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1 WSTĘP 

1.1 Definicja astmy 

Słowo asthma (άσθμα) jest greckim rzeczowni-
kiem, wywodzącym się od czasownika aazein 
(αάζειν), który oznacza wydychanie powietrza 
z otwartymi ustami, dyszenie. Po raz pierwszy 
pojawiło się ok. 2700 lat temu w „Iliadzie” 
Homera [27]. Z kolei w 450 r. p.n.e. Hipokrates 
jako pierwszy użył go na określenie stanu 
medycznego. Hipokrates sądził, że ataki zwią-
zane z astmą są charakterystyczne dla takich 
profesji, jak: krawiectwo, wędkarstwo czy 
hutnictwo.  

Sześćset lat później Galen, pisząc o astmie, 
spostrzegł, że chorobę wywołuje częściowa lub 
całkowita obturacja dróg oddechowych. W 1190 
r.n.e. Moses Maimonides, wpływowy średnio-
wieczny rabin, filozof i lekarz, napisał pierwszy 
traktat o astmie, opisując jej diagnostykę i lecze-
nie [33]. W XVII wieku włoski lekarz Bernar-
dino Ramazzini odkrył związek pomiędzy astmą 
a pyłami organicznymi. Użycie w leczeniu astmy 
leków rozkurczających oskrzela rozpoczęło się 
w 1900 r. [37], a komponentę zapalną choroby 
uznano w latach sześćdziesiątych XX wieku [34].  

Współczesna definicja, sformułowana przez 
grupę ekspertów National Heart, Lung, and 
Blood Institute, określa astmę jako przewlekłą 
zapalną chorobę dróg oddechowych, w której 
uczestniczy szereg komórek – szczególnie mas-
tocyty, eozynofile, limfocyty T, makrofagi, 
neutrofile i komórki nabłonkowe. U osób podat-
nych zapalenie to jest przyczyną nawracających 
świstów, braku powietrza, ucisku w klatce pier-
siowej i kaszlu, szczególnie w nocy i wczesnym 
rankiem. Objawy te związane są zwykle 

z uogólnionym, choć zmiennym ograniczeniem 
przepływu powietrza w drogach oddechowych, 
które może być częściowo odwracalne, spon-
tanicznie lub pod wpływem leczenia. Zapalenie 
to wywołuje również zjawisko nadreaktywności 
oskrzeli na różnorodne bodźce [3]. 

1.2 Miary kontroli astmy stosowane 
w literaturze 

Zalecenia National Asthma Education and Pre-
vention Program z 1997 roku wprowadziły czte-
rostopniową skalę ciężkości astmy: sporadycz-
ną/epizodyczną, przewlekłą lekką, przewlekłą 
umiarkowaną i przewlekłą ciężką [3]. Klasyfi-
kacji tej można dokonać jednak jedynie przed 
włączeniem leczenia. Także ocenianie choroby 
według ciężkości może sugerować, że jest to ce-
cha niezmienna i niepoddająca się terapii. Cięż-
kość astmy jest jednak pojęciem szerszym, 
zawierającym w sobie nie tylko zaawansowanie 
samej choroby, ale także stopień odpowiedzi na 
leczenie [42].  

Uważa się, że ciężkość astmy może być indy-
widualną cechą każdego pacjenta i podlega jedy-
nie powolnym zmianom w czasie, a stopień 
kontroli, w rozumieniu panowania nad chorobą, 
określa aktualny stan choroby i dla odmiany 
może ulegać znacznym fluktuacjom w krótkich 
odstępach czasowych [12].  

Choć miary ciężkości i kontroli astmy są do 
pewnego stopnia ze sobą powiązane, pojęcia te 
opisują zasadniczo różne aspekty choroby. 
Przykładowo pacjent z astmą przewlekłą lekką, 
która daje się stosunkowo łatwo opanować, 
może w trakcie okresowych zaostrzeń mieć niski 
poziom kontroli. Z kolei pacjent chory na astmę 
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przewlekłą ciężką może mieć niewiele doraź-
nych objawów astmy przy zastosowaniu odpo-
wiednio intensywnej terapii i przy dobrej współ-
pracy z lekarzem prowadzącym.  

Z punktu widzenia lekarza poziom kontroli 
jest ważniejszym parametrem astmy, ponieważ 
celem leczenia jest opanowanie objawów astmy 
i zminimalizowanie ich niekorzystnego wpływu 
na aktywność życiową pacjenta. Z perspektywy 
samej opieki zdrowotnej kontrola astmy jest 
również dobrym parametrem adekwatności 
zaangażowania środków leczniczych [43]. 

1.3 Strategie terapeutyczne w astmie 

Zgodnie ze wskazaniami GINA 2006 [2] do 
celów leczenia pacjenta chorego na astmę nale-
żą: osiągnięcie i utrzymanie kontroli objawów, 
utrzymanie normalnej, codziennej aktywności 
pacjenta, zachowanie parametrów wentylacyj-
nych układu oddechowego na poziomie możli-
wie zbliżonym do prawidłowych wartości, zapo-
bieganie zaostrzeniom choroby, unikanie działań 
niepożądanych wywoływanych przez leki sto-
sowane w leczeniu choroby oraz zmniejszenie 
śmiertelności związanej z astmą. 

Na terapię astmy składa się pięć powiązanych 
ze sobą składników [2]: 
1 Ustanowienie partnerstwa pomiędzy pacjen-

tem a lekarzem. 
2 Identyfikacja i eliminacja czynników ryzyka. 
3 Ocena, leczenie i monitorowanie astmy. 
4 Zapobieganie zaostrzeniom choroby. 
5 Sytuacje szczególne (ciąża, operacja, infekcja 

dróg oddechowych, choroba refluksowa prze-
łyku, astma aspirynowa, wstrząs anafilak-
tyczny). 

Leczenie powinno być modyfikowane w za-
leżności od stopnia kontroli astmy i intensyfiko-
wane aż do osiągnięcia całkowitej kontroli 
choroby. Próbę zmniejszenia intensywności te-
rapii można podjąć najwcześniej po trzech 
miesiącach skutecznej kontroli choroby w do-
tychczasowym schemacie leczenia. 

