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Wprowadzenie. Astma oskrzelowa jest jedn¹ z najczêstszych
przewlek³ych chorób na wiecie i stanowi istotny problem spo³eczny
i ekonomiczny, chocia¿ rzeczywisty wp³yw choroby na ¿ycie pacjentów
nie jest dobrze udokumentowany.
Cel badania. Celem badania by³a ocena efektywnoci leczenia astmy,
wiedzy pacjentów i ich oczekiwañ zwi¹zanych z prawid³ow¹ kontrol¹
choroby.
Pacjenci i metody. Badanie mia³o charakter wywiadu telefonicznego
przeprowadzonego w 3018 losowo wybranych gospodarstwach
domowych w Polsce. W 425 rodzinach przynajmniej jedna osoba mia³a
astmê oskrzelow¹.
Wyniki. Na pytania kwestionariusza odpowiedzia³o 300 chorych
z astm¹ (239 doros³ych i 61 dzieci). Ponad 70% chorych mia³o dzienne
objawy astmy oskrzelowej raz w tygodniu, a 20% codziennie. Prawie
po³owa chorych mia³a objawy w nocy, z czego u 11% pojawia³y siê
one ka¿dej nocy. Hospitalizowanych by³o18% doros³ych i 8% dzieci,
a ogó³em blisko po³owa by³a zmuszona korzystaæ z pomocy doranej
w ci¹gu ostatnich 12-tu miesiêcy. Chocia¿ ponad po³owa badanych
uzna³a swój stan zdrowia za raczej zadowalaj¹cy, to wiêkszoæ
badanych zg³asza³a istotne ograniczenia aktywnoci ¿yciowej:
w stopniu znacznym (49%) lub umiarkowanym (27%). Blisko 50%
chorych przyjmowa³o leki rozkurczowe, a zaledwie 27% by³o
leczonych glikokortykosteroidami wziewnymi. Wyniki badania s¹
podobne do uzyskanych w krajach Europy Zachodniej i pañstwach
ociennych.
Wnioski. Badanie wskazuje na niski stopieñ kontroli astmy wród
pacjentów oraz koniecznoæ weryfikacji postêpowania lekarzy
i pe³niejszego uwiadomienia pacjentom mo¿liwoci leczenia astmy.
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Introduction. Bronchial asthma is one of the most frequent chronic
disease with significant social and economical burden. However impact
of asthma on patients life has not been documented.
Aim of the study. The aim of this survey was to assess the efficacy of
asthma treatment, patients knowledge and their expectations towards
the control of the disease.
Material and methods. The survey was based on phone interview
performed in 3018 randomly selected households in Poland. At least
one person with bronchial asthma was found in 425 families.
Results. Three hundred patients with bronchial asthma responded to
questionnaire (239 adults and 61 children). More than 70% patients
had daily clinical symptoms of asthma once a week, 20% of them
everyday. Nearly half of asthmatics had symptoms during the night
and 11% every night. About 18% of adults and 8% of children were
admitted to the hospital and nearly half of patients visited emergency
unit during the last year. In spite of the fact that 50% of responders
judged their health as quite good majority of them reported important
limitations of daily life activity: severe (49%) or mild (27%). Although
half of patients were taking bronchodilatators, only 27% were treated
with inhaled steroids. The results were similar to that in Western
Europe countries and other Eastern European countries.
Conclusions. The results of this survey show low level of asthma
control in patients with bronchial asthma. Better understanding the
possibilities of asthma treatment by patients and verification of doctors
attitude is needed.
Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(4), 187-195
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* Badanie zosta³o wykonane przez firmê SRBI (Schuman, Ronca and Bucuvalas, Inc.), a grant na przeprowadzenie badania
przekaza³a firma GlaxoSmithKline.
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Astma jest jedn¹ z najczêstszych przewlek³ych chorób na wiecie, która znacznie upoledza jakoæ ¿ycia i mo¿e w niektórych przypadkach prowadziæ do zgonu, stanowi zatem istotny problem spo³eczny [1-4]. Odnotowuje
siê wzrost czêstoci wystêpowania astmy, szczególnie
w populacji dzieci, a osoby choruj¹ce na astmê maj¹ wysok¹ absencjê w szkole i w pracy [5]. Wed³ug raportu
wiatowej Inicjatywy Zwalczania Astmy (Global Initiative for Asthma  GINA) w krajach rozwiniêtych leczenie astmy poch³ania 1-2% ca³kowitych nak³adów na opiekê
zdrowotn¹. Stopieñ kontroli astmy ma zatem wa¿ne implikacje spo³eczne i ekonomiczne. Niezwykle istotne wydaje siê wiêc badanie obci¹¿eñ zwi¹zanych z astm¹ oraz
skutecznych metod leczenia choroby. Postêpowanie wed³ug raportu GINA ma na celu miêdzy innymi zmniejszenie nasilenia objawów wystêpuj¹cych przewlekle, jak równie¿ liczby zaostrzeñ i zwi¹zanych z tym nag³ych wizyt
u lekarza. Prawid³owe leczenie astmy powinno prowadziæ do zminimalizowania przyjmowania doranie β2-agonistów, niezak³óconej aktywnoci ¿yciowej, prawid³owych
wartoci PEF o zmiennoci dobowej poni¿ej 20%, a tak¿e
zmniejszenia efektów ubocznych stosowanych leków.
AIRCEE (Asthma Insights & Reality in Central and
Eastern Europe) jest miêdzynarodowym badaniem dotycz¹cym oceny stanu leczenia astmy [6]. Prototypem tego
projektu by³y badania Asthma in America przeprowadzone w USA i Kanadzie w 1998 roku przez SRBI (Schuman, Ronca and Bucuvalas, Inc.) i GlaxoSmithKline oraz
Asthma Insights and Realities in Europe (AIRE), które
w 1999 roku objê³y kraje Europy Zachodniej [7,8]. Badanie AIRCEE przeprowadzono w dwunastu krajach Europy rodkowej i Wschodniej (Bu³garia, Chorwacja, Republika Czeska, Wêgry, £otwa, Litwa, Polska, Rumunia,
Rosja, S³owacja, S³owenia, Ukraina). W obecnym doniesieniu przedstawiamy wyniki badania prowadzonego
w Polsce wed³ug tego samego schematu jak w innych
krajach europejskich.
Celem badania by³a ocena efektywnoci leczenia astmy, wiedzy pacjentów, ich zachowañ i oczekiwañ zwi¹zanych z chorob¹.
PACJENCI I METODY
Wybór badanych
W Polsce badanie wykonano w listopadzie i grudniu
2000 roku, przeprowadzaj¹c wywiady telefoniczne
w 3018 losowo wybranych gospodarstwach domowych.
Pytano, czy u którego z domowników zdiagnozowano
kiedykolwiek astmê, a jeli tak to czy dana osoba przyjmuje z tego powodu leki (86,4% pacjentów, u których
zdiagnozowano astmê odpowiedzia³o tak) i czy w przeci¹gu ostatniego roku osoba ta mia³a objawy choroby
(81,9% astmatyków udzieli³o odpowiedzi twierdz¹cej).
Na podstawie tych pytañ w 425 gospodarstwach domowych zidentyfikowano przynajmniej jedn¹ osobê z astm¹

