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Streszczenie 

Ast ma jest cho ro bą, któ ra cha rak te ry zu je się od wra cal ną ob tu ra cją oskrze li i po stę pu ją cym spad kiem wskaź ni-
ków wen ty la cji. Pod sta wo wą ro lę w roz po zna wa niu ast my od gry wa ją ba da nia spi ro me trycz ne z ozna cze niem 
pod sta wo wych war to ści na tę żo nej po jem no ści ży cio wej (FVC) i na tę żo nej ob ję to ści wy de cho wej 1-se kun do wej 
(FE V1) oraz wy ni kiem te stu od wra cal no ści ob tu ra cji oskrze li. W mo ni to ro wa niu prze bie gu ast my za le ca się 
ozna cza nie wskaź ni ka okre śla ne go ja ko szczy to wy prze pływ wy de cho wy (PEF), jednak je go czu łość jest mniej-
sza niż wskaź ni ka FE V1. Fun da men tal ną ce chą ast my jest nad re ak tyw ność oskrze li, któ ra wska zu je na więk szy 
sto pień od po wie dzi oskrze li osób cho rych niż zdro wych. Nad re ak tyw ność oskrze li moż na okre ślić, sto su jąc 
wziew ne te sty pro wo ka cyj ne z bron cho spa stycz ny mi sub stan cja mi (hi sta mi ną, me ta cho li ną, 5-AMP). U dzie ci 
bar dzo uży tecz ny jest test wy sił ko wy, któ ry cha rak te ry zu je się du żą swo isto ścią, ale ma łą czu ło ścią. Le cze nie 
ast my po pra wia jej kli nicz ny prze bieg, jak rów nież wskaź ni ki wen ty la cji, któ re po zwa la ją okre ślić tak że sto pień 
za awan so wa nia cho ro by. U cho rych z prze bu do wą oskrze li nie ob ser wu je się wzro stu wskaź ni ków wen ty la cji. 
Prze bu do wa oskrze li po wo du je nie od wra cal ną ob tu ra cję i jest ty po wa dla cho rych o cięż kim prze bie gu tej cho-
ro by. W cięż kiej ast mie ujem ny wy nik da je też test od wra cal no ści ob tu ra cji oskrze li, po dob nie uzy sku je się ni skie 
war to ści PEF. Nad re ak tyw ność oskrze li jest uży tecz na w pro ce sie dia gno zo wa nia ast my. Jej war tość łą czy się 
z za pa le niem aler gicz nym oskrze li oraz wskaź ni ka mi wen ty la cji. Le cze nie po pra wia prze bieg kli nicz ny choroby 
i wskaź ni ki wen ty la cji, jed nak nie wpły wa na nad re ak tyw ność oskrze li.

Słowa kluczowe: te sty czyn no ści płuc, nad re ak tyw ność oskrze li, ast ma

Summary 

Asth ma is cha rac te ri zed by the de ve lop ment of re ver si ble air way ob struc tion and the dec li ne of pul mo na ry func tion 
test. De ter mi na tion of ba se li ne ven ti la to ry pa ra me ters i.e. for ced vi tal ca pa ci ty (FVC) and for ced expi ra to ry vo lu me 
in 1 se cond (FE V1) with air way ob struc tion re ver si bi li ty test using spi ro me try play es sen tial ro le in the dia gno sing 
and mo ni to ring asth ma. Pe ak expi ra to ry flow (PEF) in mo ni to ring of asth ma co ur se is al so re com men ded, but this 
pa ra me ter is less sen si ti ve than FE V1. The fun da men tal fe atu re of asth ma is bron chial hy per re ac ti vi ty. The term 
bron chial hy per re ac ti vi ty in di ca tes a de gree of re spon si ve ness gre ater than that ob se rved in no na sth ma tic sub jects 
with nor mal spi ro me try. Bron chial hy per re ac ti vi ty can be de fi ned using in ha ling pro vo ca ti ve test with bron cho spa-
stic sub stan ces (hi sta mi ne, me tha cho li ne, 5-AMP). In chil dren ve ry use ful bron cho spa stic sti mu lus is exer ci se which 
is cha rac te ri zed by ve ry gre at spe ci fi ci ty but ve ry low sen si tiv i ty. Tre at ment of asth ma re sults not on ly in cli ni cal 
co ur se im pro ve ment, but al so in in cre ase in ven ti la to ry pa ra me ters which al low us to de ter mi ne cli ni cal sta dium of 
asth ma. In asth ma tic pa tients with bron chial re mo d e ling an in cre ase in ven ti la to ry pa ra me ters is not ob se rved. 
Bron chial re mo de ling re sults ir re ver si ble air way ob struc tion and is ty pi cal in pa tients suf fe ring from se ve re asth ma. 
In this kind of asth ma is cha rac te ri zed by ne ga ti ve re sult of air way ob struc tion re ver si bi li ty test and so me ti mes by 
low va lue of PEF. Bron chial hy per re ac ti vi ty is ve ry use ful in dia gno sing pro cess. Its va lue is con nec ted with bron chial 
al ler gic in flam ma tion and with pul mo na ry func tion te sts. Tre at ment of asth ma al tho ugh im pro ves cli ni cal co ur se 
of the di se ase and ven ti la to ry pa ra me ter has no in flu en ce on bron chial hy per re ac ti vi ty.
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ASt mA – EPI dE mIo lo GIA

Ba da nia epi de mio lo gicz ne pro wa dzo ne w cią gu 
ostat nich 20 lat wy ka zu ją, że na ast mę cho ru je od  
5 do 15% po pu la cji świa to wej. W mię dzy na ro do-

wych ba da niach o akro ni mie ISA AC (The In ter na tio nal 
Stu dy of Asth ma and Al ler gies in Chil dho od) do ty czą cych 
wy stę po wa nia ast my i aler gii u dzie ci ast mę, na pod sta wie 
da nych an kie to wych, roz po zna no u 7,2% ba danych w wie-
ku 6-7 lat oraz u 11,3% w wie ku 13-14 lat(1). Ba da nia w tym 
du żym pro gra mie prze pro wa dza no tak że w Pol sce. I tak 
w Kra ko wie oraz Po zna niu ast mę od no to wa no od po wied-
nio u 4,1% i 1,3% dzie ci w wie ku 6-7 lat oraz u 2,3% i 2,0% 
w wie ku 13-14 lat.
W ba da niu osób do ro słych w wie ku 20-44 lat wy stę po-
wa nie świsz czą ce go od de chu stwier dzo no u 4,1-32% 
ba da nych, a na pa dów ast my – u 1,3-9,8%(2).
Ba da nia epi de mio lo gicz ne prze pro wa dzo ne w Wiel kiej 
Bry ta nii, Au stra lii i No wej Ze lan dii wy ka za ły, że w cią gu 
ostat nich 30 lat ob ser wu je się rze czy wi sty wzrost czę-
sto ści wy stę po wa nia tej cho ro by. W cią gu ostat nich kil-
ku na stu lat licz ba cho rych na ast mę po dwo iła się(3-5).

