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Streszczenie
Wprowadzenie. W ostatnich latach XX wieku, w wielu rozwiniętych
krajach świata, gwałtownie wzrosła liczba chorób alergicznych, osiągając
rozmiary pandemii. W chwili obecnej za przyczynę wzrostu występowania chorób atopowych uważa się przede wszystkim zmianę warunków
środowiskowych.
Cel pracy. Ocena wpływu wybranych czynników na wystąpienie chorób
alergicznych w badaniu kohorty urodzeniowej.
Materiał i metody. Badanie prospektywne dotyczy kohorty urodzeniowej 450 noworodków, urodzonych od lipca 2005 do końca czerwca
2006 r. w Oddziale Położniczym Szpitala Rejonowego w Ostrzeszowie.
U wszystkich noworodków oznaczono stężenie immunoglobuliny E
w krwi pępowinowej (cbIgE). W 6., 12. i 18. m.ż. dzieci, przy pomocy
kwestionariusza (86 pytań), uzyskano dane na temat: stanu zdrowia dzieci, rodzinnego i osobniczego obciążenia atopią, ekspozycji na czynniki
środowiskowe. Przeprowadzono analizę statystyczną, oceniającą łączny
wpływ badanych czynników na wystąpienie chorób alergicznych.
Wyniki. Objawy choroby alergicznej wystąpiły u 39% dzieci. Częściej
chorowali chłopcy (po regresji logistycznej OR 1,9; 95% CI 1,16-3,11),
dzieci, których rodzeństwo miało objawy atopii (OR 2,73; 95% CI 1,445,17) oraz dzieci, u których w I stopniu pokrewieństwa stwierdzono
dodatnie testy skórne (OR 2,34; 95% CI 1,19-4,64). Objawy: sapki
(OR 1,99; 95% CI 1,01-3,92), kolki (OR 2,20; 95% CI 1,26-3,83) i wysypki
(OR 1,85; 95% CI 0,91-3,75) w okresie noworodkowym, zakażenia do
3 m.ż. (OR 2,25; 95% CI 1,36-3,70), jak również zakażenia w ciąży
(OR 1,87; 95% CI 0,99-3,52) i sztuczne karmienie do 6. m.ż. [mieszanki
mleczne (OR 2,00; 95% CI 1,07-3,72) oraz stosowanie hydrolizatów
(OR 19,24; 95% CI 8,02-46,15)] sprzyjały wystąpieniu choroby alergicznej, przy czym częściej chorowały dzieci z wykrywalnym stężeniem cbIgE
(OR 3,47; 95% CI 2,10-5,73).
Wnioski. W 18-miesięcznej obserwacji kohorty urodzeniowej stwierdzono dodatnią korelację między wystąpieniem objawów choroby alergicznej a atopią u rodzeństwa, dodatnimi testami skórnymi w I stopniu
pokrewieństwa, płcią męską, poziomem cbIgE, zakażeniami w ciąży, infekcjami do 3. m.ż., karmieniem sztucznym do 6. m.ż. i objawami sapki,
kolki i wysypek w okresie noworodkowym.
Słowa kluczowe: kohorta urodzeniowa, choroby alergiczne, czynniki
środowiskowe, immunoglobulina E, krew pępowinowa
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Summary
Introduction. During the last decades of the 20th century the number of
allergic diseases has rapidly increased in many developed countries. The
change of environmental conditions is currently considered as one of the
most probable causes of this phenomenon.
Aim of the study. Evaluation of the influence of specific factors on the
prevalence of allergic diseases in a birth cohort.
Material and methods. 450 neonates, born in the Obstetric Ward in
Ostrzeszów, between July 2005 and July 2006, were included into the
birth cohort. Cord blood IgE (cbIgE) level was measured in neonates. For
children at the age of 6, 12 and 18 months old, data about their health
status have been collected, with the use of a questionnaire including 86
questions that concerned: family history, atopic diseases, environmental
factors and others. Statistical analysis was performed to assess the influence of these factors on the prevalence of atopic diseases.
Results. Allergic symptoms occurred in 39% of children. The incidence
of allergic diseases was greater in children with atopic siblings (OR 2.73;
95% CI 1.44-5,17), first-degree relatives with positive skin prick tests (OR
2.34; 95 % CI 1.19-4.64) and boys (OR 1.9; 95% CI 1.16-3.11). Allergic
symptoms were more frequently observed also in the group of children
with rhinitis (OR 1.99; 95% CI 1.01-3.92), colic (OR 2.20; 95% CI 1.263.83) and eczema (OR 1.85; 95% CI 0.91-3.75) in the neonatal period,
infections within the first 3 months of life (OR 2.25; 95% CI 1.36-3.70),
infections during pregnancy (OR 1.87; 95% CI 0.99-3.52) and artificial
feeding up to the 6th month [cow’s milk formula (OR 2.00; 95% CI
1.07-3.72) and the use of hydrolyzed formulas (OR 19.34; 95% CI 8.0246.15)]. Children with elevated cbIgE also presented the higher prevalence of allergy (OR 3.47; 95% CI 2.10-5.73).
Conclusion. During the 18 months of observation, there has been observed a positive correlation between the prevalence of allergic diseases
and positive skin prick tests in first-degree relatives, male sex, elevated
cbIgE levels, infections during pregnancy, infections within the first
3 months of life, artificial feeding during first 6 months, rhinitis, colic and
eczema symptoms in the neonatal period and siblings with atopy.
Keywords: birth cohort, allergic diseases, environmental factors,
immunoglobulin E, cord blood
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Wprowadzenie

Cel

W ostatnich latach dwudziestego wieku, w wielu rozwiniętych krajach świata, gwałtownie wzrosła liczba chorych
na choroby alergiczne, osiągając rozmiary pandemii.