oskrzelow¹. Je¿eli w danym domostwie by³y dwie osoby
choruj¹ce na astmê (stwierdzono tak¹ sytuacjê w 14,1%
gospodarstw) do wywiadu wybierano losowo jedn¹ z nich.
Na wszystkie pytania kwestionariusza odpowiedzia³o
300 chorych, sporód 384 zakwalifikowanych do pe³nego
wywiadu, co stanowi³o 78,1% respondentów. Badanie
objê³o osoby w wieku od roku do 90 lat. W badanej grupie
znalaz³o siê 239 osób doros³ych i 61 dzieci w wieku poni¿ej 16 r. ¿, u których wywiady uzyskano od rodziców.
Metodologia wywiadu
Kwestionariusz wykorzystywany do przeprowadzenia trwaj¹cej oko³o 30 minut rozmowy telefonicznej wzorowano na kwestionariuszu ATS (American Thoracic
Society) oraz European Community Respiratory Heath Survey (ECRHS). Podczas ka¿dej rozmowy proszono o podanie liczby domowników, co mia³o pos³u¿yæ do
oszacowania czêstoci wystêpowania astmy. Udzia³ w badaniu by³ ca³kowicie dowolny i jednoczenie poufny. Respondentów pytano o ciê¿koæ objawów, zaburzenia snu,
nag³e wizyty u lekarza, w tym równie¿ korzystanie z pomocy pogotowia ratunkowego, hospitalizacje, zaburzenia
aktywnoci ¿yciowej spowodowane przez astmê, stosowane leczenie oraz ocenê kontroli astmy.
Ciê¿koæ astmy oceniano na podstawie kryteriów
GINA. Astmê ciê¿k¹ przewlek³¹ rozpoznawano w przypadku wystêpowania objawów ponad trzykrotnie w ci¹gu dnia i zaburzeñ snu z tego powodu pojawiaj¹cych siê
ka¿dej nocy lub w wiêkszoæ nocy w ci¹gu tygodnia. Jako
astmê umiarkowan¹ przewlek³¹ traktowano wystêpowanie objawów ka¿dego dnia, ale rzadziej ni¿ trzykrotnie oraz
zaburzeñ odpoczynku nocnego przynajmniej dwa razy
w ci¹gu tygodnia. Astma ³agodna przewlek³a to taka,
w której objawy dzienne wystêpowa³y co najmniej dwa
razy w tygodniu i zaburzenia snu dwa razy w miesi¹cu.
Astmê ³agodn¹ sporadyczn¹ rozpoznawano, gdy objawy
pojawia³y siê rzadziej ni¿ jeden raz na tydzieñ.
WYNIKI
Dane populacyjne
W badanych gospodarstwach domowych mieszka³o
10180 osób, z czego u 425 choroba by³a aktywna, co pozwoli³o na okrelenie czêstoci wystêpowania astmy na
4,2%. Wiêkszoæ z tych chorych (80%) stanowili doroli.
W populacji dzieci 69% chorych stanowili ch³opcy, a 31%
dziewczynki. Odmiennie sytuacja przedstawia³a siê w populacji osób doros³ych, gdzie 37% stanowili mê¿czyni,
a 63% kobiety. rednia wieku osób z astm¹ oskrzelow¹
wynosi³a 30,6 lat. Wród tej grupy oko³o 30% zosta³o zdiagnozowanych w wieku do 10. roku ¿ycia i tyle samo po
45. roku ¿ycia.
Pierwszymi objawami, z którymi pacjenci zg³aszali siê
do lekarza by³o uczucie dusznoci, stanowi¹ce 36%
wszystkich przyczyn (czêciej wystêpowa³o u doros³ych
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 w 38%, ni¿ u dzieci 28%). Kolejnym objawami prowadz¹cymi do rozpoznania astmy by³y trudnoci z oddychaniem po ekspozycji na zimne powietrze (35%)  równie¿
czêciej wystêpuj¹ce u doros³ych, nastêpnie przewlek³y
kaszel (30%), czêste przeziêbienia (25%), dusznoæ nocna (22%) i wisty w klatce piersiowej (17%).

