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Streszczenie 
Nie ma jed no znacz ne go sta no wi ska, któ re z ozna cza nych obec nie pa ra me trów w prze bie gu ast my naj le piej 
od zwier cie dla ją efek tyw ność le cze nia i mo gą być po wszech nie uzna ny mi kry te ria mi oce ny tej cho ro by. Do tej po ry 
naj czę ściej sto so wa no w tym ce lu pa ra me try spi ro me trycz ne (FE V1, PEF), wy stę po wa nie wy bra nych ob ja wów 
cho ro by (noc ne lub dzien ne na pa dy dusz no ści, noc ne prze bu dze nia) oraz przyj mo wa nie „na ra tu nek” β2-ago ni-
stów. Nie od zwier cie dla ją one jed nak w peł ni zło żo nych pro ce sów pa to ge ne tycz nych le żą cych u pod ło ża ast my. 
Ar ty kuł ni niej szy przed sta wia zna cze nie i wza jem ne ko re la cje in nych pa ra me trów, szcze gól nie mo ni to ru ją cych prze-
bieg za pa le nia aler gicz ne go: eozy no fi lia w plwo ci nie, stę że nie eozy no fi lo we go biał ka ka tio no we go (ECP) w su ro-
wi cy krwi i/lub w plwo ci nie, stę że nie wy dy cha ne go tlen ku azo tu (eNO), nad re ak tyw ność oskrze li (PC20, PD20), 
pa ra me try spi ro me trycz ne (FE V1, PEF), pa ra me try ja ko ści ży cia (czę stość ho spi ta li za cji, czę stość i na si le nie 
za ostrzeń). Au to rzy zwra ca ją tak że uwa gę na wzra sta ją cą ro lę oce ny ja ko ści ży cia pa cjen tów w mo ni to ro wa niu 
te ra pii ast my szcze gól nie w kon tek ście współ pra cy pa cjen ta i re la cji pa cjent – le karz. Oce nie zo sta je pod da ny sze reg 
ba dań ana li zu ją cych po szcze gól ne pa ra me try i za leż no ści po mię dzy ni mi. W pod su mo wa niu ana li zo wa ny jest 
spo sób wła ści we go ko ja rze nia pa ra me trów z róż nych grup w ce lu uzy ska nia peł ne go ob ra zu po zio mu kon tro li ast my, 
co jest szcze gól nie pod kre śla ne przez GI NA 2006, i pod ję cia wła ści wych de cy zji te ra peu tycz nych. Au to rzy su ge ru ją, 
że dla peł niej szej in dy wi du ali za cji le cze nia ko niecz na jest jed no cze sna oce na pa ra me trów, co naj mniej po jed nym, 
z przed sta wio nych grup. Dal sze ba da nia są ko niecz ne dla uzy ska nia bar dziej obiek tyw nych po łą czeń pa ra me trów 
w oce nie le cze nia i kon tro li ast my.

Słowa kluczowe: ast ma oskrze lo wa, kry te ria oce ny, pa ra me try spi ro me trycz ne, ja kość ży cia

Summary 
It’s being discussed which parameters should be considered most relevant in asthma and asthma treatment moni-
toring, so called end-points. So far spirometric values, syptom presence (eg., night awakenings, night or day-time 
dyspnea) and rescue- medication-need were the most commonly used end-points in asthma. They do not, how-
ever monitor all aspects of the disease. Therefore monitoring of inflammatory and QoL parameters should be 
added. Authors present a wide panel of possible end-points, divided into several groups of parameters: inflamma-
tory (blood/sputum ECP, sputum eosinophilia, eNO), bronchial reactivity (PC20, PD20), spirometric parameters 
(FEV1, PEF), QoL (hospitalization rate, rate and magnitude of exacerbations). In the paper it is also demonstrated, 
that QoL monitoring seems to gain an increasing interest of clinicians as far as asthma controlling is concerned.  
It is well documented that life quality correlates with several other parameters as well as it is crucial for patients 
compliance and good patient-doctor relations. Many clinical trials showing the accuracy and correlations of differ-
ent asthma-control-parameters are further analyzed. Also data are presented to show the necessity of combining 
various end-points to obtain a more accurate clinical evaluation that is especially stressed by GINA 2006 and is also 
crucial for accurate treatment adjustment. In conclusion authors suggest that optimal asthma monitoring requires 
monitoring of at least one parameter of each presented group and further that research is needed to obtain accurate 
asthma-monitoring-strategy.
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Prze wle kłe aler gicz ne za pa le nie w ast mie jest przy-
czy ną m.in. 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 lub 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(1). 
