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Alergeny py³ku traw s¹ najczêstsz¹ przyczyn¹ sezonowego alergicznego zapalenia b³ony luzowej nosa i spojówek oraz astmy
py³kowej w naszym klimacie. Uczulenie na py³ek traw jest obserwowane w populacji europejskiej czêciej ni¿ na py³ek innych
rolin.
Alergogenoæ py³ku traw jest bardzo dobrze udokumentowana. Pomiêdzy alergenami poszczególnych gatunków traw
wykazano wysok¹ reaktywnoæ krzy¿ow¹. Du¿a liczba gatunków traw sprawia, ¿e sezon pylenia jest stosunkowo d³ugi i dochodzi
do 8 miesiêcy w centralnej i po³udniowej Europie.

Py³kowica, czyli sezonowe alergiczne zapalenie
b³ony luzowej nosa i spojówek wywo³ane alergenami
py³ku rolin, towarzyszy ludzkoci od wieków. W 1928
roku John Bostock wprowadzi³ dla tej jednostki chorobowej
okrelenie hay fever - gor¹czka sienna, s¹dz¹c,
¿e przyczyn¹ dolegliwoci jest siano. Obecnie wiemy, ¿e
jedynie nieznacznie mija siê to z prawd¹, bowiem w sianie
powsta³ym ze skoszonych w okresie kwitnienia traw,
znajdujemy miliony ziaren py³ku tych rolin.
Dzi, ponad 120 lat po odkryciu Blackleya, na
py³kowicê choruje blisko 1/5 populacji, a alergeny py³ku
traw s¹ najczêstsz¹ przyczyn¹ sezonowego alergicznego
zapalenia b³ony luzowej nosa i spojówek w Polsce.

