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Streszczenie

Wprowadzenie. Immunoterapia swoista (SIT) u starszych chorych bud-
zi zrozumiałe wątpliwości. Wynika to z braku badań w tej grupie pac-
jentów.

Cel pracy. Próba oceny bezpieczeństwa i efektywności SIT u pacjentów 
po 60 roku uczulonych na pyłki traw lub drzew w porównaniu do młod-
ych chorych.

Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 116 pacjentów w średnim 
wieku 63,4±3,5 lat z alergicznym, okresowym nieżytem nosa oraz zak-
walifikowanych do SIT na trawy lub drzewa. Grupę kontrolną stanow-
iło 139 młodych chorych 19,3±5,3lat. Wszyscy badani przeszli trzyletni, 
całoroczny kurs SIT preparatami Allergovit zawierającym alergeny traw 
lub drzew. W badaniu oceniano objawy kliniczne oraz zużycie leków ob-
jawowych w sezonie pylenia. Monitorowano również objawy niepożą-
dane poszczepienne.

Wyniki. Po trzyletnim kursie SIT obserwowano istotną statystycznie re-
dukcje objawów nosowych w sezonie pylenia zarówno u pacjentów 
starszych uczulonych na pyłki traw: z 3,156±0,122 pkt wyjściowo do 
1,251±0,333 pkt (p<0,05) i młodych: z 4,224±0,348 do 1,090±0,450 
(p<0,05). Podobną, istotną poprawę uzyskano u chorych odczulanych 
na pyłki drzew, odpowiednio z 3,371±0,435 pkt do 1,545±0,442 pkt 
(p<0,05) u pacjentów starszych i z 4,022±0,331 pkt do 1,602±0,472 
pkt u młodych (p<0,05). Zanotowano podobną redukcję leków ob-
jawowych w obydwu grupach chorych. Na 5423 iniekcji wykonanych  
u pacjentów starszych zanotowano 348 (6,4%) odczynów miejscowych 
oraz brak odczynów systemowych. U pacjentów młodych na 5521 iniek-
cji obserwowano 459 odczynów miejscowych (8,3%) oraz 2 przypadki 
odczynów systemowych.

Wnioski. SIT w wieku starszym wydaje się leczeniem o podobnym stop-
niu skuteczności i bezpieczeństwie.

Słowa kluczowe: alergiczny nieżyt nosa, immunoterapia swoista

Summary

Introduction. Specific immunotherapy (SIT) in elderly patients remains 
controversial due to the lack of clinical studies in this group of patients.

Aim. The aim of this study was to evaluate the safety and effectiveness of 
SIT in patients over 60 with allergy to grass or tree pollens as  compared 
to young subjects.

Materials and methods. The study involved 116 patients, mean age 
63.4±3.5, with allergic intermittent rhinitis who met the eligibility cri-
teria for SIT to grass or trees. The control group consisted of 139 young 
patients, 19.3±5.3 years. All subjects underwent a three-year, perennial 
course of SIT by the use of Allergovit containing allergens of grasses or 
trees. The study evaluated the clinical symptoms as well as the use of 
rescue drugs during the pollen season. SIT-related adverse reactions were 
also monitored.

Results. After a 3-year SIT course, a statistically significant reduction of 
nasal symptoms during the pollen season was noticed both in elder-
ly and younger patients with allergy to grass pollen: a decrease from 
3.156±0.122 to 1.251±0.333 score (p<0.05) and from 4.224±0.348 to 
1.090±0.450 (p<0.05), respectively. A similar significant improvement 
was achieved in both groups after SIT to tree pollens, from 3.371±0.435 
to 1.545±0.442 (p<0.05) in the elderly, and from 4.022±0.331 to 
1.602±0.472 in the young subjects (p<0.05). A comparable reduction in 
the use of symptomatic drugs was also noticed in both groups. Among 
5423 injections in the older group, only 348 (6.4%) local reactions and no 
systemic reactions were recorded. In the younger group, 459 (8.3%) local 
and 2 systemic adverse reactions were observed per total 5521 injections.

Conclusions. In the elderly group, SIT seems to be as effective and safe 
as in the younger patients.
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WSTĘP
W obecnym świecie wzrasta niepokojąco liczba pacjen-

tów starszych po 60 roku życia z chorobami alergicznymi 
pod postacią astmy oskrzelowej, alergicznego przewlekłe-
go i okresowego nieżytu nosa jak i wyprysku alergicznego 
[1,2]. Powoduje to konieczność diagnozowania i leczenia 
tego typu chorych korzystając, z zarezerwowanych do 
niedawna dla młodych pacjentów, narzędzi diagnostycz-
nych i metod leczenia. Znalazło to potwierdzenie w coraz 
częstszych publikacjach poświęconych temu tematowi [2-
4]. Wartość immunoterapii swoistej (SIT) jako nowocze-
snej metody leczenia we współczesnej alergologii jest po-
wszechnie podkreślana jednak w grupie chorych po 50 czy 
60 roku życia budzi nadal wiele dyskusji i kontrowersji [5-8]. 
Nieliczne prace dokumentujące wykorzystanie SIT w terapii 
chorób alergicznych u pacjentów po 60 roku życia nie są 
wystarczającym argumentem do stosowania tego typu le-
czenia w omawianej grupie wiekowej [9-11].

