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relationship to clinical symptoms and nasal smear cytology
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Streszczenie
U niektórych dzieci z nieżytem nosa w połączeniu z testami alergicz-
nymi jest możliwe rozpoznanie alergicznego nieżytu nosa (ANN). 
U pozostałych bez uczuleniowego podłoża dolegliwości (po wyklu-
czeniu innych rzadszych przyczyn) proponowane jest rozpoznanie 
niealergicznego nieżytu nosa (Non-ANN). 
Cel pracy. Ustalenie wzajemnej zależności ANN i Non-ANN u dzieci 
szkolnych, wykrycie objawów klinicznych oraz zmian w cytogramie 
nosa różnicujących te dwa schorzenia.
Materiał i metody. W standaryzowanym badaniu kwestionariuszo-
wym i klinicznym ustalano objawy ze strony układu oddechowego, 
jak również wpływ czynników środowiskowych na ich obecność. 
Skórne testy alergiczne typu prick z 10 aeroalergenami oraz analiza 
składu komórkowego wymazu z błony śluzowej nosa (cytogramu) 
służyły jako dodatkowe kryteria oceniające. 
Wyniki. Przewlekły nieżyt nosa stwierdzono u 112 (71%) z 141 
dzieci zakwalifikowanych do badań. Spośród 112 dzieci u 63 (56%) 
ustalono ANN, a u 49 (44%) – Non-ANN. Eozynofilowy nieżyt nosa 
(>10% eozynofili w cytogramie) był obecny u wszystkich dzieci 
z ANN i u 90% (44/49) z Non-ANN. Względne ryzyko wystąpienia 
objawów spojówkowych było nieco niższe dla Non-ANN niż dla 
ANN (IS=0,480; 95% PU: 0,223-1,033; p=0,060), natomiast spośród 
objawów ze strony nosa tylko jego obturacja w ostatnim tygodniu była 
znamiennie częstsza w Non-ANN (IS=3,791; 95% PU 1,578- 9,108; 
p=0,003). Ryzyko objawów astmatycznych w ostatnim roku było 
znamiennie zwiększone dla Non-ANN w porównaniu do ANN 
(IS=2,653; 95% PU 1,151-6,112; p=0,022). Podobnie bierne palenie 
tytoniu oraz obecność choroby alergicznej u rodzeństwa zwiększały 
ryzyko wystąpienia Non-ANN u badanego dziecka, odpowiednio: 
IS=2,909; 95% PU 1,154-7,332; p=0,024 oraz IS=2,468; 95% 
PU 1,048-5,809; p=0,039. 
Wnioski. Względna częstość oraz kliniczny przebieg są podobne dla 
ANN i Non-ANN u dzieci szkolnych, ale prawdopodobieństwo obtu-
racji nosa i objawów astmatycznych jest wyższe w Non-ANN. Bierne 
palenie zwiększa ryzyko obecności Non-ANN u dzieci.
Słowa kluczowe: alergiczny nieżyt nosa, niealergiczny nieżyt nosa, 
objawy astmatyczne, eozynofila błony śluzowej nosa, dzieci szkolne

Summary
Symptoms of rhinitis with positive allergic tests allow to diagnose 
allergic rhinitis (AR) in some children. In others, non-allergic rhinitis 
(Non-AR) could be diagnosed after the elimination of other rare 
causes. 
The aim of the study. To evaluate the relative prevalence and rela-
tionship between clinical symptoms and cytology of nasal smear in 
schoolchildren with AR and Non-AR. 
Material and methods. The standardized questionnaire and clini-
cal examination evaluated symptoms of respiratory system and the 
environmental risk factors. Allergen skin tests and cytology of nasal 
smears were the additional differential factors. 
Results. Chronic rhinitis was diagnosed in 112 (71%) out of 141 chil-
dren included in the study. Out of 112 children in 63 (56%) of them 
and in 49 (44%) – ANN and Non-ANN respectively were diagnosed. 
Eosinophilic rhinitis (>10% of eosinophils in nasal smear) was pre-
sent in all children with AR and in 90% (44/49) – with Non-AR. The 
relative risk of rhinoconjuctivitis symptoms was lower for Non-AR 
than for AR (OR=0,480; 95% CI: 0,223-1,033; p=0,060), but out of 
all rhinitis symptoms in the last week, only the obstruction was signi-
ficantly more frequent in Non-AR (OR=3,791; 95% CI1,578- 9,108; 
p=0,003). Moreover, the risk of occurrence of wheeze in the last year 
significantly increased for Non-AR in comparison to AR (OR=2,653; 
95% CI: 1,151-6,112; p=0,022). Similarly, passive smoking and aller-
gic diseases in siblings increased the risk of Non-AR occurrence, re-
spectively: OR=2,909; 95% CI 1,154-7,332; p=0,024 and OR= 2,468; 
95% CI 1,048-5,809; p=0,039. 
Conclusion. The relative prevalence and clinical symptoms are similar 
for AR and Non-AR in schoolchildren, but the probability of nasal 
obstruction and wheeze is higher for Non-AR. Passive smoking is 
a risk factor of Non-AR in children.

Key words: allergic rhinitis, non-allergic rhinitis, wheezing, 
eosinophilic rhinitis, schoolchildren
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Celem obecnej pracy jest ustalenie wzajemnej zależ-
ności ANN i Non-ANN, wykrycie ewentualnych objawów 
klinicznych różnicujących te schorzenia w grupie dzieci 
szkolnych z objawami przewlekłego nieżytu nosa. Założo-
no, że dodatkowym narzędziem do realizacji tego celu bę-
dzie cytogram nosa, mało inwazyjne badanie określające 
skład komórek napływowych/zapalnych w obrębie błony 
śluzowej nosa [9].

