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Badania nad czynnikami predysponuj¹cymi oraz czynnikami ryzyka,
warunkuj¹cymi czêstoœæ alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa mog¹
byæ pomocne w zrozumieniu przyczyn choroby oraz prewencji jej wystêpo-
wania, co ma znaczenie zw³aszcza wobec istotnego wzrostu czêstoœci scho-
rzenia. Kluczowe dla oceny czynników predysponuj¹cych do rozwoju aler-
gicznego nie¿ytu b³ony œluzowej nosa mog¹ byæ badania epidemiologiczne
prowadzone w ró¿nych populacjach oraz analiza rodzinnego wystêpowa-
nia choroby. W lepszym poznaniu mechanizmów choroby w nastêpnej
kolejnoœci pomocne mog¹ byæ badania histologiczne i molekularne tkanek
objêtych alergicznym nie¿ytem.
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The reason for examining the predisposing and risk factors that affect the
prevalence of allergic rhinitis is to help understand its cause and prevent its
occurrence particularly in the light of the marked increase     that is taking place
in the prevalence of this condition. The epidemiology in different population
groups and studying patient’s family histories may give us clues about what
factors predispose people to developing allergic rhinitis. Furthermore we can
gain a better understanding of the disease mechanisms from the histological
and molecular tissue studies that relate to allergic rhinitis.
Otorynolaryngologia, 2005, 4(1), 1-10

Key words: Key words: Key words: Key words: Key words: allergy, rhinitis, aetiology, predisposing factors, nasal

Przedruk z (Reprinted from): Rhinology 2004; 42: 49-56

Wprowadzenie
Uwa¿a siê, ¿e u indywidualnych osób istnieje rów-

nowaga miêdzy odpowiedzi¹ komórek pomocniczych
Th1 i Th2 [Berger, 2000]. Komórki Th1 wytwarzaj¹
cytokiny bior¹ce udzia³ w odpowiedzi pro-zapalnej, s¹
odpowiedzialne za niszczenie wewn¹trzkomórkowych
cia³ obcych oraz podtrzymywanie odpowiedzi autoim-
munologicznej. Komórki Th2 wytwarzaj¹ cytokiny
zwi¹zane z promowaniem IgE oraz odpowiedzi¹ eozy-
nofilów w atopii. Sugerowano, ¿e zarówno w alergicz-
nym nie¿ycie b³ony œluzowej nosa jak i w astmie sezo-
nowej, osoby z genetyczn¹ predyspozycj¹ uk³adu im-
munologicznego do odpowiedzi ukierunkowanej na ko-
mórki Th2 mog¹ odejœæ od tego ukierunkowania, je¿eli
wczeœnie w ¿yciu poddane zostan¹ dzia³aniu niektórych
czynników œrodowiskowych [Openshaw, 1999; Open-
shaw i Hewitt, 2000]. BodŸcem powoduj¹cym prze-
kierowanie uk³adu immunologicznego na drogê uk³adu

zale¿nego od Th1 mo¿e byæ wczesna ekspozycja na czyn-
niki mikrobiologiczne [Strachan i wsp., 2000]. Strachan
opisa³ tak zwan¹ hipotezê „higieniczn¹”, w której suge-
rowa³, ¿e ¿ycie w wielodzietnych rodzinach predyspo-
nuje do infekcji we wczesnym dzieciñstwie, nabywanej
w kontaktach ze starszym rodzeñstwem, co hamuje od-
powiedŸ zale¿n¹ od komórek Th2 i mo¿e mieæ dzia³a-
nie protekcyjne w alergii [Strachan i wsp., 2000]. Ko-
mórki Th2 wytwarzaj¹ cytokiny zwi¹zane z promocj¹
odpowiedzi IgE-zale¿nej w atopii. Sugerowano, ¿e
w astmie zale¿nej od Th2 u osób z genetyczn¹ predys-
pozycj¹ (tzn. atopowych) system immunologiczny mo¿e
wycofaæ siê z tej drogi, je¿eli by³ nara¿ony na pewne
czynniki œrodowiskowe we wczesnym okresie ¿ycia cz³o-
wieka [Openshaw i Walzl, 1999]. Bez tego przeprogra-
mowania immunologicznego pozostaje sk³onnoœæ orga-
nizmu do odpowiedzi poprzez system zale¿ny od lim-
focytów Th2 o profilu atopowym.
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T³o rodzinne i genetyczne
W wielu badaniach wykazano, ¿e wywiad rodzinny