ASt mA – cho Ro BA RzAd Ko  
Roz Po znA wA nA

W la tach 80. XX wie ku Spe ight i wsp.(6) wy ka za li, że ast ma 
jest nie do dia gno zo wa na. Ba da cze ci ana li zo wa li gru-
pę 179 dzie ci, któ re od 7. ro ku ży cia mia ły przy naj mniej 
je den epi zod świ stów. Mi mo że nie mal wszyst kie by ły 
kon sul to wa ne przez le ka rzy, za le d wie u 13% roz po zna no 
ast mę. Bli sko po ło wa ba da nych z tej gru py do świad cza ła 
rocz nie od 4 do po nad 12 epi zo dów świsz czą ce go od de-
chu. Po nad 60% dzie ci nie otrzy my wa ło ni gdy le ków roz-
sze rza ją cych oskrze la. Po gląd o nie do sta tecz nym roz po-
zna niu ast my po dzie la wie lu au to rów, w Pol sce m.in. 
ba da cze gru py Ku rza wy(7) oraz Al kie wi cza(8). W ba da-
niach Grze lew skiej -Rzy mow skiej i wsp.(9), obej mu ją-
cych gru pę dzie ci ze szkół pod sta wo wych i po nad pod-
sta wo wych po wia tu ra dom sz czań skie go, ast mę, w opar ciu 
o kwe stio na riusz ISA AC, roz po zna no u 2,85% osób, na to-
miast po ba da niu le kar skim – u 3,5%. U 9% ba da nych 
dzie ci stwier dzo no co naj mniej jed ną cho ro bę o pod ło żu 
ato po wym.
Nie do dia gno zo wa nie ast my ma róż ne przy czy ny, praw do-
po dob nie głów ną są nie do sta tecz ne na rzę dzia ba daw cze. 
W ba da niach prze pro wa dzo nych na Wę grzech stwier dzo-
no, że na pod sta wie sta ty stycz nych da nych rzą do wych 
ast mę roz po zna je się u za le d wie 0,7%, na pod sta wie kwe-
stio na riu sza skie ro wa ne go do le ka rzy szkol nych – u 1,9%, 
kwe stio na riu sza skie ro wa ne go do ro dzi ców – u 4,62%, 
a po ba da niu le kar skim – aż u 6,0% ba da nych dzie ci.
Nie do dia gno zo wa nie ast my szcze gól nie czę sto do ty czy 
ma łych dzie ci. Po cią ga to za so bą nie wła ści we po dej ście 
do cho rych, a szcze gól nie zbyt póź ne włą cze nie pra wi-
dło we go le cze nia. Efek tem są z jed nej stro ny za ostrze-

nia, czę sto cięż kie i nie bez piecz ne dla ży cia, z dru giej 
ry zy ko prze bu do wy drze wa oskrze lo we go (ang. re mo de-
ling), co do pro wa dza do nie od wra cal nych za bu rzeń 
wen ty la cji. W ma te ria le van Schayc ka i Cha van ne sa(10) 
1150 osób dia gno zo wa nych w kie run ku ob tu ra cji u 86, 
to jest 7% tej po pu la cji, stwier dzo no ob tu ra cyj ne za bu-
rze nia wen ty la cji i ob ja wy kli nicz ne tej ob tu ra cji. W gru-
pie tej za le d wie u 34% wy stę po wa ły ob ja wy kli nicz ne 
i wła śnie ci pa cjen ci zgła sza li się do le ka rzy; 66% bez 
tych ob ja wów nie pod le ga ło opie ce le kar skiej. Po nad to 
z tych 34% cho rych z ob ja wa mi co 5. oso ba nie by ła 
zdia gno zo wa na przez le ka rza pod sta wo wej opie ki 
me dycz nej. Wy ni ki te sta no wią ar gu ment za ko niecz no-
ścią sze ro kie go ba da nia cho rych z do le gli wo ścia mi ze 
stro ny ukła du od de cho we go. Ba da nia wska zu ją ce, że 
ast ma jest cią gle sła bo roz po zna wa na, zna la zły wy raz 
w Ra por cie Świa to wej Ini cja ty wy Zwal cza nia Ast my 
z ro ku 2002 (Glo bal In i tia ti ve for Asth ma, GI NA), w któ-
rym stwier dzo no, że: „Ast ma jest w świe cie nie do dia gno-
zo wa na, cho ro bę tę czę sto roz po zna je się na pod sta wie 
ob ja wów” oraz że „ba da nia spi ro me trycz ne, a szcze gól-
nie test od wra cal no ści ob tu ra cji oskrze li, zwięk sza ją pew-
ność dia gno stycz ną”(11).

dE fI nI cJA ASt my  
w PRo cE SIE dIA Gno Stycz nym

W Ra por cie GI NA z 2002 ro ku po da no no wą de fi ni cję 
ast my, zgod nie z którą „ast ma jest prze wle kłą cho ro bą 
za pal ną dróg od de cho wych, w któ rej istot ną ro lę od gry-
wa wie le ko mó rek i sub stan cji przez nie uwal nia nych. 
Prze wle kłe za pa le nie sta no wi przy czy nę nad re ak tyw no-
ści oskrze li pro wa dzą cej do na wra ca ją cych epi zo dów 
świsz czą ce go od de chu, dusz no ści, ści ska nia w klat ce 
pier sio wej i kasz lu wy stę pu ją cych szcze gól nie w no cy 
i nad ra nem. Epi zo dom tym zwy kle to wa rzy szy roz la na 
ob tu ra cja oskrze li o zmien nym na si le niu, czę sto ustę pu-
ją ca sa mo ist nie lub pod wpły wem le cze nia”(11).
De fi ni cja ta ule gła dość istot nym zmia nom w po rów na-
niu z po da ną w Ra por cie GI NA z 1995 ro ku. No we miej-
sce w de fi ni cji ast my z 2002 ro ku za ję ła nad re ak tyw ność 
oskrze li. Po przed nio uwzględ nio no ją na ostat niej po zy cji. 
Nad re ak tyw ność oskrze li wy ni ka w du żym stop niu 
z prze wle kłe go za pa le nia aler gicz ne go to czą ce go się 
w dro gach od de cho wych i de cy du je o ob tu ra cji oskrze li, 
któ ra od po wia da za kli nicz ne ob ja wy ast my.
Za tem pod kre śle nie waż nej ro li nad re ak tyw no ści, któ ra 
ści śle wią że za pa le nie aler gicz ne oskrze li z ob ja wa mi kli-
nicz ny mi, na le ży uznać za istot ną zmia nę. Wy da je się 
jed nak, że de fi ni cja ta nie jest peł na, po nie waż nie ma 
w niej stwier dze nia, że brak od po wied nie go le cze nia 
do pro wa dza do prze bu do wy ścia ny oskrze li, a to z ko lei 
do nie od wra cal nych za bu rzeń wen ty la cji. Po nie waż ta ka 
jest hi sto ria na tu ral na ast my, wy da je się, iż twór cy ra por-
tu GI NA po win ni jed nak uwzględ nić ten waż ny fakt 
w de fi ni cji.
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ASt mA  
– oB JA wy KlI nIcz nE

