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Kromoglikan dwusodowy (DSCG) stosowany wziewnie
wykazuje dzia³anie przeciwzapalne, co wykorzystywane jest
w leczeniu astmy oskrzelowej, Wczeniejsze badania wykaza³y, ¿e
DSCG redukuje tak¿e objawy kaszlowe w przebiegu przeziêbienia,
chorób nowotworowych oraz wyzwolone inhibitorami konwertazy
angiotensynogenu. Celem badania by³a ocena wziewnie stosowanego
DSCG na nasilenie kaszlu i inne objawy infekcji u dzieci z ostr¹ infekcj¹
dróg oddechowych.
Badaniem, prowadzonym metod¹ podwójnie lepej próby
z placebo objêto 74 dzieci w wieku od 5 do 15 lat z objawami ostrej
infekcji. Grupa pierwsza (DSCG) otrzymywa³a kromoglikan sodowy
w dawce 4×2 wdechy/dobê, a grupa druga (P) placebo. Równoczenie
wszyscy pacjenci otrzymywali leczenie rutynowe. W drugim tygodniu
obserwacji stwierdzono wyran¹ ró¿nicê w nasileniu objawów infekcji
pomiêdzy grup¹ leczon¹ DSCG i placebo. Nasilenie kaszlu oceniane
na podstawie indywidualnych kart obserwacji by³o istotnie ni¿sze
w grupie leczonej DSCG (p < 0.05). Równie¿ oceniane przez lekarza
nasilenie suchego kaszlu by³o ni¿sze w grupie DSCG.
Badania wykaza³y, ¿e DSCG stosowany wziewnie w czasie
objawów ostrej infekcji dróg oddechowych u dzieci ³agodzi objawy
kaszlowe i przyspiesza ustêpowanie innych objawów.
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Zaka¿enia uk³adu oddechowego stanowi¹ istotny problem w pediatrii. S¹ one bowiem najczêstsz¹ przyczyn¹
porad ambulatoryjnych udzielanych pacjentom w wieku
rozwojowym, a tak¿e najczêstszym powodem hospitalizacji dzieci w m³odszych grupach wiekowych (od 0 do 5
lat). Etiologia tych infekcji jest zazwyczaj wirusowa, a uszkodzenia nab³onka, do których w ich wyniku dochodzi,
stanowi¹ istotny czynnik sprzyjaj¹cy dalszym zaka¿eniom
bakteryjnym.

