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Postêpowanie w ostrej, ciê¿kiej astmie oskrzelowej
JÓZEF MA£OLEPSZY, WOJCIECH BARG
Klinika Chorób Wewnêtrznych i Alergologii, Akademia Medyczna we Wroc³awiu
Pod pojêciem ostrej, ciê¿kiej astmy (OAC) nale¿y
rozumieæ gwa³towny i szybko postêpuj¹cy napad
dusznoci bronchospasmatycznej. Wg British Thoracic
Society [14] kryteria rozpoznania OCA s¹ nastêpuj¹ce:
1. pacjent nie wypowiada zdania w czasie jednego
wydechu,
2. czêstoæ oddechów ≥ 25/minutê,
3. czêstoæ têtna ≥ 110/minutê,
4. wartoæ PEF ≤ 50% wartoci nale¿nej lub optymalnej.
Je¿eli, mimo racjonalnego postêpowania terapeutycznego, skurcz oskrzeli utrzymuje siê ponad godzinê
lub/i pojawiaj¹ siê zaburzenia prê¿noci gazów we krwi,
wiadczy to o progresji OCA. Natomiast objawami
wskazuj¹cymi na stan zagro¿enia ¿ycia [14] s¹:
1. wartoæ PEF ≤ 33% wartoci nale¿nej lub optymalnej,
2. s³abo s³yszalny lub nies³yszalny szmer oddechowy,
3. bradykardia lub hipotonia,
4. zaburzenia wiadomoci lub/i wyczerpanie chorego.

którego czynnik sprawczy zwykle jest znany, rozwija siê
gwa³townie, szybko prowadz¹c do koniecznoci intubacji
i oddechu zastêpczego. Zgon mo¿e nast¹piæ w ci¹gu kilku
minut lub godzin w przebiegu asfiksji, za patomorfologicznie stwierdza siê puste drogi oddechowe.
Istnieje ponadto szereg czynników sprzyjaj¹cych
wyst¹pieniu OCA [1,12,24]. Do najistotniejszych nale¿¹
niedocenianie objawów zaostrzenia choroby (gorsza
tolerancja wysi³ku, dusznoæ nocna, zwiêkszone
zaopotrzebowanie na kortykosteroidy, towarzysz¹ce
infekcje) oraz niew³aciwe leczenie (samowolne
zwiêkszanie dawek beta2-agonistów lub/i stosowanie
niewystarczaj¹cych dawek kortykosteroidów).
Patofizjologia