Morfologia rolin
£odyga traw nosi nazwê db³a. Wyró¿nia siê
w niej pe³ne wêz³y oraz puste w centralnej czêci
miêdzywêla. Wyrastaj¹cy z wêz³a liæ tworzy w dolnej
czêci zgrubienie zwane kolankiem, które przechodzi w
pochwê liciow¹ otulaj¹c¹ na pewnym odcinku ³odygê,
a nastêpnie odgina siê w bok  formuj¹c w¹sk¹ blaszkê
liciow¹. Na granicy pochwy i blaszki liciowej wystêpuj¹
swoiste dla traw wyrostki  uszka i jêzyczek, które
stanowi¹ istotne cechy taksonomiczne. System
korzeniowy traw jest typu wi¹zkowego. U niektórych
gatunków rozwijaj¹ siê podziemne ³odygi (roz³ogi).
Kwiaty traw s¹ wiatropylne, co wi¹¿e siê z
redukcj¹ okwiatu i ma³ymi rozmiarami. Pojedynczy kwiat
jest obup³ciowy i sk³ada siê ze s³upka wyposa¿onego
Morfologia i biologia kwitnienia
w 2 piórkowate znamiona, przystosowane do
Rodzina traw (Poaceae, Gramineae) obejmuje ok.
11000 gatunków [1] wystêpuj¹cych w ró¿nych strefach zatrzymywania py³ku oraz najczêciej z 3 prêcików
o d³ugich, wiotkich nitkach, na których zwisaj¹ w czasie
klimatycznych kuli ziemskiej, zajmuj¹cych ró¿norodne
siedliska: zarówno suche jak i silnie wilgotne, górskie kwitnienia g³ówki z pylnikami. Obecnie przyjmuje siê, ¿e
i nizinne. Du¿e zbiorowiska traw to ³¹ki, stepy, prerie, zredukowany okwiat stanowi¹ dwie niepozorne ³uszczki,
za otulaj¹ce kwiat plewki s¹ przekszta³conymi liæmi [3].
pampasy i sawanny, a tak¿e hale arktyczne. Zbiorowiska
trawiaste zajmuj¹ ok. 24% powierzchni kuli ziemskiej Pojedyncze kwiaty zebrane s¹ w k³oski otoczone
plewami, a te z kolei najczêciej tworz¹ k³osy, grona lub
pokrytej szat¹ rolinn¹. W Polsce wystêpuje ok.
wiechy. Owocem traw jest ziarniak, zawieraj¹cy jedno
200 gatunków traw [2].
nasienie zaopatrzone w tkankê spichrzow¹ z du¿¹ iloci¹
Na podstawie wielu cech przystosowawczych trawy skrobi i znacznie mniejsz¹  bia³ka.
traktuje siê obecnie jako grupê rolin, która odnios³a
ewolucyjny sukces [3]. wiadczyæ mo¿e o tym ich szerokie
rozprzestrzenienie siê na Ziemi, wielka ró¿norodnoæ Kwitnienie traw
budowy organów i procesów fizjologicznych oraz zdolnoæ
Okres kwitnienia traw trwa w Polsce od maja do
do tworzenia nowych form i gatunków.
padziernika, co wi¹¿e siê z wystêpowaniem du¿ej liczby
taksonów reprezentuj¹cych tê rodzinê. Objawy chorobowe
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wystêpuj¹ u wiêkszoci chorych z uczuleniem na alergeny
py³ku traw przy nara¿eniu na stê¿enie ponad 50 ziaren
w 1 m3 powietrza. Stê¿enie 20-25 ziaren w 1 m3 powietrza
wywo³uje objawy u chorych z siln¹ nadwra¿liwoci¹.
Wiêkszoæ gatunków traw to roliny obcopylne,
