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Czynniki zaostrzające przebieg astmy
Risk factors for exacerbations of asthma
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Streszczenie

Zaostrzenie astmy charakteryzuje się występowaniem szybko rozwijają-
cego się pogorszenia przebiegu choroby, z nasileniem duszności, kaszlu i 
uczucia ściskania w klatce piersiowej. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi 
(GINA, NAEP) zapobieganie zaostrzeniom astmy jest jednym z celów 
leczenia astmy.

Opisano dotychczas kilkadziesiąt czynników mogących pogarszać 
przebieg choroby. Poznanie ich może pomóc w rozwinięciu bardziej 
efektywnej profilaktyki i leczenia, których celem będzie zmniejszenie 
kosztów opieki nad pacjentem  z astmą oraz poważnych powikłań, w 
tym zgonów z powodu zaostrzenia choroby.
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Summary

Exacerbation of asthma is characterised by a rapid intensification of the 
symptoms of the disease, such as shortness of  breath, cough and chest 
tightness. According to actual guidelines (GINA,NAEP), the prevention of 
asthma exacerbation is one of the aims of treating asthma.

So far, dozens of factors have been  described that may aggravate the 
course of the disease. Our knowledge of those factors may help in de-
veloping more effective prevention and treatment procedures to reduce 
the costs of asthmatic patient care and prevent severe complications, 
including death.
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Wprowadzenie
Astma jest przewlekłą chorobą układu oddechowego 

charakteryzującą się odwracalną obturacją układu odde-
chowego, nadreaktywnością oskrzeli, u podłoża których 
leży przewlekłe zapalenie powodujące występowanie ob-
jawów klinicznych choroby - duszności, kaszlu i świstów 
w klatce piersiowej [1]. Jak dotychczas nie opracowano 
jednoznacznej definicji zaostrzenia astmy. Najczęściej 
opisuje się je jako szybko rozwijające się pogorszenie prze-
biegu choroby, charakteryzujące się nasileniem duszności, 
kaszlem i uczuciem ściskania w klatce piersiowej. Ciężkie 
zaostrzenie astmy definiuje się często jako nasilenie ob-
jawów choroby, które wymaga stosowania systemowych 
glikokortykosteroidów, konieczności hospitalizacji, skorzy-
stania z kwalifikowanej pomocy doraźnej lub występuje 
spadek porannego PEF>25% wartości wyjściowej przez 2 
kolejne dni [2]. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi (GINA, 

NAEP) zapobieganie zaostrzeniom astmy jest jednym z ce-
lów leczenia astmy.

Opisano dotychczas kilkadziesiąt czynników mogących 
pogarszać przebieg choroby. Wiele nie podlega zmianie 
i należą do nich: płeć, wiek, grupa etniczna czy atopia. 
Część jednak potencjalnie można modyfikować, więc ich 
identyfikacja, leczenie i prewencja budzi nadzieje na popra-
wę kontroli choroby oraz zmniejszenie ilości zaostrzeń.

Czynniki zaostrzające przebieg astmy przedstawiono 
w tabeli I [3,4].

Infekcje dróg oddechowych
Infekcje dróg oddechowych, w szczególności wirusowe, 

uważane są za jedną z najczęstszych przyczyn zaostrzenia 
astmy [5,6]. Obecność wirusów w drogach oddechowy 

Wykaz skrótów:

GERD – Gastresophageal reflux disease
GINA – Global Initiative for Asthma
GA2LEN – Global Allergy and Asthma European Network
HRV – Human rhinoviruses
INF-γ – interferon gamma

NAEP – National Asthma Education Programme
PEF – Peak Expiratory Flow
SABA – short acting beta-2 agonist
S. aureus – Staphylococcus aureus
TNF-α – Tumor Necrosis Factor alfa
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wykazano u większości pacjentów hospitalizowanych 
z zaostrzeniem choroby. Wśród czynników ryzyka pogor-
szenia przebiegu choroby wymienia się: rodzaj wirusa, 
atopię, intensywność produkcji śluzu w odpowiedzi na in-
fekcję, neutrofilowy typ zapalanie oraz zdolność organizmu 
do odpowiedzi immunologicznej (m.in. produkcji INF-γ) [7]. 
Nie są dotychczas poznane szczegółowe mechanizmy, na 
drodze których infekcje wirusowe prowadzą do zaostrzeń 
astmy. Badanie sugeruje, że zaburzenia odpowiedzi immu-
nologicznej typu komórkowego w kierunku infekcji wiruso-
wej, które skutkują zaburzeniem apoptozy i zwiększonej re-
plikacji wirusów, mogą być odpowiedzialne za przedłużone 
i cięższe objawy w przebiegu zaostrzenia astmy [8].

