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Learning objectives
No learning objectives defined.

Card 1: Pierwsze dolegliwości
Info Text

Pan Marek Mazur ma 35 lat. Od kilku miesięcy niepokoi go dolegliwość, która nigdy
wcześniej mu nie dokuczała - uczucie krótkiego, ciężkiego oddechu i bliżej
nieokreślonego dyskomfortu w klatce piersiowej, który pojawia się okresowo.
Początkowo bagatelizował objawy, ale kiedy zaczęły pojawiać się coraz częściej
postanowił zgłosić się do swojego lekarza POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej).
Pan Marek nie chorował poważnie od czasów dzieciństwa, dwa razy w tygodniu gra
w koszykówkę z kolegami z pracy i zanim pojawiły się pierwsze dolegliwości
oddechowe, miał poczucie pełnego zdrowia.

Question

O co, jako lekarz rodzinny, powinieneś zapytać w wywiadzie?
Jeżeli masz wątpliwości, przeczytaj radę Eksperta.

Multiple Choice Answer:
:
A: X charakter dolegliwości (napadowe czy przewlekłe)
B: X palenie papierosów
C: X bóle zamostkowe
D: X objawy towarzyszące ciężkiemu oddechowi

Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Im pełniejszy wywiad przeprowadzisz z
Pacjentem, tym łatwiej będzie Ci zdiagnozować schorzenie. Jeżeli nie przeczytałeś
jeszcze wyjaśnienia Eksperta - zrób to teraz!

Expert Comment

Diagnostyka tak subiektywnego objawu jak "krótki, ciężki oddech i nieokreślony
dyskomfort w klatce piersiowej" opiera się na wywiadzie, który musi ukierunkować
dalsze postępowanie. Zgłaszane przez Pana Marka dolegliwości odpowiadają w
pierwszej kolejności duszności.
Przyczyn duszności jest bardzo wiele, począwszy od zatoru tętnicy płucnej, aż do
duszności psychogennej, dlatego wstępna informacja o ich napadowym lub
przewlekłym charakterze znacznie zawęża zakres diagnostyki - niestety chorzy często
nie potrafią jasno określić tej cechy opisywanego objawu.
Palenie papierosów jest pospolitym czynnikiem ryzyka chorób nowotworowych
(także raka płuc) oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) - oba stany
mogą powodować duszności i stanowią poważne obciążenie zdrowotne pacjenta.
Pacjenta zgłaszającego duszność należy zapytać o narażenie na dym tytoniowy czynne i bierne, aktualne i w przeszłości.
Marek jest wprawdzie stosunkowo młodym człowiekiem, ale już w jego wieku zdarza
się choroba niedokrwienna serca w przebiegu miażdżycy tętnic wieńcowych, zatem
pytanie o bóle zamostkowe charakterystyczne dla incydentów wieńcowych jest
uzasadnione, szczególnie wobec podawanego przez pacjenta "nieokreślonego
dyskomfortu w klatce piersiowej".
Z pewnością należy zapytać o wszelkie okoliczności i objawy towarzyszące
"ciężkiemu" oddechowi. Odpowiedź często ma decydujące znaczenie w dalszej
diagnostyce i rozpoznaniu przyczyny dolegliwości.
Lekarz powinien oczywiście zapytać jeszcze o wiele innych, nie wymienionych w
pytaniu zagadnień, jak wywiad rodzinny, przebyte schorzenia, choroby i dolegliwości
współistniejące. Stanowi to przedmiot nauczania propedeutyki medycyny.
Ty, jako lekarz rodzinny Pana Marka, znasz już trochę swojego podopiecznego.

Card 2: Wywiad lekarski
Info Text

Po rozmowie z Pacjentem dowiadujesz się, że duszności nie są stałe, ale pojawiają
się napadowo - początkowo występowały nie częściej niż raz na dwa tygodnie, ale od
miesiąca nawet 2-3 razy w tygodniu i trwają do 3 godzin.
Pan Marek nie kojarzy ich z jednym konkretnym czynnikiem wywołującym.
Duszności zdarzały się w pracy (konserwacja i naprawa sieci komputerowej w dużej
firmie) i w domu (szczególnie rano lub nad ranem), ale także w czasie wolnym,
podczas meczów koszykówki z kolegami. Nie zaobserwował żadnych dodatkowych
objawów towarzyszących swojemu "ciężkiemu" oddechowi, ale zapytany wprost
przez lekarza o występowanie świstów lub "grania" w klatce piersiowej potwierdził,
że kilka razy rzeczywiście wystąpiły one podczas napadu duszności.
Pacjent nigdy nie palił papierosów, nie był też biernym palaczem. Nie ma żadnych
typowych cech choroby wieńcowej w badaniu podmiotowym - podawany przez niego
dyskomfort w klatce piersiowej nie ma charakteru ucisku, dławienia lub gniecenia w
okolicy zamostkowej, nie wykazuje typowego promieniowania do szyi, żuchwy,
nadbrzusza lub lewego ramienia.

