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Streszczenie 

Au to rzy przed sta wia ją cha rak te ry sty kę ast my ła god nej prze wle kłej, me to dy dia gno zo wa nia i opty mal ne 
le cze nie. Glo bal na Ini cja ty wa dla Ast my (GI NA) po da je, że ast ma ła god na cha rak te ry zu je się ob ja wa mi 
wy stę pu ją cy mi czę ściej niż raz w ty go dniu, lecz rza dziej niż co dzien nie, ob ja wa mi noc ny mi wy stę pu ją cy mi 
czę ściej niż dwa ra zy w mie sią cu, lecz rza dziej niż co ty dzień, pra wi dło wą czyn no ścią płuc (FE V1 lub 
PEF‡80%) mię dzy na pa da mi ast my. Pa cjen ci z ła god ną, prze wle kłą ast mą two rzą du żą gru pę cho rych, 
któ rzy rzad ko z po wo du swo ich do le gli wo ści ko rzy sta ją z po mo cy le ka rzy, cho ciaż cza sa mi do świad cza ją 
cięż kich na pa dów dusz no ści. Nie któ re ba da nia udo wod ni ły, że ła god ną ast mę jest trud no roz po znać, po nie-
waż wskaź ni ki wen ty la cji są w nor mie, a test od wra cal no ści ob tu ra cji oskrze li wy pa da ujem nie. Ba da nia 
in du ko wa nej plwo ci ny i biop ta tów oskrze li udo wod ni ły, że wskaź ni ki za pa le nia oraz re mo de ling dróg od de-
cho wych są zwią za ne z cięż ko ścią cho ro by. W ast mie ła god nej na stęp stwa dłu go trwa łe go za pa le nia czę sto 
są ta kie sa me jak w ast mie umiar ko wa nej. Więk szość du żych ba dań, któ re zaj mo wa ły się wpły wem wziew-
nych kor ty ko ste ro idów na ast mę ła god ną, wy ka za ła du żą sku tecz ność tej te ra pii. Pierw szą pu bli ka cją by ło 
ba da nie OPTI MA. W tym ba da niu wy od ręb nio no dwie gru py cho rych, u któ rych przez rok oce nia no sku-
tecz ność sa me go bu de zo ni du w po rów na niu z po łą cze niem bu de zo ni du i for mo te ro lu. Ob ser wo wa no 
znacz ne zmniej sze nie wskaź ni ka cięż kich za ostrzeń przy pa da ją cych na jed ne go pa cjen ta na rok, dzien nych 
i noc nych ob ja wów ast my. Dru gie ba da nie oce nia ją ce le cze nie wziew ny mi ko sty ko ste ro ida mi okre ślo no ja ko 
START. Ba da no w nim wpływ wcze sne go le cze nia bu de zo ni dem w ła god nej prze wle kłej ast mie, świe żo 
wy kry tej. Le cze nie bu de zo ni dem zna czą co zmniej szy ło licz bę za ostrzeń wy ma ga ją cych na głych in ter wen cji 
lub le cze nia szpi tal ne go. W ostat nio pu bli ko wa nej pra cy wy ka za no, że cho rzy na ła god ną ast mę mo gą być 
le cze ni wziew ny mi lub do ust ny mi kor ty ko ste ro ida mi w spo sób prze ry wa ny. Au to rzy do szli do te go wnio sku, 
mi mo że le cze nie cią głe by ło lep sze niż prze ry wa ne.

Słowa kluczowe: ast ma ła god na, wziew ne gli ko kor ty ko ste ro idy, za pa le nie dróg od de cho wych, re mo de ling

Summary 

The authors presented characteristic features of mild persistent asthma, the method of diagnosing and 
optimal treatment of this disease. The Global Initiative for Asthma (GINA) quidelines describe mild, persis-
tent asthma as having asthma symptoms more than weekly, but less than daily, nocturnal symptoms more 
than twice monthly, but less than weekly, with normal lung function (FEV1 or PEF‡80%) between asthma 
episodes. Patients suffering from mild, persistent asthma constitute a major portion of asthmatics. They 
rarely attend their physician because of symptoms of asthma, although sometimes they experience very 
severe attacks of dyspnoea. Some studies revealed that it is difficult to diagnose mild asthma because venti-
latory parameters are normal, and bronchial reversibility test is negative. Studies based on examination of 
induced sputum and bronchial biopsies proved that markers of inflammation and airway remodeling airway 
are related to severity of disease. In mild asthma these consequences of long-term inflammation are very 
often as in moderate asthma. Most large studies which have studied the influence of inhaled corticosteroids 
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De fI nI cjA I DIA Gno Sty kA 

Ast ma, we dług ra por tu Świa to wej Ini cja ty wy dla Ast-
my (Glo bal In i tia ti ve for Ast ma, GI NA) z ro ku 2002, 
bez wzglę du na sto pień cięż ko ści jest prze wle kłą 

