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Charakterystyka astmy oskrzelowej 
u polskich seniorów

Characteristics of asthma in Polish seniors

ANDRZEJ BOŻEK, JERZY JARZĄB

Katedra i Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii w Zabrzu, 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Streszczenie

Wprowadzenie. Astma oskrzelowa w wieku starszym stanowi istotny 
problem zdrowotny, jednak bardzo często pozostaje niedodiagnozowa-
na i niedoleczona w tej grupie wiekowej. Cel. Celem pracy była próba 
oceny występowania i charakterystyki astmy oskrzelowej u polskich 
seniorów.

Materiał i metody. Badanie wykonano w 16 ośrodkach w Polsce, gdzie 
poddano badaniu przesiewowemu (wywiad, testy, spirometria) 7084 
osoby po 60 roku życia. Pacjentom ze wstępnym rozpoznaniem astmy 
wykonano szczegółowe badanie spirometryczne (BodyBox 5500, Medi-
soft, Belgia), testy skórne oraz oznaczono całkowite i alergenowo-swo-
iste IgE.

Wyniki. Z grupy 7084 badanych pacjentów po 60 roku życia potwierdzo-
no obecność astmy u 390 badanych co stanowiło 5,5% (95%CI: 5,0-6,2). 
Średnia wieku pacjentów wyniosła 68,7±9,2 lat (61-103 lat). W grupie 
znalazło się 221 kobiet i 169 mężczyzn. Późny początek astmy po 65 
roku życia obserwowano u 70 (17,9%) astmatyków. Po weryfikacji spiro-
metrycznej ostateczna liczba pacjentów z astmą wyniosła 347 czyli 4,9% 
(95%CI: 4,5-5,3). U 80% chorych obserwowano atopowy mechanizm 
choroby z dominacją alergii na roztocza kurzu domowego.

Wnioski. Astma oskrzelowa w wieku podeszłym stanowi istotny problem 
zdrowotny w Polsce. Na podstawie wykonanych badań potwierdzono 
dominującą rolę mechanizmów IgE zależnych w astmie wieku podeszłe-
go.
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Summary

Introduction. Bronchial asthma in the elderly is a major public health 
problem. However, it is usually under-diagnosed and under-treated in 
that age group.

Aim. The aim of this study was to assess the prevalence and characteri-
stics of asthma in seniors in Poland.

Material and methods. The study was performed in 16 centers in Poland. 
Seven thousand eighty four people over 60 years old  were screened (in-
terview, skin prick tests, spirometry). In patients with an initial diagnosis 
of asthma, detailed spirometry (BodyBox 5500, Medisoft, Belgium), skin 
prick tests, as well as total and allergen-specific IgE were performed.

Results. Among 7,084 responders,  diagnosis of asthma  was confirmed 
in 390 patients, 5.5% (95%CI: 5.0-6.2). The average age of patients was 
68.7±9.2 years (61-103 years). The group comprised 221 women and 
169 men. Late onset of asthma was confirmed in 70 (17.9%) patients. 
The number of asthmatic patients was reduced to 347 subjects 4.9% 
(95%CI: 4.5-5.3) after detailed spirometry tests. Eighty per cent of pa-
tients were atopic. Allergy to house dust mites was dominant.

Conclusions. Asthma in the elderly is an important public health problem 
in Poland. The dominant role of IgE-dependent mechanisms in old-age 
asthma was confirmed.
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Wykaz skrótów:

IgE – całkowite IgE
sIgE – alergenowo-swoiste IgE
PTS – punktowe testy skórne
FEV1 – natężona pojemność wydechowa jednosekundowa
FVC – natężona pojemność wydechowa całkowita
PEF – szczytowy przepływ wydechowy

