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Ciąża u kobiety z astmą i jej wpływ na dziecko
Pregnancy in women with asthma and its impact on child

DANUTA CHMIELEWSKA-SZEWCZYK

emerytowany profesor WUM

Streszczenie

Astma jest częstą chorobą występującą u kobiet w wieku rozrodczym (8-
12%). Podczas ciąży choroba może przebiegać podobnie, jak wcześniej, 
może się wyraźnie zaostrzyć i wymagać bardziej intensywnego leczenia. 
Przynajmniej u jednej trzeciej ciężarnych z astmą obserwujemy złagodze-
nie choroby lub całkowite ustąpienie objawów. Astma może mieć wpływ 
zarówno na przebieg ciąży u matki, jak i na rozwój płodu i poród.

Wśród zagrożeń dla dziecka ciąża matek chorych na astmę niesie naj-
częściej ryzyko przedwczesnego porodu, zahamowania wewnątrzma-
cicznego wzrostu płodu, zwiększonej śmiertelności okołoporodowej, 
częstszych porodów przez cesarskie cięcie, rzadziej wad wrodzonych. 
Największym zagrożeniem dla płodu jest niedotlenienie w toku zaostrze-
nia astmy u matki, odstawienie przyjmowanych leków, niedostateczna 
kontrola astmy kobiety ciężarnej przed ciążą.

Mimo licznych publikacji ogłaszanych na podstawie oceny dużych kohort 
badanych uzyskiwane wyniki są często sprzeczne i wymagają dalszych 
badań. Prawidłowe leczenie astmy podczas ciąży znacznie redukuje moż-
liwość wszelkich powikłań.
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Summary

Asthma is a common disease which occurs in the age of bearing children 
(8-12%). During pregnancy, the disease may have similar course, but it 
can also be clearly exacerbated and require more intensive treatment. At 
least in one third of pregnant women with asthma it is observed amelio-
rating of the disease or complete resolution of symptoms. Asthma may 
influence the pregnancy of the mother, the development of the fetus and 
delivery. Among the threats to the child, the pregnancy of mothers with 
asthma often carries the risk of premature birth, inhibition of intrauterine 
unborn child growth, the increase of births by caesarean section, fewer 
cases of congenital malformations, and increased perinatal mortality. The 
biggest risk to the fetus is hypoxia during exacerbations of asthma in the 
mother, discontinuation of medication against asthma and inadequate 
mother’s asthma control before pregnancy. Despite numerous studies 
in large cohorts of subjects the results obtained are often contradictory 
and require further investigation. The correct treatment of asthma during 
pregnancy significantly reduces the possibility of any complications.

Keywords: pregnancy, asthma, risk for child

Adres do korespondencji / Address for correspondence
Prof. dr hab. med. Danuta Chmielewska-Szewczyk
ul. Dygasińskiego 47
01-603 Warszawa
tel. 603 786 086

© Alergia Astma Immunologia 2013, 18 (3): 145-150
www.alergia-astma-immunologia.eu

Przyjęto do druku: 23.08.2013

Astma występuje u 7-10% kobiet z populacji ogólnej 
w wieku rozrodczym. Podczas ciąży odsetek ten jest po-
dobny (8-10%) [1,2]. Jedynie w Australii niewiele wyższy, 
sięgając 12% [3]. Na alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa 
(ANN) występujący, jako oddzielna jednostka chorobowa, 
lub łącznie z astmą choruje jeszcze więcej osób, w tym 
18-30% ciężarnych. Ciąża może pogarszać drożność nosa 
poprzez wpływ czynników hormonalnych na błonę śluzową 
[4,5], ale bierne lub czynne palenie tytoniu przez ciężarną 
najbardziej nasila objawy ANN.

Astma jest najczęstszą chorobą przewlekłą układu odde-
chowego, która wymaga leczenia podczas ciąży. Zaniedbanie 
leczenia ciężarnych, u których objawy choroby nie ustąpiły, 
grozi poważnymi konsekwencjami matce (nadciśnienie, stany 
przedrzucawkowe, częste zaostrzenia) i dziecku.

Adaptacja podczas ciąży
Sama ciąża nawet u kobiety zdrowej wymaga przystoso-

wania organizmu do nowych warunków. Zwiększa się o ok. 

