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Panuje przekonanie, ¿e ostre infekcje wirusowe dróg oddechowych
powodowane s¹ przez „ch³ód”, a pocz¹tek infekcji uk³adu oddechowego
takiej, jak przeziêbienie czêsto uwarunkowany jest ostrym och³odzeniem
powierzchni cia³a, szczególnie zamoczeniem ubrania czy w³osów. Jednak¿e
badania eksperymentalne obejmuj¹ce donosowe wszczepianie wirusów
bêd¹cych przyczyn¹ przeziêbienia i nara¿enie na zimno nie wykaza³y ¿adne-
go wp³ywu ekspozycji na zimno na podatnoœæ na infekcje wirusowe. Aktu-
alnie opinie badaczy zaprzeczaj¹ istnieniu zale¿noœci przyczynowo-skutko-
wych miêdzy ostrym och³odzeniem powierzchni cia³a i przeziêbieniem. Pre-
zentowana praca proponuje hipotezê, ¿e ostre och³odzenie powierzchni
cia³a powoduje odruchowy skurcz naczyñ nosa i górnych dróg oddechowych,
co w konsekwencji mo¿e hamowaæ mechanizmy obronne dróg oddechowych
i powodowaæ pojawienie siê objawów przeziêbienia poprzez przejœcie podkli-
nicznie przebiegaj¹cej infekcji wirusowej w infekcjê objawow¹.
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There is a widely held belief that acute viral respiratory infections are
the result of a „chill” and that the onset of a respiratory infection such as the
common cold is often associated with acute cooling of the body surface,
especially as the result of wet clothes and hair. However, experiments invo-
lving inoculation of common cold viruses into the nose, and periods of cold
exposure, have failed to demonstrate any effect of cold exposure on suscep-
tibility to infection with common cold viruses. Present scientific opinion di-
smisses any cause-and-effect relationship between acute cooling of the body
surface and common cold. This review proposes a hypothesis; that acute
cooling of the body su, face causes reflex vasoconstriction in the nose and
upper airways, and that this vasoconstrictor response may inhibit respirato-
ry defence and cause the onset of common cold symptoms by converting an
asymptomatic subclinical viral infection into a symptomatic clinical infection.
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Wstêp
Ostre wirusowe infekcje górnych dróg oddechowych,

takie jak „przeziêbienie”, zwi¹zane s¹ z nara¿eniem na
zimno i st¹d byæ mo¿e nazywane s¹ w literaturze anglo-
jêzycznej common cold (zwyk³e och³odzenie), zawiera-
j¹ce odniesienie do zimna w samej definicji tej choroby.
Powszechnie uwa¿a siê, ¿e infekcje uk³adu oddechowe-
go s¹ wynikiem wych³odzenia organizmu, przeci¹gów
i przemoczenia, które to czynniki w jakiœ sposób „prze-
nikaj¹ do cia³a” powoduj¹c chorobê [1]. Czêsto mówi
siê, ¿e przeziêbienie pojawia siê po „wyjœciu na dwór z mo-
krymi w³osami” „przemoczeniu nóg” czy „z³apaniu przez
deszcz”.

W literaturze klinicznej ju¿ od trzystu lat wiele do-
niesieñ wskazywa³o, ¿e ostre och³odzenie powierzchni
cia³a powoduje pojawienie siê objawów infekcji górnych
dróg oddechowych, st¹d historycznie, ogólnie zaakcep-
towano fakt, ¿e ostre nara¿enie na zimno jest bezpoœred-
ni¹ przyczyn¹ powstania tych objawów [2,3].

Badania Mudd’a i Granta [4] wykaza³y, ¿e och³o-
dzenie powierzchni cia³a ochotników powodowa³o wy-
raŸne niedokrwienie i och³odzenie gard³a i migda³ków.
Przypuszczali oni, ¿e odruchowy skurcz naczyñ b³ony œlu-
zowej dróg oddechowych mo¿e zmniejszyæ odpornoœæ na
infekcje i sprzyjaæ bakteryjnym zaka¿eniom migda³ków.
Badania te przeprowadzone by³y w czasie, gdy odkrywano
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pierwsze wirusy. Kilka lat póŸniej (w 1965r.) Sir
Christopher Andrewes w swojej ksi¹¿ce „The common
cold” [5] g³osi³ tezê, ¿e utajone infekcje wirusowe mog¹
byæ w jakiœ sposób aktywowane po nara¿eniu cia³a na dzia-
³anie zimnej wody. To wyjaœnienie dla pojawiania siê ob-
jawów „przeziêbienia” w nastêpstwie nara¿enia na zimno
nie zosta³o od tego czasu w ¿aden sposób zweryfikowane.

