u których wykazano uczulenie na sierści. 88% 
opiekunów nie stosowało żadnej z metod ograniczania 
narażenia dziecka na alergen [18]. Wśród dzieci uczulo-
nych na roztocza kurzu domowego tylko 16% stosowało 
zalecone postępowanie antyroztoczowe, prawie połowa 
tylko niektóre z metod eliminacji alergenu, a ponad 30% 
– żadnej z zaleconych metod. W cytowanej pracy stwier-

dzono, że u prawie 80% dzieci ze źle kontrolowaną astmą, 
leczonych wysokimi dawkami standardowych leków przy-
czyna zaostrzeń była potencjalnie możliwa do usunięcia. Po 
zastosowaniu interwencji w zakresie eliminacji alergenów 
z otoczenia czy poprawy „compliance” tylko 45% dzieci 
z tej grupy spełniało kryteria astmy ciężkiej i wymagało 
poszerzenia diagnostyki (w tym wykonania badań inwazyj-
nych, jak np. bronchoskopii).

Wizyty domowe personelu medycznego pozwalają na 
pełny wgląd w aktualną sytuację środowiskową, co znala-
zło dla nich uzasadnienie w rekomendacjach.

Kolejnym ważnym elementem jest kontrola prawidłowej 
techniki przyjmowania zalecanych leków, nie tylko podczas 
planowych wizyt, ale również podczas wizyt patronażo-
wych.

Dla zapewnienia najlepszej kontroli przebiegu choroby 
konieczna jest eliminacja czynników potencjalnie szko-
dliwych z otoczenia dziecka. Dym tytoniowy działa jako 
substancja nie tylko bezpośrednio drażniąca, ale również 
powodująca nie-eozynofilowe zapalenie w oskrzelach oraz 
rozwój oporności na GKS. Z powodu braku wiarygodnych 
danych w wywiadzie od opiekunów proponowana jest oce-
na ekspozycji przez pomiar kotyniny (metabolit nikotyny) 
w moczu i ślinie [17].

Zwierzęta domowe są stałym źródłem alergenów pod-
trzymujących proces zapalny czy wyzwalających zaostrze-
nie. Mają również negatywny wpływ na przebieg astmy 
w mechanizmach IgE-niezależnych [19,20]. Stała ekspozy-
cja na te alergeny może odpowiadać za suboptymalny efekt 
leczenia. Udowodniono, że alergeny zmniejszają wrażliwość 
receptora steroidowego i odpowiedź limfocytów T na GKS 
w mechanizmach zależnych od IL-2 i IL-4 [21,22].