Przy to czo ny po wy żej frag ment de fi ni cji ast my wg GI NA 
wska zu je na skom pli ko wa ną oraz wie lo czyn ni ko wą 
pa to ge ne zę tej cho ro by. Każ dy z bio rą cych w niej udział 
czyn ni ków moż na mo ni to ro wać osob no za po mo cą 
od po wied nich ba dań pra cow nia nych, te stów, an kiet itp. 
Do oce ny na tę że nia pro ce su za pal ne go naj czę ściej sto-
su je się po miar eozy no fi lii w plwo ci nie, stę że nia eozy no-
fi lo we go biał ka ka tio no we go (ECP) w plwo ci nie i/lub 
su ro wi cy krwi, stę że nia wy dy cha ne go tlen ku azo tu 
(eNO). Nad re ak tyw ność oskrze li oce nia się za po mo cą 
wziew nych prób pro wo ka cyj nych z hi sta mi ną bądź 
me ta cho li ną, a ob tu ra cję drze wa oskrze lo we go za po mo-
cą pa ra me trów spi ro me trycz nych (FE V1, PEF). Do dat-
ko wo istot ne zna cze nie ma tak że oce na ja ko ści ży cia 
(QOL) do ko ny wa na za po mo cą stan da ry zo wa nych 
kwe stio na riu szy przez sa me go pa cjen ta. 
Ostat nio trwa dys ku sja, któ re ze zna nych pa ra me trów 
naj le piej od zwier cie dla ją pra wi dło wość le cze nia ast my 
oskrze lo wej i mo gą być po wszech nie uzna ny mi punk ta-
mi koń co wy mi w le cze niu tej cho ro by. Więk szość obo-
wią zu ją cych obec nie wy tycz nych za le ca oce nę efek tyw-
no ści le cze nia opar tą na pa ra me trach spi ro me trycz nych: 
FE V1, PEF; ob ja wach cho ro bo wych (np. noc ne na pa dy 
dusz no ści) oraz czę sto ści przyj mo wa nia „na ra tu nek” 
wziew nych β2-ago ni stów. 
Już w 1994 r., a na stęp nie w 1997 r., Ap ter i wsp.(2,3) 
wy ka za li u 34 pa cjen tów sła bą za leż ność po mię dzy stan-
dar do wo do tej po ry uży wa ny mi pa ra me tra mi – PEF, 
przyj mo wa nie in ter wen cyj ne β2-ago ni stów – a ska lą kli-
nicz nych ob ja wów cho ro by. Na stęp nie San tan ge lo 
i wsp.(4) wy ka za li ko re la cję po mię dzy te sta mi czyn no-
ścio wy mi płuc a ja ko ścią ży cia (QOL), co zo sta ło po par-
te in for ma cją ze spo łu Hol ga te’a w 2002 ro ku(5). Ba da nie 
za pro jek to wa ne przez je go ze spół za kła da ło usta le nie 
za leż no ści po mię dzy róż ny mi punk ta mi koń co wy mi sto-
so wa ny mi do oce ny te ra pii ast my oraz zna le zie nie ta kich 
pa ra me trów lub ich kom bi na cji, któ re umoż li wia ły by 
naj bar dziej obiek tyw ną oce nę dłu go ter mi no wej od po-
wie dzi na le cze nie. W tym ce lu prze ana li zo wa no da ne 
po cho dzą ce z dwóch wcze śniej prze pro wa dzo nych 
ba dań (mon te lu kast, be klo me ta zon, pla ce bo u cho rych 
na ła god ną i umiar ko wa ną ast mę)(6,7). Stwier dzo no 
ko re la cję po mię dzy FE V1 i po ran nym PEF, a tak że 
po mię dzy in ten syw no ścią ob ja wów kli nicz nych oce nia-
ną za po mo cą spe cjal nych kwe stio na riu szy (da ily symp
tom sco re, DSS) a FE V1 oraz po mię dzy DSS a zu ży ciem 
β2-ago ni stów sto so wa nych „na żą da nie”. U znacz nej 
czę ści pa cjen tów mi mo po pra wy funk cji płuc nie stwier-

dzo no zmniej sze nia ob ja wów oraz uży cia β2-ago ni-
stów. I od wrot nie: wy stę po wa ła du ża zmien ność war to-
ści pa ra me trów DSS i licz by in ha la cji β2-ago ni stów 
u pew nej gru py pa cjen tów uczest ni czą cych w ba da niu 
przy jed no cze śnie sta bil nych war to ściach pa ra me trów 
spi ro me trycz nych. W oce nie au to rów ta ki stan rze czy 
jest zwią za ny z wie lo czyn ni ko wym pa to me cha ni zmem 
prze bie gu ast my, gdzie po szcze gól ne pa ra me try mo gą 
od zwier cie dlać róż ne, czę sto tyl ko luź no po wią za ne ze 
so bą kom po nen ty tej cho ro by. Na pod sta wie uzy ska nych 
wy ni ków na le ży wnio sko wać, że do oce ny sku tecz no ści 
le cze nia naj le piej sto so wać co naj mniej kil ka pa ra me trów. 
