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Streszczenie

Wprowadzenie. Dane dotyczące znaczenia uczulenia w powstawaniu 
atopowego zapalenia skóry (AZS) są niejednoznaczne. Jest nierozstrzy-
gnięte w jakim stopniu AZS jest schorzeniem atopowym.

Cel pracy. Analiza wpływu uczulenia na aeroalergeny na występowanie 
AZS oraz odpowiedzi na pytanie czy podobny jest obraz uczulenia u cho-
rych z AZS, alergicznym nieżytem nosa (ANN) i astmą?

Materiał i metody. Badaniem objęto populację 8 miast i 1 obszar wiejski. 
W badaniu uczestniczyło 4783 osób (29,46% 6-7-latków, 27,98% 13-14-
latków i 22,73% dorosłych). Specjaliści alergolodzy rozpoznawali AZS na 
podstawie kryteriów Hanifina i Rajka. Punktowe testy skórne (SPT) wyko-
nano z 15 najczęstszymi aeroalergenami. Dodatnie SPT uznano gdy bąbel 
miał 3-5 mm, wybitnie dodatni ≥6 mm.

Wyniki. AZS rozpoznano u 6,5% badanych, astmę u 10,6%, ANN 
u 28,9%. Dodatni SPT na co najmniej jeden alergen stwierdzono u 45,8% 
badanych (6-7 r.ż. 39,3%, 13-14 r.ż. 48,6%, dorośli 48.2%), najczęściej 
uczulał D. pteronyssinus 24,7%, D. farinea 21,6% i trawy/zboża 22,3%. 
Dodatni SPT był u 66,9% osób z AZS, 84,63% z ANN i 70,5% astmą. 
U pacjentów z AZS najczęściej alergizującymi alergenami były D. pte-
ronyssinus 33,1%, D. farinea 33,2% i trawy/zboża 30,6%. Największy 
wpływ na AZS miało uczulenie na Cladosporium (OR 2,03), D. farinea 
(OR 2,0), kota (OR 2,01) i brzozę (OR 1,98).

Wnioski. Potwierdziliśmy wysoki stopień uczulenia na aeroalergeny 
u osób z atopowym zapaleniem skóry, choć mniejszy niż w ANN i ast-
mie. Uczulenie na aeroalergeny było czynnikiem ryzyka wystąpienia AZS. 
W całej populacji największy wpływ na obecność AZS miało uczulenie na 
Cladosporium, D. farinea, kota i brzozę.

Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, uczulenie, aeroalergeny, 
czynniki ryzyka

Summary

Introduction. Data on the importance of sensitization in atopic dermati-
tis (AD) is controversial. It is the question which AD is atopic disease.

Aim. To analyze the impact of sensitization to aeroallergens in AD. Is 
there a similar pattern of sensitization in patients with AD, allergic rhinitis 
(AR) and asthma?

Material and methods. We studied 4783 participants (29.46% 6-7 yo, 
27.98% 13-14 yo, 22.73% adults) in 8 urban and 1 rural area. Allergolo-
gist diagnosed AD based on Hanifin-Rajka’s criteria. Skin prick tests (SPT) 
was performed with the 15 most common aeroallergens. SPT was positi-
ve when the wheal was 3 - 5 mm, remarkable positive ≥ 6 mm.

Results. AD was diagnosed in 6.5% of patients, asthma in 10.6%, AR 
in 28.9%. A positive SPT to at least one aeroallergen was in 45.8% (6-7 
yrs 39.3% 48.6% 13-14 years of age, adults 48.2%). The most sensiti-
zing were D. pteronyssinus (24.7%), D. farinea (21.6%) and grass/grain 
(22.3%). SPT was positive in 66.9% of patients with AD, 84.63% AR, 
70.5% asthma. In patients with AD the most sensitizing were D. ptero-
nyssinus (33.1%), D. farinea (33.2%) and grass/grain (30.6%). Sensitiza-
tion to Cladosporium (OR 2.03), D. farinea (OR 2.0), cat (OR 2.01) and 
birch (OR 1.98) had the greatest impact on AD.