Question

Wybierz najtrafniejsze wnioski wysunięte po zebraniu wywiadu

Multiple Choice Answer:
:
A: X choroba niedokrwienna serca jest mało prawdopodobnym rozpoznaniem
B: O można wykluczyć POChP i guz nowotworowy płuca
C: X objawy wskazują na astmę oskrzelową
D: O nie można na tym etapie sugerować żadnego rozpoznania, ponieważ mamy zbyt mało informacji

Dowiedzieliśmy się o występowaniu u Pana Marka kilku bardzo charakterystycznych
cech duszności astmatycznej: napadowość, towarzyszenie świstów lub "grania" w
klatce piersiowej, samoistne ustępowanie (jeśli choroba nie jest bardzo
zaawansowana) i występowanie objawów nad ranem. Te dane silnie wskazują na

astmę oskrzelową (odp. C), ale nie pozwalają jeszcze na postawienie takiego
rozpoznania.
Choroba niedokrwienna serca jest mało prawdopodobna (odp. A), chociaż pojawianie
się objawów w trakcie zwiększonego wysiłku fizycznego (podczas meczów
koszykówki) może mieć miejsce w tym schorzeniu.
Oczywiście na podstawie samego wywiadu, bez dalszych badań, nie można
wykluczyć POChP i guza płuca.

Card 3: Badanie fizykalne
Info Text

Przeprowadziłeś rutynowe badanie fizykalne - osłuchanie klatki piersiowej w rzucie
serca i nad polami płucnymi, zmierzenie ciśnienia tętniczego, obejrzenie jamy ustnej i
gardła, zbadanie drożności nosa, ocena stanu skóry i obwodowych węzłów chłonnych.
Osłuchowo nad polami płucnymi szmer pęcherzykowy symetryczny, tony serca
miarowe, prawidłowo akcentowane o częstości 72/min.
Ciśnienie tętnicze 120/80.
Śluzówka jamy ustnej i gardła bladoróżowa, migdałki niepowiększone.
Nos: umiarkowanie ograniczona drożność.
Skóra bez wykwitów patologicznych, prawidłowo napięta.
Tarczyca niepowiększona.
Obwodowe węzły chłonne niepowiększone.

Question

Czy wyniki badania fizykalnego są prawidłowe?

Multiple Choice Answer:
:
A: X Brak odchyleń, poza upośledzoną drożnością przewodów nosowych
B: O Ciśnienie krwi jest podwyższone
C: O Szmery osłuchowe nad polami płucnymi są nieprawidłowe
D: O Wynik badania wskazuje na zapalenie gardła

W badaniu fizykalnym nie stwierdziłeś żadnych odchyleń od stanu prawidłowego
(odp. A).
Szmer osłuchowe nad polami płucnymi są prawidłowe (do C), a ciśnienie krwi w
normie (do B). Warto pamiętać, że w zaawansowanej fazie astmy utrzymują się
symetryczne świsty nad polami płucnymi. Natomiast w lżejszych przypadkach świsty
pojawiają się w trakcie napadu duszności i zaostrzenia. Dlatego najczęściej u
astmatyka badanego podczas planowej wizyty lekarskiej nie stwierdza się zmian
osłuchowych. Niekiedy można wysłuchać pojedyncze świsty wydechowe podczas
osłuchiwania przy natężonym wydechu.
Brak objawów zapalenia gardła (brak zaczerwienionego gardła i powiększonych
migdałów, do D). Objawy te są dość częste, ale nie wiążą się one bezpośrednio z
symptomatologią przedstawioną we wcześniejszych kartach.
Stwierdziłeś także umiarkowane ograniczenie drożności przewodów nosowych.
Pacjent nie powiedział o tym w czasie wywiadu, ponieważ był tak przyzwyczajony od
lat do tej dolegliwości, że praktycznie przestał ją zauważać.