Glikokortykosteroid wziewny jest głównym 
lekiem w terapii astmy przewlekłej. Poprawę 
kontroli uzyskuje się najczęściej poprzez po-
dwojenie dawki glikokortykosteroidu wziewne-
go lub dołączenie do niego jednego z trzech le-
ków: długo działającego β2-mimetyku wziewne-
go, leku przeciwleukotrienowego lub preparatu 
teofiliny o przedłużonym działaniu. Ostatnią 

linią leczenia jest włączenie glikokortykostero-
idu doustnego w najniższej dawce lub monoklo-
nalnego przeciwciała anty-IgE. Na każdym eta-
pie leczenia należy zapewnić pacjentowi dostęp 
do leku przerywającego duszność, tj. szybko 
działającego β2-mimetyku wziewnego [2]. 

Przy retrospektywnej ocenie stosowania sal-
meterolu i montelukastu należy mieć na uwadze 
różnice w stosowaniu obu leków wynikające ze 
wskazań GINA 2006 [2]. Preferowany obecnie 
schemat poprawy kontroli astmy zaleca dołą-
czenie długo działającego β2-mimetyku wziew-
nego do GKS wziewnego od trzeciego stopnia 
schematu leczenia, gdy sam glikokortykosteroid 
jest nieskuteczny. W schemacie alternatywnym 
lek przeciwleukotrienowy może być włączony 
już od drugiego stopnia, należy jedynie unikać 
zamiany już stosowanego GKS wziewnego na 
lek przeciwleukotrienowy z powodu ryzyka po-
gorszenia kontroli astmy [9, 31]. Takie pos-
tępowanie jest możliwe, jeśli pacjent stosujący 
GKS wziewny przez trzy miesiące, ma dobrą 
kontrolę astmy, a dawka GKS jest mała [2, 35]. 

Stosowanie leku przeciwleukotrienowego 
w monoterapii dotyczy najczęściej sytuacji 
szczególnych, gdy pacjenci nie chcą/nie mogą 
stosować glikokortykosteroidów lub brak jest na 
to zgody prawnych opiekunów (w przypadku 
pacjentów niepełnoletnich). Badanie MOSAIC 
pokazało, że monoterapia montelukastem jest 
nie mniej skuteczna w kontroli astmy u dzieci 
niż stosowanie glikokortykosteroidu wziewnego 
[18]. 

1.4 Retrospektywne badania obserwacyjne 
w astmie 

Randomizowane badania kontrolne pozwalają 
co prawda uwidocznić zależność przyczynowo-
skutkową pomiędzy leczeniem i jego wynikami, 
ale wąskie kryteria włączenia do grup badanych 
i restrykcyjne protokoły badań sprawiają, że ich 
wyniki nie zawsze mogą być w oczywisty spo-
sób przeniesione na grunt codziennej praktyki 
lekarskiej. Przykładem takiego obciążenia pros-
pektywnych badań klinicznych może być efekt 
Hawthorne’a, określany także jako socjologicz-
ny odpowiednik efektu placebo. Jest on związa-
ny z tymczasową zmianą zachowania zarówno 
badanych, jak i badaczy wywołaną samym fak-
tem uczestniczenia w eksperymencie [46]. Jest 
on często wymieniany jako możliwe wyjaśnie-
nie pozytywnych wyników niektórych badań 
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interwencyjnych. Używany w szerszym zakresie 
zawiera w sobie zmianę zachowania wywołaną 
świadomością bycia badanym, aktywne współ-
uczestniczenie z życzeniami badacza wywołane 
dodatkową uwagą oraz pozytywną odpowiedź 
na każdy nowy bodziec [46].  

Przykładem występowania w astmie efektu 
Hawthorne’a są prace dr Dirka Gryndera [20] 
i dr Raezelle Zinman [48]. Pierwsza opisuje 
sytuację, gdy w grupie kontrolnej nastąpiło ob-
niżenie zużycia środków medycznych po otrzy-
maniu informacji, że pacjenci będą brali udział 
w dodatkowym programie leczniczym. Poprawa 
wyniosła połowę średniej wartości, jaką uzys-
kała badana grupa, która rzeczywiście skorzys-
tała z dodatkowej pomocy lekarskiej. Z kolei 
w pracy Zinman i wsp. zaobserwowano 39% 
zmniejszenie dodatkowych wizyt i 58% zmniej-
szenie liczby przyjęć w oddziale pomocy doraź-
nej lokalnego szpitala pediatrycznego w trakcie 
prospektywnego badania w porównaniu z war-
tościami zaobserwowanymi w trakcie wcześniej 
przeprowadzonego audytu pracy oddziału 
pomocy doraźnej.  

Niewątpliwie współpraca (compliance/adhe-
rence) pacjenta z lekarzem w codziennej prakty-
ce znacznie różni się od tej z badań pros-
pektywnych. Breekveldt-Postma i wsp. pokazali, 
że prawie połowa pacjentów chorych na POChP 
przerywała stosowanie zaleconego glikokorty-
kosteroidu wziewnego już po pół roku, a jedynie 
18% z 2000 pacjentów trzymało się zaleceń 
lekarskich przez 12 miesięcy [11]. Daleką od 
optymalnej współpracę zaobserwowali także 
Dorais i wsp. u pacjentów chorych na astmę 
[16]. Z kolei Bender i wsp. stwierdzili, że pac-
jenci, którym zapisano flutikazon i salmeterol 
w jednym inhalatorze, realizują recepty zapew-
niające średnio pokrycie jedynie 22% całego 
czasu leczenia, a połowa pacjentów zrealizowała 
tylko jedną receptę w ciągu dwunastomiesięcz-
nego okresu obserwacji.  

Ze względu na koszty i kwestie etyczne, ba-
dania prospektywne są najczęściej krótkie, 
trwają najwyżej kilkanaście miesięcy. Tymcza-
sem, na przykład istotne zmniejszenie grubości 
błony podstawnej nabłonka wyściełającego 
drogi oddechowe u pacjentów chorych na astmę, 
stosujących wysokie dawki glikokortykostero-
idów wziewnych, obserwuje się dopiero po 
dwunastu miesiącach leczenia [44]. Stąd też 
podwójnie ślepe, randomizowane badania kon-
trolne o schemacie eksperymentu cross-over nie 

zawsze przekładają się bezpośrednio na prak-
tykę kliniczną. 