Shin go i wsp.(8) wy zna czy li so bie ja ko cel zba da nie ko re-
la cji po mię dzy FE V1, PEF, ilo ścią przyj mo wa nych „na 
ra tu nek” β2-ago ni stów, ob ja wa mi cho ro by, a tak że za leż-
no ści po mię dzy oce ną funk cji płuc (FE V1, PEF) oraz 
su biek tyw ną oce ną efek tyw no ści le cze nia do ko ny wa ną 
przez pa cjen tów. Pra ca ta ma szcze gól ną war tość, gdyż 
ob ję ła bar dzo du żą gru pę pa cjen tów (ok. 1600) w ba da-
niach trwa ją cych 12 mie się cy. Istot ną ko re la cję, zgod nie 
z ocze ki wa nia mi, wy ka za no po mię dzy FE V1 oraz PEF 
na to miast sła biej wy ra żo ną – po mię dzy ilo ścią przyj mo-
wa nych „na ra tu nek” β2-ago ni stów, ska lą ob ja wów 
a pa ra me tra mi spi ro me trycz ny mi. Wnio ski są więc nie-
mal iden tycz ne jak w ba da niu gru py Hol ga te’a.
Moż na wnio sko wać, że nor ma li za cja FE V1 oraz PEF 
(pa ra me try funk cji płuc) nie jest wy star cza ją cym mier ni-
kiem kon tro li ast my i ist nie ją pro ce sy pa to fi zjo lo gicz ne 
wpły wa ją ce na prze bieg cho ro by, nie ule ga ją ce nor ma li-
za cji wraz z ty mi pa ra me tra mi.
Ko lej ne ba da nie ob ra zu je pew ne ogra ni cze nia w uży wa niu 
naj bar dziej po wszech nych do tej po ry punk tów koń co-
wych. Wśród pa cjen tów pod da nych le cze niu sal me te ro lem 
uzy ska no zna czą cą po pra wę war to ści PEF, zmniej sze nie 
na tę że nia ob ja wów oraz przyj mo wa nia β2-ago ni stów 
„na ra tu nek” w po rów na niu z pa cjen ta mi otrzy mu ją cy mi 
pla ce bo. Jed nak licz ba za ostrzeń cho ro by by ła w obu gru-
pach po rów ny wal na, stwier dzo no rów nież wzrost pa ra me-
trów na tę że nia za pa le nia aler gicz ne go (licz ba eozy no fi lów 
w plwo ci nie, stę że nie ECP, stę że nie tryp ta zy). W ten spo-
sób uzy ska no po śred ni do wód na to, że po pra wa pa ra me-
trów spi ro me trycz nych oraz zła go dze nie ob ja wów kli nicz-
nych ma sko wa ły ak tyw ność pro ce su za pal ne go, któ ry 
to czył się w bło nie ślu zo wej oskrze li i w kon se kwen cji był 
przy czy ną częst szych za ostrzeń i utra ty kon tro li prze bie gu 
cho ro by. Ob ser wa cja ta wska zu je na du żą przy dat ność 
rów no le głe go mo ni to ro wa nia pa ra me trów zwią za nych 
z na tę że niem pro ce su za pal ne go(9).
Naj istot niej szym ele men tem pa to fi zjo lo gii ast my jest 
prze wle kły stan za pal ny to czą cy się w ścia nie oskrze li. 
Po wo du je on zwią za ne z re ak cją prze wle kłą (obrzęk, 
nad pro duk cja ślu zu) ogra ni cze nie prze pły wu po wie trza 
przez dro gi od de cho we oraz ich nad re ak tyw ność, któ ra 
pre dys po nu je do skur czu pod wpły wem sze re gu bodź-
ców, a po nad to sta no wi waż ny czyn nik pro mu ją cy prze-
bu do wę ścian oskrze li (re mo de ling). Cha rak te ry stycz ne 
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ce chy sta nu za pal ne go w oskrze lach mo gą być obec ne 
na wet w bez ob ja wo wym okre sie cho ro by, a ich na si le nie 
ko re lu je z kli nicz nym stop niem cięż ko ści ast my(1). Do oce-
ny na tę że nia sta nu za pal ne go uży wa się w prak ty ce kli nicz-
nej przede wszyst kim: od set ka eozy no fi lów w plwo ci nie 
oraz stę że nia wy dy cha ne go NO. 
