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Alergie w wieku starszym
Allergy in the elderly
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Streszczenie

Choroby alergiczne występują rzadziej u osób starszych niż u osób poni-
żej 65 r.ż., powinny jednak być uwzględniane w diagnostyce różnicowej, 
gdyż prawidłowe rozpoznanie i leczenie może wpłynąć na poprawę jako-
ści życia chorych w starszym wieku.

Zmiany w układzie immunologicznym, związane z procesem starzenia 
organizmu, określane jako ,,immunosenescence”, nie manifestują się 
zmniejszeniem częstości chorób alergicznych i astmy. Ponadto osłabie-
nie bariery naskórkowej i nabłonkowej, ułatwia wnikanie alergenom, 
a stwierdzana przewaga limfocytów Th2 nad Th1, u części pacjentów 
może prowadzić do zapoczątkowania lub nasilenia istniejącej alergii. Dia-
gnostyka i leczenie chorób alergicznych i astmy nie różni się znacząco od 
postępowania u młodszych chorych, jednakże może być utrudniona z 
uwagi na przyjmowanie wielu leków i choroby współistniejące.

W pracy omówiono częstość występowania chorób alergicznych oraz od-
rębności postępowania u pacjentów w starszym wieku.
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Summary

Despite the fact that allergic diseases are less common in the elderly than 
in patients under 65 years old, allergy should be consider in the differen-
tial diagnosis of diseases in geriatric patients, because proper diagnosis 
and treatment can improve the quality of life of elderly patients. Chang-
es in the immune system, associated with the ageing of the organism 
known as immunosenescence do not manifest a decrease in the inci-
dence of allergic diseases and asthma. In addition, the weakening of the 
epidermal and epithelial barrier, facilitates the penetration of allergens, 
and the immune deviation towards Th2 predominance, may lead to the 
onset or worsening of existing allergies. Diagnosis and treatment of aller-
gic diseases and asthma is not significantly different from the procedure 
in younger patients, however, may be more difficult in elderly patients 
due to polytherapy and comorbidities. This paper discuss the prevalence 
and management  of allergic diseases in the elderly patients.
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Wprowadzenie
Choroby alergiczne uważane są za problem zdrowotny 

dzieci i młodych dorosłych. Badania epidemiologiczne poka-
zują jednak, że występują one również u osób w starszym 
wieku. Częstość chorób alergicznych u osób starszych jest 
szacowana na 5-10% [1,2] i mimo, że choroby alergiczne wy-
stępują rzadziej u osób starszych niż u osób poniżej 65 r.ż., 
powinny być uwzględniane w diagnostyce różnicowej, a pra-
widłowe rozpoznanie i leczenie może wpłynąć na poprawę 
jakości życia chorych w starszym wieku. Ponadto z uwagi na 
zmianę struktury demograficznej społeczeństwa i prognozo-
wane zwiększenie do około 20% w 2030 r. i do około 25%  
w 2040 r. liczby osób po 65 roku życia [3], choroby alergiczne 
u osób starszych będą dotyczyć znacznej grupy pacjentów.

Zmiany w układzie immunologicznym  
osób starszych, predysponujące do alergii

Zmiany w układzie immunologicznym związane z proce-
sem starzenia organizmu są określane w piśmiennictwie an-
glojęzycznym jako „Immunosenescence” i pojęcie to nie ma 
odpowiednika w języku polskim. „Immunosenescence” obej-
muje inwolucję grasicy i konsekwencje tego zjawiska w po-
staci osłabienia swoistej odpowiedzi immunologicznej, oraz 
zmiany odpowiedzi nieswoistej, które są charakterystyczne 
dla osób w podeszłym wieku. Mechanizmy i cechy starzenia 
się układu immunologicznego przedstawia rycina 1.

Inwolucja grasicy, do której dochodzi w trakcie rozwoju 
osobniczego powoduje zmiany w subpopulacjach limfocy-
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tów T – zmniejszeniu ulega liczba limfocytów T naiwnych 
[4] i zwiększa się liczba zróżnicowanych komórek efekto-
rowych i pamięci, które jednak wykazują słabsze powino-
wactwo do antygenów [5]. Zwiększa się również liczba ko-
mórek T CD4+ w stosunku do CD8+ i następuje przesunięcie 
równowagi Th1-Th2 stronę profilu Th2 zależnego [6,7], 
które jest uzależnione od zmniejszenia uwalniania IFN-γ  
i czynnika transkrypcyjnego T-bet, które hamują odpowiedź 
Th2 zależną. Dewiacja immunologiczna w kierunku przewa-
gi Th2 sprzyja uczuleniu alergicznemu.