Card 4: Badania pomocnicze
Info Text

Zleciłeś wykonanie podstawowych badań diagnostycznych: elektrokardiogram
spoczynkowy, rutynowe zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej i morfologia krwi
obwodowej z rozmazem.
W ekg nie obserwowano odchyleń od zapisu prawidłowego.
Obejrzyj obok zdjęcie rtg klatki piersiowej Pacjenta.
Spróbuj samodzielnie je opisać, a następnie przeczytaj opis Eksperta.
Obejrzyj też wyniki badań laboratoryjnych zamieszczone obok.

Question

W morfologii krwi obwodowej i rtg klatki piersiowej stwierdzono:

Multiple Choice Answer:
:
A: X rtg klatki piersiowej w granicach normy
B: X wskaźniki podstawowe morfologii w granicach normy, w rozmazie mierna eozynofilia
C: O cechy łagodnego rozdęcia płuc w rtg klatki piersiowej
D: O w morfologii krwi obwodowej leukocytoza, przy obrazie odsetkowym pozostającym w granicach
normy

Obraz rtg Pacjenta jest prawidłowy (odp. A). Zdjęcie rtg klatki piersiowej w okresie
bezobjawowym jest zwykle prawidłowe. Wspomniane cechy rozdęcia mogą wystąpić
w ostrym napadzie astmatycznym, jednak zdjęcie, o które pytamy zostało wykonane
w trybie planowego badania. Podczas zaostrzenia astmy na podłożu infekcyjnego
zapalenia dolnych dróg oddechowych (zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc) w rtg mogą
występować zmiany charakterystyczne dla tych jednostek chorobowych.
Morfologia krwi obwodowej w okresie bezobjawowym jest zwykle również
prawidłowa. Leukocytozy można się spodziewać w trakcie aktywnej infekcji
bakteryjnej, umiarkowana eozynofilia w obrazie odsetkowym występuje m.in. w
alergii atopowej i infestacjach pasożytniczych.
Dotychczas poznany obraz kliniczny dolegliwości Pana Marka sugeruje raczej
możliwość obecności eozynofilii (odp. B) w przebiegu astmy alergicznej, niż
podwyższonej leukocytozy.

Card Main Multimedia

Rtg klatki piersiowej Pana Marka Mazura

Card Main Multimedia

Wydruk wyniku badania morfologii krwi

Expert Comment

Opis rtg klatki piersiowej Pacjenta:
Płuca i sylwetka serca prawidłowe. Śródpiersie nieposzerzone. Łagodne prawostronne
skrzywienie kręgosłupa piersiowego.

Card 5: Wizyta u alergologa
Info Text

Jako lekarz pierwszego kontaktu, na podstawie zebranego wywiadu i dotychczas
przeprowadzonych badań, postawiłeś wstępne rozpoznanie astmy oskrzelowej i
alergicznego nieżytu nosa. Zdecydowałeś o skierowaniu Pacjenta do specjalistycznej
poradni alergologicznej celem dalszej diagnostyki i leczenia.
Szczegółowy wywiad specjalistyczny ujawnił, że u Pana Marka pierwsze epizody
duszności występowały już w wieku szkolnym, później przez wiele lat nie miał
żadnych dolegliwości poza stałym "zatkaniem" nosa, na które przestał zwracać

uwagę. Pan Marek zapytany wprost o czynniki prowokujące objawy powiązał napady
duszności z konserwacją i czyszczeniem zakurzonych części obudowy komputerów i
ich okablowania w swojej pracy, epizod duszności zdarzył mu się też przy trzepaniu
dywanu.

Question

Jakie czynniki mogą wyzwalać napady i zaostrzenia astmy oskrzelowej?