20% zapotrzebowanie na tlen, wzmaga przemiana materii 
o 15%. Sukcesywnie wzrasta stężenie wielu hormonów; 
głównie progesteronu, estriolu i innych, a także kortyzolu we 
krwi. Przemiany w organizmie ciężarnej obejmują również 
procesy immunologiczne i zmiany anatomiczne związane 
z powiększającą się macicą i rozwojem płodu. Zwiększa się 
wymiar przednio-tylny i poprzeczny klatki piersiowej. Ucisk 
na przeponę powoduje przesunięcie jej ku górze, ułatwia-
jąc przewagę oddychania typu brzusznego [6,7]. U kobiet 
w ciąży chorych na astmę wszystkie przemiany związane 
z ciążą mają miejsce podobnie jak u zdrowych ciężarnych, 
ale czasem mogą wpływać na przebieg astmy. Na przykład 
krążący we krwi kortyzol może łagodzić objawy astmy, jeśli 
jego dostęp do receptora glikokortykosteroidowego nie jest 
blokowany przez inne hormony sterydowe [6]. Progesteron 
zwiększa wrażliwość ośrodka oddechowego na CO2, przez 
co może wpływać na nasilenie wentylacji płuc. Ponadto 
powoduje relaksację mięśni gładkich wzmagając działanie 
leków rozkurczowych [7].
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W toku mechanizmów adaptacyjnych zwiększa się ob-
jętość oddechowa i wentylacja minutowa. Hiperwentylacja 
jest dość często obserwowana u kobiet w ciąży, sprawiając 
wrażenie duszności. Nasila się w pozycji siedzącej. Wymaga 
czasem różnicowania z dusznością wywołaną obturacją 
oskrzeli w astmie [1,7].

Całkowita pojemność płuc (TLC) i pojemność życiowa 
(VC) nie zmieniają się na ogół podczas ciąży gdyż zwiększa 
się objętość wdechowa (IC). Prawidłowe są także przepływy 
powietrza przez drogi oddechowe FEV1 i PEF. Zmniejsza się 
jedynie czynnościowa pojemność zalegająca (FRC). Na ogół 
nie zmienia się całkowity opór dróg oddechowych [6,7]. 
Dość wysokie ciśnienie parcjalne tlenu (PaO2), i obniżone 
ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla (PaCO2) utrzymuje się 
dzięki wzmożonej wentylacji. Równowagę metaboliczną 
utrzymuje sprawność nerek matki i inne mechanizmy kom-
pensacyjne. Chociaż PaO2 we krwi tętniczej płodu to zale-
dwie 1/3 lub 1/4 PaO2 matki, przy prawidłowej wymianie 
gazowej między matką a płodem i sprawnej pracy łożyska 
nie dochodzi do hipoksemii. Jednak spadek PaO2 we krwi 
tętniczej matki < 70 mm Hg np. podczas napadu astmy 
lub nadmiernego wysiłku fizycznego, może spowodować 
zmniejszony przepływ krwi przez łożysko w wyniku skurczu 
naczyń i niedotlenienie płodu. Wzrost PaCO2> 35 mm Hg 
we krwi ciężarnej informuje o zagrożeniu niewydolnością 
oddechową [6].

Interesującą pracę opublikował ostatnio Mechia z Uni-
wersytetu Medycznego w Colorado [8] o utlenowaniu 
płodu, transporcie tlenu przez łożysko i dostarczaniu utle-
nowanej krwi do narządów dziecka przez żyłę pępkową. 
Autor przedstawia swoją hipotezę tego transportu tlenu 
opartą częściowo na obserwacjach ciężarnych owiec. Hi-
poteza jest ciekawa, ale wymaga potwierdzenia dalszymi 
badaniami u ludzi. Jednym z najważniejszych wyzwań 
matki jest dostarczenie utlenowanej krwi do krążenia pło-
dowego, aby zapewnić prawidłowy rozwój dziecka. Jest 
to szczególnie utrudnione wśród ludzi żyjących na dużych 
wysokościach, przewlekle niedotlenionych. Mimo działania 
wielu mechanizmów kompensacyjnych w tych regionach 
rodzi się dużo dzieci z niską urodzeniową masą ciała, 
4. krotnie częściej, niż na mniejszych wysokościach mają 
miejsce martwe porody, a umieralność noworodków jest 
8-20. krotnie większa [9].

Co może wpływać na nasilenie objawów astmy 
podczas ciąży?