Wśród wirusów obecnych w drogach oddechowych naj-
większe znaczenie jako czynników powodujące zaostrzenia 
astmy wymienia się rinowirusy, koronawirusy, wirusy grypy 
i paragrypy.

HRV (Human rhinoviruses) są najczęstszą infekcyjną 
przyczyną zaostrzeń astmy zarówno u dzieci jak i dorosłych 
[9]. Wykazano obecność HRV u 8-81% hospitalizowanych 
z powodu astmy [10,11]. Ze względu na sezonowość infekcji 
HRV, ze szczytem na wiosnę i jesień, postuluje się ich znaczą-
cą rolę w tzw. wrześniowej epidemii astmy [12]. Największą 
śmiertelność z powodu zaostrzenia astmy obserwuje się 
w okresie od stycznia do marca, co prawdopodobnie jest 
związane z większym narażeniem na wirusa grypy [13].

Pomimo że infekcje wirusowe są najczęstszą przyczyną 
zaostrzeń astmy, to istnieją dodatkowe czynniki mające 
wpływ na odpowiedź układu oddechowego. Udowod-
niono synergistyczne oddziaływanie wysokiego narażenia 

na uczulające alergeny z prawdopodobieństwem wystą-
pienia ciężkiego zaostrzenia astmy [14]. Wykazano także, 
że ekspozycja na alergeny u pacjentów z podwyższonym 
poziomem IgE predysponuje pacjentów z astmą do cięż-
szego przebiegu zaostrzeń w przebiegu infekcji HRV [15]. 
Powyższe obserwacje zostały potwierdzono także w bada-
niach eksperymentalnych. Prowokacja alergenowa przed 
i po donosowym podaniu rinowirusów wykazuje nasilenie 
nadreaktywności oskrzeli w teście z histaminą [16]. Prowo-
kacja dooskrzelowa uczulającym alergenem u osób zainfe-
kowanych rinowirusem powoduje zwiększone wydzielanie 
histaminy oraz  infiltrację dróg oddechowych eozynofilami 
[17]. Powyższy efekt utrzymuje się do miesiąca i nie jest 
obserwowany u pacjentów nieatopowych. Infekcje wiru-
sowe wydają się więc powodować zapalenie w układzie 
oddechowym, które uwrażliwia oskrzela do odpowiedzi na 
ekspozycję alergenową.

Ciekawą obserwacją jest zmniejszanie ryzyka zaostrzeń 
choroby o etologii wirusowej przy pomocy steroidów i le-
ków p/leukotrienowych. Redukcja ilości komórek zapalnych 
w obrębie dróg oddechowych wydaje się zwiększać odpo-
wiedź układu odpornościowego na wirusy oraz przyspie-
szać regenerację nabłonka [18].

Udział wirusów w zaostrzeniach astmy nie budzi obecnie 
kontrowersji. Metody biologii molekularnej, w porównaniu 
do metod hodowlanych, zwiększyły możliwości diagno-
styczne obecności wirusów oraz ich typowania w drogach 
oddechowych w przebiegu zaostrzenia astmy, potwierdza-
jąc znaczenie tych patogenów w zaostrzeniach astmy oraz 
umożliwiając produkcję swoistych szczepionek.

Czynniki zaostrzające astmę

Infekcje układu oddechowego (wirusowe i bakteryjne)

Choroba refluksowa przełyku

Ciężkie przewlekłe zapalenie zatok obocznych nosa

Ekspozycja na alergeny (roztocza kurzu domowego, alergeny pyłków roślin, sierść zwierząt)

Otyłość

Palenie tytoniu

Niedobory odporności komórkowej i humoralnej

Zaburzenia hormonalne (astma okołomenstruacyjna)

Narażenie na szkodliwe czynniki w miejscu pracy (mąka, środki czystości, metale, drewno)

Czynniki psychologiczne

Nieprawidłowa technika inhalacji leków, niedostateczne dawki leków

Obturacyjny bezdech senny

Leki (ASA, niesteroidowe leki przeciwzapalne, beta-blokery)

Alergeny pokarmowe

Nadczynność tarczycy

Stres (fizyczny i psychiczny)

Tabela I. Czynniki zaostrzające przebieg astmy
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Choroba refluksowa przełyku
Choroba refluksowa przełyku (GERD) uważana jest za 

jeden z najczęstszych stanów klinicznych wpływających 
na zwiększenie częstości i ciężkości zaostrzeń astmy [19]. 
GERD wpółistnieje z astmą u 32-82% pacjentów [20]. 
W jednym z badań wykazano korelację pomiędzy ciężkością 
astmy a GERD. Obecność objawów refluksu żołądkowo-
przełykowego wykazano u 30% pacjentów z astmą lekką, 
76% z umiarkowaną i 70% astmą ciężką [21].