chorób alergicznych jest œciœle zwi¹zany z rozwojem aler-
gicznego nie¿ytu b³ony œluzowej nosa [Sibbald i Rink,
1991; Bahana, 1992; Wright i wsp., 1994], który do-
tyczy a¿ 56,6% przypadków [Van Arsdel i Motulsky,
1959]. Analiza podzielna wykaza³a, ¿e geny mog¹ wp³y-
waæ na rozwój atopii i poziom IgE, zaœ jedno z pierw-
szych powi¹zañ, jakie znaleziono, dotyczy³o chromoso-
mu 11q13 [Cookson i wsp., 1989]. Ostatnio zidentyfi-
kowano kilka nastêpnych potencjalnych powi¹zañ [Da-
niels i wsp., 1996]. Trzy z tych loci wykazuj¹ powi¹za-
nia z drugim panelem rodzin, w których wykryto geny
matki i pleotropizm, gdy pojedynczy gen mo¿e wp³y-
waæ na dwie lub wiêcej cechy charakterystyczne. Uka-
zuje to z³o¿onoœæ zale¿noœci miêdzy genami i fenoty-
pem astmy. W szczególnoœci dwie klasy genów wp³y-
waj¹ na swoiste reakcje zale¿ne od IgE: geny dla bia³ka
HLA i geny dla receptorów komórek T [Moffat i wsp.,
1994a]. Geny te modyfikuj¹ odpowiedŸ na swoiste an-
tygeny, natê¿enie reakcji, poziom wytwarzanej IgE, zaœ
inne allele mog¹ wp³ywaæ na wydzielanie czynnika mar-
twicy nowotworów alfa i oddzia³ywaæ na reakcjê zapaln¹.

W alergicznym nie¿ycie b³ony œluzowej nosa istniej¹
dobrze udokumentowane dane epidemiologiczne oraz
podstawy naukowe, œwiadcz¹ce, ¿e odpowiedzialne geny
s¹ dziedziczone [Moffat i wsp., 1994b]. Jednak¿e nie-
jasne jest, dlaczego u 15,5% bezobjawowych osób, któ-
re maj¹ dodatnie wyniki testów skórnych prick, nie roz-
wijaj¹ siê objawy uczulenia [Droste i wsp., 1996] i tyl-
ko u 35% osób z podwy¿szonym poziomem IgE wystê-
puj¹ objawy alergicznego nie¿ytu b³ony œluzowej nosa
[Panzani i wsp., 1993]. Kelso [Kelso, 1996] stwierdzi³,
¿e krewni pierwszego stopnia z alergicznym nie¿ytem
b³ony œluzowej nosa nie wykazuj¹ statystycznie wiêk-
szego prawdopodobieñstwa dodatnich wyników testów
skórnych na te same alergeny, ni¿ osoby niespokrewnio-
ne, poziomy zgodnoœci wynosi³y 30% u osób spokrew-
nionych i 21% u niespokrewnionych. W innym bada-
niu wyniki testów skórnych prick u 18% dzieci zmieni-
³y siê w okresie dwóch lat, co wskazuje, ¿e markery ato-
pii nie s¹ statyczne [Droste i wsp., 1996]. Zrozumienie
prawid³owego przebiegu tych procesów mo¿e byæ po-
mocne w poznaniu wp³ywu na stan immunologiczny
cz³owieka i t³umiæ nadmiern¹ reakcjê na obce antygeny,
prowadz¹c¹ do objawów wyst¹pienia alergicznego nie-
¿ytu b³ony œluzowej nosa.

Badania dotycz¹ce genetycznego pod³o¿a atopii s¹
sprzeczne i sugeruj¹, ¿e atopia jest przekazywana przez
pojedyncze autosomalne geny recesywne [Gerrard i wsp.,
1978], lub przez chromosomy matki [Cookson i Hop-
kin, 1988]. W innych doniesieniach sugerowano, ¿e ato-
pia zale¿y od kilku kandyduj¹cych chromosomów, po-
wi¹zanych z cechami ³¹czonymi z atopi¹, jak nadreak-
tywnoœæ oskrzelowa (chromosom 6), ca³kowity poziom

IgE w surowicy i eozynofilia (chromosom 6), nadreak-
tywnoœæ oskrzeli, ca³kowity poziom IgE i eozynofilia
(chromosom 7 i 16), ca³kowity poziom IgE, dodatnie
testy skórne typu prick i astma (chromosom 11), atopia
(chromosom 13) [Daniels i wsp., 1996].

Kolejnoœæ narodzin, liczebnoœæ rodziny i liczba
infekcji górnych dróg oddechowych