Ocena wpływu wybranych czynników środowiskowych, socjoekonomicznych, żywieniowych, infekcyjnych
na wystąpienie chorób alergicznych w badaniu kohorty
urodzeniowej.

W chwili obecnej za przyczynę tego trendu wzrostowego uważa się przede wszystkim zmianę warunków
środowiskowych, w szerokim rozumieniu dotyczącą stylu
życia i środowiska naturalnego, a także odmienną strukturę
zachorowań na choroby infekcyjne w związku z rozwojem
medycyny i postępem w zapobieganiu chorobom zakaźnym. Wszystkie powyższe zmiany odpowiadają za brak protekcyjnych czynników środowiskowych powodujących rozwój tolerancji [1]. Dowodem potwierdzającym duży wpływ
czynników środowiskowych są różnice w zachorowalności
na choroby alergiczne w populacji Niemiec Wschodnich
i Zachodnich ocenianych przed i po zjednoczeniu [2,3].
W innych badaniach widoczna była z kolei przewaga
wpływów genetycznych nad środowiskowymi, na przykład
w badaniu kohorty Isle of Wight wpływy środowiskowe
opóźniły, lecz nie zapobiegły początkowi astmy wśród dzieci z rodzinną skłonnością do atopii [4]. Przez wiele lat uważano, że alergenowa ekspozycja środowiskowa ma znaczenie w rozwoju klinicznych objawów choroby. Niestety,
eliminacja kurzu domowego w prewencji pierwotnej daje
sprzeczne rezultaty, co potwierdzają badania prospektywnych kohort urodzeniowych. [5-8]. W piśmiennictwie pojawiają się również doniesienia o zróżnicowanym wpływie
alergenów roztoczy na alergizację zależnie od predyspozycji
genetycznej do rozwoju atopii [9-12].
W ciągu ostatnich lat prowadzone są badania wpływu
środowisk małych farm na rozwój chorób atopowych.
Wykazano wyraźny efekt protekcyjny wśród dzieci dorastających w tym środowisku [13-15], przy czym istotna jest
sekwencja ekspozycji w czasie. W badaniach na modelu
zwierzęcym kontakt z LPS (lipopolisacharyd) musiał nastąpić przed kontaktem z alergenem, aby rozwinął się efekt
protekcyjny przed alergizacją [13]. W piśmiennictwie pojawiają się doniesienia, że kontakt z wirusami, bakteriami saprofitycznymi, mykobakteriami, produktami bakteryjnymi
(oligonukleotydami, endotoksynami bakteryjnymi) może
być bardzo istotny dla kształtowania się fenotypu nieatopowego [16]. Do czynników mogących wpływać na rozwój
choroby atopowej zalicza się także czynniki żywieniowe
[17,18]. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami najlepszą
metodą prewencji pierwotnej jest naturalne karmienie
przez pierwsze 4-6 miesiące życia dziecka [19,20], a metaanaliza Gdalewicha również potwierdza ten pogląd [21].
Pomimo niewątpliwej słuszności opinii o korzyściach płynących z karmienia piersią, pojawiają się również doniesienia o niekorzystnym wpływie długotrwałego karmienia
piersią na wystąpienie chorób alergicznych [22,23].
Naturalny przebieg chorób alergicznych jest przedmiotem badań wielu kohort urodzeniowych na świecie.
W Europie inicjatywa GA(2)LEN koordynuje przebieg
badań kohort z 8 europejskich krajów [24-28]. W Polsce
takie badania nie są prowadzone, co skłoniło nas do ich
zainicjowania. Prospektywna obserwacja dotyczy kohorty
urodzeniowej dzieci urodzonych w okresie od lipca 2005
do końca czerwca 2006 r.