We dług Ra por tu GI NA roz po zna nie ast my usta la się 
w opar ciu o:
•  wy wia dy;
•  ba da nie przed mio to we;
•  peł ną oce nę ba dań czyn no ścio wych płuc, na któ rą 

skła da ją się: spi ro me tria spo czyn ko wa, test od wra-
cal no ści ob tu ra cji oskrze li, oce na do bo wej zmien no-
ści wskaź ni ka PEF, te sty pro wo ka cyj ne;

•  ba da nie aler go lo gicz ne.
dusz ność i świsz czą cy od dech. Do kli nicz nych ob ja wów 
ast my na le żą na pa dy dusz no ści, świsz czą cy od dech, 
uczu cie ści ska nia w klat ce pier sio wej, ka szel. Ob ja wy 
te, czę sto ła god ne i prze mi ja ją ce, mo gą być lek ce wa żo ne 
przez cho rych, a na wet przez le ka rzy. Po nad to z uwa gi 
na nie swo isty ich cha rak ter zdarza się, że trak tu je się je 
ja ko symp to my za pa le nia oskrze li. Do ty czy to głów nie 
ma łych dzie ci, u któ rych „świsz czą cy” od dech nie rzad ko 
po ja wia się tyl ko pod czas za ka że nia wi ru so we go oskrze li. 
Stąd dzie ci te le czo ne są wy łącz nie pod czas za ostrzeń 
ja ko cho rzy na na wra ca ją ce za pa le nie oskrze li, i to nie ste-
ty bar dzo czę sto an ty bio ty ka mi.
Ast ma mo że ujaw niać się już u nie mow ląt i dzie ci do 2.-3. 
ro ku ży cia. Dla te go dla naj młod szych dzie ci za pro po no-
wa no in ną de fi ni cję cho ro by – rozpoznaje się ją, gdy 
występują „nawracające epi zo dy świsz czą ce go od de chu  
i/lub upo rczy we go kasz lu u cho re go, u któ re go roz po zna-
nie ast my jest praw do po dob ne, a wy klu czo no in ne, rzad sze 
przy czy ny ob ja wów” (The In ter na tio nal Con sen sus Sta te-
ment on the Ma na ge ment of Chil dho od Asth ma – 1998). 
Obec nie w wie lu kra jach przyj mu je się, że ast mę moż na 
roz po znać, gdy u dziec ka wy stę pu ją trzy epi zo dy ob tu ra cji 
oskrze li, a na wet już po jed nym epi zo dzie ob tu ra cji ujaw-
nio nej po kon tak cie z aler ge nem lub dwóch epi zo dach 
świsz czą ce go od de chu, je śli do ty czą dzie ci ob cią żo nych 
ato pią ro dzin ną. Bio rąc pod uwa gę, że głów nym ob ja wem 
ob tu ra cji oskrze li u ma łych dzie ci są świ sty, za słusz ne 
na le ży uznać stwier dze nie, że „wszyst ko, co »świsz czy«, 
jest ast mą, chy ba że zo sta nie ona wy klu czo na”(11).
W roz po zna niu ast my dzie cię cej waż ne jest:
•  usta le nie związ ku z in ny mi cho ro ba mi aler gicz ny mi 

(nie ży tem no sa, ato po wym za pa le niem skó ry, aler-
gią po kar mo wą);

•  wy ka za nie obec no ści wskaź ni ków aler gii (pod wyż-
szo ne stę że nie IgE) i za pa le nia aler gicz ne go (eozy-
no fi lo we biał ko ka tio no we – ECP; roz pusz czal ny 
re cep tor dla IL -2 – sIL -2R; roz pusz czal na czą stecz-
ka ad he zji mię dzy ko mór ko wej – sI CAM -1);

•  wy ka za nie sta nu za pal ne go w bło nie ślu zo wej oskrze li, 
czy li za pa le nia eozy no fi lo we go.

Świsz czą cy od dech u 45-85% nie mow ląt ma cha rak ter 
przej ścio wy, ale obec ność do dat nich te stów skór nych 
i pod wyż szo ne go stę że nia swo istych IgE wska zu je na 
ry zy ko wy stę po wa nia świsz czą ce go od de chu w póź niej-

szym wie ku. Mar ti nez i wsp.(12) wy ka za li, że obec ność 
świ stów w nie mow lęc twie, wraz z pod wyż szo nym cał-
ko wi tym stę że niem IgE, wią za ła się z obec no ścią ast my 
w wie ku 6 lat. Na to miast wy stę po wa nie je dy nie epi zo-
dów świ stów i kasz lu u dzie ci na wet do 5. ro ku ży cia 
rzad ko by ła ob ja wem ast my. U osób do ro słych i star-
szych dzie ci naj bar dziej cha rak te ry stycz nym ob ja wem 
ast my jest dusz ność lub uczu cie „bra ku po wie trza”. 
Dusz ność może po ja wiać się sys te ma tycz nie w no cy lub 
ra no, po kon tak cie z okre ślo ny mi, wziew ny mi aler ge na-
mi, a tak że po wy sił ku i nie któ rych le kach, ta kich jak 
be ta -blo ke ry i nie ste ro ido we le ki prze ciw za pal ne. Roz-
po zna nie ast my nie mo że jed nak opie rać się na obec no-
ści te go jed ne go ob ja wu. Wia do mo bo wiem, że dusz-
ność wy stę pu je w wie lu cho ro bach, z dru giej stro ny 
mo że być sła bo od czu wa na przez oso by dłu go cho ru ją-
ce na ast mę, i to na wet te, któ re ma ją du że za bu rze nia 
wen ty la cji. Zja wi sko to ob ser wu je się tak że u dzie ci. 
Z dru giej stro ny u osób, któ re nie cier pią na ast mę, 
a do świad cza ją tzw. „psy cho gen nych za bu rzeń mo to-
ry ki krta ni”, mo gą występo wać sil ne na pa dy dusz no-
ści, iden tycz ne jak te, któ re ob ser wu je się w ast mie(13). 
Cho rzy ci czę sto le cze ni są gli ko kor ty ko ste ro ida mi, 
na wet ty mi o dzia ła niu sys te mo wym, co sta je się przy-
czy ną licz nych po wi kłań.
Ka szel. Jed nym z cha rak te ry stycz nych kli nicz nych ob ja-
wów ast my jest ka szel. Mi mo że je go obec ność w tej 
cho ro bie opi sy wa no już w XIX wie ku, w de fi ni cji ast my 
uwzględ nio no go do pie ro w Ra por cie GI NA z 1995 
ro ku. Ka szel by wa nie kie dy je dy nym ob ja wem ast my, 
mó wi się wów czas o „kasz lo wej od mia nie” cho ro by 
(co ught va riant) lub ze spo le Cor rao, od na zwi ska ba da-
cza, któ ry w 1979 ro ku opi sał ten wa riant. Bar dzo czę-
sto ka szel jest naj wcze śniej szym, kli nicz nym ob ja wem, 
mo gącym o wie le lat wy prze dzać po ja wie nie się dusz-
no ści. Jak kol wiek ka szel ja ko ob jaw ast my mo że wy stę-
po wać u cho rych w każ dym wie ku, to jed nak naj bar dziej 
cha rak te ry stycz ny jest dla ast my dzie cię cej(14). Ka szel 
w kasz lo wym wa rian cie cho ro by jest zwy kle su chy, 
ewen tu al nie to wa rzy szy mu ską pe od krztu sza nie ślu zo-
wej wy dzie li ny. Nę ka cho re go za rów no w dzień, jak 
i w no cy, a na si la się pod wpły wem wy sił ku, zim ne go 
po wie trza, draż nią cych sub stan cji i za ka żeń wi ru so-
wych. Czę sto po ja wia się lub na si la po kon tak cie z aler-
ge na mi wziew ny mi se zo no wy mi lub ca ło rocz ny mi. 
Ba da nie przed mio to we w za kre sie ukła du od de cho we-
go nie wy ka zu je od chy leń od nor my. Pra wi dło we są 
rów nież wskaź ni ki wen ty la cji, cho ciaż test od wra cal no-
ści ob tu ra cji mo że wy paść do dat nio. U pa cjentów tych 
czę sto stwier dza się ce chy ato pii, a tak że nad re ak tyw-
ność oskrze li(14).
Przed sta wio ne kli nicz ne ob ja wy ast my, czy li dusz ność, 
świsz czą cy od dech oraz ka szel, nie są dla niej swo iste. 
Ty po we dla tej cho ro by jest to, że ob ja wy kli nicz ne cha-
rak te ry zu je zmien ność, na pa do wość, po gar sza nie się 
w no cy i po ja wia nie pod wpły wem róż nych czyn ni ków, 
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ta kich jak kon takt z aler ge na mi wziew ny mi, wy si łek lub 
nie któ re le ki (be ta -blo ke ry, nie ste ro ido we le ki prze ciw-
za pal ne), w prze bie gu za ka że nia w no cy lub ra no.