Inhalation therapy with disodium cromoglicate (DSCG) exerts
anti-inflammatory effects that support its application in bronchial
asthma. Previous studies demonstrated that DSCG reduced cough
accompanying common cold, malignancies and that related with the
angiotensin converting enzyme inhibitors. This study was aimed to
evaluate effects of inhaled DSCG on cough and other symptoms of
acute respiratory infection in children.
The double blind, placebo-controlled study included 74 children,
aged 5 to 15, demonstrating symptoms of acute airway infection.
Disodium cromoglicate was applied 4 times a day along with
appropriate routine therapy. There were apparent differences in the
intensity of infection symptoms during the second week of infection.
Based on data from patient diaries, cough was remarkably attenuated
in children treated with DSCG (p<0.05) as compared with placebo
group. Further, cough intensity in the DSCG group was attenuated
also according to physician evaluations.
The study indicates that inhaled DSCG attenuates cough
symptoms and accelerates recovery from other symptoms of acute
respiratory infection in children.
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Jednym z objawów klinicznych obserwowanych
w przebiegu infekcji uk³adu oddechowego jest kaszel.
Powstaje on w wyniku podra¿nienia trzech typów
receptorów kaszlowych (RAR, typu C i SAR). Ich aktywacjê wywo³uj¹ zarówno czynniki dra¿ni¹ce, jak równie¿
zmiana osmolarnoci rodowiska oraz liczne mediatory zapalne. Drogê aferentn¹ stanowi¹ w³ókna C nerwu b³êdnego za eferentn¹, oprócz nerwu b³êdnego, nerw przeponowy i nerwy rdzeniowe unerwiaj¹ce miênie oddechowe.
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Wiêkszoæ stosowanych w medycynie leków przeciwkaszlowych dzia³a albo hamuj¹c aktywnoæ orodka
kaszlu w rdzeniu przed³u¿onym (kodeina, dekstrometorfan), albo blokuj¹c zakoñczenia czuciowe nerwu b³êdnego (benzonatat) [2,3].
Kromoglikan dwusodowy, oprócz efektu przeciwzapalnego prowadz¹cego do zmniejszenia nadreaktywnoci
oskrzeli i wp³ywu na poprawê klirensu rzêskowego, wywiera tak¿e dzia³anie hamuj¹ce na aferentne w³ókna nerwu b³êdnego bior¹ce udzia³ w odruchu kaszlowym. Wczeniejsze badania wykaza³y, ¿e DSCG redukuje objawy kaszlowe w przebiegu przeziêbienia, chorób nowotworowych
oraz wyzwolone inhibitorami konwertazy [4,5,6].
Celem badañ by³a ocena wp³ywu stosowanego
wziewnie kromoglikanu dwusodowego na przebieg ostrej
infekcji dróg oddechowych u dzieci oraz manifestacjê towarzysz¹cych jej objawów, ze szczególnym uwzglêdnieniem kaszlu.
PACJENCI I METODY
Pacjenci
Badaniami objêto 74 dzieci w wieku od 5 do 15 lat
(redni wiek 9,23) z objawami ostrej infekcji górnych dróg
oddechowych, trwaj¹cymi nie d³u¿ej ni¿ 24 godziny.
U wszystkich pacjentów na podstawie wywiadu, badania
klinicznego oraz testów skórnych (wykonanych wczeniej
lub po zakoñczeniu badania) wykluczono schorzenia o pod³o¿u atopowym. Objawy infekcji u dzieci leczone by³y
ambulatoryjnie zgodnie z przyjêtymi zasadami, z wykluczeniem stosowania leków przeciwhistaminowych, przeciwkaszlowych, rozszerzaj¹cych oskrzela, preparatów teofiliny oraz leków podawanych wziewnie.
Plan badania
Ca³oæ badania, dziêki zakodowaniu preparatów
DSCG i placebo w identycznych dozownikach, prowadzona by³a metod¹ podwójnie lepej próby.
Badan¹ populacjê podzielono losowo na dwie grupy.
Grupê pierwsz¹ (DSCG) stanowi³o 37 dzieci (21 ch³opców i 16 dziewczynek) w wieku 9,2 lat, które leczone
by³y kromoglikanem dwusodowym (Cropoz, GSK),
w dawce 4×2 wdechy. W grupie drugiej (P) by³o równie¿
37 dzieci (19 ch³opców i 18 dziewczynek) ze redni¹ wieku 9,2, które otrzymywa³y placebo w takich samych dawkach (tab. I).
Ocena wyników leczenia
Obserwacja kliniczna trwa³a dwa tygodnie, w tym
czasie dzieci by³y badane trzykrotnie (w dniach 1, 7 i 14).
W czasie badania lekarskiego nasilenie objawów klinicznych takich jak obrzêk i bolesnoæ wêz³ów ch³onnych,
obrzêk i przekrwienie luzówek nosa, wyciek z nosa, prze-

Tabela I. Charakterystyka pacjentów bior¹cych udzia³ w badaniu
Grupa
Placebo
DSCG