produkuj¹ce du¿e iloci py³ku. Do tej grupy nale¿¹ m.in.
¿yto i kukurydza. Stwierdzono, ¿e 1 prêcik ¿yta wytwarza
ok. 19000 ziaren py³ku, a kukurydzy ok. 3400 ziaren.
K³os ¿yta uwalnia w przybli¿eniu 4200000 sporomorf,
a wiecha kukurydzy  18400000 [4].
Kwitnienie ¿yta rozpoczyna siê od kwiatków
rodkowej czêci k³osa i odbywa siê 3-4 falami w ci¹gu
dnia. Pocz¹tek przypada na godziny poranne, a kolejne
fale pojawiaj¹ siê w odstêpach 0,5-2 godzin, z jedn¹ po
po³udniu [5]. Najwy¿sz¹ zawartoæ py³ku ¿yta w powietrzu
notowano w godzinach 10 00-1200 (1000 ziaren/m 3),
natomiast gwa³towny spadek liczby ziaren obserwowano
po godzinie 1800. Okres kwitnienia jednego kwiatka ¿yta
wynosi od 14 min. do 1 godziny [5], k³osa  ok. 5 dni [6],
za ca³ego ³anu 8-10 dni [6] lub te¿ 10-15 dni [5].
Pszenica, owies i jêczmieñ nale¿¹ do rolin
samopylnych. Ze wzglêdu na du¿¹ skutecznoæ zapylania
produkuj¹ one znacznie mniej py³ku ni¿ roliny obcopylne,
jednak¿e czêæ ziaren przedostaje siê do atmosfery i mo¿e
nast¹piæ zapylenie krzy¿owe. Obecnoæ py³ku pszenicy,
owsa i jêczmienia w powietrzu atmosferycznym jest
odnotowywana jedynie w pobli¿u upraw. Py³ek tych rolin
pomimo, i¿ zawiera silne alergeny nie ma znaczenia
klinicznego. Z badañ wielu autorów wynika, ¿e jeden prêcik
pszenicy, w zale¿noci od odmiany, mo¿e wytworzyæ
580-3870 ziaren py³ku [4]. Dorofeev i wsp. [5] podaj¹, ¿e
kwiat pszenicy jarej wytwarza ok. 35 razy mniej py³ku
ni¿ kwiat ¿yta ozimego.
Dowing [7] stwierdzi³, ¿e otwieranie siê kwiatów
poszczególnych gatunków traw przypada na ró¿ne pory
dnia. Kwitnienie Dactylis glomerata rozpoczyna siê
o godz. 100 w nocy i trwa do 1030 rano, za u Lolium
perenne przebiega w godzinach 8 00 -16 00. Podobne
godziny uwalniania py³ku zarejestrowali dla wymienionych
gatunków Takehashi i wsp. [8], podaj¹c ponadto porê
pylenia Poa pratensis: najczêciej w godzinach nocnych
(21 00 -5 00 ), a niekiedy równie¿ w dzieñ (6 00 -16 00 ).
Kwitnienie jednej roliny Poa pratensis trwa³o 5 dni,
Dactylis glomerata  7 dni, a Lolium perenne  6 dni.
Ziarna py³ku traw zaliczane s¹ najczêciej do
ma³ych i rednich, gdy¿ osi¹gaj¹ zwykle wielkoæ
16-50 µm. Du¿e ziarna wytwarza pszenica (ponad 50 µm),
¿yto (62x40 µm) oraz kukurydza (75-100 µm).
Kszta³t ziaren py³ku traw jest kulisty, owalny lub
elipsoidalny. Ziarna te s¹ jednoporowe, ró¿nobiegunowe
(z wyj¹tkiem ¿yta). U wiêkszoci traw porus po³o¿ony
jest na biegunie dystalnym. Pory s¹ zwykle okr¹g³awe,
otoczone wypuk³ym piercieniem (annulus) i okryte
wieczkiem (operculum) z egzyny.