wSKAŹ nI KI wEn ty lA cJI  
w dIA Gno Sty cE ASt my

W de fi ni cji ast my moż na prze czy tać: „[...] epi zo dy te są 
za zwy czaj po wią za ne z roz le głą i zmien ną ob tu ra cją, któ-
ra czę sto jest od wra cal na sa mo ist nie lub po le cze niu 
[...]”(11). Obiek tyw ną oce nę stop nia zwę że nia oskrze li, czy li 
ich ob tu ra cję okre śla się, do ko nu jąc po mia ru wskaź ni ków 
wen ty la cji. Dzię ki ba da niom wen ty la cji moż na uści ślić 
roz po zna nie choroby, oce nić sto pień jej na si le nia i sku-
tecz ność le cze nia. Zwę że nie oskrze li okre śla się dzię ki kil ku 
ty po wym zmia nom we wskaź ni kach spi ro me trycz nych. 
Ob ni że niu ule ga ją na tę żo na po jem ność ży cio wa (for ced 
vi tal ca pa ci ty, FVC), na tę żo na ob ję tość wy de cho-
wa 1-se kun do wa (for ced expi ra to ry vo lu me in 1st se cond, 
FE V1) oraz FE V1%FVC, czy li tzw. wskaź nik Tif fe ne au, 
któ re go war tość †70% jest dol ną gra ni cą nor my, ale sta-
no wi kry te rium tyl ko w ba da niach prze sie wo wych kwa li-
fi ku ją cych do dal szych ba dań(15). Na le ży jed nak pod kre-
ślić, że w ast mie wskaź ni ki wen ty la cji mo gą mieścić się 
w nor mie. Od no si się to do ast my lek kiej, se zo no wej, 
a na wet umiar ko wa nej. Jed no ra zo we ba da nie wskaź ni ków 
wen ty la cji jest zde cy do wa nie nie wy star cza ją ce, zwłasz cza 
gdy są one pra wi dło we. Du że trud no ści na po ty ka się tak że 
w za kre sie ba dań wen ty la cji u dzie ci po ni żej 5. ro ku ży cia, 
któ re nie po tra fią pra wi dło wo wy ko nać wy ma ga nych 
ma new rów od de cho wych. Stąd tyl ko w ośrod kach spe cja-
li stycz nych ba da nia te mo gą być prze pro wa dzo ne w spo-
sób pra wi dło wy. W związ ku z tym usta le nie roz po zna nia 
ast my u młod szych dzie ci za le ca się po przez prób ne le cze-
nie spro wa dza ją ce się do za sto so wa nia wziew nych gli ko-
kor ty ko ste ro idów i β2-ago ni stów.
Obiek tyw nym wskaź ni kiem po mia ru zwę że nia oskrze li 
jest wskaź nik okre śla ny ja ko szczy to wy prze pływ wy de-
cho wy (pe ak expi ra to ry flow, PEF). Do bo wa zmien ność 
PEF prze kra cza ją ca 20% to ce cha cha rak te ry stycz na 
ast my. Cho ciaż wskaź nik ten cha rak te ry zu je się du żą 
swo isto ścią, je go czu łość jest ogra ni czo na. I tak do bo wa 
zmien ność PEF nie wy stę pu je w ast mie spo ra dycz nej, 

