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W ostatnim czasie podjêto dzia³ania dla odwrócenia tendencji
wzrostowej zachorowalnoci i miertelnoci z powodu astmy. Jedn¹
z dodatkowych strategii mo¿e byæ wyodrêbnienie grupy pacjentów ze
zwiêkszonym ryzykiem rozwoju astmy oraz wczesne wdro¿enie
leczenia u tych osób. Artyku³ stanowi podsumowanie informacji
dotycz¹cych patogenezy astmy, które pozwoli³y nakreliæ nowe
kierunki leczenia tej choroby u dzieci. Istot¹ jest potraktowanie astmy
jako przewlek³ej choroby o pod³o¿u zapalnym. Stwierdzenie to poci¹ga
za sob¹ uznanie steroidów wziewnych, najskuteczniejszych leków
przeciwzapalnych, za kamieñ wêgielny leczenia przewlek³ej astmy.
Najnowszy raport Programu Leczenia Astmy u Dzieci prowadzonego
przez National Heart, Lung and Blood Institute (USA) przedstawia
wszechstronn¹ ocenê skutecznoci trzech schematów leczniczych. Praca
odpowiada na w¹tpliwoci dotycz¹ce korzyci i niedostatków
ocenianych leków oraz wskazuje na koniecznoæ oceny efektów
d³ugoterminowych innych strategii leczniczych, w³¹czaj¹c w to
niedawno odkryte leki. Chocia¿ terapia steroidami wziewnymi dostarcza
nowych mo¿liwoci kontrolowania astmy, nale¿y byæ wiadomym
potencjalnego ryzyka zwi¹zanego z wczenie rozpoczêtym
i d³ugotrwa³ym stosowaniem tych leków. Artyku³ umo¿liwia szersze
spojrzenie na obecn¹ wiedzê, racjonalizuje wczesne rozpoczêcie leczenia
i opisuje korzyci wynikaj¹ce z zastosowania bardziej agresywnej terapii.
Analizowana jest równie¿ rola obecnie prowadzonych badañ klinicznych
dla poprawy opieki nad pacjentem z astm¹ oraz stworzenia mo¿liwoci
wyleczenia tej zagra¿aj¹cej ¿yciu choroby.
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Recently, a concerted effort has been made to reverse the trend of
increasing asthma mortality and morbidity. One additional strategy
might be to recognize patients at risk for persistent asthma and to
intervene early. This review summarizes new information on asthma
pathogenesis that has helped shape a new direction in managing
childhood asthma. At the core is the recognition that asthma is a
chronic inflammatory disease. Subsequently, inhaled steroids, the most
potent anti-inflammatory asthma medications, have emerged as the
cornerstone of the management of persistent asthma. The recent report
of the National Heart, Lung, and Blood Institutes Childhood Asthma
Management Program provides a comprehensive profile of
performance for 3 treatment choices for the management of persistent
asthma. This study answers questions regarding the benefits and
shortcomings of the medications evaluated and prompts a closer
evaluation of the long-term effects of other treatment strategies, including
medications currently being developed. Although intervention with
inhaled steroids offers new opportunities to control the development
of asthma, one must be cognizant of potential risks in early and longterm therapeutic intervention. This review provides a perspective on
our present knowledge, the rationale for early intervention, and
opportunity for more aggressive therapy, as well as speculation on
how ongoing clinical research will continue to play a role in advancing
asthma care and moving toward a cure for this life-threatening disease.
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W ci¹gu ostatnich 15 lat nast¹pi³ ogromny postêp
w zrozumieniu patogenezy astmy [1], a w efekcie wprowadzono kilka nowych grup leków  przyk³adowo wziewne steroidy i antagonistów leukotrienów. Zwrócono te¿
baczniejsz¹ uwagê na znaczenie wczesnego rozpoznania
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choroby oraz rozpoczêcia interwencji, rozumianej zarówno jako kontrola czynników rodowiskowych, jak i wdro¿enie przewlek³ej terapii przeciwzapalnej (kontroluj¹cej
przebieg choroby). W miarê poznawania nowych faktów
dotycz¹cych patogenezy astmy ewoluowa³o bêdzie nasze podejcie do leczenia choroby. Zw³aszcza postêpy
w immunologii i genetyce otworz¹ drzwi nowym schematom leczniczym. Nowe podejcie rodzi pytania dotycz¹ce
kryteriów diagnostycznych astmy oraz rozwoju nowych metod pozwalaj¹cych monitorowaæ przebieg choroby. Chocia¿
ostatnie badania dowodz¹, ¿e wziewne steroidy odgrywaj¹ istotn¹ rolê w zahamowaniu wzrostu zachorowalnoci na astmê i miertelnoci z powodu tej choroby, niemniej wci¹¿ istniej¹ szerokie mo¿liwoci poprawy sytuacji [2].
W artykule tym podsumuwane s¹ dotychczas stosowane sposoby postêpowania w astmie i rozwa¿ane kierunki dalszego rozwoju. W wyniku zastosowania nowych
metod badawczych pozwalaj¹cych oceniæ zmiany patologiczne w drogach oddechowych oraz umo¿liwiaj¹cych
ocenê wp³ywu szybkiej interwencji oraz modyfikacji poprawiaj¹cych dystrybucjê starych leków w drogach oddechowych, wiedza na temat astmy poszerzy³a siê gwa³townie. Trwaj¹ca dyskusja na temat astmy rodzi pytanie
czy mo¿emy wyleczyæ chorobê poprzez wczesne rozpoznanie i w³aciw¹ interwencjê. Cele obecnie stawiane
to: w jaki sposób wczenie rozpoznaæ chorobê oraz
jak wybraæ najefektywniejsz¹ i najbezpieczniejsz¹ metodê lecznicz¹ adekwatn¹ dla wczesnego etapu choroby
i pozwalaj¹c¹ osi¹gn¹æ d³ugotrwa³¹ kontrolê astmy.
W jakim miejscu jestemy obecnie?
Jeszcze nieca³e 20 lat temu, astmê rozumiano jako
wystêpowanie sporadycznych nieprzewidywalnych epizodów zaburzeñ oddychania. Epizody te czêciej pojawiaj¹
siê w przebiegu infekcji dróg oddechowych, w wyniku
ekspozycji na alergen lub po wysi³ku fizycznym. Badanie
plwociny u pacjentów wykazywa³o obecnoæ eozynofilów i luzu. Pierwotnie uwa¿ano, ¿e przyczyn¹ takich epizodów zaburzeñ oddychania jest skurcz miêniówki
oskrzeli, poprzedzony uwolnieniem mediatorów kurcz¹cych oskrzela, np. histaminy z komórek tucznych.
Nieca³e 50 lat temu leczenie astmy ogranicza³o siê do
podawania leków ³agodz¹cych objawy skurczu oskrzeli,
najchêtniej u¿ywanym lekiem by³a adrenalina ze wzglêdu
na szybki pocz¹tek dzia³ania i szybkie ustêpowanie dolegliwoci zwi¹zanych z silnym zaostrzeniem. Tak¿e steroidy
ogólne by³y uwa¿ane za pomocne w leczeniu ciê¿kich,
zagra¿aj¹cych ¿yciu zaostrzeñ.
Lata 70. zaznaczy³y siê nowym podejciem do teofiliny jako leku z wyboru w terapii podtrzymuj¹cej w astmie.
W pónych latach 70. dobrze zdefiniowano rolê alergenów w wywo³ywaniu reakcji oskrzelowych. Zaobserwowano, ¿e pojedyncza prowokacja z alergenem u pacjenta

