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Streszczenie 

Ast ma oskrze lo wa jest naj częst szą prze wle kłą cho ro bą ukła du od de cho we go wy stę pu ją cą u dzie ci. Cho ciaż 
jej roz po zna wa nie w więk szo ści przy pad ków opar te jest na wy wia dzie i sto sun ko wo pro stych ba da niach 
do dat ko wych, wy da je się, że cho ro ba ta czę sto po zo sta je nie zdia gno zo wa na przez le ka rzy ro dzin nych i pe dia-
trów. Rów nież le cze nie ast my – choć sto sun ko wo pro ste – po zo sta wia wie le do ży cze nia. Ta ka sy tu acja wy stę-
pu je nie tyl ko w Pol sce, po dob nie jest na ca łym świe cie. W za leż no ści od kra ju lub kon ty nen tu to sa mo dziec-
ko cho re na ast mę mo że zo stać pod da ne le cze niu róż ne go ro dza ju. Dzie je się tak z wie lu po wo dów, mię dzy 
in ny mi dla te go, że le cze niem ast my na świe cie zaj mu je się sze ro kie gro no spe cja li stów, po cząw szy od le ka rzy 
ro dzin nych, przez pe dia trów i pul mo no lo gów, a na aler go lo gach skoń czyw szy. Do tych cza so we za le ce nia 
do ty czą ce dia gno sty ki i le cze nia ast my u dzie ci sta no wi ły za le d wie część do ku men tów po świę co nych do ro-
słym pa cjen tom. Opu bli ko wa ne nie daw no za le ce nia PRAC TALL do ty czą dia gno sty ki i le cze nia ast my oskrze-
lo wej u dzie ci. W ni niej szej pra cy za war to omó wie nie te go waż ne go kon sen su su pe dia trycz ne go, pierw sze go 
ogól no świa to we go tak ob szer ne go do ku men tu po świę co ne go cho ro bie, któ ra sta no wi waż ne wy zwa nie dla 
le ka rzy ro dzin nych, pe dia trów, pul mo no lo gów dzie cię cych i aler go lo gów. Kon sen sus ten oma wia i wpro wa-
dza do prak ty ki kli nicz nej więk szość naj now szych ba dań nad ast mą oskrze lo wą i świ sta mi u dzie ci. Nie któ re 
zmia ny ma ją cha rak ter no wa tor ski i prze ło mo wy, gdy cho dzi o dia gno sty kę i le cze nie ast my dzie cię cej. 
W po niż szym ar ty ku le pod ję to pró bę omó wie nia naj waż niej szych ele men tów za le ceń PRAC TALL.

Słowa kluczowe: ast ma, dzie ci, świ sty, gli ko kor ty ko ste ro idy, le ki an ty leu ko trie no we

Summary 

Bronchial asthma is one of the most frequent pulmonary diseases of the childhood. Albeit its diagnosis is 
mostly based on history and few simply laboratory test, still asthma seems to be underdiagnosed virtually in 
every population. To make matters worse, asthma treatment is often far from perfection. Asthma control in 
children is often not assessed. This situation happens despite of country or region for many reasons. Asthma 
is often treated by GP and several specialists (pediatricians, pulmonary physicians and allergists). Some of 
them have relatively small experience in treating children, though they have many successes in adults.  
Current asthma treatment guidelines in most cases are just small parts of an adult consensus. Sometimes, 
even children guidelines are derived from CRTs done in adults’ asthmatics. To help all physicians to treat 
childhood asthma, the PRACTALL consensus group have been formed few years ago. Recently, “Allergy” 
publish PRACTALL (an acronym taken from PRACTical ALLergy), an EBM guidelines focused on child 
asthma diagnosis and therapy. The document was prepared by allergists and pediatricians from Europe and 
the USA. This is the first worldwide children asthma consensus. Some aspects of new guidelines are 
really a breakthrough in asthma diagnosis and therapy in children, especially in babies 0-4 years old. This 
review is an approach to summarize major aspects of PRACTALL.
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WPRo WA dze nie