Badania eksperymentalne obejmuj¹ce wszczepienie
do nosa ochotników wirusów wywo³uj¹cych przeziêbie-
nie i okresowe och³adzanie organizmu nie wykaza³y ¿ad-
nego wp³ywu nara¿enia na zimno na wzrost podatnoœci
na infekcje [6-8]. Nowoczesne podrêczniki wirusologii
[9] nie potwierdzaj¹ wystêpowania ¿adnych zale¿noœci
typu dawka-efekt miêdzy nara¿eniem na zimno a prze-
ziêbieniem i czêsto traktuj¹ tê teoriê jako b³êdn¹ wiedzê
ludow¹. Jednak¿e wiara, ¿e ostre oziêbienie cia³a w jakiœ
sposób przyspiesza powstanie „przeziêbienia” jest tak
szeroko rozpowszechniona i przetrwa³a, i¿ trudno jest ca³-
kowicie odrzuciæ tê tezê jako nie maj¹cej ¿adnej wartoœci.

Przeprowadzony w tym opracowaniu przegl¹d da-
nych literaturowych dotyczy ostrej ekspozycji cia³a na
zimno, lecz nie próbuje wyt³umaczyæ sezonowoœci wy-
stêpowania wirusowych infekcji górnych dróg oddecho-
wych. Nag³e ostre och³odzenie powierzchni cia³a czêsto
spowodowane jest przypadkowym przemoczeniem ubra-
nia zimn¹ wod¹, i mimo, i¿ fakt ten wi¹¿e siê u niektó-
rych osób z pojawieniem siê objawów „przeziêbienia”, nie
jest on brany pod uwagê przy wyjaœnieniu sezonowoœci
choroby. Pomimo, ¿e mo¿liwe jest wystrzeganie siê prze-
moczenia i och³odzenia cia³a, nie jest mo¿liwa ochrona
nosa przed dzia³aniem zimnego powietrza. Wyjaœnienie
sezonowoœci wystêpowania „przeziêbieñ” dyskutowane
jest w ostatnim przegl¹dzie danych literaturowych, w
których postawiono hipotezê, ¿e sezonowe nara¿enie na
zimne powietrze powoduje wzrost czêstoœci wystêpowa-
nia „przeziêbieñ” ze wzglêdu na och³odzenie b³ony œlu-
zowej nosa [10].

W prezentowanej pracy przedstawiono now¹ hipo-
tezê, która idzie œladem przemyœleñ prezentowanych
przez Mudd’a i Granta w 1919 oraz Andrewes’a w 1965
[4,5]. Oparta jest ona na za³o¿eniu, ¿e ostre och³odzenie
powierzchni cia³a powoduje odruchowy skurcz naczyñ
krwionoœnych górnych dróg oddechowych. Skurcz ten
hamuje miejscowe mechanizmy obronne dróg oddecho-
wych, co powoduje przejœcie infekcji podklinicznej
w pe³noobjawow¹.

Definicja „przeziêbienia”
„Przeziêbienie” nie oznacza jednej choroby, lecz sta-

nowi zespó³ podobnych objawów powodowanych przez
ponad dwieœcie ró¿nych serotypowo wirusów takich, jak
rynowirusy, koronawirusy, wirusy RS, wirusy grypy i pa-
ragrypy, adenowirusy i enterowirusy [11]. Johnson

i Holgate (1996) stwierdzili, ¿e termin „przeziêbienie”
oznacza powszechnie rozpoznawane krótkotrwa³e, doœæ
³agodnej ciê¿koœci zachorowania, w których g³ówne ob-
jawy dotycz¹ górnych dróg oddechowych, zaœ dominuj¹
objawy ze strony nosa. Objawy obejmuj¹ zwykle niektó-
re lub wszystkie z wymienionych: zatkanie nosa, kicha-
nie, zapalenie gard³a, podra¿nienie gard³a oraz niewiel-
kie podwy¿szenie ciep³oty cia³a. Definicja ta obejmuje
zatem wszystkie ostre infekcje wirusowe górnych dróg
oddechowych, przy czym nie jest mo¿liwe zidentyfiko-
wanie wirusa na podstawie samego badania klinicznego.
Równie¿ objawy ³agodnie przebiegaj¹cej grypy s¹ na tyle
podobne do ciê¿kiego „przeziêbienia”, ¿e zwykle nie jest
mo¿liwe odró¿nienie tych chorób bez izolacji wirusa bê-
d¹cego przyczyn¹ choroby.