W zde cy do wa nej więk szo ści de cy zje te ra peu tycz ne w ast-
mie są po dej mo wa ne na pod sta wie oce ny ob ja wów po da-
nych w anam ne zie oraz ła two do stęp nych pa ra me trów 
czyn no ścio wych płuc (np. PEF). Jak wy ka za ły cy to wa ne 
po wy żej ba da nia, pa ra me try te nie ko re lu ją jed nak ści śle 
z na tę że niem za pa le nia aler gicz ne go (eozy no fi lo we go). 
Gre en i wsp.(10) za pro jek to wa li ba da nie, w któ rym pa ra me-
trem oce nia nym mia ło być ob ni że nie licz by eozy no fi lów 
w plwo ci nie pod wpły wem le cze nia prze ciw za pal ne go oraz 
kon tro la, czy spo wo du je to zła go dze nie ob ja wów kli nicz-
nych i zmniej sze nie licz by za ostrzeń ast my. W tym ce lu 
zran do mi zo wa no 74 pa cjen tów do dwóch grup. Jed na 
z nich by ła stan dar do wo le czo na zgod nie z wy tycz ny mi 
BTS, w dru giej do sto so wy wa no le cze nie prze ciw za pal ne 
(wziew ne kor ty ko ste ro idy) do licz by eozy no fi lów w plwo-
ci nie, tak aby ich od se tek mie ścił się w prze dzia le 1-3%. 
W efek cie licz ba eozy no fi lów w plwo ci nie by ła śred nio 
o 63% mniej sza w dru giej gru pie pa cjen tów. Od no to wa no 
też zna czą co mniej szą licz bę za ostrzeń oraz ho spi ta li za cji 
u pa cjen tów z tej gru py. Za ska ku ją ce by ło na to miast to, 
że śred nia daw ka do bo wa wziew nych kor ty ko ste ro idów 
w ca łym okre sie ba da nia nie róż ni ła się po mię dzy gru pa-
mi. War to tak że za uwa żyć, że ja kość ży cia, war to ści PEF, 
FE V1 oraz uży wa nie β2-ago ni stów „na ra tu nek” by ły 
ta kie sa me w obu gru pach. Uzy ska ne wy ni ki wska zu ją, 
że stra te gia le cze nia opar ta na utrzy my wa niu ni skie go 
po zio mu ak tyw no ści za pa le nia aler gicz ne go (ni ski od se-
tek eozy no fi lów w plwo ci nie) zmniej sza licz bę za ostrzeń 
ast my oraz licz bę ho spi ta li za cji z te go po wo du. Od se tek 
eozy no fi lów mo że więc być lep szym od po zo sta łych, 
ozna cza nych w tym ba da niu pa ra me trów, mar ke rem 
pra wi dło wej kon tro li ast my.
Ko rzy ści wy ni ka ją ce z pro wa dze nia le cze nia w opar ciu 
o mar ke ry za pa le nia po twier dzi ła pra ca Leup pi i wsp.(11) 
U każ de go pa cjen ta oce nia no nad re ak tyw ność oskrze li, 
licz bę eozy no fi lów w plwo ci nie, stę że nie wy dy cha ne-
go NO oraz pa ra me try spi ro me trycz ne. Je dy nie po miar 
wskaź ni ków na tę że nia sta nu za pal ne go – od set ka eozy-
no fi lów w plwo ci nie oraz nad re ak tyw no ści oskrze li 
– mo że sta no wić czyn nik pre dyk cji wy stę po wa nia 
za ostrzeń ast my. Ko re la cji ta kiej nie wy ka za no w sto sun-
ku do pa ra me trów spi ro me trycz nych oraz (co dziw ne) 
stę że nia wy dy cha ne go NO.