nie by³o 25%

1 raz w miesi¹cu 2%

Ocena jakoci zdrowia w oczach pacjentów

2 razy w miesi¹cu 1%

Jednym z g³ównych pytañ, jakie postawiono badanym,
by³a samoocena stanu zdrowia w ci¹gu ostatnich czterech tygodni. W populacji osób doros³ych tylko 21% uzna³o
swój stan zdrowia za bardzo dobry lub dobry, natomiast
a¿ 57% rodziców w ten sposób oceni³o zdrowie w³asnego
dziecka. Analogicznie 42% doros³ych i 34% dzieci znalaz³o siê w grupie osób oceniaj¹cych zdrowie w stopniu
zadowalaj¹cym, a 36% doros³ych i tylko 8% dzieci oszacowa³o w³asn¹ kondycjê zdrowotn¹ jako z³¹. Uznaæ mo¿na zatem, ¿e osoby doros³e ocenia³y swój stan zdrowia
jako zdecydowanie gorszy ni¿ rodzice stan chorych dzieci. Jeden na czterech respondentów okrela³ stan zdrowia zwi¹zany z astm¹ w ci¹gu ostatnich czterech tygodni
jako z³y, a blisko po³owa tylko jako zadowalaj¹cy.
Oceniaj¹c swój stan zdrowia na przestrzeni 10 lat, taka
sama grupa chorych (po 40%) stwierdzi³a, ¿e ich zdrowie
uleg³o poprawie co pogorszeniu, natomiast 19% respondentów nie zauwa¿y³o istotnych zmian. Sporód osób,
w odczuciu których ich stan zdrowia uleg³ poprawie w ci¹gu ostatnich 10 lat, wiêkszoæ, bo a¿ 55%, przypisuje to
lepszym lekom stosowanym w astmie, a 46% ogólnie lepszemu leczeniu. Natomiast zdecydowanie mniej osób, bo
zaledwie 25% wskazuje na lepsz¹ edukacjê pacjentów
dotycz¹c¹ sposobów kontroli astmy. Niespe³na 20% podkrela wiêksz¹ wspó³pracê z lekarzem, a 18% respondentów wskazuje na lepsze zrozumienie pod³o¿a choroby.

1 raz w tygodniu 8%

Objawy astmy a ciê¿koæ choroby

2 razy w tygodniu 7%
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codziennie 20%

wiêkszoæ dni 20%

3 dni w tygodniu 17%

Ryc. 1. Procent pacjentów odczuwaj¹cych objawy astmy w ci¹gu dnia podczas ostatnich 4 tygodni

3 noce w tygodniu 10%

2 noce w tygodniu 7%

wiêkszoæ nocy 14%

co noc 11%

1 noc w tygodniu 3%
3-4 razy w miesi¹cu 2%
2 razy w miesi¹cu 1%
1 raz w miesi¹cu 1%

nie by³o 51%

Ryc. 2. Procent pacjentów podaj¹cych roczn¹ czêstoæ zak³ócenia snu w ci¹gu ostatnich 4 tygodni

Opieraj¹c siê na klasyfikacji GINA i bior¹c pod uwagê okres ostatnich czterech tygodni u 29% badanych
stwierdzono astmê ciê¿k¹ przewlek³¹ (u 32% doros³ych
i 18% dzieci). U 26% chorych opisano astmê umiarkowan¹ przewlek³¹ (odpowiednio 28% i 16%) i u 24% ³agodn¹ przewlek³¹ (23% doros³ych i 28% dzieci). U 21%
respondentów stwierdzono ³agodn¹ sporadyczn¹ postaæ
astmy (17%, 38%) (tab. I). Samoocena pacjentów w zakresie stopnia ciê¿koci astmy by³a bardzo zró¿nicowana. Oko³o 40% pacjentów z astm¹ ciê¿k¹ potwierdza³o tê
ocenê i tyle¿ samo twierdzi³o, ¿e ma astmê umiarkowan¹.
Ponadto 15% chorych z tej grupy ocenia³o chorobê jako
lekk¹.

Zdecydowana wiêkszoæ pacjentów podawa³a wystêpowanie objawów takich jak: kaszel, wisty, uczucie dusznoci lub ucisku w klatce piersiowej w ci¹gu ostatnich
czterech tygodni. Ponad 70% respondentów mia³o objawy przynajmniej jeden raz w tygodniu, a 20% codziennie (ryc. 1). Po³owa populacji zg³asza³a objawy nocne,
zaburzaj¹ce sen, z czego u 11% chorych pojawia³y siê
one ka¿dej nocy (ryc. 2). Przeciêtnie objawy astmy pojawia³y siê oko³o czterech razy na tydzieñ i wystêpowa³y Tabela I. Aktualny stopieñ ciê¿koci astmy u ankietowanych na
z wiêksz¹ czêstotliwoci¹ u doros³ych w wieku 55-64 lat podstawie czêstoci objawów (wg klasyfikacji GINA [1])
oraz czêciej u kobiet ni¿ u mê¿czyzn. Ciê¿kie napady
£¹cznie
Doroli Dzieci
astmy w ci¹gu ostatniego roku mia³o a¿ 80% pytanych, Astma
N=300
N=239
N=61
przy czym po³owa sporód tej grupy podaje, i¿ epizody
29%
32%
18%
takie wystêpowa³y przynajmniej raz w tygodniu. Sporód Przewlek³a ciê¿ka
Przewlek³a
umiarkowana
26%
28%
16%
osób maj¹cych nag³e ataki astmy a¿ u 56% doros³ych i 37%
Przewlek³a
³agodna
24%
23%
28%
dzieci pojawia³y siê one codziennie. Oko³o 42% osób stwierEpizodyczna
21%
17%
38%
dzi³o, ¿e wysi³ek fizyczny wyzwala³ objawy astmy.
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Bior¹c pod uwagê sezonowoæ lub ca³oroczne wystêpowanie objawów mo¿na stwierdziæ, ¿e w Polsce zdecydowanie przewa¿a³a postaæ ca³oroczna (80%).
Zaostrzenia astmy i korzystanie z doranej pomocy
medycznej
W ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy 18% doros³ych badanych i 8% dzieci by³o hospitalizowanych. Podobnie 16%
doros³ych i 10% dzieci skorzysta³o z pomocy pogotowia
ratunkowego. Ponadto 37% pacjentów w Polsce odby³o
nieplanowane wczeniej wizyty u lekarzy. Ogó³em blisko po³owa chorych, zarówno doros³ych, jak i dzieci, by³a
zmuszona do skorzystania z doranej pomocy lekarskiej
z powodu astmy.
Jedna czwarta pacjentów potwierdza koniecznoæ
opuszczenia kilku dni szko³y lub pracy w czasie ostatnich 12 miesiêcy, przy czym dominuj¹ tu dzieci (49%)
w porównaniu z 19% doros³ych (ryc. 3).
$
hospitalizacja

utrata dni pracy/szko³y

% badanych pacjentów

#

49%

"
!


