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Monitor pyłkowy, Łódź 2012

– aerobiologia w praktyce
Pollen monitoring, Lodz 2012 - aerobiology in practice
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Streszczenie

Wprowadzenie. Liczne badania wskazują, że aeroalergeny pyłku roślin 
i zarodników grzybów mikroskopowych mogą wywołać objawy alergii 
u osób uczulonych. W niniejszej pracy przedstawiono szczegółowe wyni-
ki stężeń aeroplanktonu w powietrzu atmosferycznym w sezonie pylenia 
w Łodzi w roku 2012.

Cel pracy. Celem pracy była analiza dynamiki stężeń 22 wybranych tak-
sonów w sezonie 2012.

Metody. Stężenia 20 taksonów pyłku rośin (Alnus, Corylus, Carpinus, 
Betula, Populus, Fagus, Fraxinus, Quercus, Pinus, Picea, Salix, Juniperus / 
Taxus, Acer, Poaceae, Plantago, Rumex, Urtica, Artemisia, Ambrosia, Che-
nopodiaceae) i dwóch taksonów zarodników (Cladosporium i Alternaria) 
oznaczano metodą objętościową od marca do września 2012. 

Wyniki. Nasze badanie wykazały dominujące, bardzo wysokie stężenia 
zarodników Cladosporium, które utrzymywały się przez cały sezon i cał-
kowicie zdominowany aeroplankton. Roczna suma pyłku i zarodników 
wyniosła 1035500 ziaren. W tym suma ziaren pyłku osiągnęła 50461. 
Ziarna pyłku stanowiły tylko 5%, ale zarodniki 95% aeroplanktonu. Suma 
pyłku drzew była około trzy razy wyższa niż taksonów roślin zielnych. 
Najwyższe stężenia pyłku drzew odnotowano dla brzozy (2198), sosno-
watych (7713), olszy (3961). Wśród taksonów roślin zielnych najwyższe 
stężenia stwierdzono dla pokrzywy (7672), traw (2463), bylicy (940). 
Ziarna pyłku ambrozji były obecne w aeroplanktonie Łodzi na poziomie 
podobnym jak w latach ubiegłych. Stężenia ponad 10000 w 1m3 ziarna 
odnotowano w ciągu 30 dni sezonu, a przez 2 dni wyniosły ponad 40000 
w 1m3. Informacje na temat stężeń pyłku i zarodników w powietrzu at-
mosferycznym Łodzi były monitorowane i udostępniane przez Ośrodek 
Monitorowania Aeroalergenów (AMoC) w Łodzi już po raz dziesiąty. Były 
one bardzo przydatne dla pacjentów uczulonych na alergeny sezonowe, 
dla lekarzy i naukowców z wielu dziedzin.

Słowa kluczowe: aerobiologia, monitoring pyłkowy, pyłek roślin, 
stężenia pyłku, alergia pyłkowa, Alternaria, Cladosporium, Łódź, 
Polska

Summary

Introduction. Aeroallergens of pollen and mold can exacerbate symp-
toms of allergic disease in already affected individuals thus local moni-
toring of the pollen counts is helpful for allergy diagnosis and manage-
ment. This paper reports detailed results from determinations of airborne 
pollen concentrations during a pollen season in Łódź.

Aims. The aim of the study was to analyze trends in the concentrations 
for 22 taxa of pollens in 2012.

Methods. Concentrations of 20 pollen taxa (Alnus, Corylus, Carpinus, 
Betula, Populus, Fagus, Fraxinus, Quercus, Pinus, Picea, Salix, Juniperus/
Taxus, Acer, Poaceae, Plantago, Rumex, Urtica, Artemisia, Ambrosia, Che-
nopodiaceae) and two spores (Cladosporium and Alternaria) were deter-
mined with a volumetric method from March to September 2012. 

Results. Our study found very high concentrations of Cladosporium 
spores, which persisted throughout all season and totally dominated in 
the aeroplankton. The total yearly count of specified pollen and mould 
taxa was 1035500. The sum of pollen grains reached 50461, so pollen 
grains contributed only 5% of the total count whereas the contribution 
of fungal spores was 95%. The total value of tree pollen taxa was about 
three times higher than the herbaceous taxa. The highest pollen count of 
all pollen tree types was recorded for Betula (2198), followed by Pinaceae 
(7713) and Alnus (3961). The prevailing taxa among pollen of herbace-
ous plants was Urtica (7672), Poacceae (2463), Artemisia (940). Total con-
centrations of more than 10000 grains in 1m3 persisted during 30 days 
of the season, and for 2 days the concentration was over 40000 in 1m3. 
Grains of ambrosia pollen were present in the aeroplankton of Łódź in 
numbers similar to those recorded in 2011 season. Information on pollen 
levels in Lodz air, conducted in 10th season by Aeroallergens Monitoring 
Centre (AmoC) in Lodz was offered to sensitized patients, physicians and 
scientists in the region. 