Liczba
badanych
37
37

P³eæ badanych
Dziewczynki Ch³opcy
18
16

19
21

Wiek
9,24
9,22

krwienie luzówek gard³a, obecnoæ wybroczyn na nich,
powiêkszenie i przekrwienie migda³ków oraz obecnoæ
zmian os³uchowych nad p³ucami oceniano w skali punktowej od 0 do 3. Natomiast stopieñ nasilenia kaszlu punktowano w skali 0-4.
Przez ca³y czas trwania badania rodzice prowadzili
karty samoobserwacji odnotowuj¹c nasilenie objawów klinicznych: kaszel w dzieñ i w nocy, dusznoæ, katar, trudnoci w oddychaniu przez nos, ból gard³a w skali od 0
do 4, dla ka¿dego objawu. Ponadto codziennie mierzyli
i notowali ciep³otê cia³a dziecka.
Analiza statystyczna
Do obliczeñ statystycznych wykorzystano nieparametryczny test Manna Whitneya, testy Friedmana, test t-Studenta oraz test par rang Willcoxona.
WYNIKI
U wszystkich dzieci rozpoznano ostr¹ infekcjê górnych dróg oddechowych. Obecnoæ kaszlu sugerowa³a
równie¿ objêcie procesem chorobowym dolnych dróg oddechowych. U ¿adnego z pacjentów nie stwierdzono jednak obecnoci zmian os³uchowych nad p³ucami.
Wród zalecanych w standardowym postêpowaniu leków stosowano leki p-zapalne i p-gor¹czkowe (paracetamol, naproksen), sulfonamidy, groprinosin oraz preparaty
wapnia i witaminy C. U 20 dzieci ze wzglêdu na podejrzenie etiologii bakteryjnej zastosowano antybiotyki, g³ównie z grupy makrolidów.
Nasilenie kaszlu przy wstêpnym badaniu by³o podobne w obydwu grupach (ryc. 1 i ryc. 2). Nie obserwowano
równie¿ istotnych ró¿nic pomiêdzy grupami w zakresie
innych objawów klinicznych, za wyj¹tkiem wy¿szego
wskanika punktowego dla przekrwienia gard³a w grupie
otrzymuj¹cej DSCG (DSCG=2,5 ± 0,65; P= 2,32 ± 075;
p= 0,048) oraz wiêkszego obrzêku i bolesnoci wêz³ów
ch³onnych w tej grupie (DSCG =1,62 ± 0,03; P= 1,25±
0,93; p=0,03).
Pierwszy tydzieñ
Po 7 dniach leczenia stwierdzono w badaniu lekarskim wyran¹ redukcjê nasilenia kaszlu i innych objawów
klinicznych w obydwu grupach (tab. II, tab. III). Grupy
nie ró¿ni³y siê pomiêdzy sob¹ pod wzglêdem nasilenia
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*

wartoci wskaników istotnie statystycznie ró¿ne w obu grupach
(p <0,05)

*

Ryc. 1. rednie wartoci dziennych wskaników punktowej oceny
natê¿enia kaszlu u dzieci leczonych kromoglikanem sodu i placebo w ci¹gu 14 dni badania

Ryc. 2. Sumaryczne wskaniki punktowe nasilenia objawów ze
strony uk³adu oddechowego u dzieci leczonych kromoglikanem sodu i placebo w ci¹gu 14 dni badania

pojedynczych objawów ocenianych w badaniu lekarskim
oraz wskanika zbiorczego wyliczonego z kart samoobserwacji dla wszystkich objawów infekcji. Jedynie wskanik obrzêku luzówek nosa (wed³ug oceny lekarza) by³
ni¿szy w grupie leczonej kromoglikanem (0,78 ± 0,67);
ani¿eli w grupie leczonej placebo (1,24 ± 1,01; p= 0,048).

Tabela III. Porównanie rednich wartoci zbiorczych wskaników punktowych ³¹cznych objawów# miêdzy badanymi grupami w kolejnych dniach badania w oparciu o ocenê lekarza (* test
t-Studenta dla prób zale¿nych).

Drugi tydzieñ
W drugim tygodniu leczenia nast¹pi³a dalsza redukcja
wszystkich objawów chorobowych. Równoczenie ujawni³o siê wyrane zró¿nicowanie pomiêdzy badanymi grupami. Wskanik nasilenia objawów kaszlu wyliczony na
podstawie oceny lekarskiej w grupie leczonej DSCG obni¿y³ siê istotnie z 1,99 ± 0,51 w 7 dniu leczenia do 0,91 ±
0,22 w 14 dniu leczenia (p<0,0001). Obni¿enie natê¿enia
kaszlu w grupie placebo nie by³o istotne statystycznie
(z 1,94 ± 0,43 do 1,04 ± 0,24). Ró¿nice miêdzy grupami
w 14 dniu leczenia by³y istotne statystycznie (tab. II). Nasilenie kaszlu oceniane na podstawie indywidualnych kart
obserwacji by³o istotnie ni¿sze w grupie leczonej DSCG
(0,46 ± 0,69) ani¿eli w grupie leczonej placebo (0,77± 0,83)
p<0,05 (ryc. 1). Podobnie, wskanik nasilenia suchego
kaszlu oceniany przez lekarza w 14 dniu by³ istotnie ni¿szy w grupie DSCG (0,49 ± 0,89) w porównaniu do grupy
placebo (0,86 ± 1,06) p<0,05. Porównanie intensywnoTabela II. Porównanie rednich wskaników nasilenia kaszlu
miêdzy badanymi grupami w kolejnych dniach badania w oparciu o ocenê lekarza (* test t-Studenta dla prób zale¿nych)
Placebo

