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Koszty astmy ciężkiej 

 
 



Ryzyko wystąpienia astmy, cukrzycy i 

nowotworów w ciągu życia 

 
 

M. Decramer , Y. Sibille, A. Bush, K-H. Carlsen, K.F. Rabe, L. Clancy, A. Turnbull, B. Nemery, A. Simonds and T. Troosters,   
Eur Respir J 2011; 37: 738-742 



Alergie, astma – epidemiologia, koszty 

Europejska Deklaracja o Immunoterapii 2011 

Alergia: 40% z 36mln Polaków = 
14,4 mln 

ANN: 25% z 36 mln Polaków    = 
9 mln 

Astma: 12% z 36 mln Polaków    
= 4,5 mln.  

Świsty : 16% z 36 mln Polaków = 
5,7 mln.  

AZS : 7-9% z 36 mln Polaków  = 
2,5-3 mln.  

Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce (ECAP) 
Samoliński i wsp. Terapia 2009 
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Wenzel SA Clin Exp Allergy 2012 

Fenotypy astmy ciężkiej 



Historia naturalna choroby 

Zaostrzenie 

Zaostrzenie Objawy 
Krótkie wstawki 

doustnych sterydów 

Wczesna modyfikacja 
leczenia w okresach 

pogorszenia 

Zapobieganie zaostrzeniom poprzez wczesną, 
agresywną terapię w okresach pogorszenia 

Leczenie zaostrzeń 
profilaktyka hospitalizacji i śmierci 

Leczenie astmy – niedopuszczanie do zaostrzeń  

– intensyfikacja leczenia 





Astma trudna 

Do najważniejszych czynników utraty kontroli nad astmą należą: 
• niski compliance/adherence do terapii (dopasowanie do 
planu leczenia)  
• niewłaściwa technika inhalacji, 
• niedostateczna kontrola objawów za pomocą dostępnych klas 
leków, 
• niepełna reakcja na leki („non-responders”, „steroid-
resistance”), 
• nieprawidłowe rozpoznanie astmy i współchorobowości, 
• czynniki środowiskowe  



Astma trudna 

W przypadku braku uzyskania optymalnej kontroli nad astmą należy 
równorzędnie: 
 
• sprawdzić prawidłowość techniki inhalacji, a następnie przeszkolić 
chorego w zakresie poprawnej obsługi inhalatora lub zmienić sposób  podawania 
leków wziewnych, 
• przeprowadzić diagnostykę różnicową w kierunku chorób, których obraz 
kliniczny może imitować astmę, 
• potwierdzić diagnozę astmy, 
• skutecznie leczyć choroby współistniejące, 
• dążyć do wyeliminowania niekorzystnych czynników  środowiskowych, 
• sprawdzić dostosowanie planu terapeutycznego do potrzeb chorego i 
omówić z nim wszelkie wątpliwości oraz wspólnie ustalić dalsze postępowanie, 
• zastanowić się nad dołączeniem dodatkowych leków do terapii lub 
przejścć do kolejnego kroku terapii według GINA 2015. 
 



Brak 
optymalnej 

kontroli 
astmy 

Obserwuj chorego podczas 
inhalacji. Przeprowadź edukację 
w zakresie właściwego używania 

inhalatora. 

Rozważ  zmianę rodzaju  
inhalatora lub drogi podawania 

leków. 

Potwierdź diagnozę astmy -  
przeprowadź różnicowanie w 
kierunku chorób mogących 

przypominać  objawy astmy.  

Rozważ przejście do następnego 
stopnia terapii. Rozważ 

potencjalne korzyści i czynniki 
ryzka. Przedyskutuj te kwestie z 

chorym. 

Skorzystaj z możliwości 
dołączenia leku add-on do ICS. 

Określ stopień przestrzegania 
zaleceń lekarskich. Porozmawiaj 
z chorym na  temat regularności  

stosowania leków. 

Wspólnie  z chorym ustal 
modyfikację terapii by zwiększyć 

compliance. 

Usuń potencjalne czynniki 
ryzyka. Oceń i wdróż 

odpowiednie postępowanie w 
przypadku chorób 
współistniejących. 

Skieruj chorego do specjalisty 
lub kliniki leczenia astmy w 
przypadku braku uzyskania 

kontroli nad astmą w ciągu 3-6 
miesięcy od momentu 

rozpoczęcia leczenia według 4 
stopnia GINA. 
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*For children 6-11 years, theophylline  is not recommended, and preferred Step 3 is medium dose ICS 

**For patients prescribed BDP/formoterol or BUD/formoterol maintenance and reliever therapy 

GINA 2014, Box 3-5, Step 3 

Intensyfikacja terapii: „step up” 



Grupa Rodzaj Skuteczność 

  

Bez fenotypowania 

  

Tiotropium Obecnie uzyskał rejestrację w leczeniu astmy w Unii Europejskiej. Skuteczność w zakresie poprawy 

czynności płuc, zmniejszenia objawów oraz kontroli zaostrzeń choroby. 

Teofilina Nie ma wpływu na ilość pogorszeń w kontroli astmy pomimo poprawy wyników badań 

czynnościowych płuc. 

LTRA Skuteczne w zakresie poprawy czynności płuc, kontroli zaostrzeń choroby, mniejsza liczba działań 

niepożądanych w stosunku do LABA przy gorszym compliance  

Nieduże dawki doustnych 

glikokokortykosteroidów 

W każdym przypadku konieczne jest wnikliwe rozważenie korzyści i ryzyka związanego z 

niepożądanymi działaniami 

Z fenotypowaniem Terapia anty-IgE (omalizumab) Redukcja dawki ICS oraz zmniejszenie częstości zaostrzeń astmy przy akceptowalnym profilu 

bezpieczeństwa. 

Optymalizacja dawki ICS na podstawie 

badań plwociny 

Efektywne w zmniejszaniu częstości zaostrzeń astmy u wybranych chorych. 

Terapia anty-IL5 (mepolizumab) Polepszenie kontroli astmy, redukcja zaostrzeń choroby. 

Terapia anty-IL13 (lebrikizumab) Poprawa parametrów czynnościowych płuc, redukcja częstości zaostrzeń astmy. Aktualnie 

ukończono II fazę badań klinicznych. 

Terapia anty-IL4 oraz anty-IL13 

(dupilumab) 

Redukcja częstości zaostrzeń astmy umiarkowanej lub ciężkiej. 

Antagoniści CXCR2 Aktualnie w fazie wstępnych badań. 

Działania 

niefarmakologiczne 

Termoplastyka oskrzeli Skuteczność w niektórych grupach chorych. Brak danych na temat efektów długoterminowych. 



Skuteczność Bezpieczeństwo 

Indywidualizowana terapia astmy oskrzelowej 



Program terapeutyczny astmy ciężkiej w Polsce 
395 pacjentów 
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Omalizumab w Europie 

POLSKA 
10 / 1 mln 