25%
16%

18%

19%
8%




£¹cznie (N=300)

Doroli (N=239)

Dzieci (N=61)

Ryc. 3. Hospitalizacje i nieobecnoæ w pracy/szkole z powodu
astmy w ci¹gu ostatniego roku

Jakoæ ¿ycia chorych na astmê
Badanie wykaza³o, ¿e astma zmniejsza aktywnoæ
¿yciow¹ pacjentów na wielu p³aszczyznach. Zaledwie
11% badanych stwierdzi³o, ¿e nie odczuwa ¿adnych obci¹¿eñ zwi¹zanych z istnieniem choroby. Wiêkszoæ zg³asza³a natomiast istotne ograniczenia aktywnoci ¿yciowej

w stopniu znacznym (49%) lub umiarkowanym (27%).
Dwie trzecie chorych odczuwa³o utrudnienia w wykonywaniu domowych obowi¹zków, a siedmiu z dziesiêciu
pacjentów uwa¿a³o, ¿e wystêpowanie astmy wymusza
zmianê stylu ¿ycia. Po³owa respondentów potwierdzi³a pewne os³abienie aktywnoci towarzyskiej w wyniku choroby
(tab. II). Kolejnym wa¿nym elementem okaza³y siê zaburzenia snu zg³aszane przez trzy pi¹te populacji badanej.
Po³owa pacjentów stwierdza³a wystêpowanie objawów astmy po wysi³ku fizycznym; w grupie tej przewa¿a³y osoby doros³e. Sporód pacjentów z astm¹ wywo³an¹ wysi³kiem blisko 90% uwa¿a³o, ¿e ogranicza ona
znacznie ich mo¿liwoci uprawiania sportu. Koreluje to
ze stopniem ciê¿koci choroby i u osób z astm¹ ciê¿k¹
przewlek³¹ utrzymuje siê na poziomie 60% w porównaniu z 19% w astmie ³agodnej sporadycznej. Pomimo to,
wiêkszoæ astmatyków uprawia jak¹ formê aktywnoci
fizycznej, z czego 60% raz w tygodniu. Dane te odnosz¹
siê niestety tylko do populacji doros³ej, poniewa¿ zaledwie 39% dzieci æwiczy³o regularnie. Wród doros³ych istnia³a nawet grupa osób (oko³o 16%) æwicz¹cych codziennie. Niezwykle istotny wydaje siê fakt, i¿ wielu pacjentów uwa¿a³o, ¿e istniej¹ca astma w sposób zasadniczy
wp³ynê³a na wybór zawodu (34% ocenia³o ten wp³yw jako
znaczny i 21% ograniczony).
Reasumuj¹c, dwie trzecie doros³ych i po³owa dzieci
stwierdza³a zmianê oczekiwañ w zakresie tego, co mog¹
robiæ w wyniku zachorowania na astmê.
Ocena stopnia kontroli astmy przez pacjentów
Choæ ocena kontroli astmy przez pacjentów okaza³a
siê zdecydowanie wy¿sza ni¿ mo¿na by³o siê tego spodziewaæ, bior¹c pod uwagê czêstoæ wystêpowania objawów, zaostrzeñ, nieplanowanych wizyt lekarskich czy
ograniczeñ wynikaj¹cych z choroby, nie jest jasnym jednak, czy pojêcie kontroli astmy by³o w³aciwie przez
chorych zrozumiane. Siedmiu z dziesiêciu pacjentów uwa¿a³o, ¿e ich choroba jest bardzo dobrze (30%) lub dobrze
(41%) kontrolowana. Zaledwie 11% zg³asza³o bardzo z³¹
kontrolê astmy.

Tabela II. Ograniczenie aktywnoci ¿yciowej spowodowane przez astmê oskrzelow¹ (% pacjentów zg³aszaj¹cych ograniczenie)
£¹cznie
Rodzaj aktywnoci
Uprawianie sportu, rekreacja
Zwyk³e, codzienne czynnoci
Wybór zawodu lub pracy
¯ycie towarzyskie
Sen
Styl ¿ycia
Prace domowe
NA - nie dotyczy

istotny
47%
49%
34%
21%
37%
36%
36%

Doroli
Dzieci
Stopieñ ograniczenia aktywnoci ¿yciowej
nieznaczny
istotny
nieznaczny
istotny
nieznaczny
28%
28%
21%
30%
25%
33%
29%