Egzyna jest granulowana (scabrata) lub
brodawkowata (verrucata) [9]. U niektórych gatunków
elementy skulptury po³¹czone s¹ w grupy.
Na podstawie wielkoci ziaren py³ku,
powierzchni egzyny i rednicy piercienia przy porze
trawy podzielono je na 4 grupy [9]:
1. Grupê traw dziko rosn¹cych
rednia wielkoæ ziaren <37 µm
powierzchnia egzyny granulowana lub brodawkowata
2. Grupê Hordeum
rednia wielkoæ ziaren 32-45 µm
powierzchnia egzyny granulowana
3. Grupê Avena-Triticum
rozmiary ziaren > 40 µm
powierzchnia egzyny brodawkowata
4. Grupa Secale cereale
ziarna o du¿ej wartoci indeksu py³kowego
powierzchnia egzyny granulowana.
Znaczenie traw w rolnictwie
Wiele gatunków traw to roliny u¿ytkowe. Nale¿¹
do nich zbo¿a: ¿yto, pszenica, jêczmieñ, owies, proso,
kukurydza, ry¿ i sorgo. U¿ytkowe trawy tropikalne
osi¹gaj¹ najwiêksz¹ wysokoæ: bambus 40 m, trzcina
cukrowa  6 m [10].
¯yto jest g³ównym zbo¿em chlebowym w Europie
rodkowej od ok. X w p.n.e. Zajmuje ono w Polsce
najwiêksz¹ powierzchniê uprawn¹ sporód rolin
zbo¿owych (28%), co w roku 1994 stanowi³o 2.436 tys. ha.
Wa¿n¹ grup¹ rolin s¹ trawy pastewne. W tabeli I
podano zestawienie terminów kwitnienia traw wg Szafera
i wsp. [11].
Trawniki i zieleñce miejskie obsiewane s¹
mieszankami traw, w sk³ad których najczêciej wchodz¹:
wiechlina zwyczajna i ³¹kowa, kostrzewa czerwona,
kupkówka pospolita, mietlica bia³awa i ¿ycica trwa³a.
Trwa³¹ i równ¹ darñ boisk sportowych i lotnisk
tworz¹: kostrzewa czerwona, wiechlina ³¹kowa, wiechlina
sp³aszczona, grzebienica pospolita, ¿ycica trwa³a i mietlica
bia³awa [12].
Do chwastów zaliczamy perz, miot³ê zbo¿ow¹,
chwastnicê i w³onicê.
Terminy pylenia traw
G³ówny okres pylenia traw przypada w Europie
centralnej na drug¹ po³owê maja, czerwiec i pierwsz¹
po³owê lipca, w Europie pó³nocnej na drug¹ po³owê
czerwca, lipiec i pierwsz¹ po³owê sierpnia, w Europie
po³udniowej i rejonie ródziemnomorskim na maj.
Powy¿sze zestawienie przedstawia okresy
kwitnienia poszczególnych gatunków traw w ujêciu
fenologicznym, na podstawie obserwacji makroskopowych
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Tabela I. Zestawienie terminów kwitnienia traw wg Szafera i wsp. [11]
Gatunek