jak rów nież mo że być nie uchwyt na w ast mie ła god nej, 
a na wet cięż kiej, w któ rej do szło do znacz nej prze bu do-
wy drze wa oskrze lo we go. W tym ostat nim przy pad ku 
wskaź nik PEF jest znacz nie ob ni żo ny, ale nie ob ser wu - 
je się je go ty po wych wa hań. Nie mniej wskaź nik PEF 
po zwa la oce nić do bo we wa ha nia ob tu ra cji, do brze 
ko re lu je z war to ścią FE V1 i w co dzien nym kon tro lo wa-
niu ast my za stę pu je po mia ry spi ro me trycz ne, któ re 
wy ma ga ją spe cja li stycz nej apa ra tu ry i wy szko lo ne go 
per so ne lu(11). Mo ni to ro wa nie PEF za le ca się co dzien nie 
u cho rych na ast mę cięż ką i umiar ko wa ną, w cza sie 
za ostrzeń w ce lu pod ję cia wła ści wych de cy zji lecz ni-
czych oraz okre so wo przez 2-3 ty go dnie po zmia nie 
le cze nia, śro do wi ska, a tak że pra cy. Waż ne jest, aby każ-
dy cho ry, u któ re go mo ni to ru je się PEF, miał okre śla ną 
mak sy mal ną war tość te go wskaź ni ka. Je że li war tość 
mak sy mal na PEF ob ni ży się do mniej niż 80%, to trzeba 
zintensyfikować leczenie, je że li na to miast ob ni ży się 
po ni żej 50%, to stan ta ki na le ży uznać za cięż kie 
za ostrze nie i skie ro wać cho re go do le cze nia szpi tal ne-
go(11). We dług Ra por tu GI NA(11) sto pień cięż ko ści ast my 
okre śla się na pod sta wie ob ra zu kli nicz ne go, to jest czę sto-
ści wy stę po wa nia na pa dów dusz no ści w dzień i w no cy 
oraz na pod sta wie war to ści wskaź ni ków wen ty la cji (ta be-
la 1). Mi mo to twór cy ra por tów wy raź nie pod kre śla ją, że 
brak za bu rzeń wen ty la cji nie wy klu cza ast my.
test od wra cal no ści ob tu ra cji oskrze li. Test ten okre śla 
się czę sto ja ko pró bę roz kur czo wą, po nie waż po le ga na 
stwier dze niu po pra wy wskaź ni ków wen ty la cji po za sto-
so wa niu wziew nie β2-ago ni sty (sal bu ta mo lu). Pró bę 
uzna je się za do dat nią wte dy, gdy FE V1 zwięk sza się co 
naj mniej o 12% w sto sun ku do war to ści po cząt ko wej 
i o 200 ml(15). Test od wra cal no ści ob tu ra cji oskrze li 
wy ka zu je du żą swo istość, jed nak je go ujem na war tość 
nie wy klu cza ast my, ja ko że cha rak te ry zu je go ma ła czu-
łość(11). Test mo że wy paść ujem nie w ast mie ła god nej 
i umiar ko wa nej, a na wet cięż kiej, kie dy do cho dzi do 
prze bu do wy oskrze li. W cięż kiej ast mie, kie dy test 
od wra cal no ści ob tu ra cji oskrze li po β2-ago ni ście da je 
wy nik ujem ny, za sto so wa nie le cze nia prze ciw za pal ne-
go, to jest wziew ne go gli ko kor ty ko ste ro idu, mo że spo-
wo do wać zna mien ną po pra wę wskaź ni ków wen ty la cji, 
co do wo dzi, że ob tu ra cja nie ma cha rak te ru nie od wra-

Ta be la 1. Stop nie cięż ko ści ast my

Stopieńciężkości Wskaźnikiwentylacji

stopień 1. FEV1>80%wartościnależnejlubPEF>80%wartościmaksymalnejdlachorego
astmasporadyczna zmiennośćPEFlubFEV1<20%

stopień 2. FEV1>80%wartościnależnejlubPEF>80%wartościmaksymalnejdlachorego
astmałagodna,przewlekła zmiennośćPEFlubFEV1 20-30%

stopień 3. FEV1 60-80%wartościnależnejlubPEF 60-80%wartościmaksymalnejdlachorego
astmaumiarkowana,przewlekła zmiennośćPEFlubFEV1>30%

stopień 4. FEV1<60%wartościnależnejlubPEF<60%wartościmaksymalnejdlachorego
astmaciężka,przewlekła zmiennośćPEFlubFEV1>30%
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te sty pro wo ka cyj ne. NO wy kry wa się dzię ki wziew nym te -
stom pro wo ka cyj nym. Test ta ki na le ży prze pro wa dzić, gdy:
•  ist nie ją ty po we, kli nicz ne ob ja wy ast my;
•  wy ni ki ba dań spi ro me trycz nych są w nor mie;
•  nie ma do wo dów na zna mien ność ob tu ra cji.
Bodź ce, któ re słu żą do wy kry wa nia NO, mo gą być im mu-
no lo gicz ne (aler ge ny) i nie im mu no lo gicz ne, do któ rych 
na le żą bodź ce fi zycz ne, che micz ne i far ma ko lo gicz ne. 
Wziew ne te sty pro wo ka cyj ne z aler ge na mi wy ko nu je się 
głów nie w ce lach ba daw czych lub do do kład ne go usta le nia 
uczu le nia na okre ślo ne aler ge ny przed pod ję ciem im mu-
no te ra pii. W ce lu wy kry cia u cho re go NO wy ko nu je się 
głów nie wziew ny test z hi sta mi ną, me ta cho li ną lub 5-mo no-
fos fo ra nem ade no zy ny (5-AMP). Te sty pro wo ka cyj ne 
z ty mi sub stan cja mi da ją po rów ny wal ne wy ni ki ba da nia 
NO. Ce chu je je ła twość wy ko na nia i du ży sto pień bez pie-
czeń stwa dla cho re go. Hi sta mi na i me ta cho li na od po-
wiedź skur czo wą oskrze li wy wo łu ją przez bez po śred nie 
dzia ła nie na wła ści we re cep to ry, na to miast 5-AMP dzia ła 
w spo sób po śred ni, do pro wa dza jąc do ak ty wa cji ko mó rek 
tucz nych – oto po wód, dla któ re go test ten uwa ża ny jest 
za bar dziej swo isty dla ast my. Wiel kość NO wy ra ża się tzw. 
„pro giem”, to jest naj mniej szym stę że niem lub daw ką sub-
stan cji, któ re da ją co naj mniej 20% spa dek FE V1. Ozna cze-
nia stę że nia pro wo ka cyj ne go – PC20 (pro vo ca ti ve con cen tra-
tion) lub daw ki pro wo ka cyj nej – PD20 (pro vo ca ti ve do se) 
ma ją tę sa mą war tość dia gno stycz ną. Ar bi tral nie przy ję te 
war to ści PC20†8 mg/ml, z „sza rą stre fą” mię dzy 4 a 16 mg/ml 
lub PD20†12,25 µmol me ta cho li ny świad czą o obec no ści 
NO. Przy PC20 >16 mg/ml re ak tyw ność okre śla się ja ko pra-
wi dło wą. U cho rych bez ob tu ra cji w ba da niu wstęp nym 
pró bę pro wo ka cji uzna je się za do dat nią przy PC20†8 mg/ml. 
Wiel kość PC20 w gra ni cach 4-8 mg/ml okre śla się ja ko 
ma łą, 2-4 mg/ml – ja ko śred nią, a po ni żej 2 mg/ml 
– ja ko du żą. Ob ni że nie punk tu gra nicz ne go do <2 mg/ml 
zwięk sza czu łość ba da nia w roz po zna niu cho rych z ob ja-
wa mi ast my i ujem nym te stem od wra cal no ści ob tu ra cji. 
Wy li czo ną ze wzo ru war tość PC20 lub PD20 na le ży 
za wsze in ter pre to wać w po łą cze niu z da ny mi kli nicz ny-
mi. Bie rze się pod uwa gę rze czy wi ste praw do po do bień-
stwo ast my osza co wa ne na pod sta wie wy stę po wa nia 
ast my przed wy ko na niem te stu, ja kość ba da nia spi ro me-
trycz ne go, obec ność spo czyn ko wej ob tu ra cji oskrze li, 
ob ja wy zgła sza ne przez ba da ne go po za koń cze niu pro-
wo ka cji oraz od wra cal ność po pro wo ka cyj ne go skur czu 
oskrze li po po da niu β2-ago ni sty. Z po wo du du żej czu ło-
ści i ma łej swo isto ści ba da nie NO ma więk szą war tość 
dla wy klu cze nia ast my niż dla jej po twier dze nia. Ba da nie 
NO po zwa la na od róż nie nie ast my od psy cho gen nych 
za bu rzeń mo to ry ki krta ni, któ re kli nicz nie prze bie ga ją 
pod po sta cią na pa dów dusz no ści wy de cho wej, cha rak te-
ry stycz nej dla ast my. NO wy ko rzy stu je się tak że do okre-
śle nia względ ne go ry zy ka roz wo ju ast my. I tak np. 
u 75-80% dzie ci z kasz lo wym wa rian tem choroby w okre-
sie od kil ku mie się cy do 8 lat roz wi ja się ast ma, a jej roz-
wój wią że się ze wzro stem NO(21). U cho rych na aler gicz-

cal ne go. W cięż kiej ast mie, gdy stan dar do wy test roz-
kur czo wy wy pa da ujem nie, za sto so wa nie krót ko dzia ła-
ją ce go β2-ago ni sty w ne bu li za cji mo że spo wo do wać 
zna mien ny przy rost FE V1

