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Przewlek³a inhalacja drobin tytoniu mo¿e prowadziæ do zmian
w obrêbie b³ony luzowej nosa. Celem pracy by³o uzyskanie
odpowiedzi na pytanie, czy wieloletnia ekspozycja zawodowa na
dzia³anie py³u tytoniowego powoduje alergizacjê lub inne zmiany
w b³onie luzowej nosa. Przebadano 40 pracowników przemys³u
tytoniowego, 19 kobiet i 21 mê¿czyzn w wieku rednio 36,5±7,6 lat.
Grupê kontroln¹ stanowi³o 30 osób nie nara¿onych na dzia³anie py³u
tytoniu, dobranych pod wzglêdem wieku, p³ci i nara¿enia na inne
czynniki rodowiskowe, w tym palenie papierosów, do grupy badanej.
W obu grupach przeprowadzono wywiad chorobowy i rodowiskowy
w oparciu o jednolity kwestionariusz, badanie mikroskopowe
wymazów z jamy nosowej, oznaczenia poziomów IgE ca³kowitych
oraz swoistych skierowanych przeciw alergenowi lici tytoniu.
U osób pracuj¹cych w zak³adach tytoniowych stwierdzono
znamiennie czêstsze (p=0,018) wystêpowanie objawów ze strony
jamy nosowej (40% vs. 13,3%), takich jak: zwiêkszony wyciek z nosa,
zatkanie przewodów nosowych, wi¹d nosa, czêste kichanie.
W badaniu cytologicznym wymazów z nosa objawom tym
towarzyszy³y cechy uszkodzenia komórek nab³onkowych b³ony
luzowej (utrata migawek, metaplazja p³askonab³onkowa) zwi¹zane
z toksycznym lub dra¿ni¹cym dzia³aniem py³u tytoniu. By³y one
obecne u 55% pracowników przemys³u tytoniowego, natomiast
w grupie kontrolnej u 13,3% osób (p=0,0009). W grupie badanej nie
stwierdzono obecnoci zwiêkszonej liczby eozynofilów w wymazach
z nosa. Poziomy ca³kowitych IgE i swoistych IgE skierowanych
przeciw alergenowi tytoniu nie ró¿ni³y siê istotnie w obu grupach.
Przeprowadzone badania wskazuj¹, ¿e wród pracowników
zak³adów tytoniowych znamiennie czêciej ni¿ w grupie kontrolnej
wystêpuj¹ przewlek³e lub nawracaj¹ce objawy ze strony jamy
nosowej, które s¹ nastêpstwem wp³ywu dra¿ni¹cego lub toksycznego
py³u tytoniowego, a nie s¹ zwi¹zane z alergizacj¹.
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Chronic exposure to tobacco dust particles may lead to changes in
the nasal mucous membrane. The aim of the present study was to
assess the influence of chronic occupational exposure to tobacco dust
on both allergic reactions and other changes of nasal mucosa. Forty
tobacco factory workers (19 women and 21 men; mean age 36.5±7.6)
were included into the study. Control group consisted of 30 subjects
non-exposed to tobacco dust, matched for age, gender and major
environmental risk factors including smoking to the study group. In
both groups, detailed environmental and disease history was obtained
using standardized questionnaire; cytological studies of nasal swabs
were performed and levels of total IgE and tobacco-specific IgE were
measured.
Subjects chronically exposed to tobacco dust revealed significantly
higher occurrence of clinical symptoms associated with upper airway
pathology (40% vs. 13.3% in controls; p=0.018). These included nasal
discharge and nasal congestion, itching and sneezing. These symptoms
were further accompanied by significant changes in nasal mucosa
cytology in the tobacco dust exposed group. Loss of cilia and squamous
epithelial metaplasia were observed in 55% tobacco factory workers
and in 13.3% of control group (p=0.0009). Hypereosionophilia in
nasal swabs of tobacco industry workers was not observed. Antitobacco allergen IgE levels and total IgE levels did not differ between
the studied groups.
The results of the study suggest higher occurrence of chronic or
recurrent rhinitis - like symptoms among tobacco factory workers as
compared to controls. They are associated with irritant or toxic influence
of tobacco dust on nasal mucosa, and not with allergization.
Alergia Astma Immunologia, 2001, 6(3), 149-154
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Licie tytoniu zawieraj¹ szereg substancji organicznych nisko- i wysokocz¹steczkowych wykazuj¹cych aktywnoæ biologiczn¹, w tym immunogenn¹. Sk³adniki wysokocz¹steczkowe tytoniu mo¿na podzieliæ na trzy g³ówne grupy: polisacharydy, bia³ka oraz polimeryczne polifenole. Bardzo interesuj¹c¹ grup¹ zwi¹zków organicznych
wchodz¹cych w sk³ad tytoniu s¹ alkaloidy. Wród nich
nikotyna wystêpuje w najwiêkszej iloci oraz wykazuje
najsilniejsz¹ aktywnoæ biologiczn¹. Substancje antygenowe tytoniu to g³ównie glikoproteiny [1,2]. Pod wzglêdem strukturalnym i immunologicznym wykazuj¹ podobieñstwo do antygenów innych rolin z rodziny psiankowatych (Solanaceae) takich, jak: ziemniak, pomidor, ober¿yna, papryka. Istnieje mo¿liwoæ wystêpowania krzy¿owych reakcji uczuleniowych na te alergeny [1,3]. Badania dotycz¹ce sk³adu antygenowego tytoniu by³y zapocz¹tkowane w latach 70. Becker i wsp. w swoich pracach badawczych wyosobnili glikoproteinê z wyci¹gu lici tytoniu oraz skondensowanego dymu papierosowego
i udowodnili jej immunogennoæ w stosunku do organizmu cz³owieka [1]. W póniejszych badaniach Lehrer
i wsp. wykryli, przy pomocy krzy¿owej immunoelektroforezy, obecnoæ w wyci¹gu z tytoniu 37 antygenów wyzwalaj¹cych humoraln¹ odpowied immunologiczn¹ u królików; stwierdzili równie¿, ¿e trzy sporód tych antygenów mog¹ stymulowaæ produkcjê swoistych IgE u cz³owieka [4]. W surowicy krwi osób z nadwra¿liwoci¹ na
tytoñ mo¿na wykryæ precypityny przeciw antygenom tytoniu oraz kompleksy immunologiczne zawieraj¹ce te antygeny [5,6,7]. Oprócz precypityn, u osób uczulonych
wystêpuj¹ przeciwcia³a klasy IgE przeciw substancjom
zawartym w liciach tytoniu. S¹ one obecne nie tylko u palaczy tytoniu, ale równie¿ u osób, które rzuci³y palenie,
a tak¿e u nigdy niepal¹cych [18]. W populacji atopików
przeciwcia³a te s¹ znacznie czêciej wykrywalne ni¿
wród osób bez skazy atopowej [3]. Obecnoæ i miano
tych alergenowo-swoistych przeciwcia³ nie koreluje ze subiektywnymi objawami reakcji na dym tytoniowy np. kaszlem lub dusznoci¹ [3]. Badania Speera oraz Taylora natomiast nie potwierdzi³y zwi¹zku pomiêdzy reaktywnoci¹
skórn¹ na wyci¹g z lici tytoniu a subiektywnymi objawami nadwra¿liwoci na dym tytoniowy [9,10]. Nara¿enie
pracowników zak³adów tytoniowych na przewlek³¹ inhalacjê py³u tytoniowego wi¹¿e siê z ekspozycj¹ na zwi¹zki
wielkocz¹steczkowe, które nie wystêpuj¹ w dymie tytoniowym lub s¹ obecne w znikomej iloci. Gleich i wsp.
przedstawili przypadek pracownika przemys³u tytoniowego, u którego wystêpowa³y nawracaj¹ce objawy alergicznego zapalenia b³ony luzowej jamy nosowej w czasie
pracy oraz ekspozycji na dym tytoniowy. Objawy kliniczne
ust¹pi³y po zaprzestaniu pracy w zak³adzie tytoniowym [11].
Sichletidis i wsp. zauwa¿yli wród pracowników przemys³u tytoniowego du¿¹ czêstoæ (25,25%) wystêpowania
objawów ze strony b³ony luzowej jamy nosowej, spowodowanych prawdopodobnie dra¿ni¹cym wp³ywem py³u tytoniu; nie mia³y one zwi¹zku z alergizacj¹ [12].

