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Wobec obserwowanego na wiecie trendu narastania chorób
alergicznych, wraz z równoczesnym spadkiem liczby chorób
zakanych, prowadzone s¹ liczne badania nad wyjanieniem, czy
istnieje zwi¹zek miêdzy nimi, a jeli tak, to na czym on polega. Badania
te równoczenie maj¹ szansê przyczyniæ siê do dalszego pog³êbienia
wiedzy na temat etiopatogenezy chorób alergicznych, a poprzez to 
do poznania nowych metod prewencji. W niniejszej pracy
przedstawiono przegl¹d publikacji omawiaj¹cych znaczenie szeregu
drobnoustrojów w indukcji zaostrzeñ alergii, jak i w protekcji rozwoju
chorób alergicznych. Równoczenie uwzglêdniono rolê mikroflory
jelitowej w okresie noworodkowym na kszta³towanie fenotypu
atopowego. Poruszono znaczenie takich mikroorganizmów, jak: wirus
RSV, Rhinowirus, wirus odry, winki, WZW A, M. tuberculosis,
Mycoplasma, Chlamydia i inne. Ró¿norodnoæ wyników badañ nie
pozwala na jednoznaczne sformu³owanie wniosków, aczkolwiek
wydaje siê, ¿e ograniczenie kontaktu z pewnymi drobnoustrojami
mo¿e sprzyjaæ rozwojowi alergii.
Alergia Astma Immunologia, 2002, 8(2), 73-78

In the context of increasing frequency of allergic diseases around
the world and decrease of the occurrence of infectious diseases,
numerous studies on the possible correlation between these conditions
are conducted. These studies may improve our knowledge on the
ethiopathogenesis of allergic diseases, and thus enhance the
development of new preventive methods. In this paper we present
literature review on the role of numerous microorganisms on the
induction of allergy, and on the protection against the development of
allergy. The role of intestinal microflora on the formation of atopic
phenotype in the neonatal period has been described. We discuss the
importance of such microorganisms as: RSV virus, Rhinovirus, measles
virus, mumps virus, HbA, M. tuberculosis, Mycoplasma, Chlamydia
and others. Discrepancies in the results of studies do not allow for
unequivocal conclusions, however it seems that limiting contact with
some microorganisms may enhance the development of allergy.
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Na ca³ym wiecie, tak¿e i w Polsce, obserwuje siê
sta³¹ tendencjê do wzrostu zachorowañ na choroby alergiczne [1]. Zjawisku temu towarzyszy olbrzymie zró¿nicowanie wskaników chorobowoci stwierdzanych w ró¿nych krajach, z wyran¹ przewag¹ pañstw o wysokim
statusie ekonomicznym. Ró¿ne s¹ zapewne tego przyczyny; na przyk³ad, wg von Mutius, prawdopodobnie wynika
to z ró¿nej ekspozycji na infekcje uk³adu oddechowego,
ró¿nego stê¿enia zanieczyszczeñ wewn¹trz i zewn¹trzdomowych oraz zró¿nicowanej diety [2].
Ci¹gle wzrastaj¹ca czêstoæ schorzeñ alergicznych
jest jednym z powodów intensyfikacji badañ zmierzaj¹cych ku znalezieniu czynników sprawczych tego zjawiska. Wiadomo, i¿ w etiopatogenezie astmy podstawowe
znaczenie maj¹ czynniki genetyczne oraz szereg czynników rodowiskowych. Wzrastaj¹c¹ czêstoæ chorób alergicznych trudno wyjaniæ jednak¿e uwarunkowaniami
genetycznymi, st¹d wydaje siê, ¿e wyt³umaczenia nale¿y
szukaæ w czynnikach rodowiskowych [3].

W zwi¹zku z zaobserwowan¹ wzrastaj¹c¹ czêstoci¹
wistów u dzieci przedszkolnych, Kuehni sugeruje, ¿e prawdopodobnie czynniki nie zwi¹zane z atopi¹ wp³ywaj¹ na
zmieniaj¹c¹ siê epidemiologiê wistów u dzieci [4].
Do tej pory najwiêcej badañ powiêconych by³o ocenie wp³ywu zmian stê¿enia alergenów i czynników rodowiskowych, takich jak SO2, NO2 , dym tytoniowy, pestycydy, spaliny silników, na wzrost liczby zachorowañ na
choroby alergiczne.