MATERIAŁ I METODY

Kwalifikacja dzieci do badania klinicznego

W ramach Programu Prewencji Alergii u Dzieci dla Kra-
kowa, po ogłoszeniu w prasie naboru dzieci do badania 
klinicznego w ankiecie telefonicznej, ustalano wstępne 
warunki kwalifikacji do dalszych badań. Przy ich spełnieniu 
wyznaczano termin wizyty w ośrodku, w którym potwier-
dzano i uzupełniano wstępne warunki kwalifikacyjne. 
W sumie kryteria włączenia do badania stanowiły: 

a) wiek badanych w przedziale 8-14 lat, 

b) zamieszkanie w obrębie granic miasta, 

c) stale lub długo utrzymujące się objawy ze strony nosa 
przynajmniej w ostatnim roku. 

Kryteria wykluczenia z badań stanowiły: 

a) przyjmowanie w okresie ostatnich 4 tygodni doustnych  
leków przeciwhistaminowych w ostatnich 4 tygodniach, 

b) przyjmowanie w okresie ostatnich 4 tygodni leków do-
nosowych, 

c) przyjmowanie w okresie ostatnich 4 tygodni leków 
przeciwastmatycznych (wziewnych lub doustnych), 

d) rozpoznanie i leczenie alergicznego nieżytu nosa (kata-
ru siennego) w przeszłości, 

e) obecność objawów wskazujących na rhinosinusitis 
w przeszłości i obecnie (badanie rhinoskopowe)

f) rozpoznanie astmy oskrzelowej lub innej przewlekłej 
choroby układu oddechowego lub schorzenia o charak-
terze ogólnoustrojowym, 

g) wystąpienie w okresie ostatnich 4 tygodni  ostrej infek-
cji układu oddechowego w ostatnich 4 tygodniach.

Badanie prowadzono od września do listopada. Na jego 
przeprowadzenie uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Od każdego dziecka powyżej 
12. roku życia i jego rodzica uzyskano zgodę na udział 
dziecka w badaniu.

Ocena objawów klinicznych

Dla występowania i oceny objawów wykorzystano zmo-
dyfikowany kwestionariusz ISAAC, stosowany w II fazie, 
który był wypełniany przez dziecko i jego opiekuna 
w obecności badacza. W module dotyczącym objawów 
ze strony nosa w szczególności pytano o występowanie 
objawów nieżytowych bez towarzyszącej infekcji wiru-
sowej w ostatnim roku (pytanie sprawdzające zgodność 
odpowiedzi z ankietą telefoniczną), współwystępowanie 
objawów z objawami ze strony spojówek, wyszczególnie-
nie miesięcy występowania objawów, długości i częstości 

Wykaz skrótów: 

95% PU 95% przedział ufności

ANN  alergiczny nieżyt nosa

ARIA  Allergic Rhinitis and its Impact on
  Asthma

AZS  atopowe zapalenie skóry

BMI  Body Mass Index – wskaźnik masy ciała

EAACI  European Academy of Allergy and 
  Clinical Immunology

IS  iloraz szans

ISAAC  International Study of Asthma and 
  Allergies in Childhood

NLPZ  niesteroidowe leki przeciwzapalne

Non-ANN  niealergiczny nieżyt nosa

WSTĘP

Przewlekły nieżyt nosa jest schorzeniem pojawiającym 
się u znacznej części populacji dzieci. Kwestionariuszowe 
badanie ISAAC (International Study of Asthma and Aller-
gies in Childhood) w Europie wskazuje na występowanie 
w ostatnim roku u 30% dzieci szkolnych objawów nieżyto-
wych nosa  niespowodowanych zakażeniami wirusowymi, 
natomiast gdy towarzyszą im objawy spojówkowe (rhino-
conjuctivitis), częstość ta zmniejsza się i wynosi 14% [1]. 
W badaniach epidemiologicznych zakłada się, że odsetek 
dzieci z rhinoconjuctivitis reprezentuje częstość alergicz-
nego nieżytu nosa (ANN). Przy takim założeniu różnica 
w obserwowanych odsetkach, równa 16%, będzie świadczyć 
o częstości niealergicznego nieżytu nosa (Non-ANN) [1,2]. 

Na tego rodzaju porównywalne proporcje częstości 
ANN i Non-ANN wskazuje ostatnio opublikowane badanie 
z Danii, w którym ocenę kwestionariuszową uzupełniono 
o testy na aeroalergeny. Wyznaczona przez tych autorów 
częstość populacyjna ANN i Non-ANN u dzieci wynosiła 
odpowiednio 13,2% i 10,2% [3].