Najpoważniejszą wadą, jaką obciążone są ba-
dania obserwacyjne, jest zmienność międzygru-
powa przed interwencją. Stosowane rozwiązania 
obejmują dobór przypadków (matching) porów-
nywanych grup na podstawie konkretnych para-
metrów kontroli astmy, takich jak np.: zapotrze-
bowanie na GKS doustne czy szybko działający 
β2-mimetyk wziewny. Przy czym, wg Lipwortha 
w pracach badających stosowanie długo działa-
jących β2-mimetyków, włączenie do punktów 
końcowych zapotrzebowania na szybko działa-
jący β2-mimetyk obarczone jest znacznym błę-
dem systematycznym [25, 26]. Obydwie grupy 
preparatów działają poprzez ten sam receptor, 
stąd, pomimo obserwowania spadku zapotrzebo-
wania na szybko działający β2-mimetyk, całko-
wite zapotrzebowanie na β2-mimetyk nie zmie-
nia się. Fakt ten jest często pomijany w dużych 
badaniach prospektywnych sponsorowanych 
przez firmy farmaceutyczne [25, 26]. 

Aby dopasować grupy, opierając się na więk-
szej liczbie parametrów, stosuje się tzw. propen-
sity score matching, metodę statystyczną opra-
cowaną w 1983r. przez Rosenbauma i Rubina 
[32]. Pozwala ona dobrać retrospektywnie grupę 
kontrolną jednocześnie na podstawie wielu para-
metrów, sprowadzonych do jednej liczby pro-
pensity score. Najczęściej wykorzystuje się 
w tym celu regresję logistyczną, rzadziej regre-
sję probitową, choć zasadniczo można skorzys-
tać z każdego modelu prawdopodobieństwa 
[14]. Shadish i wsp. przestrzegają jednak przed 
bezkrytycznym podejściem do wyników osiąga-
nych w badaniach wykorzystujących tę metodę, 
ponieważ dopasowanie pacjentów odbywa się 
tylko na podstawie zmierzonych parametrów, 
a grupy mogą pozostawać niezrównoważone 
pod względem innych cech, mających również 
wpływ na punkty końcowe [36]. 

2 CELE PRACY 

Celem pracy jest porównanie dwóch schematów 
poprawy kontroli astmy:  
1 Włączenia i utrzymania przez 3 lata leczenia 

długo działającym β2-mimetykiem wziewnym 
– salmeterolem. 

2 Włączenia i utrzymania przez 3 lata leczenia 
lekiem przeciwleukotrienowym –montelukas-
tem.  
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Leki te były dodawane do wziewnych gliko-
kortykosteroidów.  

3 METODYKA 

3.1 Badana populacja 

Analiza została oparta na lekarskiej dokumen-
tacji medycznej, obejmującej 19 694 karty pac-
jentów leczonych w Ośrodku Diagnostyki i Le-
czenia Astmy i Alergii przy Katedrze Immuno-
logii Uniwersytetu Medycznego od kwietnia 
1995 r. do czerwca 2006 r. W tym 28% (5563) 
pacjentów stanowili chorzy na astmę oskrze-
lową. 

Astmę rozpoznano na podstawie dokładnego 
wywiadu i badania lekarskiego, zgodnie z defi-
nicją WHO/GINA 2006 [2] oraz dodatkowych 
badań spirometrycznych i prowokacyjnych. Pac-
jenci z niepełną diagnostyką lub ci, u których 
występowały wątpliwości diagnostyczne, nie 
zostali objęci analizą. 

3.2 Okres obserwacji 

Wyodrębniono dwie grupy pacjentów zdefinio-
wane w zależności od zastosowanej strategii 
poprawiającej kontrolę astmy. Do badania 
zostali włączeni pacjenci, u których możliwe 
było wyróżnienie całkowitego 48-miesięcznego 
okresu obserwacji, który obejmuje 12 miesięcy 
przed interwencją oraz 36 miesięcy po inter-
wencji, a rodzaj zastosowanej terapii kontynu-
owany był przez 36 miesięcy po interwencji, co 
potwierdzone było co najmniej jednym wpisem 
w dokumentacji medycznej w każdym z 12-mie-
sięcznych, następujących po sobie okresów. 

Wydzielone okresy: 
 Przed interwencją – obejmujący 12 miesię-

cy przed interwencją 
 1 rok – obejmujący 12 miesięcy po inter-

wencji 
 2 rok – obejmujący kolejne 12 miesięcy 
 3 rok – obejmujący kolejne 12 miesięcy 

 

SAL   (n=104) 

MON   (n=42) 

Grupa: 

salmeterol salmeterol salmeterol 

montelukast  montelukast montelukast 

12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 

 

 

INTERWENCJA 

 

Rys. 1. Schemat badania. 

Dla każdego z czterech okresów przepro-
wadzana jest analiza tych samych parametrów, 
w tym określenie stopnia kontroli astmy. Do 
danego okresu zaliczane są wszystkie wizyty 
mieszczące się w odpowiednich przedziałach 
czasowych. Okres obserwacji może wynosić 
pełne 12 miesięcy, nawet jeśli obejmuje tylko 
jedną wizytę, o ile w historii choroby znajdują 
się poprzedzające i kolejne wizyty. Jeśli wizyta 
wypada na granicy okresu (np. zawsze wizyta 
z interwencją), opisany w niej stan kliniczny 
zaliczany jest do okresu poprzedzającego. 