Nasilenie objawów choroby u kobiet ciężarnych z astmą 
jest obserwowane przede wszystkim wówczas, kiedy prze-
staną przyjmować leki, jakie otrzymywały przed ciążą. Ro-
bią to najczęściej z obawy, że leki mogą zaszkodzić dziecku. 
Nie zdają sobie sprawy, że przerwanie leczenia i nasilenie 
choroby szkodzi dziecku bardziej, niż rozsądnie zaplanowa-
na terapia pod kontrolą lekarza [3].Tak więc niedostateczna 
kontrola astmy podczas ciąży może być jednym z najważ-
niejszych zagrożeń dla matki i płodu.

Wzmożony kontakt z alergenami środowiskowymi 
czynnikami drażniącymi wpływa także na nasilenie obja-
wów astmy. Uczulona na nie ciężarna powinna ich unikać.

Niekorzystnie na przebieg ciąży mogą wpływać anty-
geny płodowe pochodzące od ojca. Aby ciążę utrzymać, 
układ immunologiczny matki i płodu produkuje duże ilości 
prozapalnych mediatorów (RANTES,IL6, ICAM1 i innych), 
limfocytów Th2i ich cytokin (IL-4,5,13,10), co może nasilać 
objawy astmy u matki. Jest to jednak zjawisko przemijające, 
które pozwala na lepszą tolerancję antygenów ojca, a po 
porodzie stopniowo ustępuje. U niemowlęcia około roku 
stwierdza się już przewagę limfocytów Th1.

Najbardziej niebezpieczne są zaostrzenia astmy w czasie 
ciąży wywołane przez infekcje wirusowe lub bakteryjne. Te 
ostatnie muszą być często leczone antybiotykami, które 
nie zawsze są dobrze tolerowane przez płód, zwłaszcza 
w pierwszym trymestrze ciąży, najważniejszym okresie 
embriogenezy i organogenezy. Wszystkie zaostrzenia 
mogą prowadzić do hipoksemii i związanych z tym powi-
kłań u dziecka. Hipoksemia, do której najłatwiej dochodzi 
w ciężkiej astmie, wraz z alkalozą obniża przepływ krwi 
przez łożysko, co pogarsza dowóz tlenu dla płodu. Jeżeli 
stan ten trwa dłużej, zaburzony jest wewnątrzłonowy roz-
wój dziecka i zwiększone ryzyko niskiego wieku ciążowego 
(SGA) [10].

Piśmiennictwo na temat wpływu palenia papierosów 
na rozwój dzieci jest bardzo liczne, a uzyskiwane wyniki 
badań przeważnie zgodne, co do szkodliwości palenia 
[11,12]. Kontynuacja nałogu w czasie ciąży niesie większe 
szkody dla rozwoju organizmu dziecka, niż w jakimkolwiek 
innym okresie życia. Szkody mogą dotyczyć upośledzonego 
rozwoju płuc, zaburzonej funkcji układu oddechowego, na-
wracających infekcji dróg oddechowych a także częstszego 
występowania świszczącego oddechu i astmy w później-
szym dzieciństwie. Jednak Keil i wsp. [13] na podstawie 
swoich 10 letnich badań dowodzą, że ryzyko alergizacji 
u potomków palących matek ma miejsce tylko wówczas, 
gdy rodzice są obciążeni alergią. Niestety w Polsce częstość 
palenia wśród kobiet, również ciężarnych nie zmniejsza się 
[14]. Wykazano, że ponad 35% młodych kobiet przyznaje 
się do palenia papierosów przed ciążą, około 13% paliło 
przez cały czas ciąży a kolejne 20% było narażone na pale-
nie bierne [14].

Przyjmowane przez matkę leki mogą wpływać na dziecko 
i przebieg ciąży, ale większość leków przeciwastmatycznych 
zalicza się do kategorii B i C (wg FDA), a więc leków w miarę 
bezpiecznych, jeśli są stosowane we właściwych dawkach, 
i wg sprawdzonych schematów.

Znając doniesienia o możliwości działania teratogenne-
go montelukastu przyjmowanego podczas ciąży na niedo-
rozwój kończyn u urodzonych z tych ciąż dzieci, Linda Nel-
sen i wsp. z Departamentu Epidemiologii w Bostonie wraz 
z działem naukowym firmy Merck Sharp Dome podjęli 
badania nad wrodzonymi anomaliami w następstwie przyj-
mowanych leków przez kobiety ciężarne. Nie uzyskali żad-
nych dowodów epidemiologicznych na poparcie związku 
przyczynowego między przyjmowaniem w ciąży montelu-
kastu a niedorozwojem kończyn lub innych defektów [15].