Celem pracy by³o uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy
przewlek³a ekspozycja na dzia³anie py³u tytoniowego powoduje alergizacjê lub inne zmiany w b³onie luzowej nosa.
PACJENCI I METODY
Pacjenci
Badania przeprowadzono u 40 osób zatrudnionych
w Zak³adach Przemys³u Tytoniowego w Krakowie. Grupê kontroln¹ stanowi³o 30 pracowników Centralnego
Orodka Ch³odnictwa COCH w Krakowie. W oparciu
o jednolity kwestionariusz przeprowadzano wywiad chorobowy i rodowiskowy u wszystkich badanych. Uwzglêdniono w nim dane personalne, w tym wiek oraz p³eæ. Dane
dotycz¹ce pracy obejmowa³y wydzia³, stanowisko, rodzaj
wykonywanej pracy (opis wykonywanych czynnoci),
uci¹¿liwoci na stanowisku pracy  py³ tytoniowy, kurz,
substancje chemiczne oraz dra¿ni¹ce gazy (rodzaj), niska
temperatura, wysoka temperatura, wilgoæ, przeci¹g, d³ugoæ ekspozycji w latach. Dane dotycz¹ce palenia tytoniu: pal¹cy/niepal¹cy/by³y palacz, okres w latach palenia
tytoniu, iloæ papierosów wypalanych dziennie, iloæ lat od
zaprzestania palenia tytoniu. Do grupy pal¹cych kwalifikowano osoby, które pal¹ aktualnie lub pali³y w przesz³oci,
przy czym okres zaprzestania palenia by³ krótszy ni¿ ostatnie 5 lat. Wszystkie osoby z grupy pal¹cych tytoñ pali³y
papierosy. Dane dotycz¹ce objawów ze strony jamy nosowej: obecnoæ dolegliwoci z jamy nosowej (tak/nie); charakter objawów  zwiêkszona wydzielina (jej wygl¹d), zatkanie przewodów nosowych, wi¹d w nosie, kichanie, czas
w latach wystêpowania objawów; utrzymywanie siê objawów - ca³y rok, wiêkszoæ dni w roku, okresowo (w których miesi¹cach?), nieokresowo (w ró¿nych miesi¹cach),
sporadycznie.
Badania laboratoryjne
Oznaczanie ca³kowitego poziomu IgE
Poziom ca³kowitych IgE oznaczano metod¹ immunoenzymatyczn¹ (ELISA) za pomoc¹ zestawu diagnostycznego Ala STAT Total IgE firmy Diagnostic Product Corporation (DPC). Za normê ca³kowitych IgE dla populacji
osób zdrowych przyjêto wartoci do 100 IU/ml, gdzie 1
IU = 2,4 ng.
Oznaczanie poziomu swoistych IgE (tytoñ)
Oznaczeñ swoistych przeciwcia³ IgE skierowanych
przeciw alergenowi lici tytoniu dokonywano metod¹
immunofluoroenzymatyczn¹ za pomoc¹ zestawu diagnostycznego CAP System RAST FEIA firmy Pharmacia
and Upjohn. Za górn¹ granicê normy przyjêto wartoci
0,34 IU/ml.
Badania mikroskopowe wymazów z b³ony luzowej
jamy nosowej
Analiza cytologiczna wymazów z b³ony luzowej jamy
nosowej wykonywana by³a wed³ug metodyki opracowanej przez E. Sanokowsk¹, A.Miszke i E. Chomiak [13,14].