Elementy sk³adowe hipotezy

Koncepcja „góry lodowej” w odniesieniu do infekcji

Koncepcja „góry lodowej” w przypadku infekcji ozna-
cza ogólnie przyjête za³o¿enie, ¿e ciê¿koœæ przebiegu za-
ka¿enia u nosiciela wirusa mo¿e zawieraæ siê w grani-
cach od ca³kowicie niezauwa¿alnego, bez ¿adnych oznak
klinicznych, a¿ do bardzo ciê¿kiego, nawet zakoñczone-
go zgonem [12]. Stosunek liczby infekcji niezauwa¿al-
nych (podklinicznych) do odczuwalnych (klinicznych)
ró¿ni siê w zale¿noœci od zjadliwoœci wirusa oraz podat-
noœci osoby zara¿onej. Na rycinie 1 przedstawiono dia-
gram ilustruj¹cy koncepcjê „góry lodowej” w odniesieniu
do przeziêbieñ. Odpowiedzi podkliniczne oraz infekcje
powoduj¹ce jedynie ³agodne i krótkotrwa³e objawy nie s¹
rozpoznawane jako przeziêbienie. Odpowiedzi na infek-
cjê z nasilonym b¹dŸ ciê¿kim przebiegiem klinicznym bêd¹
natomiast okreœlane jako przeziêbienie. W spo³eczeñstwie,
w którym wirusy powoduj¹ce przeziêbienia s¹ stale obec-
ne, prawdopodobnie jest wiele osób, które s¹ zara¿one, lecz
nie wykazuj¹ ¿adnych objawów chorobowych.

Ryc. 1. Koncepcja „góry lodowej” w odniesieniu do infekcji. Przewa¿nie po
kontakcie z wirusami nie dochodzi do zaka¿enia. Wiêkszoœæ zaka¿eñ przebie-
ga bez objawów lub w sposób podkliniczny (z niewielkimi objawami). Infek-
cje, w których objawy s¹ ³agodne nie s¹ rozpoznawane jako przeziêbienie.
Umiarkowane objawy mog¹ byæ sklasyfikowane jako przeziêbienie. Jedynie
bardzo nasilone, ciê¿kie objawy s¹ z ca³¹ pewnoœci¹ klasyfikowane jako prze-
ziêbienie.
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Populacja osób z podklinicznym przebiegiem infekcji
mo¿e reagowaæ na zimno w ten sposób, ¿e utajona in-
fekcja przechodzi w postaæ objawow¹. Sir Christopher
Andrewes w ksi¹¿ce „The common cold” [5] omawia³,
w jaki sposób zachorowanie mo¿e byæ aktywowane.
Stwierdzi³ on, ¿e „jest mo¿liwe, i¿ istnieje ograniczona
liczba osób, którzy s¹ nosicielami nieaktywnych wiru-
sów przeziêbienia w nosie oraz ¿e wirusy te mog¹ byæ
aktywowane przez niektóre zmiany œrodowiska, najpraw-
dopodobniej zmiany zwi¹zane z pogod¹” [5].

Dla przejœcia postaci podklinicznej infekcji w kli-
niczn¹ konieczne jest zaburzenie równowagi miêdzy zja-
dliwoœci¹ wirusa a odpowiedzi¹ obronn¹ cz³owieka. Mo¿-
na za³o¿yæ, ¿e istnieje stan dynamicznej równowagi miê-
dzy wirusem a systemem immunologicznym. Gdy wirus
zyskuje przewagê, zaczyna rozwijaæ siê infekcja, jakkol-
wiek w przypadku infekcji wirusowej mo¿liwe jest jej na-
rastanie i zanikanie, a nawet dni bez objawów, co utrud-
nia rozpoznanie przeziêbienia.

Poprzednie teorie dotycz¹ce nara¿enia na zimno
i wzmo¿onej wra¿liwoœci dróg oddechowych na infekcje
takie, jak przeziêbienie, zak³ada³y, ¿e nara¿enie na zim-
no powoduje spadek „wewnêtrznej” temperatury cia³a
i w rezultacie obni¿enie ogólnoustrojowej odpowiedzi
immunologicznej [13]. Aktualna teoria wskazuje na za-
hamowanie miejscowej odpowiedzi immunologicznej
górnych dróg oddechowych, niezale¿ne od ¿adnych
zmian w odpowiedzi ogólnoustrojowej.

