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W ostatnich latach pojawi³y siê prace, które pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e
rola dymu tytoniowego w patogenezie chorób uk³adu oddechowego
mo¿e byæ bardziej z³o¿ona ni¿ do niedawna przypuszczano. Zwrócono
uwagê, ¿e tytoñ mo¿e pe³niæ rolê alergenu, poniewa¿ posiada zdolnoæ
do indukcji wytwarzania swoistych przeciwcia³ klasy IgE.
Celem pracy by³a ocena czêstoci wystêpowania uczulenia na
tytoñ u chorych na astmê oskrzelow¹, alergiczny nie¿yt nosa oraz
POChP. Badaniem objêto 70 osób atopowych, w tym 34 chorych na
atopow¹ astmê oskrzelow¹, 46 osób chorych na alergiczny nie¿yt
b³ony luzowej nosa oraz 30 osób nieatopowych, w tym 20 chorych
na POChP i 10 zdrowych ochotników. U badanych analizowano palenie
tytoniu obecnie i w przesz³oci, bierne nara¿enie na dzia³ania dymu
tytoniowego, tolerancjê dymu tytoniowego. U wszystkich wykonano
testy skórne oraz oznaczono w surowicy stê¿enie ca³kowitej IgE oraz
swoistych IgE dla alergenów tytoniu metod¹ fluoroimmunoenzymatyczn¹.
W grupie osób atopowych u 12 chorych (17%) stwierdzono
obecnoæ w surowicy swoistych IgE dla alergenów tytoniu w klasach
od 1 do 3. Przeciwcia³a te czêciej stwierdzano u chorych na atopow¹
astmê oskrzelow¹ ni¿ alergiczny nie¿yt nosa. W grupie osób
nieatopowych u ¿adnej nie stwierdzono sIgE dla alergenów tytoniu.
Chorzy, u których stwierdzono obecnoæ swoistych IgE dla tytoniu
wykazywali gorsz¹ tolerancjê dymu tytoniowego, mimo podobnej
ekspozycji na palenie tytoniu w porównaniu z osobami z grupy bez sIgE.
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Recent years have shown that tobacco can play the role of allergen,
due to its ability to induce specific IgE in serum. The aim of the study
was to evaluate the prevalence of sensitization to tobacco in patients
suffering from asthma, and allergic rhinitis comparing with patients
with COPD and healthy controls.
The study was carried out in 100 subjects divided into 2 groups:
I group (n = 70) atopic adults, 34 patients with atopic asthma and 46
patients with seasonal or perennial rhinitis, II group (n = 30) nonatopic
adults, 20 patients with COPD and 10 healthy controls.
Skin prick tests and total IgE and specific IgE (sIgE) to tobacco
leaf using fluoroimmunoenzymatic method were peformed on all
patients. Among all patients passive and active smoking, tolerance to
tobacco smoke and other sensitization were analyzed.
In group I in 12 subjects (17%) positive sIgE to tobacco in serum
occured between first and third class. Sensitization to tobacco in
examined group occured more frequently in asthma than in rhinitis
patients. In group II (nonatopic adults) negative sIgE to tobacco was
observed in all subjects.
Patients sensitizated to tobacco were characterized with worse
tolerance for tobacco smoke while the exposure to smoking was
comparable in both sensitizated and non-sensitizated groups.
Alergia Astma Immunologia, 2002, 7(1), 55-60
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Palenie tytoniu jest istotnym problemem spo³ecznym
w Polsce. Dotyczy 47% mê¿czyzn oraz 23% kobiet
w wieku powy¿ej 16 lat. Problem ten dotyczy równie¿
dzieci. Szacuje siê, ¿e dzieci w Polsce wypalaj¹ rocznie
od 3 do 4 mld sztuk papierosów. Codziennie zaczyna paliæ
oko³o 500 nieletnich ch³opców i dziewcz¹t. Palenie tytoniu jest najwa¿niejsz¹ przyczyn¹ przedwczesnej umieralnoci w naszym kraju, g³ównie w wyniku chorób uk³adu
oddechowego oraz uk³adu kr¹¿enia. Negatywne skutki tego
na³ogu nie s¹ ograniczone jedynie do samych palaczy. Ba-

