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Astma aspirynowa - zapobieganie i leczenie
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Astma aspirynowa (AIA) to szczególny typ astmy oskrzelowej - zwykle o umiarkowanym lub ciê¿kim przebiegu.
Europejska Sieæ Aspirynowa - AIANE (European Network on Aspirin-Induced Asthma) zajmuje siê szczegó³ow¹ analiz¹
danych dotycz¹cych m.in. leczenia chorych na astmê aspirynow¹ w 8 krajach europejskich. Chorzy ci wymagaj¹ czêsto
przewlek³ej kortykosteroidoterapii. Ze wzglêdu na patomechanizm astmy aspirynowej (hipoteza cyklooksygenazowa) pewn¹
nadziejê w leczeniu chorych budzi nowa grupa leków antlyleukotrienowych. Istotnym elementem symptomatologii omawianej
jednostki chorobowej s¹ objawy ze strony nosa oraz zatok przynosowych. S¹ one oporne na leczenie i wymagaj¹ czêsto
interwencji chirurgicznej, a prawie zawsze przewlek³ej, miejscowej kortykosteroidoterapii. W przypadku koniecznoci
zastosowania aspiryny lub innego niesterydowego leku przeciwzapalnego z powodu schorzeñ reumatycznych, czy choroby
wieñcowej, mo¿liwa jest desensytyzacja (poprzez podawanie stopniowo wzrastaj¹cych, a potem podtrzymuj¹cych dawek
aspiryny). Wed³ug niektórych autorów desensytyzacja mo¿e korzystnie wp³yn¹æ na przebieg choroby, a zw³aszcza objawy
ze strony górnych dróg oddechowych. Najistotniejszym elementem postêpowania w przypadkach AIA jest unikanie aspiryny
oraz innych, pokrewnych leków. Poza tym zasady leczenia s¹ podobne jak w innych typach astmy.

Wprowadzenie
Astma oskrzelowa z nadwra¿liwoci¹ na aspirynê
to zwykle astma o umiarkowanym lub ciê¿kim przebiegu.
Jest to opinia szeregu wybitnych autorytetów zajmuj¹cych
siê astm¹ aspirynow¹ od wielu lat. Astma aspirynowa
ma przebieg przewlek³y, nêkaj¹cy, nawet je¿eli chory
starannie wystrzega siê aspiryny i innych analegetyków
o dzia³aniu aspirynopodobnym, co najmniej po³owa
chorych wymaga przewlek³ej kortykoterapii - stwierdza
w jednej ze swoich ostatnich publikacji dotycz¹cej tej
choroby Prof. Andrzej Szczeklik [1,2]. Podobnie
wypowiada siê Donald Stevenson ze znanego orodka
zajmuj¹cego siê astm¹ aspirynow¹ w Kalifornii, USA:
Astma aspirynowa jest ci¹g³ym, ciê¿kim zapaleniem
uk³adu oddechowego [3]. Przedstawiciele ³ódzkiej
szko³y Prof. Jerzego Ro¿nieckiego, która wiele wnios³a
do badañ nad astm¹ aspirynow¹, tak oceniaj¹ ten typ
astmy: Pacjenci cierpi¹ na szczególnie ciê¿k¹, zwykle
steroidozale¿n¹ astmê oskrzelow¹ z du¿¹ tendencj¹ do
rozwijania siê stanów astmatycznych [4,5,6].
Potwierdza to analizowana ostatnio baza danych
dotycz¹cych leczenia chorych na astmê aspirynow¹
w 14 orodkach pulmonologicznych i alergologicznych
z 8 krajów europejskich w ramach Europejskiej Sieci
Aspirynowej (AIANE - European Network on AspirinInduced Asthma) [7]. Sporód 365 analizowanych
chorych, leczonych w tych orodkach ponad 80%
wymaga³o przewlek³ego leczenia kortykosteroidami.
Prawie po³owa z nich (45,4%) by³a leczona zarówno
kortykosteroidami wziewnymi, jak i doustnymi, znaczna
czêæ (32,6%) przyjmowa³a tylko kortykosteroidy wziewne,

ale w stosunkowo du¿ych dawkach (800-2000µg/d).
Tylko oko³o 20% chorych nie wymaga³o przewlek³ej
kortykoterapii. Dane te podkrelaj¹ wiêc ciê¿koæ
przebiegu tego typu astmy.
Z analizowanej bazy danych wynika równie¿, ¿e mimo
stosowanego przewlek³ego leczenia przeciwzapalnego
i wielu leków rozszerzaj¹cych oskrzela, rednie wartoci
FEV1 waha³y siê w granicach 50-80% wartoci nale¿nej
u oko³o 40% chorych, u oko³o 6% wynosi³y mniej ni¿
50%, a wiêc wskazywa³y na znaczne upoledzenie
wentylacji typu obturacyjnego [7]. Za ciê¿koci¹ przebiegu
tego typu astmy przemawiaj¹ czêsto stwierdzane zmiany
o typie zgrubienia ciany oskrzeli i dyskretne zlokalizowane zmiany zw³óknieniowe odpowiednio u 57% i 40%
sporód 30 chorych, u których oceniano mi¹¿sz p³ucny za
pomoc¹ tomografii komputerowej cienkowarstwowej
o wysokiej rozdzielczoci. W niewielkim odsetku tych
chorych stwierdzano zgrubienie przegród miêdzyzrazikowych (7%), typowe rozstrzenia oskrzeli (7%) lub
dyskretne cechy rozedmy i zgrubienia op³ucnej (3%).