Badania kliniczne również wskazują na znaczący udział 
Non-ANN w  przewlekłych lub nawracających stanach za-
palnych błony śluzowej nosa [4]. Występowanie objawów 
ze strony nosa (kichanie, wyciek wodnistej wydzieliny, 
świąd, jego obturacja powyżej 1 godz. przez większość 
dni w tygodniu poza okresem infekcji wirusowej) i obec-
ność swoistych IgE w testach skórnych lub w surowicy 
krwi pozwala rozpoznać  ANN [5]. Jednak coraz więcej 
obserwacji wskazuje, że w znacznej grupie pacjentów 
objawy nieżytowe nosa są podobne jak u tych z ANN, ale 
w tej pierwszej grupie nie udaje się wykazać atopii  jako 
podłoża dolegliwości [6,7]. Dla tych pacjentów (po wyklu-
czeniu innych rzadszych przyczyn: zaburzeń strukturalnych 
nosogardła, rhinosinusitu, nietolerancji NLPZ) propono-
wane jest rozpoznanie Non-ANN [8]. Patofizjologia, histo-
ria naturalna, zmienność oraz charakterystyka objawów 
tego schorzenia nie jest w pełni określona u dorosłych, 
a tym bardziej u dzieci. Z tego względu ten obszar wyma-
ga dalszych intensywnych badań, co podkreśla referencyj-
ny dokument EAACI [4]. 
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ich utrzymywania (powyżej 4 tygodni i więcej niż 4 dni 
w tygodniu) dla określenia ich przewlekłości lub okreso-
wości, jak również ich natężenia dla określenia stopnia 
ciężkości według ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on 
Asthma) [6]. Natężenie objawów ze strony nosa (kichanie, 
obecność wodnistej wydzieliny, świąd, stopień obturacji 
w ostatnim tygodniu i ostatnim roku) w ocenie pacjenta 
kwalifikowano w czterostopniowej skali i przypisywano 
odpowiednio punkty: 0 = nieobecne (brak objawów); 
1 = niewielkie (objawy obecne, ale o małym nasileniu, 
krótko trwające, niepowodujące zaburzeń); 2 = średnie 
(objawy nasilone, ale nie zaburzające normalnej aktyw-
ności lub snu); 3 = ciężkie (objawy zaburzające normalną 
aktywność lub sen). 

W module kwestionariusza dotyczącym objawów 
astmatycznych pytano o ich obecność w przeszłości, 
w ostatnim roku, o częstość i ciężkość (przebudzenia 
w nocy, trudności w mówieniu), ewentualne rozpoznanie 
astmy, jak również obecność objawów astmatycznych po-
wysiłkowych i kaszlu w nocy. W module środowiskowym 
ustalano występowanie schorzeń alergicznych (astma, 
ANN, atopowe zapalenie skóry – AZS) u rodziców lub ro-
dzeństwa, ponadto zakres ekspozycji na dym tytoniowy 
(palenie tytoniu przez matkę: w czasie ciąży, w 1. roku ży-
cia dziecka, obecnie w domu dziecka), jak również zakres 
ekspozycji na alergeny zwierząt (obecność w domu kota, 
psa lub innego zwierzęcia z sierścią). 

Testy alergiczne

Skórne testy alergiczne typu prick wykonywano zgodnie 
ze standardową procedurą, używając 10 rodzajów roztwo-
rów aeroalergenów (alergeny wewnątrzdomowe: roztocza 
– D. pteronyssimus., D. farine; pies; kot; pleśnie – Alterna-
ria, Aspergillus, Cladosporium; alergeny zewnątrzdomowe: 
trawy, drzewa, chwasty) oraz roztworów kontroli dodatniej 
i ujemnej wyprodukowanych przez firmę Allergopharma  
(Allergopharma Joachim Ganzer KG, Niemcy). Za obecność 
atopii u badanego dziecka uznano wystąpienie co najmniej 
jednego pęcherza alergenowego o średnicy ≥ 3mm.

Cytogram nosa

Cytogram był wykonywany po wcześniejszej ocenie sta-
nu miejscowego przewodów nosa i gardła. W przypadku 
stwierdzenia u dziecka objawów rhinosinusitis, zaburzeń 
anatomicznych, zalegającej ropnej wydzieliny, dziecko nie 
było włączane do badania. Analizy składu komórkowego 
wymazu z nosa dokonywano według obowiązujących 
zaleceń [10,11]. U dziecka, po wydmuchaniu przez nie 
zalegającej wydzieliny z przewodów nosa, za pomocą 
plastikowej ezy dokonywano wymazu ze środkowej części 
prawej i lewej dolnej małżowiny nosa. Materiał uzyskiwano 
poprzez lekkie naciśnięcie końcówki ezy oraz dwukrotne 
i trzykrotne jej przesunięcie po błonie śluzowej. Następnie 
zawartość ezy przenoszono na szkiełko mikroskopowe, wy-
konując cienki rozmaz. Utrwalenia materiału dokonywano 
za pomocą 95% alkoholu etylowego zaraz po wykonaniu 
rozmazu, przed jego wyschnięciem. Po 2 min. nadmiar alko-
holu usuwano i preparat barwiono metodą Wright-Giemsy 
przez 7 min., następnie spłukiwano go wodą destylowaną 

i suszono. Oceny składu komórkowego dokonywano w mi-
kroskopie świetlnym pod immersją (x 1000), po wcześniej-
szej ocenie jakości preparatu w mniejszym powiększeniu 
i identyfikacji pól o równomiernym rozkładzie komórko-
wym. Obecność eozynofilii nosa w wymazie wyliczano jako 
średnią z odsetka zawartości eozynofilów w stosunku do 
200 zidentyfikowanych komórek zapalnych z dwóch wyma-
zów z każdej strony nosa. Podobnie wyznaczano odsetek 
neutrofilów w cytogramie [10]. Cytogram nosa w dniu oce-
ny klinicznej objawów ze strony nosa wykonywała osoba 
nieznająca stanu klinicznego pacjenta.