Ostatnio coraz wiêksze znaczenie przywi¹zuje siê do
wp³ywu ró¿norakich drobnoustrojów na uk³ad odpornociowy, w tym na rozwój alergii. S¹ dane przemawiaj¹ce
za niekorzystnym wp³ywem drobnoustrojów na choroby
atopowe, ale pojawi³y siê tak¿e hipotezy wrêcz odwrotne. Dane statystyczne wykaza³y, ¿e wzrost czêstoci
wystêpowania chorób alergicznych przebiega równolegle do spadku liczby zachorowañ na choroby zakane i do
wprowadzenia na szerok¹ skalê programów szczepieñ.
Oczywicie, na zaobserwowane zjawisko mo¿e mieæ
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wp³yw wiele elementów, ale zapewne mo¿e byæ ono tak¿e punktem wyjcia do rozwa¿añ nad protekcyjnym wp³ywem zaka¿eñ na ryzyko powstania alergii.
Wirusy jako czynniki zaostrzaj¹ce przebieg chorób
alergicznych
Dobrze znanym jest fakt, ¿e zarówno infekcje wirusowe, jak i bakteryjne odgrywaj¹ wa¿n¹ i zró¿nicowan¹
rolê w patogenezie astmy. Mog¹ byæ odpowiedzialne za
epizody zaostrzeñ w przebiegu astmy u dzieci, b¹d nawet mog¹ prowokowaæ ujawnienie siê objawów astmy
zarówno u osób z atopi¹, jak i bez niej. Co wiêcej, powoduj¹ one przejciow¹ nadreaktywnoæ oskrzeli u osób nie
choruj¹cych na astmê. Mechanizm rozwoju infekcji wirusowej w uk³adzie oddechowym ca³y czas podlega
rozlicznym badaniom.
Wiadomo, ¿e wirus u pacjenta z astm¹ indukuje odpowied immunologiczn¹ zdominowan¹ przez cytokiny typu
Th2 (IL4, IL5). Powoduj¹ one pobudzenie, proliferacjê
i ró¿nicowanie eozynofilów. Dochodzi wówczas do zwiêkszenia produkcji IgE, cytokin i mediatorów prozapalnych
(GM-SCF, IL11, IL6, IL8, RANTES), upoledzenia funkcji i spadku liczby receptorów β-adrenergicznych oraz
uszkodzenia nab³onka oddechowego  w wyniku spadku
aktywnoci endopeptydaz inaktywuj¹cych neuropeptydy,
stê¿enia IgA, stê¿enia mediatorów protekcyjnych (takich
jak: czynnik relaksacyjny  EDRF  epithelium derived
relaxant factor, prostaglandyna E2 i I2), klirensu rzêskowego i wra¿liwoci neuronów. Zmniejszenie klirensu rzêskowego i z³uszczenie nab³onka daje w rezultacie wiêkszy dostêp alergenów do komórek prezentuj¹cych antygen, co w nastêpstwie zwiêksza prawdopodobieñstwo rozwoju zapalenia alergicznego.
Zaka¿enia RSV a astma
Wirusem o szczególnym powinowactwie do uk³adu
oddechowego jest wirus RS. Zaka¿enie nim powoduje
zapalenie b³ony luzowej, mog¹ce przetrwaæ nawet przez
6-7 tygodni. Zniszczony i obna¿ony nab³onek tworzy podatny grunt dla reinfekcji wirusowych, które, chocia¿ zwykle o przebiegu ³agodnym, mog¹ powodowaæ dusznoæ
w wyniku pobudzenia eksponowanych receptorów cholinergicznych. Niezale¿nie od mechanizmu (RSV, histamina, metacholina, inhalacje ozonu), zapalenie prowadzi do
rozlunienia wewn¹trzkomórkowych po³¹czeñ w nab³onku, które, nawet mimo braku znacz¹cej martwicy, prowadzi do zwiêkszonej penetracji antygenów i stymuluje receptory cholinergiczne, prowadz¹c do obturacji. Wg Mateos, RSV bronchiolitis jest istotnym czynnikiem ryzyka
rozwoju astmy niemowlêcej [5]. Ryzyko to wzrasta u dzieci
z dodatnim rodzinnym wywiadem atopowym. Stwierdzi³
on równie¿, ¿e powa¿ny przebieg RSV bronchiolitis wystêpuje u osób z atopi¹. Dobrze znanym jest fakt niekiedy
bardzo ciê¿kiego przebiegu zaka¿enia wirusem RS. Czynnikami ryzyka w takim przypadku s¹: wiek < 6 m.¿., wcze-

niactwo, wady serca i p³uc, refluks ¿o³¹dkowo-prze³ykowy i niedobory odpornoci. Trefny i wsp. [6] wskazuj¹,
¿e kolejnym czynnikiem ryzyka jest wywiad atopowy
w rodzinie, czego dowodem by³a wiêksza czêstoæ i czas
hospitalizacji z powodu zaka¿eñ RSV niemowl¹t obci¹¿onych rodzinnie atopi¹.