Keywords: aerobiology, pollen monitoring, plant pollen, pollen 
count, pollen allergy, Cladosporium, Alternaria, Lodz, Poland
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WSTĘP
Alergia jest chorobą wieloczynnikową i stanowi istotny 

problem zdrowia publicznego [1]. Badania wykazały, że 
w patomechanizmie alergii pyłkowej uczestniczą zarówno 
czynniki genetyczne jak i środowiskowe [2]. Ekspozycja 
na pyłek roślin i zarodniki grzybów mikroskopowych to 
główne i ewidentne przyczyny środowiskowe wielu dolegli-
wości osób z alergią sezonową. Bieżące wyniki pomiarów 
stężeń pyłku, prowadzone w wielu ośrodkach w Polsce i na 
całym świecie, wykorzystywane są podczas prowadzenia 
immunoterapii i diagnostyki alergologicznej a także moni-
torowania objawów alergii. Badania stężeń pyłku w sposób 
pośredni umożliwiają określenie ekspozycji na alergeny. 
Dokładna zawartość alergenów w otoczeniu jest trudna 
do ustalenia a standaryzacja metod pomiarowych wymaga 
jeszcze wielu badań. Np. badania stężeń alergenów brzozy 
Bet v 1, prowadzone w ramach międzynarodowego pro-
jektu „HIALINE” wskazały, że około 90% alergenów Bet 
v 1 występuje we frakcjach cząstek pyłu zawieszonego 
PM>10µm, ponadto zawartość tych alergenów wykazano 
też we frakcjach PM>2,5µm, PM>0,12µm [3]. Stwierdzo-
no, że przeciętnie z jednego ziarna pyłku brzozy uwalniane 
było 3,2 pg alergenu Bet v 1. Problem stanowił fakt, że 
notowano nawet 10-krotne różnice w stężeniach Bet v 1 
w ciągu każdego dnia badań. Uznano, że ocena ekspozycji 
na aeroalergeny, powinna być monitorowana przy rów-
noległym wykorzystaniu tradycyjnej metody oceny stężeń 
ziaren pyłku [4]. Wysokie koszty oznaczania aeroalergenów 
a także znaczna czasochłonność badań sprawia, że moni-
torowanie stężeń pyłku metodą wolumetryczną pozostaje 
nadal powszechną i podstawową metodą oceny stopnia 
ekspozycji chorych podczas sezonu wegetacyjnego roślin. 
Na podstawie badań epidemiologicznych, klinicznych i la-
boratoryjnych ustalono, że w strefie klimatu umiarkowane-
go, najistotniejszy potencjał alergogenny można przypisać 
20 taksonom roślin, w tym 13-tu taksonom drzew, 5-ciu 
taksonom roślin zielnych i 2 taksonom zarodników pleśni 
Cladosporium i Alternaria [5,6]. W naszym kraju analiza 
20 wybranych taksonów roślin uważana jest za standard 
w badaniach aerobiologicznych, chociaż wielu badaczy 
zwraca uwagę na wzrastającą ekspansję nowych taksonów 
dla obszaru Polski o znaczeniu alergogennym, w tym np. 
cyprysów, drzew oliwnych, ambrozji. Pyłek jest wrażliwy na 
zanieczyszczenia, jest nawet często uważany za bioindykator 
zanieczyszczeń środowiskowych [7]. Istotna więc wydaje się 
większa dostępność informacji na temat lokalnych stężeń 
cząstek pyłu zawieszonego PM10, który w Łodzi, każdego 
roku istotnie przekracza dopuszczane poziomy (np. średnia 
roczna w roku 2011, w centrum Łodzi wyniosła 122% nor-
my) [8]. W wielu doniesieniach podkreślany jest też wzrost 
alergenności pyłku pod wpływem zanieczyszczeń środowi-
ska w dużych aglomeracjach miejskich [9]. Liczne publikacje 
wskazują też, że ekspozycja na duże stężenia aeroplankto-
nu w bioaerozolu powietrza, szczególnie w środowisku 
miejskim, nie jest obojętna dla zdrowia, nawet dla osób bez 
alergii. Alergeny pyłku wchodzą w interakcje z zanieczysz-
czeniami powietrza, co sprawia, że u osób wrażliwych czę-
ściej dochodzi do immunizacji, przedłużenia i zwiększenia 
objawów chorobowych [10,11]. Np. ekspozycja pyłku am-

brozji na podwyższone stężenia ozonu indukowała emisję 
reaktywnych form tlenu a także syntezę oksydazy NAD(P)H, 
co miało fundamentalny wpływ na rozwój procesów zapal-
nych i syntezę białek o wzmożonej alergenności. Behrendt 
i wsp. wykazali, że ziarna pyłku mogą emitować eikozanoidy 
[12,13], a także prostaglandyny E2 i enzymy proteolityczne 
[14], które także promują immunizację, a obecność lektyn 
może stymulować bezpośrednie uwalnianie mediatorów 
z komórek tucznych i bazofilów [15]. Stwierdzono też 
wzrost alergenności ekstraktów pyłku traw pochodzących 
z wyselekcjonowanych roślin zakażonych wirusem [16]. 
Duży niepokój budzą też wyniki badań, w których wska-
zano na istotny związek pomiędzy wzrostem temperatury, 
ekspozycji układu oddechowego na zwiększone stężenia 
pyłku i śmiertelności z powodu niedokrwiennej choroby 
serca [17].

Aerobiologia to stosunkowo młoda dziedzina wiedzy. 
Potrzeba wielu badań interdyscyplinarnych aby obiektyw-
nie ustalić wpływ pyłku na stan zdrowia człowieka.