Gru pa ba da czy z McMa ster Uni ver si ty wy ka za ła, że 
po śred nia oce na na si le nia sta nu za pal ne go w opar ciu 
o ob raz kli nicz ny nie ko re lu je z wy ni ka mi ozna cze nia 
eozy no fi lów w plwo ci nie. Zgod ność po mię dzy ty mi dwo-
ma czyn ni ka mi wy stę po wa ła je dy nie u 30 z 67 pa cjen tów 
bio rą cych udział w ba da niu. Po nad to wśród 36 pa cjen-
tów, u któ rych oce nio no na pod sta wie pa ra me trów kli-

nicz nych, że ast ma jest do brze kon tro lo wa na – 5 mia ło 
wy raź ne ce chy za pa le nia eozy no fi lo we go, a 3 neu tro fi lo-
we go. Jed no cze śnie wśród 40 pa cjen tów, któ rych ast ma 
okre ślo na by ła kli nicz nie ja ko źle kon tro lo wa na, 15 nie 
mia ło eozy no fi lów w plwo ci nie. Wy ni ki te pod kre śla ją 
po now nie, że pro wa dze nie le cze nia w opar ciu o mar ke ry 
sta nu za pal ne go jest ko rzyst niej sze, po nie waż za po bie ga 
nie po trzeb ne mu sto so wa niu kor ty ko ste ro idów u pa cjen-
tów, u któ rych nie stwier dza się cech eozy no fi lo we go za pa-
le nia, a tak że chro ni przed za nie cha niem po da wa nia tych 
le ków prze ciw za pal nych u cho rych z ce cha mi za pa le nia(12).
Rza dziej wy ko rzy sty wa ny mi w prak ty ce mar ke ra mi zapa-
le nia aler gicz ne go są: stę że nie eozy no fi lo we go biał ka 
ka tio no we go (ECP) w plwo ci nie i stę że nie eozy no fi-
lo we go biał ka X (EPX, EDN) w mo czu. Stę że nie 
tych bia łek wy ka zu je ści słą ko re la cję z licz bą eozy no fi lów 
w plwo ci nie, czy li speł nia kry te ria mo ni to ro wa nia na tę że-
nia za pa le nia eozy no fi lo we go w dro gach od de cho wych. 
Wspo mnia nym już pa ra me trem, do tych czas zbyt rzad-
ko uży wa nym przede wszyst kim ze wzglę du na koszt 
ana li za to ra, jest stę że nie wy dy cha ne go NO (eNO). 
U pa cjen tów cho rych na ast mę, le czo nych wziew ny mi 
kor ty ko ste rio da mi, stę że nie eNO ko re lu je do dat nio ze 
stę że niem ECP w plwo ci nie i EPX w mo czu(13). Na to-
miast nie stwier dza się sta ty stycz nie istot nej róż ni cy 
w stę że niu eNO u pa cjen tów przyj mu ją cych i nie przyj-
mu ją cych wziew nych kor ty ko ste ro idów ani ko re la cji 
po mię dzy FE V1 i eNO. Po zy tyw nie ko re lu je eNO i na dre-
ak tyw ność oskrze li nie za leż nie od fak tu przyj mo wa nia 
lub nie in ha la cyj nych kor ty ko ste ro idów przez pa cjen ta(14). 
Z prze wle kłym pro ce sem za pal nym w ast mie zwią za na jest 
nad re ak tyw ność oskrze li (BHR). Kli nicz nie nad re ak tyw-
ność oskrze li naj czę ściej oce nia się, prze pro wa dza jąc pro-
wo ka cyj ne pró by wziew ne (np. z hi sta mi ną, me ta cho li ną). 
Naj czę ściej oce nia nym wskaź ni kiem wy ni ku prób wziew-
nych jest pro cen to wy spa dek FE V1, a nad re ak tyw ność 
oskrze li okre śla się stę że niem lub daw ką po wo du ją cą 
zmniej sze nie FE V1 o 20% (od po wied nio: PC20, PD20)(1). 
Opu bli ko wa no do tych czas nie wie le ba dań oce nia ją cych 
zwią zek po mię dzy nad re ak tyw no ścią oskrze li i dłu go-
trwa łą te ra pią ast my. W ba da niu na ukow ców z Ge nui 
wzię ło udział 70 pa cjen tów cho rych na prze wle kłą, 
ła god ną ast mę. Pa cjen ci ci by li le cze ni β2-ago ni sta mi, 
gli ko kor ty ko ste ro ida mi wziew ny mi, 14 pa cjen tów nie 
otrzy my wa ło żad ne go le cze nia. U wszyst kich pa cjen tów 
wy ko na no wziew ną pró bę pro wo ka cyj ną z me ta cho li ną. 