Napad astmy jest wynikiem skurczu miêniówki
g³adkiej i obrzêku luzówki w oskrzelach oraz odk³adaniem siê w drogach oddechowych czopów z³o¿onych
Epidemiologia
ze luzu, w³óknika, komórek zapalnych i komórek
Mimo coraz lepszego poznania patomechanizmów nab³onka. Obturacja dróg oddechowych nie pozwala na
choroby oraz wprowadzenia agresywnego leczenia pe³ne opró¿nienie siê p³uc podczas wydechu, mimo
czêstoæ wystêpowania OCA wyranie wzrasta przed³u¿onego czasu wydechu oraz zwiêkszonej si³y
w ostatnich latach, ronie te¿ spowodowana tym skurczu miêni oddechowych. Prowadzi to do rozdêcia
umieralnoæ [5,11,13,22,39]. Ryzyko pojawienia siê OCA p³uc i powstawania tak zwanej pu³apki powietrznej (air
istnieje w ka¿dej postaci astmy oskrzelowej, od trapping). Narastaj¹ca hiperinflacja poprawia przep³yw
wymagaj¹cej jedynie okresowej terapii astmy epizodycznej wydechowy, ale powoduje dalsze zwiêkszenie pracy
do ciê¿kiej astmy sterydozale¿nej; du¿e znaczenie ma miêni oddechowych i ich znu¿enie, co prowadzi do
wiêc okelenie grup wysokiego ryzyka. Wyodrêbniono powstania niewydolnoci wentylacyjnej [4]. Cinienie
dwa typy kliniczne pacjentów szczególnie predys- transpulmonalne zwiêksza siê do wartoci 50 cm s³upa
ponowanych do wyst¹pienia OCA. Pierwszy z nich, wody podczas wydechu, równoczenie zwiêksza siê
opisany przez Serafiniego [33], dotyczy chorych na astmê przestrzeñ martwa. Powstaj¹ nierówno wentylowane
oskrzelow¹ o ciê¿kim przebiegu, z ci¹g³¹ dusznoci¹, obszary p³uc i pojawia siê hipoksemia, która wraz
kaszlem i sinic¹, u których zagra¿aj¹cy ¿yciu napad z du¿ym napiêciem uk³adu wegetatywnego jest przyczyn¹
rozwija siê w ci¹gu kilku lub kilkunastu godzin. hiperwentylacji. W rezultacie prê¿noæ dwutlenku wêgla
Badaniem fizykalnym stwierdza siê u tych chorych cich¹ spada i powstaje alkaloza oddechowa. Jest to objaw
klatkê piersiow¹, tachykardiê, têtno paradoksalne charakterystyczny dla wczesnego okresu OCA.
i hipotoniê, a w gazometrii wystêpuje hipoksemia Normokapnia wiadczy o niewystarczaj¹cej wentylacji
i hiperkapnia. Badanie pomiertne wykazuje czêsto czopy i grozi pojawieniem siê tak zwanego punktu przeciêcia
luzowe zatykaj¹ce drogi oddechowe. Drugi typ (crossing point) krzywych prê¿noci tlenu (P a O 2 )
kliniczny, opisany przez Wasserfallena i wsp. [39], i dwutlenku wêgla (Pa CO2 ) w jednostce czasu. W OCA
stanowi¹ pacjenci m³odzi, u których dusznoæ pojawia krzywe te przecinaj¹ siê przy P aO 2 ok. 60 mm Hg
siê nagle, czêsto w fazie wyrównania choroby. Napad, (1,18 kPa) i Pa CO2 ok. 35 mm Hg (4,65 kPa). Od tego
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momentu zaburzenia gazometryczne mog¹ narastaæ
bardzo szybko, prowadz¹c do niewydolnoci oddechowej
(PaO2 < 8,0 kPa; Pa CO2 > 6,0 kPa), stanowi¹cej realne
zagro¿enie ¿ycia chorego [6,9].
Nieprawid³owa wentylacja i wynikaj¹ce st¹d du¿e
ró¿nice cinieñ w uk³adzie oddechowym powoduj¹
zmniejszony powrót ¿ylny podczas wydechu i zwiêkszony
podczas wdechu. W rezultacie dochodzi do przepe³nienia
prawej komory serca z nastêpowym przemieszczeniem
przegrody w kierunku lewej komory i upoledzeniem
w jej nape³nianiu. Frakcja wyrzutowa lewej komory jest
ponadto zmniejszona przez podwy¿szone cinienie
nastêpcze (afterload), co jest zjawiskiem wtórnym do
ujemnego cinienia w przestrzeni op³ucnowej. Efektem
kr¹¿eniowym jest spadek cinienia skurczowego krwi
podczas wdechu, manifestuj¹cy siê têtnem paradoksalnym [10], które w stanie astmatycznym jest
wiêksze ni¿ 15 mm Hg [17].
Zaburzenia metaboliczne w przebiegu OCA
powstaj¹ póno i s¹ wynikiem wzmo¿onego wydatku
energetycznego miêni oddechowych oraz utraty wody
spowodowanej hiperwentylacj¹ i nadmiern¹ potliwoci¹.
Pewne znaczenie ma te¿ upoledzone wydalanie kwasów
organicznych przez s³abo perfundowane nerki. Istniej¹ca
hipoksja sprzyja gromadzeniu siê kwasu mlekowego,
a zwiêkszone spalanie t³uszczów produkcji ketonów, co
niekiedy mo¿e prowadziæ do powstania kwasicy
metabolicznej [10].
Objawy kliniczne
Nie ma obiektywnych metod oceny stopnia
obturacji oskrzeli i nasilenia OCA. Monitorowanie
parametrów spirometrycznych, przede wszystkim PEFR
i FEV1 mo¿e mieæ bardzo du¿e znaczenie, ale w praktyce
stan chorego czêsto uniemo¿liwia przeprowadzenie tych
oznaczeñ. Istotna jest zmiana prê¿noci gazów we krwi
têtniczej oraz pH, jednak zaburzenia gazometryczne s¹
charakterystyczne dopiero dla znacznie nasilonej
dusznoci astmatycznej. Rentgenogram klatki piersiowej
powinien byæ wykonany w ka¿dym przypadku OCA.
Badanie to nie daje wgl¹du w stopieñ obturacji oskrzeli,
ale pozwala na wykluczenie innych ni¿ astma przyczyn
dusznoci bronchospastycznej [27].
Najwa¿niejsza dla ustalenia stopnia zaawansowania
OCA jest wnikliwa ocena stanu klinicznego. Podstawowymi
objawami s¹ dusznoæ, tachypnoe, kaszel, wisty
i furczenia oraz tachykardia. Klatka piersiowa ustawiona
jest wdechowo, dolne granice p³uc s¹ obni¿one, wypuk
ma charakter bêbenkowy. Os³uchowo stwierdza siê g³one
wisty o wysokich tonach, które wraz z popraw¹
dro¿noci oskrzeli obni¿aj¹ siê, natomiast narasta ich
intensywnoæ. Nasilenie obturacji oskrzeli daje efekt
odwrotny a¿ do ust¹pienia objawów os³uchowych
i pojawienia siê ciszy nad klatk¹ piersiow¹ (silent chest).