Multiple Choice Answer:
:
A: X ekspozycja na alergen, w przypadku astmy alergicznej
B: X dym tytoniowy
C: X wysiłek fizyczny
D: X infekcja dróg oddechowych

Z informacji uzyskanych z wywiadu alergologicznego wynika, że Pan Marek jest
prawdopodobnie uczulony na roztocza kurzu domowego. Kontakt z zakurzonymi
przedmiotami nasila lub wywołuje u niego objawy, także blokada nosa jest
charakterystyczna dla alergicznego nieżytu nosa powodowanego przez roztocza
(odp.A).
Pamiętaj, że duszności u Pana Marka pojawiały się też przy grze w koszykówkę.
Wysiłek fizyczny to kolejny czynnik mogący wyzwolić duszność (odp. C). W tym
wypadku dodatkową rolę mogą odgrywać także kurz, często występujący w
większych ilościach w szatniach i na salach gimnastycznych, takich jak ta, którą
wynajmuje Pan Marek z kolegami do gry w koszykówkę.
Dym tytoniowy to przykład substancji drażniącej wziewnie (odp. B). W astmie
oskrzelowej występuje tzw. nadreaktywność oskrzeli, co oznacza, że mogą one
reagować skurczem na działanie nieswoistych bodźców drażniących jak dym, pyły,
zanieczyszczenia powietrza, zimne powietrze, czy mgła.
O roli infekcji dróg oddechowych wspominaliśmy już omawiając rtg klatki
piersiowej. Zapalenie oskrzeli, płuc, a nawet zwykłe przeziębienie u chorego z astmą
może kończyć się poważnym zaostrzeniem choroby podstawowej (odp. D).

Card 6: Potwierdzenie rozpoznania
Info Text

Wykonane podczas pierwszej wizyty u alergologa badanie spirometryczne nie
wykazuje zaburzeń wentylacji.
Na fotografii obok możesz obejrzeć głowicę spirometryczną (najważniejsza część
każdego spirometru, w której dokonywany jest pomiar ilości powietrza
przepływającego w jednostce czasu), ustnik i klips zakładany na nos pacjenta podczas
badania spirometrycznego.

Question

Jakie kolejne badania należy wykonać, aby potwierdzić rozpoznanie astmy
oskrzelowej?

Multiple Choice Answer:
:
A: O test wziewnej prowokacji z alergenem
B: X monitorowanie PEF (szczytowy przepływ wydechowy)
C: O bodyplatyzmografię
D: X test nieswoistej nadreaktywności oskrzeli

do A: Test wziewnej prowokacji z alergenem jest pracochłonny, wymaga
hospitalizacji pacjenta i nie jest konieczny do ustalenia rozpoznania astmy
oskrzelowej. Służy przede wszystkim potwierdzeniu związku przyczynowoskutkowego pomiędzy czynnikiem uczulającym a objawami, często stosowany w
diagnostyce astmy zawodowej.
do B: Monitorowanie PEF (peak expiratory flow) pozwala na uchwycenie
zwiększonej dobowej zmienności wskaźnika PEF, co jest charakterystyczne dla
astmy oskrzelowej.
do C: Bodyplatyzmografia nie ma zastosowania jako badanie pierwszego rzutu w
diagnostyce astmy oskrzelowej, może być przydatne do stwierdzenia obturacji w

przypadku pacjentów, u których nie można wykonać spirometrii, ale najczęściej służy
do potwierdzenia niewydolności wentylacyjnej o charakterze restrykcji.
do D: Test nieswoistej nadreaktywności oskrzeli jest uzupełnieniem lub alternatywą
dla monitoringu PEF. Jego ujemny wynik praktycznie wyklucza astmę oskrzelową.

Card Main Multimedia

Glowica spirometryczna, ustnik i klips na nos uzywane do badania spirometrycznego

Card 7: Monitoring PEF
Info Text

Zlecono Panu Markowi wykonanie monitorowania PEF. Przeczytaj wyjaśnienie
Eksperta dotyczące wykonywania tego pomiaru.
Obejrzyj zapis pomiarów PEF wykonany przez Pacjenta w trakcie tygodnia pracy
(rycina 1.) oraz podczas kilku dni urlopu, który spędził z rodziną (rycina 2.).

Question

Oceń zapis monitoringu PEF na obu rycinach.
W razie wątpliwości przeczytaj wyjaśnienia Eksperta.

Multiple Choice Answer:
:
A: O oba zapisy nie różnią się istotnie
B: X zapis 1. cechuje się większą zmiennością PEF
C: O zapis 2. cechuje się większą zmiennością PEF
D: X średnie wartości PEF są wyższe na zapisie 2.

