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Wystêpowanie chorób atopowych w zak³adach
celulozowo-papierniczych
LILIANNA BARTUZI £OPUSIEWICZ*, PAWE£ GÓRSKI**
*Szpital Miejski w wieciu nad Wis³¹
**Instytut Medycyny Pracy, ul. w. Teresy 8, 90 - 950 £ód
Celem pracy by³a ocena wp³ywu dra¿ni¹cego dzia³ania rodowiska pracy w Zak³adach Celulozy i Papieru w wieciu nad
Wis³¹ na powstawanie i rozwój alergii natychmiastowej. 294 pracowników nara¿onych na czynniki dra¿ni¹ce takie jak:
zwi¹zki siarki, chloru, amoniak, terpentynê, py³ drewna oraz 223 nie nara¿onych na te czynniki poddano badaniu
kwestionariuszowemu, a nastêpnie weryfikowano wynik badania poprzez szczegó³ow¹ analizê dokumentacji lekarskiej,
badanie podmiotowe i przedmiotowe, testy spirometryczne na stanowisku pracy, skórne testy alergiczne, oznaczenie
ca³kowitego IgE w surowicy krwi.
Liczba alergików oraz dodatnich wyników testów alergologicznych nara¿onych na czynniki dra¿ni¹ce by³a podobna jak
w grupie kontrolnej i odpowiada³a liczbie tych wyników w populacji generalnej.

Na szkodliwoci rodowiska pracy w zak³adach
celulozowo-papierniczych sk³adaj¹ siê liczne czynniki
dra¿ni¹ce drogi oddechowe, kancerogeny, ha³as,
mikroklimat gor¹cy [1-5]. Wród czynników dra¿ni¹cych
wymieniæ nale¿y: zwi¹zki siarki, chloru, terpentynê,
amoniak, py³ drewna, py³ celulozowy, metanol, furfurol,
kwas octowy. Niektóre z nich, na przyk³ad py³y drewna
mog¹ ponadto wywieraæ dzia³anie alergizuj¹ce drogi
oddechowe, za terpentyna uczula skórê [6-9].
Wielu autorów uwa¿a, ¿e czynniki dra¿ni¹ce
drogi oddechowe wzbudzaj¹c zapalenie u³atwiaj¹
penetracjê antygenu przez luzówkê. Powoduj¹ tak¿e
destrukcjê systemu immunologicznego, co sprzyja
rozwojowi uczulenia na pospolite alergeny rodowiska
mieszkaniowego, komunalnego i zawodowego [6,7,10,11].
Do najlepiej udokumentowanych czynników tego typu
nale¿y dym tytoniowy, spaliny z silników Diesla,
formaldehyd [6,12-14]. Podejrzewa siê jednak, ¿e
dwutlenek siarki, ozon, tlenki azotu, a byæ mo¿e tak¿e
wiele innych czynników dra¿ni¹cych, oddzia³ywuje
w ten sam sposób na przebieg alergizacji [8,10,11,15-18].
U pracowników przemys³u celulozowo-papierniczego
mo¿na by³o zatem oczekiwaæ zwiêkszonej liczby
chorych na astmê oskrzelow¹, alergiczne zapalenie
spojówek, alergiczny nie¿yt nosa, atopowe zapalenie
skóry [19]. Badanie przeprowadzono w Zak³adach
Celulozy i Papieru w wieciu nad Wis³¹.
MATERIA£ I METODY
Grupy badane
Badania wykonano u 294 pracowników
Zak³adów Celulozy i Papieru w wieciu nad Wis³¹
(32 kobiety i 262 mê¿czyzn), bezporednio nara¿onych