Conclusions. We confirmed the high prevalence of sensitization to ae-
roallergens in patients with AD, although less than in AR and asthma. 
Sensitization to aeroallergens was a risk factor for AD. In the general 
population the greatest impact on the presence of AD was sensitization 
to Cladosporium, D. farinea, cat and birch.
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WPROWADZENIE
Atopowe zapalenie skóry (AZS), wraz z alergicznym 

nieżytem nosa i astmą, należą do klasycznej triady chorób 
atopowych. Jest przewlekłym i nawrotowym schorzeniem 
z wybitnie nasilonym świądem, typową lokalizacją, charak-
terystycznym obrazem zmian oraz współwystępowaniem in-
nych schorzeń atopowych u pacjenta lub w jego rodzinie [1].

Jednak nie wszyscy pacjenci z AZS wykazują cechy 
uczulenia (dodatnie punktowe testy skórne, obecność 
specyficznych IgE). Obecnie, w środowisku dermatologów 
i alergologów toczy się dyskusja, na ile AZS jest schorzeniem 
atopowym i jakie znaczenie ma uczulenie w powstawaniu 
zmian skórnych [2,3]. Przegląd piśmiennictwa przeprowa-
dzony przez Flohr i wsp. [4] pokazał, że stopień uczulenia 
pacjentów z AZS jest bardzo różny i zależy, między innymi, 
od nasilenia zmian. Uczulenie na alergeny waha się między 
47-75% u pacjentów hospitalizowanych z powodu AZS, 
gdzie spotykamy się ze zmianami o większym nasileniu. 
Natomiast u pacjentów ambulatoryjnych odsetek ten 
wynosi 7-78%. W polskich badaniach z 2002 roku stwier-
dzono uczulenie u 58,4% pacjentów z AZS [5]. Niestety, są 
to dane tylko z jednego ośrodka i obejmujące pacjentów 
będących pod opieka poradni specjalistycznej. Dodatkowo 
wiadomo, że związek między uczuleniem a wystąpieniem 
AZS jest częściej obserwowany w krajach rozwiniętych. 
Rozwój gospodarki i przemysłu, zmiana stylu życia w Polsce 
w ostatnich dziesięcioleciach, również mogły wpłynąć na 
zmianę stopnia uczulenia i jego wpływu na rozwój chorób 
alergicznych. To wszystko powoduje, że dane dotyczące 
znaczenia uczulenia w powstawaniu AZS są niejednoznacz-
ne. Określenie tego znaczenia może mieć kolosalną wartość 
we wczesnej prewencji i zapobieganiu rozwojowi choroby 
oraz w prawidłowym i skutecznym leczeniu. Wszystko to 
skłoniło autorów do podjęcia tego tematu jako części pro-
jektu Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce (ECAP).

Celem naszej pracy była analiza występowania uczulenia 
na alergeny powietrznopochodne i jego związek z obecno-
ścią chorób alergicznych, a zwłaszcza AZS. Jednocześnie 
szukano odpowiedzi na pytanie czy podobny jest obraz 
uczulenia u chorych z AZS, ANN i astmą?

MATERIAŁ I METODY
Grupa badana

Zgodnie z metodologią i założeniami innych badań epi-
demiologicznych [6-8] do badań zakwalifikowano dzieci 
w wieku 6-7 lat i 13-14 lat oraz dorosłych (20-44 lat). 
W części ambulatoryjnej projektu ECAP zbadano 4783 pa-
cjentów (25,7% uczestników całego badania), w tym 1329 
(29,46%) 6-7-latków, 1321 (27,98%) 13-14-latków i 2133 
(22,73%) dorosłych.

Metodologia badania
Wyboru obszarów badawczych dokonano na podstawie 

wytycznych The European Community Respiratory Health 
Survey (ECRHS). ECAP objął populację ośmiu największych 
polskich aglomeracji miejskich (powyżej 150000 miesz-
kańców). Z uwagi na polską specyfikę (mieszkańcy wsi 
stanowią 39% polskiej populacji) dołączono jeden obszar 

wiejski również obejmujący ponad 150000 mieszkańców. 
Obszary badawcze wybrano w sposób celowy, natomiast 
respondentów dobrano w sposób losowy, wielostopniowy, 
z losowaniem proporcjonalnym warstwowym w oparciu 
o numer powszechnego systemu ewidencji PESEL. Przyję-
to, iż w części ambulatoryjnej weźmie udział 30% spośród 
efektywnie przebadanych respondentów. Z uwagi na niż-
sze zainteresowanie dodatkowymi badaniami odstąpiono 
od wyboru probabilistycznego z operatu, a zastosowano 
rekrutację telefoniczną każdej osoby, która brała udział 
w części ankietowej. Przeciętnie co czwarty respondent był 
zainteresowany wzięciem udziału w badaniu ambulatoryj-
nym.