VC – pojemność życiowa płuc
TLC – całkowita pojemność płuc
FRC – czynnościowa pojemność zalegająca
RV – objętość zalegająca
TLCO – pojemność dyfuzyjna dla CO
Raw – opór oskrzelowy
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WSTĘP
Występowanie astmy oskrzelowej u pacjentów w wieku 

starszym stanowi istotny problem współczesnej medycyny. 
Jednym z podstawowych problemów jest niedodiagnozo-
wanie tej choroby wynikające z następujących przyczyn: 
trudności w rozróżnieniu astmy, POCHP od zespołu nakła-
dania; współistnienie przewlekłych somatycznych chorób 
utrudniających rozpoznanie astmy; niechęć pacjentów 
i lekarzy do diagnozowania choroby, która kojarzy się 
z młodszą grupą wiekową [1-4]. Ten ostatni problem do-
tyczy również rozpoznawania alergii w wieku starszym 
a tym samym atopowej postaci astmy. Poza pojedynczymi 
badaniami brakuje opracowań dotyczących charakterysty-
ki astmy w wieku podeszłym, które mogłyby pozwolić na 
lepsze zrozumienie tego problemu u ludzi po 60 roku życia 
a tym samym poprawić diagnostykę i leczenie [5-7].

Celem pracy była próba oceny zjawiska występowania 
astmy oskrzelowej u seniorów w Polsce z oceną jej klinicz-
nego przebiegu.

MATERIAŁ I METODYKA
Do grupy badanej zakwalifikowano 390 osób ze wstęp-

nym rozpoznaniem astmy oskrzelowej po 60 roku życia na 
podstawie wypełnionej ankiety ECRHS II [8] oraz badania 
fizykalnego i przesiewowej spirometrii (Lung Test 500) 
z 7084 pacjentów analizowanych na terenie kraju. Rekru-
tację badanych przeprowadzono w 16 ośrodkach repre-
zentatywnych dla obszaru Polski centralnej (województwo 
wielkopolskie), południowej (województwo śląskie i opol-
skie) oraz północnej (województwo warmińsko-mazurskie). 
W każdym z wybranych obszarów wyodrębniono ośrodki 
wiejskie (po 4 ośrodki) i miasta (po 1 ośrodku). Zaludnienie 
w wybranych miastach przekraczało 100 tys. mieszkań-
ców, a w ośrodkach wiejskich do 10 tys. mieszkańców. 
W wyznaczonych ośrodkach wykorzystano do badania bazy 
danych pacjentów zapisanych w wybranych Poradniach Le-
karza Rodzinnego (POZ). Wykonano próbkowanie stratyfi-
kacyjne, którego kluczem był przedział wiekowy powyżej 
60 roku życia (80). Z każdej bazy danych (w danym POZ) 
rekrutowano porównywalne ilości badanych w ośrodkach 
wiejskich (mniejsze grupy) i miejskich (większe grupy). Gru-
py te były jednolite pod względem proporcji wiekowej oraz 
płci, zgodne ze strukturą demograficzną populacji polskiej 
po 60 roku życia w roku 2009. W każdym z 12 ośrodków 
wiejskich wyodrębniono  populacje liczącą około 600 osób, 
z których losowo wybrano 300 osób i zaproszono do badań 
przesiewowych. W ten sposób uzyskano ostateczną liczbę 
3476 badanych z obszarów wiejskich. W każdym ośrodku 
miejskim w podobny sposób wyodrębniono populację 
2500 osób, z których losowo wybrano 1250 osób i zapro-
szono do badań przesiewowych. Ostatecznie zrekrutowano 
3608 osób. Grupy te były porównywalne pod względem 
liczebności, płci i wieku. Badania  wykonano w 2009 i 2010 
roku. Z wszystkich ośrodków uzyskano zgodę na publikacje 
danych. Wszyscy zgłaszający się pacjenci podpisali zgodę 
na udział w badaniu. Na badanie uzyskano zgodę Komisji 
Bioetycznej przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Ka-
towicach.

Protokół badania
W badaniu ankietowym oceniono: czas trwania i początek 

astmy oskrzelowej, palenie tytoniu obecność innych chorób 
alergicznych oraz obecność astmy oskrzelowej w rodzinie 
(rodzice, bliscy i dalsi krewni). Badani wypełniali Test Kontro-
li Astmy (ATC) [9]. Wynik badania przedstawiono w postaci 
średniej arytmetycznej z odchyleniem standardowym.