Praca ma na celu przedstawienie efektów leczenia me-
todą immunoterapii iniekcyjnej pacjentów po 60 roku ży-
cia z alergią pyłkową z uwzględnieniem  bezpieczeństwa  
i w porównaniu do podobnej terapii prowadzonej u osób 
młodych.

MATERIAŁ I METODY
Do badania zakwalifikowano 116 chorych z alergicznym 

nieżytem nosa po 60 roku życia bez przeciwwskazań do 
prowadzenia SIT zgodnie z kryteriami zawartymi w konsen-
susie Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Kli-
nicznej [5]. Badanie prowadzono w Wojewódzkiej Poradni 
Alergologicznej w Katowicach. Wszyscy uczestnicy podpisa-
li zgodę na udział w badaniu.

Pacjenci zostali podzielenie na trzy podgrupy:

1. z alergią na pyłki traw (testy punktowe) i z objawami 
okresowego alergicznego nieżytu nosa. Chorzy Ci zostali 
poddani 3-letniej całorocznej SIT preparatem Allergovit 
(trawy – 100%).

2. z alergią na pyłki drzew (testy punktowe) i z objawami 
okresowego alergicznego nieżytu nosa. Chorzy Ci zostali 
poddani 3-letniej całorocznej SIT preparatem Allergovit 
(brzoza – 35%, olcha – 30% leszczyna – 35%).

U wymienionych chorych wykluczono astmę oskrzelową 
na podstawie wywiadu oraz ujemnej próby rozkurczowej 
wykonanej zgodnie z kryteriami ERS/ATS [12]. Pozostawali 
oni co najmniej przez rok na leczeniu objawowym przy uży-
ciu leków przeciwhistaminowych i sterydach donosowych 
w okresie objawowym (sezon pylenia).

Grupę kontrolną stanowili pacjenci młodzi poniżej 
25roku życia o podobnym typie alergii i zakwalifikowani 
do SIT tj. na pyłki traw i drzew. Chorzy Ci nie mieli astmy 
oskrzelowej i podobnie byli wcześniej leczeni przy zastoso-
waniu leków objawowych.

Alergie na pyłki traw i drzew potwierdzono na pod-
stawie wywiadu klinicznego, badania fizykalnego oraz na 
podstawie testów punktowych wykonanych z alergenami 
inhalacyjnymi (Allergopharma, Niemcy). Testy wykonano  
w oparciu o wytyczne Polskiego Towarzystwa Alergologicz-
nego [13]. Do badania wyłoniono tych chorych, u których 
wywiad korespondował z dodatnim wynikiem testów na 
alergeny pyłków traw albo na pyłki brzozy, olchy i leszczyny.

Szczegółowa charakterystyka pacjentów została przed-
stawiona w tabeli I.

Immunoterapia swoista
Ze wstępnej grupy chorych starszych zakwalifikowanych 

do SIT zostało zdyskwalifikowanych 36 pacjentów z powo-
du innych chorób wykluczających możliwość tego typu le-
czenia. Wszystkie kursy leczenia SIT były oparte o wytyczne 
producenta szczepionek z zachowaniem pełnego protokołu 
leczenia rozpoczynającego w systemie co 7 dni, a następnie 
terapii podtrzymującej w systemie co 28 dni z tolerancją 
+/- 5 dni. W sezonie pylenia u chorych z objawami aler-
gii obniżano dawkowanie szczepionki do ¼ wartości dawki 
docelowej.

Kryteria oceny SIT
Pacjenci przez okres jednego roku przed terapią SIT oraz 

przez cały jej okres prowadzili karty samoobserwacji na 
podstawie graficznej 7-punktowej skali oceny (Visual Ana-
log Scale) opublikowanej przez JoinTask Force i zmodyfi-
kowanej przez ARIA [14], w której odnotowywali objawy 
nosowe: kichanie, świąd, wyciek z nosa, obrzęk, spływanie 

Starsi 
Trawy

Starsi 
Drzewa

P Młodzi 
Trawy

Młodzi 
Drzewa

P

Liczba pacjentów 60 56 NS 73 66 NS
Średni wiek przed rozpoczęciem SIT 63,4±3,5 64,1±2,1 NS 1,.3±5,3 20,3±4,1 NS
Kobiety (%) 36 (60) 32 (57) NS 45 (62) 39 (59) NS
Objawy nosowe-średni wynik 
punktowy przed SIT (±SD)