(16).
Twier dze nie, że ba da nia wskaź ni ków wen ty la cji w dia-
gno sty ce i mo ni to ro wa niu ast my są uży tecz ne, by ło by 
praw dą czę ścio wą – są one po pro stu ko niecz ne. Po win-
ny być wy ko ny wa ne wie lo krot nie (mo ni to ro wa nie PEF 
na wet co dzien nie). Na le ży jed nak pod kre ślić, że wskaź nik 
FE V1 jest czul szy niż PEF. Mi mo to przy znacz nym 
zmniej sze niu FE V1 na wet do 60% war to ści na leż nej 
pa cjent mo że nie do świad czyć żad nych kli nicz nych ob ja-
wów ast my, co do ty czy zwłasz cza cho rych na umiar ko-
wa ną/cięż ką ast mę. Jed na ko woż za zwy czaj wraz z na ra-
sta niem dusz no ści zmniej sza się FE V1 oraz war tość 
od wra cal no ści ob tu ra cji oskrze li.
nad re ak tyw ność oskrze li. W de fi ni cji ast my stwier dza 
się: „[...] prze wle kłe za pa le nie po wią za ne jest ze wzro-
stem nad re ak tyw no ści dróg od de cho wych [...]”. Nad re-
ak tyw ność oskrze li (NO) ozna cza zwięk szo ną skłon-
ność oskrze li do re ago wa nia skur czem w wa run kach 
na ra że nia na róż no rod ne bodź ce im mu no lo gicz ne 
i nie im mu no lo gicz ne. Wy róż nia się NO swo istą, od no-
szą cą się do re ak cji na aler ge ny wziew ne i za wo do we, 
oraz nie swo istą, zwią za ną z od po wie dzią na czyn ni ki 
che micz ne, fi zycz ne i far ma ko lo gicz ne. NO na le ży 
do fun da men tal nych cech ast my i dla te go jej obec ność, 
obok zmien ne go ogra ni cze nia prze pły wu w oskrze lach 
cha rak te ry zu ją ce go się do bo wą po nad 20% zmien no-
ścią PEF oraz wzro stem FE V1 po po da niu wziew ne go 
β2-ago ni sty, sta no wi wa ru nek pra wi dło we go roz po zna-
nia ast my. Jak kol wiek sza cu je się, że NO wy stę pu je 
u 100% cho rych na ak tyw ną po stać ast my i oko ło 70% 
pa cjen tów, któ rzy do świad cza li ob ja wów w cią gu ostat-
nie go ro ku, ale nie ty go dnia(17), to jed nak ob li cze nia te 
wy da ją się nie zu peł nie poprawne w świe tle wie lu ba dań. 
Wy ka za no bo wiem, że u cho rych na ast mę se zo no wą 
NO wy stę pu je w mie sią cach zi mo wych, kie dy cho rzy 
nie do świad cza ją żad nych kli nicz nych ob ja wów ze stro-
ny ukła du od de cho we go. Po nad to obec ność NO u dzie-
ci cho rych na ast mę stwier dzo no na wet po 10 la tach 
od ustą pie nia ob ja wów NO(19). Po miar NO cha rak te ry-
zu je się nie mal 100% czu ło ścią, na to miast jej swo istość 
jest znacz nie mniej sza. I tak NO stwier dza się w aler-
gicz nym nie ży cie no sa, ato po wym za pa le niu skó ry 
i w prze wle kłej ob tu ra cyj nej cho ro bie płuc. NO w tych 
cho ro bach – w od róż nie niu od wi ru so wych za ka żeń 
ukła du od de cho we go, gdzie za zwy czaj wy ga sza się 
po 2-6 ty go dniach od mo men tu ustą pie nia kli nicz nych 
ob ja wów za ka że nia – ma cha rak ter sta ły. Po nie waż 
pod czas wi ru so wych za ka żeń oskrze li cho ry (a zwłasz-
cza dziec ko) do świad cza kasz lu z od krztu sza niem oraz 
stwier dza się u nie go ce chy ob tu ra cji oskrze li pod po sta-
cią świ stów oraz za bu rzeń wen ty la cji, mo że się zda rzyć, 
iż błęd nie w ta kiej sy tu acji po sta wio na zo sta nie dia gno-
za ast my.
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po wie trzem, hi per to nicz ny roz twór NaCl w ae ro zo lu, 
wo da de sty lo wa na i wy si łek fi zycz ny. Ten ostat ni bo dziec 
sto so wa ny jest czę sto, po nie waż oka zał się uży tecz ny do 
oce ny nad re ak tyw no ści oskrze li w orzecz nic twie, w oce nie 
dzia ła nia le ków, a tak że w ba da niach u dzie ci. Na le ży jed-
nak pod kre ślić, że jak kol wiek wy si łek fi zycz ny jest wy so ce 
swo isty – po nie waż wy wo łu je skurcz oskrze li tyl ko w ast-
mie – to jed nak cha rak te ry zu je go znacz nie mniej sza czu-
łość. Po wy sił ko wy skurcz oskrze li ob ser wu je się tyl ko 
u 40-70% cho rych na ast mę, i to tych, któ rzy cha rak te ry-
zu ją się bar dzo ni skim „pro giem” nad re ak tyw no ści na bodź-
ce che micz ne.