Materiał i metodyka
Badaniem prospektywnym objęto wszystkie noworodki urodzone od lipca 2005 do końca czerwca 2006 roku
w Oddziale Położniczym Szpitala Rejonowego w Ostrzeszowie. Badanie miało charakter kohortowy. Do udziału w badaniu zakwalifikowano 450 noworodków, których rodzice
wyrazili zgodę na udział w badaniu. W czasie porodu pobrano krew pępowinową w celu oznaczenia całkowitego
stężenia IgE (t IgE ang. total IgE). Oznaczenie wykonano
metodą immunoenzymatyczną przy użyciu systemu UNI
CAP Pharmacia (Szwecja). Zastosowano metodę do oznaczania niskich stężeń – Immuno CAP 100(E) Total IgE Low
Range. W trakcie pobytu w oddziale położniczym zebrano
szczegółowy wywiad od matki dziecka odnośnie występowania chorób alergicznych w rodzinie. W 6. i 18. m.ż.
wszystkie niemowlęta były poddane kontroli obejmującej
wypełnienie szczegółowego kwestionariusza z uwzględnieniem wywiadu rodzinnego, szczegółowego przebiegu
okresu prenatalnego, porodu, stanu zdrowia niemowlęcia i objawów chorobowych, żywienia niemowlęcia,
warunków mieszkaniowych, zwyczajów domowników
z uwzględnieniem palenia tytoniu, statusu socjoekonomicznego (86 pytań), w 12. m.ż. przeprowadzono wywiad
telefoniczny.
Wśród niemowląt z objawami chorobowymi podjęto
próbę ustalenia rozpoznania choroby alergicznej w oparciu o uznane kryteria diagnostyczne:
• atopowe zapalenie skóry
– kryteria Hanifina Rajki [29,30]
• podejrzenie astmy (nawracające epizody świszczącego
oddechu)
– przebieg łagodny – 2-3 epizody w ciągu 12 miesięcy
– przebieg ciężki – powyżej 3 epizodów w ciągu 12 miesięcy
• alergiczny nieżyt nosa – typowe objawy trwające co
najmniej miesiąc, bez gorączki, po wykluczeniu innych
przyczyn
• podejrzenie alergii pokarmowej – ustąpienie objawów
chorobowych po eliminacji alergenu pokarmowego,
wykluczenie innych możliwych niealergicznych reakcji.
Występowanie wszystkich objawów chorobowych weryfikowane oceną lekarską.

Metody statystyczne
Opracowanie wyników badań opierało się na analizie
statystycznej dla cech mierzalnych (ilościowych) oraz analizie statystycznej cech niemierzalnych (jakościowych) z wykorzystaniem testów niezależności χ2 Pearsona i Fishera.
Dla tabel wielodzielczych (kontyngencyjnych) określono
poziomy istotności p oraz ilorazy szans OR. Dla wszystkich
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parametrów ilościowych sprawdzono zgodność ich rozkładu z rozkładem normalnym (test Kołogomorowa-Smirnowa). Istotność różnic wartości średnich w dwóch próbach
dla parametrów o rozkładzie normalnym i o jednorodnych
wariancjach sprawdzono testem t-Studenta. Jednorodność
wariancji sprawdzono testem Bartletta. Chcąc wykazać,
czy wzajemne oddziaływanie czynników środowiskowych,
wywiadu atopowego, poziomu cbIgE, objawów w okresie noworodkowym daje lepszą możliwość przewidzenia
objawów choroby atopowej do 18 m.ż., przeprowadzono
analizę regresji logistycznej. Przeanalizowano dwa modele
z użyciem zmiennych niezależnych, wybranych na podstawie wyników analizy jednozmiennowej. Najbardziej dopasowany model (na podstawie χ2) został użyty do dalszych
analiz. Przeprowadzono statystyczną ROC analizę celem
oszacowania dokładności diagnostycznej zastosowanego
modelu (czułość, swoistość, pole pod krzywą). Analizę
statystyczną przeprowadzono przy pomocy programów
SPSS i arkusza kalkulacyjnego Excel.