Międzynarodowe badania prowadzone w kohorcie Da-
nish National Birth wykazały, że wziewne GKS (wGKS) po-
dawane w ciąży z powodu astmy mogą stanowić czynnik 
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ryzyka dla zaburzeń endokrynologicznych i metabolicznych 
u dzieci z tych matek. Autorzy uważają, że wyniki te trzeba 
potwierdzić, a w praktyce kierować się zawsze przewagą 
korzyści nad ujemnym działaniem takiego leczenia [16].

Kilka lat temu ukazała się seria publikacji, które zwracały 
uwagę, że paracetamol przyjmowany przez matkę w czasie 
ciąży jest czynnikiem ryzyka dla wystąpienia astmy u dziec-
ka [17]. Potwierdziła to praca wykonana na ponad 66 tys. 
ciężarnych z Danish National Birth Cohort, które przyjmo-
wały paracetamol w różnych okresach ciąży [18]. Chociaż 
nadal publikowane są prace na ten temat, to sprawa szko-
dliwości paracetamolu przyjmowanego podczas ciąży nie 
została rozstrzygnięta.

W 2009r. donoszono również o szkodliwości leków ob-
niżających kwasotę żołądka [19]. Leki te według autorów 
miały zwiększać ryzyko alergii, zwłaszcza pokarmowej 
u dzieci matek przyjmujących je w ciąży.

Nie ustalono dokładnie mechanizmu ich działania, ale 
przypuszczano, że interferują z normalną denaturacją i pro-
teolizą spożywanych w pokarmach antygenów [19,20].

Jaki wpływ ma astma matki na przebieg ciąży 
i losy dziecka?

Objawowa astma podczas ciąży niesie ze sobą zagroże-
nia nie tylko dla dziecka, ale i matki, która jest obarczona 
ryzykiem nadciśnienia, stanów przedrzucawkowych, krwa-
wienia z dróg rodnych, ciężkimi zakażeniami i wymagają-
cymi ogólnoustrojowego podania glikokortykosteroidów 
(GKS) napadami astmy. Objawy takie występują częściej 
w źle kontrolowanej astmie już przed ciążą [3,10].

Bakhireva i wsp. na podstawie swoich obserwacji wnio-
skują, że leki przyjmowane w czasie ciąży przez kobietę cho-
rą na astmę nie miały niekorzystnego wpływu na dziecko, 
ale niedostatecznie leczona ciężarna, wymagająca hospita-
lizacji stwarzała ryzyko przedwczesnego porodu jej dziecka. 
Co ciekawe, spowolnienie rozwoju płodu w łonie matki i ni-
ska masa urodzeniowa dziecka nie miały w tych badaniach 
związku ze stopniem kontroli astmy u jego matki [21].

Vanesa Murphy i wsp. [22] na podstawie meta-analizy 
kilku badań oceniają, że u około 20% ciężarnych z astmą 
mają miejsce zaostrzenia choroby; odsetek ten jest jesz-
cze wyższy w przebiegu astmy ciężkiej. Chociaż astma 
ciężka występuje tylko u 5% kobiet w ciąży, umiarkowana 
u 12,5%, a lekka u 82,5% [10], to ciężkie zaostrzenia astmy 
podczas ciąży dotyczą 65% kobiet z astmą ciężką, 47% 
ciężarnych z astmą umiarkowaną i 8% z astmą łagodną 
[22].Częstość zaostrzeń astmy u kobiet ciężarnych wyma-
gających doraźnej pomocy wynosi ok. 20%, a 6% zostaje 
przyjęte do szpitala. Zaostrzenia pojawiają się głównie w 
końcu II trymestru ciąży, ale ostre napady astmy podczas 
porodu są rzadkie. Zaostrzenia w astmie atopowej są rzad-
sze (14%), niż w nieatopowej (22%) [22].

