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Streszczenie

Wprowadzenie. Pomiar tlenku azotu w wydychanym powietrzu (FeNO) 
jest prostym narzędziem diagnostycznym pozwalającym wykryć między 
innymi stan zapalny o charakterze ezozynofilowym w astmie. Przydat-
ność tego pomiaru u palących nie została jednoznacznie określona.

Cel. Celem pracy było dokonanie oceny poziomu FeNO u palaczy, w tym 
u astmatyków w porównaniu do osób niepalących, wykazanie ewentu-
alnego związku pomiędzy wartością FeNO a stażem palenia oraz liczbą 
wypalanych dziennie papierosów oraz dokonanie oceny motywacji do 
zerwania z nałogiem u palaczy.

Materiał i metody. Badaniem objęto 79 osób, w tym 41 palących i 38 
niepalących. Badania przeprowadzono przy użyciu autorskiego kwestio-
nariusza ankiety, Kwestionariusza Tolerancji Nikotyny Fagerströma oraz 
Testu Motywacji według Schneider. Ponadto u każdego z ankietowanych 
dokonano pomiaru tlenku węgla oraz tlenku azotu w wydychanym po-
wietrzu.

Wyniki. W grupie astmatyków oraz w grupie osób nie chorujących na 
astmę nie wykazano istotnej różnicy wyników FeNO między palaczami  
a osobami niepalącymi. Średnia wartość poziomu FeNO w grupie pala-
czy z astmą wyniosła 29,81±28,40, a bez astmy 14,52±5,38. Natomiast  
w grupie niepalących astmatyków średni poziom tlenku azotu w wydy-
chanym powietrzu wyniósł 44,06±33,91, a u niepalących nie chorują-
cych na astmę 15,32±6,63. Badania wykazały brak związku poziomu 
FeNO ze stażem palenia oraz ujemną korelację wartości FeNO z liczbą 
wypalanych dziennie papierosów.

Wnioski. Badanie poziomu tlenku azotu w wydychanym powietrzu jest 
przydatnym narzędziem diagnostycznym także u palaczy.

Słowa kluczowe: tlenek azotu w wydychanym powietrzu, palenie, ast-
ma, tlenek węgla w wydychanym powietrzu

Summary

Introduction. Measurement of fractional exhaled nitric oxide (FeNO) is 
a simple diagnostic test, which is a useful marker of eosinophilic airway 
inflammation in asthmatics. The diagnostic utility of fractional exhaled 
nitric oxide test has not been clearly defined in smokers.

Aim. This study was aimed to assess the level of FeNO in smokers, includ-
ing smoking asthmatics, compared to nonsmokers, confirm or reject the 
relationship between the level of FeNO and years of smoking and daily 
number of smoked cigarettes, and evaluate motivation to quit smoking.

Material and methods. Seventy-nine subjects (41 smokers and 38 non-
smokers) were included in the study. The study was performed using the 
author-made survey, Fagerström Tolerance Questionnaire and Schneider 
Motivation Test. Contents of FeNO and carbon monoxide (CO) in the air 
exhaled by the subjects were determined.

Results. The levels of FeNO in smokers were not significantly different 
from those in nonsmokers, both in the asthmatic and the non-asthmat-
ic subjects. Mean FeNO levels was 29.81±28.40 in the smoking, and 
14.52±5.38 in the nonsmoking asthmatics. In nonsmoking asthmatics, 
mean FeNO levels was 44.06±33.91 and in healthy nonsmokers it was 
15,32±6,63. No relationship of FeNO was observed with years of smok-
ing, while a negative correlation was noted to occur with the daily num-
ber of smoked cigarettes.

Conclusions. Measurement of FeNO in the exhaled air is a useful diag-
nostic test in both non-smoking and smoking asthmatics.