Leczenie chorych na astmê aspirynow¹ powinno byæ
zgodne z ogólnie przyjêtymi wytycznymi postêpowania
terapeutycznego w astmie oskrzelowej, opracowanymi
przez wiatow¹ Organizacjê Zdrowia i Narodowe Instytuty
Zdrowia. Poza wspomnian¹ wy¿ej czêst¹ koniecznoci¹
przewlek³ej kortykoterapii chorzy ci, podobnie jak i inni
chorzy na astmê, s¹ czêsto leczeni teofilin¹ (212 chorych
sporód 365 zgromadzonych w bazie AIANE), kromoglikanem dwusodowym i(lub) nedokromilem (161 osób)
oraz - rzadziej - lekami antyhistaminowymi (109 osób
sporód 365 analizowanych pacjentów) [7].
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Kromoglikan i leki antyhistaminowe
Wp³yw kromoglikanu dwusodowego na skurcz
oskrzeli indukowany aspiryn¹ badano na prze³omie lat
70. i 80. [8,9,10]. Zwykle uzyskiwano umiarkowane
z³agodzenie reakcji poaspirynowej. Podobnie leki
antyhistaminowe, takie jak klemastyna czy ketotifen,
wykazywa³y raczej niewielki wp³yw ochronny na
stopieñ nasilenia skurczu oskrzeli po progowej dawce
aspiryny, natomiast istotnemu z³agodzeniu ulega³y
objawy pozaoskrzelowe, takie jak rumieñ skóry, wi¹d
nosa, zmniejsza³a siê iloæ wodnistej wydzieliny
z nosa [11,12,13].
Leki antyleukotrienowe
Bior¹c pod uwagê hipotezê cyklooksygenazow¹
i nadmierne wytwarzanie leukotrienów jako istotne
ogniwa w etiopatogenezie astmy aspirynowej [6,14,15,
16,17] pewien optymizm w leczeniu tej postaci astmy
mog¹ budziæ najnowsze badania dotycz¹ce zastosowania
leków antyleukotrienowych, zarówno inhibitorów ich
syntezy (Zileuton), jak i antagonistów receptorowych
(ICI 204, ICI 219 - Accolate, MK-0679, SKF 104353,
BAY X 1005, ONO-1078, MK-571, MK-591). Leki te
nie tylko zmniejszaj¹ nasilenie skurczu oskrzeli
indukowanego progowymi dawkami aspiryny [18,19,20,
21,22], ale równie¿ wywieraj¹ korzystny wp³yw
w przewlek³ym leczeniu tej szczególnej postaci astmy
[23,24]. Tak np. w czasie leczenia Zileutonem (inhibitor
biosyntezy leukotrienów) stosowanym w dawce 2400µ/d
u 40 chorych na astmê aspirynow¹ (badania polskoszwedzkie) obserwowano statystycznie znamienny wzrost
FEV1 i porannych wartoci szczytowego przep³ywu
wydechowego (PEF), mniejsze zapotrzebowanie na betamimetyki oraz zmniejszenie nieswoistej nadreaktywnoci na histaminê. Znacznie zmniejszy³y siê
dolegliwoci ze strony nosa: zmniejsza³o siê uczucie
blokady przewodów nosowych, a zw³aszcza wraca³o
u chorych powonienie. Podobnie antagonista receptora
leukotrienowego MK-0679 podany w dawce 825 µg
u 8 chorych na astmê aspirynow¹, powodowa³ wielogodzinny wzrost FEV1 o 5-34% (rednio 18%). Wzrost
ten korelowa³ ze stopniem nadwra¿liwoci na aspirynê,
mierzonym PD20 dla aspiryny lizynowej we wziewnym
tecie prowokacyjnym [25]. Istotne jest, ¿e leki
antyleukotrienowe nie powoduj¹ powa¿nych skutków
ubocznych. Wielu badaczy s¹dzi, ¿e leki antyleukotrienowe mog¹ staæ siê alternatyw¹ dla leczenia
kortykosteroidami wziewnymi lub przynajmniej pozwol¹
na redukcjê dawek kortykosteroidów [16,23,24].
W ostatnich kilku miesi¹cach zosta³ zarejestrowany
pierwszy lek antyleukotrienowy - zafirlukast (Accolate).
Ochronna rola PGE w astmie aspirynowej
W ostatnich latach wiele uwagi powiêcono
ochronnej roli prostaglandyn E w astmie oskrzelowej.
Zapobiegaj¹ one degranulacji komórki tucznej, hamuj¹
uwalnianie mediatorów chemicznych, w tymleukotrienów,

ze stymulowanych komórek [26]. Prostaglandyna E2 bierze
istotny udzia³ w reakcjach immunologicznych [27].
Inhalowana PGE2 zmniejsza nasilenie reakcji oskrzelowych
wywo³anych wziewnym podaniem alergenu lub
indukowanych wysi³kiem fizycznym [28,29]. Podobny
efekt protekcyjny obserwowano w astmie aspirynowej [30].