cho ro bą za pal ną dróg od de cho wych. Za pa le nie jest po wią-
za ne z nad re ak tyw no ścią oskrze li oraz ogra ni cze niem prze-
pły wu i ob ja wa mi ze stro ny ukła du od de cho we go. Uzna nie 
ast my ja ko cho ro by za pal nej ma bar dzo du że znacz nie dla 
roz po zna nia, pre wen cji i po dej ścia do cho ro by(1).
W ra por cie GI NA po da no po dział ast my we dług stop ni 
cięż ko ści (ta be la I), któ re są okre ślo ne na pod sta wie ob ja-
wów kli nicz nych przed pod ję ciem le cze nia, ta kich jak na pa-
dy dusz no ści, obec ność świsz czą ce go od de chu i uczu cia 
ści ska nia w klat ce pier sio wej oraz na pod sta wie ilo ści le ków, 
to jest do raź nie sto so wa nych β2-ago ni stów, wy ma ga nych 
dzien nie do opty mal ne go le cze nia. 
Ast ma prze wle kła lek ka cha rak te ry zu je się wy stę po wa-
niem ob ja wów kli nicz nych czę ściej niż je den raz w ty go-
dniu, ale nie co dzien nie, wy bu dze nia mi z po wo du ob ja-
wów ast ma tycz nych co naj mniej dwa ra zy w mie sią cu, 
ale rza dziej niż raz w ty go dniu, wskaź ni kiem FE V1‡80% 
war to ści należ nej, PEF‡80% war to ści ma k sy mal nej 
dla cho re go i zmien no ścią PEF lub FE V1 wy no szą cą 
od 20% do 30%.
W pi śmien nic twie spo ty ka się po gląd, że ast ma po zo sta je 
nie do dia gno zo wa na. Wy ni ka to głów nie ze sto so wa nia 
nie do sta tecz nych na rzę dzi dia gno stycz nych. 
Nie do dia gno zo wa nie ast my sta je się przy czy ną nie wła ści-
we go po dej ścia do cho re go, a przede wszyst kim zbyt póź-
ne go włą cze nia pra wi dło we go le cze nia. Stan ta ki do pro-
wa dza do za ostrzeń ast my, czę sto cięż kich i nie bez piecz nych 
dla ży cia pa cjen ta, a tak że do prze bu do wy drze wa oskrze-
lo we go (re mo de ling), któ re le żą u pod staw nie od wra cal-
nych za bu rzeń wen ty la cji. W ba da niach Schayc ka 
i wsp.(2) wy ko ny wa nym u 1150 osób dia gno zo wa nych 
w kie run ku ob tu ra cji, u 86, to jest u 7%, 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 tej gru pie za le d wie 34% mia ło ob ja wy kli nicz ne i te 
oso by zgła sza ły się do le ka rzy, a 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 pią ta oso ba nie by ła zdia gno zo wa na przez 
le ka rza pod sta wo wej opie ki me dycz nej. Ba da nie to do wo-
dzi, że wie lu cho rych z ob ja wa mi ob tu ra cji oskrze li „umy-
ka” uwa dze le ka rza. 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 
GI NA z ro ku 2002, w któ rym stwier dzo no, że „ast ma jest 
w świe cie nie do dia gno zo wa na, cho ro ba ta czę sto jest roz-
po zna wa na na pod sta wie ob ja wów”. Da lej stwier dzo no, 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 za ufa nie dia gno stycz ne”(1).
Na pod sta wie ra por tu GI NA roz po zna wa nie ast my usta la 
się w opar ciu o wy wiad i ba da nie przed mio to we oraz 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 oraz ba da nie aler go lo gicz ne.
Kli nicz ne ob ja wy ast my czę sto są ła god ne i prze mi ja ją ce, 
dla te go mo gą być lek ce wa żo ne przez cho rych, a na wet 
przez le ka rzy. Po nad to ob ja wy te są nie swo iste i dla te go 
czę sto są trak to wa ne ja ko za pa le nie oskrze li, co szcze gól-
nie do ty czy ma łych dzie ci, u któ rych „świsz czą cy” od dech 
czę sto po ja wia się pod czas wi ru so we go za ka że nia oskrze li. 
Ast ma mo że po ja wiać 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 ast my, zgod nie z któ rą „ast ma to 
wy stę po wa nie na wra ca ją cych epi zo dów 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”.
Wskaź ni ki wen ty la cji w dia gno sty ce ast my. 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 ast my, 
okre ślić sto pień jej na si le nia i oce nić sku tecz ność le cze nia. 
Zwę że nie oskrze li okre śla się na pod sta wie kil ku ty po wych 
zmian 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 se kun do wa (for ced 
expi ra to ry vo lum ne in 1st se con do, FE V1) oraz FE V1%FVC, 
czy li tzw. wskaź nik Tif fe ne au. Ana li za te go wskaź ni ka jest 
re fe ren cyj ną me to dą roz po zna wa nia ob tu ra cji. Je go war-

on mild asthma, revealed that this therapy is very effective. The first published was the OPTIMA trial. In this 
study two groups of asthmatic were selected to evaluate the efficacy of budesonide alone compared with 
combination budesonide and formoterol for 1 year. The rate of severe asthma exacerbationis per patient per 
year, and days with any asthma symptoms, poorly controlled asthma days and night with nocturnal symp-
toms were markedly reduced. The second study evaluating inhaled corticosteroids was START trial, which 
examined the effects of early intervention with budesonide in new-onset persistent mild asthma. Severe 
asthma exacerbations which required an emergency room visits or hospitalization in budesonide group were 
significantly reduced. The mast recently published study reported that it may be possible for patients with 
mild persistent asthma to be treated with intermittent courses of inhaled or oral corticosteroids. This conclu-
sion was given despite the fact that the regular use of inhaled budesonide was better than intermittent.

key words: mild asth ma, in ha led cor ti co ste ro ids, air way in flam ma tion, re mo de ling
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tość wy no szą ca 70% i mniej 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(4). Na le ży jed nak pod kre-
ślić, że w ast mie wskaź ni ki wen ty la cji mo gą mie ścić się 
w gra ni cach nor my. Do ty czy to głów nie ast my ła god nej, 
se zo no wej, a na wet umiar ko wa nej. Stąd jed no ra zo we 
ba da nie wskaź ni ków wen ty la cji mo że do star czyć le ka rzo wi 
błęd nej oce ny co do za bu rzeń ob tu ra cyj nych. Tak że 
w na szych ba da niach war to ści FE V1 u cho rych na ast mę 
świe żo wy kry tą, nie le czo nych, i ast mę prze wle kłą ła god ną 
nie róż ni ły się istot nie od tych uzy ska nych u cho rych 
na ast mę umiar ko wa ną(5). 
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. Wte dy je dy nym spo so bem udo wod nie nia ast my jest 
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 (wGKS) i β2-ago ni stów.
Obiek tyw nym wskaź ni kiem po mia ru zwę że nia oskrze li 
jest 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% jest cha rak te ry stycz na dla ast my. Wskaź nik ten 
cha rak te ry zu je się du żą swo isto ścią, ale 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, mo że być nie uchwyt-
na w ast mie ła god nej, a tak że w ast mie cięż kiej, w któ-
rej do szło do znacz nej prze bu do wy drze wa oskrze lo-
we go. Za zwy czaj jed nak 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.
We dług ra por tu GI NA 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. Jed nak 
twór cy ra por tu 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 po le ga na 
stwier dze niu po pra wy FE V1 o co naj mniej 12% i 200 ml 
w sto sun ku do war to ści na leż nej po za sto so wa niu wziew nie 
β2-ago ni sty (400 µg sal bu ta molu)(4). Test od wra cal no ści 
ob tu ra cji oskrze li cha rak te ry zu je się du żą swo isto ścią i dla-
te go jest uży tecz ny w roz po zna wa niu ast my. Jed nak je go 
po waż nym ogra ni cze niem jest ma ła czu łość, któ ra od po-
wia da za to, że je go war tość ujem na nie wy klu cza ast my. 
W ast mie ła god nej test od wra cal no ści ob tu ra cji oskrze li 
czę sto jest ujem ny. W ta kim wy pad ku ko niecz ne jest mo ni-
to ro wa nie PEF z wy ka za niem do bo wej zmien no ści te go 
wskaź ni ka.
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) zo sta ła zde fi nio wa na w 1980 ro ku przez Bo usheya 
i wsp.(6) Ozna cza ona 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. 
NO uwa ża na jest za fun da men tal ną ce chę ast my i dla te go 
jej obec ność, obok do bo wej zmien no ści PEF o po nad 20% 
oraz wzro stu 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 wa nia ast my. 
NO wy kry wa się, sto su jąc wziew nie nie swo iste sub stan cje 
kur czą ce oskrze la, ta kie jak hi sta mi na, me ta cho li na czy 
ade no zy na. Te sty te wy ko nu je się wte dy, gdy ist nie ją ty po-
we, kli nicz ne ob ja wy ast my, ba da nia spi ro me trycz ne nie 
wy ka zu ją od chy leń od nor my w za kre sie wskaź ni ków wen-
ty la cji i nie ma do wo dów na zmien ność ob tu ra cji. 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 PC†8 mg/ml, z „sza rą stre fą” 
mię dzy 4 a 16 mg/ml lub PD20<12,25 mmol me ta cho li ny 
świad czą o obec no ści NO(7). 
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. Wiel kość NO, obok roz po zna wa nia ast my słu-
ży tak że do oce ny stop nia cięż ko ści cho ro by. W pi śmien-
nic twie spo ty ka się po gląd, że wiel ko ści NO na wet 
de ter mi nu je 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 
Cri mi i wsp.(8) 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 wiel ko ści NO i stop nia kli nicz ne-
go na si le nia ast my nie wszy scy ba da cze po twier dzi li 
ko re la cję 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(9). Stąd moż na stwier-
dzić, że NO nie po zwa la na od róż nie nie ast my ła god nej 
od umiar ko wa nej.