Podobne wyniki opublikował Brenton i wsp. [23] opiera-
jąc się na dużych kohortach badanych: 13800 kobiet w cią-
ży chorych na astmę i 28042 ciężarnych zdrowych. Autorzy 
podkreślają, że występujące najczęściej ryzyko niskiej masy 
urodzeniowej noworodka, opóźnionego wzrastania w ło-
nie matki i przedwczesnych porodów w kohorcie kobiet 
z astmą ma związek z ryzykiem zwiększonej umieralności 
okołoporodowej. Zaburzenia te są najczęściej wynikiem 
niedotlenienia płodu związanego z chorobą matki.

Duże badania nad występowaniem wad wrodzonych 
u dzieci kobiet z astmą leczonych podczas ciąży przepro-
wadzili w Wielkiej Brytanii Tata i wsp. [24] opierając się na 
ocenie 5124 żywych urodzeń dzieci z wadami wrodzonymi 
i 30 053 kontroli. Ryzyko wad wrodzonych u dzieci kobiet 
z astmą było nieznacznie większe, niż u kobiet bez astmy. 
Nie wykazano również żadnego związku występowania 
tych defektów z bieżącym leczeniem astmy w czasie ciąży, 
a nawet leczeniem rok wcześniej. Nie stwierdzono ryzyka 
działania teratogennego krótko i długo działających ß2 mi-
metyków, wGKS, teofiliny, a nawet doustnych GKS. Tak więc 
uznano, że przyjmowanie leków przeciwastmatycznych 
w ciąży jest bezpieczne dla dziecka, ale zwrócono uwagę, 
że nie można wykluczyć słabo teratogennego działania kro-
monów. Jednak FDA zalicza kromony do kategorii B, a BTS 
do kategorii C. Obie instytucje uważają więc tę grupę leków 

Ryc. 1. Największy odsetek porodów przedwczesnych u kobiet ze źle kontrolowaną astmą na podstawie badania 719 ciężarnych [wg 21]
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za wystarczająco bezpieczną w ciąży, choć przy leczeniu 
nimi zalecają zwiększoną kontrolę ciężarnych.

Schatz i duża grupa współautorów z różnych części 
Stanów Zjednoczonych, badała wpływ leków przeciwast-
matycznych na przebieg ciąży i porodu w kohorcie 2123 
kobiet chorych na astmę.

Nie stwierdzili związku pomiędzy stosowanymi lekami 
a występowaniem zaburzeń okołoporodowych. Jedynie 
w grupie przyjmujących doustne GKS stwierdzono wyraźny 
związek z przedwczesnymi porodami <37 tyg. ciąży i niską 
masą urodzeniową ciała <2500g. Nie przesądzają jednak, 
czy zależało to od przyjmowanego leku, czy od ciężkości 
astmy [25].

Ta sama grupa autorów pracująca też nad programem 
Narodowej Edukacji Astmy [26], badając ponad 2500 
kobiet w tym 873 z astmą łagodną, 806 z astmą ciężką 
i 881 kontroli stwierdziła zwiększoną częstość porodów 
przedwczesnych < 37 tyg. wśród kobiet z astmą ciężką, 
która obejmowała 6% badanych. Nie znaleźli zwiększonej 
chorobowości okołoporodowej w porównaniu z grupą 
kontrolną. Stwierdzili natomiast statystycznie znamiennie 
częściej porody przez cięcie cesarskie wśród kobiet z astmą 
ciężką i umiarkowaną [26]. Zwiększone ryzyko porodów 
przez cięcie cesarskie u kobiet z astmą powtarza się w wielu 
pracach.

Według teorii higienicznej dzieci urodzone przez cesar-
skie cięcie kolonizują w przewodzie pokarmowym bakterie 
inne, niż te które zasiedlają przewód pokarmowy dzieci 
urodzonych drogą naturalną i mających wczesny kontakt 
z florą bakteryjną matki w jej drogach rodnych. Wynikiem 
tej odmiennej kolonizacji noworodka jest zdaniem badaczy 
irlandzkich z Belfasty zwiększone ryzyko rozwoju astmy 