Monitorowanie PEF dostarcza istotnych informacji o stanie oskrzeli w okresie
obserwacji. W astmie zmienna obturacja oskrzeli znajduje odzwierciedlenie w
zwiększonej dobowej zmienności wskaźnika PEF (>20%). Zaobserwowałeś to na
rycinie 1 (zapis z tygodnia pracy) - odp. B.
Obniżony PEF, zmierzony podczas napadu astmatycznego (który rzadko występuje
akurat w trakcie planowej wizyty u lekarza) pozwala na obiektywne wykazanie, że
duszność jest związana ze skurczem oskrzeli. W dni wolne od ekspozycji na alergen
wartości PEF są zwykle lepsze, a zmienność wskaźnika mniejsza. Zaobserwowałeś
to na rycinie 2 - odp. D.

Card Main Multimedia

Ryc. 1. Zapis pomiarow PEF Pacjenta w trakcie tygodnia pracy.

Card Main Multimedia

Ryc. 2. Zapis pomiarow PEF Pacjenta w trakcie urlopu.

Expert Comment

Obejrzyj pikflometr na fotografii.
Zastanów się, jak wytłumaczyłbyś pacjentowi sposób jego użycia?
Porównaj swoją odpowiedź z odpowiedzią Eksperta.

Hyperlink (internal)

Pikflometr (do pomiarow PEF)

Hyperlink (internal)

Card 8: Test nadreaktywności oskrzeli
Info Text

Pacjentowi zlecono także wykonanie testu nieswoistej nadreaktywności oskrzeli.
Przeanalizuj zapis zmian FEV1 podczas testu nieswoistej nadreaktywności oskrzeli u
Pana Marka na wykresie obok. Przeanalizuj również wartości liczbowe w tabeli.

Question

Zinterpretuj wynik testu.

Multiple Choice Answer:
:
A: O Wynik testu jest ujemny (brak nadreaktywności oskrzeli)
B: X Wynik testu jest dodatni (nadreaktywność oskrzeli jest obecna)
C: O Wynik testu wyklucza astmę oskrzelową
D: O Wynik testu pozwala na rozpoznanie astmy oskrzelowej, niezależnie od innych danych klinicznych

Podczas testu nadreaktywności oskrzeli u Marka, FEV1 w czwartej fazie spadło o
ponad 20% względem wartości wyjściowej, dokładnie o 42%. Wynik testu jest
zatem dodatni, co pozwala rozpoznać astmę u naszego pacjenta (odp B).
Do testu wykorzystuje się metacholinę, histaminę, adenozynę i inne nieswoiste
spazmogeny, które podaje się wziewnie we wzrastających dawkach. U osób z obecną
nadreaktywnością oskrzeli wywołują one obturację dolnych dróg oddechowych.
Nadreaktywność oskrzeli jest typową cechą astmy, ale występuje też np. u palaczy
papierosów, w POChP, czy po zapaleniu oskrzeli, dlatego dodatni wynik testu
nadreaktywności pozwala na rozpoznanie astmy jedynie przy współistnieniu innych
danych klinicznych przemawiających za taką diagnozą (por. odp. D). Ujemny wynik
testu nadreaktywności z ma wysoką wartość predykcji ujemnej, tzn. z dużą trafnością
pozwala na wykluczenie astmy oskrzelowej.

Card Main Multimedia

Wyniki testu nieswoistej nadreaktywnosci oskrzeli

Card Main Multimedia

Wynik testu nieswoistej nadreaktywnosci oskrzeli

Card 9: Różnicowanie
Info Text

Wiodącym objawem astmy są napady duszności. Tak jest również w przypadku Pana
Marka. Duszność to jednak symptom mało charakterystyczny i występujący w wielu
schorzeniach. Nawet rozpoznanie jednego z nich nie oznacza, że nie zetkniemy się z
koicydencją dwóch lub więcej przyczyn duszności u jednego chorego.

Question

Jakie inne przyczyny duszności należałoby uwzględnić w diagnostyce różnicowej,
znając dotychczasowe wyniki badań dodatkowych, badania podmiotowego i
przedmiotowego u Pacjenta?