52%
56%
34%
25%
42%
43%
41%

27%
27%
21%
33%
26%
35%
33%

26%
21%
NA
5%
16%
8%
13%

30%
30%
NA
20%
23%
25%
13%
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Bior¹c pod uwagê stopieñ ciê¿koci choroby nie zauwa¿a siê istotnych ró¿nic w rozk³adzie procentowym osób
oceniaj¹cych nadmiernie wysoko stopieñ kontroli astmy.
Ocena bardzo dobra i dobra utrzymuj¹ siê na poziomie
27% i 34% dla osób z astm¹ ciê¿k¹ i 30% i 40% dla pacjentów z astm¹ umiarkowan¹. Jakkolwiek zauwa¿a siê
równie¿ niedoszacowanie kontroli astmy, ale wystêpuje
ono rzadziej. A¿ 46% pacjentów stwierdzaj¹cych, ¿e ich
choroba jest bardzo dobrze kontrolowana i 33% z grupy
osób z dobrze w ich opinii kontrolowan¹ astm¹, korzysta³o w ci¹gu ostatniego roku z nag³ej pomocy lekarskiej
w porównaniu do 26% sporód pacjentów, szacuj¹cych astmê jako le leczon¹. W grupie pacjentów oceniaj¹cych
kontrolê astmy bardzo wysoko hospitalizowanych by³o 19%,
natomiast wród tych s³abo leczonych tylko 9%. A¿ 27%
chorych zadowolonych z prowadzonego leczenia astmy
opuci³o dni w pracy lub w szkole.
Ocena przez chorych uzyskiwanej pomocy medycznej
Du¿a grupa pacjentów odwiedza³a lekarza regularnie
tj. raz w miesi¹cu lub czêciej (60%), kolejne 31% natomiast kilkakrotnie w ci¹gu roku. Czêstoæ wizyt by³a zdecydowanie zwi¹zana ze stopniem ciê¿koci astmy.
Wiêkszoæ pacjentów z astm¹ ciê¿k¹ przewlek³¹ (80%)
pojawia³o siê u lekarza bardzo regularnie, w porównaniu
do 33% z grupy osób z astm¹ umiarkowan¹. Pacjenci
zg³aszali siê do lekarzy ró¿nych specjalnoci, poczynaj¹c od lekarzy rodzinnych (29%), internistów (18%), alergologów (26%) po pulmonologów (23%) i w nieznacznym stopniu pediatrów (ryc. 4). Wiêkszoæ wizyt odbywa³a siê w przychodniach, a tylko 10% stanowi³a praktyka prywatna i tyle samo poradnie przyszpitalne. Wizyty
u specjalistów z powodu astmy 76% chorych odbywa³o
czêciej ni¿ raz w roku. Niemniej jednak istnieje grupa
osób, które nigdy nie by³y u specjalisty (7%) albo odwiedzaj¹ go tylko w sytuacji zdecydowanego nasilenia problemów zdrowotnych (10%).
Pomimo i¿ u wielu chorych stwierdzono obiektywnie le kontrolowan¹ astmê, to jednak ocena dzia³alnoci
lekarzy wystawiona przez pacjentów by³a bardzo wyso-
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ka. Uwa¿ali oni, ¿e zarówno wiedza lekarzy dotycz¹ca
astmy, umiejêtnoæ wyjanienia choremu na czym polega
w³aciwa kontrola astmy oskrzelowej oraz iloæ czasu
powiêcona pacjentowi jest wybitna (oko³o 60%), bardzo
dobra (oko³o 30%) i dobra (10%). Blisko 65% respondentów twierdzi³o, ¿e udzielone przez lekarzy rady
w sposób istotny pomog³y im w zwalczaniu objawów choroby, a 29% osób, ¿e w pewnym zakresie. Nieco ponad
po³owa zosta³a umówiona na kolejn¹ wizytê u swojego
lekarza. Tylko jedna czwarta wype³ni³a w ci¹gu ostatniego roku formularz dotycz¹cy stanu zdrowia, ale wiêkszoæ zetknê³a siê z nim w przesz³oci. Zadziwiaj¹ce jest,
¿e po³owa badanych nie potrafi³a odpowiedzieæ na pytanie, w jakich okolicznociach udaj¹ siê z wizyt¹ do lekarza, a 23% to osoby, które zg³asza³y siê tylko po kolejne
recepty.
Niepokoj¹ce zjawisko dotyczy wykonywania badañ
spirometrycznych, gdy¿ a¿ 41% astmatyków nigdy nie
zosta³o im poddanych. W grupie, w której zosta³y przeprowadzone badania w wiêkszoci przypadków odbywa³y
siê u lekarzy specjalistów. Ponad po³owa (60%) s³ysza³a
o pomiarach PEF, ale tylko 7% prowadzi³o w domu takie
pomiary raz w tygodniu (ryc. 5). Kolejnym niekorzystnym czynnikiem mog¹cym wp³ywaæ na skutecznoæ leczenia astmy okaza³a siê umiejêtnoæ korzystania przez
chorych z inhalatorów. O ile wiêkszoci pacjentów demonstrowano jak pobieraæ lek, to z regu³y mia³o to miejsce ponad rok temu, a tylko u 28% w ci¹gu ostatnich
szeciu miesiêcy.
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Ryc. 5. Pomiary PEF (szczytowego przep³ywu wydechowego)
Internista 18%

Lekarz rodzinny/
pierwszego kontaktu 29%
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chorób p³uc 23%

Alergolog 26%
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Ryc. 4. Specjalnoæ lekarzy lecz¹cych pacjentów z astm¹ oskrzelow¹

Leczenie astmy
Tyle samo chorych czu³o siê lepiej ni¿ dawniej, co
stwierdzi³o, ¿e nie odczuwa zmian samopoczucia. Pogorszenie stanu zdrowia respondenci t³umaczyli g³ównie
wzrostem zanieczyszczenia, a poprawê samopoczucia lepszymi lekami (70%) i dobr¹ informacj¹ o tym, jak kontrolowaæ chorobê (30%).
Badano wiedzê pacjentów na temat mechanizmów
choroby i mo¿liwoci jej leczenia. Zaledwie 18% respondentów potrafi³o odpowiedzieæ na pytanie otwarte
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stwierdzaj¹c, ¿e u podstaw astmy oskrzelowej le¿y proces zapalany. Pacjentom, którzy nie udzielili prawid³owej
odpowiedzi zadano pytanie dodatkowe, czy kiedykolwiek
s³yszeli o takim mechanizmie i w grupie tej 43% chorych
stwierdzi³o, ¿e tak. Zatem wiêkszoæ chorych nigdy nie
s³ysza³a o procesie zapalnym w drogach oddechowych.
Mniej wiêcej po po³owie rozk³ada³a siê liczba osób twierdz¹cych, ¿e mo¿na leczyæ astmê przyczynowo i tyle¿
samo, ¿e leczy siê tylko objawy. Tylko 35% respondentów wierzy³o w skuteczne leki przeciwzapalne. Wród tej
grupy 41% osób nie wiedzia³o, jakie leki s¹ najbardziej
skuteczne w hamowaniu zapalenia w drogach oddechowych, 32% poda³o wziewne glikokortykosteroidy, a 9%
chorych d³ugodzia³aj¹ce β-mimetyki. Znacznie mniej osób
wymienia³o niesteroidowe leki przeciwzapalne, antyleukotrienowe, teofillinê czy krótkodzia³aj¹cych β-agonistów.
W grupie pacjentów wierz¹cych w skutecznoæ leków
przeciwzapalnych po³owa oczekiwa³a znacznej poprawy,
a 8% ca³kowitego ust¹pienia objawów. Wiêkszoæ z nich
uwa¿a³a jednak, ¿e najbardziej efektywnymi lekami zwalczaj¹cymi zapalenie w drogach oskrzelowych s¹ niesteroidowe leki przeciwzapalne.
Bardzo wielu chorych korzysta³o z leków przepisywanych na receptê (84%), z czego po³owa u¿ywa³a leków zmniejszaj¹cych objawy doranie, a tylko 41% leków o których s¹dzili, ¿e zmniejszaj¹ lub zapobiegaj¹
zapaleniu. Po³owa sporód pacjentów twierdz¹cych, ¿e
przyjmowa³o leki przeciwzapalne rzeczywicie bra³a takie leki. Wród osób przyjmuj¹cych wziewne leki 65%
stosowa³o je codziennie i to zastosowanie korelowa³o ze
stopniem ciê¿koci astmy  33% w postaci umiarkowanej
i 83% w astmie ciê¿kiej. Oszacowano redni¹ iloæ leków
doranych stosowanych przez pacjenta i stwierdzono, ¿e
jest to 16,6 inhalatora rocznie, co stanowi wiêcej ni¿ jeden
pojemnik leku miesiêcznie czyli ponad 200 dawek.
Na podstawie podanych nazw leków podjêto siê oceny czêstoci stosowania leków przeciwzapalnych i stwierdzono, ¿e zaledwie 27% pacjentów przyjmowa³o wziew-