Czêste jest uruchomienie dodatkowych miêni
oddechowych oraz pojawienie siê têtna paradoksalnego,
jednak nieobecnoæ tych objawów u chorych
oddychaj¹cych p³ytko i szybko nie wyklucza nawet bardzo
powa¿nego zwê¿enia dróg oddechowych [25]. Kolejne
fazy OCA przedstawia tabela I [37].
Tabela I. Etapy powstawania OCA
Okres Objawy kliniczne
FEV 1 pH PaO 2 PaCO2
I dusznoæ,
50-80% N/↑ Ν/↓ Ν/↓
rzê¿enia: suche, rozlane, g³one
II zaburzenia oddechu w spoczynku; 50%
↑
↓
↓
hyperpnoe, zaznaczone rzê¿enie
III zaburzenia oddechu wybitne
25% Ν/↓ ↓
N/↑
"cicha klatka piersiowa",
têtno paradoksalne >10 /min.
↓↓
↓
↑↑
IV ciê¿ka niewydolnoæ oddechu
10%
pi¹czka, spl¹tanie,
têtno paradoksalne wybitne

Leczenie
Postêpowanie terapeutyczne w OCA nale¿y
rozpocz¹æ od podania leków o dzia³aniu β2 -agonistycznym, tlenu i kortykosteroidów. Lekiem pierwszoplanowym jest krótkodzia³aj¹cy β 2-agonista podany
wziewnie przy u¿yciu nebulizatora. Ta droga podania
pozwala na uzyskanie penetracji leku do drobnych
oskrzeli, a co za tym idzie umo¿liwia stosowanie znacznie
wy¿szych dawek w porównaniu z dozownikami inhalacyjnymi (MID; metered-dose inhaler) przy mniejszych
objawach ubocznych. Wielkoæ dawki ani czêstotliwoæ
jej podawania nie s¹ jednoznacznie ustalone. Najczêciej
stosowany jest salbutamol w dawce 2,5-5,0 mg powtarzanej kilkakrotnie w krótkich odstêpach czasu [12,25].
Nawil¿ony tlen, o przep³ywie co najmniej
4-6 l/min, powinien byæ stosowany przez cewnik
donosowy lub maskê. Celem tlenoterapii jest uzyskanie
PaO2 we krwi têtniczej oko³o 60 mm Hg czyli ok. 90%
wysycenia oksyhemoglobiny. Likwidacja d³ugu tlenowego
poprawia poda¿ tkankow¹ tlenu, zmniejsza nadcinienie
p³ucne, a tak¿e mo¿e zmniejszaæ skurcz oskrzeli [4].
Kortykosteroidy podawane ogólnie poprawiaj¹
stan pacjenta w czasie kilku godzin od rozpoczêcia ich
stosowania i dlatego leczenie nale¿y rozpocz¹æ jak
najwczeniej. W³aciwa dawka nie jest okrelona, nie
mo¿na te¿ wykazaæ wprost proporcjonalnej zale¿noci
efektu klinicznego od wielkoci dawki. Zalecan¹ dawk¹
pocz¹tkow¹ jest 40 mg metylprednizolonu do¿ylnie (lub
jej ekwiwalent).
Je¿eli powy¿sze postêpowanie nie przynosi efektu
w ci¹gu 1-2 godzin, konieczna jest dalsza intensyfikacja
leczenia. W pierwszym rzêdzie nale¿y zwiêkszyæ
wielkoæ i czêstotliwoæ dawek β2-agonistów; bezpieczne
jest nawet stosowanie nebulizacji ci¹g³ej [28]. Natomiast,
ze wzglêdu na potencjalnie grone dla ¿ycia objawy
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uboczne, podawanie β2-agonistów do¿ylnie powinno byæ
ograniczone do wybranych przypadków, przede wszystkim
u chorych m³odych, z wydolnym uk³adem kr¹¿enia.
Czêsto korzystny efekt mo¿na uzyskaæ po podaniu do
nebulizacji leków parasympatyko-litycznych, zazwyczaj
stosowany jest bromek ipratropium w dawce 0,5 mg co
4-6 godzin [7]. Znacznego zwiêkszenia wymaga te¿