uczulonego mo¿e spowodowaæ i nasiliæ szereg reakcji p³ucnych, wywo³uje natychmiastowe pogorszenie parametrów
wentylacyjnych w ci¹gu minut od ekspozycji, a u niektórych pacjentów pón¹ reakcjê oskrzelow¹ objawiaj¹c¹ siê
spadkiem wentylacji w kilka godzin od ekspozycji. Nadreaktywnoæ oskrzeli mo¿e utrzymywaæ siê dni, tygodnie,
a u niektórych osób nawet miesi¹ce po pojedynczej próbie prowokacyjnej.
W latach 80. odkryto unikaln¹ zdolnoæ kromoglikanu
sodowego polegaj¹c¹ na hamowaniu wczesnych i pónych reakcji oskrzelowych w odpowiedzi na alergen
u uczulonych pacjentów, a tak¿e na hamowaniu nadreaktywnoci oskrzeli. Ta obserwacja nie tylko wywo³a³a
zainteresowanie innymi metodami zapobiegania wyst¹pieniu reakcji oskrzelowych po prowokacji alergenem, ale
tak¿e zapocz¹tkowa³a now¹ erê terapii przeciwzapalnej.
Kromoglikan sta³ siê lekiem z wyboru w astmie u dzieci,
szczególnie m³odszych, pomimo ograniczonej liczby dowodów na skutecznoæ w tej w³anie grupie pacjentów.
Chocia¿ kromoglikan okaza³ siê skuteczny w redukowaniu objawów w ³agodnych postaciach przewlek³ej astmy,
nie by³ dostatecznie skuteczny w leczeniu postaci umiarkowanej i ciê¿kiej.
G³ówne zasady steroidoterapii wziewnej zosta³y okrelone w pónych latach 70. i w latach 80.; w tym samym
czasie pojawi³a siê seria artyku³ów, które dostarcza³y dowodów potwierdzaj¹cych skutecznoæ tych leków w leczeniu astmy u doros³ych i dzieci [3]. Rozkwit ery
steroidów wziewnych nast¹pi³ w po³owie lat 80. kiedy, na
podstawie wyników bronchoskopii i biopsji, udowodniono
ich wp³yw na wygaszenie procesu zapalnego tocz¹cego
siê w drogach oddechowych [4]. Obecnie w Stanach Zjednoczonych zarejestrowanych jest 5 postaci steroidów
wziewnych, dopuszczonych do stosowania nawet u dzieci w wieku od 4 lat. Dodatkowo, ostatnio zaaprobowano
steroidy w nebulizacji jako dopuszczalne do stosowania
u dzieci powy¿ej 1 r¿. Steroidy wziewne mog¹ byæ zatem
efektywnie stosowane u dzieci od najm³odszych lat [6-8].
W po³owie lat 90. wprowadzono kilka nowych grup
leków. Bior¹c pod uwagê korzyci wynikaj¹ce ze stosowania β2-mimetyków krótko dzia³aj¹cych, uwagê skierowano na wyd³u¿enie czasu dzia³ania β2-agonistów. W rezultacie wprowadzono β2-agonistów o czasie dzia³ania
12 godzin-salmeterol i formoterol. Aby ograniczyæ dzia³ania uboczne po β2 agonistach krótko dzia³aj¹cych, takich jak albuterol wprowadzono stereoizomery - levabuterol [9]. Do leczenia wprowadzono tak¿e leki wp³ywaj¹ce na szlak leukotrienowy: inhibitor 5 lipoksygenazy - zileuton i antagonistów receptora leukotrienu D4  zafirlukast (Accolate, Zeneca) i montelukast (Singulair, Merck).
Doustny antagonista leukotrienów  montelukast sta³ siê
lekiem z wyboru u dzieci ze wzglêdu na dostêpnoæ wytycznych dotycz¹cych dawkowania leku i udowodnienie
bezpieczeñstwa stosowania u dzieci ju¿ w 2 r¿. [10]. Poza
tym zainteresowano siê ponownie po³¹czeniami leków np.
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flutikazonu z salmeterolem; podejcie to, opieraj¹ce siê
na udokumentowanym dzia³aniu addytywnym, jest wygodne dla pacjentów i potencjalnie zmniejsza ryzyko wyst¹pienia zaostrzeñ [11]. W wyniku wdro¿enia Protoko³u
z Montrealu i wprowadzenia alternatywnych noników
wzamian starych chlorofluorowêglowych wprowadzono
nowe systemy podawania leków oparte na wodorofluoroalkanach i proszkowych inhalatorach uruchamianych
wdechem. Mniejsza wielkoæ cz¹steczek i ulepszona dystrybucja obwodowa niektórych inhalatorów wodorofluoroalkanowych poci¹ga za sob¹ pytanie  jak¹ rolê pe³ni ulepszone dostarczanie leku do obwodowych dróg oddechowych [12]. Ze wzglêdu na du¿¹ dostêpnoæ ró¿nych preparatów farmakologicznych niezwykle istotne jest okrelenie sposobu wyboru w³aciwego leku. W tym celu powo³uje siê zespo³y ekspertów formu³uj¹ce wytyczne dotycz¹ce diagnostyki i leczenia astmy oskrzelowej [13-15].