Keywords: exhaled nitric oxide, smoking, asthma, carbon monoxide 
in exhaled air
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WSTĘP
Tlenek azotu to rozpuszczalny, endogenny gaz, biorący 

udział w fizjologicznych oraz patofizjologicznych funkcjach 
organizmu [1]. Jego pomiar jest prostym, nieinwazyjnym 
badaniem diagnostycznym, wykorzystywanym między in-
nymi w astmie. U atopowych astmatyków jest narzędziem 
pozwalającym wykryć stan zapalny o charakterze eozy-
nofilowym, kontrolować wdrożone leczenie, szczególnie 
wziewnymi steroidami, czy wskazać występujące zaostrze-
nie choroby [2]. Dane literaturowe dotyczące przydatności 
oznaczania tlenku azotu we frakcji wydychanego powietrza 
(FeNO) u palaczy nie są jednoznaczne. Badania prowadzone 
przez Rouhos i wsp. wykazały wzrost wartości NO w wydy-
chanym powietrzu u palących astmatyków [3]. Natomiast 
wyniki pracy Malinovschi i wsp. udowodniły obniżone po-
ziomy FeNO u palących astmatyków [4]. W zaleceniach in-
terpretacyjnych producenta oraz na monitorze urządzenia 
istnieje uwaga, że palenia zaburza pomiar NO.

Celem pracy było dokonanie oceny poziomu FeNO  
u palaczy, w tym u astmatyków w porównaniu do osób nie-
palących oraz wykazanie ewentualnego związku pomiędzy 
wartością FeNO a stażem palenia oraz liczbą wypalanych 
dziennie papierosów. Biorąc pod uwagę, iż palenie u ast-
matyków powoduje zmniejszenie oporności na kortykoste-
roidy [5] dokonano także w badanej grupie palaczy oceny 
motywacji do zerwania z nałogiem.

MATERIAŁ I METODY
Badanie przeprowadzono na 79 osobach, w tym 41 pa-

lących i 38 niepalących (31 mężczyzn i 48 kobiet). W grupie 
palaczy średnia wieku wynosiła 36,9±16,88 lat, a grupie 
osób niepalących 34,66±17,28 lat. Najliczniejszą grupę 
stanowiły osoby ze średnim wykształceniem – 49 osób, na 
drugim miejscu znaleźli się badani z wykształceniem wyż-
szym – 27 osób, a najmniej liczną grupę stanowiły osoby  
z wykształceniem podstawowym – tylko jedna osoba. An-
kietowani do badania byli rekrutowani pośród kolejnych 
pacjentów zgłaszających się dobrowolnie do NZOZ Cen-
trum Alergologii prof. Krzysztofa Buczyłko w Łodzi (osoby 
powyżej 18 roku życia).

U wszystkich badanych przeprowadzono pomiar tlenku 
węgla w wydychanym powietrzu (CO) za pomocą mierni-
ka tlenku węgla Micro CO (firmy CareFusion) celem przy-
porządkowania ankietowanych do jednej z czterech grup: 
nie palący (0-5 ppm), średnio palący (6-10 ppm), dużo pa-
lący (11-72 ppm) oraz podejrzenie zatrucia (>72 ppm) na 
podstawie uzyskanej wartości tlenku węgla w wydychanym 
powietrzu w liczbie cząsteczek na milion (ppm). Badanie 
polegało na wzięciu głębokiego wdechu, zatrzymaniu po-
wietrza na dwadzieścia sekund, a następnie wykonaniu po-
wolnego wydechu do aparatu [6].

U każdego z ankietowanych dokonano także pomiaru 
tlenku azotu w wydychanym powietrzu (FeNO) przy pomo-
cy urządzenia Medisoft HypAir FeNO (dystrybutor Pro Vita) 
stosując się do zaleceń Amerykańskiego Towarzystwa Pul-
monologicznego [7]. Badani wykonywali powolny głęboki 
wdech z aparatu, a następnie powolny trwający minimum 
6 sekund wydech do urządzenia. Za wynik końcowy uzna-
wano średni wynik z trzech wykonanych pomiarów.

W grupie palaczy oceniano także stopień motywacji do 
zerwania z nałogiem posługując się testem motywacji we-
dług Schneider [8] oraz stopień uzależnienia od nikotyny 
przy pomocy kwestionariusza tolerancji nikotyny Fager-
ströma [9].

Ponadto respondenci wypełniali ankietę autorki pracy, 
obejmującą między innymi pytania dotyczące wieku, wy-
kształcenia, palenia czynnego oraz biernego, liczby wypala-
nych papierosów oraz stażu palenia w grupie palaczy oraz 
rozpoznania u badanych astmy.