BHR by ło ozna cza ne na po cząt ku ba da nia (PD20, FE V1) 
oraz po dwóch la tach. Piętnastu pa cjen tów by ło ob ser-
wo wa nych przez 5 lat (kon tro la co 12 mie się cy). Mi mo 
że pod wpły wem le cze nia uzy ska no po pra wę kli nicz ną 
u cho rych, nie stwier dzo no zna czą ce go zmniej sze nia 
nad re ak tyw no ści oskrze li. Po nad to nie wy ka za no ko re la-
cji po mię dzy kli nicz nym prze bie giem cho ro by a war to-
ścia mi PD20 i FE V1. We dług au to rów ba da nia nie po win-
no się sto so wać nad re ak tyw no ści oskrze li ja ko mar ke ra 
ak tyw no ści ast my oraz uży tecz ne go punk tu koń co we go 
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do mo ni to ro wa nia prze bie gu ast my(15). W opo zy cji 
do przed sta wio nej po wy żej po zo sta je pra ca Sont i wsp.
(16), w któ rej prze ba da no 75 pa cjen tów cho rych na ła god-
ną i umiar ko wa ną ast mę. Zgła sza li się oni do ba da nia 
co 3 mie sią ce przez okres 2 lat. Pod czas każ dej wi zy ty 
oce nia no BHR za po mo cą wziew nej pró by pro wo ka cyj nej 
z me ta cho li ną, ozna cza no FE V1, PEF, pa cjen ci wy peł nia-
li kwe stio na riusz ob ja wów ast my (asth ma sco re), od no to-
wy wa no zu ży cie β2-ago ni stów w okre sie mię dzy wi zy ta mi. 
Na po cząt ku i na koń cu ba da nia wy ko na no rów nież bron-
cho sko pię z po bra niem wy cin ków bło ny ślu zo wej oskrze li. 
Pa cjen ci w gru pie, w któ rej le cze nie do sto so wy wa no do 
zmian BHR, mie li mniej okre sów za ostrzeń cho ro by, 
na stą pi ła u nich po pra wa funk cji płuc (FE V1), ob ser wo-
wa no ko rzyst ne zmia ny w hi sto pa to lo gii bło ny ślu zo wej 
oskrze li w sto sun ku do pa cjen tów le czo nych na pod sta wie 
pa ra me trów spi ro me trycz nych i symp tom sco re. BHR 
w obu gru pach by ła sko re lo wa na z licz bą eozy no fi lów 
w biop sji oskrze li.
Ana li za tych wy ni ków pro wa dzi do dwóch pod sta wo-
wych wnio sków. Po pierw sze, stra te gia le cze nia opar ta 
na ak tu al nych wy tycz nych, któ re za le ca ją le cze nie 
we dług ob ja wów oraz zmian pa ra me trów spi ro me trycz-
nych, przede wszyst kim FE V1 i PEF, nie u wszyst kich 
cho rych pro wa dzi do opty mal nej kon tro li ast my. Po dru-
gie, war tość BHR mo że sta no wić czyn nik pre dyk cji 
za ostrzeń cho ro by, któ rych licz ba jest więk sza u pa cjen-
tów z du żą nad re ak tyw no ścią oskrze li. Le cze nie pro wa-
dzo ne wg te go pa ra me tru po zwa la na lep sze do sto so- 
wa nie łącz nej daw ki kor ty ko ste ro idów i na re duk cję ich 
da wek w okre sach wy ga sze nia za pa le nia oraz pro wa dzi 
do za ha mo wa nia re mo de lin gu bło ny ślu zo wej oskrze li. 
Nad re ak tyw ność oskrze li mo że więc sta no wić istot ny 
punkt koń co wy w dłu go ter mi no wym le cze niu ast my.