rametry wentylacji na astmê sporadyczn¹, przewlek³¹ ³agodn¹, przewlek³¹ umiarkowan¹ i przewlek³¹ ciê¿k¹
(ryc.1). U dzieci i m³odzie¿y powy¿ej 5 r¿ zaleca siê nastêpuj¹ce postêpowanie farmakologiczne w poszczególnych postaciach astmy.
 Astma sporadyczna  cechuj¹ j¹ epizody skurczu
oskrzeli. Zaleca siê stosowanie dorane β2 mimetyków w celu z³agodzenia objawów. Objawy mog¹ byæ
tak¿e kontrolowane poprzez podanie β2 agonisty przed
wysi³kiem fizycznym lub kromoglikanu/nedokromilu
przed przewidywan¹ ekspozycj¹ na alergen.
 Astma przewlek³a ³agodna  charakteryzuje siê czêstymi napadami skurczu oskrzeli-czêciej ni¿ 2 razy
w tygodniu, ale rzadziej ni¿ 1 raz dziennie- z granicznymi wartociami parametrów p³ucnych np. zmiennoci¹ dobow¹ PEF 20-30%. Zgodnie z Wytycznymi Narodowego Programu Edukacji i Prewencji Astmy proponuje siê dwie równorzêdne wytyczne dotycz¹ce leJakie jest aktualne podejcie do leczenia astmy
czenia. Leczenie mo¿e rozpoczynaæ siê od zastosooskrzelowej?
wania wziewnego steroidu (w niskiej dawce), kromoglikanu lub nedokromilu, alternatywnie terapiê mo¿eAktualne wytyczne leczenia astmy podkrelaj¹ rolê
my zaczynaæ od d³ugodzia³aj¹cych teofilin w po³¹czekontroli czynników rodowiskowych, monitorowania choniu z inhibitorami syntezy leukotrienów (Zileuton-Zyroby, leczenia skojarzonego i farmakoterapii jako kluczoflo, Abbott)- tylko u dzieci powy¿ej 12 r¿, lub z antagowych elementów w leczeniu astmy oskrzelowej. Astmê
nistami receptora leukotrienowego  zafirlukastem 
mo¿na podzieliæ ze wzglêdu na objawy, epizody nocne i paZMIENNY PRZEBIEG ASTMY
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Ryc. 1. Astma ma wiele postaci. Niektóre dzieci maj¹ objawy nawracaj¹cych wistów w dzieciñstwie, ale nie dochodzi u nich do
rozwoju astmy przewlek³ej. Inne dzieci charakteryzuje postêpuj¹cy przebieg choroby, który z czasem mo¿e prowadziæ do nieodwracalnego upoledzenia funkcji p³uc. Przewlek³a astma uwa¿ana jest za konsekwencjê przewlek³ego procesu zapalnego tocz¹cego siê w drogach oddechowych. Najczêciej przewlek³e zapalenie zwi¹zane jest z ciê¿koci¹ astmy. Nasilenie choroby mo¿e
zmieniaæ siê w czasie. Ogólnie rzecz bior¹c im d³u¿ej trwa choroba i im ciê¿szy jest jej przebieg, tym mniej prawdopodobne jest ¿e
u pacjenta dojdzie do remisji nawet w czasie przewlek³ego leczenia.
Przedruk z Szefler SJ, Adv Pediatr 2000; 47; 273-308
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Astma jest obecnie traktowana jako choroba postêpuj¹ca, której jedn¹ z cech jest sta³y spadek wentylacji (ryc. 2).
Nie jest jasne, kiedy rozpoczyna siê ten spadek, u których
pacjentów wystêpuje i jakie leki mog¹ zapobiec stopniowemu obni¿aniu siê parametrów p³ucnych.
Astma jako choroba postêpuj¹ca
niska
dawka
rednia
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(Accolate, Zeneca) i montelukastem (Singulair, Merck).
Obecnie za alternatywê dla steroidów wziewnych
uwa¿a siê antagonistów leukotrienów, szczególnie
montelukast, ze wzglêdu na wygodê i mo¿liwoæ stosowania ju¿ u dzieci powy¿ej 2 r¿. Strategia dawkowania wziewnych steroidów wyró¿nia dawki niskie,
rednie i wysokie  informacja na temat dawek poszczególnych preparatów dostêpna jest w raporcie
zespo³u ekspertów (Expert Panel Report 2) NHLBI
(National Heart, Lung and Blood Institute) [14].
Wziewne β2-mimetyki s¹ u¿ywane doranie w razie
wyst¹pienia objawów.
 Astma przewlek³a umiarkowana  charakteryzuje j¹
codzienne wystêpowanie objawów, zaostrzenia zaburzaj¹ce sen i normaln¹ aktywnoæ, parametry wentylacji FEV1 i PEF<80% i >60% oraz zmiennoæ dobowa PEF >30%. Zalecanym leczeniem podstawowym
s¹ wziewne steroidy (w rednich dawkach) lub wziewne steroidy w niskich dawkach w po³¹czeniu z d³ugo
dzia³aj¹cym β2-agonist¹. D³ugodzia³aj¹cy lek rozszerzaj¹cy oskrzela, pod postaci¹ wziewnego β2-agonisty (salmeterol), d³ugodzia³aj¹ce teofiliny lub d³ugodzia³aj¹cego β2-mimetyku doustnego, mo¿e zostaæ dodany w przypadku utrzymywania siê objawów nocnych.
Ostatnie badania wykaza³y, ¿e antagonici leukotrienów mog¹ byæ efektywni jako leki pomocnicze dla
wziewnych steroidów ale po³¹czenie to jest mniej skuteczne ni¿ kombinacja wziewny steroid  d³ugo dzia³aj¹cy β2-mimetyk.
 Astma przewlek³a ciê¿ka  charakteryzuje j¹ sta³e
wystêpowanie objawów, ograniczenie aktywnoci fizycznej, czêste zaostrzenia dzienne i nocne, niskie parametry wentylacji (<60% PEF lub FEV) lub ich zmiennoæ >30%. Leczeniem z wyboru s¹ wziewne steroidy w du¿ych dawkach. Inne leki dodawane s¹ w razie potrzeby -np. d³ugo dzia³aj¹ce β2-agonici (salmeterol) lub teofilina w celu kontroli objawów nocnych
lub w celu zapobiegania zaostrzeniom. β2-mimetyki
krótkodzia³aj¹ce (albuterol, terbutalina, pirbuterol) stosowane s¹ doranie w zaostrzeniach. Glikokortykosteroidy doustne stosowane s¹ w ciê¿kich zaostrzeniach, a w wyj¹tkowych przypadkach jako terapia podtrzymuj¹ca. Do tej pory tylko w jednym badaniu prowadzonym przez Robinsona i wsp. [17] nie zaobserwowano ¿adnego pozytywnego wp³ywu montelukastu na poprawê PEF i kontrolê objawów u pacjentów
z umiarkowan¹ i ciê¿k¹ astm¹, których choroba nie
by³a kontrolowana wystarczaj¹co przez steroidy
wziewne. Po uzyskaniu kontroli choroby (na co wskazuje znacz¹cy spadek doranego zu¿ycia leków rozszerzaj¹cych oskrzela i steroidów doustnych) nale¿y
redukowaæ stopniowo liczbê stosowanych leków,
w odwrotnej kolejnoci ni¿ by³y wprowadzane, pocz¹wszy od preparatów doustnych.

β-mimetyki krótkodzia³aj¹ce

82

astma przewlek³a
³agodna

ciê¿kie
zaostrzenie

astma przewlek³a
umiarkowana
astma przewlek³a
ciê¿ka

remodeling dróg
oddechowych

wziewne sterydy

Ryc. 2. Model pogarszaj¹cej siê wentylacji i postêpuj¹cego
remodelingu. Wziewne steroidy s¹ zalecane do u¿ycia we wzrastaj¹cych dawkach w przypadku postêpuj¹cego pogorszenia
ciê¿koci przewlek³ej astmy. W zaostrzeniach astmy lekami z wyboru s¹ β-agonici. Steroidy ogólne lub wysokie dawki steroidów
wziewnych s¹ stosowane w przypadku istotnych zaostrzeñ.
Przedruk za zgod¹ Adv Pediatr 2000;47:273-308.