Potencjalne mechanizmy odpowiedzialne za skurcz 
oskrzeli spowodowany kwasem solnym są złożone i obej-
mować mogą: zwiększenie nadreaktywności oskrzeli, mi-
kroaspirację kwaśnej treści do oskrzeli oraz odruch wagal-
ny. Badania doświadczalne przeprowadzone zarówno na 
zwierzętach jak i na ludziach, potwierdzają występowanie 
skurczu oskrzeli w odpowiedzi na zakwaszenie przełyku. 
Także bezpośrednia aplikacja kwasu do tchawicy lub in-
halacja kwaśnego roztworu powoduje ciężką obturację 
[22]. Część badaczy wykazało korelację pomiędzy oporem 
płuc i obecnością spontanicznego refluksu żołądkowo-
przełykowego [23]. Dulfidan i wsp. wskazują, że pacjenci 
z dysfagią i astmą charakteryzują się niższymi wartościami 
spirometrycznymi [24]. Jednak w przeglądzie dokonanym 
przez Field i wsp. nie wykazano poprawy wartości spiro-
metrycznych po zastosowanym leczeniu GERD. Wskazuje 
to na możliwość występowania objawów ze strony układu 
oddechowego związanych z odruchem wywołanym przez 
zakwaszenie przełyku pomimo prawidłowych wartości 
w badaniach czynnościowych układu oddechowego [25].

GERD powoduje trwałe zmiany histopatologiczne 
w oskrzelach pacjentów z astmą. Chorzy z objawami refluk-
su wykazują zwiększoną fibrynogenezę w ścianach układu 
oddechowego oraz zmniejszoną odpowiedź na leczenie 
[26,27].

Astma może wpływać na częstość występowania refluk-
su przez wzrost gradientu ciśnień pomiędzy klatką piersio-
wą a jamą brzuszną [28], co sugerować może występowa-
nie błędnego koła wzajemnie nasilających się patologii.

Pomimo toczących się dyskusji na temat wpływu lecze-
nia choroby refluksowej przełyku na zmniejszenie objawów 
astmy i częstości zaostrzeń, większość autorów uważa że 
znaczna część pacjentów odniesie korzyści z takiego lecze-
nia [29].

Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok
Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok wystę-

puje u ok. 11% populacji europejskiej [30]. Największym 
ankietowym badaniem epidemiologicznym badającym 
związek pomiędzy astmą a zapaleniem ze strony górnych 
dróg oddechowych jest badanie GA2LEN. Wykazano w nim 
korelacje pomiędzy przewlekłym zapalenie zatok a astmą 
we wszystkich grupach wiekowych [31]. Związek ten jest 
jeszcze silniejszy przy obecności przewlekłego zapalenia 
zatok i błony śluzowej nosa, natomiast astma o późnym 
początku związana jest z obecnością zapalenia zatok bez 
objawów za strony błony śluzowej nosa. W badaniu Na-
tional Institutes of Health-supported Asthma Research 
Programme w USA 54% pacjentów z astmą ciężką choruje 

także na zapalenie zatok obocznych nosa, a 27% podaje 
wcześniejsze operacje zatok [32].

Częstość występowania i ciężkość przebiegu astmy jest 
znacząco większa wśród pacjentów z zapaleniem zatok 
i polipami [33]. Może to mieć związek z profilem cytokin 
zapalnych wytwarzanych w błonie śluzowej zatok predys-
ponujących do powstawania polipów, a jednocześnie po-
garszających przebieg astmy.

W badaniach obserwacyjnych i doświadczalnych jako 
potencjalne patomechanizmy wpływu zapalenia zatok na 
astmę wskazano spływanie wydzieliny po tylnej ścianie 
gardła, odruch nosowo-oskrzelowy lub ogólnoustrojowe 
działanie mediatorów zapalnych pierwotnie wytwarzanych 
w obrębie zajętych procesem chorobowym zatok [34].

Analizując wpływ zapalenia zatok na przebieg astmy 
warto odnotować wyniki badania Bacherta i wsp. oce-
niającego zależność pomiędzy infekcjami Staphylococcus 
aureus a astmą. Około 30% populacji europejskiej jest no-
sicielem S. aureus koagulazo-dodatniego, ale u pacjentów 
z przewlekłym zapaleniem zatok z polipami oraz astmą 
i nadwrażliwością na aspirynę odsetek ten sięga 67-87%. 
Obecność w śluzówce polipów oraz IgE skierowanego 
przeciwko S. aureus jest czynnikiem predykcyjnym zgonów 
z powodu astmy, a poziom tych IgE w osoczu predyktorem 
ciężkości choroby. Około 60-80% pacjentów z astmą ciężką 
wykazuje obecność tych przeciwciał, z czego ok. 1/3 z nich 
nie wykazuje cech atopii. Sugeruje to, że superantygeny 
S. aureus mogą mieć udział w patogenezie tzw. astmy 
wewnątrzpochodnej. Poziom IgE skierowanych przeciw-
ko S. aureus w osoczu koreluje z ilością zaostrzeń astmy 
w ciągu roku, zwiększoną konsumpcją doustnych stero-
idów i zmniejszeniem wartości spirometrycznych [35].