Zarówno Grunberg, jak i Openshaw i wsp. udowodnili, ¿e u pacjentów z astm¹ w trakcie infekcji RSV dochodzi do wzrostu ekspresji ICAM-1 (receptora dla RSV
i Rhinowirusa) [7,8]. W trakcie i po infekcji wirusowej
stwierdza siê tak¿e podwy¿szenie poziomu histaminy. Wiadomo, ¿e wirusy stymuluj¹ syntezê IgE zarówno u osób
zdrowych, jak i chorych z alergi¹, przy czym po infekcji,
u tych pierwszych ulegaj¹ one normalizacji, natomiast
u alergików  pozostaj¹ podwy¿szone. St¹d wysuniêto hipotezê, ¿e indukcja produkcji IgE przez wirusy mo¿e inicjowaæ choroby alergiczne u osób predysponowanych [9].
Analogicznie, uwa¿ano do niedawna za prawie pewne, ¿e zaka¿enie wirusami RSV sprzyjaj¹ rozwojowi astmy. Stwierdzono bowiem, ¿e u dzieci, które przeby³y wywo³ane przez RSV bronchiolitis, w przysz³oci czêciej
wystêpuj¹ wisty i nadreaktywnoæ oskrzeli, ani¿eli w grupie kontrolnej [10,11,12].
Wg Stein'a i wsp. tendencja ta utrzymuje siê do 11 r.¿.,
zanika jednak u 13-latków [13]. Stein i wsp. obj¹³ badaniami 888 dzieci z RSV bronchiolitis do 13 r.¿. i stwierdzili, ¿e w wieku 3-5 lat 69% ma astmê, w wieku 4-5 r.¿.
ju¿  55%, a w wieku 6-8 lat tylko 31%.
Kneyber i wsp. wykaza³, ¿e po przebytym zaka¿eniu
RSV, wisty s¹ czêste u dzieci do 5 r.¿., natomiast póniej
brak jest istotnych ró¿nic. St¹d sformu³owali oni hipotezê,
¿e jest ma³o prawdopodobne, aby RSV bronchiolitis by³o
czynnikiem ryzyka rozwoju astmy w póniejszym wieku [14].
Wg Platts-Mills zaka¿enie wirusem RSV w niemowlêctwie mo¿e indukowaæ bronchiolitis i nawracaj¹ce epizody wistów przez kolejne kilka lat [15]. Jakkolwiek
zwraca uwagê, ¿e w porównaniu z alergi¹ istotniejszymi
czynnikami ryzyka wyst¹pienia wspomnianych dolegliwoci s¹: palenie papierosów przez matkê i ma³e p³uca przy
urodzeniu. Równoczenie podkrela, ¿e w przeciwieñstwie
do RSV, rhinovirusy s¹ cile zwi¹zane z alergi¹.
Zaka¿enia uk³adu oddechowego o etiologii RSV u ma³ych dzieci s¹ bardzo czêste i mog¹ dotyczyæ nawet 80%
niemowl¹t [10,16]. Wydaje siê zatem, ¿e musz¹ istnieæ
jakie czynniki sprzyjaj¹ce, aby dosz³o do rozwoju bronchiolitis, a tym bardziej do ujawnienia siê objawów astmy. Nie wiadomo ostatecznie, czy wirus RSV mo¿e
u niektórych osób byæ odpowiedzialny za wywo³ywanie
astmy, czy te¿ okrelone w³aciwoci uk³adu immunologicznego sprzyjaj¹ czêstszym infekcjom z ich udzia³em,
a z drugiej zachorowaniu na astmê oskrzelow¹?