Podana wziewnie PGE2, jak i syntetyczna doustna
pochodna PGE1 (mizoprostol), statystycznie znamiennie
os³abia³y skurcz oskrzeli indukowany aspiryn¹, niezale¿nie
od ich dzia³ania rozszerzaj¹cego oskrzela. Zarówno PGE1,
jak i PGE2 podane wziewnie w dawce 100 µg wykazywa³y
dzia³anie rozszerzaj¹ce oskrzela u chorych na astmê
aspirynow¹. To dzia³anie by³o jednak krótsze, jak i s³absze
ni¿ u chorych dobrze toleruj¹cych aspirynê [30]. Nie
wydaje siê, aby substancje z tej grupy wesz³y do armamentarium leków stosowanych w astmie, a w astmie
aspirynowej w szczególnoci. Prostaglandyny E silnie
dra¿ni¹ górne drogi oddechowe, wyzwalaj¹ kaszel, a ich
dzia³anie rozszerzaj¹ce oskrzela jest znacznie s³absze od
dzia³ania beta-mimetyków.
Leki oszczêdzaj¹ce sterydy
Jak ju¿ wspomniano, wielu chorych na astmê
aspirynow¹ przyjmuje przewlekle kortykosteroidy
doustne, niekiedy w doæ du¿ych dawkach. Próby leczenia
tych chorych cyklosporyn¹ [31,32] poza pojedynczymi
przypadkami, nie dawa³y jednak w badaniach kontrolowanych zdecydowanej poprawy i du¿ej redukcji
przewlekle pobieranych kortykosteroidów.
Przewlek³y nie¿yt nosa i zatok przynosowych
W tym szczególnym typie astmy b³ony luzowe
nosa s¹ niezwykle obrzêkniête, przeroniête, czêsto
wystêpuj¹ rzuty ostrego ropnego zapalenia zatok
przynosowych. Wielokroæ dochodzi do przewlek³ego
zapalenia zatok lub bezbakteryjnego polipowatego
zapalenia zatok. Zajêcie górnego odcinka dróg
oddechowych czêsto dominuje w przebiegu astmy
aspirynowej, determinuj¹c koniecznoæ przewlek³ego
leczenia kortykosteroidami doustnymi. Przewlek³e
zapalenie zatok przynosowych, oceniane rentgenograficznie, wystêpuje u wiêkszoci chorych na astmê
aspirynow¹ (wed³ug danych amerykañskich Settipane'a
u 96,2%) [33]. Czêstoæ wystêpowania polipów nosa
w przebiegu tej choroby autorzy ci oceniali na 70% [33].
Wed³ug ostatnio zgromadzonych danych europejskich
w ramach systemu AIANE objawy przewlek³ego nie¿ytu
zatok przynosowych stwierdzano u 77,5% badanych,
polipowatoæ nosa u 58.1% badanych [7].
Leczenie przewlek³ego nie¿ytu nosa i zatok przynosowych u tych chorych jest niezwykle istotnym
i bardzo trudnym problemem klinicznym.
W okresie przejciowych zaostrzeñ dolegliwoci ze
strony nosa stosowane s¹, zwykle krótko, miejscowe lub
systemowe leki obkurczaj¹ce naczynia b³ony luzowej
nosa i zatok, oraz leki antyhistaminowe, które
u wiêkszoci chorych wywieraj¹ tylko umiarkowany
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efekt kliniczny (czêæ pacjentów podaje jednak znaczne
zmniejszenie objawów ze strony nosa w czasie ich
stosowania). Szczególnie korzystny efekt w leczeniu
dolegliwoci ze strony nosa u tych chorych maj¹
kortykosteroidy stosowane miejscowo - donosowo [34].
Niekiedy ze wzglêdu na znacznie nasilony proces
zapalny b³ony luzowej nosa ich lokalne stosowanie
winno byæ poprzedzone 7-10-dniow¹ kortykosteroidoterapi¹ doustn¹. W przypadkach ropnych zapaleñ czêsto
konieczne jest stosowanie antybiotyków, nawet przez
kilka tygodni, niejednokrotnie z kortykosteroidami
lokalnymi i systemowymi.
Wielu chorych mimo leczenia farmakologicznego
wymaga zabiegów chirurgicznych, g³ównie polipektomii,
udra¿niaj¹cych zabiegów endoskopowych na zatokach
przynosowych, rzadziej etmoidektomii i innych. Wielu
autorów podkrela znaczn¹ poprawê dolegliwoci ze
strony zatok przynosowych, a niekiedy te¿ poprawê
w przebiegu astmy po operacyjnym leczeniu zatok
[35,36,37,38]. Niestety, u czêci chorych poprawa jest
krótkotrwa³a: polipy u chorych z nadwra¿liwoci¹ na
aspirynê cechuj¹ siê bowiem znaczn¹ tendencj¹ do
nawrotów. Czêstoæ nawrotów polipów nosa u pacjentów
z astm¹ aspirynow¹ jest wed³ug niektórych autorów
trzykrotnie wiêksza ni¿ u chorych na astmê wewn¹trzpochodn¹ dobrze toleruj¹cych aspirynê [39]. Po
wykonanej polipektomii bardzo korzystne jest wielomiesiêczne leczenie kortykosteroidami miejscowymi
w celu zmniejszenia tendencji do odrastania polipów.
Niestety, nawet mimo przewlek³ego stosowania
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kortykosteroidów u czêci chorych polipy nawracaj¹,
zmuszaj¹c chorych do poddawania siê wielokrotnie
zabiegowi polipektomii. W materiale europejskiej sieci
aspirynowej AIANE sporód 365 chorych u ponad 50
polipektomiê wykonywano 3 -10 razy [7].