3,156±0,122 3,371±0,435 NS 4,224±0,348 4,022±0,331 NS

Średni czas trwania choroby przed 
rozpoczęciem SIT (±SD)

12,5±8,6 13,4±9,1 NS 5,8±2,8 4,3±2,2 NS

Średni czas trwania SIT (±SD) w 
latach

3,3±0,8 3,6±0,6 NS 3,5±0,4 3,1±1,1 NS

Średnia dawka kumulacyjna TU (±SD) 314500 
±3242

423210 
±3980

– 321150 
±4010

423100 
±3655

–

SIT – immunoterapia swoista, TU – jednostki terapeutyczne, SD – odchylenie standardowe, NS – nieistotne statystycznie

Tabela I. Charakterystyka pacjentów poddanych immunoterapii swoistej.
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po tylnej ścianie gardła oraz objawy pozanosowe ze strony 
oczu, gardła, uszu oraz kaszel i ból głowy w sezonie py-
lenia w przypadku alergii na pyłki traw lub drzew. Wyniki 
punktowe uśredniono z wszystkich dni oznaczeń w ciągu 
całego sezonu objawów i podano z odchyleniem standar-
dowym. Dodatkowo chorzy odnotowywali zużycie leków 
objawowych, które stosowali w razie wystąpienia objawów 
(tabletka 5 mg lewocetyryzyny, krople donosowe z mo-
metazonem, krople do oczu z ebastyną oraz w przypadku 
braku skuteczności tabletki z 4 mg metyloprednizolonu). 
W tym celu stosowano następujący system punktowy: je-
den punkt – użycie tylko sterydu donosowego lub kropli do 
oczu minimum jeden dzień w tygodniu; dwa punkty – po-
przednia terapia + jedna tabletka leku przeciwhistamino-
wego minimum przez jeden dzień; trzy punkty: poprzednia 
terapia + 4 mg metyloprednizolonu minimum przez jeden 
dzień. Podobnie jak w przypadku oceny objawów uzyskane 
wyniki punktowe podano z wszystkich dni oznaczeń z całe-
go sezonu objawowego w postaci średniej z odchyleniem 
standardowym.

Analiza statystyczna
Do analizy statystycznej wykorzystano program Statisti-

ca wersja 8.1 (SoftPol, Polska). Do oceny skal punktowych 
wykorzystano test t-Studenta dla par niepowiązanych a dla 
pozostałych wartości nieparametrycznych wykorzystano 
test chi-kwadrat. Badania uzyskało zgodę komisji Bioetycz-
nej przy SUM w Katowicach.

WYNIKI
Grupa 116 pacjentów zakończyła 3-letni kurs SIT na pyłki 

traw lub drzew oraz 139 młodych chorych z grupy kontro-
lnej.

Po 3 latach leczenia uzyskano istotną statystycznie reduk-
cję objawów nosowych w sezonie pylenia zarówno u pa-
cjentów starszych uczulonych na pyłki traw: z 3,156±0,122 
punktów w sezonie przed SIT do 1,251±0,333 pkt (p<0,05) 
po leczeniu i młodych odpowiednio: z 4,224±0,348 pkt do 
1,090±0,450 pkt (p<0,05).

Podobną istotna poprawę uzyskano u chorych odczula-
nych na pyłki drzew, uzyskując odpowiednio z 3,371±0,435 
pkt do 1,545±0,442 pkt (p<0,05) u pacjentów starszych  
i z 4,022±0,331 pkt do 1,602±0472 pkt u młodych 
(p<0,05).

W obydwu rodzajach SIT obserwowano podobna re-
dukcję objawów nosowych u młodych i starszych chorych 
(p<0,05). Jednoczesna analiza objawów pozanosowych 
wykazała podobne zależności w obydwu grupach i w oby-
dwu rodzajach SIT.

Podobnie jak w przypadku objawów nosowych, również 
w przypadku redukcji leków objawowych w sezonie pylenia 
obserwowano istotnie statystyczny (p<0,05) i porówny-
walny efekt u pacjentów starszych i młodych odpowiednio:

- w przypadku odczulanych na pyłki traw u starszych  
z 1,299±0,341 punktów przed SIT do 0,765±0,221 pkt 
po 3 latach leczenia i z 1,355±0,306 pkt do 0,692±0,341 
pkt u młodych;

- w przypadku odczulanych na pyłki drzew u starszych  
z 1,490±0,319 punktów przed SIT do 0,621±0,357 pkt 
po 3 latach i z 1,563±0,441 pkt do 0,584±0,201 pkt  
u młodych.