Ast ma oskrze lo wa jest naj częst szą cho ro bą prze-
wle kłą u dzie ci. Jej wcze sna dia gno sty ka i jak 
naj wcze śniej sze roz po czę cie le cze nia ma ją 

du że zna cze nie dla dal sze go roz wo ju dziec ka. Jed no-
cze śnie wie le le ków sto so wa nych w le cze niu ast my ma 
po ten cjal nie po waż ne dzia ła nia nie po żą da ne, ta kie jak 
za ha mo wa nie wzro stu czy za bu rze nia osi pod wzgó rze 
– przy sad ka. Opu bli ko wa ny 17 stycz nia 2008 ro ku 
w „Al ler gy” kon sen sus PRAC TALL (od słów prac ti cal 
al ler gy – „aler go lo gia w prak ty ce”) jest pierw szym 
do ku men tem po wsta łym we współ pra cy Ame ri can 
Aca de my of Asth ma, Al ler gy and Im mu no lo gy oraz 
Eu ro pe an Aca de my of Asth ma, Al ler gy and Cli ni cal 
Im mu no lo gy. Do tych czas roz po zna wa nie i le cze nie 
ast my dzie cię cej by ło oma wia ne w for mie pod roz dzia-
łu w róż nych za le ce niach i kon sen su sach. Jed nak 
w każ dym z nich po świę ca no dzie ciom sto sun ko wo 
ma ło miej sca. Do tych czas naj wię cej na te mat ast my 
u ma łych pa cjen tów na pi sa no w do ku men cie Bri tish 
Tho ra cic So cie ty. Czy no we za le ce nia do ty czą ce le cze-
nia ast my do star cza ją no wych in for ma cji? Czy sta no-
wią istot ne źró dło in for ma cji dla le ka rzy le czą cych 
dzie ci, w tym le ka rzy ro dzin nych? W ni niej szym ar ty-
ku le pod ję to pró bę zwię złe go omó wie nia za sad ni czych 
ele men tów kon sen su su PRAC TALL.

diA gno Sty KA ASt my u dzie ci

Dia gno sty ka ast my u dzie ci do 4. ro ku ży cia spra wia 
wszyst kim le ka rzom – bez wzglę du na do świad cze nie 
i spe cja li za cję – du że kło po ty. Au to rzy PRAC TALL -u 
przed sta wia ją li stę py tań, któ re war to za dać ro dzi com 
pod czas zbie ra nia wy wia du. Wska zu ją tak że na sze reg 
sy tu acji, któ re su ge ru ją moż li wość wy stę po wa nia ast my 
u dziec ka, a na stęp nie po ma ga ją zwe ry fi ko wać te przy-
pusz cze nia w to ku za sto so wa ne go le cze nia. Za sad ni cze 
kry te ria dia gno stycz ne ast my przed sta wio no w ta be li 1. 
War to zwró cić uwa gę, że au to rzy te go kon sen su su pod-
kre śla ją, iż roz po zna nie ast my oskrze lo wej u dzie ci jest 
czę sto roz po zna niem z wy klu cze nia, a w wie lu przy pad-
kach tak że roz po zna niem usta la nym ex iu van ti bus. Ja ko 
istot ne czyn ni ki ry zy ka za cho ro wa nia na ast mę oskrze-
lo wą wy mie nia ją oni przede wszyst kim:
•  ato pię;
•   po zy tyw ny wy wiad ro dzin ny (ast ma u ma my lub ta ty);
•   eks po zy cję na wy so kie stę że nia nie któ rych aler ge nów 

(ko ta, ka ra lu cha czy psa);
•   cięż ki wy prysk ato po wy w pierw szych la tach ży cia.
PRAC TALL for mu łu je de fi ni cję ast my dzie cię cej ja ko 
po wta rza ją ce się na pa dy ob tu ra cji dróg od de cho wych 
oraz okre so we ob ja wy zwięk szo nej wraż li wo ści oskrze li 
na bodź ce, ta kie jak wy si łek fi zycz ny, eks po zy cja na aler-
gen oraz in fek cje wi ru so we. Świ sty oraz ka szel mo gą być 
czę sty mi ob ja wa mi ast my u dzie ci. Na le ży jed nak pa mię-

tać, że prze mi ja ją ce świ sty oraz ka szel wy stę pu ją bar dzo 
czę sto u dzie ci w wie ku przed szkol nym i wię cej niż 60% 
dzie ci, u któ rych we wcze snym dzie ciń stwie stwier dza no 
okre so wo epi zo dy kasz lu lub świ stów, jest zdro wych w wie-
ku szkol nym. Aby uła twić roz po zna wa nie ast my u ma łych 
dzie ci, au to rzy sfor mu ło wa li trzy fe no ty py dziec ka z ob ja-
wa mi świ stów:
1.   dzie ci z prze mi ja ją cy mi epi zo da mi świ stów. U dzie ci 

tych świ sty wy stę pu ją w cią gu pierw szych 2-3 lat ży cia, 
po czym zni ka ją zu peł nie oko ło 3. ro ku ży cia.