Ocena typu zapalenia w drogach oddechowych

Ocena, zarówno typu zapalenia, jak i jego nasilenia 
w drogach oddechowych stwarzają możliwość wdrożenia 
odpowiedniego leczenia dziecka z astmą oskrzelową. Jed-
nocześnie, co należy podkreślić wiele stosowanych metod 
nieinwazyjnych nie zawsze daje jednoznaczną odpowiedź. 
Przede wszystkim indukowaną plwocinę udaje się uzyskać 
jedynie u 80% dzieci, a cytologia jej u większości pacjentów 
w wieku szkolnym z astmą trudną jest prawidłowa. Marker 
zapalenia eozynofilowego jakim jest feNO nie zawsze kore-
luje z eozynofilią w drogach oddechowych u dzieci. Frakcja 
pęcherzykowa tlenku azotu (CalvNO) jest mało specyficzna 
w porównaniu z dziećmi zdrowymi. Ponadto w okresie 
dzieciństwa obserwuje się znaczną roczną zmienność feno-
typową astmy oskrzelowej, co potwierdza praca Fleminga 
i wsp. U 39% badanych dzieci co najmniej raz obserwo-
wano przejście astmy eozynofilowej w nieozynofilową lub 
odwrotnie [23]. Zmiany śluzówkowe w pobranych biop-
tatach słabo korelują ze zmianami w warstwie luminalnej 
ocenianymi na podstawie BAL-u lub cytologii z plwociny 
indukowanej. Nieinwazyjne metody oceny kondensatów 
w powietrzu wydychanym do chwili obecnej nie zostały 
zwalidowane tak, żeby je szeroko można było zastosować 
w praktyce klinicznej [8].
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Pomimo wielu znaków zapytania i braku jednej metody 
oceny zapalenia wykonywanie m.in. pomiarów feNO, cyto-
logii z indukowanej plwociny, oceny kondensatów w po-
wietrzu wydychanym lub badań inwazyjnych z pobraniem 
wycinków ze ściany oskrzeli pozwala na wyodrębnianie 
poszczególnych typów zapalenia. Zapalenie eozynofilowe 
dobrze odpowiada na leczenie glikokortykosteroidami. 
Stwierdzenie braku zapalenia pozwala na zaniechanie tej 
interwencji terapeutycznej [1,24]. W przypadku zapale-
nia neutrofilowego korzystna może być terapia teofiliną 
(m.in. zwiększa apoptozę neutrofili) lub makrolidami 
(m.in. zmniejszają zapalenie neutrofilowe, nadreaktywność 
oskrzeli i poprawiają odpowiedź na steroidy).

Ocena odpowiedzi na glikokortykosteroidy
Ocena odpowiedzi na glikokrtykosteroidy ma na celu 

określenie konieczności stałego leczenia GKS, a w przy-
padku stwierdzenia steroidooporności – wdrożeniu innych, 
potencjalnie skutecznych metod.

Do tej pory u dzieci nie określono jednolitej definicji od-
powiedzi na steroidy. Brak schematów uwzględniających 
dawki, drogi podania oraz czasu leczenia [17] oraz jed-
noznacznych dowodów oceniających skuteczność takiego 
postępowania zmusza do asymilacji badań u dorosłych. 
Zwykle stosuje się doustnie prednizolon w dawce 1-2 mg/
kg mc. (max. 60 mg) przez 10-14 dni. Z uwagi na potencjal-
ne nieprzestrzeganie zaleceń przez opiekunów lub pacjenta 
korzystne może być diagnostyczne podanie domięśniowo 
triamcynolonu (jednorazowo 80 mg lub 40 mg u dzieci <5 
r.ż.), z ponowną oceną po 2- 4 tygodniach.

Proponowane kryteria odpowiedzi na GKS u dzieci z cięż-
ką astmą zamieszczono w tabeli I [17].

Jednocześnie, co należy podkreślić parametry spiro-
metryczne (w odróżnieniu od dorosłych) słabo korelują 
z ciężkością astmy. Nawet u dziecka z ciężką astmą wyniki 
spirometrii mogą być prawidłowe. Potencjalnie przydatne 
do oceny efektów leczenia mogą być markery zapalenia 
dróg oddechowych [25-28].

Badania farmakokinetyki GKS powinny być przeprowadzo-
ne u pacjentów, u których dawka 20 mg/dobę prednizolonu/
metylprednizolonu nie powoduje poprawy [29]. Zaburze-

nia te mogą mieć związek z niepełnym wchłanianiem 
leku lub zbyt szybką jego eliminacją z ustroju. Pozwalają 
również na zdefiniowanie grupy chorych nie przyjmu-
jących leku. Stwierdzenie steroidooporności wiąże się 
z odstawieniem sGKS i koniecznością zastosowania leczenia 
alternatywnego.