Ustalenie rozpoznania 

ANN rozpoznawano przy występowaniu objawów 
nieżytowych nosa w ostatnim roku (kichanie, świąd, ob-
turacja, wodnista wydzielina) niepowodowanych przez 
infekcje wirusowe i przy obecności atopii. Non-ANN 
rozpoznawano przy wypełnianiu warunków objawów 
nieżytu nosa w ostatnim roku bez obecności atopii. Zgod-
nie z kryteriami ARIA [6] przewlekły nieżyt nosa ustalano, 
gdy objawy nieżytowe utrzymywały się powyżej 4 dni 
w tygodniu przez co najmniej 4 tygodnie w ostatnim roku; 
okresowy nieżyt nosa, gdy długość objawów nie wypeł-
niała warunków przewlekłości. Eozynofilowy nieżyt nosa 
ustalano przy obecności eozynofilów ≥ 10% w cytogramie 
nosa (co stanowiło 5 percentyl odsetka eozynofilów w ba-
danych cytogramach).

Analizy statystyczne

Związek dwóch cech jakościowych testowano za pomo-
cą testu Chi2 i przy ich znamiennej zależności wyznaczono 
iloraz szans (IS) z określeniem jego 95% przedziału ufności 
(95% PU) i wartości p w z-statystyce. Wartości ilościo-
we porównywano za pomocą testu parametrycznego 
(t-test) wyznaczając średnią arytmetyczną i jej 95% PU. 
Przy braku cech rozkładu normalnego dla danej zmiennej 
ilościowej była ona logarytmowana, co pozwalało na za-
stosowanie testu parametrycznego. W tym przypadku dla 
danej zmiennej podano wartości średniej geometrycznej 
i jej 95% PU. Wartości p poniżej 0,05 uznano za statystycz-
nie znamienne. Obliczeń dokonano za pomocą pakietu 
statystycznego MedCalc wersja 10.0.1.0.

WYNIKI

Podczas trzymiesięcznej telefonicznej rekrutacji zakwa-
lifikowano do dalszych etapów badań 155 dzieci. Do wizyt 
w ośrodku zgłosiło się 149 dzieci. Po szczegółowej anali-
zie ustalono, że 141 dzieci spełniało warunki włączenia do 
badania. Na podstawie zdefiniowanych kryteriów u 53% 
badanych (75/141) stwierdzono ANN a u 47% (66/141) – 
Non-ANN. Ocena długości trwania objawów nieżytowych 
wskazała na rozpoznanie przewlekłego nieżytu u 71% 
dzieci (112/141) i okresowego nieżytu u 21% (29/141).

W grupie 29 dzieci z okresowym nieżytem nosa u 41% 
(n=12) ustalono ANN a u 59% (n=17) – Non-ANN. Wo-
bec małej liczebności dzieci z okresowym nieżytem nosa 
dalsze analizy ograniczono do grupy dzieci z przewlekłym 
nieżytem nosa.
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ANN (n=63) Non-ANN (n=49) Wartość p
płeć męska 35 (56%) 24 (49%) 0,616
wiek (lata)* 10,4 

(10,0-10,9)
9,6

(9,0-10,2)
0,037

masa (kg)* 37,1
(34,5-39,9)

34,1
(31,0-37,5)

0,152

wzrost (m) 1,45 
(1,42-1,48)

1,40
(1,36-1,45)

0,254

BMI (kg/m2)* 17,73
(16,98-18,52)

17,46
(16,70-18,25)

0,615

* średnia geometryczna (95% PU dla średniej)
BMI: Body Mass Index – wskaźnik masy ciała

U 112 dzieci rozpoznano przewlekły nieżyt nosa. W tej 
grupie u 63 dzieci (56%) był to ANN, a u 49 (44%) – Non-
ANN. U wszystkich dzieci z ANN i u 90% (44/49) z Non-
ANN stwierdzono eozynofilowy nieżyt nosa. Spośród 16% 
dzieci z ANN (10/63) wykazano uczulenie tylko na alergeny 
zewnątrzdomowe, u pozostałych – na co najmniej jeden 
alergen wewnątrzdomowy. Analiza podstawowych da-
nych demograficznych (tab. I) wykazała znamiennie niższy 
wiek dzieci z Non-ANN w porównaniu do tych z ANN. 
Pozostałe dane (płeć, wzrost, masa ciała, BMI) nie wykazy-
wały znaczących różnic w badanych grupach.

Ocenę składu cytogramu nosa przedstawiono w tabeli II. 
Natomiast porównanie częstości objawów ze strony nosa 
u dzieci z przewlekłym ANN i Non-ANN przedstawia tabela 
III. Z występujących częstości wyliczone ryzyko względne 
objawów spojówkowych w Non-ANN było niższe niż 
w ANN, ale różnica pozostawała na granicy znamienno-
ści (IS=0,480; PU: 0,223-1,033; p=0,060). Utrudnienie 
codziennej aktywności na poziomie średnim lub cięż-
kim w ostatnim roku było znamiennie częstsze u dzieci 
z Non-ANN niż z ANN (IS=4,798; 95% PU 1,301-17,651; 
p=0,018). Spośród klinicznych objawów ze strony nosa 

Tabela I. Porównanie danych demograficznych dzieci z przewlekłym alergicznym (ANN) i niealergicznym (Non-ANN) nieżytem nosa

Twarduś K i wsp. Alergiczny i niealergiczny nieżyt nosa u dzieci...