Pozostaje kontrowersyjne, czy wirusy indukuj¹ wyst¹pienie astmy oskrzelowej, czy raczej stymuluj¹ proces
w kierunku zapalenia alergicznego [17].
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Ferrari wykaza³, ¿e obci¹¿enie rodzinne atopi¹ jest
skojarzone z czêstszym wystêpowaniem powa¿nych infekcji uk³adu oddechowego [18]. Wykazano równie¿, ¿e
osobnicy z przewlek³ymi schorzeniami oskrzeli, w tym
z astm¹, s¹ bardzo podatni na zaka¿enia wirusami grypy,
paragrypy i RSV [19].
Aczkolwiek wiadomo, ¿e w przebiegu infekcji wirusowej dochodzi do nadreaktywnoci oskrzeli, to Kattan uwa¿a, i¿ wiêkszy wp³yw na ryzyko jej powstania ma nara¿enie na dym tytoniowy i rodzinne obci¹¿enie atopi¹ [20].
Wirusy jako czynniki prewencyjne w rozwoju astmy
Infekcje wirusowe mog¹ byæ czynnikiem prewencyjnym w rozwoju astmy [21]. Tak¹ hipotezê wysuniêto miêdzy innymi w oparciu o badania alergii w odniesieniu do
liczebnoci rodzin, co wi¹¿e siê z tzw. zachodnim stylem
¿ycia, w tym statusem socjo-ekonomicznym spo³eczeñstw. Istnieje wiele badañ, w których udowodniono,
¿e w mniej licznych rodzinach, co jest charakterystyczne
dla krajów zamo¿nych, czêstoæ wystêpowania chorób
alergicznych jest wiêksza [22,23,24,25,26]. Wychowywanie siê wród starszego rodzeñstwa bardziej zmniejsza ryzyko zachorowania ani¿eli posiadanie m³odszego rodzeñstwa. Strachan wysun¹³ hipotezê, ¿e dorastanie wród
starszego rodzeñstwa pogarsza warunki higieniczne
i sprzyja szerzeniu siê infekcji, które prowadz¹ do zmniejszenia ryzyka rozwoju alergii [24]. Teoretyczne wyjanienie tego zjawiska polega na tym, ¿e bakterie i wirusy stymuluj¹ ró¿nicowanie limfocytów T helper w kierunku podklasy Th1, co prowadzi do wytworzenia interferonu gamma, powoduj¹c jednoczenie supresjê podklasy Th2 i zahamowanie produkcji IgE [27]. Ta hipoteza znajduje wielu zwolenników.
Za wskanik wczesnego nara¿enia na zaka¿enia przyjmuje siê obecnie liczbê rodzeñstwa w rodzinie. Analogicznie do wyników pracy Strachan [24], badania przeprowadzone przez von Mutius wykaza³y, ¿e wiêksza liczba starszych dzieci w rodzinie zmniejsza ryzyko wystêpowania atopii [28]. Podobn¹ zale¿noæ stwierdzili Rona
i wsp. [29] w odniesieniu do astmy, a Strachan w stosunku do alergicznego nie¿ytu nosa [24].
Svanes i wsp. podaj¹, ¿e objawy atopii wród doros³ych s¹ rzadsze, jeli pochodz¹ oni z du¿ych rodzin, wychowywali siê wród licznego rodzeñstwa, dzielili z nimi
czêsto pos³anie, jak i przebywali w towarzystwie psów.
Wyniki badañ potwierdzaj¹ hipotezê, ¿e mikroorganizmy
maj¹ wp³yw na kszta³towanie uk³adu immunologicznego
w kierunku nieatopowym. Równoczenie Swans sugeruje, ¿e wczesne infekcje mog¹ wywieraæ efekt prewencyjny, jak i promocyjny w stosunku do atopii, zale¿nie od
rodzaju czynnika infekcyjnego, drogi zaka¿enia, jak i stanu ogólnego gospodarza [30]. Podkrela on jednak¿e, ¿e
silna predyspozycja genetyczna ma wiêksze znaczenie dla
ujawnienia alergii ni¿ czynniki rodowiskowe.