Dowody na istnienie infekcji o przebiegu podklinicznym

W badaniach obejmuj¹cych donosowe wszczepianie
wirusów wywo³uj¹cych przeziêbienia (rynowirusów, RSV
i koronawirusów) zdrowym ochotnikom wykazano, ¿e
zainfekowanych jest 80% z tych osób (u osób tych uzy-
skano czterokrotny wzrost poziomu przeciwcia³). U oko³o
40% z osób zainfekowanych rozwinê³y siê objawy kli-
niczne przeziêbienia [14]. Wynika z tego, ¿e w oma-
wianym badaniu stosunek zachorowañ podklinicznych
do pe³noobjawowych wynosi³ oko³o 1,5/1.

Wydaje siê, ¿e dawka wirusów podana donosowo
w doœwiadczeniu by³a znacznie wiêksza, ni¿ spotykana
w przypadku naturalnych zaka¿eñ, poniewa¿ celem ba-
dania by³o wywo³anie infekcji objawowej. Podczas natu-
ralnej ekspozycji, na mniejsze dawki wirusów, stosunek
zachorowañ podklinicznych do klinicznych prawdopo-
dobnie by³by wy¿szy ni¿ 1,5/1. Infekcje podkliniczne
wirusami wywo³uj¹cymi przeziêbienia s¹ dobrze pozna-
ne, zarówno w oparciu o badania doœwiadczalne, w któ-
rych wszczepiano te wirusy, jak równie¿ ich wystêpowa-
nie w populacji ogólnej, w okresach zwiêkszonej zacho-
rowalnoœci. Badania nad infekcjami rynowirusowymi
wystêpuj¹cymi w rodzinach wykaza³y, ¿e u oko³o 33%
zara¿onych cz³onków wirusami wystêpuje przebieg pod-
kliniczny [15], zaœ w badaniach nad koronawirusami

odsetek infekcji podklinicznych wynosi³ oko³o 50% [16].
W badaniach Dick’a i wsp. [17] przeprowadzonych u ro-
dzin studentów uniwersytetu infekcje rynowirusowe o
przebiegu podklinicznym stwierdzono u 5-33% popula-
cji; liczby te by³y ró¿ne w zale¿noœci od zastosowanych
metod izolowania wirusa. Nawet w przypadku wirusa gry-
py, który jest uwa¿any za najbardziej zjadliwego ze wszyst-
kich wirusów powoduj¹cych przeziêbienie, Fleming [18]
stwierdzi³ „wiele osób przechodzi serokonwersjê podczas
epidemii grypy, lecz nie wykazuje objawów”.

Prezentowane dowody wskazuj¹, ¿e gdy wirusy od-
powiedzialne za „przeziêbienie” kr¹¿¹ w spo³eczeñstwie,
nawet jedna trzecia z osób, u których brak objawów, a wiêc
w ich opinii - brak cech infekcji, mo¿e przechodziæ tê
chorobê w postaci podklinicznej.

Efekt dzia³ania oziêbienia cia³a na nos i górne drogi
oddechowe

Rodzajem ostrego och³odzenia cia³a, które zwykle jest
zwi¹zane ze „z³apaniem przeziêbienia”, jest zmoczenie
cia³a zimn¹ wod¹ podczas nag³ego, zimowego, ulewne-
go deszczu, co zwykle jest po³¹czone z przemoczeniem
ubrania i zmoczeniem stóp [1].

Wiadomym jest, ¿e och³odzenie powierzchni cia³a
powoduje nasilony skurcz naczyñ krwionoœnych nosa
i górnych dróg oddechowych. Mudd i wsp. [19] zauwa-
¿yli, ¿e och³odzenie powierzchni cia³a ochotników po-
wodowa³o wyraŸne niedokrwienie powierzchni b³ony œlu-
zowej nosa mierzone jako obni¿enie temperatury w ba-
daniu termometrii termistorowej. U niektórych osób
obni¿enie temperatury b³ony œluzowej nosa przekracza-
³o 6°C. Spiesman [20] wykaza³, ¿e bodziec zimna, taki
jak zimne powietrze lub fili¿anka wype³niona lodem,
zastosowany na powierzchniê cia³a, np. plecy lub stopy
powodowa³ widoczne obni¿enie ciep³oty b³ony œluzowej
nosa, co interpretowano jako wynik skurczu naczyñ.

