
5SZKOLENIE PODYPLOMOWE

Leczenie astmy oskrzelowej u dzieci
The treatment of bronchial asthma in children

JOANNA JAWORSKA, JOANNA LANGE, MAREK KULUS

Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM

Adres do korespondencji / Address for correspondence
Joanna Jaworska
Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Marek Kulus
SPDSK, ul. Działdowska 1/3, 01-184 Warszawa
e-mail: jawasia@o2.pl

© Alergia Astma Immunologia 2010, 15 (1): 5-18
www.alergia-astma-immunologia.eu

Przyjęto do druku: 18.02.2010

Streszczenie

Astma oskrzelowa jest chorobą zapalną układu oddechowego. Po-
mimo że to najczęstsze przewlekłe schorzenie wieku dziecięcego, 
jej rozpoznanie i leczenie, zwłaszcza u najmłodszych dzieci, stanowi 
w dalszym ciągu duże wyzwanie dla pediatrów. Niestety, podstawy na-
ukowe wielu aspektów astmy dziecięcej, w tym strategii terapeutycz-
nych, są ograniczone ze względu na stosunkowo małą ilość wiarygod-
nych badań przeprowadzanych w najmłodszych grupach wiekowych. 
Wobec tego w ciągu kilku ostatnich lat światowe gremia naukowe, 
zajmujące się tą problematyką, opracowały raporty zawierające podsu-
mowanie aktualnej wiedzy oraz wytyczne z niej wynikające. Opierano 
się przy tym na dostępnej literaturze, ekstrapolowano dane z badań 
przeprowadzanych wśród starszych dzieci i dorosłych oraz zasięgano 
opinii ekspertów. W niniejszej pracy przedstawiono zasady leczenia 
astmy oskrzelowej u dzieci w oparciu o: najnowszy raport Światowej 
Inicjatywy Zwalczania Astmy (GINA 2009), konsensus PRACTALL (2008) 
oraz raport zespołu amerykańskich ekspertów – EPR3 (2007). Uwzględ-
niono również stanowisko Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa 
Alergologicznego. 
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Summary

Bronchial asthma is an inflammatory disease of respiratory system. 
Despite the fact that it is the most common chronic disorder of child-
hood, the diagnosis and management of bronchial asthma, especially 
in the youngest children, remain a challenge for pediatricians. Unfor-
tunately, the evidence base of numerous aspects of pediatric asthma, 
including therapeutic strategies, is limited due to a relatively small 
amount of reliable trials in the youngest age groups. As a result, du-
ring the last few years, the world scientific boards dealing with this 
issue, have worked out reports containing the summary of current 
knowledge and guidelines. They were based on the available publica-
tions, extrapolated data from trials conducted in older children and 
adults, and on experts’ opinions. This paper summarizes the princi-
ples of pediatric asthma treatment based on: the newest report of 
Global Initiative for Asthma (GINA 2009), PRACTALL consensus report 
(2008) and the report of American experts – EPR3 (2007). The stand 
of Pediatric Section of Polish Allergy Society was also considered.
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Wstęp

Astma oskrzelowa jest najczęstszą przewlekłą chorobą 
zapalną dróg oddechowych. Znajomość prawidłowego 
leczenia, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, pozwala 
nie tylko skutecznie kontrolować jej przebieg, ale również 
zapobiegać zaostrzeniom. 

Według GINA [1] cele leczenia astmy są następujące: 

• osiągnięcie i utrzymanie kontroli objawów,

• zapobieganie zaostrzeniom astmy,

• utrzymywanie wydolności układu oddechowego na 
poziomie jak najbardziej zbliżonym do prawidłowego,

• utrzymanie normalnej aktywności życiowej, w tym 
zdolności podejmowania wysiłków fizycznych,

• niedopuszczenie do nieodwracalnego ograniczenia 
przepływu powietrza przez drogi oddechowe,

• unikanie niepożądanych skutków stosowanych leków,

• niedopuszczenie do zgonu z powodu astmy.

Zgodnie z konsensusem PRACTALL na leczenie astmy 
składają się: wyeliminowanie lub zmniejszenie narażenia 
na czynniki uczulające drogi oddechowe, edukacja pacjen-
tów i ich rodziców/opiekunów (leczenie niefarmakologicz-
ne) oraz odpowiednia farmakoterapia [2]. W niektórych 
przypadkach dobre rezultaty może przynosić zastosowa-
nie immunoterapii.
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Czynnik uczulający Metoda zmniejszenia ekspozycji

zwierzęta z sierścią – usunięcie zwierzęcia z mieszkania 
– dokładne wyczyszczenie domu (stosowanie filtrów HEPA), 

szczególnie dywanów i innych powierzchni które mogą 
magazynować sierść [D]

roztocze kurzu domowego – pranie pościeli oraz ubrań w gorącej wodzie 1x/1-2 tygodnie
– mrożenie pluszaków i innych zabawek magazynujących kurz 1x/

tydzień 
– zmniejszenie wilgotności pomieszczeń 
– dokładne sprzątanie domu
– usunięcie dywanów, wykładzin, firan, zasłon
– stosowanie pokrowców z materiałów nieprzepuszczalnych dla 

alergenów [B]

karaluchy – uszczelnienie szpar w ścianach i w podłodze
– zmniejszenie dostępu do żywności
– zmniejszenie wilgotności
– dokładne sprzątanie domu 
– stosowanie środków chemicznych i pułapek [C]

zarodniki grzybów (przede wszystkim pleśni) – usunięcie przedmiotów, na których gromadzą się zarodniki 
(np. kwiatów doniczkowych) 

– zmniejszenie wilgotności 
– stosowanie filtrów HEPA 
– mycie powierzchni słabym roztworem wybielacza 
– ograniczenie czasu przechowywania żywności 
– regularne usuwanie odpadków

pyłki roślin – zamykanie okien, wietrzenie w godzinach nocnych
– używanie filtrów powietrza
– unikanie wychodzenia z domu w godzinach największego pylenia
– podróżowanie samochodem z klimatyzacją
– noszenie okularów ochronnych
– przemywanie oczu i nosa oraz zmiana odzieży po pobycie na 

zewnątrz w okresie pylenia

alergeny pokarmowe – dieta eliminacyjna [D]

leki – zakaz stosowania [A]

dym tytoniowy – wyeliminowanie z otoczenia pacjenta

otyłość – zmniejszenie masy ciała [B]

zakażenia – szczepienie przeciwko grypie [D]
– ochrona przed innymi zakażeniami

stres emocjonalny – łagodzenie (w miarę możliwości)
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Leczenie niefarmakologiczne
Eliminacja czynników przyczynowych

Istotnym elementem terapii astmy oskrzelowej jest 
eliminacja lub ograniczenie wpływu czynników przyczy-
nowych. Zalecane postępowanie w przypadku poszcze-
gólnych czynników przedstawiono w tabeli I, podając 
w nawiasach stopień wiarygodności danych za nimi prze-
mawiających. 