Analiza statystyczna
Analizy wyników przeprowadzono za pomocą pakietu 

statystycznego PQStatver. 1.4.2.324. Wyniki analiz przed-
stawiono w tabelach liczności, tabelach dwudzielczych, ta-
belach statystyk opisowych i macierzach korelacji oraz na 
wykresach. Normalność rozkładów analizowano testem 
Szapiro-Wilka. Wyniki FeNO i CO (ilościowo) w grupach 
badanych porównywano testem U Manna-Whitneya. Wy-
niki poziomu FeNO i CO (jakościowo) w grupach badanych 
porównywano testem zależności chi2. Zależności między 
FeNO i CO analizowano szacując współczynniki korelacji 
porządku rang Spearmana. Wyniki FeNO w grupach ba-
danych z podziałem ze względu na astmę porównywano 
testem U Manna-Whitneya. Zależności między FeNO a sta-
żem palenia i liczbą wypalanych papierosów analizowano 
szacując współczynniki korelacji porządku rang Spearmana 
(ilościowo) oraz za pomocą regresji logistycznej dla jako-
ściowej skali FeNO. Wiek w grupach badawczych porówny-
wano testem U Manna-Whitneya. Płeć oraz wykształcenie 
w grupach badawczych porównywano testem zależności 
chi2. Za istotne przyjęto prawdopodobieństwo testowe na 
poziomie p<0,05 a za wysoce istotne przyjęto prawdopo-
dobieństwo testowe na poziomie p<0,01.

WYNIKI
Średnia wartość stażu palenia u palących respondentów 

wyniosła 16,12±15,11 lat. Średnio dziennie palacze wypa-
lali 14,49±8,11 sztuk papierosów. Większość, czyli 70,73% 
palaczy zadeklarowało, że podejmowało próby zerwania z 
nałogiem. W grupie nie palących 21,05% badanych zgłosiło 
palenie w przeszłości, a 52,63% respondentów zadeklaro-
wało bierne palenie. Średni stopień uzależnienia od nikotyny 
według Fagerströma w grupie palaczy wyniósł 5,37±1,97. 
Mediana rozkładu wyników wyniosła 5 z zakresem kwarty-
lowym od 4 do 7 i całkowitym zakresem wyników od 2 do 
9. Wysoki poziom uzależnienia od nikotyny reprezentowało 
34,15% palaczy, a niski 65,85% badanych palaczy. Średni 
stopień motywacji do rzucenia palenia według Schneider 
w grupie palących wyniósł 7,05±1,99. Mediana rozkładu 
wyników wyniosła 7 z zakresem kwartylowym od 5 do 8  
i całkowitym zakresem wyników od 4 do 11. Wysoki stopień 
motywacji do rzucenia palenia reprezentowało 73,17% pa-
laczy, a niski 26,83% badanych.

Na podstawie poziomu tlenku węgla w wydychanym po-
wietrzu palaczy przyporządkowano do następujących grup: 
osób dużo palących – 75,61% badanych palaczy, średnio 
palących – 9,76% ankietowanych oraz 14,63% do osób nie-
palących.
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W grupie palaczy (niezależnie od występowania astmy) 
średni poziom FeNO wyniósł 20,49, a mediana rozkładu 
wyników wyniosła 15, a w grupie niepalących (niezależnie 
od astmy) średnia wartość FeNO wyniosła 27,42, a mediana 
wyników wyniosła 18. Wyniki FeNO w obu grupach badaw-
czych nie różniły się istotnie od siebie.

W przypadku poziomu tlenku węgla w wydychanym 
powietrzu wyniku obu grup różniły się wysoce istotnie 
(p<0,0001) od siebie z generalnie wyższymi wynikami 
wśród palaczy. W grupie palaczy średni poziom tlenku 
węgla w wydychanym powietrzu wyniósł 16,46 a media-
na rozkładu wyników wyniosła 16, a w grupie niepalących 
średnia była równa 4,03 a mediana osiągnęła wartość 3.