3.3 Oceniane parametry 

3.3.1 Parametry ogólne 

 Wiek w momencie interwencji 
 Płeć 
 Palenie tytoniu 
 Atopia 
 Choroba refluksowa przełyku 
 Przewlekłe zapalenie zatok  
 Całkowity czas leczenia w Ośrodku 
 Średnie dzienne dawki leków (wg punktu 

3.3.3) 

3.3.2 Parametry poszczególnych okresów 

 Liczba wizyt w poszczególnych 12-mie-
sięcznych okresach 

 Średni FEV1 
 Średni PEF  
 Liczba zaostrzeń zdefiniowanych przez 

lekarza 
 Liczba spadków parametrów wentylacyj-

nych (FEV1 lub PEF) poniżej 80% naj-
lepszej uzyskanej przez pacjenta wartości 

 Liczba ostrych epizodów infekcyjnych 
 Liczba hospitalizacji z powodu astmy 
 Liczba epizodów duszności nocnej 
 Średnie dzienne dawki leków (wg punktu 

3.3.3) 
 Stopień Kontroli Astmy oparty na GOAL 

[6] 
 Indeks Kontroli Astmy oparty na Juniper 

ACQ [21] 
 Ciężkość alergicznego nieżytu nosa, 

klasyfikacja wg ARIA 2007 [1] 

3.3.3 Leki stosowane w leczeniu astmy 

Średnia dzienna dawka danego leku obliczana 
jest następująco: suma wszystkich przepisanych 
na dany okres dawek x liczba dni stosowania 
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podzielona przez 365 dni. Parametr ten 
uwzględnia także okresy niestosowania leków, 
stąd obliczona w ten sposób średnia może być 
niższa od zalecanych dawek dziennych danego 
preparatu.  

3.3.4 Miary kontroli i zaostrzeń astmy 

W pracy zastosowano dwa własne, kompozy-
towe instrumenty do oceny kontroli astmy: Sto-
pień Kontroli Astmy i Indeks Kontroli Astmy. 

Pierwszy z nich (tabela 1) oparty jest na naj-
nowszych zaleceniach GINA 2006 [2] i badaniu 
GOAL [6]. Różnice w strukturze instrumentu 
wynikają z ograniczeń badania retrospektywne-
go, w którym nie wszystkie parametry poddają 
się równie łatwej ocenie. Dodatkowo zalecenia 
GINA 2006 i badanie GOAL zasadniczo ocenia-
ją kontrolę astmy w okresie tygodniowym, tutaj 
z racji dłuższych okresów pomiędzy wizytami 
i samego schematu badania, przyjęty został 12-
miesięczny cykl oceny. Stopień Kontroli Astmy 
przyjmuje trzy poziomy: brak, częściowa i cał-
kowita kontrola astmy. 

Tabela 1. Stopień Kontroli Astmy – kompozytowy instrument 
oparty na GOAL [6] i GINA 2006 [2]. 

 
Całkowita 
kontrola 

Częściowa 
kontrola 

Brak kontroli 

Epizody 
duszności w ciągu 
dnia 

2 lub mniej Więcej niż 2 

Wszystkie 
kryteria 
astmy 

częściowo 
kontrolo-

wanej 

Liczba dni, 
w których 
pacjent miał 
szybko działający 
β2-mimetyk 
wziewny * 

100 dni lub 
mniej 

Więcej niż 
100 dni 

Liczba spadków 
parametrów 
wentylacyjnych 
o 20% 

Brak Obecne 

lub 

Epizody 
duszności nocnej 

Brak Brak Obecne 

Zaostrzenia 
zdefiniowane 
przez lekarza 

Brak 1 lub mniej 2 i więcej 

Hospitalizacje 
z powodu astmy 

Brak Brak Obecne 

* Punkt odcięcia w zaleceniach GINA 2006 [10] – korzystanie 
z leku przerywającego duszność przez 2 dni w tygodniu, stąd 
2/7 roku ≈ 100 dni. 

Drugi z instrumentów – Indeks Kontroli Ast-
my – przedstawiony w tabeli 2, oparty jest na 

dalece zmodyfikowanym kwestionariuszu Asth-
ma Control Questionnaire

©
 [21]. Ze względu na 

ograniczenia badania retrospektywnego każdy 
z parametrów oceniany jest jedynie w trzystop-
niowej skali. Zachowano ogólną filozofię ACQ 
polegającą na równym udziale (ważności) każ-
dego z parametrów w ostatecznym wyniku, 
który jest średnią ze wszystkich pięciu para-
metrów i przyjmuje wartości pomiędzy 0 – brak 
kontroli, a 2 – astma całkowicie kontrolowana. 

Tabela 2. Indeks Kontroli Astmy – kompozytowy instrument 
oparty na ACQ [21]. 

 
Liczba punktów 

2 1 0 

Duszność nocna Brak 1 > 1 

Duszność w ciągu dnia Brak 1 > 1 

Świsty Brak 1 > 1 

Liczba dni, w których pac-
jent miał szybko działający 
β2-mimetyk wziewny 

0 
≤½ roku 
(182 dni) 

> ½ 
roku 

FEV1 >90% >80% <80% 

Ostateczny wynik jest średnią ze wszystkich pięciu paramet-
rów; 2 - astma całkowicie kontrolowana, 0 - brak kontroli. 

3.4 Analiza statystyczna wyników 

Do analizy statystycznej wykorzystano pakiet 
STATISTICA. Zgodnie z zaleceniami Strengthe-
ning the Reporting of OBservational studies in 
Epidemiology (STROBE Statement) [4] i Inter-
national Committee of Medical Journal Editors 
[5] wyniki przedstawiano jako średnią arytme-
tyczną z podanymi 95% przedziałami ufności 
(95% CI). Przedziały ufności odzwierciedlają 
zarówno wielkość badanej grupy, jak i zmien-
ność analizowanej cechy. Wyniki uznawano za 
istotne statystycznie przy poziomie ufności 95%, 
podając każdorazowo poziom istotności i obli-
czając 95% przedziały ufności dla różnicy śred-
nich, wyliczane wg Nordmarka i wsp. z wyko-
rzystaniem testu post hoc LSD Fishera [28].  

Analizę statystyczną wyników przeprowa-
dzono zgodnie z zaleceniami przyjętymi dla tego 
typu badań wykorzystujących powtarzane po-
miary [22, 38]. Ze względu na rozkłady części 
zmiennych, m.in. średnich dawek dziennych le-
ków o wyraźnych rozkładach lewoskośnych, 
oraz użyte w analizie cechy jakościowe 
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(porządkowe i dychotomiczne), dla ujednolice-
nia analizy zastosowano testy nieparametryczne. 
Przy porównaniach pomiędzy badanymi grupa-
mi wykorzystano test U Manna-Whitneya. Do 
porównań zmian parametrów w czasie w każdej 
z grup z osobna wykorzystano test ANOVA 
rang Friedmana, a w przypadku stwierdzenia 
istotnych statystycznie różnic jako testu post hoc 
do pogłębienia analizy stosowano test kolejności 
par Wilcoxona. 