Spiesman [20] zauwa¿y³ równie¿, ¿e u osób, które
by³y sk³onne do czêstych infekcji górnych dróg odde-
chowych, skurcz naczyñ krwionoœnych b³ony œluzowej
nosa by³ d³u¿szy, ni¿ u pozosta³ych, przy czym skurcz
ten trwa³ u niektórych osób nawet przez kilka godzin.
Drettner [21] przeprowadzi³ seriê badañ doœwiadczal-
nych w grupie 50 osób, które wykazywa³y znaczny od-
ruch naczynioskurczowy oraz zbledniêcie naczyñ krwio-
noœnych nosa podczas oziêbienia pleców lub zamocze-
nia stóp w zimnej wodzie. Skurcz naczyñ w odpowiedzi
na bodziec zimna, oceniany w 90 minucie by³ wiêkszy
u osób, które mia³y 8 lub wiêcej przeziêbieñ rocznie ni¿
tych, którzy chorowali na przeziêbienie 0-3 razy rocznie.
U jednej osoby oziêbienie pleców spowodowa³o szczegól-
nie intensywny skurcz naczyñ i zbledniêcie ma³¿owiny
dolnej po jednej stronie, u tej osoby po 4 dniach od roz-
poczêcia eksperymentu rozwinê³a siê ostra infekcja gór-
nych dróg oddechowych przebiegaj¹ca z wysok¹ gor¹czk¹.
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Mudd i Grant [4] jako pierwsi przedstawili teoriê,
¿e och³odzenie powierzchni cia³a mo¿e predysponowaæ
do wyst¹pienia infekcji górnych dróg oddechowych po-
przez wywo³ywanie skurczu naczyñ b³ony œluzowej wy-
œcie³aj¹cej drogi oddechowe. W badaniu u ochotników
Mudd i Grant [4] zauwa¿yli, ¿e och³odzenie skóry po-
woduje odruchowy skurcz naczyñ i niedokrwienie b³ony
œluzowej podniebienia, migda³ków gard³owych, jamy
ustnej oraz czêœci nosowej gard³a. Autorzy wyci¹gnêli
wnioski, ¿e „nie jest nieprawdopodobne, ¿e niedokrwie-
nie b³on œluzowych powodowane oziêbieniem skóry mo¿e
na tyle zaburzaæ równowagê miêdzy nosicielem a bakte-
ri¹ w kryptach migda³ków oraz fa³dach b³ony œluzowej
gard³a, ¿e prowadzi to do wyst¹pienia infekcji”.

Wp³yw skurczu naczyñ dróg oddechowych na miejscow¹
odpowiedŸ immunologiczn¹ oraz replikacjê wirusów

Miejscowa odpowiedŸ immunologiczna nab³onka
oddechowego nosa na infekcjê wirusow¹ i bakteryjn¹
zwi¹zana jest z nieswoist¹ odpowiedzi¹ leukocytów wie-
loj¹drowych i limfocytów. W miejscowej odpowiedzi
obronnej aktywn¹ rolê odgrywaj¹: odpowiedŸ nieswoista,
fagocytoza, wytwarzanie wiruso- i bakteriobójczych nad-
tlenków, wytwarzanie czynników dope³niacza oraz me-
diatorów chemicznych, takich, jak bradykinina i prosta-
glandyny [22].

Skurcz naczyñ krwionoœnych nosa prawdopodobnie
zmniejsza skutecznoœæ nieswoistej odpowiedzi immuno-
logicznej w dwojaki sposób. Po pierwsze, zmniejszenie
przep³ywu krwi w nab³onku dróg oddechowych zmniej-
sza poda¿ substancji od¿ywczych, gazów i leukocytów;
po drugie, skurcz naczyñ, poprzez zmniejszenie przep³y-
wu ciep³ej krwi, powoduje obni¿enie temperatury nab³on-
ka dróg oddechowych. Podobnie, jak wszystkie procesy
biologiczne, które zale¿¹ od aktywnoœci metabolicznej,
miejscowa odpowiedŸ immunologiczna nab³onka odde-
chowego jest prawdopodobnie os³abiona przy obni¿eniu
temperatury. Badania na makrofagach szczurów wyka-
za³y, ¿e aktywnoœæ fagocytów jest bardzo podatna na
zmiany temperatury, jako ¿e zmiana o 1,5°C jest wy-
starczaj¹ca do istotnego zahamowania fagocytozy [23].
Autorzy wyci¹gnêli wnioski, ¿e wyniki badañ „mog¹ mieæ
udzia³ w zrozumieniu predyspozycji do infekcji przy na-
ra¿eniu na zimno”.