Badania alergologiczne. Oznaczenia stężenia IgE. Po-
miar stężenia całkowitej IgE oraz alergenowo-swoistych 
IgE (sIgE) wykonano w oparciu o metodę Pharmacia CAP 
System FEIA (Pharmacia AB, Szwecja), a wartości przedsta-
wiono w kU/l [10]. Badania sIgE wykonano dla następują-
cych alergenów: D. pteronyssinus, D. farinae, Aspergillus 
fumigatus, Alternariatenuis, Cladosporium herbarum, pies, 
kot, pierze kacze, karaluch, trawy mix, żyto, brzoza, olcha, 
leszczyna, bylica i babka. Wartości IgE powyżej 0,35 kU/l 
przyjęto jako wynik dodatni.

Test skórne. W badaniu wykonano punktowe testy skór-
ne zestawem alergenów odpowiadającym oznaczeniom 
sIgE. Oznaczenia wykonano przy użyciu testów firmy Aller-
gopharma (Reinbeck, Niemcy). Testy wykonano i oceniano 
w oparciu o wytyczne PTA [11].

Badania czynnościowe układu oddechowego. Wszystkie 
badania czynnościowe układu oddechowego wykonano przy 
użyciu body pletyzmografu Body Box 5500 (Medisoft, Belgia). 
Badanie spoczynkowe przepływów oskrzelowych wykonywa-
no zachowując 6 sekundową fazę wydechu i wykonując trzy 
powtarzalne badania (różnice poniżej 150 ml). Do analizy 
wybrano wynik najlepszy. U wszystkich  pacjentów w grupie 
badanej z rozpoznaniem wstępnym astmy oskrzelowej wyko-
nano próbę rozkurczową przy użyciu 4x100 mcg salbutamolu 
w inhalatorze ciśnieniowym. Za dodatni wynik próby przyję-
to przyrost FEV1≥12% w stosunku do wartości wyjściowej 
i wzrost o 200 ml zgodnie z kryteriami GINA 2011 [12]. Przed 
badaniem chorzy nie używali beta2mimetyków krótko działa-
jących na 8 godzin, pochodnych ipratriopium i pochodnych 
teofiliny na 24 godziny, beta2mimetyków długo działających 
na 48 godzin, a pochodnych tiotropium na 72 godziny. Pacjen-
ci palący powstrzymywali się od palenia na 1 godzinę przed 
badaniem. Badanie odroczono w sytuacji infekcji dróg odde-
chowych o 4 tygodnie.U badanych z ujemnym wynikiem testu 
odwracalności oskrzeli wykonano test z metacholiną w oparciu 
o Standardy w Alergologii Polskiego Towarzystwa Alergolo-
gicznego [13]. Za dodatni wynik próby przyjęto spadek FEV1 
o 20% przy PC20 < 8mg/ml. W ramach szczegółowych badań 
czynnościowych układu oddechowego u losowo wybranych 
pacjentów z astmą oskrzelową z grupy badanej (n=70; 40 ko-
biet i 30 mężczyzn; średnia wieku 69,1±9,5 lat) oraz w grupie 
kontrolnej osób starszych (zdrowych ochotników) bez astmy 
i innych chorób układu oddechowego (n=61; 32 kobiet i 29 
mężczyzn; średnia wieku 66,2±7,4 lat) wykonano następujące 
pomiary:FEV1, FVC, PEF, VC, TLC, FRC, RV, TLCO i Raw. Poza 
wartościami bezwzględnymi, wyniki badań czynnościowych 
przedstawiono w postaci procentu normy.

Rozpoznanie alergicznego nieżytu nosa u badanych było 
oparte o badanie laryngologiczne, wywiad oraz dodatnią 
diagnostykę alergologiczną. Sezonowa astma oskrzelowa 
była rozpoznawana w oparciu o kryteria GINA [12]. Rów-
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nież w oparciu o te ostatnie kwalifikowano stopień cięż-
kości astmy i oceniano kryteria jej kontroli [12]. Przewlekłą 
obturacyjną chorobę płuc rozpoznawano u pacjentów 
z ujemną próbą rozkurczową i/lub brakiem nadreaktywno-
ści oskrzeli w teście z metacholiną, wskaźnikiem FEV1/FVC 
<0,7 oraz dodatnim wywiadem w kierunku nikotynizmu 
i typowych objawów klinicznych dla tej choroby. Za astmę 
o późnym początku przyjęto postać choroby, której objawy 
pojawiły się po raz pierwszy po 65 roku życia.