Do analizy wielowymiarowej posłużono się 
analizą wariancji z powtarzanymi pomiarami 
(ANOVA RM). Pośród testów nieparametrycz-
nych brak jest odpowiednika ANOVA RM, 
który cechowałby się podobną elastycznością 
i mocą przy testowaniu hipotez. Założenie sfe-
ryczności testowane było za pomocą testu 
Mauchleya, w przypadku jego niespełnienia wy-
korzystywany był test wielowymiarowy Wilksa 
w miejsce testu jednowymiarowego. Przy pogłę-
bieniu analizy poza efekty główne i ich inter-
akcje korzystano z analizy kontrastów i testu 
post hoc HSD Turkeya.  

Przy modelowaniu zależności, oprócz rodzaju 
interwencji, do analizy został włączony Stopień 
Kontroli Astmy przed interwencją jako pre-
dyktor charakteryzujący ciężkość choroby 
u pacjenta przed interwencją. Opierając się na 
piśmiennictwie i wcześniejszych wynikach, uz-
nano, że stanowi to czynnik niezależny, wpły-
wający na późniejszą dynamikę kontroli astmy, 
a jego uwzględnienie wymagane jest ze względu 
na niezrównoważenie badanych grup pod wzglę-
dem kontroli i ciężkości astmy przed inter-
wencją. 

W modelu uwzględniono dynamikę zmian 
w czasie Indeksu Kontroli Astmy. Dynamikę 
zmian Indeksu Kontroli oceniono wg Törnqvista 
i wsp. jako logarytm naturalny proporcji In-
deksów Kontroli w dwóch następujących po 
sobie 12-miesięcznych okresach [41]: 

%100
_

_
log_

1













n

n
en

KontroliIndeks

KontroliIndeks
KontroliIndeks  

Zaletami logarytmu z proporcji są: nieza-
leżność tak obliczonego wskaźnika od używanej 
jednostki, a także jego addytywność i syme-
tryczność. Cech tych nie posiadają inne względ-
ne wskaźniki zmiany [41]. 

Niektóre z badanych zmiennych nie spełniały 
jednak założeń normalności rozkładów w obrę-
bie grup oraz jednorodności wariancji 

i kowariancji. Założenia te były sprawdzane od-
powiednio testami Kołmogorowa-Smirnowa 
i Levene'a. Powszechną praktyką w badaniach 
biomedycznych jest ignorowanie powyższych 
założeń w analizie wariancji. Wynika to po 
części z tego, że dowiedziono, iż statystyka 
F jest stosunkowo odporna na ich naruszenie 
[24]. Ponadto, jeśli liczba przypadków w grupie 
jest odpowiednio duża (przyjmuje się, że mini-
malna liczebność grupy musi wynosić co naj-
mniej czterdzieści), wówczas odchylenia od roz-
kładu normalnego nie mają istotnego znaczenia. 
Wynika to z centralnego twierdzenia granicz-
nego, zgodnie z którym rozkład średnich z próby 
zmierza do rozkładu normalnego, niezależnie od 
rozkładu zmiennej w populacji [40]. 

4 WYNIKI 

4.1 Charakterystyka grup przed interwencją 

Badane grupy nie różniły się pod względem 
parametrów wentylacyjnych płuc. W grupie 
przyjmującej montelukast przed interwencją 
było istotnie statystycznie więcej wizyt oraz 
epizodów duszności w ciągu dnia, a także pac-
jenci w tej grupie przyjmowali średnio więcej 
glikokortykosteroidów w każdej postaci. Kon-
trola astmy mierzona Stopniem Kontroli była na 
granicy istotności, a oceniana Indeksem Kontroli 
istotnie statystycznie lepsza w grupie przyj-
mującej salmeterol. Pozwala to przypuszczać, że 
astma w grupie przyjmującej montelukast była 
przed interwencją bardziej zaawansowana. 

4.2 Kontrola astmy 

Przed interwencją oraz w drugim i trzecim roku 
od interwencji zaobserwowano istotnie sta-
tystycznie lepszą kontrolę astmy mierzoną 
Indeksem Kontroli w grupie przyjmującej sal-
meterol. W obydwu grupach nastąpiła istotna 
poprawa indeksu w czasie. Stosunkowo duży 
przyrost Indeksu Kontroli nastąpił szczególnie 
w pierwszym roku od interwencji w grupie 
przyjmującej montelukast, czego efektem było 
zniwelowanie istotnych różnic pomiędzy gru-
pami sprzed interwencji. 
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Tabela 3. Indeks Kontroli Astmy w całym okresie obserwacji. 

  Grupa   

  SAL MON   

Przed interwencją 1.2 1.0 p = 0.01 
(95% CI) (1.1 - 1.2) (0.8 – 1.1) (0.1 – 0.3) 
1 rok 1.3 1.2 p = 0.07 
(95% CI) (1.2 - 1.4) (1.1 – 1.3)  
2 rok 1.3 1.2 p = 0.02 
(95% CI) (1.3 - 1.4) (1.1 – 1.3) (0.0 – 0.2) 
3 rok 1.4 1.2 p = 0.0005 
(95% CI) (1.3 - 1.4) (1.1 - 1.3) (0.1 – 0.3) 

ANOVA Friedmana p < 0.0001 p = 0.0002  
Przed interwencją vs 1 
rok 

p = 0.005 p = 0.0009 
 

(95% CI) (0.1 – 0.2) (0.1 – 0.3) 
Przed interwencją vs 2 
rok 

p < 0.0001 p = 0.0003 
 

(95% CI) (0.1 – 0.2) (0.1 – 0.4) 
Przed interwencją vs 3 
rok 

p < 0.0001 p = 0.0004 
 

(95% CI) (0.2 – 0.3) (0.1 – 0.3) 

# - SAL vs MON: p < 0.05 

* - MON przed interwencją vs MON po interwencji: p = 0.002 

* - SAL przed interwencją vs SAL po interwencji: p < 0.0001 
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Rys. 2. Indeks Kontroli Astmy w całym okresie obserwacji. 