DSCG

Istotnoæ*

2,51±0,90
1,94±0,43
1,04±0,24

2,59±0,83
1,99±0,51
0,91±0,22

P=0,69
P=0,26
P<0,0001*

rednia ± odchylenie rednia ± odchylenie

1 dzieñ
7 dzieñ
14 dzieñ

wartoci wskaników istotnie ró¿ne pomiêdzy grupami (p < 0,05)

Placebo

DSCG

Istotnoæ*

9,54±3,23
6,11±2,18
2,84±0,69

8,92±2,79
6,19±2,03
2,09±0,66

P=0,38
P=059
P<0,001

rednia ± odchylenie rednia ± odchylenie

1 dzieñ
7 dzieñ
14 dzieñ
#

kaszel w dzieñ, kaszel w nocy, dusznoæ, katar, trudnoci w oddychaniu przez nos, ból

ci kaszlu dziennego ocenianego jako suma objawów kaszlowych odnotowanych przez pacjentów w kolejnych
dniach pierwszego i drugiego tygodnia leczenia ujawni³a
istotne zró¿nicowanie pomiêdzy grupami w drugim tygodniu. W pierwszym tygodniu wartoci te wynosi³y dla grupy DSCG 13,92 ± 5,64, a dla grupy placebo 13,51 ± 5,44.
Za w drugim tygodniu dla grupy DSCG 6,35 ± 5,84 w porównaniu z placebo 7,28 ± 5,49 (p=0,02).
Analiza liczebnoci dzieci wolnych od objawu kaszlu
w kolejnych dniach leczenia wykaza³a istotne zró¿nicowanie pomiêdzy grupami DSCG i placebo w drugim tygodniu obserwacji. Równie¿ w zakresie innych objawów
infekcji, takich jak katar, ból gard³a, dusznoæ i blokada
nosa ocenianych przez lekarza stwierdzono istotnie ni¿sze wartoci wskanika objawów w grupie leczonej DSCG
(DSCG=2,09 ± 066; P=2,84 ± 0,69; p<0,001) (tab. III).
Podobnie, sumaryczna ocena tych samych objawów
odnotowana w kartach samoobserwacji pacjenta wykazuje istotne zró¿nicowanie pomiêdzy grupami w kolejnych
dniach drugiego tygodnia leczenia (ryc. 2).
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Tabela IV. Porównanie liczby dzieci bez objawów kaszlu w ci¹gu
14 dni badañ miêdzy grup¹ leczon¹ DSCG i grup¹ placebo

II tydzieñ *

I tydzieñ

Nr dnia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Placebo
Liczba dzieci
%
bez kaszlu
1
2,7
1
2,7
2
5,4
2
5,4
1
2,7
7
18,9
7
18,9
8
21,6
8
21,6
13
35,1
13
35,1
13
35,1
15
40,5
16
43,2

DSCG
Liczba dzieci
bez kaszlu
0
1
1
1
3
4
7
9
12
13
16
18
17
21

%
0
2,7
2,7
2,7
8,1
10,8
18,9
24,3
32,4
35,1
43,2
48,6
45,9
56,8

* Istotne ró¿nice pomiêdzy badanymi grupami wykazano w drugim
tygodniu obserwacji: p= 0,028

DYSKUSJA
Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e podany w ci¹gu pierwszych 24 godzin trwania objawów infekcji dróg
oddechowych kromoglikan dwusodowy prowadzi do istotnego z³agodzenia objawów choroby w ci¹gu 2 tygodni
obserwacji. Poprawa dotyczy³a przede wszystkim kaszlu, którego nasilenie zmniejszy³o siê znacznie szybciej u
dzieci leczonych DSCG, ale tak¿e innych objawów. Kromoglikan dwusodowy stosowany jest w medycynie prawie od 40 lat. Jego zasadnicze zastosowanie dotyczy pacjentów chorych na astmê. Przyjmuje siê, ¿e DSCG wywiera dzia³anie przeciwzapalne w b³onie luzowej oskrzeli
poprzez stabilizacjê b³ony komórkowej mastocytów i zapobieganie uwalniania mediatorów z komórek tucznych i
eozynofilów, zarówno w wyniku immunologicznej, jak i nieimmunologicznej aktywacji. Ponadto wiadomo, ¿e DSCG
hamuje równie¿ pobudzenie innych komórek, w tym leukocytów i p³ytek, a tak¿e hamuje aktywnoæ bezmielinowych
w³ókien C. Jest on nadal czêsto lekiem pierwszego rzutu w
³agodnych postaciach astmy dzieciêcej, pomimo licznych
przes³anek uzasadniaj¹cych potrzebê stosowania u tych
pacjentów kortykosteroidów wziewnych [7,8].
Wp³yw kromoglikanu na kaszel o nieastmatycznej etiologii by³ przedmiotem nielicznych badañ [5,6]. Hargreaves
i wsp. badaj¹c pacjentów leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny z powodu nadcinienia i niewydolnoci
lewokomorowej stwierdzili, ¿e pod wp³ywem inhalacji
DSCG jatrogenny kaszel uleg³ wyranej redukcji u 9 sporód 10 badanych pacjentów. Dla uwiarygodnienia tej