Multiple Choice Answer:
:
A: O anemia
B: O niewydolność krążenia
C: O guz lub ciało obce w drogach oddechowych
D: X zatorowość płucna

do A i B: W anemii i niewydolności krążenia duszność ma raczej charakter
przewlekły niż napadowy, zresztą morfologia krwi obwodowej nie wykazała
niedokrwistości. Sportowa aktywność i wiek Pana Marka także nie kierują naszej
uwagi w stronę niewydolności krążenia jako ewentualnej przyczyny dolegliwości,
chociaż jest ona bardzo częsta u osób starszych. Inne przyczyny przewlekłej
duszności to choroby śródmiąższowe płuc, POChP, choroby układu nerwowomięśniowego.
do C: Obecność guza lub ciała obcego zostałaby stwierdzona na wykonanym już u
lekarza rodzinnego zdjęciu rtg. Należy je wykonywać u każdego chorego z astmą,
żeby nie przeoczyć poważnych zmian morfologicznych w klatce piersiowej skupiając się wyłącznie na leczeniu astmy oskrzelowej.
do D: Spośród proponowanych odpowiedzi "zatorowość płucna" jest najlepsza warto przypomnieć sobie czynniki ryzyka żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej i
zapytać o nie pacjenta z podejrzeniem astmy, szczególnie podczas zaostrzenia.
Przykłady innych jednostek chorobowych przebiegających z uczuciem duszności to
dysfunkcja strun głosowych, rozstrzenie oskrzeli, zakażenia układu
oddechowego, czy odma opłucnowa.

Card 10: Skórne testy punktowe
Info Text

Po potwierdzeniu rozpoznania choroby należy zweryfikować również jej etiologię.
Wywiad zasugerował, że Pan Marek jest uczulony na roztocza kurzu domowego.
Żeby to sprawdzić zlecasz wykonanie skórnych testów punktowych z pospolitymi
alergenami wziewnymi.
W testach stwierdzono silnie dodatnie odczyny z roztoczami kurzu domowego
(Dermatophagoides pteronyssinus) i roztoczami mącznymi (Dermatophagoides
farinae) oraz dodatni odczyn z alergenami traw i naskórka kota.
Testy z innymi pospolitymi alergenami wziewnymi (pyłek drzew, chwastów,
zarodniki pleśni, naskórek psa, pierze) były ujemne.

Question

Zinterpretuj te wyniki

Multiple Choice Answer:
:
A: X Pan Marek jest uczulony na alergeny roztoczy kurzu domowego, kota i traw
B: O alergeny (roztocza, kot, trawy) są przyczyną dolegliwości Pacjenta
C: O dodatni wynik testu z wyciągiem alergenu naskórka kota nie ma znaczenia klinicznego
D: X dodatni wynik testu z wyciągiem mieszanki alergenów traw nie ma znaczenia klinicznego

Testy potwierdziły podejrzenie z wywiadu - dodatni odczyn z roztoczami kurzu
domowego. Alergeny roztoczy mącznych wykazują silną krzyżową reaktywność z
Dermatophagoides pteronyssinus i stąd zapewne dodatni odczyn także w tym teście.
Alergeny kota są podobnie wszechobecne jak alergeny roztoczowe, występują nie
tylko w mieszkaniach, w których przebywa kot, ale także w miejscach publicznych szkołach, środkach transportu, pasażach handlowych itp. Nie można wykluczyć ich
roli przyczynowej w dolegliwościach Pana Marka.
Dodatni wynik testu punktowego oznacza uczulenie (odp. A), ale nie zawsze
manifestuje się ono objawami klinicznymi i tak jest u Pana Marka w przypadku testu
z trawami (odp. D). Pamiętajmy, że nasza diagnostyka rozpoczęła się jesienią, a trawy
kwitną i uczulają w naszym klimacie od maja do lipca.

Hyperlink (internal)

Dermatophagoides pteronyssinus (zrodlo: Wikipedia). Pamietaj, ze uczula nie sam pajeczak, ale jego
male odchody (kuleczki fekalne).

Card 11: Współpraca z chorym
Info Text

Najwyższy czas rozpocząć skuteczne leczenie. W przewlekłych chorobach, jak astma
ogromne znaczenie ma edukacja chorych. Zrozumienie istoty choroby motywuje
pacjenta do regularnego stosowania leków i ułatwia radzenie sobie w sytuacjach
szczególnych, jak nagłe zaostrzenia lub niespodziewana ekspozycja na alergen.

Question

Co Pan Marek powinien wiedzieć zanim wyjdzie z gabinetu alergologa?