Cechy morfologiczne roliny
Termin
kwitnienia

Wys. 20-60 cm. £odyga u nasady ¿ó³tawozielona. Licie 2-3 mm szerokoci,
od góry szorstkie, po dolnej stronie z lekkim po³yskiem. Kwiatostan: wiecha
k³osokszta³tna, k³oski osadzone dwurzêdowo.
K³osówka we³nista
VI - VIII Wys. 60-80 cm, ³odyga u nasady czerwonofioletowa. Pêdy szarozielone,
licie miêkko ow³osione. Kwiatostan: wiecha czerwonawo zabarwiona.
- Holcus lanatus L.
Kostrzewa czerwona
VI - VIII Wys. 30-60 cm. Pêdy barwy zielonej, blaszki liciowe 2-4 mm szer.,
rowkowane, lekko ow³osione, niekiedy szydlaste. Kwiatostan: wiecha
- Festuca rubra L.
o k³oskach czerwonofioletowych.
Kostrzewa owcza
VI - VII Wys. 10-30 cm. Licie szarozielone, nagie. Blaszki liciowe bardzo krótkie,
w¹skie. Kwiatostan: wiecha.
- Festuca ovina L.
Kupkówka pospolita
V - VIII Wys. do 50 cm. Blaszki liciowe szarozielone o szer. do 10 mm, szorstkie,
bez rowków. Kwiatostan: wiecha jednostronna z du¿ymi pêkami k³osków.
- Dactylis glomerata L.
Mietlica bia³awa
VI - VIII Wys. 40-100 cm. Blaszki liciowe delikatnie ¿eberkowane, szer. 4-6 mm.
Kwiatostan: wiecha do 30 cm d³.
- Agrostis alba L.
Mietlica pospolita
VI-VII Wys. 20-60 cm. Blaszki liciowe o szer. 4 mm, zwisaj¹ce. Kwiatostan: wiecha
o d³. 5-8 cm.
- Agrostis vulgaris With.
Rajgras wynios³y
VI - VIII Wys. do 150 cm. Blaszki liciowe o szer. 6-12 mm, ¿ó³tawozielone, górna
strona delikatnie ow³osiona. Kwiatostan: rozpierzch³a wiecha.
- Arrhenatherum elatius (L.) P.B.
Wys. 80-120 cm. Blaszki liciowe szer. 4-6 mm, szarawozielone, nasada
Tymotka ³¹kowa
VI
³odygi bulwkowato zgrubia³a. Kwiatostan: grono k³osokszta³tne.
- Phleum pratense L.
Tomka wonna
IV-VI (IX) Wys. 30-50 cm, rolina pachnie kumaryn¹. Blaszki liciowe o szer. 3-6 mm,
po górnej stronie i u podstawy miêkko ow³osione, pochwy liciowe
- Anthoxanthum odoratum L.
czerwonawe. Kwiatostan: wiecha k³osokszta³tna.
Stok³osa bezostna
VI - VII Wys. 50-150 cm. Blaszki liciowe o szer. do 12 mm, nagie lub s³abo
ow³osione. Kwiatostan: wiecha rozpierzch³a o d³ugoci do 20 cm, k³oski
- Bromus inermis Leyss.
bardzo du¿e.
Wiechlina ³¹kowa
V  VIII Wys. 40-60 cm. Licie o szer. do 5 mm, z dwoma rowkami wzd³u¿ nerwu
rodkowego, ³ódeczkowate na szczycie. Kwiatostan: wiecha rozpierzch³a.
- Poa pratensis L.
Wiechlina zwyczajna
V- VIII Wys. 80-100 cm. Blaszki liciowe o szer. 4-6 cm, szorstkie z dwoma
rowkami, od spodu b³yszcz¹ce. Kwiatostan: wiecha o szorstkich ga³¹zkach.
- Poa trivialis L.
Wyczyniec ³¹kowy
V - VII Wys. 30-150 cm. Blaszki liciowe o szer. 10 mm, ¿ywo zielone, rowkowane.
Kwiatostan: k³osokszta³tna walcowata wiecha.
- Alopecurus pratensis L.
Wys. 50-60 cm. Blaszki liciowe rowkowane, ciemnozielone, o spodach
¯ycica trwa³a
V - IX
b³yszcz¹cych. Kwiatostan: luny k³os dwustronny.
- Lolium perenne L.
Grzebienica pospolita
- Cynosurus cristatus L.