Strachan [Strachan, 1989; Strachan, 1995] wyka-
za³, ¿e czêstoœæ wystêpowania kataru siennego jest mniej-
sza u osób maj¹cych liczne rodzeñstwo, lecz nie maleje,
gdy dom jest zat³oczony i na pokój przypada wiêcej, ni¿
jedna osoba. Golding i Peters [Golding i Peters, 1986]
badali kohorty dzieci urodzonych w 1970 roku i stwier-
dzili, ¿e w grupie piêciolatków 6% jedynaków mia³o ka-
tar sienny w porównaniu do 1,4% dzieci maj¹cych wiê-
cej, ni¿ czworo rodzeñstwa. Taylor i wsp. [Taylor i wsp.,
1983] oraz Butland i wsp. [Butland i wsp., 1997] ob-
serwowali wiêksz¹ czêstoœæ wystêpowania kataru sienne-
go u dzieci pierworodnych. Crane i wsp. [Crane i wsp.,
1994] równie¿ stwierdzili, ¿e ryzyko rozwoju atopii jest
wy¿sze u dzieci z ma³ych rodzin. Postulowano, ¿e ob-
serwowany w wielu krajach trend do tworzenia ma³ych
rodzin by³ przypuszczalnym czynnikiem wzrostu czê-
stoœci wystêpowania chorób alergicznych. St¹d powsta³a
hipoteza, ¿e infekcje w dzieciñstwie maj¹ dzia³anie
ochronne, poprzez zwi¹zane z pobudzaniem uk³adu lim-
focytarnego Th1. Inne badania potwierdzi³y, ¿e czês-
toœæ wystêpowania kataru siennego maleje u osób maj¹-
cych liczne rodzeñstwo [McKeever i wsp., 2001; Mar-
shall i wsp., 2002]. Svanes i wsp. potwierdzili efekt pro-
tekcyjny w stosunku do atopii u rodzeñstwa bez wywia-
du rodzinnego w kierunku atopii, jak równie¿ w przy-
padku dzielenia w dzieciñstwie jednego pokoju, nieza-
le¿nie od liczby rodzeñstwa [Svanes i wsp., 1999]. Dane
u dzieci przebywaj¹cych od wczesnego dzieciñstwa
w przedszkolu, a tym samym nara¿onych na wiêksze ry-
zyko infekcji [Kramer i wsp., 1999] s¹ sprzeczne; jedne
prace wskazuj¹ na obni¿enie ryzyka, podczas gdy inne
wykazuj¹ zale¿noœæ przeciwn¹ [Kipelainen i wsp., 2000].
Wickens i wsp. ocenili, ¿e zmiany w liczebnoœci rodzi-
ny w ci¹gu minionych 30 lat nie wyjaœniaj¹ w ca³oœci
obserwowanego wzrostu czêstoœci wystêpowania astmy
i kataru siennego [Wickens i wsp., 1999]. W ostatnim
przegl¹dzie danych na ten temat, przeprowadzonym
przez autora, który pierwszy postulowa³ zale¿noœæ miê-
dzy wiêksz¹ liczebnoœci¹ rodziny a zmniejszeniem wy-
stêpowania atopii, stwierdzono: „infekcje pozostaj¹ naj-
bardziej obiecuj¹cym kandydatem spoœród czynników
ochronnych” [Strachan, 2000]. McKeever i wsp. zna-
leŸli iloœciow¹ zale¿noœæ miêdzy spadkiem czêstoœci ka-
taru siennego a wiêksz¹ liczb¹ rodzeñstwa [McKeever
i wsp., 2001]. Jednak¿e ta sama grupa nie uzyska³a do-
wodów, ¿e nara¿enie na infekcje ogranicza³o czêstoœæ
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chorób alergicznych, zaœ infekcje nie wyjaœni³y poprzed-
nich wyników dotycz¹cych silnego efektu kolejnoœci uro-
dzenia w badaniach na tej samej kohorcie [McKeever
i wsp., 2002].

Von Mutius i wsp. [von Mutius i wsp., 1992; von
Mutius i wsp., 1994] postulowali, ¿e powtarzaj¹ce siê
infekcje dróg oddechowych w dzieciñstwie przyspieszaj¹
dojrzewanie odpowiedzi komórek Th na alergeny inha-
lacyjne, co hamuje rozwój alergicznego zapalenia b³ony
œluzowej nosa. Shaheen [Shaheen, 1994] sugerowa³, ¿e
nie tylko zmniejszenie czêstoœci infekcji w dzieciñstwie
ma zwi¹zek ze wzrostem chorób alergicznych, lecz rów-
nie¿ wiek wystêpowania infekcji, rodzaj patogenów i ich
zjadliwoœæ mog¹ wp³ywaæ na uczulenie na alergeny.

Badania Paunio i wsp. sugerowa³y, ¿e zachorowanie
na odrê ma efekt protekcyjny [Paunio i wsp., 2000],
jednak¿e praca ta by³a krytykowana, gdy¿ nie uwzglêd-
nia³a faktu i¿ wiele osób objêtych tym badaniem by³o
wczeœniej szczepionych przeciwko odrze [Gern i Weiss,
2000]. Potwierdzenie protekcyjnego efektu zachorowa-
nia na odrê dostarczy³y inne badania [Shaheen i wsp.,
1996a; Shaheen i wsp., 1996; Lewis i Britton, 1998],
jakkolwiek w badaniu kohorty brytyjskiej, z której po³o-
wa osób by³a zaszczepiona, nie wykazano istotnych ró¿-
nic w czêstoœci wystêpowania kataru siennego [Golding
i Peters, 1986].

Komórkowa szczepionka przeciw krztuœcowi powo-
dowa³a wzglêdne zmniejszenie ryzyka rozwoju chorób
atopowych rzêdu 8% w porównaniu do 10% wzglêdne-
go wzrostu po szczepieniu szczepionkami acelularnymi
[Nilsson i wsp., 1998]. W niektórych badaniach suge-
rowano, ¿e równie¿ zachorowanie na wirusowe zapale-
nie w¹troby typu A ma dzia³anie ochronne [Matricardi
i wsp., 1999], podczas gdy inne prace wskazywa³y na
rolê ochronn¹ mykobakterii [Shirakawa i wsp., 1997;
von Hertzen i wsp., 1999], lecz nie szczepieñ przeciw-
ko gruŸlicy [Alm i Lilja, 1997; Strannegard i wsp.,
1998]. U osób doros³ych szczepienie przeciwko gruŸli-
cy nie mia³o wp³ywu na wyniki testów skórnych prick z
pospolitymi alergenami wziewnymi, ani na poziom IgE
[Omenaas i wsp., 2000]. W przeciwieñstwie do tych
doniesieñ, w innych badaniach wykazano, ¿e wczesna
infekcja nie wykazuje dzia³ania protekcyjnego [Strachan
i wsp., 1996; Bodner i wsp., 1998; Farooqi i Hopkin,
1998; Alm i wsp., 1999; von Mutius i wsp., 1999].