ne glikokortykosteroidy. W populacji osób z astm¹
umiarkowan¹ by³o to 22%, a z astm¹ ciê¿k¹ 31%. Z drugiej jednak strony wiêcej chorych o ciê¿kim przebiegu
astmy oskrzelowej zawierza³o doranym lekom przeciw
dusznoci (73%) ni¿ wród tych z astm¹ ³agodn¹ (43%)
(ryc. 6). Wiêkszoæ pacjentów przyjmuj¹cych wziewne
glikokortykosteroidy nie rozpoznawa³o tej klasy leków;
nie znaleziono natomiast jednoznacznej odpowiedzi, czy
wynika to z nieznajomoci nazwy leku czy pojêcia wziewne glikokortkosteroidy.
Jednym z wa¿niejszych pytañ, jakie postawiono w ankiecie, by³a próba zbadania przyczyn tak niskiego przyjmowania przez pacjentów leków przeciwzapalnych. Najczêciej respondenci podawali zbyt wysoki koszt leków
(78%), koniecznoæ d³ugotrwa³ego ich stosowania (69%),
a tak¿e obawy przed skutkami ubocznymi (68%), niezrozumienie celu leczenia (70%), obawa przed spadkiem
skutecznoci leku w miarê up³ywu czasu (64%) i brak
natychmiastowych wyników leczenia (65%). Pacjenci
przyjmuj¹cy ca³y czas leki zgodnie z zaleceniami lekarza stanowili 60%, a wiêkszoæ czasu 27% pytanych.
Wiedza pacjentów dotycz¹ca wziewnych glikokortykosteroidów by³a bardzo zró¿nicowana i w zasadzie
niespe³na po³owa posiada³a pewne informacje na ich temat. Wród tej grupy 61% twierdzi³o, ¿e s¹ to leki efektywne. Blisko 50% tej populacji uwa¿a³o, ¿e korzyci
wynikaj¹ce ze stosowania tych leków z pewnoci¹ przewy¿szaj¹ ewentualne objawy uboczne, natomiast 36%
pacjentów twierdzi³o, ¿e jest to prawdopodobne.
Porównanie leczenia astmy oskrzelowej w Polsce
i w innych krajach objêtych badaniem AIRCEE wskazuje, ¿e w naszym kraju najwy¿szy odsetek chorych (27%)
przyjmuje leki przeciwzapalne. Oprócz Polski tylko na
Litwie ponad 20% chorych otrzymywa³o leki przeciwzapalne, a w krajach takich jak Wêgry, Bu³garia, Rumunia
i Ukraina poni¿ej 10%. Czêstoæ przyjmowania leków
rozkurczowych by³a zbli¿ona w badanych krajach i mieci³a siê w przedziale 40-60% (ryc. 7).
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Kowalski M.L., Jêdrzejczak M., Cirliæ M. Efektywnoæ leczenia astmy oskrzelowej w Polsce w ocenie pacjentów . . .