RoZ Po ZnA WA nIe I PRZe bIeG  
klI nIcZ ny ASt my łA GoD nej

Roz po zna wa nie ast my ła god nej, ze wzglę du na zni ko me 
ob ja wy kli nicz ne, na po ty ka po waż ne trud no ści i dla te go 
za wsze mu si być po par te ba da nia mi wskaź ni ków wen ty la-
cji. Szcze gól nie czu łe – i dla te go uży tecz ne w oce nie stop-
nia cięż ko ści – są wskaź ni ki FE V1 oraz FE V1%FVC. 
U cho rych na ast mę ła god ną i umiar ko wa ną stwier dzo no 
du żą ko re la cję mię dzy od wra cal no ścią FE V1, punk to wym 
na si le niem ob ja wów cho ro bo wych oce nia nych w tym 
sa mym dniu oraz mię dzy wiel ko ścią wskaź ni ka FE V1 
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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(9). Uży tecz ny jest tak że test 
nad re ak tyw no ści oskrze li, któ ry po zwa la wy klu czyć in ne 
niż ast ma tło do le gli wo ści kli nicz nych(6). 
Dru gim po roz po zna niu ast my waż nym eta pem jest usta-
le nie stop nia cięż ko ści, co tak że na po ty ka du że trud no ści. 
Liard i wsp.(10), ana li zu jąc do ku men ta cje 4362 cho rych 
w wie ku 16-45 lat, stwier dzi li, że na pod sta wie ob ja wów 
kli nicz nych i FE V1 ast mę epi zo dycz ną roz po zna no u 953 
osób. Po now na ana li za do ko na na w opar ciu o ob ja wy kli-
nicz ne, FE V1 i za sto so wa ne le cze nie po twier dzi ła to roz po-
zna nie tyl ko u 60% tych cho rych, na to miast u 22% ast mę 
oce nio no ja ko lek ką, u 15% ja ko umiar ko wa ną, a u 3% 
na wet ja ko cięż ką. Ga ga i wsp.(11), ba da jąc 378 cho rych 
na ła god ną i umiar ko wa na ast mę, tak że stwier dzi li, że 
więk szość cho rych, mi mo po zo sta wa nia pod opie ką spe-
cja li sty, do zna wa ła ob ja wów cho ro by i zna czą ce go ogra ni-
cze nia ak tyw no ści fi zycz nej i spo łecz no -to wa rzy skiej oraz 
czę stych za ostrzeń. Z tej gru py aż po nad 40% pa cjen tów 
swo ją cho ro bę trak to wa ło ja ko do brze kon tro lo wa ną. 
Prze bieg kli nicz ny ast my ła god nej, cho ciaż w jej na zwie 
znaj du je się sło wo „ła god na”, mo że cha rak te ry zo wać się 
cięż ki mi za ostrze nia mi, a na wet do pro wa dzać do zgo nu. 
Ana li za do ko na na przez Ro bert so na i wsp.(12) do ty czy ła 51 
zgo nów z po wo du ast my u pa cjen tów po ni żej 20. ro ku 
ży cia, któ re wy stą pi ły w cią gu 3 lat od 1986 ro ku. Cięż ką 
ast mę roz po zna no u 36%, umiar ko wa ną u 31%, a lek ką 
u 33%. Z tej gru py 32% dzie ci nie by ło wcze śniej ho spi ta li-
zo wa nych, a w 39% przy pad ków zgo nom moż na by ło 
za po biec, po nie waż by ły one wy ni kiem nie od po wied niej 
kla sy fi ka cji i le cze nia ast my (68%), opóź nie nia w udzie la-
niu po mo cy le kar skiej (47%), w po nad 50% przy pad ków 
usta lo no, że com plian ce pa cjen ta był nie do sta tecz ny. 
W ra por cie GI NA z 2002 ro ku za uwa żo no, że u 5-10% 
dzie ci cho rych na ast mę uzna ną ja ko lek ka w póź niej szym 
okre sie ży cia roz wi ja się ast ma cięż ka. Dla te go au to rzy 
ra por tu pod kre śla ją, że ast my ła god nej u dzie ci nie wol no 
lek ce wa żyć, są dząc, że na stą pi sa mo ist na re mi sja. 
Tak więc roz po zna nie ast my po win no prze bie gać kom-
plek so wo, z wy ko rzy sta niem wszyst kich na rzę dzi dia gno-
stycz nych i czę sto z dłuż szą ob ser wa cją cho re go. Szcze gól-
ną uwa gę na le ży zwró cić na usta le nie stop nia cięż ko ści, 
po nie waż to de cy du je o za sto so wa nym le cze niu. 

ZA PA le nIe I Re mo De lInG W ASt mIe 

czyn ni ki ge ne tycz ne wa run ku ją ce za pa le nie i zmia ny 
struk tu ral ne. Do tych czas mi mo wie lu ba dań nie zna le zio-
no ge nu, któ re go udział w dzie dzi cze niu ast my był by pew-
ny, ale okre ślo no wie le re gio nów chro mo so mo wych, 
w któ rych znaj du ją się ge ny od po wie dzial ne za roz wój ast-
my. Waż ną ro lę w roz wo ju i po stę pie pro ce su za pal ne go 
w ast mie od gry wa chro mo som 5, na któ re go krót kim 
ra mie niu znaj du ją się ge ny dla cy to kin od gry wa ją cych 
głów ną ro lę w roz wo ju pro ce su za pal ne go. Na le żą tu ge ny 
ko du ją ce in ter leu ki ny IL -3, IL -4, IL -5, IL -9, IL -13 oraz 