Wspó³czesne podejcie do leczenia astmy oskrzelowej u ma³ych dzieci
Obecnie stosowane postêpowanie lecznicze opiera siê
na koncepcji przewlek³ego zapalenia jako g³ównej cechy
astmy. Poniewa¿ astma przewlek³a mo¿e pojawiæ siê ju¿
we wczesnym okresie ¿ycia, szczególn¹ uwagê przywi¹zuje siê do wczesnego rozpoznania i wczesnego rozpoczêcia interwencji leczniczej. Uwa¿a siê, choæ nie zosta³o
to potwierdzone, ¿e wczesne rozpoznanie i wczesne wdro¿enie leczenia przeciwzapalnego mo¿e wp³yn¹æ na przebieg i naturaln¹ historiê choroby [13,14,18]. Chocia¿ podejcie to jest interesuj¹ce, niezbêdne s¹ prospektywne, kontrolowane badania randomizowane w celu weryfikacji czy
przyjmowanie leków mo¿e wp³yn¹æ na przebieg choroby.
Leczenie astmy u ma³ych dzieci jest szczególnym
wyzwaniem. Pomimo tego, ¿e podejcie do kontroli astmy jest podobne oraz stosuje siê podobne klasyfikacje ciê¿koci, problemem jest oszacowanie nasilenia procesu zapalnego u ma³ych dzieci. Monitorowanie choroby opiera
siê na objawach ze wzglêdu na ma³¹ wiarygodnoæ pomiarów wentylacji. rodki kontroli rodowiska mog¹ zostaæ wprowadzone, je¿eli zidentyfikuje siê uczulaj¹ce alergeny. Dodatkowo, zmniejszenie ekspozycji na infekcje
wirusowe mo¿e znacz¹co zredukowaæ czêstoæ ciê¿kich
zaostrzeñ. Wyzwaniem mo¿e byæ równie¿ farmakoterapia, zwa¿ywszy, ¿e droga podania wziewnych form leków jest uzale¿niona od warunków wspó³pracyz pacjentem
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(zak³adaj¹c, ¿e odpowiednie dostarczenie leku jest g³ównym problemem). Kolejnym wyzwaniem jest ustalenie
w³aciwej dawki leku dla dzieci poni¿ej 5 r¿. Terapia pierwszego rzutu mo¿e rozpoczynaæ siê od kromoglikanu/nedokromilu lub niskiej dawki steroidu wziewnego podawanego przez (spacer) komorê lub maskê. Jak wspomniano
wczeniej, niedawno zosta³o zatwierdzone u¿ycie steroidów w nebulizacji u dzieci w 1 r¿. Dostêpne s¹ równie¿
wytyczne dotycz¹ce dawkowania leków w tej grupie wiekowej [8]. Montelukast mo¿e byæ podawany dzieciom powy¿ej 4 r¿. Poniewa¿ obie metody lecznicze zosta³y dopiero niedawno zatwierdzone, zespó³ ekspertów nie zaj¹³
jeszcze stanowiska co do miejsca budesonidu w nebulizacji oraz doustnego montelukastu w terapii z wyboru lub
terapii pomocniczej astmy przewlek³ej u ma³ych dzieci.
W astmie przewlek³ej umiarkowanej mo¿na stosowaæ
glikokortykosteroidy w redniej dawce, terapia ta mo¿e
byæ uzupe³niona nedokromilem lub lekiem rozszerzaj¹cym
oskrzela o d³ugim dzia³aniu (teofilin¹). W przypadku ciê¿szych postaci astmy zaleca siê stosowanie wysokich dawek steroidów wziewnych, a w razie koniecznoci mo¿na stosowaæ steroidy doustne w minimalnej dziennej dawce stabilizuj¹cej objawy lub co drugi dzieñ. Ten algorytm
bêdzie niew¹tpliwie zmodyfikowany po zdobyciu dodatkowych informacji o skutecznoci stosowania nowo zarejestrowanych leków u ma³ych dzieci.
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Wiele czynników, m.in. dziedzicznoæ, atopia i rodowisko, mo¿e wp³ywaæ na ciê¿koæ astmy. Relatywnie ma³o
wiadomo na temat wp³ywu czasu trwania astmy na jej
ciê¿koæ. Obszerne przekrojowe dane CAMP by³y wykorzystane w celu okrelenia zwi¹zku pomiêdzy czasem
trwania astmy, wynikami spirometrii, nadreaktywnoci¹
oskrzeli, objawami i markerami atopii a ciê¿koci¹ astmy
[20]. Czas trwania astmy w badaniu kohortowym od
momentu rozpoznania astmy do czasu randomizacji w badaniu CAMP waha³ siê od 0,3 do 12,1 lat (rednio 5 lat).
D³u¿szy czas trwania astmy by³ zwi¹zany z ni¿szymi poziomami niektórych parametrów wentylacji, zwiêkszon¹
reaktywnoci¹ oskrzeli na metacholinê, ni¿szymi wartociami FEV1 i FEV1/FVC przed i po u¿yciu leku rozszerzaj¹cego oskrzela, a tak¿e z czêstszym wystêpowaniem
objawów i nieznacznie zwiêkszonym doranym zu¿yciem
albuterolu w trakcie 28-dniowego okresu obserwacji. Czas
trwania astmy by³ istotnie zwi¹zany z ciê¿szym przebiegiem choroby, stwierdzonym na podstawie oceny lekarsko-pielêgniarskiej i badania zu¿ycia leków.
Nelson i wsp. [21] starali siê ustaliæ relacje pomiêdzy
uczuleniem i ekspozycj¹ na wziewne alergeny a funkcj¹
p³uc i reaktywnoci¹ oskrzeli u dzieci w³¹czonych do programu CAMP. Co ciekawe, uczulenie na alergeny nie by³o
zwi¹zane z obni¿onymi parametrami wentylacyjnymi, ale
wi¹za³o siê ze zwiêkszon¹ nadreaktywnoci¹ oskrzeli.
Czego dowiedzielimy siê z Programu CAMP?
Istnieje silna bezporednia korelacja pomiêdzy zwiêkszoProgram Leczenia Astmy u Dzieci (the Childhood n¹ wra¿liwoci¹ na metacholinê oraz dodatnimi reakcjaAsthma Management Program  CAMP) zosta³ zaini- mi na alergeny py³ków drzew, chwastów, Alternaria, psa,
cjowany przez NHLBI w 1991 roku. Jego celem by³a kota i pleni, wykazywanych w testach skórnych. Najocena czy przewlek³e d³ugoterminowe leczenie b¹d to wy¿sz¹ korelacjê, zwi¹zan¹ z 20% spadkiem w FEV1 po
wziewnymi steroidami b¹d kontroluj¹cymi wziewnymi metacholinie, obserwowano w przypadku dodatnich telekami niesteroidowymi (nedokromil) mo¿e poprawiæ stów na alergeny psa, Alternaria i kota. U dzieci uczulowskaniki wentylacji w przeci¹gu 4-6 lat leczenia w po- nych na którykolwiek z testowanych aeroalergenów barównaniu z leczeniem objawowym dostosowanym do czê- dano, czy prowokacja z metacholin¹ by³a wykonana
stoci i ciê¿koci objawów (albuterol i w razie konieczno- w trakcie ekspozycji na alergen czy te¿ nie. Dzieci uczuci prednisolon) [19]. Oceniano tak¿e reaktywnoæ oskrze- lone i maj¹ce kontakt z alergenami chwastów i kota wyli, chorobowoæ oraz rozwój fizyczny i psychiczny dzieci. kazywa³y wiêksz¹ nadreaktywnoæ oskrzeli ni¿ dzieci
Ze wzglêdu na obawy, co do wp³ywu wziewnych steroidów uczulone bez ekspozycji. Obserwacje te potwierdzaj¹ istotna liniowy wzrost przeprowadzono dok³adne badania d³u- n¹ rolê, jak¹ pe³ni uczulenie na pewne alergeny w modugoterminowego dzia³ania tych leków, ze szczególnym zwró- lowaniu reaktywnoci oskrzeli. Natomiast uczulenie na
ceniem uwagi na potencjalny efekt supresyjny na wzrost roztocza kurzu domowego lub karaluchów i ekspozycja
koci, gêstoæ koci, dojrzewanie p³ciowe i rozwój zaæmy. na te alergeny nie by³y zwi¹zane ze zwiêkszon¹ reaktywCAMP, program badawczy sponsorowany przez Na- noci¹ na metacholinê.
rodowy Instytut Zdrowia, zosta³ zorganizowany jako wieBadanie kompleksowego zwi¹zku pomiêdzy progreloorodkowe badanie w 8 centrach klinicznych i w Cen- sj¹ choroby a rozwojem psychicznym by³y drugim celem
trum Koordynacji Danych. Pocz¹tkowa 4-6 letnia faza testów psychologicznych. Ocena danych wyjciowych
leczenia wraz z czteromiesiêcznym okresem koñcz¹cym wykaza³a, ¿e zaburzenia psychologiczne i wrodzone upotrwa³a od listopada 1993 do padziernika1999. Cztero i pó³ ledzenie nie wystêpowa³y czêciej w grupie dzieci z ³a-letnie badania kontynuuj¹ce s¹ w toku; zaprojektowano godn¹ i umiarkowan¹ astm¹. Astma umiarkowana i ³aje w celu dalszej oceny wp³ywu okresu intensywnego le- godna mia³y ma³y wp³yw na ¿ycie codzienne dzieci, ale
czenia na d³ugoterminowe parametry  zw³aszcza wen- nie zaburza³y w sposób znacz¹cy ich zdrowia psychicztylacjê i wzrost cia³a (CAMPS).
nego [22]. Wyniki testów postrzegania nie odbiega³y od
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normy dla populacji ogólnej i nie ró¿ni³y siê pomiêdzy grupami dzieci z astm¹ umiarkowan¹ a ³agodn¹; wyniki te
nie mia³y zwi¹zku z cechami astmy, takimi jak parametry
wentylacji i nasilenie objawów [23].
Wyniki badania CAMP: odpowiedzi na najistotniejsze pytania
G³ówne wyniki badañ odpowiadaj¹ na wiele pytañ
o efekty uboczne terapii d³ugoterminowej [24]. Nasuwaj¹ równie¿ wiele w¹tpliwoci, które mog¹ zostaæ rozwiane w dalszych badaniach.
Jaki jest wp³yw leczenia na wzrost p³uc?
Wartoæ FEV1, jako procent wartoci nale¿nej po leku
rozszerzaj¹cym oskrzela, zosta³a wybrana jako parametr
oceny wzrostu p³uc poprzez pomiar maksymalnej pojemnoci p³uc. Wybrano ten parametr, poniewa¿ minimalizuje
on wp³yw skurczu oskrzeli i wykazuje mniejsz¹ zmiennoæ
w czasie ni¿ badanie przed u¿yciem leku rozszerzaj¹cego
oskrzela. Badanie to zaprojektowano w ten sposób, ¿e za
znacz¹c¹ poprawê po terapii mo¿na by³o uznaæ 3,5% ró¿nicê miêdzy grup¹ placebo i grup¹ otrzymuj¹c¹ lek [19].