Nie udało się zdefiniować czynników predykcyjnych 
związanych z brakiem reakcji na oGKS w astmie trudnej 
u dzieci [30]. Na podstawie obserwacji grupy 102 dzieci 
z astmą trudną Bossley i wsp. wysunęli hipotezę, że peł-
na odpowiedź na steroidy w porównaniu z dorosłymi jest 
rzadsza. Potwierdzono związek biernego palenia z gorszą 
odpowiedzią na steroidy doustne. Zwrócono również 
uwagę na konieczność szczegółowego wywiadu i oceny 
pacjentów pod względem „compliance”, czynników środo-
wiskowych i psychosocjalnych, które mogą być przyczyną 
braku odpowiedzi na leczenie. Autorzy ponadto w poszu-
kiwaniu odpowiedzi na GKS, zalecają stosowanie zamiast 
2 tygodniowego leczenia prednisolonem próbę podania 
domięśniowo triamcynolonu w dawce 80 mg (lub 40 mg 
u dzieci < 5 r.ż.) jednorazowo.

Możliwości terapeutyczne u dzieci z astmą trud-
ną i ciężką

Wobec braku dobrych badań randomizowanych u dzieci 
z astmą trudną i ciężką leczenie, poza terapią anty-IgE, jest 
wypadkową ustaleń grup eksperckich [5,24,31]. Jednocze-
śnie nie udało się wypracować postępowania zabezpiecza-
jącego przed zaostrzeniami choroby.

Lemanske i wsp. na podstawie wieloośrodkowego ba-
dania grupy 180 dzieci ze źle kontrolowaną astmą, leczoną 
wziewnym flutikazonem/LABA lub flutikazonem/LTRA lub 
zwiększoną dawką flutikazonu wykazał największą sku-
teczność dołączenia do wGKS LABA. Jednocześnie badacze 
zaobserwowali, że część pacjentów lepiej odpowiadała na 
zastosowanie innej opcji terapeutycznej. Analiza danych 
pozwoliła na wysunięcie wniosków, że grupa etniczna, wy-
niki testu kontroli astmy oraz cechy atopowego zapalenia 
skóry były bardziej przydatne w doborze metody leczenia 
niż wdrażanie drogich i pracochłonnych procedur (np. eNO 
lub PC20) [32].

Kryteria Oceniane parametry

Zmniejszenie objawów ACT >20 pkt lub wzrost o 5 pkt 

Poprawa funkcji układu oddechowego Normalizacja FEV1 lub wzrost o ≥15%

Brak resztkowej odpowiedzi na SABA

Zmniejszenie zapalenia (jeżeli możliwe jest pobranie 
plwociny indukowanej)

Normalizacja odsetka ezoynofili (≤2,5%) w plwocinie 
indukowanej

Zmniejszenie zapalenia (przy braku możliwości pobrania 
plwociny indukowanej)

Normalizacja feNO (<24 ppb)

brak poprawy – bez poprawy w nasileniu objawów, funkcji płuc i zapalenia (ww. parametrów); poprawa częściowa 
– poprawa jednego lub dwóch z powyższych parametrów; pełna poprawa – normalizacja wszystkich parametrów

Tabela I. Proponowane kryteria odpowiedzi na steroidy u dzieci z astmą ciężką (ocena steroidowrażliwości) [17]

Modelska-Woźniak I i wsp. Astma trudna i ciężka u dzieci
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Dziecko z rozpoznaną astmą ciężką, oporną na leczenie 
z utrzymującymi się objawami pomimo stosowania 800 
mcg beclomethasonu/budesonidu (lub ekwiwalentu) oraz 
dodatkowo LABA i LTRA, jeżeli spełnia narodowe kryteria 
leczenia omalizumabem powinno być zakwalifikowane 
do tej terapii. Jeżeli nie, w leczeniu można zastosować 
jedną z opcji terapeutycznych takich jak: glikortykosteroidy 
w zwiększonych dawkach, prednisolon, drobnocząsteczko-
we wziewne GKS, terapię SMART, małą dawkę teofiliny lub 
triamcynolon podawany domięśniowo. Brak odpowiedzi 
może mieć związek z uczuleniem na grzyby (Aspergillus 
fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, 
Penicillium chrysogeum, Candida albicans, Trichophyton 
mentagrophytes lub Botyris cinerea). W takiej sytuacji, poza 
ograniczeniem kontaktu z alergenem, stosuje się leczenie 
przeciwgrzybicze, np. itrakonazolem lub worikonazolem. 
Jeżeli nie stwierdza się uczulenia na grzyby lub brak jest 
odpowiedzi po leczeniu przeciwgrzybiczym można stoso-
wać jedną z terapii eksperymentalnych przedstawionych 
w tabeli II. Zasadą jest wybór w pierwszej kolejności lecze-
nia najmniej toksycznego i najmniej inwazyjnego.