Bar dzo waż nym, szcze gól nie dla pa cjen tów, i obec nie 
co raz czę ściej sto so wa nym punk tem koń co wym w le cze-
niu więk szo ści cho rób, w tym ast my, jest ja kość ży cia 
pa cjen ta (QOL). Pa ra metr ten jest oce nia ny za po mo cą 
kwe stio na riu szy, w któ rych pa cjen ci od no szą się do 
po szcze gól nych kwe stii zwią za nych z ob ja wa mi cho ro-
by, a osta tecz ny wy nik jest prze li cza ny na punk ty w spo-
sób pół i lo ścio wy. Ostat nio prze pro wa dza się co raz wię-
cej ba dań, aby oce nić przy dat ność te go pa ra me tru 
do oce ny sku tecz no ści le cze nia pa cjen tów cho rych na 

ast mę. Singh i wsp.(17) prze pro wa dzi li ba da nie, w któ rym 
po rów ny wa no po pra wę ja ko ści ży cia z po pra wą obiek-
tyw nych pa ra me trów funk cji płuc pod wpły wem te ra pii 
wziew ny mi kor ty ko ste ro ida mi u dzie ci z prze wle kłą ast-
mą. FE V1, FVC, PEF i ja kość ży cia by ły oce nia ne u 20 
dzie ci z no wo roz po zna ną ast mą oraz po 8 ty go dniach 
te ra pii kor ty ko ste ro ida mi wziew ny mi. Uzy ska no zna czą-
cą po pra wę wszyst kich wy mie nio nych pa ra me trów. Pod-
czas każ dej kon tro l nej wi zy ty od no to wy wa no rów nież 
po rów ny wal ną po pra wę ja ko ści ży cia. Au to rzy wnio sku-
ją, że po pra wa ja ko ści ży cia mo że być czu łym mier ni-
kiem po pra wy czyn no ści płuc i słu żyć do oce ny efek tyw-
no ści le cze nia pa cjen tów.
Szer szym ba da niem oce nia ją cym przy dat ność te go pa ra-
me tru jest re tro spek tyw na ana li za pra wie 9 ty się cy pa cjen-
tów cho rych na ast mę w 27 ran do mi zo wa nych ba da niach 
kli nicz nych. Zo sta ła ona wy ko na na w ce lu spraw dze nia 
związ ku po mię dzy sto so wa ny mi do kon tro li prze bie gu 
cho ro by pa ra me tra mi obiek tyw ny mi (spi ro me tria) 
i su biek tyw ny mi (oce na ja ko ści ży cia). Ana li zę prze pro-
wa dzo no po mię dzy FE V1 a zgła sza ny mi przez cho rych 
ob ja wa mi we dług „kwe stio na riu sza ja ko ści ży cia cho re go 
na ast mę” (asth ma qu ali ty of li fe qu estio na re, AQLQ). 
War to ści FE V1 na po cząt ku le cze nia sła bo ko re lo wa ły 
z licz bą dni wol nych od ob ja wów (symp tom free days, SFD 
i AQLQ; r=0,11 i r=0,09 od po wied nio, p<0,001). Zmia-
na FE V1 w trak cie le cze nia by ła w dal szym cią gu sła bo 
sko re lo wa na z SFD i nie co moc niej z AQLQ (r=0,26 
i 0,38 od po wied nio, p<0,001). SFD ko re lo wa ła z AQLQ. 
Z ba da nia te go wy ni ka, że wpływ ast my na ja kość ży cia 
pa cjen tów nie jest w peł ni od zwier cie dlo ny przez obiek-
tyw ne pa ra me try, tj. funk cję płuc, i z te go po wo du oce na 
ja ko ści ży cia przy uży ciu od po wied nich kwe stio na riu szy 
jest cen nym uzu peł nie niem mo ni to ro wa nia kon tro li ast-
my oskrze lo wej(18). 
W in nym du żym ba da niu an kie to wym stwier dzo no, że 
u pa cjen tów cho rych na ła god ną ast mę wszyst kie pa ra-
me try: FE V1, PEF, ob ja wy oraz zu ży cie β2-ago ni stów 
ko re lo wa ły z QOL. Ko re la cja wy stę po wa ła mię dzy QOL 
i przyj mo wa niem β2-ago ni stów i by ła bar dziej istot na niż 
po mię dzy QOL i FE V1 (r=0,49 vs. 0,18), co ozna cza, że 
pa ra me try funk cji płuc nie wpły wa ły zna czą co na QOL. 
Przyj mo wa nie β2-mi me ty ków „na ra tu nek”, krót ki od dech, 
świ sty i ka szel w zna czą cy sta ty stycz nie spo sób de ter mi-

Ta be la 1. Pa ra me try oce ny prze bie gu i pra wi dło wo ści le cze nia ast my
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z ni ski mi war to ścia mi pa ra me trów za pal nych, a nie pra-
wi dło wy mi kli nicz nych na le ży włą czać do le cze nia le ki 
o me cha ni zmie dzia ła nia in nym niż prze ciw za pal ny (np. 
β2-ago ni stów); u pa cjen tów z wy so ki mi war to ścia mi 
pa ra me trów za pal nych – kor ty ko ste ro idy.