Analiza statystyczna
Do porównania danych spełniających kryterium rozkładu 

normalnego takich, jak wiek badanych, czas trwania choroby i 
wyniki badań spirometrycznych wykorzystano test t-Studenta 
dla prób niezależnych. Do oceny korelacji wyników testów 
skórnych oraz IgE wykorzystano test Spearmana lub test ko-
relacji Pearsona w zależności od spełnienia kryterium rozkładu 
normalnego. Obliczono iloraz szans dla oceny prawdopodo-
bieństwa wystąpienia astmy oskrzelowej przy występowaniu 
określonej cechy u osób badanych. Wykorzystano analizę re-
gresji wielokrotnej dla zmiennej zależnej jaką był czas trwania 
astmy w stosunku do takich cech jak: palenie tytoniu, wartość 
IgE, kontrola astmy, wynik ACT, stopień ciężkości astmy oskrze-
lowej oraz występowanie alergicznego nieżytu nosa. W anali-
zach statystycznych stosowano poprawkę Bonferroni. Wartość 
p<0,05 uznano jako wynik znamienny statystycznie.

WYNIKI
Na podstawie uzyskanych danych z badania przesiewo-

wego (wywiad, testy skórne, spirometria) 7084 badanych, 
średnia chorobowość skojarzona z wiekiem i płcią w bada-
nej populacji ludzi starych dla astmy oskrzelowej wyniosła 
5,5% (390 osób) z przedziałem ufności (95%CI: 5,0-6,2).

Średnia wieku pacjentów wyniosła 68,7±9,2 lat (60-103 
lata). W grupie znalazło się 221 kobiet i 169 mężczyzn. 
Dane demograficzne pacjentów oraz ocenę stopnia kontroli 
i ciężkości astmy przedstawiono w tabeli I. Analiza regre-
sji wielokrotnej ze zmienną zależną jaką był czas trwania 
astmy oskrzelowej (lata) u osób starszych wykazała jego 
dodatnią korelację z:

• paleniem tytoniu (paczkolata): R2=0,73; B=4,1; 
SEM=2,5; p<0,05

• z astmą ciężką: R2=0,54; B=7,7; SEM=4,3; p=0,014

• z alergicznym nieżytem nosa: R2=0,34; B=4,2; 
SEM=2,4; p=0,025

Nie obserwowano korelacji pomiędzy czasem trwania 
astmy a stężeniem IgE oraz kontrolą astmy i wynikiem 
ACT. Średnie stężenie IgE było statystycznie wyższe 
u pacjentów palących w stosunku do byłych palaczy: 
295,32kU/l±124,11 vs. 230,2±80,91 (p<0,05) oraz w 
stosunku do niepalących 68,7±9,2 vs. 218,22±30,4 
(p<0,05). U 105 (26,9%) starszych pacjentów z astmą nie 
zanotowano wysokiego stężenia IgE oraz dodatnich wy-
ników w zakresie PTS i sIgE. Nie obserwowano zależności 
stężenia IgE od wieku. Wyniki badań alergologicznych w 
zakresie PTS oraz sIgE przedstawiono w tabeli II. Obecność 
atopii, zdefiniowanej jako obecność co najmniej jednego 
schorzenia atopowego z towarzyszącym podwyższonym 
mianem sIgE oraz dodatnim testem skórnym na mini-
mum jeden badany alergen, potwierdzono u 312 (80%) 
badanych. U seniorów astmatyków dominowała alergia 
na roztocze kurzu domowego. Obserwowano korelacje 
pomiędzy wynikami testów skórnych oraz sIgE dla wszyst-
kich analizowanych alergenów w teście rang Spearmana: 
R w przedziale od 0,69 do 0,82; p<0,05.