Nie stwierdzono istotnej zależności poziomu FeNO od 
grupy badanej (Chi^2 Pearsona=2,18, df=1, p=0,1395, 

Chi^2 Yatesa=1,49, df=1, p=0,2214) i w obu grupach 
większość badanych osiągnęła wynik do 25 ppb (liczba czą-
steczek na jeden miliard). Stwierdzono natomiast wysoce 
istotną (Chi^2 Pearsona=35,50, df=1, p<0,0001, Chi^2 
Yatesa=32,86, df=1, p<0,0001) zależność poziomu CO od 
grupy badanej. W grupie palaczy większość tj. 85,37% osób 
odznaczało się poziomem od 6 ppm, a w grupie nie palą-
cych większość, czyli 81,58% wykazało poziom do 5 ppm.

W grupie palaczy wyniki FeNO i CO były ze sobą istotnie 
(p=0,0392) ujemnie skorelowane (R=-0,3234), czyli wzrost 
wyników jednej z tych skal powodował spadek wyników 
drugiej z tych skal. W grupie osób nie palących związku ta-
kiego nie odnotowano (p=0,3076, R=0,1700).

Nie stwierdzono istotnej (Chi^2 Pearsona=4,16, df=1, 
p=0,0414, Chi^2 Yatesa=2,20, df=1, p=0,1383) zależności  

FeNO (poziom)
Grupa

Razem
palacze niepalący

do 25 ppb (norma) 33 25 58

% palaczy/osób niepalących 80,49% 65,79%

powyżej 25 ppb 8 13 21

% palaczy/osób niepalących 19,51% 34,21%

Ogółem 41 38 79

CO (poziom)
Grupa

Razem
palacze niepalący

do 5 ppm (norma) 6 31 37

% palaczy/osób niepalących 14,63% 81,58%
od 6 ppm 35 7 42

% palaczy/osób niepalących 85,37% 18,42%

Ogółem 41 38 79

Para zmiennych Palacze

R t(N-2) p

FeNO (poziom tlenku azotu  
w wydychanym powietrzu) [ppb]

CO (Poziom tlenku węgla  
w wydychanym powietrzu) [ppm] -0,3234 -2,1340 0,0392

Para zmiennych Niepalący

R t(N-2) p

FeNO (poziom tlenku azotu  
w wydychanym powietrzu) [ppb]

CO (Poziom tlenku węgla  
w wydychanym powietrzu) [ppm] 0,1700 1,0349 0,3076

Tabela I. Częstość prawidłowych vs patologicznych wyników poziomu FeNO i CO w grupach badanych niezależnie od występowania astmy

Tabela II. Korelacja porządku rang Spearmana między FeNO i CO w grupach badanych
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między przekroczeniem poziomu FeNO i CO w grupie pa-
laczy. Również w grupie nie palących nie stwierdzono 
istotnej (Chi^2 Pearsona=0,12, df=1, p=0,7277, Chi^2 
Yatesa=0,01, df=1, p=0,9260) zależności między przekro-
czeniem poziomu FeNO i CO.

Średni poziom FeNO w grupie palących astmatyków wy-
niósł 29,81±28,40, a w grupie niepalących astmatyków 
średnia wartość tlenku azotu w wydychanym powietrzu 
wyniosła 44,06±33,91. Natomiast w grupie palaczy nie 
chorujących na astmę średnia poziomu FeNO osiągnęła 
wartość równą 14,52±5,38, a pośród niepalących bez ast-
my średni poziom tlenku azotu w wydychanym powietrzu 
wyniósł 15,32±6,63.

W grupie astmatyków nie stwierdzono istotnej 
(p=0,1935) różnicy wyników FeNO między osobami pa-
lącym a niepalącymi. Podobnie w grupie osób nie choru-
jących na astmę nie stwierdzono istotnej (p=0,81465) 
różnicy wyników FeNO między osobami palącymi a niepalą-
cymi. Bez względu na status palenia w grupie astmatyków  
z atopią więcej było osób, których poziom FeNO przekro-
czył 25 ppb (14 osób, w tym 6 palaczy i 8 osób niepalących)  
w porównaniu z grupą astmatyków bez cech atopii (3 oso-
by, w tym 1 palacz i 2 osoby niepalące).