u urodzonych przez cięcie cesarskie [27]. Przeprowadzili oni 
meta-analizę 23 prac, w których oceniano porody przez cię-
cie cesarskie i ich konsekwencje dla dziecka. W podsumo-
waniu autorzy stwierdzili 20% wzrost ryzyka wystąpienia 
astmy u dzieci urodzonych przez cięcie cesarskie w porów-
naniu z urodzonymi per vaginam. Obecnie, kiedy całkiem 
duży odsetek porodów odbywa się przez cięcie cesarskie nie 
ze wskazań lekarskich, a na żądanie rodziców, kiedy mamy 
do dyspozycji probiotyki dla matki i dziecka, występowanie 
astmy i świszczącego oddechu w dzieciństwie wiąże się 
raczej z wpływem środowiska i czynnikami genetycznymi 
przekazywanymi przez rodziców, niż rodzajem porodu. 
Chociaż są prace, których autorzy podają jeszcze wyższy 
odsetek ryzyka astmy u dzieci urodzonych przez cięcie 
cesarskie, to są również i tacy, którzy negują jakikolwiek 
związek porodów przez cięcie cesarskie z astmą i atopią 
w dzieciństwie [28].

Profilaktyka powikłań w życiu łonowym 
i okresie okołoporodowym

Bezpieczeństwo dziecka w czasie ciąży kobiety chorej na 
astmę zależy w dużym stopniu od profilaktyki prowadzonej 
przed ciążą, ale także w czasie jej trwania (tab. I).

Kobiety z astmą, które planują ciążę powinny być nie 
tylko pod stałą, systematyczną opieką alergologa, ale 
także sumiennie przyjmować zalecane leki i poddawać się 
badaniom kontrolnym. Najprostszymi badaniami, które 
mogą dokumentować prawidłową kontrolę astmy są: Test 
Kontroli Astmy (ACT), pomiar natężonego przepływu szczy-
towego PEF – można je zapisywać codziennie i przedstawić 
lekarzowi podczas wizyty kontrolnej. Spirometrię i badanie 
FeNO możemy przeprowadzać, co miesiąc.

Profilaktyka u kobiet planujących ciążę

Zaprzestanie palenia papierosów i unikanie dymu tytoniowego

Właściwa dieta

Utrzymanie prawidłowej masy ciała (BMI)

Eliminacja alergenów i czynników drażniących

Edukacja przyszłej matki

Ew. odczulanie przeciw znanym, wszechobecnym alergenom wziewnym

Profilaktyka podczas ciąży

Regularne wizyty kontrolne u ginekologa, internisty lub/i alergologa

Nadzorowanie właściwego leczenia przeciwalergicznego przez kontrolę PEF, spirometrii, ACT (Test Kontroli Astmy), 
FeNO (tlenku azotu w powietrzu wydychanym)

Monitorowanie wewnątrzmacicznego rozwoju płodu

Kontynuacja profilaktyki zapoczątkowanej przed ciążą

U kobiet z objawami astmy prowadzenie leczenia zgodne ze stopniem kontroli choroby

Kobiety, które rozpoczęły immunoterapię swoistą przed ciążą i dobrze znosiły odczulanie mogą je kontynuować 
nadal. Rozpoczynanie odczulania podczas ciąży jest przeciwwskazane

Tabela I. Zasady profilaktyki prowadzonej u kobiet chorujących na astmę planujących ciążę oraz w trakcie jej trwania
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Ciekawe badania tlenku azotu przeprowadzili badacze 
węgierscy [29]. Wnioskują oni, że na poziom FeNO nie ma 
wpływu ciąża u kobiety zdrowej, ale u kobiety ciężarnej 
z astmą wartość FeNO w powietrzu wydychanym jest pod-
wyższona i koreluje z testem kontroli astmy (ACT). To spo-
strzeżenie wg autorów pozwala na wykorzystanie badania 
FeNO do monitorowania astmy w czasie ciąży.

Z wnioskami Tamasi i wsp. [29] nie zgadzają się pol-
scy autorzy z Wrocławia [30]. Uważają, że stężenie FeNO 
charakteryzuje się dużą zmiennością w czasie u ciężarnych 
z astmą kontrolowaną niezależnie od wysokości dawki 
stosowanego długotrwale w GKS. Dowodzą, że zależność 
między FeNO a ACT jest istotna, ale słaba. Nie należy więc 
w leczeniu astmy u kobiet w ciąży kierować się wyłącznie 
FeNO, gdyż może to prowadzić do pochopnych, nieuzasad-
nionych stanem klinicznym decyzji. Postulują konieczność 
dalszych badań w większej grupie pacjentek.