dawka kortykosteroidów. Najni¿sza dzia³aj¹ca dobowa
dawka hydrokortisonu wynosi 14 mg/kg c.c. lub jej
ekwiwalent [25], jednak czêsto konieczne s¹ iloci
wielokrotnie wiêksze, siêgaj¹ce nawet 30-40 mg/kg c.c.
Podawanie teofiliny, niegdy leku pierwszego rzutu
w leczeniu OCA, obecnie budzi kontrowersje [15,20,21]
i powinno byæ ograniczone do tych chorych, którzy
przyjmuj¹ j¹ regularnie i dobrze toleruj¹. W trakcie
leczenia konieczne jest oznaczanie stê¿enia leku
w surowicy.
Istotne jest wyrównanie bilansu wodno-elektrolitowego. Zwykle wystarczaj¹ca jest dobowa poda¿
1500 ml p³ynów infuzyjnych w przeliczeniu na 1 m2
powierzchni cia³a, jednak czasem iloæ ta musi byæ nawet
podwojona. Pamiêtaæ nale¿y o wzmo¿onym wydalaniu
hormonu antydiuretycznego w OCA, co mo¿e spowodowaæ
zatrucie wodne z hiponatremi¹ [19], dlatego intensywne
nawadnianie powinno odbywaæ siê pod kontrol¹
orodkowego cinienia ¿ylnego. Wa¿ne jest uzupe³nienie
niedoborów potasu i magnezu, których poziom mo¿e byæ
obni¿ony wtórnie do intensywnego leczenia kortykosteroidami i β 2 -agonistami. Oporn¹ na leczenie
hipokaliemiê czêsto udaje siê wyrównaæ dopiero po
uzupe³nieniu niedoboru magnezu. Rutynowe stosowanie
polega na podaniu 2 mg siarczanu magnezu w wolnej
[2,3] lub szybkiej [32] infuzji.
Nieskutecznoæ leczenia konwencjonalnego
wystêpuje w ok. 1% przypadków OCA [31] i wymaga
zastosowania intubacji i oddechu zastêpczego. Nie ma
jednoznacznie ustalonych wskazañ do rozpoczêcia
wentylacji mechanicznej; najwa¿niejsze wskazania
przedstawiono w tabeli 2. O koniecznoci jej zastosowania decyduje przede wszystkim obraz kliniczny,
a szczególnie stan wiadomci chorego [4,26]. Intubacja
musi byæ przeprowadzona sprawnie i nietraumatycznie,
dlatego wymaga sedacji i zwiotczenia. Dla uzyskania
upienia stosowane s¹ najczêciej krótkodzia³aj¹ce
preparaty z grupy benzodwuazepin, lekiem z wyboru jest
midazolam. Zdecydowanie przeciwskazane s¹ barbiturany, które maj¹ zdolnoæ uwalniania histaminy.
Interesuj¹c¹ modyfikacj¹ intubacji jest u¿ycie bronchofiberskopu jako prowadnicy dla rurki intubacyjnej. Ten
sposób postêpowania pozwala unikn¹æ sedacji i zwiotczenia,
dlatego jest szczególnie godny polecenia dla osób, które
lepiej opanowa³y technikê bronchofiberoskopii ni¿
intubacji. Nale¿y stosowaæ rurki intubacyjne o mo¿liwie
najwiêkszej rednicy celem unikniêcia dodatkowych
oporów dla przep³ywu gazów [31].
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Tabela II. Wskazania do intubacji i oddechu mechanicznego w
OCA
1. Objawy kliniczne:

a. bezdech lub stan zbli¿ony do bezdechu;
b. utrata lub ograniczenie przytomnoci z niemo¿liwoci¹
utrzymania dro¿noci dróg oddechowych;
c. objawy niewydolnoci kr¹¿enia: tachykardia, spadek cinienia
têtniczego, spadek diurezy;
d. znacznego stopnia znu¿enie miêni oddechowych;
e. znacznego stopnia wyczerpanie chorego.