Duże zainteresowanie ziarnami pyłku, wynika także z od-
krytych niedawno bioaktywnych mediatorów, w tym lipido-
wych, które mogą być prezentowane przez cząsteczki CD1 
(nie MHC) i indukować produkcję cytokin o charakterze re-
gulacyjnym np. IL-10 i TGF-β, które działają przeciwzapalnie 
[18]. Obecność ziaren pyłku w powietrzu może też działać 
oczyszczająco, z uwagi na zdolności do absorpcji różnego 
rodzaju zanieczyszczeń. Niedawno odkryto przeciwutlenia-
jące właściwości egzyny (unikalnej w świecie przyrody ma-
trycy biopolimerowej, odporne na uszkodzenia mechanicz-
ne i chemiczne, która tworzy zewnętrzną warstwę ścianki 
ziarna pyłku) [19]. Stwierdzono też, że ekstrakty pyłku, z 
uwagi na dużą zawartość przeciwutleniaczy z grupy flawo-
noidów (między innymi kwercetyny, herceptyny, rutyny) i 
związków fenolowych mają silne działania przeciwutlenia-
jące. Lecznicze i przeciwzapalne działanie ekstraktów pyłku 
potwierdzono np. w ostrym uszkodzeniu wątroby u zwie-
rząt laboratoryjnych, co potwierdzono także w badaniach 
histopatologicznych hepatocytów [20].

W Łodzi, w każdym roku, sezon pylenia inaugurowany 
jest przez obecność pyłku wcześnie kwitnących drzew: 
leszczyny i olszy, których pyłek pojawia się w styczniu lub 
w lutym, czasem w marcu zależnie od zarówno lokalnych 
jak i globalnych warunków atmosferycznych. Te trudne 
do przewidzenia, coroczne różnice w terminach i stopniu 
ekspozycji na pyłek sprawiają, że prowadzenie działań pro-
filaktycznych i leczniczych takich jak immunoterapia, moni-
torowanie leczenia farmakologicznego powinno opierać się 
na aktualnych wynikach badań. Ośrodek Monitorowania 
Aeroalergenów w Łodzi, który funkcjonuje przy Klinice 
Immunologii, Reumatologii i Alergii Uniwersytetu Medycz-
nego, od 10 lat stara się sprostać tym potrzebom i każdego 
roku od wiosny do jesieni prowadzi badania stężeń pyłku 
roślin w centrum Łodzi.

Celem pracy była analiza dynamiki stężeń 20 wybranych 
taksonów pyłku roślin i dwóch taksonów zarodników grzy-
bów mikroskopowych: Alternaria i Cladosporium w powie-
trzu atmosferycznym Łodzi w roku 2012.
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METODY
Analiza stężeń pyłku

W badaniu uwzględniono 20 taksonów pyłku roślin 
i dwa taksony zarodników grzybów mikroskopowych: 
Alternaria i Cladosporium. Badane 9 taksonów drzew/
krzewów obejmowały: Alnus, Corylus, Carpinus, Betula, 
Populus, Fagus, Fraxinus, Quercus, Pinus, Picea, Salix, 
Juniperus/Taxus, Acer. W grupie 7 taksonów roślin zielnych 
oceniano: Poaceae, Plantago, Rumex, Urtica, Artemisia, 
Ambrosia, Chenopodiaceae. Punkt pomiarowy znajdował 
się w centrum Łodzi (51° 46 ‘17,5’’ N, 19° 28’29’’ E 0.3), 
w odległości około 30 km od geometrycznego środka Pol-
ski, w mezoregionie Wzniesień Łódzkich. Badania prowa-
dzono od 13.03-30.09.2012 roku. Stosowano metodę ob-
jętościową przy zastosowaniu aparatu Lanzoni, pracującym 
w trybie ciągłym [21]. Bęben z wymienną taśmą, pokrytą 
olejkiem silikonowym (firmy Lubrina) był eksponowany na 
budynku o wysokości 15 m nad poziomem gruntu i 150 
m nad poziomem morza. Wymianę taśmy dokonywano 
w cyklu siedmiodniowym. Początek i koniec sezonu liczono 
metodą 98%, czyli początek przypadał w dniu, gdy kumu-
latywna suma ziaren pyłku osiągnęła 1% sezonowej sumy 
rocznej a koniec – w dniu, w którym zarejestrowano 99% 
ziaren danego taksonu. Wszystkie preparaty z analizowane-
go okresu roku 2012, podobnie jak z 9 lat poprzednich były 
liczone przez tę samą osobę.

Prezentacja wyników
Na podstawie uzyskanych wyników sporządzano 

codzienne i tygodniowe komunikaty a także prognozy 
krótko- i średnioterminowe, opracowywane z uwzględnie-
niem wszelkich dostępnych informacji, w tym obserwacji 
fenologicznych i prognoz meteorologicznych. Komunikaty 
były prezentowane na stronach internetowych o zasięgu 
krajowym (www.katedraimmunologii) i międzynarodowym 
(www.polleninfo.org), a także aktualizowano je w europej-
skiej bazie danych EAN i rozsyłano drogą mailową do grona 
osób zainteresowanych, członków Stowarzyszenia Pomocy 

Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne, pacjentów z alergią 
pyłkową i lekarzy. Zbiorcze dane z każdego miesiąca badań 
zamieszczono w „Kalendarzu pyłkowym, Łódź, 2012” do-
stępnym w wersji drukowanej a także na stronie www.ka-
tedraimmunologii.