Odpowiedź humoralna u osób starszych cechuje się 
zmniejszeniem liczby limfocytów B zdolnych do produkcji 
swoistych przeciwciał [8], zwiększa się natomiast częstość 
występowania w surowicy autoprzeciwciał [9]. Osłabieniu 
ulega odpowiedź przeciwzakaźna i odpowiedź poszcze-
pienna. Niektóre badania pokazują, że zaledwie u połowy 
pacjentów szczepionych przeciwko grypie lub wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu B występuje odpowiedź immuno-
logiczna w postaci produkcji takiej ilości przeciwciał, która 
zapewnia odporność [10]. Z uwagi na to, że infekcje wi-
rusowe dróg oddechowych są jednym z głównych czynni-
ków wywołujących zaostrzenia astmy, związane z wiekiem 
zmniejszenie odpowiedzi przeciwwirusowej może predys-
ponować do gorszej kontroli astmy.

U osób w podeszłym wieku stwierdzano ponadto w su-
rowicy zwiększone stężenie cytokin prozapalnych IL-6, IL-1β 
i TNF-α, których źródłem są głównie komórki odpowiedzi 
nieswoistej, a uwalnianie tych mediatorów jest wyrazem 
przewlekłego zapalenia systemowego określanego jako 
„zapalenie związane ze starzeniem” („Inflammaging”) [11].

Istotnym elementem odporności nieswoistej jest rów-
nież bariera, którą stanowi nabłonek i naskórek. U osób 
starszych stwierdzono zmniejszenie integralności bariery, 
którą stanowi naskórek oraz nabłonek na błonach śluzo-
wych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego. Osła-

bienie bariery naskórkowej i nabłonkowej może prowadzić 
do przewlekłego, stanu zapalnego, który przyczynia się do 
podatności na infekcje. Ponadto osłabienie barier ułatwia 
alergenom wnikanie i kontakt z komórkami układu odpor-
nościowego. Alergeny wnikające przez naskórek są prezen-
towane przez keratynocyty, które pod wpływem alergenów 
uwalniają TSLP, cytokinę stymulującą odpowiedź Th2 zależ-
ną [12].

Wyrazem zmian w układzie immunologicznym, charak-
terystycznych dla osób starszych jest również większa czę-
stość chorób mieloproliferacyjnych, niedokrwistości, niektó-
rych nowotworów [13], oraz chorób mających u podłoża 
przewlekły proces zapalny, takich jak cukrzyca typu drugie-
go, osteoporoza lub miażdżyca [14,15]. Większa zapadal-
ność na wymienione choroby powoduje często konieczność 
przyjmowania wielu leków, co może być przyczyną niepo-
żądanych reakcji polekowych, w tym alergicznych.

Alergiczny nieżyt nosa
Częstość alergicznego nieżytu nosa w populacji osób 

starszych jest oceniana na około 8% u osób w wieku 65-75 
lat i 5% u starszych niż 75 lat [16]. Spośród uczestników 
badania SALPALDIA 13% mężczyzn i ponad 15% kobiet  
w wieku powyżej 60 lat, zgłosiło w badaniu ankietowym 
objawy alergicznego nieżytu nosa [17]. U chorych w star-
szym wieku typowe objawy alergicznego nieżytu nosa, ta-
kie jak kichanie, wyciek wodnistej wydzieliny, świąd nosa 
oraz blokada nosa mogą być nasilone przez zmiany anato-
miczne i fizjologiczne związane z wiekiem, do których  na-
leżą: zmieniona produkcja śluzu, upośledzenie transportu 
śluzówkowo-rzęskowego, ale również nasilenie suchości 
błony śluzowej [3,18], predysponujące do podrażnienia  
i uszkodzenia błony śluzowej oraz krwawień z nosa. Upo-
śledzeniu ulega również funkcja ogrzania wdychanego po-
wietrza z uwagi na zaburzenia naczyniowe.