Substancje wyzwalaj¹ce zaostrzenia astmy aspirynowej
Jak ju¿ wspomniano, leczenie astmy oskrzelowej
z nadwra¿liwoci¹ na aspirynê nie ró¿ni siê istotnie od
leczenia innych postaci astmy oskrzelowej. Niezwykle
wa¿n¹ rolê w zapobieganiu zagra¿aj¹cym ¿yciu reakcjom
niepo¿¹danym u tych chorych odgrywa unikanie aspiryny
i wielu innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych
obdarzonych, podobnie jak aspiryna, aktywnoci¹ antycyklooksygenazow¹. Czêsto jest to trudne, gdy¿ aspiryna
i leki aspirynopodobne s¹ pospolitymi sk³adnikami
popularnych leków przeciwgrypowych, przeciwgor¹czkowych i przeciwbólowych, ³atwo dostêpnych bez
recepty. Niejednokrotnie s¹ to leki z³o¿one i dlatego jako
zasadê nale¿y przyj¹æ, ¿e chory na astmê aspirynow¹
nie mo¿e przyjmowaæ ¿adnego leku nieznanego, a tylko
takie, które nie zawieraj¹ sk³adnika z grupy leków
przeciwwskazanych. Istotna jest wiêc tutaj edukacja
zarówno lekarzy, jak i chorych. Pacjent winien otrzymaæ
od lekarza w miarê wyczerpuj¹c¹ listê leków przeciwwskazanych, optymalnie z podaniem nazw rodzajowych
i odpowiadaj¹cych im nazw handlowych. Leki bezwzglêdnie przeciwwskazane u chorych na astmê
aspirynow¹ umieszczono w tabeli I.

Tabela I. Lista najwa¿niejszych leków przeciwwskazanych u osób z nadwra¿liwoci¹ na aspirynê
Grupa leków
Pochodne kwasu
acetylosalicylowego
(aspiryny)
Pochodne kwasu
propionowego

Pochodne kwasu
octowego

Nazwa rodzajowa
Nazwa handlowa
kwas acetylosalicylowy Aspiryna, Alkacyl, Alka-Prim, Alka-Selzer, Alnagon, Anapiryna,
Antineuralgiae, Ascodan, Aspegic, Aspisol, Asprocol, Bestpirin,
Calcipiryna, Catalgine,Phensic, Enteric Coated, Etopiryna, Fenalgin,
Magnezopiryna, Polopiryna, Rhonal, Ring, Solucetyl, Tabletki p/grypie,
Thomapyrin, Upsarin C
ibuprofen
Adavil, Brufen, Dolgit, Ibuprofen, Mobilat
naproxen
Anapran, Apranax, Naprosyn, Naproxen
ketoprofen
Profenid
fenoprofen
Fenoprofen
kwas triaprofenowy
Surgam
indometacyna
Metindol, Indocid, Indomed
sulindak
Sulindac
tolmetyna
Tolmetin,Tolectin
diclofenak
Diclofenac, Voltaren, Feloran, Majamil, Naclofen, Revodina, Majamil
piroksykam
Feldene, Piroxicam
kwas mefenamowy
Mefacit, Ponstan, Ponstyl

Oksykamy
Pochodne kwasu
fenamowego
Pochodne pyrazolonu noramidopyrina
(metamizol)
aminofenazon
fenylbutazon
propyfenazon
oxyfenbutazon
fenazon
klofezon

Analgin, Baralgin, Gardan, Metamizol, Noramidopyrine, Novalgin,
Pyralginum, Scopolan Compositum, Spazmalgon, Tolargin
Amidochin, Aminophenazon, Anapyrin, Cofedon, Isalgin,
Pyramidonum, Veramid
Butapirazol, Rheumopyrin, Butadion, Butazolidin,
Phenylbutazone, Rheumanol
Fenquil, Pabialgin, Saridon
Oxybutazone, Tanderil
Lumidrinal
Perclusone
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Czy tylko chorzy z potwierdzon¹ nadwra¿liwoci¹
na aspirynê winni unikaæ tych leków? Niektórzy autorzy
sugeruj¹, aby byæ ostro¿nym w stosowaniu aspiryny
i leków aspirynopodobnych u tych chorych z astm¹
infekcyjn¹ wewn¹trzpochodn¹, u których stwierdzamy
uporczywy przewlek³y nie¿yt nosa i(lub) polipowatoæ nosa
czêsto z towarzysz¹c¹ eozynofili¹ b³on luzowych [3].
Je¿eli zachodzi koniecznoæ podania niesteroidowego leku przeciwzapalnego/przeciwbólowego,
zwykle zalecamy paracetamol (Acenol, Tylenol). Paracetamol jest wprawdzie s³abym inhibitorem cyklooksygenazy, ale obserwowano sporadycznie reakcje
niepo¿¹dane u nielicznych chorych z nadwra¿liwoci¹
na aspirynê [40,41,42,43].