Obni¿enie temperatury nab³onka dróg oddechowych
zwi¹zane ze skurczem naczyñ mo¿e nie tylko zahamo-
waæ miejscow¹ odpowiedŸ immunologiczn¹, lecz rów-
nie¿ u³atwiæ namna¿anie wirusów. Wykazano, ¿e nie-
które wirusy oddechowe, np. rynowirusy, najlepiej na-
mna¿aj¹ siê w temperaturze znacznie poni¿ej prawid³o-
wej ciep³oty cia³a (33°C) [24]. Podczas wczesnych prób
hodowli wirusów uzyskano sukcesy jedynie wtedy, gdy
obni¿ono temperaturê pod³o¿a komórkowego z 37°C do
33°C. Dlatego te¿ mo¿na przyj¹æ, ¿e obni¿enie tempera-
tury nab³onka dróg oddechowych zwi¹zane ze skurczem

naczyñ krwionoœnych nosa mo¿e u³atwiaæ replikacjê wi-
rusów oddechowych, co powoduje przejœcie infekcji pod-
klinicznej w postaæ pe³noobjawow¹.

W licznych badaniach nad wp³ywem nara¿enia na
zimno na organizm cz³owieka czêsto podnoszono kwe-
stiê braku hamuj¹cego wp³ywu zimna na odpowiedŸ im-
munologiczn¹, ponadto sporadycznie obserwowano
zmniejszenie liczby leukocytów kr¹¿¹cych w krwi obwo-
dowej [13]. Jedno z badañ dotyczy³o ochotników prze-
bywaj¹cych przez 2 godziny w zimnej komorze klima-
tycznej, a tak¿e zanurzonych przez 1 godzinê w wodzie
o temperaturze 18°C [25]. Autorzy stwierdzili „badanie
to sugeruje, ¿e mimo powszechnej wiary, i¿ nara¿enie
na zimno mo¿e przyspieszaæ powstanie infekcji wiruso-
wej, wrodzone komponenty uk³adu immunologicznego
nie s¹ hamowane przez krótkotrwa³e nara¿enie na zim-
no”. Faktycznie, wyniki badania wykaza³y, ¿e obni¿enie
g³êbokiej temperatury cia³a w rzeczywistoœci powoduje
wzrost liczby leukocytów we krwi. Wyniki badania wp³y-
wu ostrego nara¿enia na zimno, które wskazuj¹ na pobu-
dzenie ogólnoustrojowej odpowiedzi immunologicznej,
nie podwa¿aj¹ jednak¿e poprzedniej hipotezy, ¿e miej-
scowe os³abienie mechanizmów obronnych dróg odde-
chowych mo¿e byæ spowodowane miejscowym skurczem
naczyñ, niezale¿nie od zmian w ogólnoustrojowej odpo-
wiedzi immunologicznej. Parametry odpowiedzi ogól-
noustrojowej, takie jak liczba leukocytów we krwi obwo-
dowej, nie s¹ zbyt dobrym miernikiem odpowiedzi miej-
scowej nosa i górnych dróg oddechowych.

Nie ma poparcia w badaniach laboratoryjnych na
wywo³ywanie przeziêbieñ przez zimno

Mimo, i¿ ogólnie uwa¿a siê, ¿e ostre nara¿enie na
zimno predysponuje do infekcji uk³adu oddechowego [1],
nie uzyskano potwierdzenia dla tej hipotezy w badaniach
laboratoryjnych ukierunkowanych na wykazanie wzra-
staj¹cej podatnoœci na oddechowe infekcje wirusowe po
ostrym nara¿eniu na zimno [2,7,8]. W badaniach tych
nara¿enie na zimno oznacza³o przebywanie ochotników
przez 2-4 godziny w zimnym pokoju o temperaturze
10-60°F [7] oraz zanurzenie przez kilka godzin w k¹pie-
lach z wod¹ o temperaturze 32°C [8]. Przekazywanie wi-
rusów odbywa³o siê przez zaka¿an¹ wydzielinê [7] i kul-
turê rynowirusów 15 [8]. S³abym, krytykowanym punk-
tem tych badañ by³ fakt, ¿e nie naœladowano w nich natu-
ralnej drogi ekspozycji na wirusy. W badaniach ekspery-
mentalnych z koniecznoœci stosuje siê nienaturalne wszcze-
pianie wirusów do nosa, a nastêpnie monitorowanie roz-
woju objawów. Bior¹c to pod uwagê, wyniki badañ labo-
ratoryjnych nie podwa¿aj¹ aktualnej hipotezy, ¿e oziêbie-
nie powierzchni cia³a mo¿e powodowaæ zmianê infekcji
o przebiegu podklinicznym w pe³noobjawow¹ z powodu
zahamowania miejscowej odpornoœci nosa i górnych dróg
oddechowych. Infekcja powodowana przez wszczepienie
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wirusa do nosa jest zupe³nie ró¿na od rozwijaj¹cej siê
naturalnie infekcji podklinicznej. Infekcja podkliniczna
mo¿e wymagaæ jedynie niewielkiego zahamowania obro-
ny miejscowej dróg oddechowych, by przekszta³ciæ siê
w postaæ objawow¹. Inny problem w badaniach opartych
na wszczepianiu wirusa zwi¹zany jest z ma³¹ liczb¹ pa-
cjentów i wystêpowaniem innych infekcji w grupie kon-
trolnej, której nie wszczepiono danego wirusa.