WYNIKI
Ekspozycja układu oddechowego Łodzian na ae-
roplankton o charakterze alergogennym

Sumaryczna liczba ziaren wszystkich 22 oznaczanych 
taksonów roślin i zarodników wyniosła w 2012 roku 
1035500 ziaren, w tym pyłek roślin stanowił 50 461, 
czyli 5% a zarodniki grzybów mikroskopowych 985039, 
czyli 95%. Pyłek drzew stanowił 76% ogólnej sumy roślin, 
a 24% – to pyłek roślin zielnych (ryc. 1). Dobowa suma stężeń 
w ciągu całego sezonu 2012, czyli w ciągu wszystkich 202 
dni, wyniosła średnio 5126 (uwzględniono pyłek i zarodniki 
/ 1m3 powietrza). W dniu 22 czerwca 2012r. stwierdzono 
najwyższą, sumaryczną liczbę (łącznie ziaren pyłku i zarod-
ników), która wyniosła aż 48986 w 1m3 powietrza. Kolejne 
dni z najwyższymi wartościami średniodobowymi powyżej 
30 tysięcy zarodników w 1m3 stwierdzono w czerwcu i lip-
cu: (46515) 22.06; (37180) 28.07; (32941) 28.07 (ryc. 2).

Sumaryczne stężenia ziaren pyłku i zarodników większe 
niż 100 w 1m3 powietrza odnotowano przez 200 dni se-
zonu, powyżej 10 000 w 1m3 stwierdzono w ciągu 30 dni. 
W ciągu dwóch dni stężenia te były niezwykle wysokie, bo 
blisko 50 000 w 1m3 (ryc. 2). Liczbę dni, w których suma-
ryczne stężenia pyłku w 1m3 osiągały wartości w zakresie 
od >100 do >40 000 w 1m3 powietrza przedstawiona 
graficznie na ryc. 3. wykazuje rozkład zbliżony do logaryt-
micznego.

Taksony pyłku drzew
Sezon monitorowania (rozpoczęty 13.03) wyznaczony 

metodą 98% zainicjowała obecność taksonów: leszczyny, ol-
szy. Spośród taksonów drzew najwyższe sumaryczne stęże-
nia otrzymano w odniesieniu do brzozy (21908), następnie 

Ryc. 1. Zestawienie sumarycznych stężeń a) ziaren pyłku i zarodników; 
b) taksonów roślin drzew i roślin zielnych; c) zarodników Alternaria 
i Cladosporium. Suma stężeń pyłku wszystkich badanych taksonów 
ciągu sezonu 2012 w Łodzi wyniosła 1035 500 ziaren. Suma stężeń 
pyłku roślin 20 taksonów stanowiła jedynie 5% analizowanego aero-
planktonu, natomiast suma zarodników grzybów mikroskopowych 
dwóch taksonów: Cladosporium i Alternaria wyniosła 95%. Suma 
stężeń pyłku drzew dominowała liczebnie.

Ryc. 2. Najwyższe średnio-dobowe sumaryczne stężenia pyłku i za-
rodników w 1m3 powietrza w Łodzi w sezonie 2012.

Alergia Astma Immunologia 2012, 17 (4): 202-208
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sosnowatych (7713). Dane szczegółowe na temat wszyst-
kich pozostałych taksonów drzew przedstawiono w tabeli I, 
a graficzny przebieg dynamiki stężeń poszczególnych tak-
sonów drzew przedstawiono graficznie na stronie inter-
netowej: http://www.umed.lodz.pl/KatedraImmunologii/, 
w zakładce „Serwis pyłkowy”;  „Podsumowanie wyników 
2012” a sumy roczne na ryc. 4 i 5.

Brzoza. Sezon pylenia brzozy trwał 47 dni, rozpoczął się 
11 kwietnia i trwał do 27.05. Suma roczna pyłku brzozy 
była wysoka i wyniosła 21908. Maksymalne stężenie odno-

towane w dniu 20.04 wyniosło aż 4376 w 1m3. W odnie-
sieniu do pyłku brzozy obliczono też liczby dni, w których 
zostały przekroczone wartości progowe. Wartości wysokie, 
większe niż 90 ziaren pyłku w 1m3 odnotowano w ciągu 22 
dni a bardzo wysokie – większe niż  155 ziaren w 1m3 były 
stwierdzone w ciągu 19 dni. Szczegółowe dane zawarto 
w tabeli IA.

Sosnowate. Sezon rozpoczął się 3 maja i trwał przez 
46 dni do 17 czerwca. Suma ziaren wyniosła 7713, a naj-
wyższe stężenie 1457 w 1m3 uzyskano w dniu 10 maja.

Ryc. 4. Zestawienie sumarycznych stężeń badanych taksonów drzew 
i krzewów w powietrzu atmosferycznym w centrum Łodzi w roku 
2012. Uwzględniono 13 taksonów pyłku drzew i krzewów alergo-
gennych.

Ryc. 5. Zestawienie sumarycznych stężeń badanych taksonów roślin 
zielnych w powietrzu atmosferycznym w centrum Łodzi w roku 2012. 
Uwzględniono 7 taksonów pyłku roślin.

Takson Liczba dni ze 
stężeniami pyłku 

powyżej 20 ziaren 

Liczba dni ze 
stężeniami pyłku 

powyżej 75 ziaren 

Liczba dni ze 
stężeniami pyłku 

powyżej 90 ziaren 

Liczba dni ze 
stężeniami pyłku 

powyżej 155 ziaren 

A Brzoza 29 22 22 19

B Trawy/zboża Liczba dni ze 
stężeniami pyłku 

powyżej 20 ziaren 
pyłku

Liczba dni ze 
stężeniami pyłku 

powyżej 50 ziaren 

Liczba dni ze 
stężeniami pyłku 

powyżej 120 ziaren 

Liczba dni ze 
stężeniami pyłku 

powyżej 155  
ziaren 

35 13 3 2

Ryc. 3. a) Rozkład sum miesięcznych wszystkich analizowanych taksonów, b) liczba dni, w których sumaryczne stężenia pyłku i zarodników 
badanych taksonów osiągnęły wartości w zakresach od >100 do >40 000 w 1m3 powietrza.