Wyniki
Oceniając całą kohortę urodzeniową, stwierdzono wystąpienie objawów chorób alergicznych u 175 badanych
(39% dzieci z kohorty urodzeniowej).Wśród chorych była
zauważalna przewaga płci męskiej, prawdopodobieństwo wystąpienia choroby u chłopca było około 1,5 razy
większe (OR1,58; CI 1,01-2,32; p=0,02). Dzieci, u których
we krwi pępowinowej wykryto stężenie cbIgE ≥ 0,35kU/l,
miały większe prawdopodobieństwo zachorowania
(OR 2,52;CI 1,70-3,74; p<0,001). Pora roku, w której
dziecko się urodziło, wpływała na ryzyko rozwoju objawów chorobowych. Dzieci urodzone latem miały największe prawdopodobieństwo zachorowania (OR 1,96;CI
1,27-3,04; p=0,002). Wiek matki przy porodzie nie wpływał na fakt wystąpienia objawów alergicznych do 18. m.ż.
Dzieci narażone na dym tytoniowy (przy paleniu biernym
w okresie ciąży) rzadziej demonstrowały objawy chorobowe
(OR 0,57; CI 0,38-0,87; p=0,008). Wśród matek narażonych na palenie bierne w ciąży przeważały osoby nieobciążone atopią w rodzinie. Zakażenia w ciąży zwiększały
prawdopodobieństwo wystąpienia objawów alergii (OR
1,65;CI 1,01-2,70; p=0,046). Nieinfekcyjne powikłania
przebiegu ciąży, kontakt ze zwierzętami domowymi czy
hodowlanymi, status socjoekonomiczny i wykształcenie
matki nie wpływały na zachorowalność. Największe znaczenie dla wystąpienia objawów alergii miał obciążony
wywiad atopowy w pierwszym stopniu pokrewieństwa,
szczególnie przy atopii potwierdzonej dodatnimi testami skórnymi. Najbardziej obciążające było wystąpienie
atopii u rodzeństwa (OR 3,85;CI 2,32-6,38; p<0,001), co
było również widoczne w przypadku atopii u matki (OR
2,85;CI 1,69-4,82: p<0,001). Atopia u ojca dawała mniejszy wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia objawów
u dzieci do 18. m.ż. (OR 1,96;CI 1,13-3,40; p=0,016). Występowanie atopii wśród dalszych krewnych, liczba starszego rodzeństwa jak również miejsce zamieszkania (wieś
czy miasto) nie wpływały na zachorowania. Nieznaczny
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wzrost objawów alergicznych nastąpił u dzieci urodzonych drogą cięcia cesarskiego, z tym że różnice nie były
istotne statystycznie. Parametry antropometrycze po urodzeniu (masa urodzeniowa, obwód głowy) nie wpływały
na zachorowalność. Wystąpienie w okresie noworodkowym objawów w postaci wysypki (OR 3,25;CI 1,92-5,50;
p<0,001), sapki (OR 2,30;CI 1,32-4,00; p=0,003), kolki
jelitowej (OR 1,89;CI 1,23-2,90; p=0,003) pozwalało przewidywać wystąpienie objawów alergicznych do 18. m.ż.
W okresie niemowlęcym widoczne było występowanie
większej liczby infekcji do 3. m.ż. (OR 2,43;CI 1,63-3,62;
p<0,001) i 6. m.ż. (OR 1,58;CI 1,02-2,45; p=0,039) wśród
dzieci, które rozwinęły objawy choroby alergicznej do 18.
m.ż. W okresie noworodkowym około 70% noworodków
było karmionych piersią, porównywalnie w obu grupach
zdrowych i chorych dzieci. W 3. m.ż. więcej niemowląt
było karmionych piersią wśród zdrowych (OR 0,41;CI 0,340,75; p=0,001). Analogiczną zależność zaobserwowano
w 6. m.ż. (OR 0,45; CI 0,28-0,75;p=0,002). W 3. m.ż.
wśród karmionych mieszankami mlecznymi nie było różnic istotnych statystycznie, między chorymi i zdrowymi,
natomiast więcej chorych było karmionych hydrolizatami
(OR 5,90;CI 3,17-10,96; p<0,001). Podobnie sytuacja
wyglądała w 6. m.ż., z jeszcze większą przewagą karmionych hydrolizatami wśród chorych (OR 0,45;CI 0,30-0,66;
p<0,001). Warunki mieszkaniowe, m.in. z posiadaniem
zasłon w domu, kontaktem z pierzem (beciki) OR 0,46;CI
0,24=0,87; p=0,014 i pościel OR 0,61; CI 0,42-0,90;
p=0,012), były obecne częściej w mieszkaniach dzieci
zdrowych.
W celu zbadania łącznego wpływu różnych czynników
przeprowadzono analizę regresji logistycznej. Do pierwszego modelu włączono 22 zmienne niezależne (wybrane
na podstawie wyników analizy jednozmiennowej): stężenie cbIgE (jako zmienna binarna - stężenie wykrywalne czy
niewykrywalne), płeć, porę roku urodzenia, palenie bierne
podczas ciąży, zakażenia podczas ciąży, dodatni wywiad
atopowy u matki, ojca i rodzeństwa, dodatnie testy
w I stopniu pokrewieństwa, wieś jako miejsce zamieszkania, obecność zasłon w domu, stałe palenie papierosów
w domu, cięcie cesarskie, kontakt z pierzem w pokoju
dziecka (becik i/lub pościel z pierza), żywienie do 3. i 6. m.ż.,
wystąpienie sapki, kolki lub wysypki u noworodka oraz
infekcje do 3. i 6. m.ż. Drugi model został zbudowany
w oparciu o te same 22 zmienne, przy czym stężenie cbIgE
zostało wprowadzone jako zmienna ciągła numeryczna
(kU/l). Wartość statystyki χ2 dla tego pierwszego modelu
to χ2=180,073, p<0,001, co świadczy o tym, iż jest on
dobrym predyktorem wystapienia choroby alergicznej.
W pierwszym, lepiej dopasowanym modelu (cbIgE jako
zmienna binarna), statystycznie istotne okazały się następujące zmienne: stężenie cbIgE, płeć, atopia u rodzeństwa, dodatnie testy w I stopniu pokrewieństwa, zasłony
w domu, becik z pierza w pokoju dziecka, rodzaj żywienia
do 6. m.ż., objawy w 1. m.ż.: sapka, kolka i wysypka, infekcje przebyte do 3. m.ż. oraz zakażenia podczas ciąży.
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Tabela I. Współczynniki regresji logistycznej wraz z wartością p i OR dla poszczególnych zmiennych niezależnych z pierwszego modelu

Współczynnik
regresji
logistycznej

p

OR (95% CI)

Stężenie cbIgE ≥ 0,35

1,24

<0,001

3,47 (2,10-5,73)

Płeć męska

0,64

0,011

1,90 (1,16-3,11)

Sapka

0,69

0,046

1,99 (1,01-3,92)

Kolka

0,79

0,006

2,20 (1,26-3,83)

Wysypka

0,61

0,09

1,85 (0,91-3,75)

Zakażenia podczas ciąży

0,62

0,054

1,87 (0,99-3,52)

1

0,002

2,73 (1,44-5,17)

Zasłony w domu

-0,6

0,02

0,55 (0,33-0,91)

Kontakt z pierzem w pokoju dziecka

-1,1

0,008

0,33 (0,15-0,75)

Infekcje do 3. m.ż.