na czynniki dra¿ni¹ce drogi oddechowe. Wiek badanych
wynosi³ rednio 41 lat (od 23 do 58 lat), za redni sta¿
pracy w nara¿eniu - 16 lat (od 2 do 31 lat).
Grupê kontroln¹ stanowili urzêdnicy oraz
mechanicy i elektronicy zatrudnieni w tych zak³adach.
Wród 223 osób, 106 kobiet i 117 mê¿czyzn pozostawa³o
bez kontaktu bezporedniego z wymienionymi
czynnikami dra¿ni¹cymi drogi oddechowe. Wiek
badanych w grupie kontrolnej wynosi³ 42 lata (od 22 do
59 lat), za redni sta¿ pracy - 19 lat (od 1 do 27 lat).
Ocena nara¿enia
Oceny nara¿enia dokonano na podstawie
informacji uzyskanych w Zak³adowym Laboratorium Badañ
rodowiskowych, posiadaj¹cym atest PIWS. Stê¿enie
substancji toksycznych na stanowiskach pracy oznaczono
za pomoc¹ rurek wskanikowych, natomiast terpentynê wg
PN-75/Z - 04059. Próby py³u pobrano aspiratorem
sieciowym AS-50 metod¹ filtracyjno-wagow¹ wg PN-91/
Z - 04030/07. Stê¿enia siarkowodoru, dwutlenku siarki,
chloru, furfurolu, amoniaku, terpentyny i py³u drewna w
ci¹gu ostatnich 5 lat mieci³y siê w granicach ustalonych
normatywów higienicznych i wynosi³y w okresie od
3
stycznia do grudnia 1996r. dla siarkowodoru NDS 10mg/m ,
3
dla dwutlenku siarki NDS 2mg/m , dla chloru NDS
3
3
1,5mg/m , dla dwutlenku chloru NDS 0,3mg/m , dla
3
3
furfurolu NDS 10mg/m , dla amoniaku NDS 20mg/m , dla
3
terpentyny NDS 300mg/m , dla py³u drewna sosnowego
3
3
NDS 4mg/m , dla py³u drewna bukowego NDS 2mg/m .
W pomieszczeniach biurowych i warsztatach, to jest tam,
gdzie zatrudnione by³y wszystkie osoby z grupy kontrolnej,
stê¿enia powy¿szych substancji by³y ni¿sze ni¿ pozwala³a
na ich oznaczenie wykrywalnoæ metody.
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Ocena wystêpowania atopii
Oceny klinicznej dokonywa³ zawsze lekarz
w oparciu o kwestionariusz badania epidemiologicznego,
stosowany od wielu lat w Klinice Chorób Zawodowych
IMP w £odzi. U wszystkich osób, u których wynik badania
kwestionariuszowego sugerowa³ obecnoæ patologii dróg
oddechowych lub narz¹du wzroku, dokonano weryfikacji
tego badania poprzez ocenê dokumentacji lekarza
zak³adowego oraz spirometryczn¹ próbê rozkurczow¹
z ocen¹ wskanika natê¿onej objêtoci wydechowej
pierwszosekundowej (FEV1) za pomoc¹ spirometru
EUTEST - 2 typ VT-13. Rozkurcz uznawano za dodatni,
gdy pod wp³ywem wziewnego sympatykomimetyku
stwierdzano w dwudziestej minucie wzrost wartoci FEV1
o co najmniej 20%. Dla potrzeb obecnych badañ
kwestionariusz uzupe³niono o szczegó³owe pytania
dotycz¹ce narz¹du wzroku.
Sporód 244 osób, u których na podstawie
wywiadu mo¿na by³o podejrzewaæ chorobê atopow¹ lub
dra¿ni¹cy wp³yw rodowiska pracy na drogi oddechowe
lub spojówki, u 229 uda³o siê wykonaæ punktowe testy
skórne (prick-test) z powszechnie wystêpuj¹cymi
alergenami wziewnymi: roztoczy, kurzu domowego,
traw, drzew, pleni, pierza i substancji naskórkowych
zwierz¹t. Pos³u¿ono siê zestawami alergenów firmy
Allergopharma. Pozosta³e osoby nie zg³osi³y siê na
badanie, b¹d te¿ nie wyrazi³y zgody na test.
Sporód 161 osób, u których wywiad wskazywa³
na obecnoæ patologii dróg oddechowych lub spojówek,
a punktowe testy skórne da³y wynik ujemny, u 154 uda³o
siê oznaczyæ poziom ca³kowity immunoglobuliny E (IgE)
w surowicy krwi metod¹ immunoenzymatyczn¹ (EIA Pharmacia). Za górn¹ granicê normy przyjêto 100 kU/l [20].
U pracowników nara¿onych na terpentynê
wykonano ponadto testy p³atkowe z 10% terpentyn¹
rozpuszczon¹ w oleju sojowym. Odczytu dokonano po
48 i 72 godzinach.
Badanie czynnociowe
U wszystkich ankietowanych, u których badanie
kwestionariuszowe sugerowa³o istnienie astmy,
przewlek³ego zapalenia oskrzeli lub dra¿ni¹cego wp³ywu
rodowiska pracy na drogi oddechowe, wykonano tak¿e
pomiar szczytowego przep³ywu wydechowego (PEFR)
za pomoc¹ peakflowmetru firmy Secura. Wartoæ
wskanika PEF oznaczono przed prac¹, nastêpnie co
godzinê w ci¹gu ca³ej dniówki. Spadek wartoci
wskanika uznawano za znamienny, gdy wynosi³ co
najmniej 20% [21].
Ocena narz¹du wzroku
U wszystkich badanych, u których kwestionariusz wskazywa³ na dra¿ni¹cy lub uczulaj¹cy wp³yw
rodowiska pracy na narz¹d wzroku, wykonano badanie
okulistyczne przed prac¹ i po zakoñczeniu dniówki.
Obejmowa³o ono ocenê ostroci wzroku, spojówek,
odcinka przedniego oka i cinienia ródga³kowego.