dania statystyczne wykazuj¹, ¿e bierne nara¿enie na dzia³anie dymu tytoniowego równie¿ podnosi ryzyko wyst¹pienia raka p³uc i chorób serca u osób niepal¹cych [2,12].
Szkodliwoæ palenia tytoniu rozpatrywana jest g³ównie w kontekcie bezporedniego toksycznego dzia³ania
sk³adników dymu tytoniowego. Dym tytoniowy sk³ada siê
z prawie 4000 zwi¹zków chemicznych, z tego ponad 40
to substancje rakotwórcze. Niektóre z nich, np. fenole,
czy cia³a smo³owate dzia³aj¹ bezporednio uszkadzaj¹co
na nab³onek rzêskowy dróg oddechowych [13].
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Palenie tytoniu jest g³ównym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka p³uc oraz przewlek³¹ obturacyjn¹
chorob¹ p³uc (POChP) [7,39]. Sprzyja równie¿ rozwojowi chorób alergicznych, w tym astmy oskrzelowej. Na
dzieñ dzisiejszy nie s¹ poznane dostatecznie mechanizmy
szkodliwoci palenia tytoniu w astmie oskrzelowej. Dym
tytoniowy postrzegany jest jako czynnik nieswoisty, adjuwant, który u³atwia rozwój choroby, natomiast nie jest
czynnikiem sprawczym schorzenia [16,24]. W ostatnich
latach pojawi³y siê jednak prace, które pozwalaj¹ s¹dziæ,
¿e rola dymu tytoniowego w patogenezie chorób uk³adu
oddechowego mo¿e byæ bardziej z³o¿ona ni¿ do niedawna
przypuszczano. Zwrócono uwagê, ¿e tytoñ mo¿e pe³niæ
rolê alergenu, poniewa¿ posiada zdolnoæ do indukcji wytwarzania swoistych przeciwcia³ IgE [25].
Dlatego te¿ celem pracy by³a ocena czêstoci wystêpowania uczulenia na tytoñ u chorych na astmê oskrzelow¹, nie¿yt nosa i POChP.
PACJENCI I METODY
Badanie przeprowadzono losowo wród pacjentów,
zg³aszaj¹cych siê do Poradni, którzy wyrazili zgodê na
wy¿ej wymienione badanie oraz wród zdrowych ochotników. Badaniem objêto 100 osób, które podzielono na
2 grupy: Grupê I stanowi³y osoby atopowe (n=70), (40 kobiet, 30 mê¿czyzn) w wieku rednio 31 (SD ± 13) lat,

w tym 34 chorych na atopow¹ astmê oskrzelow¹ oraz 46
chorych na alergiczny nie¿yt b³ony luzowej nosa (23 
nie¿yt ca³oroczny, 13  nie¿yt sezonowy). Grupê II stanowi³y osoby nieatopowe (n=30) (16 kobiet, 14 mê¿czyzn)
w wieku rednio 44 (SD ± 18) lat, w tym 20 chorych na
POChP oraz 10 zdrowych ochotników.
G³ównym kryterium podzia³u na grupê atopow¹ i nieatopow¹ by³y wyniki testów skórnych metod¹ punktow¹
z podstawowymi alergenami inhalacyjnymi oraz ca³kowite stê¿enie IgE w surowicy. Kwalifikacjê do poszczególnych grup chorobowych przeprowadzono na podstawie
badania klinicznego (podmiotowego i przedmiotowego),
testów alergologicznych i badania spirometrycznego.
W celu usystematyzowania danych opracowano szczegó³ow¹ ankietê wywiadu medycznego. Wród badanych
analizowano palenie tytoniu obecnie i w przesz³oci, bierne nara¿enie na dzia³anie dymu tytoniowego, tolerancjê
dymu tytoniowego, uczulenia na alergeny ca³oroczne i sezonowe, ze szczególnym uwzglêdnieniem roztoczy kurzu
domowego i py³ków chwastów (bylicy).
U wszystkich chorych wykonano testy skórne metod¹
nak³ucia naskórka (Allergopharma, Niemcy) z alergenami
inhalacyjnymi, u czêci równie¿ z alergenami pokarmowymi. U wszystkich oznaczano w surowicy ca³kowite stê¿enie IgE oraz swoiste IgE (sIgE) dla alergenów tytoniu (tobacco leaf) metod¹ fluoroimmunoenzymatyczn¹ (FEIA),
przy u¿yciu aparatu UniCAP (Pharmacia, Szwecja).