Ryc. 1. Mechanizmy i zaburzenia układu immunologicznego związane procesem starzenia (immunosenescence)
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U kobiet w okresie pomenopauzalnym mogą występo-
wać zmiany zanikowe błony śluzowej nosa upośledzające 
transport śluzówkowo rzęskowy, oraz wtórnie kaszel, wy-
wołane zmianami hormonalnymi. U starszych mężczyzn 
może występować wodnisty nieżyt nosa spowodowany ob-
niżeniem testosteronu. Zmiany strukturalne nabłonka nosa 
przyczyniają się do wystąpienia i nasilenia blokady nosa [2]. 
Z wiekiem wzrasta częstość niealergicznych nieżytów nosa 
[19], jednak wydaje się, że niezależnie od wieku pacjenta 
w diagnostyce różnicowej chorób nosa należy uwzględ-
nić alergiczny nieżyt nosa, gdyż rozpoznanie alergii i od-
powiednie leczenie może w znaczącym stopniu zmniejszyć 
objawy i poprawić jakość życia chorego. Za takim poszuki-
waniem alergii u osób starszych z objawami nieżytowymi 
przemawiają wyniki badania Ventury i wsp., którzy u około 
40% chorych w wieku powyżej 65 r.ż., mających objawy 
nieżytu nosa wykazali dodatnie testy skórne z alergenami 
wziewnymi [20].

U części pacjentów może występować również lokalny 
nieżyt nosa, w którym testy skórne są ujemne, a w popłu-
czynach nosowych, wymazach szczoteczkowych i biopsji 
występują swoiste przeciwciała IgE. W tej grupie pacjentów 
mogą być skuteczne leki przeciwhistaminowe oraz unikanie 
alergenów [21,22].

Astma oskrzelowa u osób starszych
U ponad 40% pacjentów chorych na alergiczny nieżyt 

nosa współwystępuje astma oskrzelowa, a ponad 80% cho-
rych na astmę ma objawy nieżytu nosa [23]. Częstość ast-
my oskrzelowej, u osób powyżej 65 r.ż. jest szacowana na 
4,5-12,7% [2,24]. Częstość atopii, wśród chorych na astmę 
w wieku podeszłym, jest zróżnicowana i wynosi od około 
17% do 89% [25-32]. U osób starszych, chorych na astmę 
uczulenie na przynajmniej jeden alergen występuje częściej, 
niż u osób, które na astmę nie chorują [26,30]. Pomimo, że 
większość autorów przypisuje mniejszą rolę mechanizmom 
IgE-zależnym w patogenezie astmy o późnym początku 
[33,34] istnieją dane wskazujące na istotny związek pomię-
dzy atopią, a astmą wieku podeszłego [35].

Starzenie się komórek, zmniejszenie pojemności płuc 
wpływają na przebieg astmy oskrzelowej u osób starszych 
[2]. Wśród chorych w podeszłym wieku częstość zgonów  
z powodu astmy jest większa niż w innych grupach wieko-
wych, ale stale się zmniejsza [36].

Niektóre badania pokazują, że u pacjentów w starszym 
wieku astma występuje równie często jak u młodszych cho-
rych, i że jest ona błędnie diagnozowana jako POCHP [37]. 
Z uwagi na to, że leczenie astmy i POCHP różnią się, istot-
na jest właściwa diagnoza i branie pod uwagę rozpoznania 
astmy również u chorych w podeszłym wieku [38]. Szcze-
gólnie istotne jest uwzględnienie, że u starszych osób może 
występować astma alergiczna, a unikanie alergenu może 
przynieść korzyść tej grupie chorych. Niektóre badania po-
kazały również, że starsi pacjenci z dusznością rzadziej niż 
młodsi są kierowani do specjalistów i nie wykonuje się im 
spirometrii [39].

Choroby alergiczne skóry u osób starszych
Starzenie się skóry charakteryzuje się atrofią naskórka 

i skóry właściwej, głównie z powodu utraty wody. Utrata 
wody, zmiany metaboliczne i stres oksydacyjny przyczynia-
ją się ponadto do zmniejszenia właściwości barierowych, 

uszkodzenia naczyń i zmian struktury macierzy międzyko-
mórkowej [40,41]. Wybitna suchość skóry powoduje świąd, 
który jest głównym objawem zgłaszanym przez osoby  
w podeszłym wieku. W diagnostyce różnicowej świądu 
szczególnie u osób starszych należy uwzględnić choroby 
nerek, wątroby, cukrzycę, a także świąd psychogenny i po-
lekowy [42].