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Wg Bolte i wsp., u dzieci z ni¿szych klas socjalnych,
wzrastaj¹ca czêstoæ infekcji stymuluje wtórn¹ odpowied
immunologiczn¹ i chroni przed ciê¿kim przebiegiem infekcji uk³adu oddechowego [31].
Istotne znaczenie ma równie¿ okres ekspozycji na
drobnoustroje. Wg Kramer rozpoczêcie uczêszczania do
¿³obka przed 12 miesi¹cem ¿ycia, sprzyja wczesnym zaka¿eniom uk³adu oddechowego i w efekcie zmniejsza ryzyko ujawnienia chorób alergicznych u dzieci z rodzin ma³odzietnych, a pozostaje bez znamiennego wp³ywu na dzieci maj¹ce co najmniej dwójkê starszych braci i sióstr [32].
Podobne wnioski wysnuli Infante-Rivard i wsp. [33].
Dubus i wsp. potwierdzili, ¿e ryzyko alergii zmniejsza
siê, jeli dziecko uczêszcza³o do ¿³obka < 12 m.¿. i by³o
nara¿one na infekcje wirusowe w 1 r.¿. Szczególn¹ rolê
w protekcji przed atopi¹ odgrywa prawdopodobnie wirus
winki i hepatitis A. Wirusy wydaj¹ siê modulowaæ przetrwa³y stan atopowy i w zale¿noci od swojej natury i okolicznoci wystêpowania, mog¹ indukowaæ uczulenie lub
odwrotnie chroniæ przed atopi¹, poprzez stymulacjê limfocytów w kierunku Th1 [34]. Podobne wyniki badañ
uzyskali Haby i wsp. stwierdzaj¹c, ¿e dzieci uczêszczaj¹ce do ¿³obka przed 2 r.¿. maj¹ mniejsze ryzyko ujawnienia siê atopii w wieku póniejszym, jednak¿e nie uda³o mu
siê togo wyt³umaczyæ ¿adn¹ ze znanych hipotez, tj. wiêksz¹ ekspozycj¹ na infekcje w ¿³obku, ani mniejszym nara¿eniem na alergeny wewn¹trzdomowe [35].
Podobne wnioski wysnuli Nystad i wsp., stwierdzaj¹c
mniejsze ryzyko zaostrzeñ astmy u dzieci w wieku szkolnym, jeli w ci¹gu pierwszych 3 lat ¿ycia chorowali na
nawracaj¹ce infekcje [36]. Hipotezê zgodn¹ z badaniami
Nystad wysunêli równie¿ Mutius i wsp. [37]. Wyniki jej
pracy wskazuj¹, ¿e wród dzieci z astm¹, liczba epizodów
gor¹czki i antybiotykoterapii w okresie wczesnego dzieciñstwa s¹ odwrotnie proporcjonalnie skorelowane z czêstoci¹ atopii, mierzon¹ wynikami punktowych testów
skórnych, poziomem IgE i nadreaktywnoci¹ oskrzeli
w okresie szkolnym. Ponadto udowodnili, ¿e dzieci z astm¹ i nawracaj¹cymi infekcjami w okresie wczesnego
dzieciñstwa maj¹ mniejsze ryzyko bycia symptomatycznymi w okresie szkolnym.
Stwierdzono, ¿e postêpowanie ju¿ we wczesnym okresie ¿ycia noworodka, co ma zwi¹zek z okrelon¹ ekspozycj¹ na mikroorganizmy, mo¿e zmieniæ ryzyko rozwoju
atopii. Wyniki pracy Montgomery i wsp. by³y zgodne z hipotez¹, ¿e pierwsze prowokacje s¹ szczególnie istotne dla
rozwoju uk³adu immunologicznego noworodka [38]. Na
podstawie przeprowadzonych badañ okaza³o siê, ¿e atopia, mierzona obecnoci¹ kataru siennego, by³a czêstsza
w grupie osób, które pierwsz¹ noc po urodzeniu spêdzi³y
w towarzystwie tylko matki, ani¿eli wród tych, którzy
przebywali w zbiorowisku. Wiadomo, ¿e tu¿ po urodzeniu
rozpoczyna siê kolonizacja bakteriami przewodu pokarmowego noworodka. Flora bakteryjna obecna na b³onie
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luzowej jelit, o powierzchni 300 m2, kontaktuje siê z tkank¹ limfatyczn¹ przewodu pokarmowego (GALT) i stymuluje uk³ad immunologiczny. Prawid³owy sk³ad flory jelitowej mo¿e byæ zatem jednym z g³ównych czynników reguluj¹cych konwersjê odpowiedzi Th2, charakterystycznej dla
okresu noworodkowego, do odpowiedzi typu Th1.