Stosowanie antybiotyków we wczesnym
dzieciñstwie

McKeever i wsp. wykazali, ¿e stosowanie antybioty-
ków wi¹¿e siê z zale¿nym od dawki wzrostem ryzyka
rozwoju choroby alergicznej [McKeever i wsp., 2002].
Podanie czterech lub wiêcej serii antybiotyków w pierw-
szym roku ¿ycia by³o zwi¹zane ze zwiêkszonym ryzy-
kiem rozwoju kataru siennego (poziom ryzyka 1,14;

przedzia³ ufnoœci 0,88-1,47) [Farooqi i Hopkin, 1998;
Alm i wsp., 1999; von Mutius i wsp., 1999; Wickens
i wsp., 1999; Droste i wsp., 2000]. Jedna z hipotez za-
k³ada, ¿e antybiotyki zmieniaj¹ florê bakteryjn¹ uk³adu
pokarmowego, co zmniejsza stymulacjê antygenow¹,
któr¹ uk³ad immunologiczny otrzymuje na wa¿nym eta-
pie swojego rozwoju. Jednak¿e zale¿noœci te mo¿na wy-
t³umaczyæ faktem, ¿e u dzieci atopowych jest wiêksze
prawdopodobieñstwo œwistów oddechowych, co powo-
duje, ¿e czêœciej otrzymuj¹ one antybiotyki przeciw in-
fekcjom uk³adu oddechowego.

Wczesne nara¿enie na alergeny
Sporik i wsp. [Sporik i wsp., 1990] wykazali u dzie-

ci zwi¹zek miêdzy wysok¹ ekspozycj¹ na alergeny roz-
toczy kurzu domowego przed pierwszym rokiem ¿ycia
a rozwojem astmy w wieku 11 lat. Kramer i Moroz [Kra-
mer i Moroz, 1981] stwierdzili, ¿e niemowlêta, które
by³y karmione piersi¹ i mia³y opóŸnione wprowadzanie
pokarmów sta³ych, by³y mniej sk³onne do atopii. Saari-
nen i wsp. [Saarinen i wsp., 1979] dostarczy³ dowodów
potwierdzaj¹cych, ¿e d³u¿szy okres karmienia piersi¹
zapobiega rozwojowi atopii. W przeciwieñstwie do tych
doniesieñ, Butland i wsp. [Butland i wsp., 1997] stwier-
dzili, ¿e dzieci karmione piersi¹ d³u¿ej ni¿ przez mie-
si¹c, wykazywa³y wiêksze prawdopodobieñstwo rozwo-
ju kataru siennego.

Nara¿enie na alergeny zwierz¹t domowych
Opisywano, ¿e nara¿enie na alergeny psa w dzieciñ-

stwie jest zwi¹zane ze zmniejszeniem atopii, zale¿noœci
takiej nie stwierdzono w przypadku kota [Svanes i wsp.,
1999].

Status spo³eczny
Min i wsp. [Min i wsp., 1997] nie stwierdzili ró¿nic

miêdzy poszczególnymi zawodami, oprócz obserwacji
wskazuj¹cej na wiêksz¹ czêstoœæ przetrwa³ego alergicz-
nego zapalenia b³ony œluzowej nosa u osób z wy¿szym
wykszta³ceniem. W Third National Survey on Morbi-
dity Statistics in General Practice [Royal College of
General Practitioners, 1986] stwierdzono, ¿e czêstoœæ
chorób alergicznych u pracowników umys³owych jest
wiêksza ni¿ u pracowników fizycznych. Wnioski te mog¹
czêœciowo wynikaæ z faktu, ¿e lekarze byli bardziej sk³on-
ni rozpoznawaæ katar sienny u bardziej uprzywilejowa-
nej klasy spo³ecznej, jako ¿e rozpoznania stawiano na-
wet wtedy, gdy nie stwierdzano ró¿nic miêdzy objawa-
mi lub dodatnimi wynikami testów skórnych typu prick
[Sibbald i Rink, 1991a]. Jednak¿e w licznych badaniach
znaleziono zwi¹zek miêdzy zamo¿noœci¹ a wystêpowa-
niem chorób alergicznych [Border i wsp., 1974; Border
i wsp., 1974; Gergen i wsp., 1987; Strachan, 1995].
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Po³o¿enie geograficzne
Podczas, gdy jedne badania wskazuj¹ na czêstsze

wystêpowanie alergicznego nie¿ytu b³ony œluzowej nosa
na suchych obszarach Australii, w porównaniu do ob-
szarów umiarkowanych [Sibbald i Rink, 1991a], inne
nie potwierdzaj¹ takiej zale¿noœci.