2. Parametry oddechowe:
a. objêtoæ oddechowa
b. czêstoæ oddechu
c. wentylacja minutowa
d. pojemnoæ ¿yciowa
e. FEV 1
f. PEF

3. Wymiana gazowa:
PaO2
PaCO2

< 3 ml/kg
> 35 oddechów/min.
< 3 l/min. lub > 20 l/min.
< 10 ml/kg
< 1 l/s
< 120 l/min.
< 8kPa
> 6-8 kPa

Prowadzenie oddechu zastêpczego u chorych
z nasilon¹ dusznoci¹ bronchospatyczn¹ jest trudne
i wymaga indywidualnego postêpowania. Podstawow¹
zasad¹ jest hipowentylacja [4,8,39]. Wymaga to
stosowania niskich wartoci przep³ywu wdechowego,
niewielkich objêtoci oddechowych, najczêciej nie
przekraczaj¹cej 8 ml/kg i zmniejszonej czêstotliwoci
oddechów, zwykle 10-12/min, oraz utrzymanie cinienia
wdechowego poni¿ej 50 cm s³upa wody [4,31]. Istotne
jest te¿ utrzymanie dro¿noci oskrzeli, czêsto konieczne
jest up³ynnienie gêstej, zbitej wydzieliny i jej odsysanie,
tak¿e przy u¿yciu bronchofiberskopu. Wa¿ne jest te¿
utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotnoci
wdychanych gazów oraz profilaktyka infekcji, polegaj¹ca
na podawaniu antybiotyków dotchawiczo lub/i ogólnie.
Wentylacja mechaniczna nie mo¿e byæ uznana za
alternatywê dla farmakoterapii. Podczas jej stosowania
leki musz¹ byæ podawane w zale¿noci od stanu
klinicznego; dotyczy to tak¿e farmakoterapii wziewnej.
Leki t¹ drog¹ mog¹ byæ podawane przez ³¹cznik T do
ramienia doprowadzaj¹cego do uk³adu oddechowego
respiratora, mo¿liwie najbli¿ej rurki intubacyjnej [34],
nowsze respiratory maj¹ wbudowane nebulizatory.
Poniewa¿ penetracja aerosolu jest podczas oddechu
mechanicznego wyranie gorsza [23], podwojenie dawki
leku podawanego w nebulizacji jest bezpieczne.
Je¿eli nasilony skurcz oskrzeli utrzymuje siê nadal
mimo wentylacji mechanicznej i intensywnej farmakoterapii, nale¿y rozpocz¹æ stosowanie anestetyków
wziewnych z grupy eterów halogenowych. Najczêciej
stosowane s¹ halotan lub izofluran, które obok w³aciwoci nasennych, maj¹ te¿ nieswoiste dzia³anie
zwiotczaj¹ce [30]. Etery halogenowe s¹ skuteczne
w zmniejszaniu obturacji oskrzeli [4,16,18,31], dodatkow¹
zalet¹ jest mo¿liwoæ rezygnacji z anestetyków do¿ylnych.
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Mog¹ jednak powodowaæ efekt arytmogenny (który mo¿e
wyst¹piæ, gdy halotanowce kojarzone s¹ z β2-agonistami,
teofilin¹, pochodnymi naparstnicy i ketamin¹) oraz
przemijaj¹cy efekt hepatotoksyczny.
Inn¹ mo¿liwoci¹ terapeutyczn¹ jest podawanie
subanestetycznych dawek ketaminy w ci¹g³ej infuzji, co
umo¿liwia jej stosowanie równie¿ u chorych oddychaj¹cych
spontanicznie; skuteczna jest dawka 0,15 mg/kg/godz. [29].
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