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Jak sytuacja pandemii COVID-19 
wpłynęła na leczenie pacjentów z POChP?

W do bie pa nu ją cej pan de mii CO VID-19 szcze gól ną
uwa gę zwra ca się na pa cjen tów z już wcze śniej ist nie ją cy mi
cho ro ba mi ukła du od de cho we go. Na prze wle kłą ob tu ra cyj -
ną cho ro bę płuc (PO ChP) cho ru ją set ki mi lio nów osób na
ca łym świe cie. Ko niecz ność ogra ni cze nia wi zyt le kar skich,
moż li wo ści bez po śre dnie go kon tak tu z pa cjen tem oraz ru ty -
no we go wy ko ny wa nia ba dań czyn no ścio wych przy czy ni ła się
do wie lu pro ble mów w dia gno zo wa niu oraz le cze niu pa cjen -
tów z PO ChP. Do dat ko wym pro blem oka za ła się ko niecz -
ność zdal ne go le cze nia pa cjen tów z za o strze niem PO ChP
oraz współ i st nie niem za ka że nia CO VID-19 oraz PO ChP.

PO ChP – de fi ni cja, dia gno sty ka i ty po wy obraz

Prze wle kła ob tu ra cyj na cho ro ba płuc (PO ChP) to
prze wle kła, po stę pu ją ca, za pal na cho ro ba cha rak te ry zu ją ca
się ogra ni cze niem prze pły wu po wie trza przez dro gi od de -
cho we. Czę stość wy stę po wa nia wa ha się od 0,2% w Ja -
po nii do 37% w USA i róż ni się znacz nie w po szcze gól -
nych kra jach i po pu la cjach[1]. W Pol sce na PO ChP cho ru je
oko ło 2 mi lio nów lu dzi, ale je dy nie 500 ty się cy jest le czo -
nych[2]. Naj czę ściej cho ru ją męż czy źni oraz oso by w wie ku
75 lat i star sze[3,4]. Śmier tel ność wa ha się od 3 do 111 zgo -
nów na 100 000 mie szkań ców[5,6]. 

Do ty po wych ob ja wów prze wle kłej ob tu ra cyj nej cho ro -
by płuc na le żą du szność, prze wle kły ka szel i od krztu sza nie
plwo ci ny. Do dat ko wo wy stę po wać mo gą rów nież ból
w klat ce pier sio wej o cha rak te rze uci sko wym, świ szczą cy od -
dech, męcz li wość, utra ta łak nie nia i po gor sze nie na stro ju. Na
ca ło ścio wy obraz kli nicz ny cho ro by wpły wa rów nież czas
trwa nia ob ja wów. Prze wle kły cha rak ter cho ro by pro wa dzi
do zwięk sze nia prze d nio-tyl ne go wy mia ru ścia ny klat ki pier -
sio wej (tzw. klat ka becz ko wa ta), uru cha mia nia do dat ko wych
mię śni od de cho wych, od dy cha nia przez za sznu ro wa ne usta.
W przy pad ku roz wo ju nie wy dol no ści od de cho wej wi docz na
mo że być si ni ca cen tral na i pal ce pa łecz ko wa te, w kon se -
kwen cji roz wój nie wy dol no ści pra wo ko mo ro wej ser ca.

Prze wle kłą ob tu ra cyj ną cho ro bę płuc podej rze wa ny
u pa cjen tów z ty po wy mi ob ja wa mi oraz na ra że niem na
czyn ni ki ry zy ka (pa le nie ty to niu, na ra że nie na szko dli we py -
ły, ga zy) w wy wia dzie. Spi ro me tria jest ba da niem po twier -
dza ją cym roz po zna nie PO ChP. We dług wy tycz nych
ERS/ATS PO ChP roz po zna je my w przy pad ku ob ni żo nej
po ni żej 0,7 war to ści wska źni ka Tif fe ne au (FEV1/FVC) po in -
ha la cji le ku roz sze rza ją ce go oskrze la[7].

Pan de mia CO VID-19 do pro wa dzi ła do wie lu wy zwań
zwią za nych z ru ty no wym po stę po wa niem i dia gno zo wa -
niem PO ChP. 
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How has the COVID-19 pandemic affected the management of COPD patients?
Summary

In the era of the prevailing COVID-19 pandemic, special attention has been paid to patients with pre-existing respiratory diseases. Hundreds

of millions of people around the world suffer from chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The necessity to limit medical visits as well

as the possibility of direct contact with the patient and the routine performance of functional tests has contributed to many problems with the

diagnosis and treatment of patients with COPD. An additional problem was the need for remote treatment of patients with COPD

exacerbation and coexisting COVID-19 infection and COPD.
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Spi ro me tria w do bie CO VID-19