Biorąc pod uwagę względną zmianę w czasie 
parametrów, takich jak: Indeks Kontroli Astmy 
i dawka glikokortykosteroidu wziewnego, nie 
obserwowano istotnych różnic pomiędzy grupa-
mi w żadnym z okresów. W grupie przyjmującej 
salmeterol zmiana dawki glikokortykosteroidu 
wziewnego po interwencji była istotnie większa 
w porównaniu z okresami drugiego i trzeciego 
roku od interwencji. Zmiana kontroli astmy 
w tej grupie nie różniła się istotnie pomiędzy 
okresami. W grupie przyjmującej montelukast 
zmiana dawki glikokortykosteroidu wziewnego 
nie różniła się istotnie pomiędzy okresami, 
natomiast zmiana kontroli astmy po interwencji 

była istotnie większa w porównaniu z okresami 
drugiego i trzeciego roku od interwencji. 

Tabela 4. Zmiana Indeksu Kontroli Astmy i dawki glikokor-
tykosteroidu wziewnego w całym okresie obserwacji. 

 Grupa  

 SAL MON p 

(1/0) Zmiana pomiędzy 1. rokiem a okresem sprzed 
interwencji 

Indeks Kontroli 
Astmy 

+11%  +22%  0.13 

Glikokortykosteroid 
wziewny 

 +24%  +25% 0.70 

(2/1) Zmiana pomiędzy 2. a 1. rokiem 

Indeks Kontroli 
Astmy 

+4%  +5%  0.96 

Glikokortykosteroid 
wziewny 

 -7%  +8% 0.10 

(3/2) Zmiana pomiędzy 3. a 2. rokiem 

Indeks Kontroli 
Astmy 

+6%  -3%  0.34 

Glikokortykosteroid 
wziewny 

 +2%  -1% 0.99 

(3/0) Zmiana całkowita 

Indeks Kontroli 
Astmy 

+21%  +23%  0.96 

Glikokortykosteroid 
wziewny 

 +22%  +30% 0.40 

ANOVA Friedmana 0.05 0.0002 0.004 0.07  

(2/1) vs (1/0) 0.12 0.0001 0.03   

(3/2) vs (1/0) 0.16 0.015 0.002   

4.2.1 Analiza wielowymiarowa 

Tabela 5. Założenia ANOVA RM. 

 
Jednorodność 

wariancji 
Normalność 

rozkładu 

Zmiana (Indeks Kontroli Astmy) 
Test sferyczności Mauchleya p = 0.04 
1 rok vs przed 
interwencją 

p = 0.87 p < 0.01 

2 rok vs 1 rok p = 0.63 p < 0.01 

3 rok vs 2 rok p = 0.33 p < 0.01 

Założenia jednorodności wariancji zostały spełnione. 
Naruszono założenia o normalności rozkładów. 
Test sferyczności Mauchleya był istotny, stąd w dalszych 
analizach stosowano test wielowymiarowy. 

W przyjętym modelu najistotniejszym czyn-
nikiem wpływającym na zmianę Indeksu 
Kontroli Astmy w całym okresie obserwacji był 
Stopień Kontroli Astmy przed interwencją. 
Największa poprawa Indeksu Kontroli nastąpiła 
w grupie o astmie niekontrolowanej. W grupie 
pacjentów z astmą całkowicie kontrolowaną 
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poprawa Indeksu Kontroli Astmy była naj-
mniejsza. 

Tabela 6. Wyniki testów wielowymiarowych ANOVA RM. 

Efekt F p 

Zmiana kontroli w całej obserwacji: 

Zmienność niewyjaśniona 17 p < 0.0001 

Rodzaj interwencji 0.03 p = 0.86 

Stopień Kontroli przed interwencją 11 p < 0.0001 

Czas 2 p = 0.20 

Interakcje: 

Czas * Rodzaj interwencji 3.1 p = 0.048 

Czas * Stopień Kontroli przed 
interwencją 

2 p = 0.088 

Czas * Rodzaj interwencji * Stopień 
Kontroli przed interwencją 

2 p = 0.068 

Tabela 7. Prawdopodobieństwa (p) dla testów post hoc zmian 
Indeksu Kontroli w czasie w zależności od rodzaju interwencji. 

Zmiana 
Indeksu 
Kontroli 

SAL MON 

1 rok 2 rok 3 rok 1 rok 2 rok 3 rok 

S
A

L
 1 rok  0.84 0.92 0.03 0.79 0.19 

2 rok 0.84  0.99 0.03 0.99 0.82 

3 rok 0.92 0.99  0.06 0.99 0.22 

M
O

N
 1 rok 0.03 0.03 0.06  0.16 0.02 

2 rok 0.79 0.99 0.99 0.16  0.97 

3 rok 0.19 0.82 0.22 0.02 0.97  

* - SAL 1 rok vs MON 1 rok: p = 0.03 

# - SAL 2 rok vs MON 1 rok: p = 0.03 

& - MON 1 rok vs MON 3 rok: p = 0.02 

 Grupa
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Rys. 3. Zmiana Indeksu Kontroli Astmy w czasie w zależności 
od rodzaju interwencji. 

Przyrost Indeksu Kontroli Astmy w pier-
wszym roku od interwencji był istotnie większy 
w grupie przyjmującej montelukast w porówna-
niu do pierwszego i drugiego roku po inter-
wencji w grupie przyjmującej salmeterol oraz na 

granicy istotności (p = 0.06) w trzecim roku. 
Jednak biorąc pod uwagę cały okres obserwacji 
(wyrażony jako pole pod odpowiednim wykre-
sem na rys. 3), całkowita zmiana Indeksu 
Kontroli Astmy po interwencji nie różniła się 
istotnie pomiędzy badanymi grupami.  