Edukacja

Według stanowiska Sekcji Pediatrycznej Polskiego To-
warzystwa Alergologicznego skuteczność leczenia astmy 
zależy przede wszystkim od edukacji i ścisłej współpracy 
z pacjentami i ich rodzicami [3]. Skuteczność programów 
edukacyjnych jest sprawdzona – międzynarodowe zalece-
nia umieściły ją w kategorii A medycyny opartej na dowo-
dach [4]. Cele edukacji są następujące:

Tabela I. Metody zmniejszenia zakażenia na czynniki uczulające drogi oddechowe 
W nawiasach podano kategorie wiarygodności zaleceń: A) badania z randomizacją, liczne dane pochodzą z prawidłowo zaplanowanych ba-
dań z randomizacją; B) badania z randomizacją, nieliczne dane pochodzą z badań interwencyjnych przeprowadzonych w niewielkich grupach 
chorych; C) badania bez randomizacji oraz obserwacyjne; D) uzgodniona opinia grupy ekspertów.
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• zrozumienie mechanizmu choroby i czynników wpły-
wających na jej przebieg,

• przedstawienie sposobów unikania alergenów i innych 
czynników wywołujących objawy,

• zapoznanie chorego i/lub rodzica z planem leczenia 
przewlekłego i interwencyjnego z naciskiem na istot-
ność regularnego długotrwałego leczenia mimo braku 
objawów klinicznych,

• nauka samooceny (oceny dokonanej przez opiekunów 
dziecka) stopnia ciężkości choroby, wczesnego rozpo-
znawania objawów zaostrzenia i sposobów postępo-
wania w takich sytuacjach,

• nauka techniki inhalacji.

Podstawę szkolenia stanowi indywidualny kontakt leka-
rzy, pielęgniarek lub edukatorów z chorym dzieckiem i jego 
opiekunami. Szkolenie powinno się odbywać bezpośrednio 
po rozpoznaniu choroby oraz podczas kolejnych wizyt kon-
trolnych. Zarówno wytyczne europejskie, jak i amerykańskie 
podkreślają wartość pisemnej formy udzielania informacji, 
w tym dostarczenie planu leczenia przewlekłego, jak również 
instruktażu postępowania w zaostrzeniach. Należy pamiętać 
o dostosowaniu sposobu przekazu informacji do wieku pa-
cjenta. Ułatwieniem są zamieszczone na stronie internetowej 
GINA materiały edukacyjne dla dzieci [5]. Dobre uzupełnienie 
szkolenia indywidualnego stanowią tzw. szkoły astmatyków. 
Obiecujące wyniki osiągano również dzięki wprowadzeniu 
programu edukacyjnego do szkół [6].

Zalecenia PRACTALL rozszerzają grupy docelowe pro-
gramów edukacyjnych o lekarzy pierwszego kontaktu, 
pielęgniarki i farmaceutów, osoby opiekujące się dziećmi 
w przedszkolach i szkołach oraz polityków zajmujących się 
problemami zdrowia. 

Leczenie farmakologiczne
Podstawowym celem farmakologicznego leczenia ast-

my oskrzelowej jest długoterminowe podawanie leków 
o działaniu przeciwzapalnym. Takie postępowanie ogra-
nicza proces zapalny leżący u podstaw patogenetycznych 
tej choroby. Jednocześnie zmienność objawów w czasie, 
związana z okresowym pojawianiem się zaostrzeń, zmusza 
do stosowania leków rozszerzających drogi oddechowe 
o natychmiastowym działaniu. Leki stosowane w terapii 
astmy oskrzelowej dzielimy na dwie zasadnicze grupy.

1. Leki kontrolujące przebieg choroby:
a) glikokortykosteroidy wziewne (GKSw) 

Są lekami pierwszego rzutu, niezależnie od wieku pacjen-
ta. Zmniejszają częstość i stopień ciężkości objawów, zużycie 
leków interwencyjnych oraz częstość zaostrzeń [A]. Powinny 
być stosowane przy rozpoczynaniu leczenia. Atopia oraz 
upośledzona funkcja płuc zapowiadają dobrą odpowiedź 
na leki z tej grupy. W przypadku braku kontroli astmy po 
2-3 miesiącach od rozpoczęcia leczenia małą dawką GKSw, 
należy przeanalizować przyczyny słabej kontroli oraz zwięk-
szyć dawkę GKSw albo włączyć do leczenia LTRA lub LABAw. 
Efekt terapeutyczny leczenia GKSw utrzymuje się tak długo, 
jak długo jest stosowane leczenie [B]. Bezpieczeństwo stoso-
wania GKSw zostało przebadane zanalizowane początkowo 
przede wszystkim u dzieci starszych. Stopniowo uzyskano 

dane potwierdzające bezpieczeństwo stosowania niskich 
dawek również u dzieci poniżej 5. roku życia [A]. Miejscowe 
działania uboczne, takie jak chrypka i pleśniawica jamy ust-
nej, mogą występować u dzieci, szczególnie jeśli rodzice nie 
zostali poinformowani o prawidłowym sposobie podawania 
leku lub nie stosują się do zaleceń. Stosowanie wysokich 
dawek może wpływać na wysokość ciała oraz oś podwzgó-
rze-przysadka-nadnercza. Wykazano także, że steroidy mogą 
wpływać na tempo wzrostu u dzieci w ciągu kilku pierwszych 
tygodni leczenia, nawet jeśli są stosowane w niskich dawkach. 
Najczęściej jest to efekt przejściowy, na który dodatkowo 
mają wpływ: podatność osobnicza, sposób podania, dawka 
i rodzaj preparatu. Obserwowane opóźnienie nie wpływa na 
ostateczną wysokość ciała, która znajdzie się w genetycznie 
uwarunkowanych granicach. 

b) leki przeciwleukotrienowe (LTRA) 

LTRA stanowią leczenie alternatywne w stosunku do 
glikokortykosteroidów wziewnych dla pacjentów, którzy 
nie chcą lub nie mogą przyjmować GKSw. Wiek poniżej 
10. roku życia oraz wysoki poziom leukotrienów w moczu 
prognozują dobrą odpowiedź na tę grupę leków. Są one 
przydatne również w kombinacji z GKSw ze względu na 
komplementarne mechanizmy działania. Częstość wystę-
powania objawów niepożądanych jest zbliżona do place-
bo [7]. Korzyści z ich stosowania udowodniono już w gru-
pie dzieci 6-miesięcznych. Mogą być skuteczne również 
u dzieci poniżej 5. roku życia z nawracającymi epizodami 
świszczącego oddechu na podłożu infekcji wirusowych.  

c) długodziałające beta-mimetyki wziewne (LABAw)