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry u osób w po-
deszłym wieku

Częstość kontaktowego zapalenia skóry u osób starszych 
waha się w różnych badaniach od ok. 30 aż do 64% [43]. 
Najczęstszym alergenem wywołującym kontaktowe zapa-
lenie skóry u osób starszych jest siarczan niklu (11-12%) 
oraz balsam peruwiański (7-9%) [43], a ponadto leki sto-
sowane miejscowo w przypadku owrzodzeń żylnych [44].  
W przypadku wykonywania testów płatkowych z niektóry-
mi alergenami, takimi jak na przykład neomycyna i gliko-
kortykosteroidy istotne są późne odczyty (96 godz.), z uwa-
gi na występujące późno reakcje [45,46].

Atopowe zapalenie skóry u osób w podeszłym wieku 
występuje rzadziej niż u dzieci i młodych dorosłych. Czę-
sto współwystępuje z alergicznym nieżytem nosa, astmą 
dodatnimi testami skórnymi na wiele alergenów. U pacjen-
tów w starszym wieku, bez atopii, jeżeli występuje wyprysk,  
a testy płatkowe są ujemne, można rozpoznać atopowe za-
palenie skóry [47].

Pokrzywka (z lub bez obrzęku naczynioruchowego) 
występuje dość często u osób w podeszłym wieku. Może 
występować w przebiegu wielu chorób systemowych, co 
wymaga wnikliwej diagnostyki i różnicowania. Obrzęk na-
czynioruchowy może być wywołany nadprodukcją brady-
kininy. Wyjątkowo rzadko, w tej grupie chorych może być 
spowodowany wrodzonym niedoborem C1 inhibitora. 
Może natomiast występować nabyty niedobór C1 inhibito-
ra [48], częściej niż w grupie młodszych chorych. Obrzęk 
związany z przyjmowaniem inhibitorów konwertazy angio-
tensyny występuje u około 0,1-2,2% chorych z obrzękiem  
i powinien być brany pod uwagę u wszystkich pacjentów  
z obrzękiem przyjmujących inhibitory konwertazy angioten-
syny [49].

Alergia pokarmowa
Częstość alergii pokarmowych, u chorych powyżej 65 r.ż. 

wynosi około 5%, a reakcje anafilaktyczne występują rzad-
ko [50]. Zmiany odpowiedzi immunologicznej w ścianie 
jelit mogą przyczyniać się do rozwoju alergii pokarmowej.  
W badaniach w modelu zwierzęcym pokazano zmniejsze-
nie indukcji tolerancji pokarmowej związane z wiekiem, 
przy utrzymującej się fazie efektorowej odpowiedzi immu-
nologicznej [51], osłabienie produkcji antygenowo swo-
istych wydzielniczych IgA i wzrost przepuszczalności błony 
śluzowej jelit dla alergenów [52]. W niektórych badaniach 
pokazano również, że obniżenie zdolności trawienia pokar-
mów w żołądku, u osób starszych, spowodowane przez 
zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka lub przez przyj-
mowanie leków przeciwwrzodowych jest czynnikiem ryzy-
ka wystąpienia alergii pokarmowej [53]. W jednym badaniu 
pokazano również, że lepsze trawienie pokarmu zmniejsza 
produkcję IgE przeciwko białkom selera u starszych pacjen-
tów [54].
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Alergia na leki
Niepożądane reakcje polekowe występują 2-3 razy czę-

ściej u osób starszych niż u młodszych niż 30 lat [55]. Oce-
nia się że niepożądane reakcje polekowe są odpowiedzialne 
za 10% przyjęć do szpitala, brak jednak dokładnych danych 
o częstości reakcji nadwrażliwości na leki [55].

Do leków, po których opisywano reakcje nadwrażliwości 
typu I, II i III u osób starszych zalicza się antybiotyki betalak-
tamowe, niesterydowe leki przeciwzapalne, chinolony, tri-
metoprim i sulfametoksazol, heparyna, środki zwiotczające 
mięśnie, przeciwciała monoklonalne i leki immunosupresyj-
ne [56-58]. Reakcje nadwrażliwości typu IV odnotowywano 
po lekach przeciwpadaczkowych, allopurynolu, dapsonie 
[59]. Diagnostyka i postępowanie w przypadku wystąpienia 
nadwrażliwości na leki u osób starszych obejmuje szczegó-
łowy wywiad, zależnie od typu reakcji testy skórne punk-
towe, śródskórne bądź naskórkowe oraz próby prowoka-
cyjne. Istotne jest uwzględnienie chorób współistniejących, 
problemem jest częste przyjmowanie wielu leków przez 
osoby starsze i trudność w ustaleniu leku odpowiedzialne-
go za niepożądaną reakcję polekową [60].