Potwierdzeniem wpływu przewlekłego zapalenia zatok 
na przebieg astmy może być obserwacja, że właściwa ich 
farmakoterapia oraz leczenie chirurgiczne u pacjentów 
z astmą zmniejsza objawy ze strony górnych i dolnych dróg 
oddechowych, ilość zaostrzeń i wizyt u lekarza oraz ilości 
przyjmowanych leków wziewnych [36,37].

Otyłość
Otyłość jest czynnikiem rozwoju astmy w wieku doro-

słym oraz niezależnym czynnikiem ciężkiego zaostrzenia 
astmy wymagającego leczenia w warunkach szpitalnych 
[38,39]. Zapadalność na astmę jest o 50% większa u osób 
z nadwagą i otyłością [39]. Mechanizm w jaki otyłość pre-
dysponuje do wystąpienia zaostrzenia jest niejasny. Wyka-
zano, że zarówno u ludzi, a także w eksperymentalnych 
modelach zwierzęcych, otyłość predysponuje do produkcji 
zwiększonych ilości prozapalnych mediatorów i chemokin 
o udowodnionej roli w promocji zapalnia prowadzącego 
do pogorszenia przebiegu astmy, takich jak eotaksyna [40], 
leptyna, Il-6 czy TNF-α [41]. Ostatnie badania potwierdzają 
że u pacjentów z otyłością przebieg astmy jest ciężki [42]. 
Wymagają oni stosowania większych ilości leków, okre-
sowego włączania steroidów systemowych, SABA oraz 
inhibitorów pompy protonowej z powodu współistniejącej 
choroby refluksowej przełyku. Biorąc pod uwagę fakt, że 
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u pacjentów z otyłością nie wykazano bardziej nasilonego 
eozynofilowego zapalenia w porównaniu do pacjentów bez 
otyłości, podstawą leczenia powinna być redukcja masy cia-
ła, a nie intensyfikacja leczenia przeciwzapalnego [43,44].

Czynniki psychologiczne
Współistniejące zaburzenia psychiczne [45], niska do-

stępność do opieki zdrowotnej, małe wsparcie społecz-
ne, niski status socjoekonomiczny [46], bezrobocie mają 
wpływ na występowanie ciężkich zaostrzeń astmy [47,48]. 
Niezbędne są długofalowe badania, które wyjaśnią czy za-
burzenia psychologiczne są przyczyną czy skutkiem braku 
kontroli astmy. Zmniejszenie śmiertelności oraz ilości za-
ostrzeń astmy może być znacznie zredukowane przez wła-
ściwe rozpoznanie tych zaburzeń  a następnie ich stosowne 
leczenie [49].

Podsumowanie
Podsumowując analizę wybranych czynników wpływa-

jących na występowanie zaostrzeń astmy godne odnoto-

wania jest badanie przeprowadzone przez Brinke i wsp. 
Autorzy wykazali, że wszyscy pacjenci z zaostrzeniami 
astmy mieli co najmniej jeden z głównych czynników ry-
zyka (infekcje, refluks żołądkowo-jelitowy, zapalenie zatok 
obocznych nosa, czynniki psychogenne, zespół bezdechu 
sennego), przy czym aż u 52% pacjentów występowa-
ły min. 3 czynniki mogące zaostrzać przebieg choroby. 
W badaniu tym wykazano także, że jedynie zapalenie zatok 
i czynniki psychogenne były niezależnymi czynnikami odpo-
wiedzialnymi za zaostrzenie astmy [3]. Wyniki tego badania 
sugerują konieczność oceny interakcji pomiędzy opisanymi 
patologiami w aspekcie oddziaływani na przebieg astmy.

Czynniki wpływające na występowanie zaostrzeń astmy 
są powszechnie znane. Lepsze zrozumienie biologii mecha-
nizmów odpowiedzialnych za pogorszenie przebiegu cho-
roby pomoże w rozwinięciu bardziej efektywnej profilaktyki 
i leczenia, którego celem będzie zmniejszenie kosztów le-
czenia oraz poważnych powikłań, w tym zgonu z powodu 
zaostrzenia astmy.
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