Wi rus SARS-CoV-2 od po wie dzial ny za pan de mię
COVID-19 trans mi to wa ny jest dro gą kon tak to wą, np. przez
bez po śre dni kon takt z za bru dzo ny mi po wierzch nia mi oraz
przez bło nę ślu zo wą ust, no sa, oczu, jak rów nież kro pel ko -
wą – w czą st kach ae ro zo lu uwal nia nych pod czas mówie nia,
od dy cha nia, ka szlu czy ki cha nia. Wy ka za no, że trans mi sja
SARS-CoV-2 odby wa się bez kon tak to wo, dro gą po wie trz -
ną[8]. Ae ro zo le za wie ra ją ce wi ru sa mo gą roz prze strze niać się
na od le głość do 2 me trów od za ka żo nej oso by. Te sty czyn -
no ści płuc czę sto ge ne ru ją ae ro zo le w po sta ci kro pe lek
z po wo du ka szlu pa cjen ta, a ba da nie wy ma ga wy twa rza nia
wy so kiej we nty la cji mi nu to wej i szyb ko ści prze pły wu po wie -
trza. W re zul ta cie pierw szych do nie sień na te mat dróg
trans mi sji wi ru sa SARS-CoV-2 już na po cząt ku pan de mii do -
szło do dra stycz ne go ogra ni cze nia wy ko ny wa nia ba dań
czyn no ścio wych. Zmniej sze nie ilo ści wi zyt w po ra dniach spe -
cja li stycz nych oraz prze pro wa dza nia ba dań czyn no ścio wych
przy czy ni ło się do słab szej roz po zna wal no ści PO ChP oraz
wzro stu licz by nie le czo nych pa cjen tów. Alqu a thi i in ni wy ka -
za li, że w okre sie pan de mii CO VID-19 od no to wa no o 50%
zmniej sze nie licz by ho spi ta li za cji z po wo du za o strzeń
POChP w po rów na niu z okre sem przed pan de mią[9].

Wraz z upły wem cza su po ja wi ły się świa to we i eu ro pej -
skie wy tycz ne do ty czą ce wy ko ny wa nia ba dań czyn no ścio -
wych[10–12]. Obe cnie uwa ża się, że w do bie pan de mii
COVID-19 za rów no spi ro me tria, jak i in ne ba da nia czyn no -
ścio we, ta kie jak ba da nie dy fu zji tlen ku wę gla (DL CO) czy
ple ty zmo gra fia, po win ny być wy ko ny wa ne tyl ko wte dy, gdy
zo sta ną uzna ne za ko niecz ne do dia gno zo wa nia i le cze nia
cho rób ukła du od de cho we go. Ba da nia na le ży prze pro wa -
dzać, uwzglę dnia jąc do dat ko we środ ki bez pie czeń stwa
w ce lu zmi ni ma li zo wa nia ry zy ka prze nie sie nia in fek cji. Do
środ ków tych na le żą sto so wa nie jed no ra zo wych bak te ryj -
nych fil trów (BVF) i ru ty no wa de zyn fek cja urzą dze nia przy
po mo cy 72% środ ka al ko ho lo we go ce lem zmi ni ma li zo wa -
nia ry zy ka kon ta mi na cji. Po nad to za le ca się sto so wa nie przez
per so nel me dycz ny środ ków ochro ny oso bi stej – pre fe ren -
cyj nie ma se czek FFP3, go gli i rę ka wic jed no ra zo wych.
Wska za na jest rów nież od po wie dnia we nty la cja po mie -
szczeń: je śli to moż li we, wy ko ny wa nie ba dań w po mie -
szcze niach z pod ci śnie niem i od ka ża nie po mie szczeń świa -
tłem UV lub ozo nem. 

Do kład ne za le ce nia do ty czą ce wy ko ny wa nia wy żej wy -
mie nio nych ba dań zo sta ły podzie lo ne na za le ce nia do ty czą -
ce po stę po wa nia w szczy cie fa li CO VID-19, w tzw. fa zie po
szczy to wej oraz w fa zie po za koń cze niu pan de mii. W ten

spo sób wpro wa dzo no 3 po zio my bez pie czeń stwa: po ziom
pierw szy cha rak te ry zu ją cy się naj więk szy mi obo strze nia mi,
po ziom dru gi, w którym za le co no utrzy ma nie na leż nej
ostroż no ści oraz po ziom trze ci, w którym na le ży po wrócić
do stan dar do wej opie ki[13].

W chwi li obe cnej nie za le ca się wy ko ny wa nia ba dań
czyn no ścio wych u pa cjen tów z ob ja wa mi CO VID-19 lub
ob ja wa mi gry po po dob ny mi. Wy ko ny wa nie spi ro me trii, ple -
ty zmo gra fii czy DL CO za wsze po win no być po prze dzo ne
ba da niem w kie run ku za ka że nia wi ru sem SARS-CoV-2.