Anafilaksja
U pacjentów w starszym wieku reakcje anafilaktyczne 

przebiegają ciężej niż u młodszych chorych. W badaniu 
Campbella i wsp. [50] stwierdzono, że pacjenci w wieku 65 
lat i więcej, którzy byli przyjęci do Oddziału Ratunkowego 
z powodu reakcji anafilaktycznej, rzadziej byli wypisywani 
do domu w dniu przyjęcia niż młodsi chorzy, częściej mieli 
objawy ze strony układu krążenia i rzadziej wypisywano im 
receptę na adrenalinę. Rzadziej również niż u osób młod-
szych przyczyną anafilaksji był pokarm.

Wydaje się również, że ryzyko ciężkiej reakcji anafilak-
tycznej po użądleniu przez owady błonkoskrzydłe wzrasta 
wraz z wiekiem, a śmiertelność w przebiegu anafilaksji jest 
większa [61]. Jednym z potencjalnych wyjaśnień tych zja-
wisk jest wzrost poziomu tryptazy wraz z wiekiem, a wyższy 
poziom tryptazy z kolei nasila ryzyko anafilaksji po użądle-
niu [62]. Ryzyko anafilaksji może też wzrastać w związku 
z często współistniejącymi w wieku starszym chorobami 
wymagającymi przewlekłego leczenia. Analiza związku 
ciężkości reakcji anafilaktycznej po użądleniu z leczeniem 
hipotensyjnym wykazała, że przyjmowanie takich leków jak 
inhibitory konwertazy angiotensyny, inhibitory kanału wap-
niowego, beta-blokery i diuretyki, jest związane ze zwięk-
szonym ryzykiem reakcji systemowej, wielonarządowej  
i hospitalizacji [63].

Diagnostyka chorób alergicznych u osób  
starszych

Diagnostyka chorób alergicznych u osób w podeszłym 
wieku nie różni się zasadniczo od diagnostyki wykonywanej 
u osób młodych. Istotne jest aby w diagnostyce różnico-
wej duszności lub nieżytu nosa uwzględnić alergię i astmę 

oskrzelową. Wraz z wiekiem obserwuje się tendencję do 
mniejszej reaktywności skóry na alergeny, przy zachowanej, 
w większości przypadków, reaktywności na histaminę. Ba-
dania dotyczące liczby komórek tucznych w skórze w zależ-
ności od wieku nie są jednoznaczne [64], ale wykazano, że 
czułość testów skórnych zmniejsza się z wiekiem.

Dlatego, przed wykonaniem punktowych testów skór-
nych, należy ocenić stan skóry, ze względu na występujące 
zmiany atroficzne, a także rozważyć wpływ stosowanych 
leków (szczególnie leków przeciwdepresyjnych i doust-
nych glikokortykosteroidów) oraz ogólny stan pacjenta 
[65]. U osób starszych w niektórych badaniach wykazano 
zmniejszenie całkowitego stężenia IgE (cIgE) w surowicy 
[31,38,66]. W badaniu Mediaty i wsp. [66] zmniejszenie 
całkowitego stężenia IgE oraz specyficznych IgE zależało 
od wieku pacjentów z astmą, alergicznym nieżytem nosa, 
alergią na jady owadów błonkoskrzydłych, ale nie chorych 
na atopowe zapalenie skóry. Nie dotyczyło natomiast osób 
z bardzo wysokim stężeniem cIgE w surowicy (>300 kU/L). 
Podobnie obserwacje Bożka i wsp. [67], obejmujące dużą 
grupę z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby alergicz-
nej, astmy, alergicznego nieżytu nosa, AZS i wyprysku kon-
taktowego, wskazują, że starsi pacjenci z atopią mają niższe 
stężenie cIgE i swoistych IgE niż osoby młodsze. Ponadto 
autorzy tej pracy sugerują, że w związku z obniżeniem stę-
żenia IgE w surowicy, u osób starszych, za górny zakres nor-
my cIgE należy przyjąć niższą wartość: 79,2 kU/L. Podkreśla 
się także inny profil alergenów uczulających osoby w pode-
szłym wieku. Najczęściej obserwuje się nadwrażliwość na 
alergeny wewnątrzdomowe [68].