Stosowane są przede wszystkim jako leki dodatkowe do-
dawane do GKSw w terapii astmy źle kontrolowanej. U dzieci, 
ze względu na niewielką ilość badań, zalecana jest ostrożność 
w podejmowaniu decyzji o włączeniu ich do leczenia. Nie 
powinny być nigdy stosowanie w monoterapii. U dzieci 
powyżej 5. roku życia w uzasadnionych przypadkach można 
stosować preparaty złożone (GKSw i LABAw). 

d) teofilina 

Metyloksantyny należą do grupy leków stosowanych 
w 3. stopniu leczenia astmy oskrzelowej. Udowodniono 
ich skuteczność u dzieci, u których nie można osiągnąć 
kontroli, stosując GKSw, LTRA i LABAw. Istotną wadą teofi-
liny jest jednak wąski indeks terapeutyczny oraz osobnicza 
zmienność metabolizmu. Zmusza to do kontroli poziomu 
leku we krwi. 

e) kromoglikany

Obecnie w większości opracowań mają marginalne zna-
czenie. Według wielu ocen ich skuteczność porównywalna 
jest z placebo. 

f) przeciwciała anty-IgE (omalizumab)

Przeciwciała anty-IgE stosowane są u dzieci powyżej 
12. roku życia z astmą oskrzelową źle kontrolowaną po-
mimo prawidłowego leczenia oraz z udowodnioną alergią 
IgE-zależną.

g) glikokortykosteroidy systemowe (GKSs) 

Ze względu na efekty uboczne związane z długotrwałym 
stosowaniem tej grupy leków, ich zastosowanie u najmłod-
szych dzieci należy ograniczyć do leczenia zaostrzeń astmy. 
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Wskazaniem do włączenia do leczenia GKS jest ciężka 
astma, której kontroli nie da się osiągnąć za pomocą in-
nych grup leków. Należy podjąć działania mające na celu 
zminimalizowanie działań niepożądanych. W zaostrze-
niach preferowana jest doustna droga podania (lepsza od 
pozajelitowej) ze względu na mniejszy efekt mineraloko-
tykotropowy, relatywnie krótki czas wchłaniania, mniejszy 
wpływ na mięśnie prążkowane i większą elastyczność 
w dawkowaniu, co pozwala na osiągnięcie kontroli za po-
mocą mniejszych dawek.

2. Leki interwencyjne
a) krótkodziałające beta-mimetyki wziewne (SABAw)

SABAw należą do najkuteczniejszych leków rozszerzają-
cych oskrzela. Są lekami z wyboru – niezależnie od wieku – 
w astmie sporadycznej i w zaostrzeniach choroby. Znalazły 
zastosowanie w zapobieganiu powysiłkowemu skurczowi 
oskrzeli. Stopień użycia tych leków stanowi czuły wskaźnik 
stopnia kontroli astmy. Zakres bezpiecznych dawek jest 
szeroki, a ustalenie optymalnej dawki dla danego pacjenta 
może być trudne. Zalecane jest stosowanie najmniejszej 
skutecznej dawki, która zapewnia odpowiednią kontrolę, 
przy jednocześnie minimalnym zakresie działań niepo-
żądanych. Najczęściej używanym lekiem z tej grupy jest 
salbutamol, charakteryzujący się dobrym profilem bezpie-
czeństwa i znaczącą skutecznością u dzieci najmłodszych. 
Leki z tej grupy są bezpieczne, jeśli są stosowane spora-
dycznie, choć zawsze należy pamiętać o potencjalnym 
ryzyku wystąpienia hipokaliemii i drżeń mięśniowych. 

b) bromek ipratropium

Jest to jedyny (poza SABAw) lek rozszerzający oskrzela 
o znaczeniu klinicznym. Zastosowanie go w kombinacji z beta-
mimetykiem w ramach leczenia uzupełniającego, w zaostrze-
niach astmy daje dobre efekty u dzieci. U tych poniżej 2. roku 
życia wyniki badań nie są już tak przekonujące.

c) glikokortykosteroidy systemowe (GKSs) 

Glikokortykosteroidy podawane systemowo odgrywają 
ważną rolę w leczeniu ciężkich zaostrzeń astmy, ponieważ 
zapobiegają progresji zaostrzenia i zmniejszają koniecz-
ność przenoszenia pacjentów do oddziałów intensywnej 
opieki medycznej. 

d) teofilina o szybkim uwalnianiu

Rola teofiliny w leczeniu zaostrzeń astmy pozostaje 
kontrowersyjna, m.in. ze względu na możliwość wystąpie-
nia groźnych objawów niepożądanych. 

e) krótkodziałające beta-mimetyki systemowe (SABAs) 

Stosowane są bardzo rzadko – najczęściej wtedy, gdy 
chory nie może stosować leków wziewnie.

Drogi podawania leków
Niezależnie od wieku preferowaną drogą podaży le-

ków w leczeniu astmy oskrzelowej jest droga wziewna. 
Pozwala ona na osiągnięcie optymalnego stężenia tera-
peutycznego leków in situ, jednocześnie minimalizując 
ogólnoustrojowe objawy niepożądane. Techniki inhalacyj-
ne pozwalają na odpowiednie ich dostosowanie do wieku 
i możliwości świadomej współpracy dziecka. Zestawienie 
znajduje się w tabeli II. 

Kontrola astmy
Według raportu GINA 2009 kontrolę astmy można 

osiągnąć u większości dzieci w wieku 5 lat i młodszych, 
stosując się do planu leczenia przewlekłego i interwen-
cyjnego. Dla dzieci poniżej 5. roku życia, u których nie 
można przeprowadzać wiarygodnych pomiarów funkcji 
płuc, kontrola astmy, oparta na ocenie objawów ze strony 
układu oddechowego, okazała się równie skuteczna jak 
ta stosowana u starszych pacjentów (oparta na kontroli 
pomiarów funkcji płuc) [B]. Kryteria kontroli astmy u dzieci 
w wieku lat 5 i poniżej przedstawiono w tabeli III. 

Kryteria kontroli astmy u dzieci starszych i dorosłych 
obejmują (oprócz wymienionych w tabeli III): badania 
czynnościowe (w astmie dobrze kontrolowanej – prawi-
dłowe, w astmie częściowo lub źle kontrolowanej poniżej 
80% wartości należnej lub własnego najlepszego wyniku 
pacjenta) oraz częstość występowania zaostrzeń (w ast-
mie źle kontrolowanej min. 1x w tygodniu, w astmie czę-
ściowo kontrolowanej 1x w roku lub więcej, ale rzadziej 
niż w astmie źle kontrolowanej). 

Strategia leczenia
Opracowując plan leczenia dziecka z astmą oskrzelową, 

należy kierować się przede wszystkim kryteriami kontroli 
przebiegu choroby. Zgodnie z zaleceniami GINA stałe le-
czenie przeciwzapalne wprowadza się u dzieci, które nie 
spełniają kryteriów astmy kontrolowanej (patrz tabela III). 
Według wytycznych PRACTALL rozpoznanie astmy u dzieci 
poniżej 2. roku życia, upoważniające do włączenia lecze-
nia, należy rozważać wówczas, gdy udokumentowano 
więcej niż 3 epizody nawracających obturacji oskrzeli 
w ciągu kolejnych 6 miesięcy.