Badanie wykonano w gabinecie okulistycznym przy
u¿yciu tablic Snellena, lampy szczelinowej i tonometru
Schiotza.
Metody oceny analizy statystycznej
Oceny czêstoci wystêpowania odczynów
i chorób w badanych grupach dokonano w oparciu
2
o test χ .
WYNIKI
Wyniki badania kwestionariuszowego
Liczba palaczy tytoniu wród nara¿onych na
czynniki dra¿ni¹ce wynosi³a 207 osób (70%), a w grupie
kontrolnej 94 osoby (42%).
Badanie kwestionariuszowe pozwoli³o na
podejrzenie istnienia choroby atopowej u 142 osób (48%)
nara¿onych na czynniki dra¿ni¹ce. 34 osoby (12%)
zg³asza³o dolegliwoci, które mog³y sugerowaæ istnienie
astmy oskrzelowej lub przewlek³ej choroby obturacyjnej
p³uc. Alergiczny nie¿yt nosa mo¿na by³o podejrzewaæ u
50 osób (17%), alergiczne zapalenie spojówek u 36 osób
(12%), za 20 osób (7%) zg³asza³o dolegliwoci
sugeruj¹ce atopowe zapalenie skóry w przesz³oci.
Dra¿ni¹cy wp³yw rodowiska na drogi oddechowe
podejrzewano na podstawie badania kwestionariuszowego u 45 osób (15%), za na luzówkê nosa
u 20 osób (7%), na narz¹d wzroku u 50 osób (17%), na
atopowe zapalenie skóry u 15 osób (5%). Sporód 34
potencjalnych astmatyków, tylko 4 osoby zg³asza³y
dolegliwoci sugeruj¹ce podra¿nienie dróg oddechowych
podczas pracy. Sporód 50 osób (17%) potencjalnie
chorych na alergiczny nie¿yt nosa 15 twierdzi³o, ¿e
podczas pracy wi¹d i katar nasilaj¹ siê. Sporód 36
prawdopodobnie chorych na alergiczne zapalenie
spojówek 12 zg³asza³o nasilenie dolegliwoci podczas
dniówki roboczej (tabele I, II).
W grupie kontrolnej badanie kwestionariuszowe
sugerowa³o istnienie choroby atopowej u 102 osób (35%).
24 osoby (11%) zg³asza³y dolegliwoci, które mog³y
odpowiadaæ istnieniu astmy oskrzelowej lub przewlek³ej
choroby obturacyjnej p³uc. Alergiczny nie¿yt nosa
podejrzewano na tej podstawie u 60 osób (27%),
alergiczne zapalenie spojówek u 30 osób (13%), za
30 osób (13%) zg³asza³o dolegliwoci sugeruj¹ce
atopowe zapalenie skóry w przesz³oci. Dra¿ni¹cy
wp³yw rodowiska na drogi oddechowe podejrzewano
na podstawie badania kwestionariuszowego u 70 osób
(31%), za na luzówkê nosa u 10 osób (4%), na narz¹d
wzroku u 38 osób (17%), na skórê u 13 osób (6%).
Sporód 24 potencjalnych astmatyków ¿aden nie zg³asza³
nasilenia dolegliwoci podczas pracy. Wród 60 osób
(27%) potencjalnie chorych na alergiczny nie¿yt nosa
23 twierdzi³y, ¿e podczas pracy wi¹d i katar nasilaj¹
siê. W grupie 30 prawdopodobnie chorych na alergiczne
zapalenie spojówek 23 osoby zg³asza³y nasilenie
dolegliwoci podczas dniówki roboczej.
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Tabela I. Dolegliwoci ze strony uk³adu oddechowego, narz¹du wzroku i skóry na podstawie kwestionariusza u pracowników
zak³adów celulozowo-papierniczych
Liczba zg³aszanych dolegliwoci
Nara¿eni
Nie nara¿eni
Rodzaj zg³aszanych dolegliwoci
na czynniki dra¿ni¹ce
na czynniki dra¿ni¹ce
N=294
N=223
t³o alergiczne z podra¿nienia t³o alergiczne z podra¿nienia
kaszel, dusznoæ, gra w piersiach, czêste chrz¹kanie, 34 (12%)
45 (15%)
24 (11%)
70 (31%)
chrypka (jeden lub wiêcej objawów)
napady kichania wyciek z nosa, uczucie zatkania nosa
50 (17%)
20 (7%)
60 (27%)
10 (4%)
czêste zaczerwienienie spojówek, swêdzenie i ³zawienie oczu 36 (12%)
50 (17%)
30 (13%)
38 (17%)
swêdz¹ce wysypki, napadowe obrzêki
20 (7%)
15 (5%)
30 (13%)
13 (6%)