czyn nik po bu dza ją cy ko lo ni za cję gra nu lo cy tów i ma kro fa-
gów (gra nu lo cy te/ma cro pha ge co lo ny sty mu la ting fac tor, 
GM -CSF). Tak że na in nych chro mo so mach znaj du ją się 
ge ny dla czyn ni ków bio rą cych udział w re ak cji za pal-
nej. I tak na chro mo so mie 12 znaj du ją się ge ny dla in ter fe-
ro nu gam ma (in ter fe ron γ, INFγ). Pro wa dzo ne w ostat-
nich la tach ba da nia ge ne tycz ne 460 ro dzin ra sy kau ka skiej, 
u któ rych roz po zna wa no ast mę, do pro wa dzi ły do zna le-
zie nia miej sca na chro mo so mie 20p13, gdzie znaj du je się 
gen okre ślo ny ja ko ADAM 33, i stwier dzo no, że ma on 
zwią zek z roz wo jem ast my. Biał ka ADAM (a de sin te grin 
and me ta lo pro te ases, ADAM) są me ta lo pro te aza mi peł nią-
cy mi róż ne funk cje. Naj więk szą eks pre sję ge nu ADAM 33 
stwier dzo no w mię śniach gład kich, mio fi bro bla stach 
i fi bro bla stach, co su ge ru je, że mo że on mieć udział w pro-
ce sach zmie nia ją cych czyn ność ko mó rek mię śni gład kich 
i fi bro bla stów, przy czy nia jąc się do roz wo ju nad re ak tyw-
no ści oskrze li u cho rych na ast mę(13). 
Za pa le nie w ast mie. Naj waż niej szą ro lę w kon tro li za pa-
le nia w ast mie przy pi su je się lim fo cy tom Th2 o fe no ty pie 
CD4+. Sta no wią one do mi nu ją cą po pu la cję lim fo cy tów 
znaj do wa nych w na cie ku za pal nym dróg od de cho wych 
cho rych na ast mę. Od po wiedź im mu no lo gicz na ty pu 
ko mór ko we go roz po czy na się od ak ty wa cji lim fo cy tów T. 
Jest to od po wiedź na an ty ge ny pre zen to wa ne przez 
ko mór ki po moc ni cze przy udzia le an ty ge nów głów ne go 
kom plek su zgod no ści tkan ko wej (ma jor hi sto com pa ti bi li ty 
com plex, MHC). Naj waż niej szy mi ko mór ka mi pre zen tu-
ją cy mi an ty gen w dro gach od de cho wych są ko mór ki 
den dry tycz ne, wy wo dzą ce się z ko mó rek pre kur so ro wych 
szpi ku kost ne go. Po sfa go cy to wa niu an ty ge nu ko mór ki 
den dry tycz ne wę dru ją do miejsc bo ga tych w lim fo cy ty, 
gdzie pod wpły wem cy to kin doj rze wa ją i sta ją się ko mór-
ka mi zdol ny mi do sku tecz nej pre zen ta cji an ty ge nu. Je śli 
do pre zen ta cji an ty ge nu tzw. dzi kim lim fo cy tom CD4+ 
doj dzie w obec no ści IL -12, to po wsta je po pu la cja lim fo-
cy tów Th1, je śli zaś pre zen ta cji an ty ge nu bę dzie to wa rzy-
szyć obec ność IL -4, po wsta nie po pu la cja ko mó rek Th2. 
Lim fo cy ty Th1 wy dzie la ją INFγ, TNF -β, IL -2, na to miast 
ko mór ki Th2 wy twa rza ją przede wszyst kim IL -4, IL -5 
i IL -13, któ re speł nia ją pierw szo pla no wą ro lę w roz wo ju 
za pa le nia w ast mie. 
Zmia ny pa to mor fo lo gicz ne. Za pa le niu to wa rzy szą pro-
ce sy uszko dze nia i na pra wy na błon ka oskrze li, któ re 
po wo du ją je go struk tu ral ne i czyn no ścio we zmia ny. 
Uszko dze nie na błon ka oskrze li wy wo ła ne dzia ła niem 
me dia to rów i cy to kin po wo du je po bu dze nie fi bro bla stów 
i od kła da nie się zło gów nie ela stycz ne go ko la ge nu 
ty pu III i V pod na błon kiem, co de cy du je o po gru bie niu 
bło ny pod staw nej(14). Zja wi ska te skła da ją się na nie jed-
no rod ny pro ces, któ ry pro wa dzi do zmian ilo ścio wych 
tkan ki łącz nej i prze bu do wy ścia ny oskrze li, któ rej na stęp-
stwa mi są nad re ak tyw ność oskrze li, obrzęk bło ny ślu zo-
wej, nad mier ne wy dzie la nie ślu zu i osta tecz nie nie cał ko-
wi ta od wra cal ność ob tu ra cji. Prze bu do wa oskrze li mo że 
od po wia dać za cięż ki prze bieg ast my, sła bą od po-
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eks pre sji fe no ty pu „kurcz li we go”, zaś ko la gen ty pu I oraz 
fi bro nek ty na uła twia ją prze kształ ce nie ko mó rek o fe no ty-
pie „kurcz li wym” w fe no typ „syn te ty zu ją cy”, któ ry w prze-
wle kłym za pa le niu aler gicz nym za czy na li czeb nie prze wa-
żać nad fe no ty pem „kurcz li wym”(22). Do dat ko wo skład ni ki 
ma cie rzy po za ko mór ko wej wy twa rza ne przez tę dru gą 
po stać zmie nia ją mio cy ty „kurcz li we” w „syn te ty zu ją ce”. 
Ma cierz mię dzy ko mór ko wa jest struk tu rą wy peł nia ją cą 
prze strzeń po za ko mór ko wą ścia ny dróg od de cho wych. 
Struk tu rę tę two rzy wie le czą stek ol brzy mich wy twa rza-
nych i wy dzie la nych przez ko mór ki tkan ki łącz nej. Na le żą 
do nich biał ka, ta kie jak ko la gen, ela sty na, fi bro nek ty na, 
la mi ni na. Cząst ki te są za wie szo ne w po li sa cha ry do-
wej struk tu rze wod nej skła da ją cej się z pro te ogli ka nów 
i gli ko za mi no gli ka nów, ta kich jak kwas hia lu ro no wy, siar-
czan chon dro ity ny, he pa ry na czy siar czan ke ra ta nu. Pro-
te ogli ka ny są źró dłem cy to kin i czyn ni ków wzro stu, 
a po nad to mo gą wią zać wo dę, do pro wa dza jąc do obrzę-
ku tkan ki, uwal nia nia me dia to rów z leu ko cy tów oraz 
prze dłu ża nia cza su prze ży cia ko mó rek. Naj więk szym 
biał kiem ma cie rzy mię dzy ko mór ko wej jest ko la gen. 
W war stwie pod na błon ko wej oskrze li cho rych na ast mę 
stwier dza się zna czą co wię cej ko la ge nu ty pu I i III. Do gli-
ko pro te in na le żą mię dzy in ny mi fi bro nek ty na i te na scy-
na (neu ro nek ty na), któ ra znaj du je się war stwie pod- 
na błon ko wej oskrze li ob wo do wych. U do ro słych jej 
dzia ła nie wią że się ze wzro stem tka nek, ich prze bu do-
wą, a tak że z pro ce sa mi na pra wy, któ re za cho dzą w prze-
bu do wie oskrze li. Źró dłem te na scy ny w pro ce sie prze bu-
do wy ścia ny na czyń po zo sta ją ko mór ki mię śni gład kich 
o fe no ty pie „syn te ty zu ją cym”(23). Skład ma cie rzy mię dzy-
ko mór ko wej za le ży od ro dza ju ko mó rek, stop nia ich zróż-
ni co wa nia i fa zy me ta bo licz nej, w ja kiej się znaj du ją. W nor-
mal nych wa run kach zo sta je za cho wa na rów no wa ga 
po mię dzy wy twa rza niem i kon tro lo wa nym roz kła dem 
po szcze gól nych skład ni ków. Re gu la cja tych pro ce sów 
i za cho wa nie od po wied niej rów no wa gi po mię dzy ni mi 
za le ży od rów no wa gi po mię dzy pro te aza mi i ich in hi bi-
to ra mi. W pro ce sie tym szcze gól ne zna cze nie ma ją 
me ta lo pro te ina zy ma cie rzy mię dzy ko mór ko wej (MMPs), 
któ re wy biór czo roz kła da ją skład ni ki ma cie rzy (na przy kład 
MMP -9, któ rej źró dłem są eozy no fi le i ma kro fa gi) oraz 
in hi bi to ry tych en zy mów, czy li tkan ko we in hi bi to ry pro te-
az (TIMP -1, TIMP -2). Pro te ina zy ma cie rzy ko mór ko-
wej mo gą wy twa rzać tak że ak tyw ne for my czyn ni ków 
wzro stu, przez co bio rą udział w no wo two rze niu na czyń 
i prze ro ście mię śni gład kich. 