Miesi¹c urodzenia
Istnieje hipoteza zak³adaj¹ca, ¿e nara¿enie na anty-

geny w pierwszych miesi¹cach ¿ycia nasila ryzyko wy-
st¹pienia alergii w póŸniejszych latach ¿ycia, stymulu-
j¹c uk³ad immunologiczny. Stwierdzono wy¿sz¹ czêstoœæ
alergicznego nie¿ytu b³ony œluzowej nosa u dzieci uro-
dzonych w miesi¹cach wiosennych lub letnich [Morri-
son-Smith i Springett, 1979; Korsgaard i Dahl, 1983;
Aberg, 1989; Pearson i wsp., 1997], je¿eli pocz¹tek
choroby wyst¹pi³ przed 20 rokiem ¿ycia [Sibbald i Rink,
1990]. Jednak¿e w Szwecji Norrman i wsp. [Norrman
i wsp., 1994] stwierdzili wiêksze ryzyko wyst¹pienia ast-
my u nastolatków urodzonych zim¹.

Wiek
Czêstoœæ alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa

i zatok ró¿ni siê w zale¿noœci od wieku, najwiêksz¹ zg³a-
szalnoœæ do lekarzy pierwszego kontaktu stwierdzono
miêdzy 5 a 24 rokiem ¿ycia [Royal College of General
Practitioners, 1986]. Fleming i wsp. [Fleming i Crom-
bie, 1987] obserwowali szczytowy poziom zg³aszalno-
œci do lekarza bêd¹cych w górnej granicy przedzia³u wieku
15-25 lat. Inni autorzy obserwowali podobne maksi-
mum wystêpowania choroby, w Danii w 10-19 roku
¿ycia [Pedersen i Weeke, 1981], w Japonii w wieku
16-20 lat [Ogino i wsp., 1990], w USA w 24 roku ¿ycia
[Broder, 1974] i w Australii w wieku 25-35 lat [Au-
stralian Bureau of Statistics, 1991]. Richards i wsp.
[Richards i wsp., 1992] stwierdzili niewielkie ró¿nice miê-
dzy dekadami w zakresie 15-44 lat oraz zmniejszanie siê
wystêpowania choroby po 45 roku ¿ycia. Wed³ug Binder
i wsp. [Binder i wsp., 1982] katar sienny jest wyj¹tkowo
rzadki po 60 roku ¿ycia. Wright i wsp. [Wright i wsp.,
1994 w badaniu obejmuj¹cym 747 szeœciolatków w USA
stwierdzili, ¿e u 42% dzieci wystêpowa³ rozpoznany
przez lekarzy alergiczny nie¿yt b³ony œluzowej nosa
u 42% dzieci, podczas gdy w Korei odsetek ten wynosi
1,1% [Min i wsp., 1997].

Poniewa¿ czêstoœæ wystêpowania alergicznego nie-
¿ytu b³ony œluzowej nosa spada po 45 roku ¿ycia, istot-
na jest ocena rozk³adu wieku populacji porównuj¹c po-
pulacje lub oceniaj¹c tê sam¹ populacjê na przestrzeni
czasu, zw³aszcza, ¿e w wielu zachodnich populacjach
obserwuje siê postêpuj¹cy w czasie wzrost odsetka osób
starszych. Interesuj¹ce jest, ¿e podczas gdy alergiczny
nie¿yt b³ony œluzowej nosa staje siê mniej czêsty wraz

z wiekiem, roœnie czêstoœæ wystêpowania polipów nosa
[Settipane i Chafee, 1997]. Polipy nosa stwierdzono
w przybli¿eniu u 0,5-4,5% osób z alergicznym nie¿y-
tem b³ony œluzowej nosa [Caplin i wsp., 1971; Bunnag
i wsp., 1983; Zeitz, 1988; Settipane i Chafee, 1997],
co jest porównywalne z populacj¹ ogóln¹ [Drake-Lee,
1999]. U dzieci czêstoœæ wystêpowania polipów nosa
oceniano na 0,1% [Settipane i Chafee, 1996. Mimo, ¿e
histopatologicznie proces zapalny w polipach nosa jest
podobny do tego w astmie, istotne ró¿nice w stosunku
do populacji astmatyków, szczególnie tych z póŸnym
pocz¹tkiem choroby dotycz¹ cech atopii oraz wystêpo-
wania jej markerów, jak i dodatnie testy skórne prick czy
podwy¿szony poziom IgE [Harlin i wsp., 1988].

Zmiany w czêstoœci wystêpowania sezonowego
alergicznego nie¿ytu b³ony œluzowej nosa

Brak jest publikacji dotycz¹cych dok³adnej czêstoœci
wystêpowania alergicznego nie¿ytu b³ony œluzowej nosa
w okresie przed XX wiekiem, jednak¿e doniesienia
Bostocka [Bostock, 1819] i Elliotsona [Elliotson, 1830]
sugeruj¹, ¿e schorzenie to rzadko wystêpowa³o w pocz¹t-
kach XIX w. Istniej¹ dane wskazuj¹ce, ¿e czêstoœæ sezo-
nowego alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa i ast-
my wzrasta w Zachodniej Europie [ Jones i wsp., 1998].
Porównanie badañ w odstêpach czasu przeprowadzanych
u tych samych osób przez tych samych pracowników naj-
lepiej odzwierciedlaj¹ zmiany w czêstoœci wystêpowania
choroby. Finn [Finn, 1992] i Emanuel [Emanuel, 1988]
zwrócili uwagê, ¿e przed rewolucj¹ przemys³ow¹ istnia³o
niewiele doniesieñ dotycz¹cych alergicznego zapalenia
b³ony œluzowej nosa, choæ mog³o mieæ to zwi¹zek ze
zmniejszon¹ œwiadomoœci¹ choroby. W kilku badaniach
w USA sugerowano wzrost czêstoœci alergicznego zapale-
nia b³ony œluzowej nosa u studentów collegiów podczas
ostatnich 70 lat [Hagy i Settipane, 1969]. W Anglii licz-
ba pacjentów na 1000 zg³aszaj¹cych siê do lekarza pierw-
szego kontaktu z powodu sezonowego alergicznego nie-
¿ytu nosa wzrasta³a systematycznie po ka¿dym kolejnym
badaniu krajowym a¿ do lat 80. [General Registry Offi-
ce, 1958; Royal College of General Practitioners, 1974,
1986] z 11 w roku 1971 do 19,7 na 1000 osób w roku
1981. Jednak¿e Ross i Fleming [Ross i Fleming, 1994]
w oparciu o tygodniowe sprawozdania Royal College of
General Practitioners nie znaleŸli potwierdzenia wzrostu
czêstoœci alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa w ko-
lejnej dekadzie.