2.   Świ sty u dzie ci nie ato po wych. Zwy kle są zwią za-
ne z za ka że nia mi wi ru so wy mi, ma ją ten den cję do 
prze mi ja nia w póź nym dzie ciń stwie.

3.   Ast ma prze wle kła. Cha rak te ry zu je się wy stę po wa niem 
świ stów z to wa rzy szą cy mi:

 a)   kli nicz ny mi ma ni fe sta cja mi ato pii (wy pry skiem ato-
po wym, aler gicz nym nie ży tem no sa i spo jó wek, aler-
gią po kar mo wą), ob wo do wą eozy no fi lią i/lub pod-
wyż szo nym stę że niem cał ko wi te go IgE w su ro wi cy;

 b)   IgE -za leż nym uczu le niem na po kar my w dzie ciń-
stwie, a na stęp nie uczu le niem na aler ge ny in ha la cyj ne;

 c)   uczu le niem na aler ge ny in ha la cyj ne po ja wia ją cym 
się przed 3. ro kiem ży cia, a w szcze gól no ści uczu-
le niem na aler ge ny ca ło rocz ne obec ne w wy so kich 
stę że niach w do mu pa cjen ta;

 d)   wy stę po wa niem ast my u mat ki lub oj ca dziec ka.
Ostat nio opi sa no tak że czwar ty fe no typ świ stów u dzie ci:
4.   dzie ci z prze mi ja ją cy mi cięż ki mi epi zo da mi świ stów. 

Rzad kie epi zo dy cięż kich świ stów zwią za ne z:
 a)   in fek cją wi ru so wą, rzad ko wy stę pu ją ce po za okre-

sem in fek cji;
 b)   ato pią, ob wo do wą eozy no fi lią, uczu le niem na aler-

ge ny po kar mo we lub in ha la cyj ne, wy pry skiem ato-
po wym.

Świ sty naj czę ściej wy stę pu ją u dzie ci w 1. ro ku ży cia, 
kie dy to praw do po do bień stwo wy stą pie nia ast my jest 
naj mniej sze. Po nad 50% dzie ci ma co naj mniej je den 
epi zod świ stów w cią gu pierw szych 3 lat ży cia.
Au to rzy do ko nu ją tak że cha rak te ry sty ki cięż ko ści ast-
my, okre śla jąc głów ne ele men ty, któ re wpły wa ją na 
prze bieg cho ro by. Kla sy fi ka cja ta uwzględ nia tak że 
prze dzia ły wie ko we.
Po świę ca jąc nie co miej sca zmia nom struk tu ral nym 
w ast mie, au to rzy PRAC TALL -u za uwa ża ją, że zja wi-
sko prze bu do wy oskrze li praw do po dob nie za czy na się 
na wcze snych eta pach roz wo ju cho ro by. Wy da je się, że 
prze bu do wa oskrze li mo że tak że wy stę po wać u dzie ci 
ze świ sta mi, w na stęp stwie po wta rza ją cych się za ka żeń 
wi ru so wych, zmia ny te jed nak nie są w peł ni roz wi nię te 
w okre sie dzie ciń stwa. Du żo miej sca au to rzy kon sen su-
su po świę ci li isto cie pro ce su za pa le nia w dro gach od de-
cho wych ja ko za sad ni cze go ele men tu pa to ge ne tycz ne-
go ast my oskrze lo wej. Zwró ci li rów nież uwa gę na czę ste 
wy stę po wa nie aler gicz ne go nie ży tu no sa ja ko cho ro by 
to wa rzy szą cej ast mie oskrze lo wej nie tyl ko u do ro słych, 
ale tak że u dzie ci. W swo jej pra cy pod kre śli li też, że nie 
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ist nie je dol na gra ni ca wie ku, gdy cho dzi o wy ko ny wa nie 
te stów skór nych u dzie ci; są one przy dat ne w dia gno sty-
ce ato pii, bę dą cej waż nym czyn ni kiem ry zy ka wy stę po-
wa nia ast my u ma łe go pa cjen ta ze świ sta mi. Wy ka za li 
po nad to, że ne ga tyw ny wy nik te stów skór nych nie wy klu-
cza ist nie nia ast my u dziec ka. Po dob ne zna cze nie ma 
oce na swo istych IgE w su ro wi cy, szcze gól nie u dzie ci, 
u któ rych ze wzglę du na wy prysk ato po wy te sty skór ne 
mo gą być trud ne do in ter pre ta cji.
Bar dzo waż nym ele men tem roz po zna wa nia ast my jest 
dia gno sty ka róż ni co wa. Te mat ten zo stał szcze gó ło wo 
omó wio ny w za le ce niach GI NA. Au to rzy PRAC TALL -u 
zwra ca ją uwa gę na ko niecz ność uwzględ nia nia pod czas 
dia gno sty ki róż ni co wej u dzie ci ana to micz nych wad wro-
dzo nych, wro dzo nych za bu rzeń czyn no ścio wych, cho ro-
by re fluk so wej, nie ży tu no sa, mu ko wi scy do zy czy aspi ra cji 
cia ła ob ce go. Na le ży jed nak pa mię tać, że je że li le cze nie 
wziew ny mi gli ko kor ty ko ste ro ida mi (wGKS) lub le ka mi 
an ty leu ko trie no wy mi (LTRA) nie przy no si po pra wy sta nu 
kli nicz ne go, trze ba po wró cić do dia gno sty ki róż ni co wej 
świ stów wy stę pu ją cych pod czas od dy cha nia.
W kon sen su sie tym au to rzy szcze gó ło wo omó wi li wszyst-
kie kla sy le ków sto so wa nych w le cze niu ast my oskrze lo-
wej u dzie ci.
Oma wia jąc krót ko dzia ła ją ce β-mi me ty ki, au to rzy zwra ca ją 
uwa gę na brak da nych wska zu ją cych na wyż szość brom ku 
ipra tro pium nad krót ko dzia ła ją cy mi β-mi me ty ka mi u dzie ci 
po ni żej 2. ro ku ży cia. Wy da je się, że sto so wa nie brom ku ipra-
tro pium wraz z β-mi me ty ka mi krót ko dzia ła ją cy mi – szcze-
gól nie w sta nie ast ma tycz nym – mo że być sku tecz ne zwłasz-
cza tam, gdzie sa me β-mi me ty ki nie są w peł ni efek tyw ne.
PRAC TALL zwra ca uwa gę na fakt, że za sad ni czym ce lem 
sto so wa nia le ków w ast mie jest opa no wa nie i re duk cja pro ce-