PRZe bu Do WA oSkRZe lI  
A Sto PIeń ASt my 

Zwią zek po mię dzy stop niem prze bu do wy oskrze li a wzro-
stem nad re ak tyw no ści i cięż ko ścią prze bie gu ast my cią gle 
po zo sta je dys ku syj ny. Nie któ rzy ba da cze wy ka zy wa li, że 
u cho rych z więk szą nad re ak tyw no ścią sto pień prze bu-
do wy ścia ny oskrze li jest więk szy(23), stwier dza no tak że 

wiedź na le cze nie, a na wet śmierć z po wo du szyb ko 
po stę pu ją cej ob tu ra cji bę dą cej na stęp stwem skur czu mię-
śni gład kich, obrzę ku i gę stej wy dzie li ny za my ka ją cej 
świa tło oskrze li.
W pa to ge ne zie ast my waż ną ro lę od gry wa na bło nek 
oskrze lo wy. Uszko dzo ny na bło nek pod le ga sta łym pro ce-
som na pra wy, co pro wa dzi do zmian w je go bu do wie 
i czyn no ści. Pro ce sy na praw cze po bu dza kom pleks czą-
ste czek ad he zyj nych CD44, wy stę pu ją cy w po sta ci wie lu 
izo form(15). Jed na z nich CD44 3v jest obec na głów nie 
w miej scach naj więk sze go uszko dze nia na błon ka i po sia-
da zdol ność wią za nia róż nych cy to kin, che mo kin i czyn-
ni ków wzro stu sta no wiąc ich swo isty ma ga zyn(16). Istot ny-
mi dla pro ce su na pra wy są: czyn nik wzro stu na błon ka 
(epi der mal growth fac tor, EGF), trans for mu ją cy czyn nik 
wzro stu α (trans for ming growth fac tor, TGFα), czyn nik 
wią żą cy he pa ry nę (he pa rin -bin ding epi der mal growth fac-
tor, HB -EGF), be ta ce lu li nę, am fi re gu li nę. Po za uszko-
dze niem ko mó rek na błon ka u cho rych na ast mę do cho dzi 
do po gru bie nia bło ny pod staw nej. Bło na pod staw na jest 
zbu do wa na z blasz ki pod staw nej i blasz ki sia tecz ko wa tej. 
Zja wi skiem cha rak te ry stycz nym dla ast my jest po gru bie-
nie blasz ki pod staw nej, czę sto okre śla nej ja ko wła ści wa 
bło na pod staw na, oraz blasz ki sia tecz ko wa tej. Do po gru-
bie nia i zwięk sze nia gę sto ści blasz ki sia tecz ko wa tej do cho-
dzi na sku tek od kła da nia się im mu no glo bu lin i ko la ge nu 
ty pu I i III oraz fi bro nek ty ny(17). Źró dłem ko la ge nu są 
mio fi bro bla sty, któ re w wy ni ku po bu dze nia przez pro ces 
za pal ny to czą cy się w dro gach od de cho wych prze miesz-
cza ją się do war stwy pod ślu zów ko wej i tam uwal nia ją 
biał ka i cy to ki ny(18). Mio fi bro bla sty i fi bro bla sty znaj du ją 
się bez po śred nio pod na błon kiem i po zo sta ją z nim w ści-
słym kon tak cie. Fi bro bla sty wy twa rza ją ko la gen, włók-
na sia tecz ko wa te i sprę ży ste oraz pro te ogli ka ny i gli ko pro-
te iny bez po sta cio wej ma cie rzy po za ko mór ko wej(19). 
Ak tyw ność fi bro bla stów jest re gu lo wa na przez cy to ki ny 
i czyn ni ki wzro stu. Mio fi bro bla sty po za wy twa rza niem 
skład ni ków ma cie rzy po za ko mór ko wej, ta kich jak ko la gen 
i fi bro nek ty na, wy twa rza ją tak że czyn ni ki wzro stu na czyń 
krwio no śnych, ner wów i mię śni gład kich(20). 
Prze bu do wa dróg od de cho wych do ty czy tak że mię śni 
gład kich. Do po gru bie nia war stwy mię śni gład kich do cho-
dzi po przez wzrost licz by ko mó rek mię śni, czy li hi per pla-
zję, oraz przez prze rost ko mó rek, czy li hi per tro fię. Wy róż-
nia się dwa fe no ty py tych mię śni okre śla ne ja ko „kurcz li wy” 
i „syn te ty zu ją cy”. „Kurcz li we” mio cy ty po sia da ją zdol ność 
do skur czu i utrzy my wa nia na pię cia ścia ny oskrze li. 
Ko mór ki „syn te ty zu ją ce” tra cą tę zdol ność, po nie waż cał-
ko wi ta za war tość biał ka kur czą ce go, swo iste go dla mię śni 
gład kich, jest w nich mniej sza, a ich głów ne za da nie po le ga 
na wy twa rza niu i gro ma dze niu skład ni ków ma cie rzy po za-
ko mór ko wej, a tak że na wy twa rza niu pa ra - i au to kryn nych 
czyn ni ków sty mu lu ją cych wzrost(21). O eks pre sji fe no ty po-
wej ko mó rek mię śni gład kich de cy du ją głów nie cy to ki ny 
i róż ne skła do we sub stan cji po za ko mór ko wej. I tak biał ka, 
ta kie jak ko la gen ty pu IV, ela sty na czy la mi ni na sprzy ja ją 
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ny cha rak ter tych po wią zań cią gle nie jest w peł ni zna ny. 
Naj sze rzej roz po wszech nio ny po gląd mó wi, że re mo de-
ling wy ni ka wprost z za pa le nia, cho ciaż nie wy klu cza się, 
że za pa le nie i re mo de ling roz wi ja ją się na nie za leż nych 
ścież kach. 