VI -IX

kwitn¹cych traw. Badania palinologiczne nie pozwalaj¹
na precyzyjne odró¿nienie ziaren py³ku poszczególnych
gatunków traw. Pierwsze ziarna py³ku traw pojawiaj¹ siê
w atmosferze Polski w trzeciej dekadzie kwietnia
(pojedyncze ziarna, bez znaczenia klinicznego). Na
prze³omie maja i czerwca stê¿enie py³ku traw wzrasta do
wartoci wysokich i utrzymuje siê na takim poziomie do
po³owy lipca, kiedy to stopniowo zmniejsza siê i w sierpniu
nie przekracza ju¿ wartoci rednich. Ostatnie ziarna py³ku
traw znikaj¹ z atmosfery w trzeciej dekadzie wrzenia.

metodami klasycznymi, a alergeny z grupy I i IX zbadano
z pomoc¹ klonowania cDNA (13).
Alergeny grupy I s¹ kwanymi glikoproteinami
o masie molekularnej 27 kDa. Badania immunohistochemiczne wykaza³y, ¿e alergeny grupy I s¹
zlokalizowane w zewnêtrznej cianie oraz wokó³ ziarnek
skrobi i w cytoplazmie ziarna py³ku. Ziarnka skrobi maj¹
oko³o 3 µm rednicy i s¹ uwalniane z py³ku w trakcie
kontaktu z wod¹ [13]. Mog¹ byæ one wykrywane
w atmosferze i prawdopodobnie s¹ silnym ród³em
alergenów. Najlepiej poznanym alergenem tej grupy jest
Lol
p I zbudowany z 240 aminokwasów o znanej
Alergeny py³ku traw
Alergeny py³ku traw nale¿¹ do najdok³adniej sekwencji, pI = 5,1 i masie molekularnej 26 kDa. Ostatnio
wyizolowano inny alergen tej grupy Sor h I o masie
zbadanych. Na podstawie podobieñstw fizykochemicznych
i immunochemicznych podzielono je na 7 grup: I, II, III, molekularnej 30 kDa. Jego sekwencja aminokwasowa jest
w 70% identyczna z Lol p I.
IV, IX (V), X, i profiliny. Pe³na sekwencja aminokwasowa
kilkunastu alergenów z grupy II i III zosta³a ustalona
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Alergeny grupy II, III i IV nie zosta³y jeszcze
sklonowane. Szczegó³owe badania fizykochemiczne tej
grupy alergenów wykaza³y, ¿e s¹ to bia³ka
nieglikozowane o masie molekularnej 11 kDa podczas,
gdy alergeny grupy IV s¹ proteinami o masie 57 kDa.
Metodami konwencjonalnymi poznano sekwencjê
aminokwasów alergenów grupy II i III ¿yta. Okaza³o siê,
¿e obie grupy alergenów maj¹ podobn¹ sekwencjê
aminokwasów. Wykazano tak¿e znaczne podobieñstwo
do sekwencji alergenu Lol p I.
Alergeny grupy IX (V) s¹ heterogenicznym
zbiorem bia³ek nieglikozowanych o masie molekularnej
30 kDa. Poznano ich sekwencjê aminokwasow¹, a ostatnio
sklonowano alergeny ¿yta i tymotki z grupy IX [13].
Immunochemicznie potwierdzono polimorfizm alergenów
grupy IX. Najlepiej zbadanym alergenem tej grupy jest
Lol p IX i Poa p IX. Uzyskano 3 klony Poa p IX o ró¿nej
liczbie aminokwasów i ró¿nej masie molekularnej.
Alergeny grupy X nie zosta³y jeszcze
sklonowane. Badania fizykochemiczne wykaza³y, ¿e
alergeny tej grupy s¹ cytochromami. Alergen Lol p X
jest to Cytochrom C.
Profiliny maj¹ masê molekularn¹ 14 kDa
i odpowiadaj¹ w py³ku za polimeryzacjê aktyny (13).
Bli¿sze poznanie alergenów py³ku traw powinno
przyczyniæ siê do znacz¹cego postêpu w diagnostyce
i immunoterapii. Obecny stan wiedzy (poznanie sekwencji
aminokwasów) daje czêciow¹ odpowied na pytania
dotycz¹ce reakcji krzy¿owych w obrêbie rodziny
Gramineae.
Aspekty epidemiologiczne
Liczne badania wykazuj¹, ¿e takie
zanieczyszczenia powietrza jak: ozon, dwutlenek siarki,
tlenki azotu, czy formaldehyd pogarszaj¹ czynnoæ uk³adu
oddechowego, wyzwalaj¹ nap³yw neutrofilów,
uszkadzaj¹ nab³onek i zwiêkszaj¹ reaktywnoæ oskrzeli.
W naszych badaniach zauwa¿ylimy, ¿e w zale¿noci od
zanieczyszczenia powietrza ró¿ne s¹ progowe stê¿enia
py³ku rolin w powietrzu niezbêdne do wywo³ania
objawów uczuleniowych.
W grupie osób z nadwra¿liwoci¹ na py³ek traw
przebywaj¹cej w Warszawie (wysoki stopieñ
zanieczyszczenia) objawy uczuleniowe obserwowano
u wszystkich badanych po wyst¹pieniu redniego
dobowego stê¿enia py³ku traw - 53 ziaren py³ku traw
w 1 m3 powietrza. U 50% badanych objawy wyst¹pi³y po
osi¹gniêciu stê¿enia 41 z/m3. W grupie przebywaj¹cej na
Mazurach (niewielkie zanieczyszczenie atmosfery) do
wywo³ania objawów chorobowych u wszystkich badanych
niezbêdne by³o stê¿enie 71 ziaren py³ku traw w 1 m3
powietrza, a u 50% badanych objawy wyst¹pi³y po
osi¹gniêciu stê¿enia 62 z/m3. Wczeniej u wszystkich
badanych wykonane zosta³o wyjciowe badanie. Wszyscy