mo nI to Ro wA nIE  
wSKAŹnI Ków wEn ty lA cJI  

I nAd RE AK tyw no ścI oSKRzE lI

Ba da nia czyn no ścio we płuc, któ re ma ją na ce lu oce nę 
głów nie wskaź ni ków wen ty la cji, a tak że po śred nio stop-
nia nad re ak tyw no ści oskrze li, są ko niecz ne dla roz po zna-
wa nia ast my. Nie mniej na ich pod sta wie moż na wnio sko-
wać rów nież o na si le niu kli nicz nym cho ro by, od po wie dzi 
na sto so wa ne le cze nie, moż na prze wi dy wać ry zy ko cięż-
kie go na pa du dusz no ści. Na le ży pod kre ślić, że sta ła kon-
tro la wskaź ni ków wen ty la cji jest ko niecz na dla pra wi dło-
we go le cze nia, po nie waż cho rzy bar dzo czę sto ma ją 
trud no ści w oce nie na si le nia ob ja wów, co do ty czy głów-
nie tych osób, któ re od daw na cho ru ją na ast mę i u któ-
rych jej prze bieg jest cięż ki. Uwa ża się, że ba da nia czyn-
no ścio we wy ko rzy stu je się w roz po zna wa niu ast my i jej 
mo ni to ro wa niu tak jak in ne ba da nia. I tak np. po miar 
ci śnie nia tęt ni cze go krwi słu ży do oce ny nad ci śnie nia tęt-
ni cze go, a oce na stę że nia glu ko zy we krwi jest po moc na 
w le cze niu cu krzy cy(11).
Wskaź ni ki FE V1 oraz FE V1%FVC są bar dzo czu łe i dla-
te go uży tecz ne w oce nie stop nia cięż ko ści cho ro by. 
U cho rych na ast mę ła god ną i umiar ko wa ną stwier dzo no 
wy so ki sto pień ko re la cji mię dzy od wra cal no ścią FE V1 
a punk to wym na si le niem ob ja wów cho ro by oce nia nych 
w tym sa mym dniu oraz mię dzy wiel ko ścią wskaź ni ka 
FE V1 a prze bie giem cho ro by w cią gu 7 dni po prze dza ją-
cych i w dniu wy ko ny wa nia po mia ru. Na le ży jed nak pod-
kre ślić, że ze wzglę du na ogra ni czo ną do stęp ność apa ra-
tu ry ba da nia tych wskaź ni ków wen ty la cji mo gą od by wać 
się je dy nie w po rad niach lub szpi ta lach. Stąd znacz nie 
bar dziej uży tecz ny dla sta łe go mo ni to ro wa nia ast my jest 
wskaź nik PEF, któ ry moż na ozna czyć ta nim i pro stym 
apa ra tem, tzw. pe ak flow me trem. Sta ły po miar PEF jest 
szcze gól nie za le ca ny u cho rych na ast mę cięż ką i chwiej-
ną, po nie waż wy ka za no, że od czu wa ne przez pa cjen ta 
ob ja wy nie są wia ry god nym wskaź ni kiem ob tu ra cji. 
Za zwy czaj ob ja wy te są po prze dzo ne przez ob ni że nie 
wskaź ni ków wen ty la cji, w tym PEF. Jest to nie zwy kle 
waż na ob ser wa cja, po nie waż nie pra wi dło wa oce na cięż-
ko ści ast my przez cho re go, a tak że przez le ka rza opóź nia 
wła ści we  le cze nie, co stanowi głów ną przy czy nę umie ral-

ny nie żyt no sa w 4-let niej ob ser wa cji Prie to i wsp.(22) 
roz wój ast my nie za le żał od obec no ści NO.
Wiel kość NO słu ży tak że do oce ny cięż ko ści ast my. 
W pi śmien nic twie wy ra ża no po gląd, że wiel kość NO okre-
śla cięż kość ast my, po nie waż wy ni ka z na si le nia za pa le nia 
dróg oskrze lo wych. Jed nak w ba da niach, któ re prze pro wa-
dzi li Cri mi i wsp.(23), NO nie ko re lo wa ła z ilo ścią eozy no fi-
li w plwo ci nie in du ko wa nej w ma te ria le z płu ka nia oskrze-
lo wo -pę che rzy ko we go i w wy cin kach bło ny ślu zo wej. 
Tak że w od nie sie niu do stop nia NO i stop nia kli nicz ne go 
na si le nia ast my nie wszy scy ba da cze po twier dzi li ist nie nie 
ko re la cji mię dzy ty mi pa ra me tra mi. I tak w ba da niu wła-
snym stwier dzi li śmy, że śred nia geo me trycz na PC20 hi sta-
mi ny dla ast my ła god nej, oce nio nej we dług kry te riów 
Ra por tu GI NA, wy no si ła 0,73 (roz pię tość 0,05-7,41), dla 
ast my umiar ko wa nej – 1,17 (roz pię tość 0,05-10,9), a dla 
ast my cięż kiej z bra kiem od wra cal no ści ob tu ra cji – 2,25, 
z roz pię to ścią 1,12-3,89(24). Ta ostat nia war tość bu dzi zdzi-
wie nie, po nie waż na le ża ło spo dzie wać się bar dzo du żej 
nad re ak tyw no ści oskrze li u tych cho rych. Są dzi my, że 
u osób z du żą prze bu do wą oskrze li mo że do cho-
dzić do ta kich zmian w ele men tach kurcz li wych, 
któ re nie od po wia da ją na czyn ni ki pro wo ka cyj ne. W tym 
miej scu ro dzi się py ta nie o wiel kość prze bu do wy oskrze li. 
Zja wi sko to roz po czy na się już w ast mie ła god nej, ale wte-
dy nie ma wpły wu na wskaź ni ki wen ty la cyj ne. W ast mie 
cięż kiej, kie dy prze bu do wa oskrze li jest da le ko za awan so-
wa na, wskaź ni ki wen ty la cji na wet przy peł nej kon tro li ob ja-
wów są wy bit nie ob ni żo ne, z FE V1 do 50% nor my. Cho rzy 
mo gą wte dy od czu wać dusz ność, ale nie za wsze jest to 
za uwa ża ne, po nie waż jest ona ob ja wem su biek tyw nym. 
Za an ga żo wa nie mio fi bro bla stów i mię śni gład kich w pro-
ces za pal ny to czą cy się w ścia nie oskrze li mo że u czę ści 
cho rych do pro wa dzać do prze ro stu mię śni gład kich 
i zwią za nej z tym du żej od po wie dzi bron cho spa stycz nej. 
Jed nak u nie któ rych pa cjen tów do cho dzi do za ni ku war-
stwy mię śnio wej i u nich za ostrze nie ast my wy ni ka nie ze 
skur czu oskrze li, ale z obrzę ku bło ny ślu zo wej i pod ślu zo-
wej oraz nad mier ne go wy twa rza nia ślu zu. Wła śnie u tych 
cho rych NO mo że ule gać stop nio we mu zmniej sze niu.
W ast mie se zo no wej war tość śred niej aryt me tycz nej 
PC20 hi sta mi ny wy no si ła 1,87 po za se zo nem oraz 0,58 
w se zo nie(18). W na stęp nym se zo nie w tej sa mej gru pie 
cho rych war tość ta po za se zo nem wy no si ła 4,25, na to-
miast w se zo nie wzro sła o 0,65. Ani w se zo nie, ani po za 
se zo nem nie stwier dzo no ko re la cji mię dzy war to ścią PC20 
dla hi sta mi ny a cał ko wi tym stę że niem IgE oraz stę że niem 
w su ro wi cy roz pusz czal nej for my czą stecz ki ad he zji mię-
dzy ko mór ko wej (so lu ble in ter cel lu lar ad he sion mo le cu le, 
sI CAM -1) i stę że niem czyn ni ka mar twi cy no wo two ru α 
(tu mor ne cro sis fac tor al pha -1, TNF -α)(25). Ba da nia te jesz-
cze raz po twier dza ją, że nie ma ści słej ko re la cji mię dzy NO 
a waż ny mi wy kład ni ka mi za pa le nia aler gicz ne go.
Ujaw nie nie NO naj czę ściej od by wa się przy uży ciu bodź-
ców che micz nych, ale uży tecz ne by wa ją tak że bodź ce 
fi zycz ne, ta kie jak hi per wen ty la cja zim nym i su chym 



Prace orygiNalNe i  Pogl Ñdowe/origiNal coNtributioNs

151

Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 3, p. 145-151, 168

się pro ce su za pal ne go. Tak więc jak kol wiek mo ni to ro-
wa nie NO jest bar dzo waż ne w kon tro li ast my, to jed nak 
kry je w so bie wie le nie wia do mych.