0,81

0,002

2,25 (1,36-3,70)

Mleko do 6. m.ż.

0,69

0,029

2,00 (1,07-3,72)

Hydrolizaty do 6 m.ż.

2,96

<0,001

19,24 (8,02-46,15)

0,85

0,014

2,34 (1,19-4,64)

Choroby atopowe u rodzeństwa

Karmienie piersią
(kategoria
referencyjna)
Żywienie do 6. m.ż.

Dodatnie testy w I stopniu pokrewieństwa

Ryc. 1. Porównanie ilorazów szans otrzymanych z analizy jednozmiennowej z wynikami uzyskanymi z pierwszego modelu regresji logistycznej
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Z wystąpieniem objawów chorobowych do 18. m.ż.
korelowały: płeć męska, wykrywalne stężenie cbIgE,
wystąpienie atopii u rodzeństwa, dodatnie testy skórne
w I stopniu pokrewieństwa, objawy w okresie noworodkowym: sapka, kolka i wysypka, zakażenia do 3. m.ż.
i zakażenia podczas ciąży. Karmienie do 6. m.ż. wpływało
na fakt wystąpienia choroby. Porównując inne rodzaje
karmienia do karmienia piersią, karmienie hydrolizatami
białek mleka krowiego czy mieszankami mlecznymi zwiększało prawdopodobieństwo zachorowania. Kontakt z pierzem i zasłony w domu miały działanie protekcyjne przed
wystąpieniem objawów do 18. m.ż.

Dyskusja
W kohorcie urodzeniowej obserwowanej do 18. m.ż.
objawy choroby alergicznej wystąpiły u 39% badanych.
Identyczne wyniki osiągnięto w badaniu białostockim
u dzieci w 1. r.ż. [31]. W badaniu kohorty 1 189 duńskich
dzieci do 18. m.ż., przeprowadzonym przez Hansen i wsp.,
również u 39% dzieci stwierdzono występowanie chorób
alergicznych [32]. W badaniu Sybilskiego i Doboszyńskiej
z 2008 roku, w kohorcie urodzeniowej 173 niemowląt,
stwierdzono nieco więcej chorych do 12. m.ż., tj. 42% [33].
Powyższe badanie oceniało populację wielkomiejską z widoczną wyższą prewalencją zachorowań w porównaniu
z populacją regionu rolniczego.

Płeć
Wśród badanych przez nas chorych zauważalna jest
przewaga płci męskiej. Podobne wyniki zaobserwowano
w cytowanych wcześniej najnowszych polskich badaniach, w której więcej chłopców cierpiało z powodu astmy
oskrzelowej, bez istotnej różnicy w częstości zachorowań
na choroby atopowe [33]. O częstszym występowaniu
astmy wśród chłopców pisze również Høst i wsp. [34].
Także w wynikach badań Siroux i wsp. widoczne jest
występowanie atopii zależnie od płci, wśród badanych
dzieci chłopcy mieli wyższe stężenia IgE i więcej dodatnich
testów skórnych [35].

Parametry antropometryczne i wywiad atopowy
Parametry antropometryczne przy porodzie (masa ciała,
obwód głowy) nie miały związku z zapadalnością na choroby alergiczne, analogicznie jak w innych doniesieniach
[36,33]. Cięcie cesarskie sprzyjało nieznacznie wystąpieniu
choroby alergicznej, podobnie jak w metaanalizie Bagera
i wsp. [37], w której u dzieci urodzonych drogą cięcia
wystąpił umiarkowany wzrost ryzyka ANN, astmy, alergii
pokarmowej, lecz nie AZS. Po przeanalizowaniu wpływu
obciążenia atopią u dzieci zauważono bardzo duży wpływ
wywiadu atopowego (w I stopniu pokrewieństwa) na fakt
wystąpienia choroby atopowej. Podobne wyniki osiągnięto w polskich badaniach [33], jak również w innych doniesieniach [38-40].