Ignacak A. i wsp. Wp³yw py³u tytoniowego na stan b³ony luzowej nosa

151

Wymaz pobierano ez¹ metalow¹ o rednicy 4 mm z przyrodkowej powierzchni ma³¿owiny nosowej dolnej. Ezê
wprowadzano na g³êbokoæ 1 cm od przedniego brzegu.
Materia³ utrwalano 96% alkoholem etylowym. Wykonywano po dwa wymazy z prawej i lewej muszli. Jeden wymaz barwiono metod¹ Papanicolaou, drugi metod¹ Wrighta.
W wymazach barwionych metod¹ Papanicolaou przeprowadzano szczegó³ow¹ analizê mikroskopow¹ komórek
nab³onka, natomiast w barwionych metod¹ Wrighta oceniano komórki nap³ywowe. Za pomoc¹ mikroskopu
optycznego w jednym preparacie liczono komórki nab³onka
do 100, oznaczaj¹c procentow¹ liczbê poszczególnych rodzajów komórek i liczbê pól, w których znajdowano te
komórki. W drugim liczono, w podobny sposób, komórki
nap³ywowe. W preparatach barwionych metod¹ Papanicolaou oznaczano równie¿ stosunek procentowy komórek nap³ywowych do nab³onkowych. W ka¿dym preparacie dokonywano tak¿e analizy zmian jakociowych dotycz¹cych ogl¹danych komórek.