Czêstoœæ przetrwa³ego alergicznego nie¿ytu nosa
Czêstoœæ wystêpowania przetrwa³ego alergicznego

zapalenia b³ony œluzowej nosa ró¿ni siê w zale¿noœci od
populacji i wynosi 1,14% w Korei Po³udniowej, 2,6%
w Korei Pó³nocnej [Min i wsp., 1997], 5,2% w USA
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[Hagy i Settipane, 1998], 8% w Szwecji [Hattevig i Kjel-
lman, 1990] i 12,7% w Holandii [Droste i wsp., 1996].
Czêstoœæ tej choroby w populacji angielskiej oceniono
w jednym z badañ na 13% [Sibbald i Rink, 1991].
Szczyt czêstoœci rozpoznañ przypada na wiek 10-19 lat
[Viner i Jackman, 1976]. W badaniu Mina i wsp. [Min
i wsp., 1997] sugerowano, ¿e wiek, miejsce urodzenia,
miejsce aktualnego zamieszkania i gêstoœæ zaludnienia
mog¹ wp³ywaæ na czêstoœæ wystêpowania przetrwa³ego
alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa. Nie stwier-
dzono natomiast korelacji dla stanu cywilnego, palenia
papierosów oraz wagi cia³a. Jednak¿e autorzy wymienili
równie¿ 17 zale¿noœci, które wskazywa³y na mo¿liwoœæ
mimowolnego „³owienia” wyników istotnych statystycz-
nie. Dlatego te¿ ka¿da z wymienionych zale¿noœci wy-
maga dalszych badañ, zanim mo¿liwe bêdzie wniosko-
wanie o niej.

Alergia i zanieczyszczenie œrodowiska
Nos oczyszcza oko³o 7000 litrów powietrza dzien-

nie, st¹d badania in vitro mog¹ niedok³adnie odzwier-
ciedlaæ zmiany, które mog¹ pojawiaæ siê w d³u¿szym
okresie czasu przy nara¿eniu na umiarkowane stê¿enie
substancji zanieczyszczaj¹cych. Dlatego te¿ szczególnie
istotne s¹ badania epidemiologiczne, mimo trudnoœci
w kontrolowaniu pozosta³ych zmiennych.

Czynniki œrodowiskowe, takie, jak zanieczyszczenie
œrodowiska oraz nara¿enie na kurz domowy, s¹ wskazy-
wane jako odpowiedzialne za zwiêkszenie objawów nie-
¿ytu nosa [Holt, 1996], jednak¿e dane epidemiologicz-
ne na poparcie tej tezy s¹ ograniczone [Durham i wsp.,
1997; Committee on the medical effects of air pollu-
tants, 1995]. Gniazdowska i Jemow [Gniazdowska i Je-
mow, 1990] oraz Antova [Antova, 1993] zaobserwo-
wali, ¿e osoby mieszkaj¹ce na obszarach zurbanizowa-
nych czêœciej choruj¹ na nie¿yt alergiczny nosa i astmê.
Krishna i wsp. na podstawie analizy danych literaturo-
wych stwierdzili, ¿e mo¿liwy jest zwi¹zek miêdzy stê-
¿eniem ozonu oraz alergiczn¹ chorob¹ dróg oddecho-
wych [Krishna i wsp., 1995]. Ishizaki i wsp. [Ishizaki
i wsp., 1987] wykazali, ¿e czêstoœæ uczuleñ na alergeny
cedru wynosi³a 13,2% przy autostradach, 8,8% w mia-
stach i na terenach rolniczych, 5,1% na terenach o ma-
³ym ruchu samochodów, lecz podobnym stê¿eniu aler-
genów cedru oraz 1,7% w górach, gdzie nie ros³y drze-
wa cedrowe i nie jeŸdzi³y samochody. Weiland i wsp.
[Weiland i wsp., 1994] na podstawie badania kwestio-
nariuszowego 2050 dzieci w wieku szkolnym dotycz¹-
cego czêstoœci wystêpowania alergicznego zapalenia b³ony
œluzowej nosa i uwzglêdniaj¹cego natê¿enie ruchu dro-
gowego, stwierdzili wzrost czêstoœci zapaleñ (z 21,4%
do 27,1%) w miejscach, gdzie nasilenie ruchu by³o wiêk-
sze. Ryzyko wzglêdne, po uwzglêdnieniu m.in. wp³ywu
wieku, p³ci, liczby rodzeñstwa wynosi³o 1,36 przy du-