W badaniu Douglas’a i wsp. [8] uzyskano trend
wskazuj¹cy na wiêksz¹ liczbê zachorowañ w grupie osób
nara¿onych na zimno, lecz ró¿nice nie by³y istotne sta-
tystycznie, st¹d autorzy przyjêli, ¿e wyniki badania nie
potwierdzi³y tezy o wp³ywie nara¿enia na zimno na czês-
toœæ przeziêbieñ. Z zainfekowanych osób zachorowa³o
4 z 9 nara¿onych na zimno (44%), podczas gdy w grupie
osób przebywaj¹cych w ciep³ym œrodowisku zachorowa-
³o 2 z 7 ochotników (28%).

W badaniu Dowling’a i wsp. [7] interpretacjê wyni-
ków skomplikowa³ fakt, ¿e u 11 osób z grupy kontrolnej,
nie nara¿anych na prowokacjê wirusami, równie¿ rozwi-
nê³o siê „przeziêbienie”. Infekcja osób z grupy kontrol-
nej mog³a wyst¹piæ po zakoñczeniu pobytu w laborato-
rium b¹dŸ w zwi¹zku ze stosowaniem zaka¿onych ter-
moogniw. W ka¿dym przypadku wysoki odsetek „prze-
ziêbieñ” u osób nieinfekowanych zmniejsza wiarygod-
noœæ badania.

Dyskusja
Zale¿noœæ miêdzy ostrym oziêbieniem powierzchni

cia³a a rozwojem „przeziêbienia” jest uznawana w opar-
ciu o wiedzê ogóln¹, stanowi¹c¹ czêœæ wiedzy „ludowej”
[1]. Przez ponad trzysta lat w literaturze naukowej i kli-
nicznej przyjmowano istnienie zale¿noœci miêdzy och³o-
dzeniem powierzchni cia³a i pojawianiem siê objawów
przeziêbienia [2]. St¹d nazwa choroby „zwyczajne prze-
ziêbienie” (common cold) sugeruje, ¿e wystêpuje zale¿-
noœæ miêdzy nara¿eniem na zimno a przeziêbieniem. Jed-
nak¿e ¿adna próba wykazania takiej zale¿noœci miêdzy
nara¿eniem na zimno a podatnoœci¹ na infekcje jak do-
t¹d siê nie powiod³a [6-8].

Negatywne wyniki otrzymane w badaniach opartych
na prowokacji wirusem i nara¿aniu na zimno mo¿na t³u-
maczyæ nieprawid³owym protoko³em tych badañ, jednak-
¿e brak zale¿noœci przyczynowo-skutkowych miêdzy na-
ra¿eniem na zimno a przeziêbieniem mo¿na równie¿ wy-
jaœniæ w oparciu o przyjête poprzednio dwie b³êdne hi-
p o t e z y.

Za³o¿enia pier wotnych hipotez
1. Nara¿enie na zimno hamuje ogólnoustrojow¹ od-

powiedŸ immunologiczn¹ poprzez obni¿enie tem-
peratury cia³a.

2. Zachorowanie na przeziêbienie wystêpuje u osoby
nara¿onej na zimno w nastêpstwie póŸniejszego na-
ra¿enia na wirusy.

Pierwsze za³o¿enie nie jest aktualne w proponowa-
nej obecnej hipotezie, jako ¿e odpowiedŸ skurczowa na-
czyñ dróg oddechowych po oziêbieniu powierzchni cia³a
zachodzi bez ¿adnych zmian w ciep³ocie wewnêtrznej
cia³a [21]. Drugie za³o¿enie mo¿e równie¿ okazaæ siê
fa³szywe, jako i¿ mo¿liwe jest, ¿e nara¿enie na zimno
mo¿e wp³ywaæ na przebieg aktualnej infekcji podklinicz-
nej, a nie inicjowaæ powstanie nowej infekcji.

Proponowana w obecnej publikacji hipoteza nie od-
nosi siê do poprzednich za³o¿eñ, lecz opiera siê na trzech
nowych za³o¿eniach.

Za³o¿enia aktualnej hipotezy
1. Ostre oziêbienie powierzchni cia³a powoduje odru-

chowy skurcz naczyñ nab³onka nosa i górnych dróg
oddechowych.