obserwacji autor przeprowadzi³ równie¿ test kaszlowy
z u¿yciem kapsaicyny, stwierdzaj¹c znamiennie mniejsz¹
wra¿liwoæ na kapsaicynê u pacjentów inhaluj¹cych
DSCG w porównaniu z grup¹ placebo [5]. Istotn¹ redukcjê kaszlu pod wp³ywem inhalacji DSCG obserwowa³ równie¿ Moroni i wsp. badaj¹c 20 pacjentów z nowotworami
p³uc [6]. Obaj autorzy uwa¿aj¹, ¿e przeciwkaszlowy efekt
DSCG zale¿y g³ównie od jego hamuj¹cego oddzia³ywania
na w³ókna C.
Choæ istniej¹ dobrze udokumentowane badania dowiadczalne, które wykazuj¹, ¿e inny lek przeciwzapalny  nedocromil powoduje spadek prowokowanej ró¿nymi czynnikami aktywnoci w³ókien C w drogach uk³adu
oddechowego u zwierz¹t [9,10], to nie ma podobnych
badañ w odniesieniu do DSCG. Mechanizm ten wydaje
siê byæ jednak bardzo prawdopodobny równie¿ w przypadku kromoglikanu.
Pamiêtaæ nale¿y równie¿ o tym, ¿e DSCG nale¿y do
leków poprawiaj¹cych klirens rzêskowy, a tym samym,
przyspieszaj¹c mechanizm oczyszczania, mo¿e zmniejszaæ
nasilenie kaszlu [11].
W chwili obecnej wielu lekarzy zaleca dzieciom z przewlek³ym kaszlem o nieustalonej etiologii stosowanie
wziewnego kromoglikanu dwusodowego z pojemnika cinieniowego. Wed³ug Picciotto i wsp. postêpowanie takie
dotyczy 30% niemowl¹t i 60% dzieci starszych mieszkaj¹cych we wschodnim Londynie [12].
Pozytywny wp³yw DSCG na zmniejszenie nasilenia objawów infekcji badany by³ zarówno u doros³ych, jak i u dzieci
[4,13,14,15]. Yuksel i wsp. wykazali korzystny efekt stosowania DSCG w przebiegu infekcji uk³adu oddechowego
nawet u bardzo ma³ych dzieci  od 0 do 3 lat [14].
Aberg i wsp. badaj¹c 135 doros³ych pacjentów z infekcjami górnych dróg oddechowych potwierdzili, ¿e DSCG
zmniejsza score objawów zwi¹zanych z zaka¿eniem. Znamienne ró¿nice pomiêdzy grup¹ leczon¹ a grup¹ placebo,
podobnie jak w naszych badaniach, uzyska³ on w drugim
tygodniu obserwacji [13]. Korzystny wp³yw DSCG, przyspieszaj¹cy ust¹pienie objawów infekcji, przypisywany jest
jego przeciwzapalnym mechanizmom dzia³ania [4,13,16].
Uzyskane przez nas wyniki badañ wykonane metod¹
podwójnie lepej próby z zastosowaniem placebo potwierdzaj¹ korzystny wp³yw kromoglikanu na ustêpowanie
kaszlu infekcyjnego u dzieci. Ponadto, wziewnie podany
DSCG przyspiesza³ redukcjê równie¿ innych, nie kaszlowych objawów zaka¿enia. Nasze obserwacje potwierdzi³y poprzednie doniesienia i wskazuj¹ na mo¿liwoæ stosowania kromoglikanu dwusodowego jako leku wspomagaj¹cego leczenie infekcji uk³adu oddechowego u dzieci.
Autorzy wyra¿aj¹ podziêkowanie firmie GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals za przygotowanie zakodowanych preparatów
placebo i kropozu
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