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no wa ły QOL. W dru giej gru pie uczest ni ków (umiar ko wa-
na – cięż ka ast ma) nie ob ser wo wa no związ ku po mię dzy 
FE V1 i przyj mo wa niem β2-mi me ty ków. Mniej wy ra żo ny 
niż po przed nio był tak że zwią zek po mię dzy in ten syw no-
ścią ob ja wów a QOL. Je dy nie krót ki od dech oraz ka szel 
w zna czą cym stop niu de ter mi no wa ły ja kość ży cia. Wy ni-
ka stąd, że sa ma czyn ność płuc nie jest nie za leż nym czyn-
ni kiem wpły wa ją cym na QOL we wszyst kich stop niach 
cięż ko ści ast my. Jest ona wy kład ni kiem tyl ko jed ne go 
z wie lu czyn ni ków ma ją cych wpływ na ja kość ży cia 
pa cjen tów. Wo bec te go po win no się po słu gi wać tym 
na rzę dziem nie osob no, lecz w po łą cze niu z in ny mi, aby 
w spo sób peł niej szy mo ni to ro wać pro ces le cze nia(19).
W Sta nach Zjed no czo nych prze pro wa dzo no an kie to we 
ba da nie, w któ rym wzię ło udział 160 ty się cy osób. Stwier-
dzo no w nim znacz nie ob ni żo ną, w po rów na niu z oso ba-
mi zdro wy mi, oce nę ja ko ści ży cia u pa cjen tów cho rych 
na ast mę. Pa cjen ci po da wa li, że śred nio 10 dni w każ dym 
mie sią cu od czu wa ją po gor sze nia kon dy cji fi zycz nej lub 
psy chicz nej; jest to mniej wię cej 2 ra zy czę ściej niż u osób 
zdro wych. Po za tym oso by, któ re nie ma ją ob ja wów ast-
my już od dłuż sze go cza su, rów nież po da wa ły ob ni żo ny 
kom fort ży cia w po rów na niu ze zdro wą po pu la cją. 
Ko bie ty cho ru ją ce na ast mę cier pią bar dziej niż męż czyź-
ni, stwier dzo no bo wiem, że wy stę pu je u nich bli sko 3 ra zy 
wię cej dni, kie dy we dług wła snej oce ny czu ją się go rzej, 
niż u męż czyzn. Po dob ne wy ni ki otrzy ma no u osób star-
szych. Wy ni ka stąd, po dob nie jak po przed nio, że oce na 
ja ko ści ży cia jest bar dzo waż nym punk tem koń co wym 
w mo ni to ro wa niu prze bie gu i le cze nia ast my oraz że nie 
mo że być ona za stą pio na in ny mi pa ra me tra mi(20). Uży-
wa jąc jed nak te go pa ra me tru, na le ży za wsze pa mię tać 
o tym, że spo śród pa ra me trów sto so wa nych do tych czas 
jest on naj bar dziej su biek tyw ny i nie wy mier ny.
Pod su mo wu jąc przed sta wio ne ba da nia do ty czą ce róż-
nych punk tów koń co wych (pa ra me trów kon tro li) ast my 
ich mia ro daj no ści oraz związ ków po mię dzy po szcze gól-
ny mi pa ra me tra mi, na le ży za uwa żyć, że kształ tu ją się 
obec nie co naj mniej dwie gru py pa ra me trów – pa ra me-
try ak tyw no ści za pa le nia aler gicz ne go i pa ra me try kli-
nicz ne (i pra cow nia ne) (tabela 1). W ta be li pa ra me try 
kli nicz ne usze re go wa no w ko lej no ści od naj bar dziej 
obiek tyw nych do naj bar dziej su biek tyw nych. Po nie waż 
ce lem le cze nia jest przede wszyst kim za trzy ma nie po stę-
pu cho ro by oraz do bre bie żą ce sa mo po czu cie pa cjen ta, 
wła ści wa wy da je się po łą czo na oce na pra wi dło wo ści 
te ra pii za po mo cą co naj mniej trzech pa ra me trów: 
za pal ne go (np. eozy no fi lia plwo ci ny), kli nicz ne go obiek-
tyw ne go (np. spi ro me tria) i kli nicz ne go su biek tyw ne go 
(np. QOL). Na szym zda niem wła ści wy do bór po wi nien 
za kła dać łą cze nie pa ra me trów naj czę ściej nie ko re lu ją-
cych w du żych ba da niach omó wio nych po wy żej. Po zwo-
li to oce nić roz wój ele men tów pa to fi zjo lo gii i kli ni ki ast-
my nie za wsze bez po śred nio po wią za nych mię dzy so bą. 
Ta kie po dej ście mo że w du żym stop niu wpły wać na de cy-
zje te ra peu tycz ne; w naj prost szym uję ciu – u pa cjen tów 
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