Cechy badane Starzy z astmą
n=390

średni wiek 68,7±9,2
kobiety (%) 221 (56,6)
palący (%) 95 (24,4)
byli palacze (%) 97 (24,9)
czas trwania astmy 30,1±8,1
późny początek astmy po 65rż. (%) 70 (17,9)
średni wynik ATC 13,7±3,8
astma ciężka (%) 36 (9,2)
astma umiarkowana (%) 139 (35,6)
astma lekka (%) 157 (40,3)
astma epizodyczna 58 (14,9)
astma kontrolowana 88 (22,6)
astma częściowo kontrolowana 173 (44,4)
astma niekontrolowana 129 (33,1)
średnie IgE całkowite 233,9±69,5
astma sezonowa (%) 65 (16,7)
alergiczny nieżyt nosa całoroczny 218 (55,9)
sezonowy alergiczny nieżyt nosa 130 (33,0)

Tabela I. Charakterystyka pacjentów starszych z astmą na podstawie ankiety i spirometrii przesiewowej
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Alergeny
Wyniki badań

P^

PTS n=390 (%) sIgE
n=367 (%)

D. pteronyss. 174 (44,6) 176 (48) <0,05

D. farinae 175 (44,9) 182 (49,9) <0,05

Aspergillus fumigatus 44(11,3) 42 (11,4) <0,05

Alternaria 59 (15,3) 57 (15,5) <0,05

Cladosporium 22 (5,6) 24 (6,5) <0,05

Pies 18 (4,6) 19 (5,2) <0,05

Kot 31 (7,9) 34 (9,3) <0,05

Pierzekacze 8 (2) 9 (2,5) <0,05

Karaluch 80 (20,5) 81 (22,1) <0,05

Trawy mix 84 (21,5) 98 (26,7) <0,05

Żyto 56 (14,4) 56 (15,3) <0,05

Brzoza 53 (13,5) 57 (15,5) <0,05

Olcha 23 (5,9) 29 (7,9) <0,05

Leszczyna 34 (8,7) 36(9,8) <0,05

Bylica 37 (9,3) 35 (9,7) <0,05

Babka 9 (2,1) 10 (2,7) <0,05

^ - test korelacji rang Spearmana, PTS - punktowe testy skórne, sIgE - alergenowo-swoisteIgE

Tabela II. Porównanie dodatnich wyników PTS i sIgE u badanych pacjentów

Objętość/pojemność
Astma

seniorzy, n=70
średnia±sd

Zdrowi
seniorzy n=61

średnia±sd
P^

FEV1 (%) 62,41±15,2 79,1±13,1 <0,05
FEV1 (L) 1,33±0,29 1,78±0,57 <0,05
FVC (%) 64,12±14,1 89,2±11,7 <0,05
FVC (L) 1,77±0,63 2,1±0,92 <0,05
ΔFEV1 (%) 32,2±7,3 7,2±,4 <0,05
FEV1/FVC (%) 66,2±9,34 77,2±4,5 NS
PEF (%) 74,5±13,1 76,3±4,8 <0,05
PEF (L/sek) 5,5±1,44 6,45±1,7 NS
VC (%) 78,9±8,8 84,3±7,19 <0,05
VC(L) 2,1±0,57 2,4±0,58 NS
TLC (L) 4,5±1,55 4,8±1,51 NS
TLC(%) 97,3±14,5 100,1±12,2 NS
FRC (L) 3,31±1,51 3,1±0,2 <0,05
FRC (%) 138,6±49,8 125,32±42,1 NS
RV (L) 2,88±1,12 1,8±0,3 <0,05
RV (%) 142,3±30,9 129,3±26,8 NS
RV/TLC (%) 60,1±8,7 65,3±9,2 NS
TLCO (%) 67,1±8,1 88,4±4,2 <0,05
TLCO l/min/mmHg 18,3±6,8 28,5±7,3 <0,05
Raw cmH20/L/sek 2,35±0,5 3,1±0,7 <0,05

^ - test t-Studenta dla prób niezależnych z poprawką Bonferroni, * - różnica statystyczna tylko w stosunku do zaznaczonego parametru

Tabela III. Porównanie wyników badań czynnościowych układu oddechowego w analizowanych grupach
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Iloraz szans (OR) dla astmy oskrzelowej u pacjentów 
starszych wynosił:

• z dodatnim wywiadem w kierunku atopii w wieku młod-
szym OR=1,97 (95%CI: 1,86-2,12)