Tabela I. Charakterystyka podgrupy 1  sIgE tytoñ (+)
Wiek p³eæ choroba palenie palenie tolerancja tIgE sIgE klasa
(lat)
czynne bierne
dymu (kU/l) (kU/l) sIgE
(tytoñ) (tytoñ)
40
48
21

M
K
M

astma
astma
astma

nie
nie
tak

nie
tak
tak

z³a
z³a
z³a

516
424
106

5,5
2,6
1,5

3
2
2

18

M

astma

nie

tak

d.dobra

1368

1,3

2

40

K

astma

nie

nie

z³a

905

1,2

2

21

K

astma

nie

nie

z³a

101

0,9

2

18
39

M nie¿yt nosa nie
M
astma
nie

tak
tak

d.dobra
z³a

152
936

0,8
0,75

2
2

18

M

tak

nie

d.dobra

116

0,51

1

24

M nie¿yt nosa tak

nie

z³a

147

0,9

2

36
47

K
astma
nie
K nie¿yt nosa nie

tak
nie

z³a
z³a

1316
546

0,7
6,2

1
3

astma

inne uczulenia

dolegliwoci
ca³oroczne

py³ki chwastów (bylicy), kwiatów
roztocza, py³ki drzew, traw
sierci, py³ki drzew, traw, kwiatów,
chwastów (bylicy)
roztocza, py³ki chwastów (bylicy),
drzew, traw
py³ki chwastów (bylicy), drzew,
traw, kwiatów
py³ki chwastów (bylicy), drzew,
traw, kwiatów
nie stwierdzono
roztocza, py³ki chwastów (bylicy),
drzew, traw
plenie, sierci, py³ki traw,
chwastów (bylicy)
sierci, py³ki traw, kwiatów,
chwastów (bylicy)
py³ki kwiatów, alergeny pokarmowe
Py³ki chwastów (bylicy), plenie

tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
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WYNIKI