Tabela I. Charakterystyka badanych i porównanie nara¿enia
zawodowego

Analiza statystyczna
Istotnoæ ró¿nic poziomów badanych wielkoci weryfikowano przy u¿yciu modelu parametrycznego testu
t-Studenta dla zmiennych niepowi¹zanych.
Dla porównania czêstoci danej zmiennej dyskretnej
w grupie badanej i kontrolnej obliczano wartoci testu χ2,
w wiêkszoci obliczeñ stosowano poprawkê Yatesa.
W analizach statystycznych przyjêto poziom istotnoci p = 0,05.

ników zak³adów tytoniowych i COCH inne czynniki szkodliwe w rodowisku pracy to: kurz (2,5% versus 6,7%),
niskie temperatury min.10°C (2,5% versus 6,7%), wysokie temperatury max. 40°C (7,5% versus 0%), wilgoæ
(0% versus 3,3%), przeci¹gi (5% versus 3,3%).

Grupa
badana
n = 40

Grupa Wartoæ
kontrolna
p
n = 30

Wiek (lata); r. ± SD *
36,7 ± 7,6 36 ± 8,3
Sta¿ pracy (lata); r. ± SD *
12,6 ± 6,8 13,1 ± 5,8
Stosunek kobiety / mê¿czyni** 19 / 21
14 / 16
Stosunek pal¹cy / niepal¹cy**
22 / 18
16 / 14
Odsetek nara¿onych na dzia³anie
100
0
py³u tytoniu (%)**
Odsetek nara¿onych na inne
17,5
20
szkodliwoci w rodowisku
pracy (%)**
*
**
r.
SD