Terapie konwencjonalne - leki o udowodnionym 
bezpieczeństwie i skuteczności
Glikokortykosteroidy

Brak kontroli objawów astmy oskrzelowej wiąże się 
z koniecznością zwiększenia dawki stosowanych GKS 
wziewnych. Jednocześnie uważa się, że podawanie da-
wek flutikazonu > 500 mcg/dobę lub beclometazonu > 
800 mcg/dobę nie zawsze ma wpływ na poprawę efektu 
terapeutycznego. Jedynie niewielka grupa osób dorosłych 

może odnieść korzyści z leczenia dawką >800 mcg ekwiwa-
lentu beklometazonu. Do takich wniosków doszli Brutsche 
i Mortimer sugerując, że obecność stanu zapalnego w dro-
gach oddechowych ma wpływ na zmniejszenie wchłaniania 
leków wziewnych [33,34].

Nie ma konieczności rutynowego monitorowania pacjen-
ta w kierunku działań niepożądanych, gdy dawka dobowa 
leków wziewnych jest dawką minimalną zgodnie z zalece-
niami GINA lub ICON [5,7]. Wyższe dawki (sugerowana gór-
na granica u osób dorosłych to 2000 mcg flutikazonu) są 
stosowane przy redukcji dawki doustnych GKS i wymagają 
monitorowania potencjalnych działań niepożądanych (np. 
hypoglikemii wtórnej do niewydolności kory nadnerczy).

Przy słabej lub braku odpowiedzi na leczenie wziewnymi 
GKS zaleca się dodanie najmniejszej skutecznej dawki do-
ustnych glikokortykosteroidów. Terapię rozpoczyna się od 
dawki 0,5 mg/kg prednizolonu co 2-gi dzień, z ewentual-
nym zwiększaniem dawki (maksymalna dawka nie została 
ustalona). Po 2 tygodniach należy ocenić efekt leczenia. 
Przy braku efektów oGKS odstawia się. Jeśli obserwuje się 
poprawę, dawki powinny być stopniowo redukowane do 
najniższych, przy których nie obserwuje się nawrotów obja-
wów. Jednocześnie bacznie należy monitorować pacjenta, 
zczególnie w kierunku osteoporozy, nadciśnienia, zaćmy, 
zaburzeń glikemii oraz wzrastania [31].

Przeciwciała monokolnalne anty-IgE (Omalizumab)
Zgodnie z zleceniami u pacjentów z rozpoznaną posta-

cią astmy ciężkiej, opornej na leczenie (STRA), przy braku 
poprawy pomimo stosowania oGKS codziennie (lub co 2-gi 
dzień) lub wysokich dawek wGKS z LABA lub LTRA lub wy-

Terapia Skuteczność, wskazania

Makrolidy udowodnione właściwości immunomodulacyjne, dobry efekt u dorosłych z astmą 
neutrofilową, mało badań w grupie dzieci, dobry profil bezpieczeństwa

Cyklosporyna A mało danych u dzieci, rozważyć w astmie eozynofilowej pomimo stosowania 
standardowych/wysokich dawek oGKS

Metotreksat małe korzyści u dorosłych, ryzyko hepatotoksyczności,
rozważyć w astmie steroidoopornej i z wymagającej wysokich dawek oGKS, rzadko 
działania uboczne (badania grupy 20 dzieci)