reprezentowali ten sam stopieñ nadwra¿liwoci (prick test
z alergenem py³ku traw ponad +++, objawy od ponad
3 lat) i do czasu wyst¹pienia pierwszych objawów
pacjenci pozostawali bez leków. Znaczne ró¿nice w
progowym stê¿eniu py³ku traw niezbêdnym do
wywo³ania objawów uczuleniowych mo¿na t³umaczyæ
ró¿nicami w zanieczyszczeniu powietrza tlenkami azotu
i siarki wp³ywaj¹cymi destrukcyjnie na b³onê luzow¹
dróg oddechowych i spojówki osób badanych. Wstêpne
badania wykaza³y, ¿e u tych samych pacjentów w czasie
pobytu w Chorzowie i Katowicach do wywo³ania
objawów alergicznych wystarczaj¹ce jest stê¿enie
36 ziaren py³ku traw w 1 m3 powietrza [14].
W Londynie najni¿sze stê¿enie py³ku traw
niezbêdne do wywo³ania objawów py³kowicy wynosi od
10 do 50 ziaren w 1 m3 powietrza [15]. W Cardiff (Walia),
10% chorych z py³kowic¹ reaguje na stê¿enie 10 ziaren
w 1 m3 i podobnie jak w Londynie stê¿enie ponad 50
ziaren py³ku traw w 1 m3 powietrza wywo³uje objawy
chorobowe u wszystkich pacjentów uczulonych na
alergeny py³ku traw [16].
W badaniach przeprowadzonych w Turku
(Finlandia) wykazano, ¿e na pocz¹tku sezonu pylenia traw
stê¿enie 30 ziaren w 1 m3 powietrza wywo³uje objawy
alergicznego nie¿ytu nosa u pacjentów z py³kowic¹
wywo³an¹ przez alergeny py³ku traw [17].
W Bilbao (Hiszpania), u 100% pacjentów objawy
wystêpowa³y przy stê¿eniu 37 ziaren py³ku traw w 1 m3
powietrza [18].
Analizuj¹c zale¿noæ objawów klinicznych od
stê¿enia ziaren py³ku traw w atmosferze nale¿y pamiêtaæ
o tym, ¿e ziarno py³ku jest jedynie nonikiem alergenu.
W czasie krótkotrwa³ych opadów deszczu oraz w okresach
wzmo¿onego wystêpowania mgie³ ziarna py³ku mog¹
ch³on¹c parê wodn¹ z powietrza, pêcznieæ, a nastêpnie
pêkaæ uwalniaj¹c do powietrza atmosferycznego alergeny
w formie drobnych cz¹steczek o rednicy oko³o
2,5 mikrona [19]. Alergeny mog¹ osadzaæ siê na
cz¹steczkach skrobi obecnych wewn¹trz ziarna py³ku, na
cz¹steczkach sadzy lub spalin silników Diesla. Mog¹
unosiæ siê równie¿ w powietrzu w formie mg³y wodnej.
Cz¹steczki te s¹ blisko 20-krotnie mniejsze od ziaren py³ku
traw i mog¹ z ³atwoci¹ w du¿ej iloci penetrowaæ do
dolnych dróg oddechowych. Mo¿e byæ to przyczyn¹
napadów astmy py³kowej [19] i atopowych zmian
skórnych.
Nieuszkodzone ziarna py³ku traw z uwagi na
swoj¹ wielkoæ osadzaj¹ siê przede wszystkim w górnych
drogach oddechowych. Jedynie w dniach o wysokim
stê¿eniu py³ku w atmosferze mog¹ one przenikaæ do
dolnych dróg oddechowych w iloci umo¿liwiaj¹cej
wyst¹pienie objawów chorobowych. W dniach o wysokim
stê¿eniu py³ku traw w atmosferze wykrylimy obecnoæ
ziaren py³ku traw w pop³uczynach oskrzelikowopêcherzykowych (BAL) [20].
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Alergeny py³ku traw s¹ bez w¹tpienia najczêstsz¹
przyczyn¹ sezonowych alergicznych schorzeñ dróg
oddechowych w Polsce i Europie Centralnej [21,22].
W populacji dzieci szkolnych ze Wschodnich
i Zachodnich Niemiec dodatnie odczyny z alergenami
py³ku traw uzyskano odpowiednio u 7,9% i 21,3%
badanych [23] oraz u 15,8% badanych w Szwecji [24].
Wród pacjentów z alergi¹ dodatnie odczyny wykazywa³o
od 43,6% [25] do 85,5% badanych [26].
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Szczegó³owe zestawienie wyników badañ ró¿nych
autorów przedstawia Tabela II.
U czêci chorych z uczuleniem na alergeny py³ku
traw obserwuje siê reakcje po spo¿yciu lub kontakcie ze
skór¹ i b³on¹ luzow¹ jamy ustnej pomidorów
(szczególnie zielonych), ziemniaków, zielonego groszku,
arbuza, melona, jab³ka, pomarañczy i kiwi [32].
Opisywano równie¿ dobrze udokumentowane przypadki
reakcji krzy¿owej pomiêdzy alergenami py³ku traw i
drzewa oliwkowego [33].