ANN Non-ANN Wartość p
eozynofile (%)* 24,8

(22,5-27,2)
23,9

(20,7-27,2)
0,647

neutrofile (%)* 56,0
(51,9-60,1)

58,7
(54,8-62,6)

0,233

współczynnik korelacji 
eozynofilów do neutrofilów**

-0,6266
(od -0,7587 do -0,4449)

-0,6677
(od -0,8001 do -0,4734)

0,726

stosunek odsetka eozynofilów do 
granulocytów # 

0,432
(0,367-0,508)

0,372
(0,301-0,460)

0,262

* średnia arytmetyczna (95% PU dla średniej)
** r /95% PU dla r/; dla r w grupie ANN i Non-ANN p<0,0001
# średnia geometryczna (95% PU dla średniej)

ANN
n=63

Non-ANN
n=49

Wartość 
p

Ostatni rok
współwystępowanie objawów spojówkowych 42 (67%) 24 (49%) 0,090
długość objawów powyżej 5 miesięcy 27 (43%) 19 (39%) 0,374
występowanie objawów z przewagą w okresie wiosenno-letnim 
(marzec-sierpień)

59 (94%) 42 (86%) 0,374

utrudnienie codziennej aktywności (co najmniej średnie) 48 (79%) 46 (94%) 0,039
Ostatni tydzień
kichanie (co najmniej średnie nasilenie) 32 (51%) 20 (41%) 0,696
obecność wodnistej wydzieliny (co najmniej średnie nasilenie) 38 (60%) 29 (59%) 0,981
świąd nosa (co najmniej średnie nasilenie) 25 (40%) 13 (27%) 0,300
obturacja nosa (co najmniej średnie nasilenie) 34 (54%) 40 (82%) 0,004
sumaryczna punktacja objawów powyżej 5 38 (60%) 31 (63%) 0,964

Tabela II. Porównanie odsetkowego składu cytogramu nosa u dzieci z przewlekłym alergicznym (ANN) i niealergicznym (Non-ANN) nieżytem nosa

Tabela III. Porównanie częstości występowania objawów i ich nasilenia ze strony nosa w ostatnim roku i w ostatnim tygodniu u dzieci z przewlekłym 
alergicznym (ANN) i niealergicznym (Non-ANN) nieżytem nosa
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ANN
n=63

Non-ANN
n=49

Wartość 
p

Kiedykolwiek w przeszłości

objawy astmatyczne (świszczący oddech) 23 (36%) 27 (55%) 0,076

rozpoznanie astmy* 0 0 -

Ostatni rok

objawy astmatyczne 13 (21%) 20 (41%) 0,034

częste napady duszności (>3x/rok) 3 (5%) 2 (4%) 0,138

przebudzenia w nocy z powodu duszności 6 (9%) 8 (17%) 0,342

utrudnienie mowy z powodu duszności 0 1 (2%) 0,899

objawy astmatyczne po wysiłku 10 (16%) 7 (14%) 0,973

kaszel w nocy bez przeziębienia 40 (64%) 35 (71%) 0,494

* nierozpoznawanie astmy warunkiem kwalifikacyjnym do badania

w ostatnim tygodniu tylko jego obturacja występowała 
częściej w Non-ANN niż ANN (IS=3,791; 95% PU 1,578-
9,108; p=0,003). Punktację poszczególnych objawów 
ze strony nosa w ostatnim roku i w ostatnim tygodniu 
u dzieci z ANN i Non-ANN przedstawia rycina 1. Podobnie jak 
w analizie częstości obturacji, również tylko skoring ob-
turacji nosa w ostatnim tygodniu był znamiennie wyższy 
w Non-ANN niż w ANN (ryc. 1). Z kolei graficzna analiza 
częstości występowania objawów ze strony nosa w po-
szczególnych miesiącach roku w ANN i Non-ANN wskazuje 
na prawie pełną ich zgodność. Nieco większą częstość dla 
ANN zaobserwowano w okresie od maja do sierpnia (ryc. 2).

Porównanie częstości objawów astmatycznych w prze-
szłości i w ostatnim roku u dzieci z ANN i Non-ANN przed-
stawia tabela IV. Względne ryzyko objawów astmatycz-
nych jest wyższe w Non-ANN niż w ANN (IS=2,134; 95% 
PU 0,997-4,570; p=0,051). Podobnie z objawami w ostatnim 
roku, chociaż siła związku jest większa i o większej znamienno-
ści (IS=2,653; 95% PU 1,151-6,112; p=0,022). Z kolei stopień 
ciężkości objawów astmatycznych i ich obecność po wysiłku 
występują podobnie często w ANN i Non-ANN (tab. IV).

Ocena częstości występowania chorób alergicznych 
u członków rodziny dzieci z ANN i Non-ANN wskazała na 
podobny odsetek ich obecności w analizowanych grupach, 
z wyjątkiem sytuacji, gdy co najmniej jedna z analizowanych 
chorób występowała u rodzeństwa badanych dzieci (tab. V). 
W tym przypadku ryzyko względne Non-ANN było znamiennie 
wyższe niż ANN (IS= 2,468; 95%PU 1,048-5,809; p=0,039).