Azatiopryna brak rekomendacji dla dzieci

Auranofina (sole złota) brak rekomendacji dla dzieci

Wlewy immunoglobulin brak wystarczających badań u dzieci,
prawdopodobnie można rozważyć w astmie steroidozależnej

Podskórny wlew terbutaliny nieliczne badania u dzieci, silny efekt placebo, wady: „down- regulacja” 
receptorów β2, hipokaliemia, ryzyko reakcji miejscowych i zapalenia mięśni

Leki przeciwgrzybicze 
(itrakonazol, worikonazol)

dzieci z alergizacją na grzyby, jeżeli pomimo eliminacji
alergenów z otoczenia utrzymują się objawy, możliwość rozwoju zespołu Cushinga 
- interakcje z GKS

Anty-IL-5 obiecujące dane u dorosłych, brak danych u dzieci

Termoplastyka oskrzeli dobre efekty u dorosłych, brak danych u dzieci

Tabela II. Terapie eksperymentalne możliwe do zastosowania w astmie ciężkiej [17,31]
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stąpienia działań niepożądanych należy podjąć próbę lecze-
nia przeciwciałem monoklonalnym anty- IgE (omalizumab). 
Lek można zastosować u dzieci z ciężką astmą atopową 
powyżej 6 r.ż. Warunkiem jest udowodnienie uczulenia 
na alergeny całoroczne oraz poziom całkowitego IgE od 
30-1500 IU/ml [35-37]. Kryteria kwalifikacji spełnia połowa 
pacjentów z astmą ciężką.

Leczenie omalizumabem wpływa na redukcję liczby za-
ostrzeń prowadzących do wizyt na ostrym dyżurze, hospi-
talizacji i zmniejszenie dawek GKS [38]. W grupie 225 leczo-
nych dzieci w wieku 5-12 lat udowodniono poprawę jakości 
życia [39]. Skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzono 
w wielu badaniach, w tym u dzieci [40-42]. W Polsce w 
chwili obecnej narodowym programem leczenia omalizu-
mabem objęte są dzieci powyżej 12-go roku życia z rozpo-
znaną astmą ciężką oporną na leczenie.

Drobnocząsteczkowe GKS (cyklezonid 
lub dipropionian beklometazonu HFA)

Udowodnienie zapalenia w drobnych oskrzelach u pa-
cjenta z ciężką astmą (podwyższone CalvNO, objawy pułap-
ki powietrznej w HRCT), pozwala na zastosowanie drobno-
cząsteczkowych GKS lub doustnie prednizolonu przez okres 
co najmniej 3 miesięcy.

SMART - zastosowanie jednego podajnika z budesoni-
dem i formoterolem do leczenia kontrolującego i interwen-
cyjnego.

Budesonid i formeterol z jednego turbuhalera (oryginal-
nie badany w dawkach 100ug/6 ug) u dorosłych zmniej-
szały ryzyko ciężkich zaostrzeń wymagających stosowania 
doustnych GKS, jednak słabo wpłynęły na kontrolę astmy 
[43]. Stosowanie tej metody u dzieci jest kontrowersyjne 
wobec braku danych porównujących to leczenie do kon-
wencjonalnego. Na podstawie przeprowadzonych badań 
nie określono dotychczas optymalnej dawki leków w tym 
połączeniu u dzieci z ciężką astmą. Potencjalne powikłania 
tej metody mogą wynikać z kumulacji formoterolu, poda-
wanego kilkukrotnie w ciągu doby jako lek interwencyjny.

Rekomenduje się rozważenie leczenia tą metodą (bu-
desonid i formoterol w dawce odpowiednio 200ug i 6ug 
w turbuhalerze) w grupie dzieci z STRA, u których ciężkie 
zaostrzenia nadal stanowią problem terapeutyczny [31].