Te le me dy cy na w do bie CO VID-19

W do bie CO VID-19 do szło do dy na micz ne go roz wo ju
te le me dy cy ny. Po ja wi ły się no we moż li wo ści zdal nej re je -
stra cji zdro wia pa cjen tów, ta kie jak re je stra to ry sy gna łów
EKG, re je stra cja czyn no ści od de cho wej za po mo cą in te li -
gent ne go ste to sko pu czy zdal ne go wy ko ny wa nia spi ro me -
trii. Zhou i in ni opra co wa li bez prze wo do wy spi ro metr skła -
da ją cy się z gło wi cy czuj ni ko wej z bez prze wo do wym nadaj -
ni kiem blu e to oth do akwi zy cji sy gna łu od de cho we go
i bez prze wo do wej trans mi sji da nych[14]. Prze twa rza nie da -
nych i wy świe tla nie wy ni ków odby wa się za po mo cą smart -
fo na lub in ne go ter mi na la mo bil ne go. Wpro wa dza nie te go
ro dza ju roz wią zań jest kro kiem mi lo wym do sku tecz niej sze -
go mo ni to ro wa nia sta nu pa cjen tów oraz umoż li wia lep szą
ko mu ni ka cję i le cze nie pa cjen tów w wa run kach do mo wych.

Le cze nie PO ChP

Jed nym z istot nych kro ków pra wi dło we go le cze nia pa -
cjen tów z PO ChP jest ich edu ka cja oraz prze szko le nie z ob -
słu gi in ha la to ra. W do bie COVID-19 du ża część po rad le -
kar skich odby wa się w for mie zdal nej – te le po rad. Nie moż -
li we jest bez po śre dnie za de mon stro wa nie pa cjen to wi
ob słu gi urzą dzeń. Pro blem ten mo że zo stać roz wią za ny
dwo ja ko, al bo po przez na kie ro wa nie pa cjen ta na fil my in -
struk ta żo we, udzie la nie po rad w for mie wi de o kon fe ren cji,
al bo wy bra nie pro ste go w ob słu dze in ha la to ra. Nie ste ty
cześć z pa cjen tów, na wet w XXI wie ku, ma ogra ni czo ny
do stęp do in ter ne tu. Pa cjen ci cho ru ją cy na PO ChP to oso -
by star sze o róż nym sta tu sie so cjo e ko no micz nym. Wy tycz -
ne GOLD pod kre śla ją istot ność pra wi dło we go przyj mo wa -
nia le ków, która w przy pad ku le ków wziew nych ma nie zwy -
kle istot ne zna cze nie. Na ryn ku do stęp ne są licz ne
in ha la to ry. Z re gu ły im pro st sze w ob słu dze, tym mniej
moż li wo ści po peł nie nia kry tycz nych błę dów pod czas in ha la -
cji. Jed nym z ta kich in no wa cyj nych in ha la to rów jest El lip ta.
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Jest to je den z ro dza jów in ha la to ra su che go pro szku (DPI)
ak ty wo wa ne go wde chem[15]. Ob słu ga in ha la to ra na stę pu je
w 3 pro stych kro kach: otwórz, wy ko naj wdech i za mknij. 

Zgo dnie z po ja wia ją cy mi się suk ce syw nie, co ro ku, re ko -
men da cja mi GOLD, w le cze niu PO ChP za le ca się sto so wa -
nie te ra pii łą czo nej dłu go dzia ła ją ce go ago ni sty re cep to ra 
�2-ad re ner gicz ne go (LA BA)/dłu go dzia ła ją ce go an ta go ni sty
re cep to ra mu ska ry no we go (LA MA), pre fe ren cyj nie w jed -
nym in ha la to rze. Już w 2014 ro ku po ja wi ły się pierw sze do -
nie sie nia po twier dza ją ce za sad ność pro wa dze nia ta kiej te ra -
pii. Ma le ki-Ya zi i in ni prze pro wa dzi li 24-ty go dnio we ba da nia
po rów nu ją ce wy ni ki le cze nia mo no te ra pią LA MA a pre pa ra -
ta mi łą czo ny mi, udo wa dnia jąc po pra wę ja ko ści ży cia, istot ną
po pra wę FEV1 (na tę żo nej ob ję to ści wy de cho wej pierw szo -
se kun do wej), FVC (na tę żo nej po jem no ści od de cho wej)
oraz mniej sze za po trze bo wa nie na lek do ra źny[16]. Na pod -
sta wie prze pro wa dzo nej przez Far ne i Ca tes w 2015 ro ku
me ta a na li zy da nych udo wo dnio no prze wa gę sto so wa nia te ra -
pii łą czo nej LA BA/LA MA u cho rych z umiar ko wa ną do cięż kiej
po sta ci PO ChP[17]. W 2017 ro ku na ła mach Chest opu bli ko -
wa no po rów na nie sto so wa nia te ra pii łą czo nej z mo no te ra pią
oraz pla ce bo, wy ka zu jąc prze wa gę LA BA/LA MA. W ra por cie
GOLD z 2017 ro ku wska za no, że w uza sa dnio nych przy pad -
kach za sad ne zda je się sto so wa nie gli ko kor ty ko ste ro i dów
wziew nych (wGKS). Wy ka za no, że za sto so wa nie wGKS jest
szcze gól nie ko rzy st ne w gru pie pa cjen tów z podwyż szo nym
stę że niem eo zy no fi lii we krwi[18]. Ra port GOLD 2021 za -
wie ra za ktu a li zo wa ną oce nę ko rzy ści z po trój nej te ra pii
z uży ciem LA BA/LA MA/wGKS na pod sta wie wy ni ków ostat -
nich du żych ran do mi zo wa nych ba dań. Wy ka za no, że po -
trój na te ra pia po pra wia czyn ność płuc, re du ku je czę stość za -
o strzeń oraz ob ja wów zgła sza nych przez pa cjen tów[19,20]. 