Pora roku urodzenia
Pora roku urodzenia wpływała na wystąpienie choroby
w przedstawianej kohorcie urodzeniowej. Możliwym mechanizmem wpływu jest wczesny kontakt z alergenami
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sezonowymi zewnątrzdomowymi w okresie prenatalnym i niemowlęcym. W naszym badaniu najwięcej dzieci
z objawami atopowymi urodziło się w lecie. Tylko w tej porze roku, z uwagi na temperaturę powietrza, noworodki
i niemowlęta spędzają zwyczajowo najwięcej czasu poza
domem, a to stwarza największą możliwość kontaktu
z pyłkami. Związek wczesnej ekspozycji alergenowej
z uczuleniem i rozwojem chorób alergicznych jest
przedmiotem wielu sprzecznych doniesień w literaturze.
W badaniu Nilssona i wsp., najmniej uczuleń było u dzieci
urodzonych wiosną [41]. Także w innym regionie świata,
w Japonii, najmniej atopii obserwowano u urodzonych
wiosną, a najwięcej u urodzonych jesienią [42]. Odmienne
wyniki osiągnięto w badaniu słowackim, w którym AZS
występowało najczęściej u urodzonych wiosną [43]. W badaniu angielskim najwięcej chorych na astmę stwierdzono
u dzieci urodzonych między majem i październikiem [44].
W badaniu Kihlströma i wsp. wykazano zależność (dawkaodpowiedź) przy wczesnej ekspozycji na pyłek brzozy [45].
Problem wpływu pory roku urodzenia na rozwój objawów
chorób atopowych wymaga dalszych badań, z uwzględnieniem położenia geograficznego, szaty roślinnej i rzeczywistego nasilenia kontaktu z alergenami we wczesnym
okresie niemowlęctwa w badanych populacjach. Status
socjoekonomiczny był porównywalny wśród chorych
i zdrowych tak jak w badaniu MAS [46].

Palenie tytoniu
Wśród czynników środowiskowych okresu prenatalnego zauważono większe narażenie na bierne palenie
wśród zdrowych dzieci. Fakt ten może wynikać z unikania
dymu tytoniowego w ciąży przez matki z obciążonym
wywiadem atopowym. Podobny efekt ekspozycji na dym
tytoniowy w okresie prenatalnym zauważono również
w badaniu Hagendorensa i wsp., w którym wykazano
protekcyjny wpływ kontaktu z dymem tytoniowym na występowanie świszczącego oddechu u dzieci, szczególnie
u dzieci matek atopowych [47]. W badaniu PIAMA [48]
kontakt z dymem tytoniowym alergicznych matek w okresie ciąży miał protekcyjny wpływ na wystąpienie uczulenia
u dzieci do 12. m.ż. Wpływ ten był krótkotrwały, bo trwał
tylko do 4. r.ż. Odmienne wyniki osiągnięto w innym badaniu oceniającym wpływ prenatalnego palenia biernego
na rozwój uczulenia na alergeny pokarmowe, w którym
wykazano wzrost alergizacji [49]. Chociaż istnieją różne
doniesienia dotyczące wpływu kontaktu z dymem tytoniowym na skłonność do uczuleń, niewątpliwy pozostaje fakt
niekorzystnego wpływu palenia na rozwój płodu i dalszy
rozwój dzieci. Pomimo niekwestionowanego szkodliwego
wpływu biernego palenia na rozwój dróg oddechowych
i na występowanie infekcji dróg oddechowych, częstość
objawów chorób atopowych w przedstawianej kohorcie
urodzeniowej jest niższa wśród dzieci narażonych na stałe,
bierne palenie w domu. Być może wynika to z faktu, że
więcej palono papierosów w domach dzieci bez obciążenia atopią i to nie tyle ekspozycja, a brak obciążenia
rodzinnego tłumaczy ten wydawałoby się paradoksalny
wynik. Podobne rezultaty osiągnięto w badaniu PIPO [47],
w którym również posługiwano się oceną ankietową narażenia na dym tytoniowy. Natomiast w badaniu MAS [49]
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i BAMSE [50] kontakt dzieci z dymem tytoniowym sprzyjał
uczuleniu na alergeny wewnątrzdomowe i pokarmowe.
Ocena wpływu dymu tytoniowego na wystąpienie chorób atopowych jest więc niejednoznaczna i skłania do
dalszych badań. Nie można też wykluczyć, że w domach
palaczy, przy mniej higienicznym trybie życia jest więcej
endotoksyn działających protekcyjnie dla rozwoju atopii.

Miejsce zamieszkania
Z innych czynników środowiskowych miejsce zamieszkania na wsi w naszym badaniu nie odgrywało roli w rozwoju chorób atopowych. Możliwym wyjaśnieniem może
być fakt, że w regionie rolniczym, bez dużych metropolii
miejskich, styl życia i kontakt z czynnikami protekcyjnymi
jest podobny na wsi i mieście. Oceniając wpływ wczesnego kontaktu ze zwierzętami domowymi, nie zauważono
różnic między zdrowymi i chorymi dziećmi. Analogiczne
doniesienia były już publikowane i sugerują one brak
wpływu posiadania zwierząt domowych na wystąpienie objawów chorób atopowych wśród dzieci [5,51].
W doniesieniach innych badaczy kontakt ze zwierzętami
domowymi w pierwszych latach życia może skutkować
protekcją uczulenia i astmy w wieku szkolnym poprzez
wytworzenie tolerancji [10-12,52].