Wskazania do oznaczenia swoistych IgE z krwi, takie jak 
na przykład dermografizm, brak możliwości odstawienia 
leków zmniejszających reaktywność skóry, reakcja anafilak-
tyczna wywołana czynnikiem, który ma być zastosowany  
w testach, nie różnią się od wskazań u osób młodszych.

W diagnostyce różnicowej duszności u osób w pode-
szłym wieku należy uwzględnić astmę oskrzelową, nawet, 
jeżeli pacjent wcześniej na astmę nie chorował.

Większość starszych pacjentów może wykonać spiro-
metrię i badanie to powinno być zawsze wykonane w celu 
wykluczenia lub potwierdzenia obturacji [69]. Związany  
z wiekiem spadek FEV1 i FVC wynosi 20-30 ml na rok po 20 
r.ż., u chorych na astmę spadek jest 3-4 razy większy [70]. 
Odwracalność obturacji u osób starszych może być mniej 
zaznaczona niż w młodszym wieku, natomiast nadreaktyw-
ność oceniana w próbie metacholinowej lub histaminowej 
rośnie z wiekiem [71]. Trudności w diagnostyce chorób aler-
gicznych u osób w podeszłym wieku wymieniono w tabeli I.

Odrębności postępowania w chorobach  
alergicznych u osób starszych

Choć zasadnicze postępowanie u osób starszych nie róż-
ni się od stosowanego u pacjentów młodszych to konieczne 
jest zwrócenie uwagi na pewne odrębności i utrudnienia 

•	 Obniżona percepcja i zdolność do raportowania objawów alergii

•	 Zmniejszona reaktywności skóry utrudniająca wykonanie testów skórnych

•	 Trudności w wykonaniu spirometrii

•	 Trudności w odstawianiu leków w trakcie diagnostyki

•	 Choroby współistniejące, uniemożliwiające wykonanie prób prowokacyjnych

Tabela I. Problemy w diagnostyce chorób alergicznych w wieku starszym
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(tab. II). Leczenie chorób alergicznych i astmy u osób star-
szych często komplikują choroby współistniejące. Badania 
pokazują, że pacjenci w starszym wieku, chorzy na astmę, 
którzy chorowali również na chorobę układu krążenia i/lub 
nadciśnienie tętnicze mieli trudności z odróżnieniem czy 
duszność, którą odczuwają wynika z obturacji w przebie-
gu astmy oskrzelowej, czy jest spowodowana inną przyczy-
ną [72]. Warunkiem dobrej kontroli choroby, szczególnie 
w tej grupie wiekowej, jest edukacja i ścisła współpraca 
chorego z lekarzem. Pacjenci w podeszłym wieku stosują 
ponadto wiele leków, które mogą wchodzić w interakcje  
z lekami stosowanymi w leczeniu chorób alergicznych. Wie-
lu starszych pacjentów przyjmuje na przykład beta blokery,  
w terapii nadciśnienia tętniczego lub innych chorób ukła-
du krążenia, co musi być uwzględniane przy podejmowa-
niu decyzji o immunoterapii [73 ]. Głównym celem leczenia 
chorób alergicznych jest zapobieganie wystąpieniu obja-
wów, albo zmniejszenie nasilenia objawów.

Jedną z głównych strategii postępowania w chorobach 
alergicznych u osób starszych jest unikanie alergenów. Eks-
pozycji na alergeny sprzyja mieszkanie w starych domach, 
obecność alergenów roztoczy, karalucha i pleśni. Grun-
towne oczyszczenie domu, mebli tapicerowanych i zasłon, 
usuwanie starszych dywanów może zmniejszyć dzienną 
ekspozycję na alergen i umożliwi u niektórych pacjentów 
ograniczenie stosowania leków, co jest bardzo ważną stra-
tegią postępowania w tej grupie wiekowej z uwagi na sto-
sowanie wielu leków przez osoby starsze.