Związek pomiędzy ekspozycją na dym tytoniowy 
a poszczególnymi rodzajami przewlekłego nieżytu nosa 
przedstawia tabela VI. Wyniki badań wskazują, że palenie 
tytoniu przez matkę w 1. roku życia dziecka oraz palenie 

Alergia Astma Immunologia 2010, 15 (1): 42-50

Ryc. 1. Punktacja nasilenia objawów nieżytu nosa u dzieci z przewlekłym 
alergicznym (ANN) i niealergicznym (Non-ANN) nieżytem nosa w okresie 
ostatniego roku i tygodnia

Ryc. 2. Częstość występowania objawów u dzieci z przewlekłym aler-
gicznym (ANN) i niealergicznym (Non-ANN) nieżytem nosa w poszcze-
gólnych miesiącach roku

Tabela IV. Porównanie częstości występowania objawów astmatycznych kiedykolwiek oraz w ostatnim roku u dzieci z przewlekłym alergicznym 
(ANN) i niealergicznym (Non-ANN) nieżytem nosa
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ANN
n=63

Non-ANN
n=49

Wartość
p

U rodzeństwa
 astma 3 (5%) 4 (8%) 0,730
             katar sienny 6 (9%) 11 (22%) 0,104
 AZS 5 (8%) 9 (18%) 0,171
 choroba alergiczna* 12 (19%) 18 (37%) 0,059
U ojca
 astma 4 (6%) 3 (6%) 0,730
             katar sienny 16 (25%) 7 (14%) 0,226
 AZS 10 (16%) 8 (16%) 0,845
 choroba alergiczna* 24 (38%) 11 (22%) 0,117
U matki
 astma 3 (5%) 3 (6%) 0,915
             katar sienny 9 (14%) 13 (27%) 0,168
 AZS 9 (14%) 7 (14%) 0,660
 choroba alergiczna* 19 (30%) 20 (41%) 0,329
*obecność co najmniej jednej z trzech chorób (astma, katar sienny, AZS)
AZS – atopowe zapalenie skóry (egzema)

tytoniu przez innych domowników jest obarczone zwięk-
szonym ryzykiem Non-ANN w stosunku do ANN, odpo-
wiednio: IS=3,081; 95% PU 1,063-8,927; p=0,038 oraz 
IS=2,909; 95% PU 1,154-7,332; p=0,024. Inne czynniki 
środowiskowe, np. kontakt ze zwierzętami, nie wykazywa-
ły związku z analizowanymi grupami.

DYSKUSJA

W obecnym badaniu porównawcza ocena występo-
wania przewlekłego nieżytu nosa u dzieci szkolnych (po 
wykluczeniu innych rzadkich przyczyn jego obecności) 
wskazała na prawie równe proporcje ANN i Non-ANN 

(stosunek odsetkowy: 56% do 44%). Identyczny rozkład 
wzajemnej częstości tych dwóch rodzajów nieżytu nosa 
w podobnej grupie wiekowej stwierdzono w badaniu 
przeprowadzonym w Danii w 2001 roku [3]. Autorzy 
tego doniesienia wskazują, że prawie dwukrotny wzrost 
częstości nieżytów nosa w porównaniu do 1986 roku 
wynikał głównie z powodu zwiększenia się liczby dzieci 
z Non-ANN. Podobne proporcje udziału ANN i Non-ANN 
w przewlekłych nieżytach nosa można wyliczyć z prospek-
tywnego badania wśród dzieci w wieku 5 lat [2]. W innym 
badaniu, obejmującym młodych dorosłych (14-44 rok ży-
cia), stwierdzono częstsze występowanie ANN (77%) niż 

Twarduś K i wsp. Alergiczny i niealergiczny nieżyt nosa u dzieci...

ANN
n=63

Non-ANN
n=49

Wartość
p

Palenie tytoniu 
  matka (obecnie) 7 (11%) 9 (18%) 0,414
  matka (w 1 r.ż. dziecka) 6 (10%) 12 (25%) 0,060
  matka (w czasie ciąży) 4 (6%) 6 (12%) 0,452
  inni domownicy 9 (14%) 16 (33%) 0,036
Pies w domu
  obecnie 30 (48%) 26 (53%) 0,703
  w 1 r.ż. dziecka 11 (18%) 13 (27%) 0,353
Kot w domu
  obecnie 17 (27%) 12 (25%) 0,935
  w 1 r.ż. dziecka 5 (8%) 7 (14%) 0,441
Inne zwierzęta futerkowe w domu
  obecnie 6 (10%) 9 (18%) 0,278
  w 1 r.ż. dziecka 1 (2%) 2 (4%) 0,824

Tabela V. Porównanie częstości występowania chorób alergicznych u rodzeństwa i rodziców dzieci z przewlekłym alergicznym (ANN) i niealer-
gicznym (Non-ANN) nieżytem nosa

Tabela VI. Porównanie częstości ekspozycji na dym tytoniowy i alergeny zwierząt domowych u dzieci z przewlekłym alergicznym (ANN) i niealer-
gicznym (Non-ANN) nieżytem nosa
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Non-ANN (23%), tak więc wzajemny ich stosunek wynosił 
3:1. Podobne proporcje występowania ANN do Non-ANN 
u dorosłych przynoszą inne badania [12,13].

Zarówno wyniki obecnego badania, w którym średni 
wiek dzieci z Non-ANN był niższy (o około 1 rok), jak i od-
notowany istotny wpływ wieku na rozwój ANN w innym 
badaniu [3] wskazują, że tak jak obserwuje się „marsz 
alergiczny”, również w rozwoju nieżytu nosa można przyj-
mować pewną sekwencję czasową – stopniową, ewolucję 
Non-ANN do ANN. Na taką możliwość przechodzenia od 
Non-ANN do ANN wśród niektórych dorosłych wskazują 
prospektywne badania Rondona i wsp. [14].