Tabela II. Podejrzenie alergii na podstawie badania
kwestionariuszowego
Grupa
Badana (N=294)
Kontrolna (N=223)

Dodatni wywiad
K
M
O (% N)
25
117
142 (48%)
76
26
102 (35%)

K - kobiety
M - mê¿czyni
O - ogó³em

Weryfikacja badania kwestionariuszowego
Na podstawie analizy dokumentacji lekarskiej,
badania podmiotowego, przedmiotowego, spirometrycznego i próby rozkurczowej uznano, ¿e ¿adna
z 34 osób z grupy badanej, u których podejrzewano
istnienie astmy, nie choruje w ten sposób. Wykluczono
tak¿e obecnoæ przewlek³ej choroby obturacyjnej p³uc.
Informacje uzyskane w zak³adowej poradni
laryngologicznej i okulistycznej pozwoli³y przypuszczaæ,
¿e objawy nie¿ytu nosa u po³owy sporód 50
zg³aszaj¹cych je osób, jak i objawy zapalenia spojówek
u po³owy sporód zg³aszaj¹cych je 36 osób, maj¹
prawdopodobnie t³o alergiczne.
Na podstawie zweryfikowanych przypadków
nie¿ytu oskrzeli, alergicznego nie¿ytu nosa i spojówek,
nie stwierdzono istotnych ró¿nic czêstoci wystêpowania
tych schorzeñ w obu grupach badanych.
Badanie alergologiczne
Dodatni wynik testów skórnych z powszechnie
wystêpuj¹cymi alergenami stwierdzono w 46
przypadkach w grupie badanej oraz w 22 w grupie
kontrolnej. Ró¿nica ta nie jest istotna statystycznie.
Wród 294 nara¿onych na czynniki dra¿ni¹ce, u 46 (16%)
stwierdzono dodatnie wyniki testów skórnych z co
najmniej jednym, powszechnie wystêpuj¹cym
alergenem. W grupie kontrolnej liczba dodatnich testów
skórnych wynosi³a 22 (10%) na 223 osoby. Ró¿nice
czêstoci wystêpowania dodatnich odczynów w obu
grupach s¹ nieistotne statystycznie (tabela III).
Wystêpowanie dodatnich odczynów skórnych na