Wed³ug niektórych autorów nie nale¿y jednorazowo
przekraczaæ dawki 1000 mg tego leku [42, 43], a przy
rozpoczynaniu leczenia u chorego, u którego nie znamy
tolerancji na paracetamol, lepiej jest podaæ 1/2 tabletki
tego leku i obserwowaæ chorego przez 2-3 godzin - przy
dobrej tolerancji mo¿na bezpiecznie zwiêkszyæ dawkê
leku. W krakowskim orodku wielokrotnie stosowalimy
ten lek jako przeciwgor¹czkowy i przeciwbólowy - by³
on wyj¹tkowo dobrze tolerowany przez chorych na astmê
aspirynow¹ [44]. Trzeba jednak pamiêtaæ o opisywanych
w literaturze sporadycznych przypadkach nadwra¿liwoci na paracetamol pod postaci¹ pokrzywki, obrzêku
naczynioruchowego, o nieznanym patomechanimie; byæ
mo¿e s¹ to reakcje IgE-zale¿ne.
W razie potrzeby chorzy na astmê aspirynow¹
mog¹ tak¿e bezpiecznie przyjmowaæ salicylamid,
benzydaminê, trójsalicylan cholinowo-magnezowy,
azapropazon [45] i te niesterydowe leki przeciwzapalne,
które nie maj¹ aktywnoci antycyklooksygenazowej. Ich
listê wraz z ich nazwami handlowymi przedstawiono
w tabeli II. W razie bardzo silnych dolegliwoci
bólowych pacjenci z nadwra¿liwoci¹ na aspirynê mog¹
ponadto otrzymywaæ narkotyczne leki przeciwbólowe.
Tabela II. Lista leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych
dozwolonych u osób z nadwra¿liwoci¹ na aspirynê
Paracetamol (Acenol, Acetaminophen, Apap, Dafalgan,
Doliprane, Efferalgan, Panadol, Tylenol, Coldrex)
Benzydamina (Benalgin)
Salicylamid (Analgan, Isochin, Scorbolamid)
Chlorochina (Arechin, Chlorochin, Resochin)
Salicylan choliny (Sachol)
Salicylan sodu (Salitin)
Azapropazon (Prolixan, Rheumox, Tolyprin)
Dekstropropoksyfen ( Antalvic, Depronal, Develin)
Trisalicylan cholinowo-magnezowy (Trilisate)

Tartrazyna a astma aspirynowa.
Wiele uwagi powiêcono nietolerancji tartrazyny
przez chorych na astmê aspirynow¹. Tartrazyna jest ¿ó³tym
barwnikiem azowym, pospolicie stosowanym do barwienia
¿ywnoci, napojów, leków i kosmetyków. U niektórych
chorych na astmê tartazyna wyzwala skurcz oskrzeli.
Pocz¹tkowo s¹dzono, ¿e jest to zjawisko czêste w astmie

aspirynowej [3]. Z naszych badañ (testy prowokacyjne
doustne ze wzrastaj¹cymi dawkami tartrazyny a¿ do dawki
25 mg) - przeprowadzonych wspólnie z orodkami
klinicznymi w Davos i Mediolanie - wynika, i¿
nadwra¿liwoæ na tartrazynê nale¿y do rzadkoci.
Stwierdzilimy j¹ jedynie u 4 sporód 156 Polaków,
Szwajcarów i W³ochów chorych na astmê aspirynow¹ [46].
Podobne wyniki uzyskali Weber i wsp. [47] badaj¹c 44
pacjentów oraz Morales i wsp. [48] w grupie 47 pacjentów.
Nadwra¿liwoæ na bursztynian hydrokortizonu
w astmie aspirynowej.
Z innych leków mog¹cych wywo³aæ sporadycznie
ataki astmy u chorych nadwra¿liwych na aspirynê nale¿y
wspomnieæ o bursztynianie hydrokortyzonu. W 1978 roku
Partrige i Gibson opisali dwóch chorych na astmê
aspirynow¹, u których zaobserwowali ciê¿ki skurcz oskrzeli
po podaniu do¿ylnym bursztynianu hydrokortyzonu [49].
Te obserwacje potwierdzili Dajani i wsp. [50] oraz nasz
zespó³ [51]. Dlatego te¿ u tych chorych lepiej stosowaæ
w leczeniu inne dobrze przez nich tolerowane kortykosteroidy parenteralne, jak np. metyloprednizolon (sól
sodowa bursztynianu metyloprednizolonu: Solu-Medrol,
Upjohn, USA), betametazon (Betnesol, Glaxo),
deksametazon (sól sodowa fosforanu deksametazonu:
Decadron, MSD; Dexaven, Polfa).
Zjawisko desensytyzacji czyli odczulania na
aspirynê- wp³yw na przebieg astmy i przewlek³y
nie¿yt zatok przynosowych
Ju¿ w 1922 roku Widal i wsp. zauwa¿yli, i¿ po
gwa³townej reakcji na aspirynê ponowne jej podanie
w ciagu 2 lub 3 dni nie wywo³uje ju¿ tak powa¿nych
objawów [52]. Przez wiele kolejnych lat zapomniano o tej
niezwykle interesuj¹cej obserwacji. Dopiero w 1966 roku
Zeiss i Lockey [53] opisali niejako powtórnie okres
niewra¿liwoci (refrakcji) trwaj¹cy kilka dni po
reakcji bronchospastycznej na aspirynê podan¹ doustnie.
Podobne zjawisko po aspirynie lizynowej podawanej
wziewnie opisali w tym samym czasie Bianco i wsp. [54].