Wyniki FeNO nie są istotnie skorelowane ze stażem pa-
lenia (p=0,8069, R=-0,0394), ale są istotnie (p=0,0359) 
ujemnie (R=-0,3287) skorelowane z liczbą wypalanych 
dziennie papierosów, czyli im więcej papierosów dziennie 
wypalanych tym niższy poziom FeNO.

DYSKUSJA
Uzyskane wyniki nie wykazały istotnej różnicy wartości 

FeNO w grupie astmatyków między palaczami a osobami 
niepalącymi, co potwierdziło celowość stosowania tego po-
miaru także w grupie osób palących. Ponadto wykazano, iż 
bez względu na status palenia częściej wartości patologicz-
ne FeNO występowały w grupie astmatyków z atopią w po-
równaniu z astmatykami bez cech atopii. Podobnie bada-
nie przeprowadzone przez Rouhos i wsp. na 46 palaczach 
oraz 70 osobach niepalących z astmą (średnia wieku 20 
lat) wykazały, że poziom FeNO był wyraźnie podwyższony, 
zarówno w grupie astmatyków palących, jak i niepalących 
w porównaniu do osób zdrowych. Cytowane badanie udo-
wodniło, że pomiar FeNO jest przydatnym narzędziem dia-
gnostycznym u palaczy [3]. Także w pracy Oshikata i wsp. 
na podstawie badań na 60 astmatykach (32 niepalących, 
28 palaczach) oraz 59 osobach z przewlekłym kaszlem  
(42 niepalących, 17 palaczach) udowodniono, że poziom 
FeNO jest podwyższony u astmatyków, zarówno w gru-
pie osób niepalących, jak i palących [10]. Ponadto badanie 
ostrego efektu palenia u 10 zdrowych ochotników uzależ-
nionych od tytoniu potwierdziło przydatność tego pomia-
ru w ocenie procesów zapalenia w układzie oddechowym 
u palaczy. W opracowaniu tym dokonano oceny FeNO  
w wydychanym powietrzu przed wypaleniem papierosa, 
a następnie po upływie 0, 15, 30 oraz 60 minut. Pomiar 
ukazał wyższe wartości FeNO po 30, 45 oraz 60 minutach 
od wypalenia papierosa, co mogło wskazywać na uczynnie-

CO (poziom)

Palacze

FeNO (poziom)
Razem

do 25 ppb powyżej 25 ppb

od 6 ppm 30 5 35
%kolumny 90,91% 62,50%
%wiersza 85,71% 14,29%
do 5 ppm 3 3 6
%kolumny 9,09% 37,50%
%wiersza 50,00% 50,00%
Ogółem 33 8 41

CO (poziom)

Niepalący

FeNO (poziom)
Razem

do 25 ppb powyżej 25 ppb

od 6 ppm 5 2 7
%kolumny 20,00% 15,38%
%wiersza 71,43% 28,57%
do 5 ppm 20 11 31
%kolumny 80,00% 84,62%
%wiersza 64,52% 35,48%
Ogółem 25 13 38

Tabela III. Wzajemna zależność poziomu FeNO i CO w grupach badanych 



260 Alergia Astma Immunologia 2014, 19 (4): 256-261

nie procesów zapalenia w drogach oddechowych zdaniem 
autorów [11] lub stopniowe ustępowanie maskującego 
wpływu CO naszym zdaniem. W pracy Matsunaga i wsp. 
wykazano, iż pomiar FeNO był wyraźnie podwyższony u pa-
cjentów z astmą w porównaniu z grupą kontrolną niezależ-
nie od statusu palenia [12]. Jednak badania Michilsa i wsp. 
udowodniły obniżenie poziomu FeNO u palących astmaty-
ków w porównaniu z niepalącymi astmatykami. Według 
autorów redukcja ta nie wyklucza przydatności zastosowa-
nia pomiaru FeNOu palących w kontroli astmy pod warun-
kiem wykrycia zmian wartości tlenku azotu w wydychanym 
powietrzu przez powtarzalne pomiary [13].