Tabela III. Wyniki skórnych testów typu prick z pospolitymi
alergenami rodowiska domowego lub komunalnego
u pracowników Zak³adów Celulozy i Papieru w wieciu n/W
Grupa
Nara¿eni
na czynniki dra¿ni¹ce
N=294
Nie nara¿eni
na czynniki dra¿ni¹ce
N=223

Liczba
Dodatnie prick-testy
wykonanych
prick-testów
liczba
%N
137

46

16%

92

22

10%

pospolite alergeny w grupie badanej kojarzy³o siê
z rozpoznaniem przewlek³ego nie¿ytu oskrzeli u 23 osób
(8%), alergicznego nie¿ytu nosa u 26 osób (9%),
alergicznego zapalenia spojówek u 29 osób (10%)
i atopowego zapalenia skóry u 10 osób (3%).
Wród pracowników nie nara¿onych na czynniki
dra¿ni¹ce dodatnie odczyny skórne potwierdzi³y
przewlek³y nie¿yt oskrzeli u 9 osób (4%), alergiczny
nie¿yt nosa u 6 osób (3%), alergiczne zapalenie spojówek
u 17 osób (8%), atopowe zapalenie skóry u 13 osób (6%).
Podwy¿szenie poziomu IgE w surowicy stwierdzono
u 4 osób z badanej (1%) i 5 osób z kontrolnej grupy (2%)
(tabela IV).
Tabela IV. Ca³kowite IgE w surowicy krwi u nara¿onych i nie
nara¿onych na czynniki dra¿ni¹ce w zak³adach celulozowopapierniczych
Wartoæ ca³kowita IgE
w surowicy w I.U./ml
IgE < 100
100 < IgE < 200
200 < IgE < 300
300 < IgE < 500
500 < IgE < 600