Od tej pory rozpoczê³y siê badania zarówno nad
patogenez¹ jak i nad zjawiskiem uzyskiwania tolerancji
lub desensytyzacji (odczulenia na aspirynê). Podaj¹c
chorym ostro¿nie stopniowo wzrastaj¹ce dawki aspiryny
w ci¹gu kilkunastu godzin do kilku dni mo¿na wytworzyæ
przejciow¹ tolerancjê na ten lek [4,55,56,57]. Tolerancja
ta utrzymuje siê przez 2 - 5, a niekiedy do 9 dni. Poprzez
codzienne podawanie aspiryny u wiêkszoci chorych
mo¿na ten okres wyd³u¿yæ na kilka miesiêcy, a nawet lat,
podaj¹c aspirynê regularnie w dawce dobowej oko³o
600 mg. Pe³n¹ dawkê lecznicz¹ chorzy musz¹ przyjmowaæ
codziennie, poniewa¿ przerwanie leczenia na kilka dni
mo¿e spowodowaæ, ¿e po ponownym przyjêciu aspiryny
wyst¹pi¹ ostre objawy astmatyczne. W tym okresie chorzy
mog¹ przyjmowaæ bez niepo¿¹danych reakcji ubocznych
inne leki przeciwzapalne blokuj¹ce cyklooksygenazê.
Tak wiêc w razie koniecznoci zastosowania
u chorego na astm¹ aspirynow¹ aspiryny lub innego
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silnego leku aspirynopodobnego mo¿na myleæ
o odczulaniu aspiryn¹. Istnienie krzy¿owej tolerancji
w grupie niesteroidowych leków przeciwzapalnych
umo¿liwia równie¿ po wytworzeniu tolerancji na jeden
lek, np. na aspirynê, zastosowanie innego leku
przeciwzapalnego, np. indometacyny bez koniecznoci
odczulania na indometacynê. Podobnie powstanie
tolerancji na aspirynê mo¿na spowodowaæ, podaj¹c
wzrastaj¹ce dawki indometacyny. Wywo³anie stanu
tolerancji na aspirynê jest w zasadzie mo¿liwe
u wiêkszoci chorych na astmê aspirynow¹. Wp³yw
przewlek³ego podawania aspiryny, a tym samym
podtrzymywania stanu tolerancji, na przebieg kliniczny
astmy aspirynowej i towarzysz¹cy jej przewlek³y nie¿yt
nosa pozostaje nadal przedmiotem wielu dyskusji.
Wiêkszoæ autorów uwa¿a, ¿e po odczuleniu na aspirynê
i podtrzymaniu stanu niewra¿liwoci na ten lek wystêpuje
zmniejszenie objawów ze strony uk³adu oddechowego
[55,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67]. Sporadyczne doniesienia neguj¹ jednak korzystny wp³yw desensytyzacji na
przebieg kliniczny tego typu astmy [68,69].
W badaniach przeprowadzonych w 1986 roku
u 16 chorych na astmê aspirynow¹ przez grupê
Prof. Ro¿nieckiego stwierdzono w okresie 4-tygodniowego
przewlek³ego pobierania 600 mg aspiryny dziennie
zmniejszenie siê objawów ze strony nosa, jak i objawów
astmatycznych. W okresie leczenia aspiryn¹, w porównaniu
z okresem kontrolnym, u 7 chorych stwierdzono znaczn¹
poprawê przebiegu astmy, manifestuj¹c¹ siê zmniejszeniem
nasilenia dusznoci (wed³ug ocen punktowych) oraz
spadkiem zapotrzebowania na leki sympatykomimetyczne
o co najmniej 40%. Sporód 6 chorych leczonych
przewlekle kortykosteroidami doustnymi u 3 mo¿na by³o
odstawiæ te leki. Wy¿ej wymienieni autorzy wykazali
ponadto równoleg³y do klinicznej poprawy spadek
niespecyficznej reaktywnoci oskrzeli na histaminê, co
uwa¿ane jest przez wielu badaczy za obiektywny wskanik
poprawy klinicznej w astmie [5, 70].
Cztery lata póniej Sweet i wsp. [61] opublikowali
wyniki d³ugotrwa³ej retrospektywnej obserwacji
107 chorych na astmê aspirynow¹, u których przeprowadzono odczulanie na aspirynê. Przewlek³e jej
stosowanie powodowa³o u tych chorych zarówno
z³agodzenie przebiegu nie¿ytu nosa i zapalenia zatok
przynosowych, jak i zmniejszenie objawów astmy oraz
pozwoli³o na zmniejszenie dawek przewlekle stosowanych
kortykosteroidów doustnych. U oko³o 20% pacjentów
wystêpowa³y jednak objawy uboczne ze strony przewodu
pokarmowego, a znaczna czêæ chorych nie ukoñczy³a
badania, tote¿ ostateczna ocena wyników powinna byæ
bardzo ostro¿na.
W tym okresie wielu autorów podkrela³o jednak
znaczn¹ skutecznoæ odczulania na aspirynê
w odniesieniu do objawów przewlek³ego nie¿ytu nosa, które
niekiedy uwa¿ane s¹ nawet przez samych pacjentów za
ich g³ówne dolegliwoci, w subiektywnym odczuciu
przewy¿szaj¹ce sw¹ dokuczliwoci¹ sam¹ astmê. Poprawa
manifestuje siê ustêpowaniem niedro¿noci nosa
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i wodnistego wycieku z nosa, przy równoleg³ym
zmniejszeniu lub ca³kowitym odstawieniu leków
objawowych. Czasem stwierdzano nawet powrót
powonienia. Lumry i wsp. [64] obserwowali tak¿e
równoczesne zwolnienie procesu odrastania polipów nosa
oraz spadek czêstoci bakteryjnych zapaleñ zatok u tych
chorych. Znaczne zmniejszenie siê natê¿enia objawów ze
strony nosa obserwowano równie¿ w czasie desensytyzacji
aspiryn¹ u pacjentów cierpi¹cych jedynie na przewlek³e
zapalenie zatok przynosowych z towarzysz¹c¹ nadwra¿liwoci¹ na aspirynê, ale bez astmy oskrzelowej [64].