Kom bi na cja dłu go dzia ła ją ce go �2-mi me ty ku (ume kli dy -
nium) oraz dłu go dzia ła ją ce go le ku prze ciw cho li ner gicz ne go
(wi lan te rol) jest zna nym i czę sto sto so wa nym le cze niem
w prze wle kłej ob tu ra cyj nej cho ro bie płuc na ca łym świe cie.
Zgo dnie z za le ce nia mi GOLD jest to za le ca na te ra pia pierw -
sze go rzu tu dla pa cjen tów z du żym na si le niem ob ja wów
oraz wy so kim ry zy kiem za o strzeń (gru pa B oraz D) PO ChP,
tj. oko ło 80% cho rych. W wie lu ba da niach udo wo dnio no
ko rzy st ny wpływ na po pra wę czyn no ści płuc, jak rów nież
zmniej sze nie ob ja wów i czę sto ści sto so wa nia le ków do ra -
źnych[21,22]. Te ra pia ta jest sku tecz na nie za leż nie od wy wia -
du pa le nia ty to niu. Nie wąt pli wy wpływ na sku tecz ność le -
cze nia ma rów nież prze strze ga nie za le ceń le kar skich, na
które wy pły wa m.in. po praw ność ob słu gi in ha la to ra czy
też czę stość przyj mo wa nia le ków – raz dzien nie. In ha la tor
El lip ta cha rak te ry zu je się pro sto tą uży cia, a po nad 95%

pa cjen tów jest w sta nie pra wi dło wo go użyć po jed no ra -
zo wej de mon stra cji[23]. Urzą dze nie jest jed nym z naj pro st -
szych do stęp nych na ryn ku. 

Zgo dnie z przed sta wio ny mi po wy żej da ny mi więk szość
pa cjen tów z roz po zna niem prze wle kłej ob tu ra cyj nej cho ro -
by płuc po win na być le czo na te ra pią łą czo ną LA MA+LA BA.
Wziew ne gli ko kor ty ko ste ro i dy po win ny być sto so wa ne je -
dy nie w na stę pu ją cych wska za niach:
❑ ze spół na kła da nia ast ma/PO ChP (oko ło 15% pa cjen tów

z PO ChP),
❑ eo zy no fi lia krwi ob wo do wej �300/�l,
❑ czę ste za o strze nia (�2 lub �1 wy ma ga ją ca ho spi ta li za cji

w ro ku).

Po stę po wa nie z pa cjen tem z PO ChP w do bie CO VID-19

W chwi li obe cnej uwa ża się, że ry zy ko roz wo ju ostrej
nie wy dol no ści od de cho wej u pa cjen tów z PO ChP jest
podob ne jak w po pu la cji ogól nej. Z dru giej jed nak stro ny
cho rzy z PO ChP ma ją podwyż szo ne ry zy ko ho spi ta li za cji
z po wo du CO VID-19[24]. We dług wy tycz nych GOLD 2021
u pa cjen tów z PO ChP w sta nie sta bil nym na le ży utrzy mać
do tych czas sto so wa ne le cze nie far ma ko lo gicz ne. W przy -
pad ku za o strze nia na le ży wy ko nać ba da nie pod ką tem
COVID-19. Le cze nie za o strzeń PO ChP w do bie pan de mii
CO VID-19 po win no odby wać się zgo dnie z do tych cza so -
wy mi stan dar da mi po stę po wa nia – wska za ne jest sto so wa -
nie gli ko kor ty ko ste ro i dów sy ste mo wych oraz an ty bio ty ko te -
ra pii (w przy pad ku podej rze nia nad ka że nia bak te ryj ne go).
Pa cjen ci, u których zdia gno zo wa no CO VID-19, rów nież
po win ni być le cze ni zgo dnie z ak tu al nie obo wią zu ją cy mi
stan dar da mi i moż li wo ścia mi le cze nia CO VID-19. War to
pa mię tać, że wcze śniej sze roz po zna nie prze wle kłej ob tu ra -
cyj nej cho ro by płuc nie wy ma ga kon trol nych spi ro me trii
w ga bi ne cie le ka rza POZ. Na si le nie ob ja wów ta kich jak du -
szność, ka szel czy po gor sze nie to le ran cji wy sił ku upraw nia
le ka rza do mo dy fi ka cji wcze śniej szej te ra pii PO ChP.