Nara¿eni
N = 82
78
2
1
0
1

Nie nara¿eni
N = 72
67
3
1
1
0
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Badanie czynnociowe narz¹du oddechowego
U ¿adnej z badanych osób nie stwierdzono
znamiennego spadku wskanika PEF na stanowisku
pracy w ci¹gu dniówki.
Badanie okulistyczne
Sporód 86 osób, u których podejrzewano na
podstawie wywiadu alergiczne zapalenie spojówek,
chorobê rozpoznano u 29 osób. Stwierdzono, ¿e praca
zawodowa wyzwoli³a objawy podra¿nienia spojówek
u 57 osób.
W grupie kontrolnej liczba alergicznych zapaleñ
spojówek wynosi³a 17. Nie stwierdzono obiektywnych
cech podra¿nienia spojówek wskutek nara¿enia
zawodowego. Czêæ z tych osób, najczêciej kobiety
pracuj¹ce przy komputerach, zg³asza³a dolegliwoci
okulistyczne podczas pracy.
DYSKUSJA
Od pocz¹tku lat 70-tych notuje siê wzrost liczby
chorych na rozmaite alergozy, u podstaw których le¿y
reakcja natychmiastowa [11]. W licznych badaniach
sugerowano, ¿e przyczyn¹ niekorzystnych trendów
epidemiologicznych mo¿e byæ zanieczyszczenie
rodowiska domowego lub komunalnego czynnikami
chemicznymi u³atwiaj¹cymi alergizacjê [8-11,15,16,22-24].
Wród mechanizmów tego zjawiska wymienia
siê wzrost przepuszczalnoci, zapalenie zmienionych
nab³onków, podwy¿szon¹ ekspresjê limfocytów CD4+
w wêz³ach ch³onnych okalaj¹cych drogi oddechowe oraz
ogólne zmiany odczynowoci, np. podwy¿szenie
aktywnoci limfocytów pomocniczych.
Najlepiej udokumentowany czynnik tego typu,
jakim jest palenie tytoniu, wyzwala wszystkie te
mechanizmy [11,13,25]. U palaczy tytoniu czêciej
wystêpuj¹ dodatnie wyniki testów skórnych, a tak¿e
stwierdza siê czêciej podwy¿szenie poziomu
ca³kowitego IgE w surowicy [13]. W badaniach
eksperymentalnych wykazywano tak¿e torowanie
alergizacji poprzez czynniki o dzia³aniu wy³¹cznie
dra¿ni¹cym na drogi oddechowe, np. dwutlenek siarki,
ozon, formaldehyd [10,11,15,23]. Niektóre badania
epidemiologiczne potwierdzi³y wp³yw zanieczyszczeñ
powietrza na powstawanie i rozwój chorób atopowych.
Krzy¿anowski i wspó³pracownicy stwierdzili czêstsze
wystêpowanie astmy dzieciêcej wród osób
zamieszkuj¹cych domy zanieczyszczone formaldehydem
3
w stê¿eniach wy¿szych ni¿ 50µg/m [12]. W badaniach
Górskiego i wspó³pracowników nie wykazano jednak
takiej zale¿noci [6,14-16]. Wp³yw zanieczyszczeñ
powietrza komunalnego, na przyk³ad wysokich stê¿eñ
dwutlenku siarki w powietrzu, nie wydaje siê istotny dla
powstawania astmy oskrzelowej. W badaniach Mutiusa,
wykonanych wród mieszkañców ró¿nych miast
niemieckich nie stwierdzono, by zanieczyszczenia
rodowiska komunalnego mia³y wp³yw na wystêpowanie
astmy oskrzelowej [26]. Jednak¿e liczne wyniki badañ