Badanie ambulatoryjne obejmowało: badanie lekarskie, 
spirometryczne, drożności nosa, punktowe testy skórne, 
pobranie krwi. Wszystkie badania wykonywane były pod-
czas jednej wizyty, która trwała około 1 godziny i była prze-
prowadzona przez zespół lekarsko-pielęgniarski. Specjaliści 
alergolodzy rozpoznawali AZS na podstawie kryteriów 
Hanifina i Rajka [9], astmę – kryteriów GINA [10], alergiczny 
nieżyt nosa (ANN) – kryteriów ARIA [11].

Punktowe testy skórne (SPT) zostały przeprowadzone na 
przedramieniu, z użyciem 1 mm lancetu, według typowej, 
ujednoliconej metodologii zgodnej z wytycznymi Europej-
skiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) 
[12]. SPT wykonano z 15 najczęstszymi aeroalergenami 
(firmy Allergopharma®): Leszczyna, Olcha, Brzoza, Trawy/
Zboża, Żyto, Bylica, Babka, Alternaria, Cladosporium, i cało-
rocznymi: Pleśnie I (Alternaria tenis, Botrytis cinerea, Clado-
sporium herbarum, Culvularia lunata, Fusarium monilifor-
me, Helminthosporium), Pleśnie II (Aspergillus fumigatus, 
Mucor mucedo, Penicillium notatum, Rhizopus nigricans, 
Serpula lacrymans, Pullularia pullulans), Dermatophagoides 
pteronyssinus, Dermatophagoides farinea, Pies, Kot. Jako 
pozytywnej kontroli użyto histaminy, negatywnej kontroli 
soli fizjologicznej. W zależności od wielkości bąbla w sto-
sunku do negatywnej kontroli wynik uznano za ujemny, 
gdy bąbel był <3 mm, dodatni SPT, gdy bąbel miał 3-5 mm, 
wynik wybitnie dodatni, gdy bąbel był ≥6 mm. Dodatni SPT 
na co najmniej jeden alergen traktowano jako atopię.

Metody statystyczne
W analizie statystycznej użyto testu chi-kwadrat lub do-

kładnego testu Fishera (w przypadku małych liczebności). 
Do określenia siły związku i zależności między zmiennymi 
wyliczono statystykę chi-kwadrat oraz iloraz szans (OR, 
odds ratio) z 95% przedziałem ufności (95%CI). Wyniki 
istotne statystycznie przyjęto dla p<0,05.

Badanie otrzymało pozytywną decyzję lokalnej Komisji 
Bioetycznej. Praca zrealizowana w ramach projektu celowe-
go „Wdrożenie systemu profilaktyki i wczesnej wykrywal-
ności chorób alergicznych w Polsce” nr 6 P05 2005 C/06572 
finansowanego przez Ministra Zdrowia i Ministra Nauki.

WYNIKI
AZS rozpoznano u 311 (6,5%) badanych. Rozpoznanie 

astmy postawiono u 505 osób (10,6%), alergiczny nieżyt 
nosa (ANN) u 1385 badanych (28,9%) (tab. I).
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Wszyscy pacjenci 
z rozpoznanym AZS

Pacjenci z AZS 
bez ANN i astmy

Bąbel 
3-5 mm

Bąbel
≥6 mm

Bąbel 
3-5 mm

Bąbel
≥6 mm

D. pteronyssinus 20,9 12,2 14,5 5,0
D. farinea 23,2 10,0 15,1 4,4
Kot 14,8 7,1 10,1 1,3
Pies 13,2 1,3 8,8 0,6
Pleśnie I 11,3 2,9 6,3 1,9
Pleśnie II 9,3 0,3 5,7 0

Trawy/zboża 15,8 14,8 11,3 3,8
Brzoza 15,8 9,0 9,4 3,1
Bylica 19,6 4,5 13,2 0,6
Żyto 14,8 9,3 8,8 0
Leszczyna 11,6 7,7 6,9 3,1
Olcha 11,3 6,4 5,7 1,9
Babka 12,5 0,6 3,8 0
Alternaria 10,0 4,5 5,0 4,4
Cladosporium 8,7 1,0 4,4 0,6