• z dodatnim wynikiem co najmniej jednego testu skórne-
go OR=1,46 (95%CI: 1,33-1,87)

• z dodatnim wynikiem alergenowo swoistego IgE 
OR=1,98 (95%CI: 1,87-2,1)

• przy zajściu wszystkich powyższych zdarzeń OR=2,55 
(98% CI: 1,94-2,97)

• z obecnością astmy u co najmniej jednego członka rodzi-
ny OR=1,86 (95% CI: 1,57-1,95)

• z paleniem tytoniu OR=1,88 (95%CI: 1,25-2,15)

• u mężczyzn OR=1,49 (95%CI: 1,22-1,78)

Badanie spirometryczne. U wszystkich pacjentów 
z wstępnym rozpoznaniem astmy oskrzelowej wykonano 
test odwracalności, który wypadł dodatnio u 305 (78,2%) 
chorych (przyrost FEV1≥12% wartości wyjściowej i wzrost 
o 200 ml). 50 (12,8%) pacjentów uzyskało ujemny wynik 
próby rozkurczowej. U 35 (9%) chorych nie udało wyko-
nać się próby rozkurczowej z powodu braku współpracy. 
Pacjentom z dwóch ostatnich podgrup (50 plus 35 osób) 
wykonano test oceny nadreaktywności oskrzeli z metacholi-
ną uzyskując u 42 (49,4%) dodatnie kryterium rozpoznania 
astmy oskrzelowej (spadek FEV1 o 20%). Z uwagi na niskie 
wartości FEV1 (<70% normy i poniżej 1 l) u 7 chorych 
odstąpiono od tego badania. Ostatecznie u 36 (9,2%) pa-
cjentów nie potwierdzono astmy oskrzelowej w próbach 
czynnościowych i zakwalifikowano tych chorych do grupy 
z POCHP.

Na podstawie wykonanych badań czynnościowych zwe-
ryfikowano chorobowość na astmę u badanych chorych do 
4,9% (95%CI: 4,5-5,3).

U losowo wybranych 70 badanych starszych pacjentów 
z astmą oskrzelową oraz u 61osób grupy kontrolnej wyko-
nano pełne badanie pletyzmograficzne a wyniki przedsta-
wiono w tabeli III. W grupie kontrolnej tj. osób zdrowych 
po 60 roku życia, obserwowano wyższe wartości parame-
trów spirometrycznych niż u pacjentów z astmą w wieku 
starszym.

DYSKUSJA
Na naturalny przebieg astmy oskrzelowej u pacjentów po 

60 r.ż. ma wpływ proces starzenia się układu oddechowego. 
Związany z wiekiem spadek natężonej pierwszo sekundowej 
objętości wydechowej, zmniejszenie powierzchni wymiany 
gazowej, zwężenie światła drobnych oskrzeli, zapadanie się 
oskrzeli podczas wydechu spowodowane upośledzeniem 
podatności płuc to tylko niektóre czynniki nakładające się 
na patofizjologię astmy u ludzi starszych. Analizowana 
grupa pacjentów z astmą oskrzelową po 60 roku życia na-
leży do największych poza badaniami Dyera czy badaniem 
amerykańskim TENOR [5,6]. Częstość występowania astmy, 
omawiana wcześniej, nie odbiegała istotnie od danych do-
stępnych w piśmiennictwie [14-17]. Wśród analizowanych 
pacjentów z astmą obserwowano niewielką dominację ko-