nara¿enie na dzia³anie dymu tytoniowego (50%), 9 osób
z³¹ tolerancjê dymu tytoniowego (³zawienie oczu i/lub kaW grupie I (atopowa) u 12 chorych (17%) stwierdzo- szel i/lub dusznoæ podczas przebywania w zadymionym
no w surowicy obecnoæ sIgE dla alergenów tytoniu pomieszczeniu) (75%). W podgrupie 2  11 osób pali³o
w klasach od 1 do 3 (klasa 1-2 osoby, klasa 2-8 osób, tytoñ (19%), 31 osób by³o nara¿onych na palenie bierne
klasa 3-2 osoby). W grupie II (nieatopowa) nie stwier- (53%), natomiast 29 osób wykazywa³o z³¹ tolerancjê dymu
dzono obecnoci sIgE dla alergenów tytoniu w surowicy. tytoniowego (50%) [ryc.4].
Grupê I podzielono na 2 podgrupy: podgrupê 1 (n =
12), z obecnymi przeciwcia³ami sIgE dla alergenów tyto- DYSKUSJA
niu oraz podgrupê 2 (n = 58), bez obecnoci sIgE dla alergenów tytoniu. Obie podgrupy porównano ze sob¹.
Tytoñ jest rolin¹ nale¿¹c¹ do rodzaju Nicotiana z roCharakterystykê podgrupy 1 przedstawia rycina 1 i ta- dziny psionkowatych (do rodziny tej nale¿y m.in. ziemniak i pomidor). Jest to rolina jednoroczna o wysokoci
bela I.
W podgrupie 1 znajdowa³o siê 9 chorych na astmê 0,3-2,5 m. Do Europy zosta³a przywieziona z Ameryki
oskrzelow¹ (75%) oraz 3 chorych na ca³oroczny nie¿yt b³ony Po³udniowej w XVI wieku, gdzie rozpowszechni³a siê poluzowej nosa (25%), w podgrupie 2  25 chorych na ast- cz¹tkowo jako rolina ozdobna i lecznicza, wkrótce jedmê (43%) oraz 33 chorych na nie¿yt nosa (57%) [ryc.2]. nak sta³a siê rolin¹ przemys³ow¹. Suszone licie tytoniu,
zawieraj¹ce nikotynê, wykorzystywane s¹ do produkcji
W podgrupie 1  w 3 przypadkach stwierdzono uczuwyrobów tytoniowych tj. papierosów, cygar, tytoniu fajlenie na roztocza kurzu domowego (25%), w 9 przypadkowego, tabaki [13]. Stosowanie u¿ywek, w tym tytoniu,
kach uczulenie na chwasty (75%). W podgrupie 2 u 18
sta³o siê szczególnie powszechne w drugiej po³owie XX
chorych stwierdzono obecnoæ uczulenia na roztocza
wieku. W istotny sposób wp³ynê³o to na stan zdrowia spo(31%), u 17 uczulenie na chwasty (29%) [ryc.3].
³eczeñstwa [12]. Sk³adniki dymu tytoniowego wykazuj¹
W podgrupie 1  3 osoby deklarowa³y czynne palenie dzia³anie rakotwórcze i toksyczne. Wywieraj¹ one rówtytoniu (< 10 papierosów dziennie) (25%), 6 osób bierne nie¿ istotny, wielokierunkowy wp³yw na uk³ad immunolo30
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giczny. Substancje zawarte w dymie tytoniowym silnie
wp³ywaj¹ na aktywacjê i migracjê makrofagów p³ucnych
[11]. Cytokiny uwalniane z makrofagów (zw³aszcza
TNF-α i IL-8), poprzez zwiêkszenie ekspresji cz¹steczek
adhezyjnych na komórkach ródb³onka p³ucnych naczyñ
w³osowatych, dzia³aj¹ chemotaktycznie na granulocyty
obojêtnoch³onne [3,6,37]. Dodatkowo, rodniki tlenowe
zawarte w dymie tytoniowym pogarszaj¹ w³aciwoci
reologiczne granulocytów (usztywnienie b³ony komórkowej), co sprzyja sekwestracji tych komórek w ³o¿ysku
p³ucnych naczyñ w³osowatych [21]. Palenie tytoniu powoduje dziesiêciokrotne zwiêkszenie liczby granulocytów
w p³ucach [39]. Zatrzymane w ³o¿ysku p³ucnym granulocyty migruj¹ pod wp³ywem dzia³ania cytokin i adhezyn do
tkanki ródmi¹¿szowej i wiat³a pêcherzyków p³ucnych.
Tam uwalniaj¹ szereg mediatorów reakcji zapalnej, enzymów proteolitycznych, co prowadzi do uszkodzenia nab³onka oskrzelowego, zniszczenia elementów sprê¿ystych
p³uc, przerostu gruczo³ów luzowych, przebudowy drzewa oskrzelowego. Wdychany do p³uc dym tytoniowy zapocz¹tkowuje skomplikowany ³añcuch reakcji, prowadz¹cych do naruszenia równowagi miêdzy proteazami i antyproteazami. Zmniejsza aktywnoæ α1-antytrypsyny
prawdopodobnie w mechanizmie unieczynniania jej przez
utleniacze zawarte w dymie i uwalniane pod wp³ywem dymu
z makrofagów. Wy¿ej wymienione przemiany przyczyniaj¹
siê do rozwoju przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc [39].
U palaczy tytoniu w materiale z p³ukania oskrzelowopêcherzykowego (BAL) stwierdza siê zwiêkszon¹ ogóln¹ liczbê komórek, w szczególnoci granulocytów obojêtnoch³onnych oraz komórek nab³onka [23,31]. Badacze
amerykañscy wykazali na modelu eksperymentalnym
myszy, ¿e ekspozycja na dym tytoniowy powoduje w materiale z BAL wzrost liczby eozynofilów, wzrost stê¿enia
IgE i IgG1 oraz Th2 cytokin, g³ównie IL-4 i IL-10 [34].
Wykazano równie¿, ¿e limfocyty T poddane dzia³aniu nikotyny wykazuj¹ nadmierne wydzielanie cytokin: IL-2,
IL-4, IL-10, INF-γ [29]. Ponadto ekstrakt wodny tytoniu
stymuluje aktywacjê komplementu, za co odpowiedzialna
jest cz¹steczka o du¿ej masie cz¹steczkowej (> 400 kDa)
zawieraj¹ca polifenol [4]. Badacze japoñscy analizuj¹c
grupê chorych na eozynofilowe zapalenie p³uc wywnioskowali, ¿e wyst¹pienie tej jednostki chorobowej wi¹¿e
siê cile z krótkotrwa³ym, ale intensywnym epizodem palenia tytoniu [35]. U palaczy tytoniu obserwuje siê wy¿sze stê¿enia IgE w surowicy w porównaniu z osobami
niepal¹cymi [14,22], jak równie¿ wy¿sze stê¿enia eozynofilowego bia³ka kationowego (ECP), uwalnianego przez
eozynofile [15]. Wykazano wiêksz¹ sk³onnoæ do dodatnich skórnych odczynów alergicznych u dzieci przebywaj¹cych w rodowisku osób pal¹cych w porównaniu
z dzieæmi przebywaj¹cymi w rodowisku osób niepal¹cych [32,38]. Istnieje wiele prac dowodz¹cych, ¿e ekspozycja na dym tytoniowy, zarówno pre- jak i postnatalna
sprzyja rozwojowi alergii i astmy oskrzelowej u dzieci