 Choć jeden bąbel
≥3 mm

Choć jeden bąbel
≥6mm

Jest bąbel >3mm
brak ≥6

 n % n % n %

6-7 lat       (n=1329) 522 39,3 175 13,2 347 26,1

13-14 lat   (n=1321) 642 48,6 337 25,5 305 23,1

dorosły      (n=2133) 1028 48,2 542 25,4 486 22,8

Razem       (n=4783) 2192 45,8 1054 22,0 1138 23,8

Rozpoznanie 
Razem 6-7 13-14 Dorosły

n=4783 n=1329 n=1321 n=2133

Atopowe zapalenie skóry 6,5 8,7 9,0 3,6

Astma 10,6 11,4 11,4 9,5

Alergiczny nieżyt nosa 28,9 24,4 31,0 30,6

U wszystkich badanych dodatni wynik na co najmniej 
jeden alergen został stwierdzony u 45,8% (N=2192) ba-
danych (6-7 r.ż. 39,3%, 13-14 r.ż. 48,6%, dorośli 48,2%), 
w tym reakcje wybitnie dodatnie z bąblem ≥6 mm wystąpiły 
u 22,0% (odpowiednio 13,2%, 25,5%, 25,4%) (tab. II). Naj-
częściej uczulenie obserwowane było na: D. pteronyssinus 
24,7% (w tym bąbel 3-5 mm 15,4%, ≥6 mm 9,3%), oraz D. 
farinea 21,6% (odpowiednio 14,1% i 7,5%) i trawy/zboża 
22.3% (odpowiednio 12,1% i 10,2%) (ryc. 1).

U pacjentów z AZS stwierdzono znamiennie częściej 
występowanie co najmniej jednego dodatniego SPT 66,9% 

Tabela I. Częstość chorób alergicznych na podstawie badania lekarskiego. Wartości podane w procentach

Tabela II. Dodatni wynik punktowych testów skórnych w grupie badanej

Tabela III. Odsetek pacjentów z rozpoznanym AZS uczulonych na aeroalergeny

(N=208) (w tym bąbel 3-5 mm u 35,0%, ≥6 mm 31,9%). 
Jednak częściej niż w AZS dodatnie SPT stwierdzano u pa-
cjentów z alergicznym nieżytem nosa i astmą (odpowiednio 
84,63% i 70,5%). U pacjentów z dodatnim choć jednym 
SPT częściej rozpoznawano wszystkie choroby alergiczne, 
a największa różnica dotyczyła rozpoznań ANN (ryc. 2). Nie 
stwierdzono różnicy w liczbie rozpoznań AZS u pacjentów 
z uczuleniem na alergeny całoroczne i sezonowe (9,5% vs 
9,3%; OR=1,027, p=0,881). Natomiast znamiennie częściej 
rozpoznawano ANN i astmę u pacjentów z uczuleniem na 
alergeny całoroczne (ryc. 2). Odsetek pacjentów z rozpozna-
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niem AZS nie różnił się u osób uczulonych na jeden alergen 
i osób z alergią poliwalentną. Taką różnice zanotowaliśmy 
w przypadku rozpoznania ANN i astmy (ryc. 2).

U pacjentów z AZS najczęściej alergizującymi alergenami 
były D. pteronyssinus 33,1% (w tym bąbel 3-5 mm 20,9%, 
≥6mm 12,2%), D. farinea 33.2% (23,2%, 10,0%) i trawy/
zboża 30,6% (15,8%, 14,8%). Uczulenie na poszczególne 
alergeny u pacjentów z AZS przedstawia tabela III. Wśród 
pacjentów z AZS bez współistniejących ANN i astmy rozkład 
dodatnich SPT był podobny (tab. III). Uczulenie na aeroaler-
geny (dodatni SPT) było czynnikiem ryzyka wystąpienia 
AZS. W całej populacji największy wpływ na obecność AZS 
miało uczulenie na Cladosporium (OR 2,03; 95%CI 1,36-
3,03), D. farinea (OR 2,0; 95%CI 1,57-2,57), kota (OR 2,01; 
95%CI 1,52-2,67) i brzozę (OR 1,98; 95%CI 1,51-2,60). 
U dzieci w wieku 6-7 lat najistotniejsze było uczulenie na 
Cladosporium (OR 3,15; 95%CI 1,57-6,34) i kota (OR 3,14; 
95%CI 1,91-5,16), u młodzieży na olchę (OR 2,06; 95%CI 
1,26-3,37) i brzozę (OR 1,99; 95%CI 1,28-3,08), u dorosłych 
D. farine (OR 2,62; 95%CI 1,64-4,18) i Cladosporium (OR 
2,32; 95%CI 1,17-4,63). Iloraz szans dla poszczególnych 
aeroalergenów i grup wiekowych przedstawia ryc. 3.