wiadomoæ pacjentów dotycz¹ca astmy jako problemu spo³ecznego
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rych nie udaje siê osi¹gn¹æ zadowalaj¹cej kontroli astmy. Podobnie niski stopieñ kontroli astmy oskrzelowej
Dziewiêciu na dziesiêciu chorych uwa¿a³o, ¿e czês- stwierdzono w innych badaniach, co wskazuje, ¿e przytoæ wystêpowania astmy w populacji polskiej wzros³a czyny tej sytuacji maj¹ charakter bardziej uniwersalny,
ni¿ lokalny [14].
w ci¹gu ostatnich 10 lat.
W badaniu AIA (Asthma in America), w którym
Prawie wszyscy chorzy na astmê (94%) twierdzili, ¿e
stwierdzono
niedostateczn¹ kontrolê choroby  30% pachoroba ta jest istotnym problemem zdrowotnym w Polcjentów mia³o objawy nocne, a blisko po³owa zg³asza³a
sce. Dwie trzecie uwa¿a³o, ¿e prawid³owo leczona pozwala prowadziæ normalny, aktywny styl ¿ycia, ale jed- istotne ograniczenia aktywnoci ¿yciowej, g³ównie w zakresie uprawiania sportu i rekreacji. O le prowadzonej
nak prawie 90% podkrela³o, ¿e mimo to pozostaj¹ pewne ograniczenia aktywnoci ¿yciowej. Istnieje bardzo astmie wiadczy³y te¿ wysokie wskaniki korzystania
wysoka wiadomoæ istnienia zagro¿enia ¿ycia (96% przez pacjentów z nag³ej pomocy lekarskiej (23%) w ci¹gu ostatniego roku oraz liczne hospitalizacje [14]. W bapytanych), ale tak¿e wiedza o tym, ¿e prawid³owym leczeniem mo¿na zapobiegaæ wiêkszoci ciê¿kim napadom daniu ECRHS (European Community Respiratory Heath
Survey) równie¿ stwierdzono objawy astmy wystêpuj¹ce
astmy. Jakkolwiek 65% pacjentów nie wierzy³o w pe³n¹
skutecznoæ stosowanych leków. Ponad po³owa badanych w nocy u 24-52% pacjentów [7]. Zjawisko braku satysuwa¿a³a, ¿e przebieg kliniczny astmy oskrzelowej pogar- fakcjonuj¹cej kontroli astmy wydaje siê byæ typowe dla
tej choroby i niezale¿ne od otoczenia medycznego. Na
sza siê z wiekiem niezale¿nie od stosownego leczenia.
Zdania dotycz¹ce odbioru przez spo³eczeñstwo zachoro- czo³o wysuwaj¹ siê dwie podstawowe kwestie  niezadowalaj¹cej kontroli astmy i w³asnej oceny pacjentów,
wania na astmê by³y podzielone, niemniej jednak 42%
uwa¿a³o, ¿e przyznanie siê do tej choroby jest trudne. co do nasilenia choroby.
Przeprowadzone w Polsce badanie AIRCEE potwierTwierdzili, ¿e jest to istotny problem psychologiczny.
dza
uzyskane wczeniej wyniki z krajów Europy ZachodWiedza pacjentów dotycz¹ca astmy pochodzi w duniej, jak równie¿ innych pañstw ociennych. Badanie
¿ej mierze z czasopism (32%) i gazet (27%), a tylko 15%
chorych uzyska³o j¹ od lekarzy. Pozosta³e ród³a infor- AIRE przeprowadzone w krajach Europy Zachodniej
wykaza³o czêstoæ wystêpowania astmy oskrzelowej na
macji to ksi¹¿ki (28%), programy telewizyjne (18%), radio (6%) oraz przekazywane ustne informacje pomiêdzy poziomie 5,3%, a w Polsce 4,2% [6,21]. W naszym badaniu na podstawie wywiadu stwierdzono, i¿ w grupie osób
pacjentami (8%). Tylko 5% respondentów zdoby³o wiêkszoæ wiedzy od lekarzy i 4% od pielêgniarek. Niedu¿a podaj¹cych nag³y atak astmy w ci¹gu ostatnich 12 miegrupa otrzyma³a od swoich lekarzy ulotki dotycz¹ce le- siêcy, 52% mia³o zaostrzenia w ci¹gu dnia przynajmniej
raz w tygodniu. Podobne wyniki uzyskano w badaniu
czenia astmy (17%).
AIRE. W obu zestawieniach AIRCEE I AIRE napady
Istnieje bardzo silna potrzeba dalszej edukacji pacjen- dotyczy³y czêciej populacji doros³ych  oko³o 50% i jedtów odczuwana przez nich samych, gdy¿ 82% astmaty- nej trzeciej populacji dzieci. Podobna liczba pacjentów
ków wyra¿a³o siln¹ chêæ pog³êbienia swojej wiedzy do- skorzysta³a z nag³ej pomocy lekarskiej niezale¿nie od
tycz¹cej choroby oraz jej skutecznego i prawid³owego kraju (oko³o 30%). Zarówno AIRE, jak i AIRCEE, uwyleczenia.
puklaj¹ te same problemy dotycz¹ce lekarzy czyli niedostateczn¹ diagnostykê i brak w³aciwego leczenia i moDYSKUSJA
nitorowania choroby. Blisko 40% chorych nie mia³o nigdy wykonanych badañ spirometrycznych. Podobnie
Przedstawione badanie mia³o na celu porównanie
przedstawia siê równie¿ sytuacja dotycz¹ca zbyt czêstewyznaczonych za³o¿eñ kontroli leczenia astmy z istniej¹cymi rzeczywistymi osi¹gniêciami w tym zakresie. Prze- go korzystania przez pacjentów z leków doranych i jednoczenie w¹ska grupa pacjentów przyjmuj¹cych wziewprowadzono je wykorzystuj¹c odpowiednie kwestionariusze uznane za wiarygodne narzêdzie do badañ epide- ne glikokortykosteroidy (oko³o 23-27% w zale¿noci od
badania).
miologicznych [9-13]. Stwierdzono, ¿e nie wszystkie zaZnaczna rozbie¿noæ pomiêdzy objawami kliniczny³o¿enia GINA s¹ w pe³ni realizowane. Niestety 79% chomi
i
wynikaj¹c¹ st¹d klasyfikacj¹ astmy a samoocen¹ ciê¿rych z astm¹ zg³asza³o wystêpowanie dolegliwoci w ci¹koci
choroby dokonywan¹ przez pacjentów, przebiega
gu dnia, a po³owa pacjentów mia³a zaburzony odpoczyw
obydwu
kierunkach zarówno niedoszacowania, jak
nek nocny w postaci pojawiaj¹cych siê objawów takich
jak: kaszel, wisty, uczucie dusznoci i ucisku w klatce i nadmiernego uwypuklenia problemu. Jedna czwarta papiersiowej. Jedna pi¹ta doros³ych i 49% dzieci opuci³a cjentów z umiarkowan¹ lub ³agodn¹ astm¹ uwa¿a, ¿e ma
dni w pracy i szkole w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy. Bli- postaæ ciê¿k¹ i tyle samo z ciê¿k¹ postaci¹ astmy okrela
sko po³owa potrzebowa³a nag³ej interwencji lekarskiej j¹ jako umiarkowan¹. Niemniej jednak przewa¿a ni¿sza
w postaci pomocy pogotowia ratunkowego lub by³a ho- ocena stopnia ciê¿koci astmy, co ma bezporednie przespitalizowana. Dane te wskazuj¹, ¿e u wiêkszoci cho- ³o¿enie na leczenie.