A

Dwa miesi¹ce po rozpoczêciu leczenia wziewnym
budesonidem FEV1% po leku rozkurczaj¹cym wzros³o
ze 103,2% do 106,8% wartoci nale¿nej, ale wskanik ten
stopniowo spada³ do wartoci 103,8% po zakoñczeniu leczenia (ryc. 3A). W tym czasie FEV1 % po leku rozkurczowym w stosunku do wartoci oczekiwanej nie ró¿ni³
siê istotnie od wartoci w grupie leczonej placebo. Osoby leczone nedokromilem, w trakcie ca³ego okresu leczenia, wykazywa³y podobne wartoci wentylacji jak grupa
przyjmuj¹ca placebo.
Odkrycie, ¿e ani budesonid ani nedokromil nie poprawiaj¹ wentylacji mierzonej jako FEV1% wartoci nale¿nej po leku rozszerzaj¹cym oskrzela by³o zaskoczeniem,
ze wzglêdu na wczeniejsze doniesienia na temat korzystnego wp³ywu terapii steroidami wziewnymi u dzieci [18].
Niemniej wspomniane badanie nie analizowa³o wartoci
FEV1 po leku rozszerzaj¹cym oskrzela. W rzeczywistoci przeprowadzono tylko kilka, o ile jakiekolwiek, badania w astmie dzieciêcej, w których wykorzystywano
wskanik FEV1 po leku rozkurczowym jako g³ówny analizowany parametr. Poniewa¿ spadek FEV1 by³ interpretowany jako wskanik remodeling'u dróg oddechowych,

B

czas (lata)

C

czas (lata)

D

czas (lata)

czas (lata)

Ryc. 3. Wyniki badania CAMP.
A. FEV1 % wartoci nale¿nej po β-mimetyku. Wykres przedstawia zmiany w porozkurczowym FEV1 obserwowane w trakcie
prowadzenia badania. Pocz¹tkowo wyst¹pi³a poprawa porozkurczowego FEV1 u pacjentów leczonych budesonidem, ale po
zakoñczeniu badania nie obserwowano ró¿nic pomiêdzy 3 grupami pacjentów.
B. FEV1% wartoci nale¿nej przed podaniem β-mimetyku. Wykres przedstawia zmiany przedrozkurczowego FEV1. W trakcie
leczenia budesonidem obserwowano umiarkowan¹, ale istotn¹ statystycznie popraw¹ przedrozkurczowego FEV1.
C. Metacholina (mg/ml). Wykres przedstawia zmiany w reaktywnoci oskrzeli na metacholinê. We wszystkich 3 grupach w trakcie
4-6 lat leczenia obserwowano obni¿enie reaktywnoci oskrzeli mierzonej jako wzrost wskanika PC20 po metacholinie. Pacjenci
w³¹czeni do grupy placebo mieli natomiast znacz¹co wiêkszy spadek nadreaktywnoci oskrzeli w stosunku do pacjentów zakwalifikowanych do grupy placebo.
D. Skumulowane prawdopodobieñstwo. Wykres przedstawia krzyw¹ Kaplana-Meiera opisuj¹c¹ skumulowane prawdopodobieñstwo zastosowania doustnego prednisonu w trakcie 4 lat leczenia budesonidem, nedokromilem lub placebo.
Przedruk za zgod¹ z N Eng J Med. 2000;343:1054-63. Copyright 2000 Massachutsetts Medical Society. Wszelkie prawa zastrze¿one
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badania CAMP nasuwaj¹ pytanie, czy remodeling wystêpuje u dzieci w astm¹ ³agodn¹ i umiarkowan¹ i czy
wziewne steroidy wywieraj¹ jakikolwiek wp³yw na zahamowanie tego procesu. Badania wykaza³y, ¿e FEV1 %
wartoci nale¿nej nie spada ani w grupie leczonej placebo ani leczonej wziewnym nedokromilem. Co wiêcej,
przejciowy wzrost porozkurczowego FEV1% po rozpoczêciu leczenia nie wystêpowa³ po zaprzestaniu leczenia
i by³ podobny do obserwowanego w grupie placebo.
Z kilku wzglêdów, wyniki te mog¹ nie odzwierciedlaæ
procesu remodeling'u dróg oddechowych. Po pierwsze
FEV1 mo¿e byæ niewystarczaj¹co czu³ym parametrem
aby s³u¿yæ jako marker remodelingu. Po drugie, wzi¹wszy pod uwagê ¿e projekt badania ogranicza³ udzia³ pacjentów do tych z astm¹ ³agodn¹ i umiarkowan¹, pacjenci
podatni na proces remodeling'u i progresywny spadek
FEV1 mogli zostaæ pominiêci. Po trzecie, redni czas trwania astmy wynosi³ 5 lat i jest mo¿liwe, ¿e najbardziej znacz¹cy wp³yw na FEV1 i remodeling pojawi³ siê ju¿ przed
rozpoczêciem badania; je¿eli hipoteza ta jest prawdziwa,
podkrela to znaczenie wczesnego rozpoznania i wczesnego wdro¿enia leczenia.
Jaki jest wp³yw leczenia na inne parametry czynnoci p³uc?
Inne parametry spirometrii porozkurczowej, w³¹czaj¹c FEV1 (mierzony w litrach), FEV1/FVC, FVC% (wartoci nale¿nej) nie ró¿ni³y siê znacz¹co po zakoñczeniu
leczenia. Natomiast ró¿ni³y siê niektóre parametry wentylacji mierzone przed zastosowaniem leku rozszerzaj¹cego oskrzela. Po zakoñczeniu okresu leczenia wziewnym budesonidem przedrozkurczowy FEV1% wartoci
nale¿nej by³ wy¿szy ni¿ w grupie placebo (2,9 wobec
0,9; p=0,02, ryc. 3B). FEV1%, rozumiany jako wskanik
czynnociowy rednicy dróg oddechowych, by³ wy¿szy ni¿
w grupie placebo. Chocia¿ istotnie statystycznie wy¿sza,
ró¿nica 2,0% w badaniu FEV1% nie jest imponuj¹ca.
Wartoæ przedrozkurczowego FEV1 % by³a wy¿sza
ni¿ w grupie placebo i w grupie leczonej przez 2 pierwsze lata nedokromilem. Grupa leczona wziewnym nedokromilem nie ró¿ni³a siê od grupy placebo w ¿adnym
momencie okresu leczenia, co wskazuje na brak uchwytnego wp³ywu tego leczenia na przedrozkurczowy FEV1%.
Zmiana wskanika FEV1/FVC by³a ni¿sza ni¿ w grupie
placebo (-0,2 wobec -1,8; p=0,001). Dowodzi to, ¿e spadek FEV1/FVC, kolejnego wskanika zwê¿enia oskrzeli,
by³ ni¿szy pod wp³ywem leczenia budesonidem w trakcie
okresu leczenia. Poniewa¿ FEV1 (mierzony w litrach) nie
wykazywa³ ró¿nic pomiêdzy grupami, przyczyn¹ spadku
FEV1/FVC jest raczej zmniejszenie wartoci FVC (mierzonej w litrach) w grupie leczonej budesonidem wziewnym w porównaniu z grup¹ placebo (1,29 wobec 1,35;
p=0,001).
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W przypadku wziewnego nedokromilu, jedyn¹ ró¿nic¹ jak¹ zaobserwowano by³a zmiana wartoci przedrozkurczowego FEV1 (mierzonego w litrach). Rezultat koñcowy wskazuje, ¿e wzrost wskanika po zakoñczeniu leczenia by³ mniejszy w grupie leczonej nedokromilem ni¿
w grupie placebo (0,6 wobec 2,4; p=0,02). Poza tym,
wszystkie wartoci przed i porozkurczowe by³y porównywalne we wszystkich 3 grupach po 4 miesi¹cach po
zakoñczeniu aktywnego leczenia. Oznacza to, ¿e wp³yw
zastosowanego leczenia na parametry wentylacji zanika³
ju¿ po 4 miesi¹cach zaprzestania leczenia.
Jaki jest wp³yw d³ugoterminowego leczenia na nadreaktywnoæ oskrzeli?
Sporód parametrów p³ucnych najbardziej logiczny
i znacz¹cy by³ wp³yw wziewnego budesonidu na nadreaktywnoæ dróg oddechowych (ryc. 3A). Efekt ten by³
obserwowany ju¿ podczas pierwszego pomiaru nadreaktywnoci 8 miesiêcy od zapocz¹tkowania leczenia. Najni¿sza dawka prowokacyjna metacholiny wystarczaj¹ca
do wywo³ania spadku FEV1 o 20% (PC20) po zakoñczeniu leczenia, po kuracji wziewnym budesonidem, by³a 3 razy
wy¿sza ni¿ na pocz¹tku; placebo wywo³a³o 1,9 wzrost
PC20 (p<0,001). Ponownie nie zaobserwowano ró¿nicy
pomiêdzy wziewnym nedokromilem a placebo podczas
ca³ego okresu leczenia.
Chocia¿ spodziewano siê, ¿e po zaprzestaniu leczenia
wziewnym budesonidem wzrost nadreaktywnoci oskrzeli
bêdzie powolny, zaskakuj¹ca by³a obserwacja, ¿e po
4 miesi¹cach po zakoñczeniu leczenia, we wszystkich
3 grupach, stwierdzono porównywalne wartoci wskanika PC20. Tak wiêc nadrreaktywnoæ oskrzeli, bêd¹ca dodatkowym markerem remodeling'u nie jest modyfikowana
w sposób trwa³y przez wziewne glikokorytykosteroidy.
Jaki jest wp³yw leczenia na obraz kliniczny?
Podczas okresu leczenia najbardziej znacz¹cy wp³yw
na przebieg kliniczny obserwowano podczas kuracji
wziewnym budesonidem w porównaniu z placebo.
W przypadku steroidoterapii liczba hospitalizacji (2,5 wobec 4,4 na 100 osobolat; p<0,04), liczba nag³ych wizyt
(12 wobec 22 na 100 osobolat p<0,001) i dawek prednisonu (70 wobec 122 na 100 osobolat p<0,001, ryc. 3D)
by³y istotnie statystycznie ni¿sze (oko³o 45%) ni¿ te, obserwowane w grupie placebo. Równie¿ inne parametry,
takie jak: ni¿szy wskanik objawów (p=0,005), wiêcej dni
w miesi¹cu wolnych od objawów (p=0,01) i mniej inhalacji albuterolu w tygodniu (p<0,001), ró¿ni³y siê od obserwowanych w grupie placebo.
Chocia¿ kilka retrospektywnych badañ epidemiologicznych wykaza³o redukcjê liczby hospitalizacji po kuracji
wziewnym budesonidem [25,26] badanie CAMP jest pierwszym prospektywnym, d³ugoterminowym, randomizowanym
badaniem klinicznym, które wykaza³o zmniejszenie czêstoci
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ciê¿kich zaostrzeñ prowadz¹cych do hospitalizacji, wizyt
w oddzia³ach pomocy doranej i koniecznoci stosowania
steroidoterapii doustnej. W przeciwieñstwie do tych wyników, kuracja wziewnym nedokromilem wp³ynê³a tylko
na redukcjê czêstoci wizyt doranych (16 wobec 22 na
100 osobolat p<0,02) i zmniejszanie liczby cykli prednisolowych (102 wobec 122 na 100 osobolat p<0,01) w porównaniu do grupy placebo.
Czy d³ugofalowe podawanie leku kontroluj¹cego chorobê zmniejsza zapotrzebowanie na dodatkowe leki?
Dwa dodatkowe wskaniki kontroli astmy podczas
okresu leczenia to czas do wyst¹pienia pierwszego (ciê¿kiego) zaostrzenia wymagaj¹cego w³¹czenia prednisonu
oraz okres do momentu koniecznoci w³¹czenia beklometazonu wziewnego. Grupa leczona budesonidem ró¿ni³a siê znacznie od grupy placebo ze wzglêdu na czas,
po którym wyst¹pi³a koniecznoæ zastosowania pierwszego cyklu prednisonu, jak i ze wzglêdu na wielkoæ stosowanej dawki leku (ryc. 3D). Podobnie, czas do momentu
zastosowania wziewnego beklometazonu, a tak¿e procent
pacjentów wymagaj¹cych takiej interwencji, by³ znacz¹co ni¿szy w grupie osób otrzymuj¹cych budesonid. Dla
wszystkich tych wskaników efekty osi¹gane w grupie
osoób leczonych nedokromilem by³y porównywalne z grup¹
z placebo.