[5,8,9,18,33]. W ponad 200 badaniach na ca³ym wiecie
oceniono powi¹zanie pomiêdzy ekspozycj¹ na palenie przez
rodziców i objawami ze strony uk³adu oddechowego u dzieci, a wyniki, które uzyskano s¹ zaskakuj¹co zbie¿ne [26,27].
Wyniki tych prac wskazuj¹ na istotn¹ wartoæ prewencji
ekspozycji na dym tytoniowy w zapobieganiu powstawania wistów i astmy u dzieci [36].
Wydaje siê, ¿e alergia na tytoñ mo¿e byæ przyczyn¹
niektórych chorób alergicznych. Lee i wspó³pracownicy
wykazali zwi¹zek miêdzy uczuleniem na tytoñ a wyst¹pieniem ostrej pokrzywki uogólnionej [20]. Ortega i wspó³pracownicy opisali przypadek alergii zawodowej na tytoñ u pracownika plantacji tytoniowej, która manifestowa³a siê zapaleniem b³ony luzowej nosa i spojówek oraz
pokrzywk¹. W wywiadzie u chorego stwierdzono wystêpowanie sezonowego alergicznego nie¿ytu nosa i spojówek w wyniku uczulenia na py³ek bylicy oraz OAS (oral
allergy syndrom) po spo¿yciu awocado. Wykonano punktowe testy skórne ze wie¿ym liciem tytoniu oraz z ekstraktem suszonych lici, które wypad³y dodatnio. Przeprowadzono dospojówkowe próby prowokacyjne z wy¿ej
wymienionymi substancjami, które równie¿ wypad³y dodatnio. W surowicy wykryto obecnoæ swoistych IgE
(sIgE) dla alergenu tytoniowego (tobacco leaf) stosuj¹c
komercyjny test CAP. Wykonano jednoczenie test zahamowania CAP z u¿yciem tytoniu, bylicy, pomidora, ziemniaka, D. pteronyssinus, Alternaria. Jedynie ekstrakty
tytoniu i bylicy wyeliminowa³y sIgE z badanej surowicy,
co sugeruje istnienie wspólnych antygenowych epitopów
miêdzy tytoniem i bylic¹. Nie wykazano natomiast reaktywnoci krzy¿owej miêdzy rolinami nale¿¹cymi do tej
samej rodziny (tytoñ, pomidor, ziemniak) [25]. Dowiadczenia w³asne autorów potwierdzaj¹ podobny przypadek,
a mianowicie wyst¹pienie u m³odej kobiety obrzêku naczynioruchowego twarzy i b³on luzowych górnych dróg
oddechowych z ostr¹ dusznoci¹ wdechow¹ podczas pobytu na plantacji tytoniowej. U osoby tej w przeprowadzonym badaniu stwierdzono obecnoæ sIgE dla tytoniu
w klasie 2.
W badanym materiale sIgE dla alergenów tytoniu
wykryto w grupie chorych atopowych. Nie stwierdzono
wy¿ej wymienionych przeciwcia³ u chorych na POChP
oraz w grupie zdrowych ochotników, u których na podstawie testów skórnych oraz ca³kowitego stê¿enia IgE
w surowicy wykluczono atopiê. W grupie atopowej wyranie czêciej wykrywano sIgE dla tytoniu u chorych na
astmê oskrzelow¹ ni¿ u chorych na alergiczny nie¿yt b³ony luzowej nosa, pomimo, ¿e grupy te liczbowo by³y porównywalne (n=34, n=46). Interesuj¹cym jest, ¿e u 3 chorych na astmê oskrzelow¹ przewlek³¹ (dolegliwoci wystêpuj¹ przez ca³y rok) oraz u 1 chorego na ca³oroczny
nie¿yt nosa nie stwierdzono uczulenia na ¿adne inne alergeny ca³oroczne wziewne (roztocza, plenie, sieræ zwierz¹t) i pokarmowe, natomiast wykryto u nich obecnoæ
sIgE dla tytoniu. Jednoczenie stwierdzono w tej grupie
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alergiê sezonow¹ oraz podwy¿szone ca³kowite stê¿enie
IgE w surowicy. Mo¿e to sugerowaæ znaczenie uczulenia