su za pal ne go. wGKS po win ny być le ka mi pierw sze go rzu tu, 
a ich do zo wa nie na le ży roz po czy nać od daw ki 200 µg 
od po wied ni ka dwu pro pio nia nu be klo me ta zo nu (BDP). 
W przy pad ku bra ku po pra wy w cią gu 1-2 mie się cy na le ży 
prze ana li zo wać przy czy ny bra ku kon tro li cho ro by i zmie-
nić le cze nie, zwięk sza jąc daw kę wGKS lub do da jąc LTRA. 
Obec nie wy da je się, że wGKS nie ma ją mo dy fi ku ją ce go 
wpły wu na prze bieg ast my u ma łych dzie ci.
PRAC TALL pod kre śla, że LTRA są al ter na tyw ną do 
wGKS gru pą le ków pierw sze go rzu tu w le cze niu ast my. 
Au to rzy wska zu ją, że le ki te mo gą być sto so wa ne ja ko 
al ter na ty wa u pa cjen tów, któ rzy nie mo gą lub nie chcą 
przyj mo wać wGKS, są one tak że cen nym uzu peł nie niem 
wGKS u po zo sta łych pa cjen tów, po nie waż dzia ła ją na nie-
za leż ne od gli ko kor ty ko ste ro idów (i nie pod da ją ce się le cze-
niu GKS) me cha ni zmy za pa le nia. Zwró co no tak że uwa gę, 
że LTRA zmniej sza ją czę stość wi ru so wych za ostrzeń ast-
my oskrze lo wej, jak rów nież czę stość wy stę po wa nia świ-
stów zwią za nych z in fek cja mi wi ru so wy mi. Le ki te mo gą 
być bez piecz nie sto so wa ne już u dzie ci 6-mie sięcz nych 
(w USA i wie lu kra jach Unii Eu ro pej skiej jest za re je stro wa-
na po stać jed ne go z le ków an ty leu ko trie no wych w gra nul-
kach prze zna czo na dla dzie ci od 6. mie sią ca ży cia).
Dłu go dzia ła ją ce β-mi me ty ki (LA BA) są le ka mi, któ re 
mo gą być sto so wa ne u dzie ci pod wa run kiem za cho wa -
nia szcze gól nej ostroż no ści. Bez pie czeń stwo tych le ków 
we dług au to rów PRAC TALL -u bu dzi sze reg wąt pli wo ści, 
a ich sku tecz ność u dzie ci (w prze ci wień stwie do do ro-
słych) nie jest do brze udo ku men to wa na w kon tro lo wa-
nych ba da niach kli nicz nych. LA BA, je śli są sto so wa ne, 
po win ny być za wsze uży wa ne jed no cze śnie z ade kwat ną 
daw ką wGKS. Do chwi li obec nej nie prze pro wa dzo no 
wy star cza ją cych ba dań do ty czą cych za sto so wa nia u dzie-