Poprawiaj¹ce siê warunki higieniczne w krajach bogatych spowodowa³y zmiany we wczesnej ekspozycji na
drobnoustroje, czego efektem jest zmniejszenie czêstotliwoci zaka¿eñ i równoczesny wzrost ryzyka atopii. Rozwój higieny spowodowa³ równoczenie opónienie kolonizacji bakteryjnej przewodu pokarmowego przez bakterie Gram (-), co prawdopodobnie mo¿e byæ odpowiedzialne
za opónienie lub brak rozwoju tolerancji doustnej.
Kalliomaki i wsp. stwierdzili, ¿e wyst¹pienie atopii poprzedzaj¹ zmiany w sk³adzie mikroflory jelitowej noworodków. W zwi¹zku z tym sugeruj¹ oni zasadnicz¹ rolê
równowagi w obrêbie miejscowych bakterii jelitowych dla
ró¿nicowania uk³adu immunologicznego w kierunku nieatopowym [39]. Marticardi i wsp. podkrelaj¹, ¿e alergia
uk³adu oddechowego jest rzadsza wród ludzi eksponowanych na drobnoustroje przenoszone drog¹ pokarmow¹
i pochodz¹ce z ¿ywnoci. Higiena i sterylna dieta mog¹
u³atwiaæ rozwój atopii poprzez wp³yw na zaburzenie równowagi miêdzy komensalami a patogenami, które stymuluj¹ uk³ad limfatyczny zwi¹zany z jelitem [40].
Zaobserwowan¹ wzrastaj¹c¹ czêstoæ astmy wród
ludnoci krajów bogatych próbuje siê t³umaczyæ miêdzy
innymi zmniejszaj¹c¹ siê czêstoci¹ infekcji i zmianami
w diecie. Seaton i Devereux stwierdzili jednak¿e, ¿e im
wiêcej przebytych infekcji, tym wiêksze prawdopodobieñstwo rozwoju astmy, chocia¿ winka pe³ni³a umiarkowan¹ rolê protekcyjn¹. Odnonie diety, stwierdzili oni, ¿e ryzyko nadreaktywnoci oskrzeli wzrasta³o 7-krotnie u osób
z niskim spo¿yciem witaminy C, z kolei niskie spo¿ycie
nasyconych kwasów t³uszczowych powodowa³o 10-krotnie wiêksz¹ protekcjê. St¹d Seaton i Devereux podkrelaj¹ dodatkowo koniecznoæ oceny diety kobiety ciê¿arnej i jej dziecka, celem zmniejszenia ryzyka rozwoju alergii [41].
Inne drobnoustroje a astma
Wp³yw infekcji na zachorowalnoæ na astmê jest
obecnie przedmiotem wielu badañ naukowych. Dane epidemiologiczne wkazuj¹ jednak, ¿e problem jest z³o¿ony,
zale¿ny równie¿ od rodzaju drobnoustroju. I tak Calvani
i wsp. podaj¹, ¿e u dzieci, które przeby³y zaka¿enie EBV
w 1 r.¿. rzadziej mo¿na stwierdziæ wysoki poziom IgE [42].
Wg Nuhoglu i wsp. infekcje paciorkowcowe mog¹
byæ czynnikami zmniejszaj¹cymi ryzyko wystêpowania zaostrzeñ astmy w dzieciñstwie [43].
Niektórzy sugeruj¹, ¿e przebycie w dzieciñstwie odry,
b¹d grulicy zmniejsza ryzyko zachorowania na schorzenie atopowe [44,45,46].