wany. Tak wiêc d³ugoterminowa terapia wziewnym budesonidem nie wywar³a d³ugoterminowego efektu supresyjnego na wzrost dzieci. Badacze zaobserwowali krótkotrwa³e zahamowanie wzrostu u dzieci nied³ugo po rozpoczêciu terapii, ale po 2 latach leczenia, zahamowanie
wzrostu nie by³o ju¿ istotne statystycznie.
W badaniu CAMP po ka¿dym okresie leczenia wykonywano pomiary wieku kostnego. Pomiary te ³¹cznie
z pomiarami wzrostu liniowego s³u¿y³y do oszacowania
wzrostu doros³ego pacjenta za pomoc¹ metody Tannera
i wsp. [28]. Wyliczenia wykaza³y, ¿e pacjenci z trzech grup:
budesonidu, placebo i nedokromilu osi¹gn¹ porównywalny wzrost, bez ró¿nic istotnych statystycznie. Wyniki te
potwierdzaj¹ to, co stwierdzono w poprzednich badaniach,
w których czas obserwacji by³ ograniczony maksymalnie
do 1 roku leczenia.
Jaki jest wp³yw leczenia na gêstoæ koci i wzrost cia³a?
Po 4-6 latach obserwacji wzrost gêstoci koci wynosi³ 0,17g/cm2 , co nie odbiega³o od wartoci w grupie
z placebo. Podobnie inne wskaniki wzrostu i rozwoju cia³a
nie ró¿ni³y siê w grupie leczonej wziewnym steroidem lub
nedokromilem a grup¹ z placebo. Obserwacje te odsuwaj¹ obawy, ¿e terapia steroidami mo¿e powodowaæ zmniejszon¹ mineralizacjê koci i opónienie rozwoju p³ciowego.

Jakie s¹ efekty nieporz¹dane zwi¹zane z d³ugoterminowym leczeniem astmy?

Czy wp³ywaj¹ na pojawianie siê zaburzeñ narz¹du
wzroku?

Jaki jest wp³yw ci¹g³ego, d³ugoterminowego leczenia
steroidami wziewnymi na wzrost liniowy?