dowiadczalnych, a tak¿e wspomniane badanie
epidemiologiczne, upowa¿ni³y nas do poszukiwania
zale¿noci pomiêdzy nara¿eniem na czynniki dra¿ni¹ce
drogi oddechowe, a wystêpowaniem chorób atopowych.
rodowisko pracy nie zosta³o do tej pory
ocenione pod tym wzglêdem. Odmiennoæ tego
rodowiska od mieszkaniowego wynika nie tylko
z charakteru nara¿eñ, ale tak¿e z ró¿nych wspó³zale¿noci pomiêdzy oddzia³ywaniem czynników
dra¿ni¹cych, a ekspozycj¹ na alergeny. O ile bowiem
w mieszkaniach cz³owiek bywa nara¿ony jednoczenie
np. na roztocza kurzu domowego i na dym tytoniowy,
o tyle wrodowisku pracy mo¿emy raczej mówiæ
o niejednoczesnym pojawianiu siê zanieczyszczeñ tego
typu.
W Zak³adach Celulozowo-Papierniczych
nara¿enie na czynniki dra¿ni¹ce wydawa³o siê
dostatecznie istotne dla przedstawionej hipotezy
badawczej. Jest ono co prawda ilociowo niewielkie,
gdy¿ nie stwierdzono przekroczeñ normatywów
higienicznych, jednak ze wspomnianych badañ
Krzy¿anowskiego mo¿emy wnioskowaæ o istotnoci
nara¿eñ na czynniki dra¿ni¹ce w stê¿eniach wielokrotnie
ni¿szych ani¿eli obowi¹zuj¹ce normatywy higieniczne
dla rodowiska pracy.
Kwestionariusz uznawany jest za dostatecznie
czu³e narzêdzie badañ epidemiologicznych alergików
[27-33]. Niestety niesie on za sob¹ mo¿liwoæ
przeszacowania zjawisk w populacji. Dlatego te¿ wyniki
badañ kwestionariuszowych wymagaj¹ weryfikacji.
Przyjêta przez nas metoda opiera³a siê na dokumentacji
lekarskiej, a tak¿e na badaniu spirometrycznym i próbie
rozkurczowej z zastosowaniem leku rozszerzaj¹cego
oskrzela. Metody takie s¹ powszechnie przyjête, choæ
uwa¿ane za mniej czu³e ni¿ badania nadreaktywnoci
oskrzeli. Ze wzglêdów etycznych i technicznych nie
mo¿na by³o jednak zaproponowaæ pracownikom
Zak³adów Celulozowo-Papierniczych poddania siê
wziewnym testom prowokacji oskrzelowej.
Punktowe testy skórne oraz w wybranych
przypadkach ocena ca³kowitego poziomu IgE w surowicy
krwi uwa¿ane s¹ powszechnie za czu³e testy atopii
[34-40]. Wystêpowanie dodatnich odczynów skórnych
w ró¿nych populacjach waha siê od 5 do 22% [18].
Stwierdzona przez nas liczba takich odczynów wród
nara¿onych na czynniki dra¿ni¹ce by³a zatem podobna
do odsetka odczynów zarówno w populacji generalnej
jak i w grupie kontrolnej.
Zaskakuj¹cym wydaje siê byæ nieobecnoæ
astmatyków w tak du¿ej populacji. Choroba ta wystêpuje
przecie¿ u 3-5% doros³ych. Prawdopodobnie mamy tu
do czynienia z efektem zdrowego robotnika [41].
Astma bowiem charakteryzuje siê nadreaktywnoci¹
oskrzeli i nawet niskie stê¿enia czynników dra¿ni¹cych
mog¹ wyzwoliæ napad dusznoci. Z drugiej jednak strony
fluktuacja za³ogi, oceniona na podstawie informacji
z dzia³u kadr, by³a stosunkowo niewielka, a jej powodem
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tylko w dwóch przypadkach na 56 by³a przewlek³a
choroba oskrzeli. Lekarz zak³adowy jednak w swych
kryteriach badañ wstêpnych uwzglêdnia³ dyskwalifikacyjn¹ obecnoæ chorób przebiegaj¹cych z nadreaktywnoci¹ oskrzelow¹.
Narz¹d wzroku móg³ tak¿e podlegaæ alergizacji,
chocia¿by ze wzglêdu na obecnoæ potencjalnych
alergenów, takich jak: py³ drewna i terpentyna. Nie
stwierdzono jednak, by czynniki dra¿ni¹ce spojówki oczu
w stê¿eniach nie przekraczaj¹cych najwy¿szych
dopuszczalnych, mog³y w istotny sposób prowadziæ do
rozwoju alergicznych zapaleñ spojówek. Normatywy
higieniczne okaza³y siê jednak niewystarczaj¹ce do
zapobiegania reakcjom z podra¿nienia.
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Incidence of atopic diseases in a paper plant
LILIANNA BARTUZI £OPUSIEWICZ, PAWE£ GÓRSKI
Summary
The aim of the study was evaluation of the influence of irritant factors at workplaces in a paper
plant on the incidence and development of immediate type of allergy. The study was performed in
294 workers chronically exposed to irritant factors: sulfur dioxide, sulfuric acid, chlorine, ammonia,
turpentine, wood smoke, and 223 non-exposed controls. With the use of questionnaire, spirometry skin
prick tests and an estimation of total serum IgE level. The incidence of allergy positive result of allergic
test in both population were similar and resemble that expected in the general population.