Szcze gól ny na cisk na le ży po ło żyć na re ha bi li ta cję pul mo no -
lo gicz ną. Ze wzglę du jed nak na obo wią zu ją ce nadal ogra ni cze -
nia w do stęp no ści sta cjo nar nej re ha bi li ta cji za le ca się, by pa cjen -
ci z PO ChP pro wa dzi li re ha bi li ta cję w wa run kach do mo wych.
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Rola preparatów łączonych 
zawierających salmeterol i flutykazon – 

aktualny stan wiedzy

Ak tu al nie pre pa ra ty łą czo ne za wie ra ją ce wziew ny gli ko kor -
ty ko ste ro id w po łą cze niu z dłu go dzia ła ją cy m le kiem roz sze -
rza ją cym oskrze la sto so wa ne są za rów no w le cze niu ast my
oskrze lo wej, jak i w ob ja wo wym le cze niu prze wle kłej ob tu ra -
cyj nej cho ro by płuc. Ar ty kuł ma na ce lu syn te tycz ne pod su mo -
wa nie ak tu al ne go sta nu wie dzy na te mat wska zań do sto so wa -
nia pre pa ra tów łą czo nych za wie ra ją cych pro pio nian flu ty ka zo -
nu z sal me te ro lem z uwzglę dnie niem tech ni ki in ha la cji.

Wstęp

Pre pa ra ty za wie ra ją ce sal me te rol i flu ty ka zon są od lat
po wszech nie sto so wa ne w te ra pii pa cjen tów z ast mą
oskrze lo wą i prze wle kłą ob tu ra cyj ną cho ro bą płuc (PO ChP). 

U pa cjen tów le czo nych z po wo du ast my oskrze lo wej
w do stęp nych wy tycz nych na cisk kła dzio ny jest przede

wszy st kim na wcze sne sto so wa nie le cze nia prze ciw za pal ne -
go opar te go w więk szo ści na wziew nych gli ko kor ty ko ste ro -
i dach (wGKS). Wska za ne jest ono na wet we wcze snych,
mniej za a wan so wa nych po sta ciach ast my. Ak tu al ne wy tycz -
ne po stę po wa nia w ast mie oskrze lo wej GI NA 2021 pod -
kre śla ją, że sto so wa nie �2-mi me ty ków krót ko dzia ła ją cych
(SA BA) w mo no te ra pii jest nie ko rzy st ne, gdyż zwięk sza ry -
zy ko wy stę po wa nia cięż kich za o strzeń[1]. W ba da niach wy -
ka za no na to miast, że do łą cze nie do le cze nia za po mo cą
SABA ja kie go kol wiek wGKS znacz nie ob ni ża ry zy ko.

W ra mach stra te gii re duk cji ry zy ka wy stę po wa nia za o -
strzeń ast my oskrze lo wej ak tu al ne re ko men da cje za le ca ją
sto so wa nie le ków kon tro lu ją cych prze bieg cho ro by (pre pa -
ra ty z wGKS). Ta kie po stę po wa nie re ko men do wa ne jest za -
rów no u dzie ci, jak i u do ro słych. Pra wi dło wo do bra na te ra -
pia po win na opie rać się na sto so wa niu wGKS co dzien nie,
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The role of salmeterol and fluticasone combined medications – the current state of knowledge
Summary

Currently, combination preparations containing an inhaled glucocorticosteroid in combination with a long-acting bronchodilator are used both

in treating bronchial asthma and in the symptomatic treatment of chronic obstructive pulmonary disease. The article aims to synthetically

summarize the current state of knowledge on the indications for the use of combination preparations containing fluticasone propionate with

salmeterol, taking into account the inhalation technique.

Keywords: fluticasone, salmeterol, asthma, COPD
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a w przy pad ku ast my ła god nej do ra źnie (wów czas pre fe ro -
wa ne jest po łą cze nie z dłu go  dzia ła ją cym �2-mi me ty kiem
for mo te ro lem)[1].

Dłu go  dzia ła ją ce �2-mi me ty ki wziew ne (LA BA) ma ją za -
sto so wa nie za rów no w te ra pii ast my oskrze lo wej, jak i prze -
wle kłej ob tu ra cyj nej cho ro by płuc (PO ChP). Jed nym ze
wska zań do sto so wa nia LA BA w PO ChP są pa cjen ci z gru py
B (pa cjen ci z bar dziej na si lo ny mi ob ja wa mi, ale z mniej szą
czę sto ścią za o strzeń)[2]. Nie jed no krot nie le ki te sto su je się
łącz nie z wGKS. Na ryn ku do stęp ne są pre pa ra ty łą czo ne
za wie ra ją ce za rów no wGKS, jak i od po wie dni LA BA w jed -
nym in ha la to rze.

Udo wo dnio no gor sze prze strze ga nie za le ceń przez pa -
cjen tów w przy pad ku ko niecz no ści sto so wa nia dwóch le -
ków wziew nych osob no w po rów na niu do pre pa ra tu łą czo -
ne go za wie ra ją ce go te sa me le ki w jed nym in ha la to rze. Ta -
kie po stę po wa nie ogra ni cza po nad to ilość błę dów
po peł nia nych przez pa cjen ta i wią że się ze zmniej sze niem
czę sto ści wy ko ny wa nia po now ne go szko le nia z pra wi dło wej
tech ni ki uży cia in ha la to ra.

Ar ty kuł ma na ce lu pod su mo wa nie ak tu al nej wie dzy na
te mat le cze nia pre pa ra tem zło żo nym za wie ra ją cym sal me -
te rol i flu ty ka zon. Omówio no rów nież za ga dnie nia do ty czą -
ce tech ni ki sto so wa nia pre pa ra tów wziew nych w for mie in -
ha la to rów su che go pro szku.