0,993
0,758
0,944
0,890
0,000
0,965

test t - Studenta
test χ2
- rednia arytmetyczna
- odchylenie standardowe

Objawy kliniczne
Przewlek³e lub nawracaj¹ce dolegliwoci ze strony
jamy nosowej wystêpowa³y czêciej wród pracowników
zak³adów tytoniowych w porównaniu z grup¹ kontroln¹
(40% versus 13,3%). Ró¿nica ta by³a istotna statystycznie (p=0,018) (tab.II).
WYNIKI BADAÑ
Na zwiêkszony wyciek wydzieliny z jamy nosowej
Wród 40 przebadanych pracowników Zak³adów
uskar¿a³o siê 30% pracowników Zak³adów Przemys³u
Przemys³u Tytoniowego, by³o 19 kobiet (47,5%) i 21 mê¿Tytoniowego, natomiast w grupie kontrolnej  6,7% baczyzn (52,5%) w wieku od 25 do 59 lat (rednio 36,5 lat),
danych. Ró¿nica ta by³a znamienna statystycznie
pracuj¹cych od 5 do 31 lat (rednio 12,6 lat) przy produk(p=0,035).
cji papierosów, obs³uguj¹cych bezporednio urz¹dzenia liW grupie badanej w porównaniu z kontroln¹ stwiernii produkcyjnych dzia³ów  wyrobu tytoniów, wyrobu papierosów oraz paczkowalni. Grupa kontrolna sk³ada³a siê dzono czêstsze wystêpowanie objawów zatkania przewoz 30 osób, wród nich by³o 14 kobiet (46,7%) oraz 16 dów nosowych (15% versus 6,7%). Ró¿nica ta jednak
mê¿czyzn (53,3%) w wieku od 25 do 60 lat (rednio 36,6 nie by³a istotna statystycznie (p=0,481).
lat), zatrudnionych w COCH od 4 do 26 lat (rednio 13,1
lat). Analizê struktury wieku, sta¿u pracy, p³ci oraz pale- Tabela II. Czêstoæ wystêpowania przewlek³ych lub nawracaj¹nia tytoniu i nara¿enia zawodowego przedstawia tabela I. cych objawów ze strony jamy nosowej
Grupy by³y porównywalne pod wzglêdem wieku
Objawy ze strony
Grupa
Grupa
(p=0,993), sta¿u pracy (p=0,758), stosunku kobiet do mê¿jamy nosowej
badana
kontrolna
czyzn (p=0,944) oraz pal¹cych do niepal¹cych (p=0,890).
n = 40
n = 30
W obydwu grupach liczebnoci kobiet i mê¿czyzn by³y
16 (40,0%) 4 (13,3%)
zbli¿one, z niewielk¹ przewag¹ mê¿czyzn. Podobnie kszta³- Ogó³em *
12 (30,0%)
2 (6,7%)
towa³ siê stosunek pal¹cych do niepal¹cych, liczba pala- Zwiêkszona wydzielina *
6 (15,0%)
2 (6,7%)
czy tytoniu by³a nieco wiêksza w badanej grupie. Prze- Zatkanie przewodów nosowych
12 (30,0%)
2 (6,7%)
wlek³a ekspozycja na dzia³anie py³u tytoniu dotyczy³a grupy wi¹d w jamie nosowej *
15 (37,5%)
2 (6,7%)
badanej. Nie by³o istotnej statystycznie ró¿nicy dotycz¹- Czêste kichanie *
cej nara¿enia na inne szkodliwoci zawodowe w grupie Inne objawy
2 (7,5%)
0 (0%)
badanej i kontrolnej (p=0,965). Zg³aszane przez pracow2
*test χ - wyniki znamienne statystycznie (wartoæ p < 0,05)
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wi¹d w jamie nosowej wystêpowa³ czêciej u osób
z grupy badanej w porównaniu z kontroln¹ (30% versus
6,7%). Ró¿nica ta by³a znamienna statystycznie (p=0,035).
Najczêstszym objawem podawanym przez pracowników zak³adów tytoniowych by³o czêste kichanie. W porównaniu z grup¹ kontroln¹ stwierdzano go znacznie czêciej (37,5% versus 6,7%). Ró¿nica ta by³a istotna statystycznie (p=0,007).
Sporód innych objawów ze strony jamy nosowej
u jednej osoby z grupy badanej stwierdzono w wywiadzie
upoledzenie powonienia oraz u dwóch wysychanie b³ony luzowej nosa. Objawy te nie wystêpowa³y w grupie
kontrolnej.
Ca³kowity poziom IgE
Poziomy ca³kowitej IgE w surowicy krwi nie wykazywa³y w obu grupach znamiennej statystycznie ró¿nicy
(p=0,243). rednia geometryczna poziomu ca³kowitych IgE
u pracowników zak³adów tytoniowych wynosi³a
40,03 U/ml, natomiast w grupie kontrolnej 29,12 IU/ml.
Swoiste IgE
Nie stwierdzono istotnej statystycznie ró¿nicy czêstoci wystêpowania podwy¿szonych poziomów swoistych
IgE przeciw alergenowi tytoniu (p=0,801) Wród pracowników zak³adów tytoniowych podniesione poziomy swoistych IgE przeciw alergenowi tytoniu stwierdzono u 2
osób (5%), poziomy te wynosi³y odpowiednio 1,23 IU/ml
oraz 1,19 IU/ml W grupie kontrolnej zwiêkszony poziom
swoistych IgE przeciw alergenowi tytoniu wystêpowa³
u 1 osoby (3,3%) i wynosi³ 0,56 IU/ml.
Wymazy z b³ony luzowej nosa
U pracowników zak³adów tytoniowych najczêciej spotykanymi zmianami morfologicznymi dotycz¹cymi komórek nab³onka b³ony luzowej nosa by³y: utrata migawek,
metaplazja p³askonab³onkowa oraz hypertrofia (tab. III).
Utratê migawek nab³onka b³ony luzowej nosa stwierdzono u 40% osób w grupie badanej oraz u 10% w kontrolnej.
Ró¿nica ta by³a znamienna statystycznie (p=0,012). Metaplazjê p³askonab³onkow¹ zaobserwowano u 30% osób
z grupy badanej. Dziewiêciokrotnie rzadziej wystêpowa³a ona w grupie kontrolnej  3,3%. Wyniki te ró¿ni³y siê
znamiennie statystycznie (p=0,011). Cechy toksycznego
uszkodzenia nab³onka b³ony luzowej jamy nosowej (utrata
migawek lub/i metaplazja p³askonab³onkowa) by³y obecne u 55% badanych pracowników zak³adów tytoniowych.
W grupie kontrolnej wymienione zmiany dotyczy³y 13,33%
badanych. Ró¿nica ta by³a wysoce znamienna statystycznie (p=0,0009).
W grupie badanej u 52,5% osób stwierdzono w badaniu cytologicznym hypertrofiê nab³onka b³ony luzowej
nosa. Zmiana ta rzadziej wystêpowa³a w grupie kontrolnej, by³a obecna u 26,67% badanych. Ró¿nica by³a na