W grupie przyjmującej montelukast przyrost 
Indeksu Kontroli Astmy w kolejnych okresach 
miał charakter liniowy, z maksimum przypada-
jącym na okres bezpośrednio po interwencji, co 
zostało potwierdzone odpowiednim kontrastem 
(p = 0.01). W grupie przyjmującej salmeterol 
zmiana Indeksu Kontroli Astmy w czasie nie 
miała charakteru liniowego (p = 0.71), a po-
między okresami obserwacji nie zaobserwowano 
istotnych statystycznie różnic. 

5 DYSKUSJA 

W porównaniu z dostępnym piśmiennictwem 
nowością pracy jest: 
 Wykorzystanie skomputeryzowanej doku-

mentacji medycznej lekarzy specjalistów 
z ośrodka referencyjnego w chorobach aler-
gicznych. 

 Długi przedział czasowy obserwacji: 12+36 
miesięcy. 

 Mnogość parametrów choroby poddanych 
ocenie. 

W niniejszej pracy do badania zostali włącze-
ni wszyscy pacjenci, którzy spełnili odpowied-
nie kryteria włączenia. Podstawowym zarzutem, 
który można postawić przy interpretacji uzys-
kanych wyników, jest niezastosowanie zasady 
randomizacji i kontroli z placebo przy doborze 
badanych grup. W ten sposób obciążone są 
jednak wszystkie badania retrospektywne. Do-
datkowo należy zwrócić uwagę, że obserwowani 
pacjenci nadzwyczaj dobrze współpracowali 
z lekarzem prowadzącym. Przez 4 lata znajdo-
wali się pod stałą obserwacją Ośrodka (przy-
najmniej jedna wizyta w każdym z 12-miesięcz-
nych okresów), a warunek interwencji był utrzy-
mywany u każdego pacjenta przez 36 miesięcy 
po interwencji. Brak jest jednak danych co do 
tego, w jakim stopniu rzeczywiście realizowali 
oni zalecenia lekarskie i czy pod tym względem 
badane grupy się nie różniły.  

Schematy badań z powtarzanymi pomiarami 
obciążone są tzw. efektem przeniesienia (carry-
over effect), zwanym też efektem zmęczenia. 
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W układach tego typu na reakcję osoby badanej 
w danym momencie przenosi się efekt oddziały-
wania z poprzedniego okresu. Może to wynikać 
z przedłużonego działania leku lub przystoso-
wania organizmu [39]. W przypadku tej pracy 
efekt ten jest jednak szczególnie pożądany 
i dodatkowo wzmacniany przez włączenie do 
badania jedynie tych pacjentów, którzy utrzy-
mali reżim terapeutyczny przez 3 lata. 

Badania prospektywne dowodzą, że efektem 
stosowania salmeterolu są m.in.: poprawa para-
metrów wentylacyjnych i zmniejszenie zapotrze-
bowania na szybko działający β2-mimetyk 
wziewny [17]. Podobne obserwacje zostały po-
czynione również w tej pracy w grupie przyjmu-
jącej salmeterol. Nie zaobserwowano natomiast 
takich zmian w grupie pacjentów przyjmujących 
montelukast, ale Lipworth i wsp. wykazali, że 
montelukast zmniejsza aktywność procesu 
zapalnego w astmie, a zjawisko to nie występuje 
w przypadku stosowania salmeterolu [13, 47]. 

Wydaje się, że astma w grupie, w której 
przyjmowano montelukast, była cięższa i gorzej 
kontrolowana przed interwencją niż w grupie, 
w której przyjmowano salmeterol. Te spostrze-
żenia zaważyły na decyzji o włączeniu do ana-
lizy wielowymiarowej Stopnia Kontroli Astmy 
przed interwencją, w celu uniknięcia wpływu 
niezrównoważenia badanych grup na uzyski-
wane wyniki obliczeń statystycznych. 

W trzecim roku od interwencji pacjenci 
w grupie przyjmującej salmeterol mieli istotnie 
mniej zaostrzeń zdefiniowanych przez lekarza 
i mniej epizodów duszności nocnych. Podobne 
obserwacje potwierdza między innymi ostatni 
przegląd systematyczny Cochrane Collabora-
tion randomizowanych badań kontrolnych po-
równujących stosowanie montelukastu i sal-
meterolu jako leku dołączanego do glikokorty-
kosteroidu wziewnego [17]. Fakt, że różnice 
między grupami ujawniają się dopiero w trzecim 
roku od interwencji może jednak przemawiać za 
tezą, że są one spowodowane innymi czynni-
kami, a nie rodzajem interwencji. Biorąc pod 
uwagę częstość epizodów duszności w ciągu 
dnia, porównanie jest utrudnione ze względu na 
niezrównoważenie grup przed interwencją, jed-
nak badane grupy nie różniły się istotnie pod 
względem dynamiki spadków (p = 0.67). 
Przyczyną nasilenia objawów astmy mogą być 
też: choroba refluksowa przełyku [23, 29], 
alergiczny nieżyt nosa oraz przewlekłe zapalenie 

zatok [15]. Badane grupy nie różniły się jednak 
pod tym względem przed interwencją. 

Ponieważ badane grupy różniły się istotnie 
pod względem przyjmowania glikokortykoste-
roidów wziewnych i kontroli astmy już przed 
interwencją, w tym przypadku trudno o jedno-
znaczną odpowiedź. Dawka GKS wzrosła 
o 22% w grupie przyjmującej salmeterol i o 30% 
w grupie przyjmującej montelukast. Nastąpiła 
jednocześnie poprawa kontroli astmy o 21% 
w grupie przyjmującej salmeterol i o 23% 
w grupie przyjmującej montelukast. Poziomy 
istotności dla różnic międzygrupowych wynios-
ły odpowiednio p = 0.40 i p = 0.96. Biorąc pod 
uwagę względne zmiany obydwu parametrów 
w czasie po interwencji, nie udało się zaobser-
wować efektu synergii w badanej populacji. 
Rodzaj interwencji nie miał również istotnego 
wpływu na zależność zmiany kontroli i dawki 
glikokortykosteroidu wziewnego w jednoczyn-
nikowej analizie wariancji ANOVA (p = 0.89). 
Jednak paradoksalnie tylko w grupie pacjentów 
przyjmujących montelukast występowała kore-
lacja pomiędzy poprawą kontroli astmy w pier-
wszym roku od interwencji a zmniejszeniem sto-
sowanych dawek glikokortykosteroidu wziew-
nego w całym okresie obserwacji (R Spearmana 
= -0.39; p = 0.01). 