Po fali badañ wykazuj¹cych korzystny wp³yw przechorowania odry na zmniejszenie siê ryzyka rozwoju atopii [44,47,48], kolejne badania [49,50] pozwoli³y na stwierdzenie, ¿e przechorowanie odry sprzyja atopii. Podwa¿y³o to argumenty zwolenników zaprzestania szczepieñ przeciwko odrze jako jednej z metod walki z epidemi¹ chorób
alergicznych.
Z kolei badania epidemiologiczne sugeruj¹, ¿e pewne
infekcje wirusowe, jak równie¿ ekspozycja na Mycobacterium tuberculosis  drobnoustrój silnie stymuluj¹cy odpowied zwi¹zan¹ z limfocytami pomocniczymi Th1, we
wczesnym okresie ¿ycia, mo¿e, przynajmniej w pewnej
mierze chroniæ przed rozwojem chorób atopowych. Hertzen i wsp. wykazali, ¿e zaka¿enie M.tuberculosis w dzieciñstwie zmniejsza ryzyko rozwoju astmy i chorób alergicznych u doros³ych kobiet w przeciwieñstwie do mê¿czyzn [46]. Z kolei Shirakawa i wsp. stwierdzili, ¿e wielkoæ odczynu tuberkulinowego koreluje odwrotnie proporcjonalnie z czêstoci¹ wystêpowania astmy oskrzelowej, atopowego zapalenia skóry, alergicznego nie¿ytu nosa,
a tak¿e z poziomem IgE, IL-4, IL-13 [45]. Odmiennego
zdania s¹ Strannegard i wsp. [51]. Podobnie Yilmaz i wsp.
nie znaleli zwi¹zku miêdzy odczynem tuberkulinowym
a atopi¹ u dzieci szczepionych BCG [52].
Drobnoustrojami o nieustalonej roli w astmie jest Chlamydia pneumoniae i Mycoplasma pneumoniae. Badania Freymutha i wsp. wykaza³y, ¿e u dzieci z astm¹ do
5 r.¿. dominuj¹ zaka¿enia wirusowe, zaka¿enia chlamydi¹ stwierdza siê u 4,5%, a Mycoplasm¹ u 2,2% badanych [53]. Aczkolwiek nie ma danych na potwierdzenie
hipotezy, ¿e zaka¿enie Mycoplasma pneumoniae wywo³uje astmê oskrzelow¹, to Gil i wsp. wykazali zwi¹zek
miêdzy zaostrzeniem astmy a wie¿ym zaka¿eniem Mycoplasma u 5-25% chorych [54]. Wg Hahn i Donald'a
zaka¿enie Chlamydia pneumoniae mo¿e byæ czynnikiem
inicjuj¹cym, zaostrzaj¹cym i podtrzymuj¹cym zapalenie
alergiczne w astmie [55]. S¹ doniesienia przedstawiaj¹ce
wp³yw leczenia makrolidami na objawy astmy oskrzelowej u osób z potwierdzonym serologicznie zaka¿eniem
chlamydiowym. I tak Emre i wsp. uzyskali poprawê kliniczn¹ u 9 z 12 badanych dzieci [56]. Wydaje siê jednak,
¿e Chlamydia pneumoniae jest przede wszystkim istotnym czynnikiem wywo³uj¹cym i podtrzymuj¹cym zapalenie w astmie wieku póniejszego [55]. Milles i wsp. wysun¹li hipotezê, ¿e zaka¿enie Chlamydi¹ P. nie odgrywa
roli w rozwoju astmy u dzieci, ale mo¿e mieæ znaczenie
w prowokowaniu zaostrzeñ [57].
Wiele badañ wskazuje, ¿e brak wczesnej ekspozycji na
choroby zakane, w tym winkê, mo¿e w efekcie powodowaæ wzrastaj¹ce ryzyko rozwoju chorób atopowych.