Sku tecz ność flu ty ka zo nu i sal me te ro lu w le cze niu ast my
oskrze lo wej i PO ChP

Pro pio nian flu ty ka zo nu to sil nie dzia ła ją cy gli ko kor ty ko -
ste ro id sto so wa ny już od lat dzie więć dzie sią tych dwu dzie -
ste go wie ku. W swo ich wła ści wo ściach uni kal ną ce chą tej
sub stan cji jest sil ne po wi no wac two do we wnątrz ko mór ko -
we go re cep to ra gli ko kor ty ko ste ro i do we go (kil ka na ście ra zy
sil niej sze od de ksa me ta zo nu) oraz wy so ka li po fil ność. Ce chy
te wa run ku ją sil ne i dłu gie dzia ła nie te go wGKS w oskrze -
lach. Na le ży rów nież pod kre ślić, że flu ty ka zon ma bar dzo
ni ską bio do stęp ność z ja my ust nej i prze wo du po kar mo we -
go (<1%), a wchło nię ta daw ka szyb ko i w du żej mie rze łą -
czy się z biał ka mi oso cza. Ogra ni cza to czę stość wy stę po wa -
nia ogól no u stro jo wych dzia łań nie po żą da nych[3].

Po łą cze nie wGKS z LA BA jest jed ną z opcji te ra peu tycz -
nych w ast mie prze wle kłej. Pre pa ra ty łą czo ne za wie ra ją ce
w jed nym in ha la to rze oba ro dza je le ków (np. flu ty ka zon
i sal me te rol) po przez moż li wość rów no cze sne go za sto so -
wa nia zwięk sza ją sku tecz ność le cze nia ast my oskrze lo wej.
Wpły wa to nie tyl ko na po pra wę prze strze ga nia za le ceń
przez pa cjen tów (cho dzi o brak ko niecz no ści wy ko ny wa nia

2 nie za leż nych od sie bie in ha la cji), ale rów nież po przez
współ dzia ła nie na po zio mie ko mór ko wym oraz mo le ku lar -
nym. Le ki łą czo ne za wie ra ją ce wGKS z LA BA (z do dat ko -
wym uży ciem SA BA w ce lu szyb kie go zła go dze nia ob ja -
wów) są po nad to sku tecz niej sze niż wy ższe daw ki wGKS
u pa cjen tów z ast mą oskrze lo wą. Obrazują to wy ni ki kil ku
ran do mi zo wa nych ba dań. 

Sku tecz ność i bez pie czeń stwo pre pa ra tów zło żo nych
za wie ra ją cych sal me te rol i flu ty ka zon oce nia no w kil ku me -
ta a na li zach ba dań kli nicz nych[4]. Na pod sta wie du żej meta -
analizy oce nia ją cej ko rzy ści z łącz ne go sto so wa nia sal me te -
ro lu i flu ty ka zo nu u pa cjen tów z ast mą nie kon tro lo wa ną lub
czę ścio wo kon tro lo wa ną wy ka za no, że łą czo ny pre pa rat
w więk szym stop niu wpły wał na zmniej sze nie czę sto ści wy -
stę po wa nia za o strzeń w po rów na niu do podwój nej, a na -
wet 2,5-krot nej daw ki ICS[5]. 

Jed nym z ba dań, które po ka za ło wcze sną i dłu go ter mi -
no wą sku tecz ność oraz bez pie czeń stwo le cze nia po łą cze -
niem flu ty ka zo nu z sal me te ro lem cho rych na ast mę, by ło
ba da nie Ga i ning Opti mal Asth ma Con trol (GO AL)[6]. W tym
trwa ją cym 12 mie się cy ba da niu wzię ło udział po nad 3400
pa cjen tów do ro słych i mło dzie ży. Pro to kół ba da nia za kła dał
zwięk sza nie daw ki le ków aż do osią gnię cia peł nej kon tro li
cho ro by lub naj wyż szej do pu szczal nej daw ki le ku. Ba da cze
pod su mo wa li, że peł ną kon tro lę ast my moż na uzy skać
u więk sze go pro cen ta pa cjen tów sto su ją cych pre pa rat zło -
żo ny w po rów na niu do sto so wa nia flu ty ka zo nu w mo no te -
ra pii. W ba da niu tym rów no cze sne za sto so wa nie sal me te -
ro lu po zwo li ło na ogra ni cze nie daw ki sto so wa ne go flu ty ka -
zo nu przy tej sa mej sku tecz no ści le cze nia, co znacz nie
po pra wia bez pie czeń stwo far ma ko te ra pii[6]. W in nym ba da -
niu ob ser wa cyj nym na gru pie bli sko 300 pa cjen tów z ła god -
ną i umiar ko wa ną ast mą oskrze lo wą oce nia no efek tyw ność
te ra pii flu ty ka zo nem i sal me te ro lem w in ha la to rach ty pu
DPI. Ba da nie trwa ło 3 la ta, a pro to kół za kła dał ko niecz ność
mo dy fi ka cji le cze nia zgo dnie z wy tycz ny mi. Na pod sta wie
wy ni ków stwier dzo no, że czę ściej utrzy my wa nie kon tro li
cho ro by by ło moż li we w przy pad ku pa cjen tów sto su ją cych
terapię sko ja rzo ną sal me te ro lem i flu ty ka zo nem w po rów -
na niu z le ka mi sto so wa ny mi w mo no te ra pii[7]. 