Pod koniec cyklu leczenia, wykonano fotograficzne
badania soczewek u dzieci. [24]. Jedno z dzieci leczonych budesonidem wykazywa³o niepokoj¹c¹ zaæmê podtorebkow¹ tyln¹, a w badaniu lamp¹ szczelinow¹ stwierdzono nieznaczn¹ zaæmê, której obecnoæ nie wp³ywa³a
na ostroæ widzenia. Ponadto dziecko by³o leczone dodatkowo ogólnie steroidami ze wzglêdu na okresowe ciê¿kie zaostrzenia i otrzymywa³o dodatkowe dawki steroidów wziewnych ze wzglêdu na z³¹ kontrolê astmy. Ogólnie rzecz bior¹c wyniki badañ s¹ zachêcaj¹ce, w wietle
ostatnich doniesieñ z retrospektywnych badañ epidemiologicznych wykazuj¹cych wiêksze ryzyko wyst¹pienia
chorób narz¹du wzroku w grupie doros³ych starszych
pacjentów leczonych d³ugoterminowo du¿ymi dawkami
steroidów wziewnych [29,30].
Podsumowuj¹c, z badañ CAMP wynika, ¿e ani wziewny budesonid ani nedokromil nie wp³ywaj¹ korzystnie na
wzrost p³uc mierzony jako FEV1 wyra¿ony jako procent
wartoci nale¿nej po leku rozszerzaj¹cym oskrzela. Wyniki CAMP dostarczaj¹ szeregu informacji na temat skutków wynikaj¹cych z zastosowania trzech rodzajów terapii i spodziewanego wp³ywu na objawy kliniczne i parametry p³ucne pacjentów leczonych za ich pomoc¹. Pacjenci z grupy otrzymuj¹cej wziewne steroidy byli rzadziej hospitalizowani, rzadziej musieli korzystaæ z pomocy

G³ówn¹ korzyci¹ z wynikaj¹c¹ z d³ugiego okresu
obserwacji pacjentów by³a mo¿liwoæ oszacowania szybkoci i percentylów wzrostu. Okaza³o siê, ¿e redni przyrost wysokoci w grupie leczonej budesonidem wziewnym by³ o 1,1 cm mniejszy ni¿ w grupie z placebo
(p=0,005). Zmiana ta zauwa¿alna by³a g³ównie w pierwszym roku terapii. Do chwili obecnej uwa¿a³o siê ¿e wziewne steroidy mog¹ zmniejszyæ przyrost wzrostu o 1 cm
w ka¿dym roku terapii. Obawiano siê wiêc, ¿e wp³yw na
wzrost mo¿e siê kumulowaæ. Wyniki badania CAMP
wykazuj¹ jednoznacznie, ¿e zmniejszenie szybkoci wzrostu pojawia siê w pierwszym roku leczenia i jest trwa³e,
ale nie progresywne. Dalszych dowodów potwierdzaj¹cych, ¿e zahamowanie wzrostu zwi¹zane ze steroidami
wziewnymi jest przejciowe dostarczaj¹ d³ugoterminowe
badania z Danii [27], opublikowane w tym samym numerze New England Journal of Medicine co raport CAMP.
Agertoft i Pedersen [27] obserwowali wzrost w grupie
142 dzieci z astm¹ ³agodn¹ do umiarkowanej do czasu
osi¹gniêcia wzrostu doros³ego; dzieci przyjmowa³y redni¹ dawkê budesonidu 412 µg/dobê rednio przez 9,2 lat.
Ostateczny wzrost dzieci leczonych d³ugoterminowo
wziewnymi steroidami by³ o 0,3 cm wy¿szy ni¿ oczeki-
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pogotowia i rzadziej wymagali terapii prednisonem i lekami doranymi, co korespondowa³o z redukcj¹ objawów.
Objawy uboczne by³y ograniczone do niewielkiego, przejciowego zmniejszenia szybkoci przyrostu wzrostu podczas pierwszego roku leczenia. Wziewne steroidy s¹ wiêc
bezpieczne i skuteczne w d³ugoterminowej terapii astmy
oskrzelowej u dzieci.
Parametr FEV1 procent wartoci nale¿nej po leku
rozkurczowych zosta³ wybrany jako wskanik poprawy
wentylacji (wzrostu p³uc). Chocia¿ wziewne steroidy powoduj¹ jego przejciowy wzrost, parametr ten obni¿a³ siê
stopniowo do wartoci sprzed rozpoczêcia leczenia w koñcu drugiego roku terapii i nie ró¿ni³ siê od wartoci osi¹ganych w dwóch pozosta³ych grupach. Co wiêcej w grupie leczonej placebo nie obserwowano pogorszenia funkcji
p³uc. Potrzebne s¹ dalsze badania mog¹ce zdefiniowaæ
dok³adne parametry obrazuj¹ce proces remodeling'u oraz
w celu wykazania, czy leczenie mo¿e wp³yn¹æ na naturaln¹ historiê choroby, zw³aszcza u osób obarczonych ryzykiem przewlek³ych nieodwracalnych zmian. Byæ mo¿e
FEV1 procent nie jest wystarczaj¹co czu³y, aby wykryæ
zmiany patologiczne w drogach oddechowych.
Wyniki CAMP podwa¿aj¹ wnioski wysnute z poprzednich, krótkoterminowych badañ, zw³aszcza te dotycz¹ce
funkcji p³uc i parametrów wzrostu. Jest równie¿ jasne, ¿e
leki stosowane w badaniach CAMP nie lecz¹ ca³kowicie
astmy; na tym polu jest jeszcze wiele do zrobienia.
Czy mo¿emy wyci¹gn¹æ wiêcej wniosków z badania
CAMP?
Bogata baza danych CAMP bêdzie poszerzana i analizowana w trakcie kontynuacji badañ (CAMPCS). Dalsze prace bêd¹ dotyczyæ wyodrêbnienia subpopulacji
i okrelenia ich podatnoci na leczenie  np. ocena wp³ywu wieku, p³ci, czasu trwania choroby i rasy bêdzie wykonywana w odniesieniu do parametrów p³uc, cech klinicznych, cech psychospo³ecznych, wzrostu cia³a i rozwoju. W trakcie CAMP prowadzono wiele dodatkowych
badañ które bêd¹ kontynuowane. Prowadzono badania
dodatkowe dotycz¹ce stosowania siê do zaleconej terapii, markerów zapalenia i historii rodzin. CAMPCS jest
w szczególnoci powiêcone ocenie wp³ywu d³ugoterminowej terapii na rozwój i wzrost p³uc. Osoby uczestnicz¹ce w CAMP bêd¹ obserwowane do pónego okresu m³odzieñczego i wczesnego okresu doros³oci w celu okrelenia maksymalnych parametrów wentylacji.
Co dalej?
Badanie CAMP odpowiedzia³o na wiele pytañ dotycz¹cych skutków ci¹g³ej, d³ugoterminowej terapii 3 schematami leczniczymi stosowanymi u dzieci. Chocia¿ wyniki CAMP stosuj¹ siê do dzieci z przewlek³¹ astm¹, nasuwa siê oczywicie pytanie, czy wyniki te mog¹ siê odno-
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siæ do najm³odszych pacjentów. Dodatkowe badania musz¹ zostaæ przeprowadzone w celu rozwa¿enia, jak wp³ywa wczesna interwencja, a tak¿e inne leki, w tym antagonici receptora leukotrienowego, na objawy kliniczne
i naturaln¹ historiê astmy.
Pojawiaj¹ siê obecnie informacje na temat czynników
ryzyka w przewlek³ej astmie [13,14,31]. Potencjaln¹ konsekwencj¹ niedoleczenia mo¿e byæ szybszy spadek parametrów wentylacyjnych ni¿ u pacjentów zdrowych, podobny do obserwowanego w przewlek³ej obturacyjnej
chorobie p³uc i mukowiscydozie. To pogorszenie wentylacji mo¿e mieæ wp³yw na wynik badania spirometrycznego. Oczywicie, pacjenci ró¿ni¹ siê znacznie miêdzy
sob¹ je¿eli chodzi o objawy kliniczne i podatnoæ na spadek parametrów wentylacyjnych.
Rozwa¿a siê czy wczesne w³¹czenie do leczenia
wziewnych steroidów mo¿e zapobiec postêpowi choroby
i zmniejszyæ ryzyko pojawienia siê nieodwracalnych zmian
w drogach oddechowych, które prowadz¹ do przewlek³ych objawów. Badania takie s¹ w toku jako czêæ programu NHLBI Childhood Asthma Research and Education Network.
Z drugiej strony pacjenci z ciê¿k¹ astm¹ wykazuj¹
dowody przewlek³ego zapalenia [32-34]. Ich choroba czêsto zaczyna siê we wczesnym dzieciñstwie. Czy informacja ta sugeruje, ¿e dzieci które maj¹ objawy przewlek³ego zapalenia, pomimo stosowanej terapii przeciwzapalnej s¹ obarczone wiêkszym ryzykiem pogorszenia choroby? Je¿eli tak, to czy ma znaczenie rozpoznanie tych chorych i zastosowanie bardziej efektywnego leczenia w krytycznych momentach pogorszenia? W takim wypadku istotny by³by pomiar nasilenia zapalenia i wykorzystywanie tego
parametru jako dodatkowego kryterium wyboru terapii.
Czy glikokortykosteroidy pozostan¹ podstaw¹ leczenia astmy?
Jednym z najtrudniejszych wyzwañ, z jakimi spotyka
siê lekarz jest wybór leku dla zapocz¹tkowania d³ugofalowego leczenia kontroluj¹cego u dziecka z astm¹ przewlek³¹. Przed podjêciem decyzji nale¿y rozwa¿yæ zarówno
potencjalne korzyci, jak i ryzyko zwi¹zane z stosowaniem ka¿dego leku, dodatkowo nale¿y uwzglêdniæ inne
czynniki takie jak koszt terapii, smak leku, ³atwoæ aplikacji i zaakceptowanie wyboru leku przez pacjenta.
W szeregu badañ udowodniono, ¿e wziewne glikokortykosteroidy poprawiaj¹ kontrolê astmy i redukuj¹ zapalenie tocz¹ce siê w drogach oddechowych. W badaniach porównawczych, steroidy wziewne okazywa³y prawie zawsze sw¹ wy¿szoæ w stosunku do innych leków;
nigdy nie udowodniono, ¿e s¹ mniej skuteczne w kontrolowaniu objawów astmy od niesteroidowych leków przeciwazapalnych, takich jak kromolin, nedokromil, teofilina
czy antagonici leukotrienów [35]. Ponadto wykazano, ¿e
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steroidy wziewne zmniejszaj¹ odk³adanie siê niektórych
sk³adowych tkanek, szczególnie kolagenu i tenascyny,
zwi¹zanych z remodelingiem w drogach oddechowych
[36-38]. β2-agonici adrenergiczni, w³¹cznie z beta-mimetykami d³ugodzia³aj¹cymi, takimi jak salmeterol (stosowany oddzielnie) nie zapobiegaj¹ zapaleniu, ale stosowane w po³¹czeniu z wziewnymi steroidami mog¹ wywo³aæ efekt addytywny i polepszyæ kontrolê astmy [39].
Teofilina i antagonici leukotrienów podobnie jak steroidy,
redukuj¹ stan zapalny w drogach oddechowych, ale nie
ma dostêpnych badañ porównuj¹cych efekt ich dzia³ania
ze steroidami wziewnymi. Teofilina obni¿a liczbê limfocytów, a antagonici leukotrienów zmniejszaj¹ reaktywnoæ oskrzeli na prowokacjê alergenow¹ [40-42]. Mo¿e
byæ to zwi¹zane z ró¿nymi mechanizmami dzia³ania poszczególnych leków kontroluj¹cych astmê. Niektóre leki,
takie jak wziewne steroidy, zmniejszaj¹ syntezê mediatorów zapalnych - leukoterienów i cytokin, wywo³uj¹cych
proces zapalny lub kontroluj¹cych komunikacjê miêdzykomórkow¹.
Wybór terapii pierwszego rzutu w momencie rozpoznania astmy przewlek³ej pozostaje g³ównym problemem
klinicznym. Ogólnie rzecz bior¹c, niesteroidowe leki kontroluj¹ce chorobê np. teofilina, antagonici leukotrienów,
d³ugo dzia³aj¹ce β2-mimetyki, kromglikan i nedokromil,
zarówno ³agodz¹, jak i zapobiegaj¹ wyst¹pieniu objawów
oraz poprawiaj¹ wentylacjê; niemniej zgodnie z dostêpnymi informacjami ich wp³yw na d³ugoterminow¹ kontrolê zapalenia w drogach oddechowych jest s³abiej wyra¿ony w porównaniu do wziewnych steroidów. Pozostaje
pytanie czy stosowanie innych leków kontroluj¹cych astmê w zastêpstwie steroidów wziewnych mo¿e maskowaæ objawy tocz¹cego siê zapalenia i w ten sposób prowadziæ do postêpu choroby i d³ugoterminowego pogorszenia. Trudno jest wiêc dostosowaæ dawki steroidów
wziewnych, bior¹c pod uwagê, ¿e na porednie markery
zapalenia, takie jak parametry wentylacyjne, mo¿na ³atwo wp³yn¹æ za pomoc¹ niesteroidowych leków kontroluj¹cych.
Czy jest szansa na wyleczenie astmy?
Du¿o wysi³ku powiêca siê obecnie zrozumieniu historii naturalnej astmy wieku dzieciêcego. Chocia¿ wydaje siê jasne, ¿e pacjenci z astm¹ s¹ bardziej podatni na