OMÓWIENIE
Związek pomiędzy występowaniem objawów atopowe-

go zapalenia skóry a ekspozycją na alergeny powietrznopo-
chodne został dostrzeżony po raz pierwszy już ponad 90 lat 
temu [13]. Walker zaobserwował u kilku pacjentów z AZS 
nasilenie zmian skórnych po kontakcie z alergenami konia, 
żyta, tymotki. Dużo później wykazano, że aplikacja na skó-
rę aeroalergenu prowokuje wystąpienie reakcji atopowej 
u pacjentów z AZS [14]. Jednak w ostatnich latach zaczęto 
zastanawiać się, jaki udział ma uczulenie w powstawaniu 
AZS i czy atopie można uznać za patomechanizm AZS czy 
tylko za pewną cechę, występującą u niektórych pacjentów 
[2]. Wątpliwości te wynikają z faktu, iż ponad 30% pacjen-
tów z AZS ma ujemne punktowe testy skórne, niemierzalne 
specyficzne IgE. Dodatkowo, badania dowodzą, że więcej 
pacjentów z atopią i AZS jest w badaniach epidemiologicz-

nych, które obejmują grupę pacjentów hospitalizowanych, 
a więc prawdopodobnie z większym nasileniem objawów 
[4]. Jednocześnie atopicy z AZS wykazują większe ryzyko 
rozwinięcia innych chorób alergicznych, a ich rokowania są 
gorsze. Tak więc, określenie stopnia i znaczenia uczulenia 
u pacjentów z AZS jest jednym z kluczowych zadań.

Wynik punktowych testów skórnych jest uważany za 
złoty standard oceny uczulenia alergicznego [12]. Zespół 
pod kierunkiem Bousqueta przedstawił sytuację epidemio-
logiczną uczulenia na 9 aeroalergenów w 15 krajach świa-
ta. Częstość atopii ocenił na 17,1-54,8% (średnio 36,8%) 
w zależności od alergenu i regionu [15]. Wyniki uzyskane 
w naszym badaniu wskazują na wyższe uczulenie wśród 
polskiej populacji (45,8%) od średniej światowej i są naj-
bardziej zbliżone do wyników w Wielkiej Brytanii (42,6%). 
W Europie najczęściej stwierdzano dodatnie SPT na D. pte-
ronyssinus (średnio 21,7%), trawy (16,9%) i naskórek kota 
(8,8%). Nasze badania również wyraźnie pokazują pierw-
szoplanowe znaczenie HDM i traw/zbóż. Natomiast pew-
ne różnice w otrzymanych wynikach z Polski znajdujemy 
w przedstawionym w 2009 roku badaniu GA2LEN. Otóż, na 
podstawie dodatnich SPT, najczęściej uczulające w Polsce 
były alergeny traw (38,0%), psa (34,7%) i brzozy (27,7%) 
[16]. Wydaje się, że te rozbieżności mogą wynikać z fak-
tu objęcia badaniem GA2LEN mniejszej liczby osób tylko 
z jednego miasta.