Badania Malinovschi i wsp. wykazały niższe poziomy 
FeNO w grupie aktualnych palaczy z astmą w porównaniu  
z byłymi palaczami oraz osobami nigdy niepalącymi z ast-
mą, co jest częściowo sprzeczne z wynikami badań wła-
snych [4]. Podobne wyniki zostały przedstawione w pracy 
Nadifa i wsp. Na podstawie badań na 654 osobach doro-
słych, w tym 268 astmatykach udowodniono, że palenie 
czynne oraz co ważne bierne (co najmniej dwugodzinne 
narażenie w ciągu dnia) spowodowało obniżenie poziomu 
FeNO [14]. Sprzeczne wyniki z rezultatami badań własnych 
przedstawił Habib i wsp. Na podstawie badań przepro-
wadzonych na 28 osobach niepalących oraz 22 palących 
pomiary wykazały obniżone wartości FeNO u palaczy  
w porównaniu z osobami niepalącymi. Ponadto wykazano 
brak związku poziomu FeNO ze stażem palenia oraz liczbą 
wypalanych papierosów [15]. Badania własne także udo-
wodniły brak zależności między wartością FeNO a stażem 
palenia. Rezultaty badań własnych odnośnie związku po-
ziomu FeNO z liczbą wypalanych papierosów są sprzeczne 
z niektórymi innymi doniesieniami [15]. W pracy wykazano, 
iż poziom FeNO u palaczy (niezależnie od występowania 
astmy) spada wraz ze wzrostem wypalanej dziennie liczby 
papierosów. Sprzeczność wyników przedstawionych przez 
autorów wspomnianej pracy z wynikami badań własnych 
mogła być spowodowana różnicą w doborze grupy badanej 
– w badaniach własnych poza zdrowymi osobami palącymi 
badaniu zostali poddani także palacze będący astmatykami 
w przeciwieństwie do badań autorów prowadzonych na 
zdrowych palaczach.

Sprzeczne wyniki w porównaniu z badaniami własnymi 
ukazali Sundy i wsp. Autorzy ci przedstawili niższe wartości 
FeNO u osób palących w porównaniu z osobami niepalą-
cymi. Interesujący był fakt, iż niższe wartości FeNO u pala-
czy były obserwowane w przedziale wiekowym 21-40, a w 
grupie między 18 a 20 rokiem życia wyniki FeNO były takie 
same u osób palących, jak i niepalących [16]. Powodem 
rozbieżności rezultatów badań autorów w porównaniu do 
wyników badań własnych mogła być inna grupa badanych 
– w pracy własnej poza zdrowymi palaczami badano także 
palących astmatyków, a w pracy wspomnianych wyżej au-
torów tylko zdrowych palaczy. Poza występowaniem astmy 
w badanej grupie palaczy należałoby wziąć także pod uwa-
gę obecność cech atopii u niektórych ankietowanych oraz 
małą liczebność badanej grupy. Wspomniane wyżej czynni-
ki mogły mieć wpływ na poziom FeNO u badanych, a tym 
samym na ocenę uzyskanych wyników.

Ryc. 2. Korelacja między poziomem FeNO a stażem palenia w grupie 
palaczy

Ryc. 3. Korelacja między poziomem FeNO a liczbą wypalanych dzien-
nie papierosów

Ryc. 1. Poziom FeNO w grupach badanych z astmą
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WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonych badań wyciągnięto na-

stępujące wnioski:
1. W badanych grupach niezależnie od występowania ast-

my wykryto porównywalny poziom FeNO u osób palą-
cych, jak i niepalących.

2. W ocenianym materiale chorych z astmą palący papiero-
sy vs. niepalących nie stwierdzono istotnej różnicy wyni-
ków FeNO.

3. U palaczy wykazano brak związku między poziomem 
FeNO a stażem palenia.

4. W grupie osób palących stwierdzono ujemną korelację 
między poziomem FeNO a liczbą wypalanych dziennie 
papierosów (im więcej papierosów dziennie wypalanych 
tym niższy poziom FeNO).

5. U chorych palących, w tym u astmatyków, wykazano  
w 1/3 niską motywację do zerwania z nałogiem.

6. Badanie FeNO może być przydatnym narzędziem dia-
gnostycznym, także u palaczy z astmą.
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