Tabela I. Rozkład liczby dni ze stężeniami progowymi dla brzozy i traw/zbóż w centrum Łodzi 2012
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Taksony pyłku roślin zielnych
Najwyższe stężenia odnotowano dla pyłku pokrzyw 

i traw. Zestawienie danych charakteryzujących sezon pyle-
nia wszystkich monitorowanych taksonów roślin zielnych 
przedstawiono w tabeli II. Graficzny przebieg dynamiki 
stężeń poszczególnych taksonów pyłku roślin zielnych 
przedstawiono graficznie na stronie internetowej: http:
//www.umed.lodz.pl/KatedraImmunologii/, a sumy roczne 
na ryc. 5.

Pokrzywa. Suma pyłku w sezonie osiągnęła wartość 
7672. Najwyższe stężenie wyniosło 438 w 1m3, które 
stwierdzono w dniu 28 lipca a sezon trwał 80 dni od 
13 czerwca do 31 sierpnia.

Trawy/zboża. Sezon pylenia traw/zbóż trwał 84 dni, od 
16 maja do 7 sierpnia, maksymalne stężenie 175 ziaren 
w 1m3 stwierdzono w dniu 30 lipca. Sumaryczna wartość 
osiągnęła 2463 ziaren. W ciągu 3 dni odnotowano wartości 
stężeń pyłku traw/zbóż większe niż 120 w 1m3 a w ciągu 

2 dni większe niż 155 w 1m3. Liczba dni ze stężeniami 
pyłku powyżej 20 ziaren pyłku wyniosła 35. Liczba dni 
ze stężeniami powyżej 50 ziaren pyłku traw (przy którym 
u wszystkich uczulonych na alergeny traw występują obja-
wy chorobowe) wyniosła 13. Dane szczegółowe zestawio-
no w tabeli IB.

Taksony zarodników grzybów mikroskopowych
Monitorowano dwa taksony: Alternaria i Cladospo-

rium. Suma zarodników Alternaria wyniosła 17063 
a Cladosporium 967976 (ryc. 1a). Zarodniki taksonu Al-
ternaria utrzymywały się od 5 maja do 24 sierpnia a za-
rodniki Cladosprium były obecne w ciągu całego sezonu. 
Maksymalne stężenia Cladosporium, stwierdzone w dniach 
22 i 23 czerwca, wyniosły odpowiednio: 48921 i 46 216, 
co stanowiło 10% ogólnej sumy zarodników tego taksonu. 
Graficzny przebieg dynamiki stężeń zarodników Alternaria 
i Cladosporium przedstawiono na stronie internetowej: 
http://www.umed.lodz.pl/KatedraImmunologii/.
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Lp. Takson Początek – 
koniec sezonu

Czas trwania 
sezonu liczba 

dni

Maksymalne 
stężenia

Liczba ziaren p/m3

Data max. 
stężenia

Suma 
roczna

Taksony pyłku drzew
1 Corylus (leszczyna) 13.03*-29.04 48 52 13.03 196
2 Alnus (olsza) 13.03*-31.03 19 960 13.03 3961
3 Taxus/Juniperus (cis/jałowiec) 13.03*-06.05 55 57 13.03 516
4 Populus (topola) 13.03*-23.04 42 111 12.04 706
5 Ulmus (wiąz) 13.03*-18.04 49 19 28.03 73
6 Salix (wierzba) 23.03-30.05 69 26 24.04 287
7 Acer (klon) 19.03-01.05 44 97 21.04 384
8 Fraxinus (jesion) 06.04-05.05 30 93 21.04 709
9 Betula (brzoza) 11.04-27.05 47 4376 20.04 21908
10 Carpinus (grab) 14.03-02.06 50 10 24.04 58
11 Quercus (dąb) 29.04-22.05 24 353 01.05 1691
12 Fagus (buk) 26.04-06.05 11 2 06.05 8
13 Pinaceae (sosnowate) 03.05-17.06 46 1457 10.05 7713

Razem taksony pyłku drzew 38210
Taksony roślin zielnych 

14 Poaceae (trawy/zboża) 16.05-07.08 84 175 30.07 2463
15 Rumex (szczaw) 09.05-30.08 114 24 19.06

03.07
675

16 Plantago (babka) 09.06-20.08 73 13 24.07 258
17 Urtica (pokrzywa) 13.06-31.08 80 438 28.07 7672
18 Chenopoodiaceae 

(komosowate)
22.05-26.08 60 7 31.07 182

19 Artemisia (bylica) 01.06-10.08 71 81 06.08 940
20 Ambrosia (ambrozja) 01.08-29.08 29 16 10.09 61

Razem taksony pyłku roślin zielnych 12251
21 Alternaria 05.05-24.08 1080 28.07 17063
22 Cladosporium cały sezon 48921 22.06 967976

Razem zarodniki 985039
Suma analizowanych 22 taksonów w Łodzi, w roku 2012 1035500