Analizując występowanie uczulenia na aeroalergeny 
u pacjentów z rozpoznanym AZS, potwierdziliśmy znacznie 
częstszą ich obecność w tej grupie pacjentów. 2/3 naszych 
chorych miało dodatni SPT na co najmniej jeden aeroaler-
gen, co jest znacznie częstsze niż w populacji zdrowej. 
U pacjentów z AZS najwięcej dodatnich SPT uzyskaliśmy 
w kierunku D. pteronyssinus, D. farinea oraz trawy/zboża, 
co jest zbliżone do wcześniejszych o 5 lat danych z Poznania 
[5], choć w naszym badaniu uczulenie u tych chorych było 
rzadsze. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że badanie 
Czarneckiej-Operacz obejmowało pacjentów pozostających 
pod opieką poradni alergologicznej. Oba polskie badania 
potwierdziły jednak doniesienia z innych krajów Europy 

Ryc. 1. Dodatnie punktowe testy skórne dla poszczególnych aeroalergenów w całej badanej populacji (n=4783). Wartości podane w procen-
tach całej populacji
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Ryc. 2. Częstość rozpoznań AZS (n=311), astmy (n=505) i ANN (n=1353) wśród osób z choć jednym dodatnim SPT (A), z dodatnim punkto-
wym testem skórnym dla alergenów całorocznych i sezonowych (B), z uczuleniem mono i poliwalentnym (C)

Ryc. 3. Iloraz szans (OR) z 95% przedziałem ufności wystąpienia AZS w przypadku dodatniego wyniku testu skórnego z określonym alergenem 
u wszystkich badanych (A), u dzieci 6-7 letnich (B), 13-14 letnich (C) i dorosłych (D)
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o częstszym występowaniu uczulenia na alergeny roztoczy 
i traw/zbóż u osób z objawami AZS [17,18]. Nie są to wyniki 
zaskakujące, zważywszy na powszechność występowania 
i populacyjną częstość uczulenia na te aeroalergeny. Chcąc 
oszacować siłę zależności poszczególnych alergenów 
obliczono iloraz szans (OR) z 95% przedziałem ufności 
wystąpienia AZS w przypadku dodatniego wyniku testu 
skórnego. Najsilniejszą korelacja wykazały się alergeny Cla-
dosporium, kota, D. farinea i brzozy. Alergeny roztocza (D. 
farinea) miały największe odds ratio u dorosłych. Jak z tego 
widać, alergen który był najczęściej uczulającym w całej 
populacji (D. pteronyssinus), miał zdecydowanie mniejszy 
związek z występowaniem objawów skórnych.

Porównując pacjentów z różnymi postaciami alergii na-
leży stwierdzić, że wśród osób uczulonych najwięcej stwier-
dzano rozpoznań alergicznego nieżytu nosa oraz ponad 
6-krotnie częściej rozpoznawano ANN u osób z dodatnimi 
SPT. Ta różnica w przypadku AZS wynosiła tylko ok. 2,3. To 
sugeruje, iż najbardziej atopowy charakter ma ANN i po-
twierdza podstawową rolę alergenów powietrznopochod-
nych w powstawaniu ANN, a mniejsze ich znaczenie w AZS 
[19]. Stosunkowo często rozpoznawano AZS u osób z uczu-

leniem na alergeny sezonowe (9,3%), co kontrastowało 
z wynikami otrzymanymi przy rozpoznaniu ANN i astmy. 
Fakt ten pozostaje niewytłumaczalny, ale może to rzutować 
na zaostrzenia przebiegu AZS w okresach pylenia roślin oraz 
wywoływać reakcje krzyżowe z alergenami pokarmowymi. 
Na zaostrzenia objawów skórnych u dzieci uczulonych na 
alergeny powietrznopochodne zwrócił już uwagę Hon [20]. 
Również istotnym, z punktu widzenia klinicznego, jest fakt 
relatywnie częstej obecności AZS u badanych uczulonych 
na pojedynczy alergen i porównywalną częstość choroby 
u osób z atopia monowalentną i poliwalentną. Może to 
sugerować istotniejsze, niż w ANN i astmie znaczenie atopii 
monowalntnej.

Podsumowując, należy stwierdzić, że nasze społeczeń-
stwo należy do jednych z najbardziej uczulonych w Euro-
pie. Jednocześnie otrzymane przez nas wyniki uwidoczniły 
wysoki stopień uczulenia na aeroalergeny u osób z atopo-
wym zapaleniem skóry. Wprawdzie odsetek dodatnich SPT 
w AZS był znamiennie niższy niż w ANN i astmie, ale ponad 
66% pacjentów z rozpoznanym AZS miało jednak uczulenie 
na choć jeden alergen. Tak więc, uczulenie na aeroalergeny 
było czynnikiem ryzyka wystąpienia AZS.
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