Tabela III. Badanie cytologiczne wymazów z b³ony luzowej nosa
Zmiany cytologiczne

Grupa
badana
n = 40

Grupa
kontrolna
n = 30

Utrata migawek komórek nab³onka * 16 (40%)
3 (10%)
Metaplazja p³askonab³onkowa*
12 (30%) 1 (3,3%)
Utrata migawek lub/i metaplazja
22 (55%) 4 (13,3%)
p³askonab³onkowa*
Hypertrofia nab³onka
21 (52,5%) 8 (26,7%)
test χ2
* wyniki statystycznie znamienne p < 0,05

granicy znamiennoci statystycznej (p=0,054). W cytogramach nie stwierdzono w grupie badanej zwiêkszenia
iloci komórek nap³ywowych (tab. IV).
Tabela IV. Komórki nap³ywowe w badaniu cytologicznym wymazów z b³ony luzowej nosa
Grupa badana Grupa kontrolna
n=40
n=30

Zwiêkszona iloæ eozynofilów

0 (0%)

3 (10%)

Zwiêkszona iloæ neutrofilów

4 (10%)

0 (0%)

Zwiêkszona iloæ limfocytów

1 (2,5%)

0 (0%)

W wymazach z b³ony luzowej nosa pracowników
zak³adów tytoniowych w 4 przypadkach (10%) wystêpowa³y w zwiêkszonej iloci neutrofile, natomiast u 1 osoby
(2,5%) znacznie przewa¿a³y limfocyty; nie stwierdzono
natomiast zwiêkszonej iloci eozynofilów.
Typowe obrazy cytologiczne z b³ony luzowej nosa
osoby zdrowej i nara¿onej na py³ tytoniowy przedstawia
ryc. 1.
DYSKUSJA
Wyniki badañ wykaza³y, ¿e przewlek³e nara¿enie na
inhalacjê py³u tytoniowego w czasie pracy nie powodowa³o w badanej grupie zwiêkszonej alergizacji. rednia
geometryczna poziomów ca³kowitych IgE w grupie badanej wynosi³a 40,03 IU/ml i nie ró¿ni³a siê znamiennie
statystycznie (p=0,243) w porównaniu do grupy kontrolnej (29,12 IU/ml). Wiele prac podkrela dodatni¹ korelacjê miêdzy paleniem tytoniu a zwiêkszon¹ produkcj¹ IgE
[15,16,17,18,19,20].
Na podstawie przeprowadzonych badañ nie mo¿na
jednoznacznie doszukaæ siê takiego zwi¹zku miêdzy ekspozycj¹ na py³ tytoniowy a poziomem ca³kowitych IgE
w surowicy krwi. Czêstoæ wystêpowania podwy¿szonego

Ignacak A. i wsp. Wp³yw py³u tytoniowego na stan b³ony luzowej nosa

A.

153

B.

Ryc.1. Typowe wymazy cytologiczne z b³ony luzowej nosa u osoby zdrowej z grupy kontrolnej (A) oraz u nara¿onej na py³
tytoniu (B). A. W preparacie przewa¿aj¹ komórki migawkowe (83%) z dobrze zachowanymi migawkami (zaznaczone strza³k¹ na
powiêkszeniu
). Widoczne komórki kubkowe ( ). Umiarkowana hypertrofia. B. Hypertrofia. Komórki migawkowe stanowi¹
jedynie 36%, widoczne liczne wolne j¹dra komórkowe powsta³e na skutek lizy komórek ( ). Charakterystyczna jest utrata
migawek (
). Pojedyncze komórki nab³onka p³askiego.