*Z powodu awarii aparatury badania rozpoczęto 13 marca

Tabela II. Zestawienie charakterystyki monitorowanych taksonów pyłku i zarodników grzybów mikroskopowych w sezonie 2012 w Łodzi
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DYSKUSJA
Przeprowadzone badania dostarczyły wielu cennych 

informacji aerobiologicznych z centrum Łodzi. Z przed-
stawionych danych wynika, że w dobowe sumaryczne 
wartości stężeń (pyłku i zarodników 22 taksonów) więk-
sze niż 100 w 1m3 powietrza odnotowano przez 200 dni 
sezonu, stężenia powyżej 10 000 były w ciągu 30 dni. 
Przez 2 dni stwierdzono stężenia aż ponad 40 000 w 1m3. 
W bieżącym roku sumaryczna liczba ziaren pyłku roślin 20 
ocenianych taksonów osiągnęła wartość 50 461 natomiast 
po uwzględnieniu zarodników Alternaria i Cladosporium 
wartość ta wyniosła: 1035 500. Nasze badania wykazały 
bardzo wysokie stężenia zarodników Cladosporium, które 
utrzymywały się przez cały sezon i całkowicie zdominowały 
aeroplankton pod względem liczebnym. Według Rapiejki 
[22] obecność 2800 zarodników gatunku Cladosporium 
herbarum w 1 m3 powietrza uważana jest za stężenie od-
powiedzialne za wystąpienie objawów choroby alergicznej 
u osób uczulonych na ten alergen a stężenia około 3000 
zarodników w 1m3 powietrza powodują objawy u wszyst-
kich osób uczulonych [22]. Tymczasem w czerwcu i lipcu, 
w roku 2012 w Łodzi stężenia osiągały wartości powyżej 
10 i 20 tysięcy w 1m3 a najwyższe stężenie wyniosło prawie 
50 tysięcy w 1m3. Należy pamiętać, że w pracy monitoro-
wano tylko dwa popularne taksony. Badania wskazują, że 
np. w Wielkiej Brytanii istnieje ponad 1,5 miliona gatunków 
grzybów pleśniowych, tylko około 100.000 dotychczas opi-
sano, w tym ponad 150 gatunków i 70 rodzajów uznano 
za patogenne wobec ludzi i zwierząt, szczególnie w alergii, 
w astmie oskrzelowej, w przypadkach obniżonej odporno-
ści o charakterze pierwotnym lub wtórnym [23-25]. Według 
Green i wsp., nawet ponad 100 rodzajów konidii grzybów 
mikroskopowych stanowi źródło alergenów, podczas gdy 
w diagnostyce wykorzystywanych jest zazwyczaj zaledwie 
kilka [26]. W pracy nie analizowano zależności z warunkami 
meteorologicznymi. Badania Grinn-Gofroń i wsp. prowa-
dzone w Szczecinie, wykazały istotne dodatnie zależności 
między stężeniami zarodników i parametrami temperatury 
powietrza, zawartości ozonu i występowania gwałtownych 
zjawisk pogodowych jak burze [27]. Stąd interesujące 
wydaje się zwiększenie zakresu przyszłych badań w tym 
zakresie. Rozkład liczby dni, w których sumaryczne stężenia 
ziaren pyłku i monitorowanych zarodników w 1m3 osiągały 
wysokie wartości w 1m3 powietrza, wykazał, że układ od-
dechowy mieszkańców Łodzi jest eksponowany na bardzo 
duże stężenia pleśni.

Wśród taksonów roślin, suma pyłku drzew osiągnęła 
wartości około trzykrotnie wyższe niż taksonów roślin 
zielnych. Porównanie dynamiki stężeń z bieżącego sezonu 
2012 z minionymi latami badań naszego Ośrodka [28] (oce-
nianymi przez tę samą osobę) w latach 2003-2011 wska-
zują na wyższy udział stężeń pyłku brzozy w sezonie 2012 
w porównaniu do średniej z 9-ciu poprzednich lat [(57% 
w 2012 wobec 48% (2003-2011)] i pyłku pokrzywy [(62% 
w 2012 wobec 51% (2003-2011)], a niższy dla traw/zbóż 
[(20% w 2012 wobec 31% (2003-2011)]. Dla innych istot-
nych taksonów średnie wartości nie wykazywały różnic np. 
dla olszy wyniosły [(10% w 2012 wobec 12% (2003-2011)], 
dla sosnowatych [20% w 2012 wobec 23% (2003-2011)], 
[(10% w 2012 wobec 10,6% (2003-2011)], dla bylicy [8% 
w 2012 wobec 7% (2003-2011)].

W każdym sezonie zwraca uwagę wysoki udział pyłku 
sosny w opadzie pyłku drzew. Chociaż powszechnie uwa-
ża się, że alergeny pyłku sosny mają niewielkie znaczenie 
kliniczne, to warto zwrócić uwagę, że ich alergogenność 
może wzrastać pod wpływem podwyższonych stężeń ozo-
nu w powietrzu atmosferycznym [29]. Wynika z tego, że 
informacje aerobiologiczne powinny być podawane równo-
legle z komunikatami o stanie zanieczyszczeń środowisko-
wych. Analiza średnich stężeń pyłku ambrozji wskazała na 
obniżenie wartości stężeń w bieżącym sezonie wobec śred-
niej wieloletniej [(0,5% w 2012 wobec 1,1% (2003-2011)], 
co przy ogólnie niskich stężeniach tego taksonu w Łodzi nie 
ma istotnego znaczenia.