ASt mA łA GoD nA – WSkA ZA nIe 
Do ZA Sto So WA nIA WZIeW nych  

GlI ko koR ty ko Ste Ro IDóW 

W pierw szym ra por cie GI NA z 1995 ro ku w ast mie 
ła god nej za le ca no sto so wa nie kro mo nów ja ko le ków 
o dzia ła niu prze ciw za pal nym, a przy tym po zba wio nych 
nie po żą da nych dzia łań gli ko kor ty ko ste ro idów. Jed nak 
pra ce z pierw szej po ło wy lat 90. udo wod ni ły, że wcze sne 
za sto so wa nie wziew nych gli ko kor ty ko ste ro idów (wGKS) 
wpły wa do bro czyn nie na prze bieg ast my i zmniej sza 
za pa le nie w bło nie ślu zo wej oskrze li. I tak Ha ah te la 
i wsp.(33), po rów nu jąc wy ni ki le cze nia bu de zo ni dem i ter-
bu ta li ną u cho rych ze świe żo wy kry tą ast mę, stwier dzi li 
lep szą kon tro lę ob ja wów cho ro by, po pra wę war to ści 
po ran ne go i wie czor ne go PEF, lep szą to le ran cję hi sta mi-
ny u osób le czo nych wGKS. Ager toft i wsp.(34) wy ka za li, 
że wcze sne za sto so wa nie wGKS (bu de zo ni du) u dzie ci 
cho rych na ast mę wpły wa do bro czyn nie na roz wój płuc 
w cią gu 2 lat trwa nia ast my. 
Osta tecz nie istot ną ro lę wGKS w ast mie ła god nej udo wod-
nio no w wie lo ośrod ko wym ba da niu START (The In ha led 
Ste ro id Tre at ment as Re gu lar The ra py In Ear ly Asth ma)(35).
Zo sta ło ono wy ko na ne w 32 kra jach, w tym tak że w Pol-
sce. Zba da no 7241 osób w wie ku od 5 do 66 lat cho rych 
na ła god ną ast mę. Ce lem ba da nia by ło okre śle nie, czy 
wcze śnie wdro żo ne, to jest nie póź niej niż 2 la ta od mo men-
tu wy stą pie nia pierw szych ob ja wów, i dłu go trwa łe (3 la ta) 
sto so wa nie wGKS (bu de zo ni du) w ma łej daw ce u cho rych 
na świe żo roz po zna ną ast mę prze wle kłą lek ką, nie wy ma-
ga ją cych, we dług le ka rza pro wa dzą ce go, wGKS, wpły nie 
na na tu ral ny prze bieg cho ro by. W pierw szej 3-let niej fa zie 
ba da nie mia ło cha rak ter pró by za śle pio nej, po dwój nie 
kon tro lo wa nej pla ce bo. Do ro śli przyj mo wa li 400 µg, 
a dzie ci 200 µg bu de zo ni du je den raz na do bę (pre pa rat 
Pul mi cort -Tur bu ha ler) lub pla ce bo do łą czo ne do do tych-
cza so we go le cze nia prze ciw ast ma tycz ne go. W dru giej 
fa zie trwa ją cej 2 la ta wszy scy pa cjen ci otrzy my wa li, w pró-
bie otwar tej, bu de zo nid. W oce nie ja ko kry te rium pierw-
szo rzę do we bra no pod uwa gę czas do pierw sze go cięż kie-
go zda rze nia wy wo ła ne go ast mą (ho spi ta li za cja), le cze nie 
w try bie na głym lub zgon z po wo du ast my. Oce nia no tak-
że cał ko wi tą ilość zda rzeń wy wo ła nych ast mą i czas do 
pierw sze go włą cze nia gli ko kor ty ko ste ro idów sys te mo-
wych. W ba da niu START udo wod nio no, że le cze nie 
ła god nej ast my ma łą daw ką bu de zo ni du zmniej sza o 44% 
ry zy ko wy stą pie nia cięż kie go zda rze nia wy wo ła ne go ast-
mą, wpły wa jąc po zy tyw nie tak że na in ne wskaź ni ki świad-
czą ce o ak tyw no ści pro ce su cho ro bo we go. Le cze nie bu de-
zo ni dem tyl ko w nie wiel kim stop niu wpły nę ło na po pra wę 