biet - 56%. Jest to konsekwencją przewagi kobiet w ogólnej 
populacji seniorów. Przedstawiany w literaturze podział 
astmy wieku podeszłego na postać o długim czasie trwania 
choroby i postać z późnym początkiem [18] znalazł rów-
nież odzwierciedlenie w niniejszym badaniu. U prawie 18% 
chorych objawy astmy wystąpiły po 65 roku życia. Pomimo 
doniesień [18,19] o pewnych odmiennościach w jej prze-
biegu w stosunku do astmy wieloletniej takich, jak: łagod-
niejszy przebieg, większa ilość dni bezobjawowych, mniej 
hospitalizacji oraz lepsze parametry spirometryczne, takich 
różnic nie obserwowano w wykonanym badaniu. Podobnie 
jak w badaniu TENOR stwierdzono podobny brak zależno-
ści ciężkości astmy oskrzelowej od wieku pacjenta mimo 
często gorszych wartości spirometrycznych [6]. Większe 
prawdopodobieństwo astmy u seniorów: palących tytoń, 
z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku astmy oraz 
z cechą atopii jest podobny jak obserwuje się powszechnie 
w młodszych grupach wiekowych. Zanotowany dominują-
cy charakter atopii w patogenezie astmy w wieku pode-
szłym był zgodny z dostępnym piśmiennictwem [20,21]. 
Z drugiej strony, wiele badań wskazuje na spadek aktywno-
ści IgE zależnej w podeszłym wieku nie negując jednak jego 
znaczenia w generowaniu astmy [18,22]. Na uwagę zasłu-
guje fakt dużej zależności pomiędzy czasem trwania astmy 
u seniorów a jej ciężkością, nikotynizmem oraz współwystę-
powaniem alergicznego nieżytu nosa. Podobne obserwacje 
poczyniono w innych badaniach [18,21].

Wykonane badania czynnościowe układu oddechowego 
podkreśliły dużą ich wartość w rozpoznawaniu i monito-
rowaniu astmy oskrzelowej u pacjentów starszych. Obser-
wowane niższe wartości parametrów u badanych starszych 
astmatyków w stosunku do starszych osób zdrowych są 
dowodem na proces starzenia się układu oddechowego 
z dodatkową utratą pojemności spowodowaną chorobą. 
Wskazują na to wcześniejsze doniesienia [18-20]. Ważną 
informacją jest fakt, że u prawie 80% pacjentów udało się 
wykonać test odwracalności oskrzeli potwierdzający obec-
ność astmy oskrzelowej mimo różnej kondycji psychofi-
zycznej badanych. Niewiele prac podnosi problem wykony-
wania spirometrii u ludzi starszych. Chotirmall sygnalizuje 
wagę tego badania w rozpoznaniu i ocenie astmy u ludzi 
starszych podkreślając jednak możliwe ograniczenia takie 
jak: słaba współpracy z powodu zaburzeń poznawczych, 
słaba koordynacja psychoruchowa, problemy z założeniem 
ustnika, zaburzenia percepcji, słaba odpowiedź na beta2 
mimetyk, brak możliwości wykonania natężonego wydechu 
i inne [18]. Z drugiej strony, naturalny wpływ starzenia się 
układu oddechowego na parametry pojemnościowe powo-
duje, że wartości niektórych wskaźników, w tym FEV1/FVC 
obrazujące nieprawidłową funkcję u osób młodych, mogą 
być prawidłowe dla osób po 60 roku życia [18]. W takiej 
sytuacji wyniki spirometrii mogą spowodować nadrozpo-
znawalność chorób obturacyjnych. Jednak, podobnie jak 
w niniejszej pracy, również Pezzoli i wsp. w swoim badaniu 
podkreślili skuteczność wykonania spirometrii u osób star-
szych zgodnie z kryteriami ATS, i to nawet u ponad 80% 
[23]. Być może u podłoża sukcesu tego badania leży wy-
konanie go przez lekarza prowadzącego danego chorego 
(tak jak w obecnej pracy) oraz wykonanie próby rozkurczo-
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wej w komorze pletyzmograficznej. Warto podkreślić, że 
w przypadku negatywnej odpowiedzi na beta2 mimetyk 
w próbie rozkurczowej wykonanie uzupełniającej próby 
nadreaktywności oskrzeli z metacholiną pozwoliło dodia-
gnozować dodatkowo prawie połowę z tych chorych w 
kierunku astmy oskrzelowej. Ma to szczególne znaczenie 
w trudnym procesie różnicowania astmy oskrzelowej od 
POCHP u ludzi starych [18,22,24].

WNIOSKI
Astma oskrzelowa u seniorów stanowi istotny problem 

zdrowotny w Polsce. Istnieje konieczność zwrócenia więk-
szej uwagi tą chorobę u pacjentów po 60 roku życia co 
pozwoliłby uniknąć niedodiagnozowania a tym samym 
niedoleczenia astmy.
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