Nasze wcześniejsze opracowania wskazują, że liczba tak-
sonów pyłku w Łodzi wynosi około 90 bez uwzględnienia 
zarodników, więc stopień ekspozycji mieszkańców Łodzi na 
cząstki aeroplanktonu jest znacznie większy niż może to 
wynikać z pracy [30].

Rozkład progowych wartości pyłku traw/zbóż wskazu-
je, że w sumie w ciągu 53 dni stężenia osiągały wartości 
wyższe niż 20 ziaren w 1m3. Należy pamiętać, że progowa 
wartość objawów jest cechą indywidualną i próg wrażli-
wości, może być niższy niż wynika to z ogólnych ustaleń. 
Np. badania Erbas i wsp. wykazały istotny związek mię-
dzy zwiększonym ryzykiem objawów astmy alergicznej 
u dzieci przy niskich stężeniach pyłku traw – poniżej 20 
ziaren w 1m3, niezależnie od innych czynników np. burzy 
[31]. Stwierdzono też, że przy stężeniach pyłku traw <20 
w 1m3, istotnie wzrastała częstość wizyt dzieci z astmą 
w ośrodkach pogotowia ratunkowego. W badaniach Dar-
row i wsp. prowadzonych w południowo-wschodnich re-
gionach USA, opisano, że wzrost stężeń pyłku traw i dębu 
istotnie przyczyniał się do indukcji zaostrzeń astmy oskrze-
lowej [32]. Lokalne monitorowanie pyłku ma wiec istotne 
znaczenie dla zindywidualizowanej opieki nad pacjentami. 
Podobnie jak w latach poprzednich, wyniki naszych badań 
były nieodpłatnie przesyłane nie tylko do pacjentów ale i do 
licznego grona lekarzy, gdyż informacje o lokalnych stęże-
niach pyłku powinny też być rozpatrywane podczas prowa-
dzenia immunoterapii i leczenia farmakologicznego [33]. 

Podsumowując należy stwierdzić, że sezon pyłkowy 2012 
w Łodzi nie odbiegał w sposób istotny od poprzednich se-
zonów. Tylko 5% badanego aeroplanktonu stanowiły ziar-
na pyłku roślin (w tym 76% stanowił pyłek drzew, a 24% 
– pyłek roślin zielnych), a 95% było zarodników grzybów 
mikroskopowych. Najwyższe wartości maksymalne w 1m3 
i sumaryczne stwierdzono w odniesieniu do brzozy, następ-
nie sosnowatych i olszy. Wśród taksonów roślin zielnych 
dominował liczebnie pyłek pokrzyw, traw, bylicy. Badania 
monitorowania aeroplanktonu w bezpośrednim otoczeniu 
pacjenta umożliwiały prowadzenie adekwatnej diagno-
styki alergii pyłkowej, podejmowanie działań profilaktyki, 
a także prowadzenie badań naukowych, które okazały się 
przydatne w naukach biologiczno – medycznych, klimato-
logii i innych dziedzinach. Dzięki komunikatom dostępnym 
w trakcie sezonu roku 2012 możliwe było prowadzenie 
analiz zależności objawów w odniesieniu do stężeń pyłku 
w powietrzu atmosferycznym a także monitorowania lecze-
nia przeciwalergicznego, w tym immunoterapii.

Majkowska-Wojciechowska B i wsp. Monitor pyłkowy, Łódź 2012 – aerobiologia w praktyce



208 209Alergia Astma Immunologia 2012, 17 (4): 202-208

Piśmiennictwo
  1. Majkowska-Wojciechowska B, Pełka J, Korzon L. Prevalence of 

allergy, patterns of allergic ensitization and allergy risk factors 
in rural and urban children. Allergy 2007; 9: 1044-50.

  2. Asero R, Conte M, Senna GE. Features of sensitization to air-
borne allergens among extra - European immigrants living in 
2 distinct areas of Northern Italy. Eur Ann Allergy Clin Immunol 
2012; 44: 107-12.

  3. www.hialine.com

  4. Buters JTM, Thibaudon M, Smith M i wsp. Release of Bet v 1 
from birch pollen from 5 European countries. Results from the 
HIALINE study. Atmospheric Environment 2012; 55: 496-505.

  5. Rapiejko P, Stanlaewicz W, Szczygielski K i wsp. Threshold pollen 
count necessary to evoke allergic symptoms. Otolaryngol Pol 
2007; 61: 591-4.

  6. Weryszko-Chmielewska E, Piotrowska K. Cechy ekologiczne 
kwiatów roślin wiatropylnych. (w) Pyłek roślin w aeroplankto-
nie różnych regionów Polski. Weryszko-Chmielewska E (red.). 
Lublin 2006: 171-5.

  7. Malayeri BE, Noori M, Jafari M. Using the pollen viability and 
morphology for fluoride pollution biomonitoring. Biol Trace 
Elem Res 2012; 147: 315-9.

  8. Kłos G, Świątczak B, Wachowiec A. Roczna ocena jakości po-
wietrza w województwie łódzkim w 2011r. WFOś i GW w Łodzi 
[http://www.wios.lodz.pl/serwis/index.php?id=120].

  9. Majkowska-Wojciechowska B, Kowalski ML. Allergens, Air 
Pollutants and Immune System Function in the Era of Global 
Warming. (w) Air Pollution - Monitoring, Modelling, Health 
and Control. Khare M (red.) 2012 InTech, Available from: http:
//www.intechopen.com/books/.