szybsze upoledzenie funkcji p³uc ni¿ osoby zdrowe, jest
obecnie oczywistym, ¿e pogorszenie to mo¿e nastêpowaæ
z ró¿n¹ szybkoci¹ u ró¿nych osób. D³ugofalowe badania
rozpoczynane na wczesnym etapie rozwoju astmy pomog¹ ostatecznie stwierdziæ, czy funkcja p³uc pogarsza siê
szybko na pocz¹tku choroby a potem nastêpuje powolny
spadek parametrów p³ucnych, czy te¿ spadek ten jest
wzglêdnie sta³y w czasie, lub te¿ czy obie sytuacje (a mo¿e
ca³kiem inne) mog¹ siê zdarzyæ.
Wczesne wyk³adniki astmy, takie jak nasilone objawy
lub upoledzenie funkcji p³uc u dzieci mog¹ sk³aniaæ do
wczeniejszej interwencji. W wyniku w³aciwego dzia³ania, choroba, mo¿e byæ kontrolowana czyli, w pewnym
sensie mo¿e zostaæ osi¹gniêty stan remisji lub wyleczenia. Obecnie koncentrujemy siê na badaniach porównawczych wziewnych steroidów i antagonistów leukotrienów, ale byæ mo¿e ¿adne z tych leków nie s¹ w stanie
zapobiec postêpowi choroby. W zwi¹zku ze zró¿nicowan¹ podatnoci¹ na leki poszczególnych pacjentów pojawi³
siê nowy obszar badañ genetycznych  farmakogenetyka [43-51]. Prowadzone s¹ badania NHLBI Childhood
Asthma Research and Education (CARE) Network dotycz¹ce odpowiedzi na wziewne steroidy i antagonistów
leukotrienów, w odniesieniu do charakterystyki astmy i potencjalnie w odniesieniu do genetyki. Coraz istotniejsze
staje siê okrelenie, którzy pacjenci s¹ bardziej podatni na
rozwój przewlek³ej astmy, ciê¿kich zaostrzeñ lub ciê¿kiej
przewlek³ej astmy wymagaj¹cej zintensyfikowanego leczenia oraz wyodrêbnienie grupy pacjentów z astm¹ nie
wra¿liw¹ na glikokortykosteroidy lub nie wymagaj¹c¹ glikokorytkosteroidów. Zaawansowanie badañ nad zwi¹zkami genetycznymi pozwoli byæ mo¿e lepiej zdefiniowaæ
grupy pacjentów, a co za tym idzie zindywidualizowaæ leczenie.
Postêp dokonuje siê tak¿e w rozpoznawaniu znacz¹cych alergenów i w metodach kontroli rodowiska. Dodatkowo pojawiaj¹ siê nowe obiecuj¹ce grupy lekówprzyk³adowo antagonici cytokin, anty-IgE i antagonici
cz¹steczek adhezyjnych. Ka¿dy z tych leków potencjalnie mo¿e byæ u¿yty w terapii astmy, ale miejsce ich w schematach leczniczych musi dopiero zostaæ okrelone. Tak wiêc
pojawi³o siê kilka czynników które u³atwi¹ postêpy w leczeniu, a zatem przysz³oæ rysuje siê bardzo interesuj¹co.
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