EPR3 [8] natomiast zaleca rozpoczęcie długotrwałej 
terapii kontrolującej przebieg choroby w następujących 
przypadkach (zalecenia dotyczą dzieci w wieku 0-4 lat):

• 4 lub więcej epizodów świszczącego oddechu w ciągu 
ostatniego roku, które trwały minimum 1 dzień i zabu-
rzały sen; oraz u dzieci, u których stwierdzono ponadto 
jedno z poniższych:  

a) rodzice z dodatnim wywiadem w kierunku astmy, 
potwierdzone przez lekarza atopowe zapalenie skóry 
lub udowodnione uczulenie na alergeny wziewne

lub dwa z poniższych:

b) udowodniona alergia pokarmowa, eozynofilia krwi 
obwodowej ≥4%, epizody świszczącego oddechu 
niezwiązane z przeziębieniem [A]

• należy rozważyć u dzieci, które stale wymagają leczenia 
objawowego przez więcej niż 2 dni w tygodniu w okre-
sie dłuższym niż miesiąc [D]

• należy rozważyć u dzieci, u których stwierdzono 2 za-
ostrzenia wymagające podaży GKSs w ciągu ostatnich 
6 miesięcy [D]

• można rozważyć stosowanie tylko w okresach, w któ-
rych jest zwiększone ryzyko występowania objawów 
u danego dziecka [D]
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Cecha Astma kontrolowana
(wszystkie 

z poniższych)

Astma częściowo 
kontrolowana

(jedna z wymienionych)

Astma źle kontrolowana
(cechy astmy częściowo 

kontrolowanej – 3 lub więcej 
w ciągu tygodnia)

objawy w ciągu 
dnia: świsty, 
kaszel, trudności 
w oddychaniu

nie (rzadziej niż 2x /tydz., 
krótkotrwałe i bardzo 
szybko ustępujące 
po zastosowaniu 
krótkodziałających 
bronchodilatatorów)

częściej niż 2x/tydz. 
(krótkotrwałe i bardzo 
szybko ustępujące 
po zastosowaniu 
krótkodziałających 
bronchodilatatorów)

częściej niż 2x/tydz. 
(trwające minuty lub godziny 
bądź nawracające, ale częściowo 
lub zupełnie ustępujące po 
zastosowaniu krótkodziałających 
bronchodilatatorów)

ograniczenie 
aktywności 

nie tak (kaszel, świsty lub 
trudności w oddychaniu 
podczas wysiłku – aktywnej 
zabawy lub śmiechu)

tak (kaszel, świsty lub trudności 
w oddychaniu podczas wysiłku 
– aktywnej zabawy lub śmiechu)

objawy nocne nie tak (kaszel podczas snu lub 
wybudzające ze snu: kaszel, 
świsty, trudności 
z oddychaniem)

tak (kaszel podczas snu lub 
wybudzające ze snu: kaszel, 
świsty, trudności 
z oddychaniem)

konieczność 
zastosowania 
doraźnie leków 
rozszerzających 
oskrzela

2 dni w tygodniu >2 dni w tygodniu >2 dni w tygodniu

Wiek Preferowana technika Alternatywna technika

<4. r.ż. pMDI z odpowiednią komorą inhalacyjną 
i maską twarzową 

nebulizator z maską twarzową

4.-5. r.ż. pMDI z odpowiednią komorą inhalacyjną 
i ustnikiem

pMDI z odpowiednią komorą inhalacyjną 
i maską twarzową (wyjątkowo) lub 
nebulizator z ustnikiem 

>5. r.ż. DPI lub pMDI inicjowany wdechem lub 
pMDI z komorą inhalacyjną i ustnikiem

nebulizator z ustnikiem 

pMDI – inhalator ciśnieniowy
DPI – inhalator suchego proszku

Jaworska J i wsp. Leczenie astmy oskrzelowej u dzieci

Tabela II. Wybór techniki inhalacyjnej w zależności od wieku pacjenta (według GINA 2009, w modyfikacji własnej)

Tabela III. Kryteria kontroli astmy u dzieci w wieku 5 lat i poniżej (według GINA 2009)
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Wybór sposobu leczenia
W leczeniu wstępnym preferowaną grupą leków, nie-

zależnie od wieku, są GKSw podawane codziennie [A]. 
Dawki tych leków określane jako niskie, średnie i wysokie 
przedstawiono w tabeli IV. Alternatywnie w monoterapii 
można stosować również LTRA. 

Schemat leczenia dzieci po ukończeniu 5. roku życia jest 
taki sam jak u młodzieży i dorosłych.

Dostosowanie intensywności leczenia do przebie-
gu choroby

Astma jest chorobą o bardzo zmiennym przebiegu, 
stąd konieczność systematycznej kontroli efektywności 
stosowanego leczenia oraz dostosowania jego intensyw-
ności do potrzeb danego pacjenta. Konsensus PRACTALL 
proponuje uproszczony algorytm postępowania u dzieci 
w wieku 2-5 lat (ryc. 1). 

Jeśli podwojenie początkowej dawki GKSw nie daje 
oczekiwanych rezultatów, należy ponownie rozważyć, czy 
pacjent/opiekunowie stosują się do zaleceń (zarówno do-
tyczących unikania ekspozycji na czynniki wywołujące, jak 
i dotyczące farmakoterapii, w tym prawidłowej techniki 
inhalacji). U dzieci poniżej 5. roku życia nie ustalono, jakie 
dalsze leczenie jest najbardziej skuteczne. Należy wziąć 
pod uwagę dalsze zwiększanie dobowej dawki GKSw, 
(np. poprzez zwiększenie częstości podawania), dodanie 
LTRA bądź teofiliny oraz włączenie GKS doustnych w ni-
skich dawkach. 

Intensyfikacja leczenia u dzieci starszych
Aby określić zasady wyboru leków w zależności od 

stopnia kontroli astmy i od dotychczasowego leczenia, 
wyróżniono 5 stopni leczenia, które odzwierciedlają 
jego intensywność. Szczegółowy ich opis przedstawiono 
w tabeli V. 