Ekspozycja alergenowa
W przedstawianej kohorcie urodzeniowej wykazano
większe narażenie na alergeny wewnątrzdomowe wśród
dzieci zdrowych. Analogicznie, jak stwierdzono w innych
badaniach, rodzice dzieci z obciążonym wywiadem atopowym usuwali alergeny z otoczenia [53]. W piśmiennictwie doniesienia dotyczące wpływu wczesnej ekspozycji
na kurz, na alergizację i rozwój chorób alergicznych są
niejednokrotnie sprzeczne. W niektórych doniesieniach
kontakt z kurzem był czynnikiem ryzyka uczulenia [54-57],
lecz nie zwiększał ryzyka częstszego rozwoju chorób
alergicznych [5,54,56]. W innych doniesieniach ekspozycja na alergeny powodowała spadek alergii oddechowej
w wieku 5 lat [58]. W kohorcie urodzeniowej Johnsona
i wsp. efekt zależał od stężenia alergenów i obciążenia
atopią. Wzrost ekspozycji w niemowlęctwie przy obciążeniu atopią dawał większe ryzyko uczulenia [9]. U osób
z obciążonym wywiadem uczulenie było większe przy
niskich stężeniach, przy wysokich dawkach był widoczny
spadek uczulenia. W badaniu tym większa ekspozycja na
roztocza w wieku niemowlęcym, u dzieci bez obciążenia
atopią, wpływa protekcyjnie na rozwój chorób alergicznych [9]. Analogiczne wyniki osiągnięto w ocenianej
przez nas kohorcie urodzeniowej. Warunki domowe dzieci
z dużą liczbą zbiorników kurzu (pierze, dywany, zasłony),
które wpływały protekcyjnie na rozwój objawów chorób
alergicznych, mogły oddziaływać nie tylko poprzez wpływ
alergenów, ale także poprzez zwiększoną ekspozycję na
bakterie i ich produkty, analogicznie jak w badaniu Cullinana i wsp. [58] i zgodnie z zaproponowaną przez niego
koncepcją. Inną próbą wyjaśnienia tego zjawiska jest hipoteza indukcji tolerancji poprzez wysoką ekspozycję [59],
przedstawiana przez Platts-Millsa i sugerująca rozwój tolerancji przez produkcję IgG4 i modyfikację odpowiedzi Th2.
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Na podstawie opisów badań kohortowych stwierdzono,
że sama redukcja domowych alergenów w okresie dzieciństwa nie prowadzi do spadku chorób alergicznych,
a nawet, przeciwnie, może wywoływać efekt odwrotny
[59]. W badaniu kohorty urodzeniowej MAAS [56], w trzyletniej obserwacji, rygorystyczna kontrola środowiskowej
ekspozycji na kurz domowy skutkowała wzrostem ryzyka
uczulenia na roztocza. W trakcie porównania grupy ryzyka
z kontrolną, okazało się, że jednak parametry funkcji płuc
były lepsze w grupie z unikaniem kurzu domowego. Przy
unikaniu roztoczy kurzu istnieje możliwość, że przerywana lub przejściowa ekspozycja może ułatwiać uczulenie.
W badaniu z Isle of Wight interwencja dietetyczna, połączona z unikaniem kurzu, doprowadziła do spadku objawów alergicznych w 1. r.ż., utrzymującego się w ośmioletniej obserwacji. Podobne wyniki osiągnięto w badaniu
Custovica i wsp., w którym środowiskowa eliminacja alergenów powodowała zmniejszenie objawów oddechowych
w 1. r.ż. [6]. Przeciwwstawne wyniki uzyskano w badaniu
PIAMA, w którym poprzez pokrowce zmniejszano kontakt
z roztoczami, a jednak nie uzyskano zmniejszenia świszczącego oddechu, wyprysku czy alergizacji [48,53]. Brak ekspozycji we wczesnym życiu uniemożliwia wytworzenie tolerancji
i zmniejsza kontakt z wspomnianymi wcześniej czynnikami
protekcyjnymi obecnymi w kurzu domowym [56].