Alternatywn¹ metod¹ wywo³ywania tolerancji
b³on luzowych nosa zaproponowa³ Patriarca i wsp. [71]
w celu zapobiegania odrastaniu polipów. Pacjentom
podawano miejscowo wzrastaj¹ce dawki aspiryny
lizynowej a¿ do osi¹gniêcia dawki maksymalnej
2000 µg/tydz., któr¹ nastêpnie stosowano regularnie.
Procedurê tê rozpoczynano w jeden miesi¹c po
wykonaniu zabiegu polipektomii i kontynuowano przez
24 miesi¹ce. Zaobserwowano korzystny wp³yw na
zahamowanie szybkoci odrastania polipów, ale efekt
ten by³ bardziej widoczny u pacjentów bez towarzysz¹cej
nadwra¿liwoci na aspirynê. Autorzy wi¹¿¹ wiêc
korzystny efekt lokalnego podawania aspiryny raczej z jej
dzia³aniem przeciwzapalnym a nie ze zjawiskiem
podtrzymywania stanu tolerancji na aspirynê.
W jednym z kolejnych opracowañ zbiorczych
analizuj¹cych skutecznoæ desensytyzacji aspiryn¹
Kowalski [72] stwierdzi³ poprawê objawów astmy u 31%
pacjentów; jednoczenie u 68% z nich poprawi³y siê
objawy ze strony górnych dróg oddechowych. Grupa
³ódzka Prof. Ro¿nieckiego wielokrotnie podkrela³a
zmniejszenie siê nasilenia bólów g³owy [70]. Najnowsze
badania grupy Stevensona i wsp., opublikowane w postaci
abstraktu w roku bie¿¹cym, dotycz¹ce 65 chorych
przyjmuj¹cych przewlekle (1-6 lat) aspirynê wydaj¹ siê
równie¿ potwierdzaæ korzystny wp³yw tego typu terapii
na przebieg astmy i przewlek³ego nie¿ytu nosa [73].
W analizie klinicznej autorzy ci uwzglêdniali czêstoæ
ostrych zapaleñ zatok przynosowych i koniecznoæ
polipektomii, jak równie¿ czêstoæ doranych interwencji
z powodu dusznoci i czêstoæ koniecznych hospitalizacji.
Stwierdzili znaczn¹ poprawê powonienia, mo¿liwoæ
redukcji kortykosteroidów doustnych i donosowych przy
nieco wy¿szej dawce kortykosteroidów wziewnych.
Zdecydowana poprawa w wielu obiektywnych
i subiektywnych parametrach u znacznej czêci chorych
otrzymuj¹cych aspirynê oraz wystêpowanie pogorszenia
po jej odstawieniu wydaje siê wskazywaæ, i¿ przewlek³e
stosowanie aspiryny u chorych na astmê aspirynow¹
mo¿e zahamowaæ lub zwolniæ proces zapalny tocz¹cy
siê w b³onie luzowej nosa, zatok przynosowych
i oskrzeli. Nale¿y zaznaczyæ jednak, ¿e przy ocenie
wp³ywu przewlekle podawanej aspiryny na przebieg
astmy i przewlek³ego nie¿ytu nosa wielu autorów bada³o
niewielk¹ liczbê pacjentów. Tylko pojedyncze badania
by³y przeprowadzone z zastosowaniem podwójnie lepej
próby, okres podawania aspiryny waha³ siê od 2 tygodni
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do kilku lat; podobnie ró¿ni³y siê jej dawki (od 300 do
2600 mg/d). Nie nale¿y zapominaæ o kilku negatywnych
wynikach badañ dotycz¹cych skutecznoci przewlek³ego
odczulania na aspirynê. Niew¹tpliwym mankamentem
tej metody leczenia jest niemo¿liwoæ wczeniejszego
ustalenia, który z chorych dobrze na ni¹ zareaguje.
Nale¿y pamiêtaæ zawsze, ¿e kobiety w ci¹¿y nie mog¹
przewlekle za¿ywaæ aspiryny. U czêci chorych
zmniejszenie siê objawów astmy stwierdza siê ju¿
w pierwszych dniach podawania aspiryny, u innych za
dopiero po kilku tygodniach od uzyskania tolerancji.
Wskazania do próby odczulania na aspirynê s¹
nadal dyskusyjne. Wed³ug czêci autorów powinno siê j¹
przeprowadzaæ tylko w ciê¿kich przypadkach astmy
aspirynowej, w których nie uzyskujemy remisji mimo
systematycznego leczenia du¿ymi dawkami kortykosteroidów wziewnych i u których istnieje koniecznoæ
przewlek³ego stosowania kortykosteroidów doustnych.
Odczulanie na aspirynê mo¿na równie¿ rozwa¿yæ
u pacjentów wymagaj¹cych wielokrotnych polipektomii
i innych zabiegów chirurgicznych zatok przynosowych.