¿ym nasileniu ruchu drogowego (95% przedzia³ ufno-
œci: 1,05–1,77). Ross i Fleming [Ross i Fleming, 1994]
wykazali, ¿e czêstoœæ wystêpowania kataru siennego
zmienia³a siê z roku na rok, proporcjonalnie do liczby
py³ków w powietrzu i by³a nieco wiêksza na obszarach
uprzemys³owionych. Goh i wsp. [Goh i wsp., 1986]
sugerowali na podstawie badañ dzieci w wieku szkol-
nym w Singapurze, ¿e istnieje zwi¹zek miêdzy wystê-
powaniem zapalenia zatok u dzieci mieszkaj¹cych na
obszarach uprzemys³owionych oraz stê¿eniem SO2.
Suonpaa i Antila [Suonpaa i Antila, 1990] zaobserwo-
wali trzykrotny wzrost hospitalizacji z powodu ostrego
zapalenia zatok czo³owych w okresie piêciu lat w jed-
nym mieœcie w Finlandii i przypisali to zanieczyszcze-
niu œrodowiska, jednak bez podania danych na poparcie
tej hipotezy. Ross i Fleming [Ross i Fleming, 1994]
stwierdzili podobn¹ czêstoœæ alergicznego zapalenia b³ony
œluzowej nosa w ca³ej Anglii i Walii w latach 1981-92,
przy braku danych wskazuj¹cych na wp³yw zanieczysz-
czenia, jako ¿e wielkoœæ i przedzia³y czasowe wyst¹pie-
nia szczytu zachorowañ by³y podobne we wszystkich
regionach. Dodali oni jednak zastrze¿enie, ¿e jakkolwiek
ich badanie wskazuje, i¿ regionalne zanieczyszczenie
powietrza nie powoduje efektów miejscowych, to jed-
nak poziomy zanieczyszczenia na obszarze ca³ego kraju
mog¹ byæ wystarczaj¹co wysokie, by spowodowaæ efekt
ogólnokrajowy.

Von Mutius i wsp. [von Mutius i wsp., 1992] po-
równali czêstoœæ wystêpowania chorób alergicznych miê-
dzy Monachium w Niemczech Zachodnich i Lipskiem
w Niemczech Wschodnich, w drugim z miast odnoto-
wano szczególnie wysokie stê¿enia SO2 i substancji cz¹-
steczkowych. Autorzy stwierdzili, ¿e u uczniów w wie-
ku 9-11 lat alergiczny nie¿yt nosa wystêpowa³ istotnie
rzadziej w bardziej zanieczyszczonym mieœcie. Geller-
Bernstein i Klein i wsp. [Geller-Bernstein i Levin, 1987;
Klein i wsp., 1992] nie znaleŸli ró¿nic w czasie poja-
wiania siê pierwszych napadów sezonowego alergiczne-
go zapalenia b³ony œluzowej nosa miêdzy dzieæmi ze
zurbanizowanych terenów Izraela w porównaniu do
dzieci z terenów rolniczych. Charpin i wsp. [Charpin
i wsp., 1988] nie wykazali ró¿nic w czêstoœci alergicz-
nego nie¿ytu nosa miêdzy przemys³owymi i rolniczymi
terenami Francji. Badaj¹c kohortê 12335 osób w wieku
23 lat stwierdzili, ¿e czêstoœæ sezonowego alergicznego
zapalenia b³ony œluzowej nosa bardziej zale¿y od regio-
nu urodzenia, ni¿ aktualnego miejsca zamieszkania, lecz
nie obserwowali wyraŸnych ró¿nic miêdzy terenami prze-
mys³owymi i rolniczymi. Badania z zastosowaniem skór-
nych testów prick nie wykaza³y ró¿nic czu³oœci miêdzy
populacjami terenów uprzemys³owionych i rolniczych
[Zwick i wsp., 1991]. Nie jest jasne, czy wiêksza czêstoœæ
wystêpowania alergicznego nie¿ytu nosa na obszarach
zurbanizowanych, wykazana w niektórych badaniach, jest
spowodowana zanieczyszczeniem œrodowiska, wy¿szym
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stê¿eniem roztoczy kurzu domowego czy innymi czyn-
nikami [Min i wsp., 1982]. Zwick i wsp. [Zwick i wsp.,
1991; Popp i wsp., 1989] zaobserwowali wzrost uczu-
lenia na alergeny wziewne w obszarach bardziej zanie-
czyszczonych. Dowse i wsp. [Dowse i wsp., 1985] do-
starczyli danych wskazuj¹cych, ¿e wzrost czêstoœci
wystêpowania astmy w Papui Nowej Gwinei by³ spo-
wodowany wzrostem stê¿enia roztoczy kurzu w domach.
Samir i wsp. [Samir i wsp., 1997] stwierdzili wy¿sze
poziomy kadmu u 30 pacjentów z alergicznym nie¿y-
tem nosa w porównaniu do osób z zapaleniem niealer-
gicznym i w stosunku do grupy kontrolnej. Autorzy ci
przyjêli tezê, ¿e wy¿sze poziomy kadmu odzwierciedla-
³y wiêksze nara¿enie na zanieczyszczenie powietrza, lecz
metoda badania nie jest odpowiednia do okreœlania przy-
padkowych zale¿noœci. The International Study of Asth-
ma And Allergies in Childhood (ISAAC) Steering Com-
mittee [1998] wykaza³o, ¿e w rejonach o najwy¿szych
poziomach zanieczyszczenia zwi¹zkami cz¹steczkowy-
mi i dwutlenkiem siarki, wskaŸniki astmy oraz zapale-
nia b³ony œluzowej nosa i spojówek by³y ogólnie niskie,
podczas, gdy na obszarach o wysokich stê¿eniach ozonu
poziomy czêstoœci by³y œrednio wysokie, zaœ na niektó-
rych obszarach o minimalnym zanieczyszczeniu czêstoœci
by³y wysokie. Raport dotycz¹cy zanieczyszczenia po-
wietrza i chorób alergicznych [Working Party of the
British Society for Allergy and Clinical Immunology,
1995] stwierdza³, ¿e nadal nie jest jasne w jakim stop-
niu wystêpowanie atopii jest powi¹zane ze stê¿eniem
zanieczyszczenia powietrza.