194

Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(4), 187-195

Odpowiednia terapia astmy oskrzelowej wymaga d³ugotrwa³ego leczenia, maj¹cego na celu redukcjê zapalenia w drogach oddechowych. Zu¿ycie leków stosowanych
przez pacjentów doranie przeciw dusznoci jest zdecydowanie za wysokie i jest niezgodne z wytycznymi leczenia astmy oskrzelowej, a wynika g³ównie z niestosowania leków kontroluj¹cych chorobê (przeciwzapalnych).
Wiêkszoæ pacjentów stosuje wy³¹cznie leki objawowe,
a zaledwie 26% pacjentów przyjmuje glikokortykosteroidy i 26% niesteroidowe leki przeciwzapalne. Wiele innych prac potwierdza niewystarczaj¹c¹ wiedzê pacjentów
dotycz¹c¹ roli wziewnych glikokortykosteroidów w leczeniu astmy [15]. Chorzy czêsto boj¹ siê wyst¹pienia objawów ubocznych [16,17]. Konieczna jest wiêksza wspó³praca z lekarzem i monitorowanie sposobu przyjmowania
przez chorego leków i stosowania siê do zaleceñ [18,19].
Pomimo niepe³nej kontroli astmy respondenci w znacznej wiêkszoci oceniaj¹ pracê lekarzy jako wybitn¹, a stopieñ kontroli astmy jako bardzo dobry. W rzeczywistoci
jednak wiêkszoæ lekarzy nie przeprowadzi³a badañ zalecanych w diagnostyce i monitorowaniu leczenia astmy tj.
spirometrii czy pomiarów PEF. Z regu³y pacjenci nie mieli
planu leczenia i tylko u po³owy z nich lekarze kierowali siê
nimi podczas kolejnych wizyt. ODowd i wsp. równie¿ zaobserwowali w populacji amerykañskiej, ¿e badania czynnociowe s¹ wykonywane zbyt rzadko  najczêciej zlecane s¹ przez specjalistów, natomiast sporadycznie przez lekarzy pierwszego kontaktu [20].
Ciekawy jest brak zwi¹zku pomiêdzy ocen¹ kontroli
astmy a korzystaniem z nag³ej pomocy lekarskiej. Wyniki pokazuj¹ niespójnoæ w wypowiedziach pacjentów
w tym zakresie. Z jednej strony wskazuj¹ na nadmiern¹
ocenê kontroli astmy przez pacjentów, ale równie¿ na zbyt
³agodnie ocenian¹ jakoæ zdrowia i ¿ycia. Taka sytuacja
wiadczy o braku wiadomoci wród pacjentów co do
choroby i mo¿liwoci leczniczych. Sytuacjê tê mo¿na
równie¿ t³umaczyæ dobr¹ adaptacj¹ pacjenta do obni¿onych warunków spirometrycznych i wynikaj¹c¹ z tego
nieadekwatn¹ ocen¹ jakoci ¿ycia. Nie mo¿na wykluczyæ,
¿e ankietowani nie zrozumieli w³aciwie pojêcia kontrola astmy, traktuj¹c je raczej jako nadzór nad leczeniem ani¿eli wygaszenie objawów. wiadczy³by o tym
fakt, ¿e chorzy z bardzo dobrze w ich opinii, kontrolowan¹ astm¹, czêciej byli hospitalizowani i czêciej ko-

rzystali z pomocy doranej ni¿ chorzy ze le kontrolowan¹ w ich opinii chorob¹.
Równoczenie z weryfikacj¹ istniej¹cych wytycznych
trwa debata naukowa, jak uzyskaæ pe³n¹ kontrolê astmy
i czy jest to mo¿liwe [22]. Pojawiaj¹ siê opinie, ¿e byæ
mo¿e wyznaczone cele kontroli astmy s¹ zbyt ambitne.
Jakkolwiek aktualnie stosowane leczenie przynosi istotne efekty u wiêkszoci, to jednak trudne jest uzyskanie
ca³kowitej kontroli astmy. Pomimo szerokiego promowania pierwszych i kolejnych wytycznych GINA, prowadzenia licznych akcji edukacyjnych wród lekarzy i pacjentów  nadal stwierdza siê nisk¹ wiadomoæ celów
leczenia astmy oraz brak wiedzy o mo¿liwoci ca³kowitej lub niemal ca³kowitej kontroli choroby. Chorzy na
astmê ¿yj¹ w przewiadczeniu, ¿e nawracaj¹ce objawy
astmy, w tym dusznoæ, musz¹ wystêpowaæ pomimo prowadzonej terapii. Nie maj¹c wiadomoci pod³o¿a choroby i celów leczenia  stosuj¹ g³ównie leki objawowe.
Niekontrolowana astma prowadzi u badanych do zmiany
stylu ¿ycia w celu dostosowania siê do przebiegu choroby (ograniczanie aktywnoci fizycznej, niepodejmowanie wysi³ku, kierunkowanie wyboru zawodu i trybu ¿ycia).
Brak wiadomoci, ¿e astmê mo¿na naprawdê kontrolowaæ odzwierciedlaj¹ bardzo dobre opinie o lekarzach j¹
lecz¹cych i na temat stosowanego leczenia oraz zawy¿anie oceny w³asnego samopoczucia.
Wyniki badania nasuwaj¹ koniecznoæ zmiany postêpowania personelu medycznego. Przede wszystkim nale¿y uwiadomiæ sobie, ¿e odczucia pacjenta w sposób
poredni wp³ywaj¹ na ten proces leczniczy. W du¿ej mierze od relacji chorego dotycz¹cych przebiegu astmy zale¿¹ decyzje lekarskie. W przypadku, jak to wynika z badania, niedoszacowania objawów i wynikaj¹cej z tego
z³ej oceny stopnia ciê¿koci choroby, prowadz¹ do sytuacji, gdy wdro¿one leczenie mo¿e byæ nieadekwatne do
potrzeb [23,24,25]. Pacjent nie zawsze zdaje sobie sprawê z istniej¹cych objawów choroby, dlatego powinien
byæ dok³adnie o nie wypytany. W zwi¹zku z powy¿szym
pacjent powinien w pe³ni zdawaæ sobie sprawê, ¿e celem
leczenia astmy jest uzyskanie kontroli choroby oraz znaæ
rodki, jakie s³u¿¹ temu celowi. Wyniki badania wskazuj¹, ¿e proces edukacji zarówno lekarzy, jak i pacjentów,
powinien byæ prowadzony stale i znacznie szerzej ni¿
obecnie.
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