Ta be la 1. Py ta nia, któ re na le ży za dać, my śląc o ast mie oskrze lo wej u dziec ka

U wszystkichdziecipytajo:
• świ sty pod czas od dy cha nia oraz ka szel
• czyn ni ki wy wołu jące ob ja wy, ta kie jak: dym ty to nio wy, zwie rzęta, wil got ność, ple śnie, za każe nia ukła du od de cho we go, zim ne po wie trze, wy siłek fi zycz ny, ka szel po śmie chu/pła czu
• prze bu dze nia noc ne, noc ny ka szel, bez dech sen ny
• za ostrze nia w ciągu ro ku po prze dza jące go ba da nie
• ob ja wy nie ży tu no sa: wy ciek, świąd no sa, ki cha nie, za tka nie

U dzieciponiżej 2.rokużyciadodatkowopytajo:
• gło śne od dy cha nie, wy mio ty to wa rzy szą ce kasz lo wi
• wciąga nie mię dzy że brzy pod czas od dy cha nia
• kło po ty pod czas kar mie nia
• zmia ny czę sto ści od de chów

U dziecipowyżej 2.rokużyciapytajtakżeo:
• krót ki od dech (w no cy i w cią gu dnia)
• szyb kie mę cze nie się, nie chęć do za ba wy
• na rze ka nie na „złe sa mo po czu cie”
• nie po wo dze nia w szko le oraz opusz cza nie lek cji
• zmniej szo ną czę sto tli wość wy sił ku fi zycz ne go [zwol nie nia z WF -u, ro dzaj upra wia ne go spor tu, funk cję w dru ży nie w spor tach ze spo ło wych (przyp. au to ra omó wie nia)]
• uni ka nie pew nych ak tyw no ści, np. od wie dza nia ró wie śni ków, któ rzy ma ją zwie rzę ta
• czyn ni ki wy wołu jące ob ja wy, ta kie jak sport, lek cje WF -u, wy siłek fi zycz ny

Na sto lat ków na le ży po nad to py tać o to, czy czyn nie pa lą pa pie ro sy.
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ci po ni żej 4. ro ku ży cia le ków za wie ra ją cych w jed nym 
in ha la to rze LA BA i wGKS.
Au to rzy wska zu ją rów nież na le ki o mniej szym zna cze-
niu i sku tecz no ści, ta kie jak teo fi li na czy kro mo gli kan 
so du i ne do kro mil, któ re mo gą być sto so wa ne w wy bra-
nych przy pad kach. Z ko lei prze ciw cia ła an ty -IgE mo gą 
być sku tecz ne w uzy ska niu kon tro li nad ast mą oskrze-
lo wą ato po wą, nie kon tro lo wa ną przy uży ciu wcze śniej 
wspo mnia nych le ków, u dzie ci od 12. ro ku ży cia.
W do ku men cie tym zwró co no tak że uwa gę na du że zna cze-
nie im mu no te ra pii swo istej w za po bie ga niu roz wo jo wi ast-
my, po ja wia niu się no wych uczu leń, a na wet w po pra wie 
kon tro li ast my oskrze lo wej. Za uwa żo no, że im mu no te ra pia 
swo ista jest sku tecz na na wet do 12 lat po jej za koń cze niu. 
U dzie ci mo że być z po wo dze niem sto so wa na za rów no 
im mu no te ra pia kla sycz na, in iek cyj na, jak i pod ję zy ko-
wa. Au to rzy pod kre śla ją, że im mu no te ra pia swo ista 