10. D’Amato G, Cecchl L, D’Amato M i wsp. Urban air pollution 
and climate change as environmental risk factors of respiratory 
allergy: an update. J Investig Allergol Clin Immunol 2012; 20: 
95-102.

11. Renzetti G, Silvestre G, D’Amario C i wsp. Less air pollution leads 
to rapid reduction of airway inflammation and improved airway 
function in asthmatic children. Pediatrics 2009; 123: 1051-8.

12. Pasqualini S, Tedeschini E, Frenguelli G i wsp. Ozone affects 
pollen viability and NAD(P)H oxidase release from Ambrosia 
artemisiifolia pollen. Environ Pollut 2011; 159: 2823-30.

13. Behrendt H, Kasche A, von Eschenbach CE i wsp. Secretion of 
proinflammatory eicosanoid-like substances precedes allergen 
release from pollen grains in the initiation of allergic sensitiza-
tion. Int Arch Allergy Immunol 2001; 124: 121-5.

14. Rejón JD, Zienkiewicz A, Rodríguez-García MI i wsp. Profiling 
and functional classification of esterases in olive (Olea europa-
ea) pollen during germination. Ann Bot 2012; 110: 1035-45.

15. Moreno AN, Jamur MC, Oliver C, Roque-Barreira MC. Mast cell 
degranulation induced by lectins: Effect on neutrophil recruit-
ment. Int Arch Allergy Immunol 2003; 132: 221-30.

16. Pallett DW, Soh E, Edwards ML i wsp. Proof of concept pilot 
study: prevalence of grass virus infection and the potential 
for effects on the allergenic potency of pollen. Environ Health 
2009; 8 Suppl 1: S10.

17. Brunekreef B, Hoek G, Fischer P, Spieksma FT. Relation between 
airborne pollen concentrations and daily cardiovascular and 
respiratory-disease mortality. Lancet 2000; 29: 1517-8.

18. Russano AM, Agea E, Casciari C i wsp. Complementary roles 
for lipid and protein allergens in triggering innate and adaptive 
immune systems. Allergy 2008; 63: 1428-37.

19. Smirnova AV, Timoffev KN, Breĭgina MA i wsp. Antioxidant pro-
perties of the pollen exine polymer matrix [Article in Russian]. 
Biofizika 2012; 57: 258-63.

20. Cheng N, Ren N, Gao H i wsp. Antioxidant and hepatoprotective 
effects of Schisandra chinensis pollen extract on CCl(4)-indu-
ced acute liver damage in mice. Food Chem Toxicol 2012. pii: 
S0278-6915(12)00829-0. doi: 10.1016/j.fct.2012.11.022.

21. Majkowska-Wojciechowska B, Balwierz Z, Kowalski ML. Cha-
rakterystyka stężeń pyłku w powietrzu atmosferycznym Łodzi 
w sezonie 2008. Alergia Astma Immunologia 2008; 13: 250-63.

22. Rapiejko P. Grzyby mikroskopowe (pleśniowe) [http://
alergie.mp.pl/alergeny/wziewne/].

23. González-Fernández R, Prats E, Jorrín-Novo JV. Proteomics of 
Plant Pathogenic Fungi. J Biomed Biotechnol 2010; 2010: 1-36.

24. Revankar SG,Sutton DA. Melanized Fungi in Human Disease. 
Clin Microbiol Rev 2010; 23: 884-928.

25. Knutsen AP, Bush RK, Demain JG i wsp. Fungi and allergic lower 
respiratory tract diseases. J Allergy Clin Immunol 2012; 129: 
280-91.

26. Green BJ, Sercombe JK, Tovey ER. Fungal fragments and un-
documented conidia function as new aeroallergen sources. 
J Allergy Clin Immunol 2005; 115: 1043-8.

27. Grinn-Gofroń A, Strzelczak A. Changes in concentration of Al-
ternaria and Cladosporium spores during summer storms. Int 
J Biometeorol 2012. PMID: 23161270.

28. Majkowska-Wojciechowska B, Balwierz Z, Chłopek K i wsp. Pol-
len concentration of allergenic plant taxons at three different 
sampling sites of southern and central Poland – the evaluation 
of the 9-year period (2003-2011). Alergologia Immunologia 
2012; 9: 188.

29. García-Gallardo MV, Algorta J, Longo N i wsp. Evaluation of the 
Effect of Pollution and Fungal Disease on Pinus radiata Pollen 
Allergenicity. Int Arch Allergy Immunol 2012; 160: 241-50.

30. Majkowska-Wojciechowska B, Balwierz Z, Pełka J i wsp. Po-
równanie dynamiki opadu pyłkowego w środowisku miejskim 
i wiejskim centralnej Polski. Alergia Astma Immunologia 2005; 
10: 139-47.

31. Erbas B, Akram M, Dharmage SC i wsp. The role of seasonal 
grass pollen on childhood asthma emergency department pre-
sentations. Clin Exp Allergy 2012; 42: 799-805.

32. Darrow LA, Hess J, Rogers CA i wsp. Ambient pollen concentra-
tions and emergency department visits for asthma and wheeze. 
J Allergy Clin Immunol 2012; 130: 630-8.

33. Majkowska-Wojciechowska B, Kowalski ML. Wykorzystanie mo-
nitora pyłkowego w praktyce lekarza alergologa – podsumowa-
nie wyników badań ankietowych. XI Międzynarodowy Kongres 
PTA. 12-15 września 2012 [www.pta.med.pl]. 