Z kolei Bodner podaje, ¿e wiatrówka, winka, ró¿yczka zwiêkszaj¹ prawdopodobieñstwo zachorowania na
katar sienny i AZS, mimo, ¿e czêstoæ wystêpowania
schorzeñ by³a ujemnie skorelowana z liczb¹ rodzeñstwa
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[47]. Póniejsze badania wykaza³y, ¿e infekcje przebyte
w dzieciñstwie nie maj¹ zwi¹zku z rozwojem astmy u doros³ych, jakkolwiek przebycie winki we wczesnym dzieciñstwie, jak i wielkoæ rodziny mog¹ byæ zwi¹zane z ni¿szym ryzykiem rozwoju astmy u doros³ych [58]. Wg Paunio i wsp. winka i atopia wystêpuj¹ znacznie czêciej
razem ni¿ by siê spodziewano, co nie potwierdza hipotezy, ¿e przebycie winki pe³ni rolê ochronn¹ w stosunku do
chorób atopowych [49]. Z kolei Matricardi i wsp. stwierdzili mniejsz¹ czêstoæ wyników seropozytywnych w kierunku zaka¿enia Helicobacter pylori, Toxoplasma gondii i Hepatitis A virus u dzieci atopowych, natomiast czêciej u pacjentów nieatopowych [40].
Kolejnym patogenem mog¹cym mieæ zwi¹zek z astm¹ jest Bordetella pertusis. Bodner i wsp. podaj¹, ¿e
przebycie krztuca zwiêksza ryzyko zachorowania na
astmê [58]. Wykazano, ¿e uodparnianie przeciwko krztucowi zarówno szczepionkami klasycznymi, jak i acelularnymi nie mia³o znaczenia dla rozwoju alergii, jednak¿e
zaobserwowano zwiêkszone ryzyko wyst¹pienia objawów
astmy z 9% do 19% po przechorowaniu krztuca [59].
Kolejnym patogenem, któremu przypisuje siê funkcjê
prewencyjn¹ w stosunku do alergii jest Schistosoma.
Wiadomo, ¿e w krajach rozwijaj¹cych siê infekcje Schistosoma s¹ czêste, natomiast alergia jest rzadko. Rolê supresyjn¹ wobec atopii mo¿e pe³niæ interleukina 10 [61,62].
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bezporedniego wp³ywu szczepionek na manifestacjê atopii, ale z pewnoci¹ nale¿y zwróciæ uwagê na konsekwencje pewnych szczepieñ. Z drugiej strony, wiedz¹c o tym,
¿e czêæ infekcji pe³ni rolê obronn¹ (np. WZW A, winka), mo¿na by przypuszczaæ, ¿e szczepienia mog¹ byæ
odpowiedzialne za wzrost ryzyka atopii [60].
Podsumowanie

Te kontrowersyjne opinie wymagaj¹ dalszej weryfikacji. Wg Alm i wsp. wzrastaj¹ca czêstoæ alergii mo¿e
wynikaæ ze zmian w zakresie infekcji, programów szczepieñ oraz sk³adu mikroflory jelitowej. Zauwa¿yli oni, ¿e
wród ludzi, którzy ¿yj¹ w zgodzie z teori¹ antropozofii, tj.
restrykcyjnie stosuj¹ antybiotyki, ma³o siê szczepi¹, istotnym sk³adnikiem diety jest Lactobacillus, rzadziej wystêpuje atopia [63].
Z kolei Kilpelainen i wsp. stwierdzaj¹, ¿e rodowisko
wiejskie pe³ni rolê ochronn¹ w stosunku do pewnych chorób alergicznych, niezale¿nie do wielkoci rodziny. Wyjania to wp³ywem czynników rodowiskowych, takich jak
Mycobacteria czy Actinomycetes na faworyzowanie fenotypu nieatopowego [64].
Bior¹c pod uwagê wyniki rozlicznych publikacji mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e aby unikn¹æ alergii,
szczególnie, jeli istnieje obci¹¿enie genetyczne, nale¿y
zamieszkaæ na wsi i ¿yæ w zgodzie z natur¹, aczkolwiek
czy naprawdê tak jest, poka¿¹ dalsze badania.
Szczepienia ochronne a alergia
Du¿¹ nadziej¹ napawa fakt, ¿e choæ wzrasta liczba
Wobec hipotezy o odwrotnie proporcjonalnej zale¿no- chorych ze schorzeniami alergicznymi, to badania prowaci miêdzy zaka¿eniami a alergi¹, istotnym jest okrelenie dzone na ca³ym wiecie nie tylko pozwol¹ okreliæ przyroli szczepieñ ochronnych w rozwoju alergii. Pershagen czyny tego stanu, ale tak¿e mog¹ pomóc w okreleniu
podaje, ¿e na razie jest zbyt ma³o danych na ustalenie nowych metod prewencji.
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