Multiple Choice Answer:
:
A: X jak posługiwać się inhalatorami z przepisanymi lekami wziewnymi
B: X jak unikać alergenów roztoczowych
C: X jak postępować w zaostrzeniu choroby
D: X jakie nieswoiste czynniki mogą nasilić jego objawy

Wszystkie wymienione składowe postępowania są ważne i nie można wykluczać
żadnej z nich.
Istnieje wiele rodzajów inhalatorów
(przykłady: zdjęcie 1 - "dysk", zdjęcie 2 - "turbuhaler").
Chorzy powinni umieć skutecznie pobrać lek ze swojego inhalatora.
Unikanie alergenów roztoczowych to trudny i obszerny temat - na pewno należy
wyeliminować rezerwuary kurzu z pomieszczeń mieszkalnych chorego (koce,
zasłony, dywany itp.).
Pacjent powinien wiedzieć, jakie leki przyjąć dodatkowo w razie zaostrzenia - jeszcze
zanim dotrze do swojego lekarza. Powinien też zostać pouczony o czynnikach
mogących spowodować zaostrzenie, poza alergenem i infekcją dróg oddechowych, w
komentarzu do pierwszej wizyty Marka u alergologa wymieniliśmy już: dym
tytoniowy, pyły, zanieczyszczenia powietrza, zimne powietrze i mgłę.
Najlepiej, jeśli pacjent otrzymuje wszelkie instrukcje w formie pisemnej.

Hyperlink (internal)

Hyperlink (internal)

Card 12: Farmakoterapia
Info Text

Objawy Pana Marka wymagają podjęcia regularnego leczenia. Jako lekarz rodzinny
zaleciłeś już ceteryzynę w tabletkach, która ma złagodzić dolegliwości ze strony nosa,
ale trzeba także włączyć leczenie przeciwastmatyczne.
Wiesz już, że objawy występują 2-3 razy w tygodniu i czasem zakłócają panu
Markowi normalną aktywność życiową, chociaż wartości spirometrii pozostają w
zakresie normy.

Question

Jakie leki zaproponowałbyś jeszcze Pacjentowi?

Multiple Choice Answer:
:
A: X KS wziewny
B: O metyloksantyny
C: O beta-mimetyk długodziałający
D: X beta-mimetyk krótkodziałąjący

Stopień ciężkości choroby u Pana Marka można zakwalifikować jako astmę
przewlekłą łagodną. Jak w każdym przypadku astmy chory otrzymuje
krótkodziałający beta-mimetyk (np. salbutamol), do doraźnego stosowania (odp.
D). Należy także dołączyć lek przeciwzapalny do regularnego stosowania kortykosteroid wziewny albo lek przeciwleukotrienowy (odp. A).

Card 13: Działania niepożądane KS
Info Text

Pan Marek otrzymał salbutamol i budesonid w inhalatorze proszkowym typu
turbuhaler w dawce 400 mikrogramów/dobę.
Przy wizycie kontrolnej po 3 miesiącach usłyszałeś Pacjenta, że objawy
zdecydowanie się zmniejszyły. W ostatnim miesiącu salbutamol był potrzebny tylko 2
razy - przy większym wysiłku fizycznym, za to pojawił się nowy kłopot
spowodowany stosowaniem wziewnego steroidu.

Question

Jak myślisz, o jakie dolegliwości może chodzić?

Multiple Choice Answer:
:
A: O wzrost ciśnienia tętniczego krwi
B: X grzybicze zakażenie śluzówki jamy ustnej
C: O podwyższona glikemia
D: X chrypka

Wziewny budesonid w dawce stosowanej przez Pacjenta praktycznie nie wywołuje
ogólnoustrojowych działań niepożądanych typowych dla steroidów podawanych
systemowo (obraz kliniczny zespołu Cushinga). Zdarzają się natomiast miejscowe
działania niepożądane wymienione w punktach B (tzw. pleśniawki) i D. Dlatego
chorzy otrzymują zalecenie płukania ust po każdorazowej inhalacji wziewnego
kortykosteroidu, co ma zapobiec osadzaniu się cząstek leku w jamie ustnej i gardle.
Pan Marek niestety o tym zapomniał. Zaproponowałeś zmianę budesonidu na
cyklezonid, nowy rodzaj wziewnego kortykosteroidu, który jest aktywowany do
postaci czynnej dopiero w oskrzelach dzięki czemu unikamy ryzyka miejscowych
działań niepożądanych na wcześniejszych odcinkach dróg oddechowych.
Rzeczywiście zmiana leku spowodowała ustąpienie zgłaszanych wcześniej
dolegliwości.