Sposób odżywiania
Sposób odżywiania w przedstawianej kohorcie urodzeniowej wpływał na wystąpienie objawów chorób alergicznych. Karmienie piersią do 3. i 6. m.ż. wykazywało wpływ
protekcyjny na wystąpienie objawów chorób alergicznych
do 18. m.ż. W badaniu kohorty urodzeniowej Sybilskiego
i Doboszyńskiej podobny protekcyjny efekt wykazano przy
karmieniu piersią do 6. m.ż. [33]. Analogiczne rezultaty
osiągnięto w badaniu Halken i wsp. w 18-miesięcznej
obserwacji dzieci z obciążonym wywiadem atopowym.
Wśród karmionych piersią wystąpiło mniej zachorowań
na choroby atopowe [60]. Podobne wyniki protekcyjnego
wpływu karmienia piersią opisywano także w innych doniesieniach [43,61-63], a przeciwwstawne wyniki uzyskano
w badaniach innych kohort urodzeniowych. W badaniu
PIPO karmienie piersią nie wpływało ochronnie na wystąpienie AZS [64], podobnie jak w innym badaniu [65]. Odwrotny, a więc niekorzystny wpływ na wystąpienie AZS miało
wydłużanie karmienia piersią [66]. W populacji japońskiej,
u dzieci bez obciążenia atopią, karmienie piersią powyżej
13. m.ż., powodowało wzrost częstości AZS [23, 67].
W badaniu Purvis i wsp. karmienie piersią było czynnikiem
rozwoju AZS [38]. W dwudziestoletniej obserwacji kohorty urodzeniowej, przedłużone, wyłączne karmienie piersią
powyżej 9 m.ż. było związane ze wzrostem częstości AZS
i alergii pokarmowej [68].
W badanej kohorcie urodzeniowej wśród niemowląt
wykazujących objawy chorób alergicznych, przeważało
karmienie hydrolizatami białek mleka krowiego, co może
wynikać z szybszego włączania hydrolizatów wśród dzieci
z obciążonym wywiadem atopowym. Podobne wyniki uzyskano w badaniu PREVASC (ang. The Primary Prevention
of Asthma in Children Study), w którym wśród niemowląt
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z grupy interwencyjnej więcej było karmionych hydrolizatami [69]. Analogiczne wyniki do uzyskanych w omawianej kohorcie urodzeniowej przedstawił Osborn [70].
Z przeprowadzonej przez niego metaanalizy wynika, że
wśród dzieci obciążonych atopią brak jest dowodów
na ochronny wpływ przedłużonego karmienia hydrolizatami. W świetle powyższej metaanalizy pogląd, iż
hydrolizaty sa lepsze w prewencji alergii niż karmienie
piersią, nie daje się obronić. W piśmiennictwie są również
doniesienia o braku dowodów na wpływ przedłużonego
karmienia hydrolizatami, w porównaniu z mieszankami
mlecznymi na redukcję niemowlęcej i dziecięcej alergii u
dzieci zwiększonego ryzyka atopii [70]. W przedstawianej kohorcie urodzeniowej karmienie hydrolizatami nie
zmniejszało występowania objawów chorób alergicznych.
Przeciwwstawne wyniki uzyskano w badaniu GINI [71,72],
w którym karmienie hydrolizatami miało efekt prewencyjny w chorobach alergicznych do 6. r.ż. u dzieci z obciążonym wywiadem atopowym. Poszukiwanie optymalnego
sposobu żywienia niemowląt, zapobiegającego następowej alergizacji powinno być przedmiotem dalszych badań,
szczególnie długoterminowych kohort urodzeniowych.

Zakażenia
W ocenianej w pracy kohorcie urodzeniowej zakażenia
w ciąży sprzyjały wystąpieniu objawów chorób alergicznych do 18. m.ż. Podobny wpływ zakażeń jest opisywany
w piśmiennictwie wśród badaczy polskich [33] i norweskich [73]. Występowanie infekcji po urodzeniu, do
6. a szczególnie do 3. m.ż., sprzyjało wystąpieniu objawów chorób alergicznych do 18. m.ż. Analogiczne wyniki
osiągnięto w badaniu Benn i wsp., w którym występowanie infekcji nasilało pojawianie się chorób atopowych

w kohorcie do 18. m.ż. [74]. Podobnie w bardzo dużych
grupach dzieci, badanych przez Bremnera i wsp. w 2008 r.,
nie wykazano protekcyjnego wpływu trzydziestu rodzajów
chorób infekcyjnych na występowanie gorączki siennej,
uzyskując wyniki odmienne niż spodziewane w świetle
klasycznej hipotezy higienicznej [75]. W badaniach dotyczących wpływu infekcji leczonych antybiotykami w 1. r.ż.,
wykazano zwiększone prawdopodobieństwo następowego rozwoju dziecięcej astmy [76], jak również w badaniu
australijskim infekcje przewodu pokarmowego zwiększały
ryzyko astmy [77]. W badaniu Meera i wsp. objawy chorób
alergicznych częściej zgłaszali pacjenci wymagający częstszych wizyt u lekarza do 2. r.ż., niezwiązanych z chorobami alergicznymi [12].
Przeciwwstawne wyniki z protekcyjnym wpływem
infekcji we wczesnym dzieciństwie na rozwój chorób
alergicznych stały się podstawą hipotezy higienicznej,
zgodnie z którą infekcje mają stymulować rozwój układu
immunologicznego w kierunku Th1 odmiennym do atopowego. W badaniu MAS nawracające infekcje wirusowe,
inne niż dolnych dróg oddechowych w pierwszych latach
życia, zmniejszyły ryzyko rozwoju astmy w wieku szkolnym [78,79].

Wnioski
W ocenianej przez 18 miesięcy kohorcie urodzeniowej
stwierdzono korelację między wystąpieniem objawów
chorobowych a atopią u rodzeństwa, dodatnimi testami
skórnymi w I stopniu pokrewieństwa, płcią męską, wykrywalnym cbIgE ≥ 0,35kU/l, zakażeniami w ciąży, infekcjami
do 3. m.ż., karmieniem sztucznym do 6. m.ż. i objawami
sapki, kolki i wysypki w okresie noworodkowym.
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