Pod Su mo wA nIE

Ast ma jest cho ro bą o bar dzo róż no rod nej i zmien nej 
ma ni fe sta cji kli nicz nej. Jej ob ja wy, a głów nie ob tu ra cja 
oskrze li, są czę sto w nie do sta tecz ny spo sób od czu wa ne 
przez cho re go. Dla te go wła śnie ba da nia czyn no ścio we 
płuc sta no wią nie zwy kle waż ne na rzę dzie umoż li wia ją-
ce roz po zna nie cho ro by, usta le nie stop nia cięż ko ści 
i spraw dze nie dzia ła nia le ków. Szcze gól nie waż ne są 
wskaź ni ki pre zen tu ją ce ob tu ra cję oskrze li, to jest FE V1 
i FE V1%FVC oraz wskaź nik PEF, dzię ki któ re mu okre-
śla się do bo we wa ha nia ob tu ra cji i któ ry ko re lu jąc 
z FE V1, do brze pod da je się co dzien nej kon tro li. Tak że 
po miar nad re ak tyw no ści oskrze li jest uży tecz ny dla roz-
po zna wa nia ast my, nie mniej jed nak je go za sto so wa nie 
w mo ni to ro wa niu prze bie gu ast my jest ogra ni czo ne, 
po nie waż nad re ak tyw ność oskrze li ma wie le skła do-
wych i na nie któ re z nich le ki nie od dzia łu ją.
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no ści z po wo du ast my(11). Dla zwięk sze nia wia ry god no ści 
po mia rów PEF, któ re w du żym stop niu za le żą od współ-
pra cy i wy sił ku pa cjen ta, na le ży oce nić tzw. mak sy mal ną 
war tość PEF dla da ne go cho re go. Do ty czy to zwłasz cza 
dzie ci i cho rych na cięż ką ast mę. Po mia ru PEF na le ży 
do ko ny wać za wsze ra no, przed przy ję ciem le ku roz sze-
rza ją ce go oskrze la. PEF ma k sy mal ny na le ży okre ślić 
po 2-3 ty go dniach co dzien ne go po mia ru w go dzi nach 
po po łu dnio wych, po le cze niu, któ re usta bi li zo wa ło stan 
cho re go. PEF mak sy mal ny wy ma ga okre so wej kon tro li, 
któ rą u dzie ci na le ży do ko ny wać co 6 mie się cy, w ce lu 
usta le nia zmian zwią za nych ze wzro stem.
Wpro wa dze nie do le cze nia ast my wziew nych gli ko kor-
ty ko ste ro idów spo wo do wa ło znacz ne zmniej sze nie 
na si le nia ob ja wów oraz czę sto ści za ostrzeń, któ re 
wy ma ga ją „ra tun ko we go” le cze nia oraz ho spi ta li za cji. 
Po nad to le ki te zwięk sza ją licz bę dni wol nych od ob ja-
wów ast my i re du ku ją zgo ny(11). Wziew ne gli ko kor ty ko-
ste ro idy wpły wa ją tak że na wskaź ni ki czyn no ścio we 
płuc, do pro wa dza jąc do po pra wy FE V1 i PEF. Ann 
Wo ol cock(26) stwier dza, że po za sto so wa niu wziew nych 
gli ko kor ty ko ste ro idów u le czo nych cho rych na ast mę 
naj pierw ustę pu ją noc ne na pa dy dusz no ści, po czym 
na stę pu je po pra wa FE V1, w dal szym eta pie zmniej sza ją 
się po ran ne wa ha nia PEF i „ra tun ko we” zu ży cie krót ko 
dzia ła ją cych β2-ago ni stów. Ostat nim ele men tem jest 
zmniej sze nie nad re ak tyw no ści oskrze li, do cze go 
do cho dzi do pie ro po upły wie mie się cy, a nie ty go dni 
– wła ści wie nie osią ga ona war to ści pra wi dło wych. 
Po zo sta je to w zgo dzie z do brze udo wod nio nym bra-
kiem ko re la cji mię dzy NO a wskaź ni ka mi wen ty la cji.
Wciąż brak od po wie dzi na py ta nie, czy le cze nie prze-
ciw za pal ne wpły wa na na tu ral ną hi sto rię ast my. 
W du żym ba da niu o akro ni mie CAMP (Chil dho od 
Asth ma Ma n a ge ment Pro gram) pro wa dzo nym w Sta-
nach Zjed no czo nych przez 4-6 lat, w któ rym ob ser wo-
wa no gru pę 311 dzie ci w wie ku 5-12 lat otrzy mu ją cych 
wziew ne gli ko kor ty ko ste ro idy oraz gru pę 418 dzie ci 
otrzy mu ją cych pla ce bo, stwier dzo no, że ak tyw ne le cze-
nie po pra wia prze bieg ast my i FE V1, zmniej sza NO 
oraz ilość ho spi ta li za cji. Jed nak wziew ne gli ko kor ty ko-
ste ro idy nie zmie ni ły war to ści FE V1 po le ku roz sze rza-
ją cym oskrze la, któ ra uzna wa na jest za sub sty tut 
po mia ru wzro stu płuc. Stąd au to rzy wnio sku ją, że gli-
ko kor ty ko ste ro idy nie wpły wa ją po zy tyw nie na prze bu-
do wę oskrze li(27). Ba da nie to, prze pro wa dzo ne pod 
wzglę dem me to do lo gicz nym bez za rzu tu, jesz cze raz 
po twier dza fakt ist nie nia roz bież no ści mię dzy wy ko ny-
wa ny mi ba da nia mi a tym, co rze czy wi ście dzie je się 
w drze wie oskrze lo wym i co w du żym stop niu od zwier-
cie dla po miar NO. Jed nak po miar NO wy ra żo ny „pro-
giem” ma róż ne skła do we, z któ rych jed na jest zde cy do-
wa nie zmien na. Do ty czy to NO za leż nej od in fek cji lub 
ak tu al nej eks po zy cji na aler gen. NO ma tak że kom po-
nent sta ły uwa run ko wa ny ge ne tycz nie i ten być mo że, 
okre śla jąc zmien ność NO, nie od zwier cie dla to czą ce go 
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