Oczywiste jest wytworzenie i podtrzymanie stanu tolerancji
aspiryny wobec koniecznoci stosowania niesteroidowych
leków przeciwzapalnych przy trudnych do opanowania
uporczywych bólach g³owy. Bezsporna pozostaje próba tego
leczenia wobec koniecznoci stosowania leku przeciwzapalnego w dolegliwociach reumatycznych.
Jednak¿e pomimo odczulenia na aspirynê astma
nigdy nie ustêpuje. Chorzy s¹ niewra¿liwi na aspirynê
i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, ale wszystkie
pozosta³e czynniki wczeniej wyzwalaj¹ce napady
astmy, nadal mog¹ je wyzwalaæ.
Podsumowuj¹c, mimo kilkunastu pozytywnych
doniesieñ ta metoda desensytyzacji aspiryn¹ nie wesz³a
jednak na sta³e do armamentarium mo¿liwoci
terapeutycznych w astmie aspirynowej. Nie wydaje siê,
aby uzyska³a ona powszechn¹ akceptacjê z uwagi na
koniecznoæ bardzo znacznego zdyscyplinowania
chorych przez wiele miesiêcy leczenia, jak i na czêste
wystêpowanie objawów ubocznych przy przewlek³ym
podawaniu stosunkowo du¿ych dawek aspiryny.
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Leczenie ostrego napadu astmy po przyjêciu aspiryny
W ostrym napadzie astmy i w przypadku wyst¹pienia innych niepo¿¹danych objawów wywo³anych
przypadkowym za¿yciem aspiryny lub leku aspirynopodobnego, b¹d te¿ w wyniku reakcji wywo³anej w czasie
doustnego lub wziewnego testu prowokacyjnego
z aspiryn¹, najbardziej skutecznym sposobem leczenia jest
podanie wziewne beta-mimetyku (salbutamol, fenoterol)
w nebulizacji lub w aerozolu z dozownika z przystawk¹.
Inhalacje te musz¹ byæ czêsto powtarzane w odstêpach
20-30 minutowych. W bardziej nasilonych reakcjach
podajemy kortykosteroidy do¿ylne (40-120 mg metyloprednizolonu lub prednizolonu). W przypadku reakcji
poaspirynowych zagra¿aj¹cych ¿yciu zachodzi niekiedy
koniecznoæ zaintubowania chorego i zastosowania
sztucznej wentylacji. Znacznie nasilone dolegliwoci ze
strony nosa (ca³kowita blokada nosa, obfita wydzielina
z nosa) zmniejszaj¹ siê po podaniu kortykosteroidów
miejscowych (donosowo) lub czêsto po jednorazowym
podaniu kortykosteroidu do¿ylnie lub doustnie. Jednoczenie podajemy zwykle miejscowe leki obkurczaj¹ce b³onê
luzow¹ nosa. Objawy oczne ustêpuj¹ po lokalnej aplikacji
leku antyhistaminowego i obkurczaj¹cego naczynia.
Wielu autorów podkrela, i¿ aspiryna mo¿e byæ
przyczyn¹ bardzo ciê¿kich napadów astmy wymagaj¹cych hospitalizacji w Oddzia³ach Intensywnej
Terapii a niekiedy nawet sztucznej wentylacji [74].
Nadwra¿liwoæ na aspirynê pojawia siê niespodziewanie.
Poniewa¿ chory na astmê dotychczas tolerowa³ ten lek
dobrze, tote¿ w okresie zaostrzenia astmy, czêsto
w przebiegu infekcji górnych lub dolnych dróg
oddechowych, za¿ywa aspirynê. Fakt nasilonej dusznoci
³¹czy wtedy zazwyczaj z dalszym zaostrzeniem astmy
w przebiegu infekcji, a nie z za¿yciem aspiryny. Ta
koincydencja mo¿e tak¿e umkn¹æ czujnoci lekarza
intensywnej terapii.
Nale¿y wiêc pamiêtaæ, aby zawsze w przypadku
ciê¿kiego napadu astmy pytaæ chorego lub rodzinê
o ewentualne za¿ycie aspiryny lub jakiegokolwiek
innego leku o dzia³aniu aspirynopodobnym.
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Aspirin - induced asthma - prevention and management
NI¯ANKOWSKA E., BESTYÑSKA-KRYPEL A., BOCHENEK G., SZCZEKLIK A.
Summary
Aspirin-induced asthma (AIA) is a distinct clinical syndrome consisting of asthma, aspirin intolerance and nasal
polyps. AIA usually represents moderate or severe type of disease. AIANE (European Network on Aspirin-Induced
Asthma) analyses data relating to the symptomatology and treatment of this type of asthma in eight European
countries. Patients with AIA frequently need prolonged corticosteroid therapy. Perhaps in the near future, new
antileukotrienes drugs will find their place in the treatment of this type of asthma. Symptoms involving upper
respiratory tract (especially nose and sinuses) are important part of AIA symptomatology. This symptoms tend to be
protracted, difficult to treat and they frequently need surgical intervention and usually prolonged topical corticosteroid therapy. A possibility of desensitisation to aspirin (ASA) and other non-steroidal anti-inflammatory drugs
(NSAIDs) exists by taking aspirin in progressively increasing and then sustained doses. During this procedure
patients can be treated with analgesic drugs in case of rheumathoid disorders or coronary artery disease. During the
desensitisation the symptoms of the upper, and sometimes even lower respiratory tract can be improved. The most
important task in treating AIA patients is to avoid carefully any provoking drugs.