istot ne róż ni ce w gru bo ści bło ny pod staw nej u cho rych 
na cięż ką ast mę w po rów na niu z cho ry mi na ła god ną 
i umiar ko wa ną po stać cho ro by(24). W in nych ba da niach 
po twier dzo no, że cho rzy na ast mę, w po rów na niu z oso-
ba mi zdro wy mi, mie li grub szą pod na błon ko wą bło nę 
pod staw ną. Jed nak nie stwier dzo no istot nych róż nic mię-
dzy po szcze gól ny mi gru pa mi cho rych na ast mę. Po nad to 
wy ka za no, że już na wet u cho rych na spo ra dycz ną ast mę 
po ja wia ją się zmia ny w bu do wie oskrze li wska zu ją ce 
na ich prze bu do wę i są one po rów ny wal ne ze zmia na mi 
ob ser wo wa ny mi u cho rych na prze wle kłą ła god ną 
i umiar ko wa ną po stać cho ro by(25,26). Po twier dza ją to 
ba da nia prze pro wa dzo ne u dzie ci przez Po hu nek i wsp(27), 
któ rzy ba da li wy cin ki bło ny ślu zo wej po bra nej pod czas 
bron cho sko pii u dzie ci dia gno zo wa nych z po wo du 
na wra ca ją cych ob ja wów ze stro ny ukła du od de cho we go. 
Au to rzy stwier dzi li, że u dzie ci, u któ rych w cią gu na stęp-
nych 22-80 mie się cy roz po zna no ast mę, blasz ka sia tecz-
ko wa ta bło ny pod staw nej by ła znacz nie bar dziej po gru-
bio na niż u dzie ci bez ast my. Ba da nia te wska zu ją, że 
pro ces prze bu do wy oskrze li wy stę pu je od sa me go po cząt-
ku ast my i naj praw do po dob niej roz po czy na się wcze śniej, 
niż po ja wia ją się kli nicz ne ob ja wy cho ro by. Ze spół zmian 
za pal no -na praw czych za cho dzą cych w oskrze lach zo stał 
przez Hol ga te’a i wsp.(28) okre ślo ny ja ko tro ficz na jed nost-
ka na błon ko wo -ma zen chy mal na (epi tha lial -me sen chy mal 
tro phic unit), co od zwier cie dla ści słe po wią za nia w zmia-
nach za cho dzą cych w na błon ku oskrze li i po zo sta łych 
war stwach ścia ny oskrze lo wej. 
Zmia ny za pal ne i re mo de ling w ast mie ła god nej. W 1982 
ro ku La iti nen i wsp.(29) ja ko pierw si wy ka za li, że zmia ny 
za pal ne do ty czą ast my świe żo zdia gno zo wa nej. Po twier-
dzi li to Vi gno la i wsp.(30), ba da jąc biop ta ty oskrze li cho rych 
na ast mę ła god ną spo ra dycz ną i prze wle kłą. 
Ba da nia wskaź ni ków za pa le nia, to jest eozy no fi li i stę że-
nia biał ka ka tio no we go (eosi no phil ca tio nic pro te in, ECP) 
w plwo ci nie in du ko wa nej cho rych na ast mę do ko na ne 
przez Lu isa i wsp.(31) wy ka za ły, że ilość eozy no fi li w ast-
mie ła god nej i umiar ko wa nej jest po dob na i zna mien-
nie więk sza od tej uzy ska nej w gru pie kon tro l nej. 
Wy ka za no to tak że w od nie sie niu do stę że nia ECP, 
któ re nie róż ni ło się zna czą co w ast mie ła god nej 
i umiar ko wa nej. Rów nież Ja ta ka non i wsp.(32) wy ka-
za li zwięk szo ną licz bę eozy no fi li w in du ko wa nej 
plwo ci nie cho rych na ła god ną ast mę. Chet ta i wsp.(24), 
ba da jąc gru bość bło ny pod staw nej, wy ka za li, że w ast-
mie lek kiej by ła ona zna mien nie więk sza niż u zdro wych, 
a mniej sza niż u cho rych na ast mę cięż ką. 
Z ba dań tych wy ni ka, że nie moż na zna leźć zna mien nych 
róż nic we wskaź ni kach za pa le nia i re mo de lin gu mię dzy 
cho ry mi na ast mę lek ką i umiar ko wa ną. Po dob nie nie 
zna le zio no róż nic w war to ściach nad re ak tyw no ści 
oskrze li wy ra żo nej war to ścią pro gu me ta cho li no we go(7). 
Cho ciaż udo wod nio no, że re mo de ling w ast mie współ-
ist nie je z za pa le niem i oba te sta ny de cy du ją o prze wle-
kłym cha rak te rze cho ro by i jej po stę pie, to jed nak do kład-
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nie tych le ków ujaw nia się, gdy ich sto so wa nie od by wa 
się w spo sób re gu lar ny. Jed nak ostat nio Bo ushey i wsp.(30) 
przed sta wi li jed no rocz ne ba da nie wy ko na ne u 225 cho-
rych na ła god ną ast mę, w któ rym le cze nie re gu lar ne 
wGKS sto so wa ne w jed nej gru pie cho rych po rów ny wa li 
z le cze niem prze ry wa nym włą cza nym w dru giej gru pie 
otrzy mu ją cej za fir lu kast (lek prze ciw leu ko trie no wy) lub 
pla ce bo, tyl ko wte dy, gdy cho rzy mie li za ostrze nia ast my. 
Au to rzy wnio sku ją, że cho rzy na ast mę ła god ną mo gą 
być le cze ni w spo sób prze ry wa ny kur sa mi wziew nych 
lub do ust nych gli ko kor ty ko ste ro idów po da wa nych 
we dług usta lo ne go pla nu. Jed nak w ba da niu tym le cze-
nie w spo sób cią gły mia ło zna czą cą prze wa gę w po pra-
wie FE V1 i ob ja wów ast my, zmniej sze niu nad re ak tyw no-
ści oskrze li i wskaź ni ków za pa le nia. Wy ni ki te go ba da nia 
nie po zwa la ją za tem za le cać prze ry wa ne go le cze nia 
wziew ny mi gli ko kor ty ko ste ro ida mi, ale mo gą sta no wić 
po waż ną in spi ra cję do dal szych ba dań. 
Osta tecz nie, bio rąc pod uwa gę wy ni ki tych du żych 
ba dań kli nicz nych oraz da nych z ba dań nad zmia na mi 
w bu do wie oskrze li u cho rych na ast mę, a zwłasz cza fakt, 
że u cho rych na ła god ną ast mę stwier dza się wy raź ne zmia-
ny za pal ne i re mo de ling drze wa oskrze lo we go, od po-
wiedź na py ta nie, czy sto so wać re gu lar nie GKS wziew ne 
już u cho rych na ła god ną po stać cho ro by, wy da je się 
jed no znacz na. Wcze sne wpro wa dze nie wGKS nie tyl ko 
ła go dzi kli nicz ny prze bieg ast my, ale zde cy do wa nie zmniej-
sza ry zy ko za ostrzeń i po pra wia wskaź ni ki wen ty la cji. 
Cho ciaż w ba da niu OPTI MA wy ka za no, że do łą cze nie 
for mo te ro lu do bu de zo ni du w le cze niu ast my ła god nej 
mo że da wać wy raź ną ko rzyść, to jed nak w ra por cie GI NA 
stwier dza się, że LAβA na le ży wpro wa dzić do le cze nia 
ast my umiar ko wa nej, gdy stan dar do we le cze nie wGKS 
nie po zwa la uzy skać peł nej kon tro li ast my i ko niecz ne jest 
zwięk sze nie ich daw ki. Tak więc obec nie nie ma miej sca 
dla LAβA w le cze niu ast my ła god nej. Ta po stać ast my 
we dług ra por tu GI NA 2005 wy ma ga co dzien ne go sto so-
wa nia wGKS w jed nej lub dwóch daw kach po dzie lo nych. 
Wy bór i daw ki wziew ne go gli ko kor ty ko ste ro idu. W ra por-
cie GI NA z 2002 i 2005 ro ku do le cze nia ast my za le ca no 
po da wa nie wGKS, ta kich jak dwu pro pio nian be klo me ta-
zo nu, bu de zo nid lub flu ti ka zon, z in ha la to rów ci śnie-
nio wych pMDI (pres su red Me te red Do se In ha ler) lub 
prosz ko wych (Dry Po wder In ha ler, DPI). W ast mie 
ła god nej za le ca się dwu pro pio nian be klo me ta zo nu 
w daw ce od 200 do 500 µg lub in ny wGKS w daw ce 
rów no waż nej, to jest bu de zo nid 200-400 µg lub flu ti ka-
zon 100-250 µg. W le cze niu dzie ci daw ki wGKS po win-
ny być dwu krot nie mniej sze. 
Dwu pro pio nian be klo me ta zo nu i flu ti ka zon po win ny 
być sto so wa ne dwa ra zy dzien nie. Na to miast bu de zo-
nid jest tak sa mo sku tecz ny, gdy po da wa ny jest dwa 
ra zy lub je den raz na do bę. Jo nes i wsp.(40) udo wod ni li 
to w ba da niu kli nicz nym, w któ rym PEF po ran ny i wie-
czor ny nie róż ni ły się zna czą co, gdy bu de zo nid po da-
wa ny był w daw ce 200 µg dwa ra zy na do bę lub 400 µg 