Łącz ne sto so wa nie sal me te ro lu i flu ty ka zo nu po pra wia
czyn ność płuc w po rów na niu z mo no te ra pią ste ro i dem. Pa -
cjen ci tak le cze ni uzy ski wa li zna mien nie wy ższy wzrost FEV1
w po rów na niu do mo no te ra pii gli ko kor ty ko ste ro i dem[8]. In -
ne ba da nia oce nia ją ce le cze nie pre pa ra ta mi za wie ra ją cy mi
sal me te rol i flu ty ka zon w za kre sie kon tro li ast my wy ka zu ją
ko lej ne ko rzy ści. U pa cjen tów cho rych na ast mę nie sta bil ną
wy ższy od se tek pa cjen tów uzy skał i utrzy mał kon tro lę cho -
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ro by za po mo cą le cze nia sko ja rzo ne go sal me te rol/flu ty ka -
zon w po rów na niu do mo no te ra pii flu ty ka zo nem, ta kie le -
cze nie wpły nę ło rów nież na lep sze wska źni ki do ty czą ce ja -
ko ści ży cia w tej gru pie pa cjen tów[9].

Wpływ pre pa ra tów zło żo nych za wie ra ją cych sal me te rol
i flu ty ka zon na nadre ak tyw ność oskrze li

Nadre ak tyw ność oskrze li jest cha rak te ry stycz ną ce chą
dróg od de cho wych pa cjen tów z ast mą oskrze lo wą. Głów ną
przy czy ną wy stę po wa nia nadre ak tyw no ści oskrze li jest stan
za pal ny dróg od de cho wych. Typ od po wie dzi za pal nej
w ast mie za le ży od udzia łu pro fe sjo nal nych ko mórek den -
dry tycz nych pre zen tu ją cych an ty gen. Udo wo dnio no sku -
tecz ność w re duk cji nadre ak tyw no ści oskrze li przez ICS.
Jed nym z ba dań oce nia ją cych szyb kość dzia ła nia oraz czas
dzia ła nia flu ty ka zo nu na re duk cję nadre ak tyw no ści oskrze li
by ło ba da nie obej mu ją ce dwu dzie stu sze ściu pa cjen tów
z ast mą oskrze lo wą. Ba da nie oce nia ło wpływ daw ki 250 �g
flu ty ka zo nu po da wa ne go dwa ra zy dzien nie w po rów na niu
do pla ce bo na nadre ak tyw ność oskrze li oce nia ną w te ście
z hi sta mi ną. War tość daw ki hi sta mi ny, która wy wo ła ła re -
duk cję war to ści FEV1 o 15%, mie rzo no w 6, 12, 24 i 72 go -
dzi nie oraz 2, 4 i 6 ty go dni po roz po czę ciu le cze nia. Do dat -
ko wo pro wa dzo no po mia ry w 48 go dzin, 1 ty dzień oraz 
2 ty go dnie po za koń cze niu le cze nia. Ba da nie wy ka za ło
zwięk sze nie stę że nia hi sta mi ny wy ma ga nej do wy wo ła nia
skur czu oskrze li o 15% u pa cjen tów sto su ją cych flu ty ka zon,
róż ni ca sta ła się zna mien na sta ty stycz nie już po okre sie 
72 go dzin i utrzy my wa ła się aż do koń ca le cze nia. Po od sta -
wie niu pre pa ra tu za wie ra ją ce go flu ty ka zon na si le nie nadre -
ak tyw no ści oskrze li ob ser wo wa no do pie ro po 2 ty go -
dniach[10]. Ba da nie to po twier dza sto sun ko wo szyb ki efekt
dzia ła nia flu ty ka zo nu na nadre ak tyw ność okrze li, który utrzy -
mu je się dłu go, na wet po za koń cze niu le cze nia.

Do stęp na li te ra tu ra od no si się rów nież do wpły wu pre -
pa ra tu zło żo ne go za wie ra ją ce go sal me te rol i for mo te rol na
nadre ak tyw ność oskrze li. W ba da niu obej mu ją cym czter -
dzie stu sze ściu pa cjen tów z ast mą po rów ny wa no po daż al -
bu te ro lu (w daw kach 90 lub 180 �g) po da wa ne go raz
dzien nie do le ku za wie ra ją ce go sal me te rol i flu ty ka zon (po -
rów ny wa no daw ki 100/50 �g oraz 200/100 �g), a tak że do
pla ce bo. Po 5 dniach te ra pii w wy ko na nym te ście z me ta -
cho li ną za rów no sal me te rol (w sko ja rze niu z flu ty ka zo nem),
jak i al bu te rol wy ka za ły dzia ła nie ochron ne na oskrze la prze -
ja wia ją ce się prze ciw dzia ła niem skur czo wi oskrze li wy wo ła -
ne mu in ha la cją do u st ną me ta cho li ną. Wy ka za no jed nak
dłuż szy czas utrzy my wa nia się efek tu bron cho pro tek cyj ne go

(mie rzo ne go ja ko wzrost war to ści wska źni ka PC20) po za -
sto so wa niu sal me te ro lu w po rów na niu do al bu te ro lu[11]. Po -
twier dza to ko rzy st ny wpływ dzia ła nia sal me te ro lu na skurcz
oskrze li wy wo ła ny me ta cho li ną (odzwier cie dla ją cy sto pień
nadre ak tyw no ści oskrze li).