Tabela II. Czêstoæ dodatnich odczynów w tecie skórnym prick z alergenami py³ku traw wg ró¿nych autorów.
Kraj

Miasto

Niemcy
Niemcy
Szwecja
Szwajcaria
Grecja
Grecja
Wêgry
Kanada
Polska
Polska
Polska

Lipsk, Halle
Monachium

Wiek
Populacja
badanych

Ateny
Ateny

9-11
9-11
10-14
18-60
6-15
18-60

Sainte-Foy
Warszawa
Poznañ
Warszawa

16-25
18-60
2-69
18-27

Liczebnoæ
populacji

Uczniowie
Uczniowie
Dzieci
Doroli
Dzieci z objawami alergii
Doroli z objawami alergii
Dzieci z objawami alergii
Pacjenci z objawami alergii
Doroli z objawami alergii
Pacjenci z objawami alergii
Doroli z objawami alergii

2623
5030
332
8357
600
168
73
3371
680
1459
1423

% dodatnich
testów
skórnych
7,9%
21,3%
15,8%
12,7%
43,6%
85,5%
74%
51,9%
52,2%
77,1%
83,5%

Autor

Von Mutius [23]
Von Mutius [23]
Braback [24]
Wuthrich [27]
Papadopoulos [25]
Grigoreas [26]
Mezei [28]
Boulet [29]
Samoliñski [30]
Hofman [31]
Rapiejko P.

W badaniach w³asnych przeprowadzonych
Z bogat¹ kolekcj¹ fotografii mikroskopowych
w 1994 i 1995 roku stwierdzilimy wystêpowanie ziaren py³ku traw mo¿na zapoznaæ siê w Internetowym
klinicznych objawów py³kowicy potwierdzonych prick Atlasie Ziaren Py³ku Rolin (www.alergen.info.pl.).
testem i/lub badaniem swoistej IgE u 14,1%
z przebadanych 2450 mê¿czyzn w wieku poborowym.
U 72% badanych dominuj¹ca by³a nadwra¿liwoæ na
alergeny py³ku traw.
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Grass pollen allergens
PIOTR RAPIEJKO, EL¯BIETA WERYSZKO-C HMIELEWSKA
Summary
Grass pollen allergens are the most common cause of allergic rhinitis and conjunctivitis in our temperature
zone. Grass pollen allerginicity is very well documented.
High level of crossreactivity between allergens of different grass species is described. A great number of
grass species growing in Poland is the reason for relatively long pollinating season; starting in March
ending in October. The peak of season falls in June and July. Among 1423 patients with seasonal allergic
rhinitis 83.5% displayed grass pollen hypersensitivity.
In Katowice, very highly polluted area, allergic symptoms were initiated in all te patients with grass pollen
hypersensitivity when pollen concentration reached the level of 36 grains in 1 cubic meter of the air.
In Warsaw, where air pollution is also a problem, a threshold exposure concentration for all patients was
53 grass pollen grains per cubic meter of air, while 50% of them developed their symptoms earlier at the
level of 41 grass pollen grains in 1 cubic meter.
In unpolluted area of Great Mazurian Lakes all patients with grass pollen hypersensitivity developed their
symptoms at the level of 71 grains in 1 cubic meter of air, while 50% of them displayed the symptoms
earlier  when grass pollen concetration reached the level of 62.