W pracach epidemiologicznych obserwowana jest rów-
nież zmiana proporcji płci chorujących na przewlekły nieżyt 
nosa w zależności od wieku badanych grup. Porównawcze 
badanie przeprowadzone u dzieci z Holandii wskazało, że 
ANN występuje rzadziej u dziewczynek w młodszych gru-
pach wiekowych, z następowym wzrostem ich udziału 
w starszych grupach wiekowych [15]. W naszym badaniu 
w grupie dzieci szkolnych z ANN i Non-ANN rozkład płci 
był podobny. Obserwacje wskazujące na zmianę wraz 
z wiekiem proporcji płci osób chorujących na nieżyt nosa 
są zgodne z danymi prezentowanymi przez Molgaarda 
i wsp. W kohorcie młodych dorosłych (wiek powyżej 14. 
roku życia) Non-ANN występował częściej u kobiet, cho-
ciaż w ciężkich postaciach nieżytu nosa nie stwierdzano 
różnic w zależności od płci chorujących [16].

W obecnym badaniu, zgodnie z definicją przyjętą 
przez ARIA [6], u większości dzieci (71%) nieżyt nosa miał 
charakter przewlekły. Prawdopodobnie sposób rekrutacji 
do badania (anons w mediach) był przyczyną większej 
skłonności rodziców do rejestracji dzieci, które miały ob-
jawy długo utrzymujące się i o większym stopniu zaawan-
sowania. Z kolei u dzieci z przewlekłym nieżytem nosa 
ze stopniem umiarkowanym/ciężkim podłoże atopowe 
występowało u 79%, a nieatopowe – u 94%, więc ryzyko 
wystąpienia nieżytu nosa było prawie 5-krotnie wyższe 
dla dzieci z Non-ANN w porównaniu do tych z ANN. 
Z kolei praca Bacherta i wsp. wskazuje na inne proporcje 
– częstsze występowanie w ANN (75%) niż w Non-ANN 
(53%) nieżytu nosa o umiarkowanym lub ciężkim stopniu 
ciężkości. Należy jednak stwierdzić, że w pracy tej analizie 
poddano chorych powyżej 15. roku życia, a typ nieżytu 
nosa nie był weryfikowany testami alergicznymi

Analiza częstości występowania poszczególnych ob-
jawów nieżytowych nosa w grupach, jak i stopnia ich 
zaawansowania (punktowy skoring objawów) w obec-
nym badaniu pokazuje, że tylko znacząca obturacja nosa 
znamiennie częściej występuje w Non-ANN niż w ANN. 
Ryzyko ciężkiej lub umiarkowanej obturacji nosa było po-
nad 4-krotnie wyższe w Non-ANN niż w ANN. W badaniu 
u dorosłych znacząca obturacja nosa występowała z taką 
samą częstością (50%) w przewlekłym ANN jak i w Non-
ANN, natomiast w okresowym nieżycie nosa obturacja 
częściej występowała w typie nieatopowym [12]. Z kolei 
w badaniu Molgaarda i wsp. u dorosłych żaden objaw ze 
strony nosa nie dyskryminował nieżytów nosa, czy to po-
chodzenia alergicznego czy niealergicznego. Z wyjątkiem 
okresu letniego, gdy kichanie i objawy ze strony spojówek 

oczu znamiennie częściej występowały w ANN [16]. W in-
nych badaniach u dorosłych częstość obturacji nosa była 
porównywalna w ANN i Non-ANN [13], chociaż w jednym 
z badań ten objaw w opinii pacjentów był najbardziej do-
kuczliwy [12]. 

Przyjmowany w kwestionariuszowych badaniach epide-
miologicznych pogląd o dobrej predykcji ANN, gdy objawy 
nieżytowe nosa oraz spojówek (rhinoconjuctivitis) występują 
wspólnie, znajduje pewne uzasadnienie w obecnym badaniu 
[1,2]. Stwierdzono w nim prawie o połowę niższe ryzyko 
wystąpienia objawów spojówkowych w Non-ANN w porów-
naniu do ANN. Należy jednak zaznaczyć, że objawy spojów-
kowe były obecne aż u około 50% dzieci z Non-ANN. Z kolei 
analiza częstości objawów nieżytowych w poszczególnych 
miesiącach roku nie wykazała znaczących różnic w grupie 
dzieci z ANN i Non-ANN, chociaż nieco częściej objawy 
występowały w miesiącach letnich u dzieci z ANN. Obser-
wacja ta zgodna jest z danymi występowania tych objawów 
u dorosłych [13].

W obecnym badaniu analiza obecności objawów ast-
matycznych kiedykolwiek w przeszłości oraz w ostatnim 
roku wykazała 2-krotnie wyższe ryzyko ich występowania 
u dzieci z Non-ANN niż u tych z ANN. Jednak stopień 
nasilenia tych objawów w ostatnim roku nie różnicował 
wspomnianych dwóch grup dzieci. Objawy astmatyczne 
powysiłkowe, jak i obecność kaszlu w nocy występowały 
z podobną częstością w grupie dzieci z Non-ANN i ANN. 
Powszechnie znany jest wzajemny związek astmy i ANN 
u dzieci oraz dorosłych z częstszym występowaniem 
powysiłkowego skurczu oskrzeli u chorujących na ANN 
[6,17]. Stwierdzane zwiększone ryzyko objawów ast-
matycznych w wywiadzie u dzieci z Non-ANN (IS=2,7) 
w porównaniu do ANN jest nowym zagadnieniem, chociaż 
wyniki europejskiego wieloośrodkowego badania pokazu-
ją, że u dorosłych ANN jest nie tylko istotnie powiązane 
z astmą (IS=8,1), ale również z Non-ANN i to w znacznie 
większym stopniu (IS=11,6). Ponadto nadreaktywność 
oskrzeli była częstsza u chorujących na przewlekły nieżyt 
niż u osób bez tej dolegliwości [18]. Inne badania również 
podkreślają związek przewlekłych nieżytów nosa z zabu-
rzeniami w obrębie dolnych dróg oddechowych [19].