Daw ko wa nie i wska za nia do sto so wa nie pre pa ra tów 
łą czo nych za wie ra ją cych flu ty ka zon i sal me te rol

Ak tu al nie pre pa ra ty do stęp ne na ryn ku za wie ra ją ce flu ty -
ka zon i sal me te rol za re je stro wa ne są w le cze niu ast my
oskrze lo wej wy ma ga ją cej do łą cze nia do te ra pii LA BA. Są to
ci cho rzy, którzy nie uzy ska li kon tro li ast my za po mo cą
wGKS i do ra źnie sto so wa ne go SA BA. In nym wska za niem
do sto so wa nia te go po łą cze nia le ków jest PO ChP z po wta -
rza ją cy mi się za o strze nia mi w wy wia dzie u pa cjen tów,
u których utrzy mu ją się istot ne ob ja wy cho ro by po mi mo re -
gu lar ne go le cze nia le ka mi roz sze rza ją cy mi oskrze la. 

Po łą cze nie sal me te ro lu i flu ty ka zo nu w in ha la to rach su -
che go pro szku za wie ra naj czę ściej od 100 do 500 �g pro -
pio nia nu flu ty ka zo nu i 50 �g sal me te ro lu w jed nej daw ce
in ha la cyj nej. Lek moż na sto so wać już od 12. ro ku ży cia
u pa cjen tów z ast mą prze wle kłą od stop nia umiar ko wa ne -
go, stan dar do wo sto su je się go 2 ra zy dzien nie. U do ro -
słych pa cjen tów z PO ChP sto su je się pre pa ra ty za wie ra ją -
ce 500 �g flu ty ka zo nu dwa ra zy dzien nie.

Moż li we jest sto so wa nie jed nej in ha la cji dzien nie. Ma to
miej sce u cho rych wy ma ga ją cych sto so wa nia LA BA, ale
u których ob ja wy do mi nu ją w jed nej po rze dnia. Wów czas lek
sto su je się w po rze wie czor nej (w przy pad ku do mi nu ją cych
ob ja wów noc nych) lub ra no (do mi nu ją ce ob ja wy dzien ne).

Zna cze nie wy bo ru ty pu in ha la to ra w prze strze ga niu za le ceń

In ha la to ry su che go pro szku (tzw. DPI) naj czę ściej cha rak -
te ry zu ją się pro stą tech ni ką po da nia le ku, co po pra wia prze -
strze ga nie za le ceń przez pa cjen tów (com plian ce). Tech ni kę
sto so wa nia więk szo ści in ha la to rów su che go pro szku moż na
scha rak te ry zo wać w 4 kro kach: otwar cie in ha la to ra, pro ces
za ła do wa nia daw ki le ku (naj czę ściej po przez prze krę ce nie
ele men tów in ha la to ra), wła ści wa in ha la cja le ku, za mknię cie
in ha la to ra. Spo śród do stęp nych na ryn ku in ha la to rów su che -
go pro szku za wie ra ją cych flu ty ka zon i sal me te rol no wy typ
in ha la to ra Air ma ster wy róż nia się ła twiej szą tech ni ką ko rzy -
sta nia (in ha la cja w trzech kro kach). Pro ces otwar cia in ha la to -
ra jest au to ma tycz nie po łą czo ny z pro ce sem uwol nie nia
daw ki do dy szy in ha la to ra, co po zwa la upro ścić ko rzy sta nie
przez pa cjen ta. Te go ty pu uła twie nie (re duk cja jed ne go kro -
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ku w tech ni ce po da nia) zna czą co po pra wia kom fort ko rzy sta -
nia z in ha la to ra Air ma ster w po rów na niu do in ne go ty pu in -
ha la to rów do stęp nych na ryn ku. Ła twość po da nia le ków
przez pa cjen ta w trak cie ta kiej in ha la cji do dat ko wo re du ku je
ilość po ten cjal nych błę dów w trak cie in ha la cji.

Pod su mo wa nie

Pre pa ra ty zło żo ne za wie ra ją ce sal me te rol i flu ty ka zon
sta no wią jed ną z opcji te ra peu tycz nych w le cze niu ast my
oskrze lo wej i prze wle kłej ob tu ra cyj nej cho ro by płuc. Cha -
rak te ry zu ją się do brą to le ran cją, a za sto so wa nie dwóch le -
ków w jed nym in ha la to rze umoż li wia ła twe za sto so wa nie
le ków i po pra wia prze strze ga nie za le ceń przez pa cjen tów.
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