mo że być pro wa dzo na wy łącz nie przez wy kwa li fi ko wa ny 
per so nel, po sia da ją cy od po wied nie do świad cze nie w od czu-
la niu dzie ci, a pa cjen ci cho rzy na ast mę po win ni być 
w dniu po da nia szcze pion ki prak tycz nie bez ob ja wo wi 
i mieć FE V1 wy no szą ce co naj mniej 80% war to ści na leż nej.
Pod czas le cze nia dzie ci szcze gól nie istot ne są roz wa że nie 
i kon tro la wy stę po wa nia moż li wych dzia łań nie po żą da-
nych. Każ de nie po wo dze nie w te ra pii ast my po win no 
skła niać le ka rza do ana li zy stop nia współ pra cy i po wtór nej 
oce ny praw dzi wo ści usta lo ne go roz po zna nia. Pro sty sche-
mat le cze nia far ma ko lo gicz ne go ast my u dzie ci po wy-
żej 2. ro ku ży cia wg PRAC TALL -u przed sta wio no na rys. 1.
Au to rzy kon sen su su zwra ca ją rów nież uwa gę na edu ka-
cję pa cjen tów i ich ro dzi ców, a tak że na mo ni to ro wa nie 
stop nia kon tro li ast my. De fi ni cja ast my kon tro lo wa nej 
jest iden tycz na jak w za le ce niach EPR -3 i GI NA 2006. 
Dziś ro dzi ce i le ka rze ma ją do dys po zy cji sze reg na rzę-
dzi do oce ny stop nia kon tro li cho ro by, w tym Asth ma 
Qu iz for Kids, Asth ma Con trol Test (ACT dla dzie ci 
>12. ro ku ży cia) oraz Chil dho od ACT (dla dzie ci 4.-12. 
ro ku ży cia). War to przy tym pa mię tać, że ba da nie spi ro-
me trycz ne u dzie ci mo że mieć ogra ni czo ną war tość 
w oce nie stop nia kon tro li cho ro by. Waż nym ele men tem 
le cze nia ast my (we dług au to ra ni niej sze go omó wie nia 
– jed nym z naj waż niej szych) jest współ pra ca z pa cjen-
tem. PRAC TALL pod kre śla, że dzie ci przyj mu ją za le d-
wie 30-60% da wek le ków wziew nych.

Pod Su mo WA nie

Ini cja ty wa PRAC TALL do star czy ła pierw sze go glo bal-
ne go kon sen su su do ty czą ce go le cze nia ast my u dzie ci. 
Do ku ment ten sta wo wi no wą ja kość, je że li cho dzi o dia-
gno sty kę epi zo dów świsz czą ce go od de chu u dzie ci. Sys-
te ma ty zu je tak że – w opar ciu o do brze za pla no wa ne 
i kon tro lo wa ne ba da nia kli nicz ne – war tość me tod dia gno-
stycz nych i po stę po wa nia lecz ni cze go w ast mie oskrze lo-
wej u dzie ci. Na pierw szy plan wy su wa sto so wa nie le ków 
o dzia ła niu prze ciw za pal nym, ta kich jak wGKS i LTRA. 
Do dat ko wo do ku ment ten zwra ca uwa gę na no we 
miej sce LTRA ja ko al ter na ty wy dla wGKS (w pew-
nej gru pie pa cjen tów). Pod kre śla tak że, że le ki te są waż-
nym uzu peł nie niem wGKS u wszyst kich dzie ci cho-
rych na ast mę, u któ rych sa me wGKS nie wy star cza ją 
do za pew nie nia peł nej kon tro li cho ro by.
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Rys. 1.  Al go rytm le cze nia far ma ko lo gicz ne go ast my u dzie
ci po wy żej 2. ro ku ży cia

Rozważ inne opcje
Teofilina lub doustne GKS

BRAK KONTROLI CHOROBY***

BRAK KONTROLI CHOROBY**

BRAK KONTROLI CHOROBY**

zwiększ wGKS (odpowiednik 800 µg BDP)
albo

dodaj LTRA do wGKS
albo

dodaj LABA

albo

zwiększ wGKS             dodaj wGKS do LTRA
(odpowiednik 400 µg BDP)

wGKS               albo               LTRA*
(odpowiednik 200 µg BDP)        (dawka zależy od wieku)

*  Szcze gól nie ko rzyst ne u pa cjen tów z to wa rzy szą cym nie ży tem no sa.
**   Sprawdź współ pra cę, uni ka nie eks po zy cji na aler gen i za sta nów się, czy roz po-

zna nie ast my jest pra wi dło we.
***   Sprawdź współ pra cę i za sta nów się nad skie ro wa niem pa cjen ta do spe cja li sty
#   Je śli uzy ska no kon tro lę cho ro by i  trwa ona co naj mniej trzy mie siące, moż-

na wró cić do te ra pii ze stop nia niż sze go.

#

#

#
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