Glikokortykosteroidy domięśniowe – triamcynolon
Z badań w grupie dorosłych wynika sugestia, że postać 

ta może być lepsza niż oGKS, z mniejszą ilością działań 
niepożądanych. Pamiętać należy o możliwości zaniku skóry 
w miejscu iniekcji. W dwóch badaniach z udziałem niewiel-
kiej liczby pacjentów wykazano skuteczność traimcynolonu 
w redukcji objawów i zapalenia w drogach oddechowych 
u dzieci z ciężką astmą [44,45].

Wskazania u dzieci z astmą ciężką nie są jasno określone, 
stosuje się pojedyncze lub kilkukrotne (3-5) iniekcje co mie-
siąc. Leczenie to może być alternatywą u pacjentów, co do 
których istnieje podejrzenie o nie przyjmowanie doustnych 
GKS.

Teofilina
Pomimo wielu działań immunomodulacyjnych i przeciw-

zapalnych udowodnionych w odniesieniu do teofiliny, oraz 
potencjalnego zapobiegania „down-regulacji” receptorów 
β przez β2-agonistów, efekt kliniczny dodania teofiliny do 
wGKS w dotychczasowych badaniach był niewielki [46,47]. 
Obecnie brak jednoznacznych rekomendacji odnośnie 
leczenia teofiliną u dzieci z astmą ciężką. Do momentu 
pojawienia się przekonujących wyników autorzy sugerują 
próbę stosowania małych dawek teofiliny (do stężenia 
w surowicy 5-10 mcg/ml) u pacjentów z STRA, przez okres 
kilku miesięcy.

Terapie eksperymentalne obejmują leki stosowane 
dotychczas tylko u dorosłych lub w innych niż astma jed-
nostkach [48]. Włączenie nowatorskiej terapii powinno 
być rozważane tylko u pacjentów, u których nie udało się 
uzyskać efektu dotychczasowego leczenia. Jednocześnie, 
jako forma eksperymentu medycznego, wymagają one 
zgody zarówno pacjenta, jak i opiekuna, oraz dokładnego 
monitorowania bezpieczeństwa. Leki stosowane w leczeniu 
eksperymentalnym zostały wybrane w tabeli II [17, 31].

Monitorowanie terapii
Wobec wspomnianych już trudności interpretacyjnych 

badań dodatkowych i braku dobrych markerów zapalenia 
dostępnych metodami nieinwazyjnymi, nie ma wystarcza-
jących dowodów, aby rutynowo zalecać ocenę parametrów 
zapalnych w monitorowaniu leczenia tej grupy chorych 
[12].

Podsumowanie
Pomimo dynamicznego rozwoju metod diagnostycznych 

i terapeutycznych astma ciężka u dzieci stanowi problem i 
wyzwanie dla alergologów i pulmonologów.

Duża grupa dzieci z astmą ciężką i trudną nie wymaga 
leczenia ponadstandardowego czy nawet biologicznego, 
lecz krytycznej weryfikacji rozpoznania, identyfikacji chorób 
współistniejących, rzetelnej oceny czynników szkodliwych 
w otoczeniu, problemów psychosocjalnych i przestrzegania 
zaleceń. Likwidacja czynników utrudniających kontrolę cho-
roby może być jedynym elementem, który pozwoli osiągnąć 
poprawę kliniczną i parametrów czynnościowych płuc. Je-
dynie pacjenci z postacią oporną na leczenie wymagają in-
tensyfikacji leczenia, kwalifikacji do leczenia biologicznego 
lub wdrożenia terapii eksperymentalnych, nie udokumen-
towanych lub słabo udokumentowanych u dzieci. Istotne 
jest dalsze poszukiwanie skutecznych metod terapeutycz-
nych oraz określanie nowych definicji fenotypów choroby, 
pozwalających wyodrębnić grupy pacjentów najlepiej od-
powiadających na poszczególne schematy leczenia.
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