Lek Dawka mała (µg) Dawka średnia (µg) Dawka duża (µg)
budezonid 100-200 >200-400 >400 
budezonid w nebulizacji 250-500 >500-1000 >1000 
dipropionian
beklometazonu

100-200 >200-400 >400 

flutikazon 100-200 >200-500 >500 
pirośluzan mometazonu * 100-200 >200-400 >400
*nie przebadano u dzieci<5r.ż.
małe dawki dla dzieci poniżej 5. r.ż. podano pogrubioną czcionką

Ryc. 1. Algorytm leczenia farmakologicznego astmy u dzieci >2 r.ż. (według PRACTALL 2008)

Tabela IV. Równoważne dawki dobowe GKSw dla dzieci
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Stopień 1 SABAw doraźnie

Stopień 2 Stopień 1 + GKSw w małej dawce, alternatywnie LTRA

Stopień 3 Stopień 1 + GKSw w małej dawce + LABA *

alternatywnie: – GKSw w średniej lub dużej dawce 

                       – GKSw w małej dawce + LTRA

                       – GKSw w małej dawce + teofilina o przedłużonym uwalnianiu

Stopień 4 Stopień 1 + GKSw w średniej lub dużej dawce + LABA

alternatywnie: – GKSw w dużej dawce + LABA + LTRA

                       – GKSw w dużej dawce + LABA + teofilina o przedłużonym uwalnianiu

                       – GKSw w średniej lub dużej dawce + LTRA

Stopień 5 Stopień 4 + GKS p.o. (najmniejsza skuteczna dawka) i/lub p/ciało p/IgE

Pogrubioną czcionką podano leczenie preferowane (pierwszego rzutu).
*U dzieci preferowanym leczeniem jest GKSw w średniej dawce.
Niezależnie od stopnia leczenia należy zawsze pamiętać o kontroli czynników środowiskowych oraz edukacji.
SABAw – krótkodziałające beta-mimetyki wziewne, GKSw – glikokortykosteroidy wziewne, LTRA – leki przeciwleukotrienowe, LABA 
– długodziałające beta-mimetyki

Leczenie zapewniające kontrolę astmy Zmniejszenie intensywności leczenia
GKSw w małej dawce zmienić dawkowanie na raz dziennie [A]
GKSw w średniej lub dużej dawce zredukować dawkę o 50% co 3 miesiące [B]
GKSw + LABA zmniejszyć dawkę GKSw o ok. 50% i utrzymać dawkę LABA [B]

jeśli kontrola będzie utrzymana – dalej zmniejszać dawkę GKS aż do 
małej, LABA można odstawić [D]
alternatywnie:
   – dawkować leki tylko raz dziennie
albo
   – odstawić LABA na wcześniejszym stopniu i pozostawić GKSw 
      w tej samej dawce [B]

GKSw w połączeniu z innym niż LABA
lekiem kontrolującym

zmniejszyć dawkę GKS o 50% aż do małej dawki; następnie kończy się 
leczenie skojarzone w sposób opisany powyżej [D]

GKSw – glikokortykosteroidy wziewne, LABA – długodziałające beta-mimetyki

W razie nasilenia objawów astmy można zastosować: 

1) SABAw – zapewni przejściową poprawę do czasu znik-
nięcia przyczyny nasilenia objawów. Jeśli intensywniejsze 
leczenie doraźne jest konieczne przez więcej niż 1-2 dni, 
trzeba przeanalizować leczenie kontrolujące i rozważyć 
jego intensyfikację. 

2) GKSw w dawce zwiększonej co najmniej 4-krotnie, 
przez 7-14 dni, jest równie skuteczny jak krótkotrwałe 
leczenie GKS doustnym (przebadane u dorosłych [A]). 

3) GKSw w połączeniu z szybko i długo działającym beta-mi-
metykiem wziewnym (formoterolem) w jednym inhalato-
rze, w celu jednoczesnego znoszenia objawów i uzyskania 
kontroli astmy (leczenie to nie zostało jednak wystarczają-
co przebadane i nie jest zalecane u dzieci ≤5. roku życia). 

Leczenie zaostrzenia zostało opisane poniżej. Po opa-
nowaniu zaostrzenia zwykle można podjąć leczenie pod-
trzymujące na poziomie sprzed zaostrzenia. Jeśli natomiast 

zaostrzenie było efektem stopniowej utraty kontroli cho-
roby, może to świadczyć o niewystarczającej skuteczności 
dotychczasowego leczenia przewlekłego. W takiej sytuacji 
trzeba rozważyć możliwe przyczyny nieskuteczności i stop-
niowe intensyfikowanie leczenia. 

Zmniejszenie intensywności leczenia
Niewiele jest danych z badań eksperymentalnych 

dotyczących optymalnego czasu, kolejności czy zakresu 
zmniejszania intensywności leczenia. Postępowanie zależy 
od tego, jakie leczenie doprowadziło do kontroli astmy 
u danego pacjenta i ile trwa okres dobrze kontrolowanej 
choroby. Przed podjęciem próby zmniejszenia intensyw-
ności leczenia należy ją uzgodnić z pacjentem i/lub jego 
opiekunami, uświadamiając im zwiększone ryzyko wystą-
pienia zaostrzenia choroby. Zasady zmniejszania intensyw-
ności leczenia zaproponowane przez GINA przedstawiono 
w tabeli VI.

Tabela VI. Zasady zmniejszania intensywności leczenia (według GINA) 

Tabela V. Stopnie leczenia przewlekłego astmy u dzieci >5. roku życia, młodzieży i dorosłych 
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Czas trwania leczenia
U dzieci z astmą sezonową (np. uczulenie na pyłki ro-

ślin) długoterminowe codzienne leczenie stosuje się do 
końca sezonu. W przypadku astmy całorocznej próbę od-
stawienia przewlekłej farmakoterapii lekami przeciwzapal-
nymi można podjąć, jeśli astma jest dobrze kontrolowana 
przy stosowaniu najmniejszej dawki leku kontrolującego, 
a objawy nie nawracają od roku. W ciągu 3-6 tygodni po 
odstąpieniu od leczenia należy przeprowadzić wizytę kon-
trolną celem oceny remisji choroby. Istotne jest również 
zabezpieczenie pacjenta w leki interwencyjne. 

Postępowanie z dzieckiem z nawracającymi epi-
zodami świszczącego oddechu

Nawracające epizody świszczącego oddechu mogą być 
oznaką:

a) nierozpoznanej, źle kontrolowanej astmy,

b) infekcji wirusowych i związanej z nimi nadreaktywności 
oskrzeli, 

c) astmy sezonowej. 

Leczenie wstępne, niezależnie od przyczyny świszczącego 
oddechu, jest identyczne. Lekiem z wyboru są beta-mimetyki 
krótkodziałające, podawane wziewnie co 4-6 godzin w ciągu 
kolejnych kilku dni aż do ustąpienia objawów [A]. Wątpliwo-
ści wzbudza kwestia włączenia innych leków, szczególnie 
jeśli etiologia epizodu jest niejasna. Leczenie kontrolujące 
przebieg choroby należy włączyć, jeżeli podejrzenie astmy 
ma uzasadnienie w oparciu o wywiad, epizody świszczącego 
oddechu są częste oraz wtedy, kiedy pomimo wątpliwej dia-
gnozy zachodzi konieczność stosowania SABAw częściej niż 
co 6-8 tygodni [D].