poziomu swoistych IgE skierowanych przeciw alergenowi tytoniu by³a stosunkowo ma³a, wynosi³a 5% i nie ró¿ni³a siê w sposób istotny (p=0,801) w porównaniu z grup¹
kontroln¹. W badaniach wykonanych przez Sichletidisa
i wsp. czêstoæ wystêpowania zwiêkszonych stê¿eñ swoistych IgE wród pracowników zak³adów tytoniowych by³a
niemal identyczna  5,3% [12].
Dolegliwoci ze strony b³ony luzowej nosa istotnie
czêciej wystêpowa³y u pracowników zak³adów tytoniowych (40%) w porównaniu z grup¹ kontroln¹ (13,3%).
W pracy Sichletidisa i wsp. dotycz¹cej równie¿ populacji
osób zatrudnionych w wytwórni papierosów czêstoæ
wystêpowania objawów ze strony jamy nosowej wynosi³a 25,25% [12]. Mo¿na stwierdziæ, ¿e w badanej grupie
wy¿ej wymieniony wskanik by³ stosunkowo wysoki.
Bardzo czêste zg³aszanie objawów ze strony jamy nosowej sugerowa³o mo¿liwoæ wystêpowania u badanych
alergicznego nie¿ytu nosa. Badania cytologiczne nie potwierdzi³y tych podejrzeñ. U ¿adnej badanej osoby pracuj¹cej w Zak³adach Przemys³u Tytoniowego nie stwierdzono zwiêkszonej iloci eozynofilów w cytogramach
wymazów z nosa. Granulocyty kwasoch³onne s¹ komórkami nap³ywowymi charakterystycznymi miêdzy innymi
dla alergicznego zapalenia b³ony luzowej nosa. W populacji osób zdrowych czêstoæ zwiêkszonego odsetka eozynofilów w wymazach z jamy nosowej (powy¿ej 6%
wszystkich granulocytów) oceniana jest na 8% [21]. Brak
u pracowników zak³adów tytoniowych zwiêkszonej eozynofilii w wymazach z nosa by³ wynikiem zaskakuj¹cym.
W powy¿szej populacji najczêciej spotykano zwiêkszon¹ iloæ neutrofilów (u 10% badanych) wród komórek
nap³ywowych w badaniu cytologicznym wymazów z b³ony luzowej jamy nosowej.

W publikacji Gleicha i wsp. przedstawiono przypadek
alergicznego zapalenia jamy nosowej i astmy oskrzelowej
u osoby zatrudnionej przy produkcji papierosów. Na tej
podstawie sugerowano, ¿e praca w zak³adach tytoniowych
jest zwi¹zana z zawodowym ryzykiem alergizacji górnych
i dolnych dróg oddechowych [11].
Nasza praca, opieraj¹ca siê m.in. na badaniach alergologicznych i cytologicznych b³ony luzowej nosa, a tak¿e wyniki badañ (rynomanometria, alergiczne testy skórne, swoiste IgE) grupy kierowanej przez Sichletidisa [12]
nie potwierdzi³y alergicznego pod³o¿a dolegliwoci ze strony jamy nosowej u pracowników zak³adów tytoniowych.
Kolejnych spostrze¿eñ dostarczy³a mikroskopowa
ocena komórek nab³onkowych b³ony luzowej nosa.
Stwierdzone w grupie badanej w porównaniu z kontroln¹
znamiennie czêstsze zmiany (utrata migawek nab³onka,
metaplazja p³askonab³onkowa) s¹ charakterystyczne dla
nastêpstw oddzia³ywania na b³onê luzow¹ jamy nosowej
czynników dra¿ni¹cych i toksycznych. Zmiany w badaniu cytologicznym komórek nab³onkowych sugeruj¹, ¿e
objawy kliniczne ze strony b³ony luzowej nosa wystêpuj¹ce u badanych pracowników s¹ spowodowane dzia³aniem dra¿ni¹cym lub toksycznym substancji obecnych we
wdychanych drobinach tytoniu.
Podsumowuj¹c nasze badania stwierdzamy, ¿e przewlek³a ekspozycja na py³ tytoniowy nie wywo³uje czêstszej alergizacji na alergen tytoniu. Wród pracowników
zak³adów tytoniowych statystycznie znamiennie czêciej
ni¿ w grupie kontrolnej wystêpuj¹ przewlek³e lub nawracaj¹ce objawy ze strony jamy nosowej, jak czêste kichanie, wi¹d w jamie nosowej, zwiêkszenie wydzieliny. Przypuszczalnie nara¿enie na py³ tytoniowy wywo³ywa³ zmiany w obrazie cytologicznym b³ony luzowej nosa wskutek
dzia³ania dra¿ni¹cego lub toksycznego.
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