Jeszcze jednym problemem ważnym podczas każdej cią-
ży, a ciąży u kobiet chorych na astmę w szczególności jest 
otyłość, która obecnie uważana jest za chorobę przewlekłą 
z toczącym się w różnych narządach stanem zapalnym, 
między innymi w oskrzelach i płucach. Za stanem zapalnym 
u osób otyłych przemawia zwiększona produkcja prozapal-
nych cytokin (leptyna, adiponektyna) i białek ostrej fazy. 
Leptyna wzmaga reaktywność oskrzeli, została powiązana 
zarówno z astmą atopową jak i nieatopową oraz z zaostrze-
niami astmy. Adiponektyna ma działanie przeciwzapalne, 
łagodzi zapalenie dróg oddechowych i nadreaktywność 
oskrzeli. Uważa się, że czynniki związane z otyłością obni-
żają tolerancję na antygen i poprzez Th2 ułatwiają wyzwa-
lanie prozapalnych cytokin.

Harpsoe, Basit, Bager i wsp. [31] badali kohortę 38 874 
par matka–dziecko w okresie 1996-2002r. i oceniali wpływ 
BMI (ang. body mass index) matki przed ciążą, oraz przy-
rost masy jej ciała podczas ciąży (GWG) na ryzyko astmy 
i chorób atopowych u dzieci podczas pierwszych 7 lat życia. 
Zbierano informacje od 16 tyg. ciąży i po porodzie w wieku 
6 i 18 miesięcy oraz 7 lat. Wykazano, że 10,4% dzieci ma-
tek z wysokim BMI miało astmę rozpoznaną przez lekarzy, 
25,8% atopowe zapalenie skóry (AZS), 4,6% ANN, a świsz-
czący oddech: wczesny przemijający występował u 23,6% 
dzieci, przetrwały u 2,5%, a o późnym początku u 3,2%.

Wykazano też, że otyłość matki miała związek ze 
zwiększonym ryzykiem astmy i świszczącego oddechu 
u ich dzieci, ale nie stwierdzono takiego związku z AZS 
ani ANN. Autorzy sugerują więc, że mechanizm działania 
tych zależności jest niealergiczny. Popierają też hipotezę, 
że wzrastające występowanie świszczącego oddechu i 
astmy dziecięcej może być częściowo tłumaczone wysokim 
BMI kobiety przed ciążą, a w mniejszym stopniu nadmier-
nym przyrostem masy ciała podczas ciąży [31].

Autorzy opublikowanej w tym roku pracy z Southamp-
ton [32] podnoszą również problem otyłości kobiet przed 
ciążą i związanego z tym zwiększonego ryzyka przemijającej 
obturacji oskrzeli („wheezingu”) u ich dzieci. Nie uzyskano 
dowodów, aby otyłość matki miała wpływ na rozwój atopii 
u potomków kobiet otyłych, ale powiązania z obturacją 
oskrzeli sugerują pewien wpływ otyłości matki na rozwój 
dróg oddechowych.

Podsumowanie
Wśród zagrożeń dla dziecka ciąża matek chorych na ast-

mę niesie ryzyko przedwczesnego porodu, zahamowania 
wewnątrzmacicznego wzrostu płodu, niskiej masy urodze-
niowej dziecka, ryzyko niedotlenienia płodu, wad wrodzo-
nych, częstych porodów przez cięcie cesarskie zwiększając 
zachorowalność a nawet umieralność okołoporodową.

Największym zagrożeniem dla płodu są zaostrzenia ast-
my u jego matki, najczęściej wywołane infekcją, odstawie-
niem zleconych leków, lub niedostateczną kontrolą astmy 
matki przed ciążą.

Utrzymanie pełnej kontroli astmy kobiet ciężarnych ma 
zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa ich dzieci.

Kobiety chore na astmę planujące ciążę powinny być 
objęte szczególną profilaktyką.

W przeglądzie piśmiennictwa z ostatniego dziesięciole-
cia zwracają uwagę liczne prace oparte na bardzo dużych 
kohortach ciężarnych chorych na astmę o różnym stopniu 
ciężkości i ciężarnych zdrowych. Badania matek i ich dzieci 
są niejednokrotnie prowadzone przez wiele lat, gromadzą 
dużo informacji, ale ich wyniki są często sprzeczne. Suge-
ruje to konieczność dalszych badań, bardziej jednolitych, 
prospektywnych, opartych na dokumentacji klinicznej, nie 
tylko na rozmowach telefonicznych i wypełnianiu kwestio-
nariusza.
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