2. Odruchowy skurcz naczyñ powoduje ograniczenie
przep³ywu krwi w drogach oddechowych, a w efek-
cie powoduje hamowanie miejscowej obrony dróg
oddechowych zwi¹zanej z och³odzeniem nab³onka
i redukcj¹ nap³ywu leukocytów krwi.

3. Zahamowanie obrony dróg oddechowych jest wys-
tarczaj¹cym czynnikiem sprawczym dla przejœcia in-
fekcji o przebiegu podklinicznym w pe³noobjawow¹.

Pierwsze za³o¿enie mo¿na obroniæ w oparciu o wcze-
sne prace z tego zakresu, w których demonstrowano, ¿e
oziêbienie skóry powoduje odruchowy skurcz naczyñ
krwionoœnych nosa i górnych dróg oddechowych
[4,20,21]. Poparcie dla drugiej tezy uzyskano na podsta-
wie danych, ¿e odpowiedŸ immunologiczna jest hamo-
wana po oziêbieniu oraz, ¿e ogólne niedokrwienie pre-
dysponuje do infekcji. Trzecie za³o¿enie odnosi siê do
koncepcji „góry lodowej” i istnieje wiele dowodów wska-
zuj¹cych, ¿e oko³o jedna trzecia przeziêbieñ wirusowych
ma przebieg podkliniczny [15-17]. Aktualnie nie ma
dowodów wskazuj¹cych, ¿e podklinicznie przebiegaj¹ce
infekcje mog¹ przejœæ w pe³noobjawowe po interwencji
zewnêtrznej, takiej jak oziêbienie dróg oddechowych
i niedokrwienie. Wynika to z faktu, ¿e poprzednie bada-
nia eksperymentalne nie obejmowa³y pacjentów z infek-
cjami podklinicznymi. Badania Drettner’a z 1961 roku
[21] uwzglêdnia³y nara¿enie na zimno osób zdrowych,
u których mog³a mieæ miejsce infekcja bezobjawowa, jed-
nak¿e ma³a liczebnoœæ grup (10 osób w grupie) spowo-
dowa³a, ¿e stwierdzone negatywne wyniki dla zale¿noœci
miêdzy nara¿eniem na zimno a wyst¹pieniem przeziê-
bienia nie maj¹ wartoœci dowodowej.

Aktualna hipoteza mo¿e zostaæ zweryfikowana w dal-
szych badaniach opieraj¹cych siê na oziêbieniu cia³a osób,
u których istnieje bezobjawowe zaka¿enie, tak,
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aby spowodowaæ odruchowy skurcz naczyñ dróg odde-
chowych. Zak³adaj¹c, ¿e podczas okresu zimowego, gdy
kliniczne postacie przeziêbienia s¹ powszechne i w po-
pulacji ogólnej znajduje siê wiele osób z podklinicznym
przebiegiem infekcji, hipoteza powy¿sza mo¿e byæ we-
ryfikowana w badaniach efektu nara¿enia na zimno w tej
subpopulacji. Podgrupa z infekcj¹ podkliniczn¹ nie musi
byæ identyfikowana, jako ¿e jest ona sk³adow¹ ka¿dej
zdrowej populacji podczas „sezonu przeziêbieñ”. Nara-
¿enie du¿ej liczby zdrowych osób na zimno powinno byæ
pomocne w wykazaniu, czy istnieje ró¿nica w czêstoœci
wyst¹pienia objawów przeziêbienia w populacji nara¿o-
nej na zimno w porównaniu do grupy kontrolnej, trakto-
wanej dok³adnie w ten sam sposób, lecz nie nara¿onej na
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och³odzenie skóry. Najbardziej efektywnym bodŸcem
zimna wydaje siê byæ zanurzenie nóg w zimnej wodzie,
bowiem stwierdzono, ¿e powoduje on odruchowy skurcz
naczyñ nosa [21]. Je¿eli zak³adana hipoteza jest praw-
dziwa, powinno siê stwierdziæ wyst¹pienie nowych obja-
wów przeziêbienia w okresie 24-48 godzin od nara¿enia
– istotnie czêstsze w grupie nara¿onej w porównaniu z
grup¹ kontroln¹.

Podsumowuj¹c, prezentowana praca oparta o dane
literaturowe proponuje przyjêcie hipotezy, która wyja-
œnia zale¿noœci miêdzy ostrym och³odzeniem powierzchni
cia³a a wyst¹pieniem przeziêbienia, oraz sposoby testo-
wania prawdziwoœci tej hipotezy.