Leczenie zaostrzeń
Przewlekłe leczenie przeciwzapalne powinno zapobie-

gać występowaniu zaostrzeń astmy. Niestety, ekspozycja 
na czynniki wyzwalające objawy, w tym przede wszyst-
kim wirusowe czynniki infekcyjne, prowadzi do nasilenia 
objawów oraz braku kontroli choroby. Dynamika ich na-
rastania oraz nasilenie mogą być różne. Wczesne rozpo-
znanie zaostrzenia jest szczególnie trudne u niemowląt i 
małych dzieci, ze względu na brak możliwości zgłaszania 
subiektywnych objawów. W większości przypadków, jeśli 
obturacja jest zauważana przez rodziców czy opiekunów, 
jej nasilenie jest już duże. Leczenie zaostrzeń należy roz-
począć natychmiast po ich rozpoznaniu, a więc wstępna 
interwencja powinna mieć miejsce jeszcze w domu pa-
cjenta. Wczesne rozpoznanie dolegliwości przez rodziców 
i ich prawidłowe postępowanie zależą przede wszystkim 
od właściwie przeprowadzonego szkolenia. Do wczesnych 
objawów zaostrzenia u dzieci poniżej 5. roku życia należą:

a) nasilenie świstów, płytszy oddech,

b) nasilenie kaszlu, szczególnie w nocy, 

c) osłabienie, zmniejszona tolerancja wysiłku, 

d) upośledzenie codziennej aktywności, w tym jedzenia,

e) zła odpowiedź na leki interwencyjne.

Bardzo często objawy ze strony górnych dróg oddecho-
wych poprzedzają zaostrzenie astmy.

Zasadniczym celem leczenia zaostrzeń astmy jest przy-
wrócenie prawidłowych lub optymalnych dla danego 
chorego parametrów wentylacyjnych płuc i zapobieganie 
postępującemu niedotlenieniu organizmu [10]. 

Postępowanie w domu/ambulatorium
W warunkach domowych stosuje się przede wszystkim 

SABAw oraz rozważa się podanie systemowych glikokorty-
kosteroidów, co jest uzależnione od wczesnej odpowiedzi 
na leki interwencyjne. W tabeli VII przedstawiono zalecane 
dawki SABAw i GKS systemowych.

Postępowanie w szpitalu
1. Wstępna ocena chorego

Zaostrzenie przebiegu astmy oskrzelowej wymaga 
szybkiej interwencji terapeutycznej. 

Wywiad powinien obejmować: stopień ciężkości i czas 
trwania objawów, wszystkie aktualnie przyjmowane leki 
(dawki stałe i dodatkowo przyjęte od momentu pierw-
szych objawów zaostrzenia, metody przyjmowania), 
odpowiedź na leczenie, możliwe przyczyny aktualnego 
zaostrzenia oraz czynniki ryzyka śmierci w przebiegu ast-
my. Cechy pozwalające na szybką ocenę stopnia ciężkości 
zaostrzenia przedstawiono w tabeli VIII.  

Wskazaniem do hospitalizacji są:

• brak odpowiedzi na 3 dawki SABAw w ciągu 1-2 go-
dzin,

• tachypnoe pomimo 3 dawek SABAw,

• niemożność jedzenia, picia, bezdech,

• sinica,

• wciąganie podżebrzy,

• saturacja przy oddychaniu powietrzem atmosferycz-
nym <92%,

• środowisko uniemożliwiające prawidłowe leczenie 
ambulatoryjne (przy braku innych wskazań).

W zaostrzeniu astmy nie jest konieczne rutynowe wy-
konywanie zdjęcia przeglądowego klatki piersiowej. Jest 
ono wskazane, gdy podejrzewa się: zapalenie płuc, odmę 
opłucnej lub odmę śródpiersiową oraz w ciężkim stanie 
chorego i przy braku odpowiedzi na leczenie wstępne.

2. Tlenoterapia

Tlenoterapię w leczeniu zaostrzenia astmy oskrzelowej 
u dzieci stosuje się, wykorzystując: cewniki donosowe, 
maskę twarzową (zwykle z przepływem 4 l/min) lub za 
pomocą budki tlenowej u niemowląt. Należy dążyć do 
utrzymania saturacji powyżej 94%. Ten etap leczenia po-
winien być rozpoczęty jeszcze przed dokonaniem pełnej 
oceny stanu chorego.

3. Krótkodziałające beta-mimetyki 

Beta-mimetyki krótkodziałające należą do leków in-
terwencyjnych pierwszego rzutu. Początkowo stosuje się 
2 dawki salbutamolu z inhalatora ciśnieniowego lub 2,5 mg 
salbutamolu [2] w nebulizacji (w 3 ml soli fizjologicznej lub 
w izotonicznym roztworze siarczanu magnezu) co 20 mi-
nut w ciągu pierwszej godziny. Podobnie jak w przypadku 
tlenoterpii leczenie tą drogą włącza się jeszcze przed 

Alergia Astma Immunologia 2010, 15 (1): 5-18



12 13

SABAw       – najczęściej salbutamol
− pMDI z komorą inhalacyjną 2-4 dawki (gdy brak poprawy, powtórzyć 3x w ciągu godziny, następnie 
4-6x na dobę)
lub
− w nebulizacji (ustnik lub maska twarzowa) 50-150 µg/kg, gdy brak poprawy powtórzyć 3x w ciągu 
godziny, następnie 4-6x/dobę
lub
− p.o. 50-150 µg/kg, można powtórzyć 3-4x dziennie

GKS systemowe (np. prednizon 1-2mg/kg przez 3 dni) – wskazania:
− brak szybkiej poprawy po SABAw lub uzyskanie poprawy krótkotrwałej (do 3 godzin),
− umiarkowane lub ciężkie zaostrzenie, gdy FEV1 po SABAw jest mniejsze niż 60% wartości należnej lub 

maksymalnej dla chorego,
− zaostrzenia u chorych z astmą ciężką lub trudną, o zwiększonym ryzyku rozwoju niewydolności 

oddechowej i zgonu w przebiegu astmy,
− chorzy leczeni niedawno GKS systemowymi.