Choć badane grupy różniły się istotnie pod 
względem dawek przyjmowanych glikokorty-
kosteroidów doustnych w całym okresie obser-
wacji (za wyjątkiem trzeciego roku od inter-
wencji), to w obydwu grupach, biorąc pod uwa-
gę mediany przyjmowanych dawek i zalecenia 
GINA 2006 w tym względzie, nie występowało 
zwiększone ryzyko pojawienia się działań nie-
pożądanych przewlekłego stosowania systemo-
wych glikokortykosteroidów, w tym osteopo-
rozy [2]. Wydaje się, że w grupie przyjmującej 
montelukast istniała pewna podgrupa pacjentów 
charakteryzująca się zwiększonym stosowaniem 
doustnych glikokortykosteroidów. 

Jako najistotniejszy parametr do oceny 
wybrana została zmiana Indeksu Kontroli 
Astmy. Ponieważ badane grupy różniły się pod 
względem kontroli astmy przed interwencją, do 
modelu został włączony Stopień Kontroli Astmy 
przed interwencją, jako predyktor charaktery-
zujący ciężkość choroby w całym okresie obser-
wacji.  

W przyjętym modelu najistotniejszym czyn-
nikiem wpływającym na zmianę Indeksu Kon-
troli Astmy w całym okresie obserwacji był 
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Stopień Kontroli Astmy przed interwencją. 
Największa poprawa Indeksu Kontroli nastąpiła 
w grupie charakteryzującej się astmą niekontro-
lowaną. W grupie pacjentów z astmą częściowo 
i całkowicie kontrolowaną poprawa Indeksu 
Kontroli Astmy była mniejsza lub nieistotna 
statystycznie. Na tym poziomie kontroli, nie-
zależnie od rodzaju interwencji, nie udawało się 
uzyskać znacznej poprawy. Jednocześnie, ponie-
waż poziom kontroli przed interwencją istotnie 
korelował z poziomami kontroli dla wszystkich 
okresów po interwencji, można wnioskować, że 
późniejszy sukces terapeutyczny był od niego 
w dużym stopniu zależny. Zgodnie z zalecenia-
mi GINA 2006 lekarz może rozważyć intensyfi-
kację leczenia w przypadku uzyskania częścio-
wej kontroli, ale nie jest do tego zobligowany, 
ponieważ nie u wszystkich pacjentów możliwe 
jest całkowite wyeliminowanie objawów astmy. 
W przypadku astmy całkowicie kontrolowanej 
zalecane jest utrzymanie lub zmniejszenie inten-
sywności leczenia [2].  

Przyrost Indeksu Kontroli Astmy w pier-
wszym roku od interwencji był istotnie większy 
w grupie przyjmującej montelukast w porówna-
niu z pierwszym i drugim rokiem od interwencji 
w grupie przyjmującej salmeterol. Weinstein 
i wsp. pokazali, że kliniczne działanie monte-
lukastu rozpoczyna się bardzo szybko, bo już od 
1-2 dawek [45]. Wyniki te są zgodne z retro-
spektywnym badaniem obserwacyjnym Borde-
riasa i wsp. [10]. Gdyby analizować jedynie 
pierwszy rok od interwencji, skuteczniejsza była 
interwencja polegająca na dołączeniu montelu-
kastu. W grupie przyjmującej salmeterol zmiana 
Indeksu Kontroli Astmy w czasie nie miała cha-
rakteru liniowego (p = 0.71) i nie zaobserwo-
wano w tej grupie istotnych zmian w czasie. 
Wydaje się, że brak wyraźnie zaznaczonego 
maksimum w pierwszym roku od interwencji 
w grupie przyjmującej salmeterol, może sugero-
wać brak istotnego wpływu salmeterolu na 
poprawę kontroli astmy. 

Jednak biorąc pod uwagę cały okres obser-
wacji, całkowita zmiana Indeksu Kontroli Ast-
my po interwencji nie różniła się istotnie pomię-
dzy badanymi grupami. Wyniki te są także 
zgodne z 12-miesięcznym badaniem prospek-
tywnym Bjermera i wsp., którzy nie zaobser-
wowali istotnych różnic pomiędzy dołączeniem 
do terapii glikokortykosteroidem wziewnym 
montelukastu i salmeterolu [8]. Jednak z punktu 
widzenia jakości życia pacjenta ważniejsza jest 

wczesna poprawa kontroli, jaką zaobserwowano 
w grupie pacjentów przyjmujących montelukast. 

W żadnej z badanych grup nie zaobserwowa-
no istotnych korelacji pomiędzy zmianą kontroli 
astmy a zmianą dawki glikokortykosteroidu 
w trakcie całej obserwacji. Być może w trakcie 
tak długiego okresu istotniejsze znaczenie dla 
poprawy kontroli astmy mają, zgodnie z zalece-
niami GINA 2006 [2], wspomniane już wcześ-
niej czynniki, takie jak: ustanowienie partner-
stwa pomiędzy pacjentem a lekarzem, identyfi-
kacja i eliminacja czynników ryzyka, a także za-
pobieganie zaostrzeniom choroby. Jak wskazuje 
wiele badań, czynniki te są również istotne 
w procesie terapeutycznym [7, 19, 30]. 

6 WNIOSKI 

 Dodanie montelukastu do glikokortykostero-
idu wziewnego może skutkować przynaj-
mniej równorzędną poprawą kontroli astmy, 
co dodanie salmeterolu. 

 Obserwowana szybsza poprawa kontroli 
astmy przy dodaniu montelukastu może mieć 
istotniejsze znaczenie kliniczne.  

7 SPIS SKRÓTÓW 

CI – Przedziały ufności (Confidence Intervals). 
FEV1 – Wartość nasilonej objętości wydechowej 
w pierwszej sekundzie (Forced Expiratory Vo-
lume in the first second). 
GINA – Global Initiative for Asthma. Global 
Strategy For Asthma Management And Preven-
tion. 
GKS – Glikokortykosteroidy. 
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