FE V1. Tak więc ba da nie START zde cy do wa nie po twier dzi-
ło ko rzyst ne dzia ła nie wGKS w ast mie ła god nej, a tak że 
wy ka za ło, że w tej po sta ci ast my mo gą mieć miej sce cięż kie 
za ostrze nia. 
W 1994 ro ku Gre ening i wsp.(36) wy ka za li, że u cho rych 
ze sła bo kon tro lo wa ną ast mą przyj mu ją cych dwu pro-
pio nian be klo me ta zo nu w daw ce 200 µg dwa ra zy dzien-
nie do łą cze nie sal me te ro lu w daw ce 50 µg dwa ra zy 
dzien nie zna czą co po pra wia kon tro lę ast my i wskaź ni ki 
wen ty la cji. Wy ni ki te go ba da nia po twier dzi li in ni au to-
rzy, a osta tecz ne udo wod nie nie przy nio sło ba da nie 
FA CET (For mo te rol and Cor ti co ste ro ids (bu de so ni de) Es ta-
bli shing The ra py(37). W ten spo sób ule gła zmia nie kon cep-
cja le cze nia ast my ze zwięk sza nia, w ra zie złej kon tro li, 
daw ki GKS, na łą cze nie tych le ków z dłu go dzia ła ją cy mi 
β2-ago ni sta mi (long ac ting β2-ago nist, LAβA). 
W 2001 ro ku O’Byr ne i wsp.(38) przed sta wi li ba da nie 
OPTI MA, któ re wy ko ny wa no u cho rych na ła god ną ast-
mę, we dług no wej kon cep cji łą cze nia wGKS z LAβA. 
Ba da niem ob ję to 1970 cho rych, w któ rych gru pa pierw sza 
li czą ca 698 cho rych nie przyj mo wa ła GKS i po okre sie 
wstęp nym, kie dy cho rym po da wa no pla ce bo, otrzy my wa li 
oni al bo sam bu de zo nid 100 µg dwa ra zy dzien nie, al bo 
łącz nie z for mo te ro lem w daw ce 4,5 µg. Gru pa dru ga, 
wcze śniej le czo na wGKS, otrzy my wa ła dwa ra zy dzien nie 
sam bu de zo nid w daw ce 100 µg lub 200 µg lub w po łą cze-
niu z for mo te ro lem. Le cze nie bu do zo ni dem w gru pie 
pierw szej zmniej sza ło cięż kie za ostrze nia o 60%, a licz bę 
źle kon tro lo wa nych dni o 48%. Po nad to cho rzy ci mie li 
mniej ob ja wów ast my, noc nych wy bu dzeń, przyj mo wa li 
mniej le ków „ra tu ją cych” oraz stwier dzo no u nich po pra-
wę wskaź ni ków spi ro me trycz nych i war to ści po ran ne go 
PEF, któ re by ły wyż sze u cho rych przyj mu ją cych bu de zo-
nid w po łą cze niu z for mo te ro lem. W gru pie dru giej ry zy ko 
za ostrze nia ast my spa dło o 19%, a dni ze sła bą kon tro lą 
o 13%, ale róż ni ca w licz bie dni z ob ja wa mi ast my by ła 
nie wiel ka, po dob nie jak nie istot na by ła po pra wa FE V1 
i PEF. Na to miast w gru pach otrzy mu ją cych do dat ko wo 
for mo te rol zmniej szy ło się o 43% ry zy ko wy stą pie nia 
za ostrzeń i o 30% licz ba dni ze sła bą kon tro lą. W gru pach 
tych zna czą co po pra wi ły się war to ści FE V1 i po ran ne go 
PEF, mniej sza by ła licz ba dni z ko niecz no ścią sto so wa nia 
le ków ra tun ko wych i dni z ob ja wa mi cho ro by. Stwier dzo no 
tak że, że do da nie for mo te ro lu do bu de zo ni du w mniej szej 
daw ce da ło lep sze wy ni ki co do zmniej sze nia licz by 
za ostrzeń i dni ze sła bą kon tro la ast my niż zwięk sze - 
nie daw ki sa me go bu de zo ni du. Tak więc stwier dzo no, że 
le cze nie bu de zo ni dem cho rych na ła god na ast mę, nie le-
czo nych do tej po ry re gu lar nie GKS wziew ny mi, przy no si 
zna czą cą po pra wę kon tro li cho ro by, choć do da nie for mo-
te ro lu u tych cho rych nie da je więk szej po pra wy. Na to-
miast u cho rych le czo nych wcze śniej GKS do łą cze nie for-
mo te ro lu da je lep sze wy ni ki niż zwięk sze nie daw ki 
bu de zo ni du. 
Pre zen to wa ne pra ce do ty czą ce sku tecz no ści le cze nia 
ła god nej ast my wGKS wy ka za ły, że do bro czyn ne dzia ła-
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je den raz na do bę ra no lub wie czo rem. To dzia ła nie 
bu de zo ni du wy ni ka z two rze nia nie ak tyw nej pu li 
w ko mór kach na błon ka oskrze lo we go. Ze stry fi ko wa ny 
bu de zo nid w mia rę spad ku je go stę że nia pod le ga 
hy dro li zie, da jąc ak tyw ną po stać le ku(41).
W ostat nich la tach w in ha la to rach ci śnie nio wych zmie-
nio no no śnik le ku z fre ono we go (chlo ro flu oro al kan, 
CFC) na bez fre ono wy (hy dro flu oro al kan, HFA). No wy 
no śnik po wo du je, że w in ha la to rach ty pu pMDI zmie nia 
się frak cja czą ste czek nie któ rych wGKS na su per drob-
no czą stecz ko we, co po pra wia de po zy cję płuc ną wGKS 
na wet po nad 50%, pod czas gdy na no śni ku fre ono wym 
wy no si ona 10-15%. Obec nie na no śni ku HFA jest dwu-
pro pio nian be klo me ta zo nu. Daw ko wa nie tej no wej for-
my mu si być ob ni żo ne do 50% sto so wa nej po przed nio, 
tak że w ast mie ła god nej za le ca na jest ma ła daw ka, to 
jest 100-250 µg(1). In nym GKS, któ ry wy stę pu je w in ha-
la to rach ty pu MDI z no śni kiem HFA, jest cy kle zo nid. 
Ten wGKS, po dob nie jak dwu pro pio nian be klo me ta zo-
nu, jest pro le kiem ak ty wo wa nym w ko mór kach na błon ka 
dróg od de cho wych przy udzia le en do gen nych es te raz 
do for my ak tyw nej po sia da ją cej sil ną ak tyw ność prze-
ciw za pal ną. Cy kle zo nid cha rak te ry zu je się tak że du żą, 
po nad 50% de po zy cją płuc ną. Je go sku tecz ność wy ka za-
no w wie lu ba da niach wy ko ny wa nych u cho rych na ast-
mę, w tym tak że na jej po stać ła god ną(42). 
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