Łagodne Umiarkowane Ciężkie
Zagrażające 

zatrzymaniem 
oddechu

utrudnione oddychanie przy chodzeniu przy mówieniu, 
niemowlęta 
– krótszy, słabszy 
płacz, trudności 
w karmieniu

w spoczynku,
niemowlęta przestają 
jeść

pozycja ciała może się położyć preferuje pozycję 
siedzącą

pochylone do przodu

mowa* zdaniami frazami pojedyncze słowa nie mówi

reaktywność może być pobudzone pobudzone pobudzone senne, splątane
częstość oddechu* tachypnoe tachypnoe tachypnoe
użycie dodatkowych 
mięśni oddechowych

raczej nie zazwyczaj tak zazwyczaj tak ruchy paradoksalne 
klatki piersiowej 
i brzucha

świsty umiarkowane, zwykle 
tylko końcowowydechowe

głośne zwykle głośne nieobecne

tętno* normokardia tachykardia bardziej nasilona 
tachykardia

bradykardia

puls paradoksalny nieobecny <10 mmHg może być obecny 
10-25 mmHg

często obecny
u dorosłego
>25 mmHg
u dziecka 
20-40 mmHg

nieobecność 
sugeruje 
zmęczenie mięśni 
oddechowych

PEF po wstępnym 
leczeniu rozkurczającym
(% wartości należnej lub 
% max wartości danego 
pacjenta)

>80% 60-80% <60% 
(<100 l/min u 
dorosłego)
lub odpowiedź 
utrzymuje się krócej 
niż 2 godz.

PaO2 (bez tlenoterapii) w normie >60 mmHg <60 mmHg
możliwa sinica

PaCO2 <45 mmHg <45 mmHg >45 mmHg;
możliwa niewydolność 
oddechowa

SaO2% (bez tlenoterapii) >95% 91-95% <90%

*należy odnieść do etapu rozwoju dziecka

Tabela VII. Zalecane dawki leków w warunkach domowych

Tabela VIII. Wstępna ocena zaostrzenia astmy (według GINA 2009, w modyfikacji własnej)

Jaworska J i wsp. Leczenie astmy oskrzelowej u dzieci
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dokonaniem pełnej oceny stanu chorego. Dalsze dawko-
wanie zależy od stopnia ciężkości zaostrzenia. W łagodnym 
– zazwyczaj wystarcza inhalacja co 3-4 godz., natomiast 
w umiarkowanym – co 1-2 godz. 

Ze względu na brak dowodów skuteczności SABA do-
żylnych, leczenie nimi w zaostrzeniach astmy powinno być 
zalecane indywidualnie.

4. Bromek ipratropium

Bromek ipatropium stanowi cenne uzupełnienie lecze-
nia SABA. Dawki zalecane to 2 dawki co 20 minut w ciągu 
pierwszej godziny. Ze względu na potwierdzoną skuteczność 
leczenia skojarzonego z SABAw strategia ta powinna być sto-
sowana przed rozważeniem włączenia metyloksantyn [B]

5. Glikokortykosteroidy systemowe

Systemowe glikokortykosteroidy są lekami przeciwza-
palnymi, które zgodnie z zaleceniami mogą być stoso-
wane już u małych dzieci. Doustnie podaje się prednizon 
w dawce 1-2 mg/kg na dobę. Terapia powinna trwać od 3 
do 5 dni. Ta droga podaży jest równie skuteczna co dożyl-
na, tańsza i mniej inwazyjna. Zaleca się jej stosowanie, jeśli 
tylko jest to możliwe.

Wobec braku możliwości leczenia doustnego należy 
włączyć do leczenia: metylprednizolon dożylnie w dawce 
1 mg/kg co 6 godzin pierwszego dnia, co 12 godz. drugie-
go dnia, następnie 1x na dobę.

GKSs przyspieszają rezolucję zaostrzenia i powinny być 
stosowane w każdym przypadku poza najłagodniejszymi 
[A], szczególnie jeśli:

• wstępne leczenie SABAw nie daje trwałej poprawy,

• zaostrzenie rozwija się, pomimo że pacjent już uprzed-
nio przyjmował GKSs,

• poprzednie zaostrzenia wymagały podaży GKSs.

6. Teofilina 

Stosuje się ją jako lek trzeciego rzutu w leczeniu zaostrze-
nia. Zgodnie z zaleceniami GINA powinna być stosowana 
jedynie w oddziałach intensywnej opieki medycznej. Ma to 
związek z potencjalnie groźnymi efektami ubocznymi. Dawka 
początkowa teofiliny powinna wynosić 6-10mg/kg masy cia-
ła. Następnie prędkość przepływu ustala się w zależności od 
wieku pacjenta:

1,5-6 m.ż. – 0,4 mg/kg/godz.

6-12 m.ż. – 0,5-0,75

1-9 r.ż. – 1,0 

9-12 r.ż. – 0,6

Dalsze dawki zależą od monitorowanego stężenia teo-
filiny we krwi. 

7. Adrenalina 

Stosuje się ją przede wszystkim domięśniowo, gdy SABA są 
niedostępne, lub gdy opisane powyżej postępowanie jest nie-
skuteczne. Jest lekiem pierwszego rzutu w przypadku wstrzą-
su anafilaktycznego lub obrzęku naczynioruchowego.

8. Siarczan magnezu

Siarczan magnezu jest lekiem wskazanym u młodzieży 
i dorosłych, u których FEV1 przy przyjęciu wynosi 25-30%, 
u dorosłych i dzieci, którzy nie odpowiadają zadowala-
jąco na wstępne leczenie oraz u dzieci, u których FEV1 
nie wzrasta powyżej 60% po pierwszej godzinie leczenia 
[A]. Podawany jest dożylnie w dawce 25-70 mg/kg w 20-
minutowym wlewie (maks. 2 g). Do chwili obecnej nie 
ma wystarczających danych na temat skuteczności tego 
leku u małych dzieci. Siarczan magnezu można również 
stosować drogą inhalacyjną. Stwierdzono, że nebulizacje 
z salbutamolu rozpuszczonego w izotonicznym roztworze 
siarczanu magnezu (zamiast w soli fizjologicznej) zapew-
niają lepszy efekt leczenia [A].

9. Nawodnienie

Preferowaną drogą podaży płynów jest nawadnianie 
doustne, jeżeli tylko stan pacjenta na to pozwala. Zaleca-
na dobowa ilość płynów odpowiada 2/3 zapotrzebowania 
dziennego, powiększonego o uzupełnienie strat. Jeżeli 
podaż doustna jest niemożliwa, stosuje się nawodnienie 
dożylne oraz monitoruje się  bilans płynów.

10. Kontynuacja leczenia przewlekłego sprzed zaostrzenia

Jeśli pacjent przed zaostrzeniem przyjmował glikokorty-
kosteroidy wziewne lub leki przeciwleukotrienowe, należy 
kontynuować tę terapię.

11. Glikokortykosteroidy wziewne

U dzieci, które nie przyjmowały wcześniej leków z tej 
grupy, można podać dawkę 2x większą od najmniejszej 
dziennej dawki i kontynuować przez kilka tygodni lub 
miesięcy [D]. Nie udowodniono, aby zwiększenie dawki 
GKSw u dzieci, które już wcześniej je przyjmowały, było 
skuteczne w przypadku zaostrzeń.

Sedacja jest przeciwwskazana w leczeniu zaostrzenia. 
Udowodniono związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy 
stosowaniem leków z tej grupy a śmiercią w przebiegu 
astmy.

Schemat postępowania w zaostrzeniach astmy przed-
stawiono na rycinie 2. 