na tytoñ w wyzwalaniu objawów chorobowych. Przeprowadzone badanie wskazuje na istnienie nadwra¿liwoci
na tytoñ. Okrelenie znaczenia klinicznego tej nadwra¿liwoci wymaga przeprowadzenia prób prowokacyjnych.
Niestety, na dzieñ dzisiejszy nie dysponujemy standaryzowanymi preparatami tytoniu do testów skórnych oraz do
prób prowokacyjnych. Swoiste IgE oznaczano za pomoc¹ wysokiej klasy standaryzowanych testów szweckiej
firmy Pharmacia, dostêpnych na naszym rynku od kilku
lat. Oznaczanie wykonano metod¹ fluoroimmunoenzymatyczn¹ (FEIA) przy u¿yciu aparatu UniCAP. Metoda ta
charakteryzuje siê du¿¹ czu³oci¹ (< 0,35 kU/l) oraz du¿¹
swoistoci¹ (powy¿ej 99%) [30]. Zakres pomiaru w tej
metodzie wynosi od 0,35 do100 kU/l [30]. W badaniu najczêciej uzyskiwano rednie stê¿enia sIgE (n = 8), rzadziej wysokie (n = 2) i niskie (n = 2).
W przeprowadzonym badaniu nadwra¿liwoæ na tytoñ najczêciej skojarzona by³a z nadwra¿liwoci¹ na bylicê (n=9). Zgodne jest to ze spostrze¿eniami Ortegi i wsp.,
którzy sugeruj¹ istnienie wspólnych epitopów dla danych
alergenów.
Zwraca uwagê wyranie z³a tolerancja dymu tytoniowego u osób ze stwierdzon¹ nadwra¿liwoci¹, która najczêciej przejawia³a siê objawami spojówkowymi (pieczenie, ³zawienie), napadami suchego kaszlu, w niektórych
przypadkach dusznoci¹, podczas przebywania w zadymionych pomieszczeniach. Palenie w grupie osób atopowych by³o zró¿nicowane, ale nie by³o w tej grupie na³ogowych palaczy tytoniu (wypalanie > 15 papierosów dzienPimiennictwo
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nie przez okres co najmniej 5 lat). W grupie chorych na
POChP wszyscy byli na³ogowymi palaczami tytoniu (spe³niali wy¿ej wymienione kryteria), jednoczenie deklarowali dobr¹ tolerancjê dymu tytoniowego, tj. nie wystêpowanie wy¿ej wymienionych objawów podczas przebywania w zadymionych pomieszczeniach.
Bior¹c pod uwagê, ¿e atopia dotyczy 30% spo³eczeñstwa i w ostatnich latach znacznie wzrasta zachorowalnoæ na choroby alergiczne [1,17], przy jednoczenie ci¹gle du¿ym spo¿yciu wyrobów tytoniowych, nale¿y przypuszczaæ, ¿e uczulenie na tytoñ mo¿e byæ czynnikiem etiopatologicznym niektórych chorób uk³adu oddechowego,
zw³aszcza astmy oskrzelowej. Przeprowadzone badanie
sygnalizuje istniej¹cy problem, natomiast ze wzglêdu na
liczebnoæ grupy nale¿y traktowaæ je jako badanie wstêpne
do ewentualnych dalszych badañ epidemiologicznych.
Reasumuj¹c, badanie nasze wykaza³o, ¿e tytoñ stymuluje wytwarzanie swoistych przeciwcia³ w klasie IgE.
Swoiste IgE dla alergenów tytoniu w badanej grupie czêciej stwierdzano u chorych na atopow¹ astmê oskrzelow¹ ni¿ alergiczny nie¿yt nosa. Zwraca uwagê gorsza tolerancja dymu tytoniowego u chorych atopowych, u których stwierdzono sIgE dla alergenów tytoniu, w stosunku
do chorych atopowych, u których nie stwierdzono takich
przeciwcia³, przy jednoczenie porównywalnej ekspozycji na palenie tytoniu w obu badanych grupach.
Badanie wykonano w ramach realizacji projektu badawczego nr 4P05D 070 18 finansowanego przez Komitet Badañ
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