W przypadku niewystarczającej skuteczności lub braku 
możliwości unikania alergenów konieczna jest farmako-
terapia. Do leków generalnie dobrze tolerowanych przez 
osoby starsze należą leki przeciwhistaminowe drugiej ge-
neracji, donosowe i wziewne glikokortykosteroidy, leki 
antyleukotrienowe [74]. Nie jest wskazane stosowanie le-
ków przeciwhistaminowych pierwszej generacji z uwagi 
na objawy niepożądane oraz możliwe interakcje z innymi 
lekami. Zalecana jest również ostrożność w stosowaniu 
glikokortykosteroidów donosowych, które mogą podwyż-
szać ciśnienie śródgałkowe i nie powinny być stosowane  
u pacjentów chorych na jaskrę [75,76]. Przeciwwskazane 
jest również stosowanie leków powodujących skurcz na-
czyń błony śluzowej nosa z uwagi na zwiększenie sucho-
ści błony śluzowej, możliwość zwiększania ciśnienia śród-
gałkowego, wywoływania niepokoju lub senności, są one 
również przeciwwskazane w przypadku przerostu gruczołu 
krokowego. Wskazane jest natomiast stosowanie izotonicz-

nego roztworu NaCl w celu nawilżania błony śluzowej oraz 
oczyszczania przewodów nosowych.

Leczenie astmy oskrzelowej u osób starszych omówione 
zostało w innym artykule zamieszczonym w tym numerze 
AAI-PK (Wardzyńska A, Kowalski ML. Astma w wieku star-
szym).

U chorych z udokumentowaną alergią IgE zależną,  
u których objawy nie są wystarczająco kontrolowane przez 
unikanie alergenów i farmakoterapię powinno się rozważyć 
swoistą immunoterapię, szczególnie w przypadku chorób 
współistniejących (Bożek A. Immunoterapia alergenowa  
u chorych w wieku starszym - w tym numerze AAI-PK).

Leczenie alergicznych chorób skóry, poza pielęgnacją 
skóry i intensywnym nawilżaniem, to przede wszystkim 
zwalczanie ich głównej manifestacji klinicznej, czyli świądu 
skóry. W terapii stosuje się preparaty aplikowane miejscowo 
oraz systemowo.

Do leków stosowanych miejscowo zaliczany jest na przy-
kład mentol, który ma działanie chłodzące i w ten sposób 
przeciwświądowe i znieczulające, stosowane są także pre-
paraty zawierające lidokainę lub bezokainę, ale badania 
pokazały, że mogą one wywołać kontaktowe zapalenie 
skóry [77], stosowane mogą być również glikokortykoste-
roidy oraz inhibitory kalcyneuryny [78]. Leczenie systemo-
we świądu obejmuje leki przeciwhistaminowe, przeciwde-
presyjne oraz neuroleptyki. W atopowym zapaleniu skóry 
stosowane są glikokortykosteroidy, inhibitory kalcyneuryny, 
terapia UV i cyklosporyna.

Podsumowanie
Choroby alergiczne i astma występują znacznie częściej 

u osób starszych niż się powszechnie uważa. Zjawisko ,,im-
munosenescence”, które występuje u osób w podeszłym 
wieku, nie manifestuje się zmniejszeniem częstości cho-
rób alergicznych i astmy. Diagnostyka chorób alergicznych 
i astmy nie różni się znacząco od postępowania u młod-
szych chorych. Immunoterapia jest skuteczna i powinna 
być brana pod uwagę u osób starszych. W terapii zasad-
niczym problemem jest przyjmowanie wielu leków, które 
mogą wchodzić w niekorzystne interakcje, a także trudność  
w stosowaniu niektórych typów inhalatorów.

Ścisła współpraca chorego z lekarzem, cierpliwość i wy-
bór najlepszej metody diagnostycznej i najbardziej akcep-
towalnej dla chorego metody leczenia, pozwala jednak 
dobrze kontrolować choroby alergiczne u osób w wieku 
starszym.

•	 Trudności z oceną konieczności zastosowania leków doraźnych

•	 Trudności w przyjmowaniu leków miejscowych (wziewnych, donosowych)

•	 Trudności z przestrzeganiem zaleceń lekarskich

•	 Potencjalne interakcje leków p-alergicznych z innymi lekami

•	 Zwiększone ryzyko objawów ubocznych po lekach p-alergicznych

•	 Ograniczenia w doraźnym podawaniu adrenaliny ze względu na choroby układu krążenia

•	 Brak badań klinicznych dokumentujących efektywność leków w tej grupie wiekowej

Tabela II. Problemy w leczeniu chorób alergicznych w wieku starszym
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