Ocena bezpieczeństwa leczenia
Na 5423 wykonanych iniekcji u pacjentów starszych za-

notowano 348 (6,4%) odczynów miejscowych do 10 cm 
średnicy oraz brak odczynów systemowych. U pacjentów 
młodych na 5521 iniekcji obserwowano 459 odczynów 
miejscowych (8,3%) oraz 2 przypadki odczynów systemo-
wych o charakterze uogólnionego świądu skóry i poron-
nych objawów pyłkowicy (katar, świąd oczu) ustępujących 
do godziny od podania szczepionki. Innych reakcji niepożą-
danych nieobserwowano.

DYSKUSJA
Efektywność SIT w okresowym alergicznym nieżycie 

nosa u pacjentów młodych jest dobrze udokumentowana 
[7,8,15-18]. Dużo mniej dowodów na skuteczność SIT ist-
nieje w starszych grupach wiekowych. Pojedyncze donie-
sienia podkreślają skuteczność SIT w alergii na pyłki roślin 
u tych chorych jednak ujemną stroną tych prac jest mała 
grupa i brak jakichkolwiek porównań z innymi pacjentami 
[9,10]. Z kolei jedyna praca spełniająca kryteria podwójnie 
ślepej próby dokumentująca skuteczność w tej grupie wie-
kowej dotyczy immunoterapii doustnej i na roztocza kurzu 
domowego [11]. Oczywistym ograniczeniem również obec-
nej pracy jest brak grupy kontrolnej otrzymującej placebo. 
Jednak główną intencją autorów było podkreślenie podob-
nej skuteczności i bezpieczeństwa tego leczenia w porów-
naniu z osobami młodymi gdzie wyjściowo wszyscy cho-
rzy mieli podobną intensywność objawów chorobowych  
i gdzie prowadzono podobne leczenie przed rozpoczęciem 
SIT. Te oczekiwania uzyskały potwierdzenie w wynikach 
badań dotyczących nie tylko skuteczności ale także bez-
pieczeństwa. Zgodnie z kryteriami Mallinga, można uznać, 
że prowadzona terapia przyniosła zadawalające rezulta-
ty [19]. Jest to dowodem, że proces starzenia się układu 
immunologicznego nie decyduje o mniejszej skuteczności 
SIT, tak jak nie decyduje o wytworzeniu odporności na inne 
szczepienia np. przeciw wirusowi grypy, pneumokokom  
i innym. Tym samym pytanie o możliwość podjęcia SIT  
u pacjentów po 60 roku życia ma szansę na pozytywną 
odpowiedź w wielu przypadkach. Oczywistym ogranicze-
niem do prowadzenia immunoterapii są niestety relatyw-
nie często współistniejące  inne choroby w grupie starszych 
chorych. Obecność choroby nowotworowej, ciężkiej nie-
wydolności narządowej (wątroba, nerki) czy choroby au-
toimmunologiczne były najczęstszym powodem rezygnacji  
z tego typu leczenia chorych w omawianym badaniu. Trzeba 
również podkreślić obserwowaną w tej grupie dość częstą 
niechęć do prowadzenia SIT i związanej z tym konieczności 
przestrzegania reżimu wizyt. Ma to znaczenie u chorych, 
u których istnieje konieczność regularnego leczenia innych 
przewlekłych chorób i związanych z tym częstych wizyt le-
karskich i badań diagnostycznych. Być może rozwiązaniem 
tego problemu byłaby inna droga podania szczepionki co 
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budzi jednak zrozumiałe wątpliwości co do przestrzegania 
schematu leczenia. Jednocześnie nieliczne miejscowe reak-
cje poszczepienne i brak takich o charakterze systemowym 
próbują obalić mit o większej ilości powikłań tego typu le-
czenia u starszych chorych. Jest to zgodne z wcześniejszy-
mi obserwacjami [9-11,20). Kolejnym ważnym aspektem 
jest możliwość redukcji leków objawowych w tym leków 
przeciwhistaminowym, które mimo coraz lepszego profilu 
bezpieczeństwa, daleko bardziej indukują objawy uboczne  
w najstarszej grupie wiekowej w porównaniu z pozostałymi 
[21]. Parametrem, który niestety  nie mógł być ocenionym 

w pracy, są odległe skutki SIT w tej grupie wiekowej. Utrzy-
mywanie się efektu leczenia byłaby interesującą obserwacją 
w tej grupie wiekowej w kontekście starzejącego się układu 
immunologicznego.

Podsumowując można potwierdzić, że prowadzona im-
munoterapia swoista przeciw pyłkom roślin znajduje racjo-
nalne uzasadnienie jej stosowania u wybranych pacjentów 
starszych pod warunkiem odpowiedniej kwalifikacji. Lecze-
nie to wydaje się skuteczne i bezpieczne co oczywiście wy-
maga dalszych obserwacji.