Card 14: Zaostrzenie objawów
Info Text

Kolejna wizyta Pana Marka odbyła się w trybie pilnym, a jej powodem było silne
zaostrzenie duszności, które nie ustępowało pomimo dodatkowych dawek
salbutamolu. Napad rozpoczął się w czasie przedświątecznych porządków na strychu i
niewątpliwe był wywołany dużą ekspozycją na kurz, ale poza tym Pan Marek poczuł
się ostatnio na tyle dobrze, że postanowił zrezygnować z codziennego przyjmowania
kortykosteroidu.
Podczas badania nad polami płucnymi słyszalne były liczne furczenia, faza
wydechowa była wyraźnie wydłużona, a świsty słyszalne były nawet bez stetoskopu.
Pacjenta skierowano na Dzienny Ośrodek Leczenia, gdzie otrzymał trzykrotnie
nebulizacje salbutamolu, włączono kortykosteroidy ogólnie.
Obejrzyj wynik spirometrii Marka przed (B1) i 4 godziny po (B2) zastosowanym
leczeniu.

Question

W pierwszej spirometrii (B1) występują cechy obturacji oskrzeli, a w drugiej
(B2) wskaźniki wentylacyjne wróciły do normy. Oceń poprawność obu tych
stwierdzeń.

Multiple Choice Answer:
:
A: O Oba stwierdzenia są prawdziwe
B: O Oba stwierdzenia są fałszywe
C: X Pierwsze stwierdzenie jest prawdziwe, a drugie fałszywe
D: O Pierwsze stwierdzenie jest fałszywe, a drugie prawdziwe

Niepotrzebne odstawienie leków połączone z pojawieniem się dodatkowych
czynników wyzwalających lub nasilających objawy to częsty powód zaostrzenia
astmy, dlatego warto jeszcze raz podkreślić rolę edukacji pacjenta w tej chorobie.
Oczywiście w obu zapisach spirometrii widać zmiany obturacyjne. Po
zastosowanym leczeniu istotnie nastąpiła poprawa (FEV1 wzrosło o 30% względem
wartości wyjściowej), ale wskaźniki nie powróciły do normy.

Card Main Multimedia

Card 15: Rokowanie i dalsze postępowanie
Info Text

Po ostatnim zaostrzeniu Pan Marek zainteresował się dalszym możliwym rozwojem
swojej choroby i sposobami jej leczenia przyczynowego.

Question

Rokowanie w przypadku Pana Marka jest dobre, ale konieczne jest
natychmiastowe rozpoczęcie swoistej immunoterapii (odczulania) na roztocza
kurzu domowego.

Multiple Choice Answer:
:
A: O Oba stwierdzenia są prawdziwe
B: O Oba stwierdzenia są fałszywe
C: X Pierwsze stwierdzenie jest prawdziwe, a drugie fałszywe
D: O Pierwsze stwierdzenie jest fałszywe, a drugie prawdziwe

Rzeczywiście rokowanie u Pana Marka jest dobre, pod warunkiem kontynuacji
odpowiedniego leczenia astmy stosowanego regularnie. Kwestia swoistej
immunoterapii pozostaje u Twojego Pacjenta otwarta - lekarz prowadzący musi
mieć przekonanie, że Marek podejmie współpracę konieczną do prowadzenia tej
kilkuletniej terapii wymagającej zaangażowania chorego. Na pewno nie można jej
rozpocząć tuż po ciężkim zaostrzeniu astmy.

Card 16: Zakończenie
Info Text

Dziękujemy Ci za rozwiązanie przypadku alergologicznego!
Dodatkowe informacje dotyczące astmy oskrzelowej znajdziesz:

•

•
•

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa
Chorób Płuc dotyczące postępowania w astmie oskrzelowej. Wyd. II. Raport
panelu ekspertów. Warszawa 2008.
"Choroby dróg oddechowych" w "Choroby wewnętrzne" pod red. A.
Szczeklika, Kraków 2005
www.ginasthma.com

cel przypadku:
Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami związanymi z symptomatologią,
diagnostyką, rozpoznawaniem, różnicowaniem i postępowaniem terapeutycznym w
astmie oskrzelowej IgE-zależnej.
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