Immunoterapia
Immunoterapia alergenowa jest metodą leczenia przy-

czynowego chorób związanych z alergią IgE-zależną. 
Dzięki niej można zapobiec: uczuleniu na kolejne aler-
geny, progresji alergicznego nieżytu nosa do astmy oraz 
zmniejszyć postęp choroby dróg oddechowych u dzieci 
z alergiami sezonowymi. Jest to metoda rekomendowana 
dla dzieci z astmą powyżej 5. roku życia, które mają udo-
wodnione uczulenie na alergeny. Przeciwwskazaniem jest 
astma słabo lub źle kontrolowana. Nie przeprowadzono 
badań nad zastosowaniem immunoterapii u dzieci poni-
żej 5. roku życia, więc nie jest ona rekomendowana w tej 
grupie wiekowej [D].

Alergia Astma Immunologia 2010, 15 (1): 5-18
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Ryc. 2. Postępowanie w zaostrzeniach astmy w szpitalnym oddziale ratunkowym (według GINA 2009)
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Pytania do AAI – Joanna Lange

1. Do lekarza zgłosili się rodzice z 2-letnim chłopcem, u którego w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozpoznano 4–krotnie roz-
poznano zapalenie oskrzeli z obturacją. Pomiędzy okresami epizodów świszczącego oddechu – dziecko zdrowe. Wy-
wiad osobniczy i rodzinny w kierunku chorób atopowych – ujemny. Badania dodatkowe, w tym całkowite i swoiste IgE, 
w normie. W zdjęciu przeglądowym klatki piersiowej nie stwierdzono odchyleń. Rodzice negują epizod zachłyśnięcia. 

Postaw rozpoznanie wstępne:

a. astma indukowana wirusami,
b. astma atopowa,
c. astma nieatopowa,
d. nawracające obturacyjne zapalenie oskrzeli,
e. na podstawie danych nie można postawić wstępnego rozpoznania.

2. Zaproponuj leczenie, które zastosujesz w opisanym przypadku:

a. włączę wziewne glikokortykosteroidy w niskiej dawce,
b. zalecę podawanie montelukastu w dawce 4 mg,
c. zastosuję beta-mimetyki krótkodziałające na żądanie w okresach zaostrzeń,
d. prawidłowe odpowiedzi b i c,
e. pozostawię bez leczenia do dalszej obserwacji.

3. Którego systemu inhalacyjnego nie zalecisz 7-letniemu dziecku leczonemu na stałe glikokortykosteroidami:

a. inhalatora proszkowego typu dysk,
b. inhalatora proszkowego typu turbuhaler,
c. inhalatora ciśnieniowego aktywowanego wdechem,
d. inhalatora ciśnieniowego z przystawką objętościową z maską twarzową,
e. inhalatora ciśnieniowego z przystawką objętościową z ustnikiem.

4. Po jakim okresie bezobjawowym (astma kontrolowana) możesz odstawić u dziecka 14-letniego wziewne glikokrty-
kosteroidy:

a. po roku od momentu włączenia do leczenia minimalnej dawki kontrolującej,
b. po 3 miesiącach od ostatniej wizyty,
c. po 6 miesiącach okresu bezobjawowego,
d. przy prawidłowych badaniach czynnościowych możliwe odstawienie na wizycie kontrolnej,
e. zaleca się przewlekłe, stałe podawanie glikokortykosteroidów wziewnych u dziecka w takim wieku.

5. Beta-mimetyki długodziałające (LABA) należą do leków stosowanych w leczeniu astmy oskrzelowej. Zaznacz zdanie 
nieprawdziwe:

a. LABA nie mogą być stosowane w monoterapii,
b. oba preparaty dostępne w Polsce mogą być stosowane w przerywaniu napadu ostrej duszności astmatycznej,
c. do leczenia są włączane w 3. stopniu leczenia astmy oskrzelowej,
d. w zapobieganiu duszności związanej z wysiłkiem można zastosować formoterol,
e. stosowanie leków łączonych zawierających LABA i wziewny glikokortykosteroid jest korzystniejsze niż podawanie 

ich w osobnych inhalatorach.

6. Do objawów ubocznych stosowania preparatów metyloksantyn należą wszystkie z wyjątkiem:

a. nudności,
b. wymiotów,
c. tachykardii,
d. bradykardii,
e. bólów głowy.

7. Wskaż prawidłowe postępowanie przy podejrzeniu trudnej do leczenia astmy:

a. rozważ inne możliwości diagnostyczne, np. dysfunkcję strun głosowych,
b. sprawdź technikę przyjmowania leków,
c. zapytaj o status palenia tytoniu,
d. poszukaj innych chorób mogących utrudniać prwidłowe leczenie astmy, np. przewlekłego zapalenia zatok przyno-

sowych, refluksu żołądkowo-przełykowego,
e. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
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  8. Która z podanych poniżej dawek steroidów wziewnych nie jest małą dawką stosowaną w leczeniu astmy oskrzelo-
wej u dzieci poniżej 5. roku życia:

a. 100 mcg dwupropionianu beclomethasonu,
b. 200 mcg budesonidu MDI + przystawka objętościowa,
c. 400 mcg budesonidu MDI + przystawka objętościowa,
d. 500 mcg budesonidu do nebulizacji,
e. 100 mcg propionianu flutikasonu.

  9. W ciężkim zaostrzeniu astmy oskrzelowej u dziecka poniżej 5. roku życia zastosujesz wszystkie z wyjątkiem:

a. tlenoterapii,
b. salbutamolu, 2 dawki MDI co 20 minut w ciągu pierwszej godziny leczenia,
c. ipratropium, 2 dawki MDI co 20 minut w ciągu pierwszej godziy leczenia,
d. formoterolu, 2 dawki co 20 minut,
e. doustnego prednisonu w dawce 1-2 mg/kg/dobę do 5 dni.

10. Natychmiastowego skierowania do szpitala wymaga dziecko 4-letnie z zaostrzeniem astmy oskrzelowej, u którego 
stwierdziłeś:

a. liczbę oddechów 35 na minutę,
b. saturację przy oddychaniu powietrzem pokojowym <92%,
c. brak odpowiedzi na beta-mimetyki krótkodzialąjące w ciagu 1-2 godzin leczenia,
d. trudności w wypowiadaniu zdań,
e. prawidłowe odpowiedzi b, c i d.

Odpowiedzi na pytania do artykułu „Kliniczne znaczenie pomiarów stężenia tlenku azotu w powietrzu 
wydychanym w chorobach układu oddechowego” (autorzy: Ziemowit Ziętkowski, Elżbieta Ziętkowska, 
Anna Bodzenta-Łukaszyk), opublikowanego w numerze 4/2009 kwartalnika „Alergia Astma Immunologia 
- przegląd kliniczny”:

 

1.c, 2.b, 3.e, 4.e, 5.d