W obecnym badaniu występowanie poszczególnych 
chorób alergicznych (astma, ANN, AZS) u członków rodzi-
ny dziecka z Non-ANN i ANN (u matki, ojca, rodzeństwa) 
było podobne. Jedynie ich wspólna obecność (co najmniej 
jednej z chorób alergicznych) u rodzeństwa była znamien-
nie powiązana z Non-ANN i wówczas ryzyko wystąpienia 
tego rodzaju nieżytu nosa było prawie 2,5-krotnie wyższe 
od ANN.

Spośród analizowanych czynników środowiskowych 
palenie tytoniu przez matkę w 1. roku życia dziecka oraz 
bierna ekspozycja na dym tytoniowy powodowały zna-
mienne prawie trzykrotne zwiększenie ryzyka obecności 
Non-ANN w porównaniu do ANN. Kontakt ze zwierzętami 
domowymi w 1. roku życia dziecka czy ich aktualna obec-
ność nie wpływały na zróżnicowanie częstości występo-
wania poszczególnych typów nieżytu nosa. 

Alergia Astma Immunologia 2010, 15 (1): 42-50
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Choroby alergiczne mają podłoże wieloczynnikowe. 
Obecnie coraz lepiej poznaje się w nich udział czynników 
genetycznych i znaczący modyfikujący wpływ czynni-
ków środowiskowych, a zwłaszcza dymu tytoniowego. 
Udział tych czynników w przypadku Non-ANN jest nadal 
niedoprecyzowany [4], chociaż nie sposób zupełnie go 
nie uwzględniać wobec coraz większej ilości danych 
wskazujących na obecność miejscowego, ograniczonego 
alergicznego stanu zapalnego w przypadkach Non-ANN 
[20,21]. Za taką możliwością, czyli stanem entopii (su-
gerowany termin dla „miejscowej” atopii), przemawiają 
badania wskazujące na obecność dodatnich testów pro-
wokacyjnych donosowych, przy braku swoistych IgE na 
dany alergen w testach skórnych czy w surowicy krwi 
[22], a także, gdy u części pacjentów obserwowana jest 
ewolucja Non-ANN do ANN w trakcie trwania objawów 
nieżytowych [14].

Ponadto za wspólnym patomechanizmem tych dwóch 
form nieżytu nosa, ANN i Non-ANN, przemawia obecność 
znaczących ilości eozynofilów, jak również innych komó-
rek biorących udział w reakcjach alergicznych w obrębie 
błony śluzowej nosa. Trwający proces zapalny można 
precyzyjnie oceniać poprzez analizę materiału uzyskanego 
w trakcie biopsji śluzówki nosa [23]. Mniej dokładną me-
todą jest ocena składu komórkowego popłuczyn z nosa 
czy wymazu z błony śluzowej nosa (cytogram nosa) [24]. 
W obecnym badaniu średni odsetek eozynofilów w cyto-
gramie nosa nie różnił się w grupie dzieci z przewlekłym 
ANN oraz Non-ANN i wynosił około 25% (5 percentyl dla 
obu grup wynosił 10%). Inne wskaźniki obecności komórek 
napływowych w cytogramie nosa również nie różnicowały 

poszczególnych grup. Jest to zgodne z wnioskami innych 
autorów wskazujących na niską trafność oceny eozynofilii 
w wymazie dla rozpoznawania ANN [25] i wynikami póź-
niejszych badań, w których nie wykazano różnic pomię-
dzy ANN i Non-ANN w ocenie histopatologicznej składu 
komórkowego nawet w biopsji błony śluzowej nosa [23], 
a także w nadreaktywności nosa na metacholinę [26]. 

Autorzy obecnego doniesienia są świadomi pewnych 
ograniczeń swojej pracy. Ze względu na charakter rekru-
tacji pacjentów nie było możliwe wyznaczenie częstości 
populacyjnej poszczególnych typów nieżytu nosa. Analizy 
miały charakter porównawczy i ich wyniki wymagają jesz-
cze potwierdzenia na większych grupach dzieci, włącza-
nych do badania w sposób losowy. Należy jednak sądzić, 
że dzięki rekrutacji do badania przeprowadzonej w ten 
sposób, pozyskano populację dzieci charakterystyczną dla 
ogólnych gabinetów lekarskich 

PODSUMOWANIE

ANN i Non-ANN występują z podobną częstością 
u dzieci w wieku szkolnym, w dominującej większości mają 
charakter przewlekły. W tej grupie znacząco przeważają 
objawy o charakterze obturacji nosa. Objawy nieżytu nosa 
przewlekłego są znacząco cięższe u dzieci z Non-ANN niż 
z ANN. Objawy spojówkowe w niedostatecznym stopniu 
różnicują te dwa typy nieżytu nosa, natomiast ryzyko ob-
jawów astmatycznych jest znacząco wyższe w Non-ANN 
(IS=2,7). Ryzyko wystąpienia Non-ANN w porównaniu do 
ANN jest wyższe, gdy dziecko jest eksponowane na dym 
tytoniowy.
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