Trevino [Trevino, 1996] i Albright i Goldstein [Al-
bright i Goldstein, 1996] sugerowali, ¿e zanieczyszcze-
nie mo¿e powodowaæ obni¿enie aktywnoœci komórek
T-supresorowych, co mo¿e prowadziæ do wzrostu ak-
tywnoœci komórek B i zjawiska alergii, jednak¿e Com-
mittee on medical effects of air pollutants [1995] wy-
kaza³ w badaniach na ochotnikach brak synergistyczne-
go dzia³ania zanieczyszczenia œrodowiska.

W Wielkiej Brytanii liczba py³ków w Londynie ra-
czej spada³a, ni¿ wzrasta³a przez ostatnie 30 lat [Em-
berlin i wsp., 1993] wskazuj¹c, ¿e stê¿enie py³ków samo
w sobie jest ma³o prawdopodobnym czynnikiem wzro-
stu alergii. Jedna z teorii zak³ada, ¿e zanieczyszczenie
mo¿e zmieniæ antygenowoœæ py³ków [Ruffin i wsp.,
1984]. Nie wiadomo jednak, czy zanieczyszczenia dzia-
³aj¹ jako hapteny, czy jako czynniki dra¿ni¹ce, powodu-
j¹ce „rozluŸnienie” œcis³ych po³¹czeñ komórkowych (ti-
ght junctions). Sk³adnikami zanieczyszczenia powietrza
s¹: SO2, pierwotnie uwalniany przy spalaniu wêgla ka-
miennego i wybuchach wulkanów, stanowi¹cy miernik
natê¿enia zimowego smogu [Committee on medical ef-
fects of air pollutants, 1995]; ozon, który powstaje w wy-

sokich temperaturach i pod wp³ywem œwiat³a s³onecz-
nego z NO2 i wêglowodoru; NO2, który pochodzi ze
spalin samochodowych i spalania paliw i jest miernikiem
smogu samochodowego; kwaœne aerozole jak kwas siar-
kowy, kwas azotowy i chlorowodór oraz substancje cz¹-
steczkowe [Wardlaw, 1997; Schlesinger, 1992]. Sub-
stancje cz¹steczkowe obecne w powietrzu mog¹ byæ pier-
wotne, emitowane przez elektrownie, samochody i fa-
bryki lub wtórne, tworzone w procesie kondensacji w at-
mosferze w wyniku reakcji chemicznych [Committee on
medical effects of air pollutants, 1995]. Zanieczyszcze-
nie substancjami cz¹steczkowymi w Wielkiej Brytanii
pochodzi pierwotnie z nieefektywnego procesu spalania
wêgla, w szczególnoœci w kominkach domowych. Za-
le¿noœæ miêdzy zanieczyszczeniami jest z³o¿ona. Istnieje
silna ujemna korelacja miêdzy ozonem a NO2 oraz tlen-
kami azotanów, lecz kilka innych korelacji wystêpuje dla
innych zanieczyszczeñ [Advisory group on the medical
aspects of air pollution episodes: fourth report, 1995].
Jedynie cz¹steczki mniejsze ni¿ 10 mm mog¹ dotrzeæ
do p³uc. Oceniano, ¿e same w sobie swobodne cz¹stecz-
ki nie maj¹ dzia³ania na przep³yw w nosie po 6 godzi-
nach [Andersen i Proctor, 1982], jakkolwiek badania na
zwierzêtach sugerowa³y, ¿e wytwarzanie IgE wzrasta
w obecnoœci substancji cz¹steczkowych [Murancka
i wsp., 1986; Takafuki i wsp., 1987; Bascom i wsp.,
1990; Peden i wsp., 1994]. Peden i wsp. [Peden i wsp.,
1995] stwierdzili, ¿e osoby z alergicznym nie¿ytem nosa
nara¿one na dzia³anie ozonu w iloœciach 400 cz¹stek na
miliard wykazywa³y wzrost liczby eozynofilów w po-
p³uczynach z nosa. Badania nad cz¹steczkami zawarty-
mi w spalinach silników diesla wykaza³y, ¿e zwi¹zki te
mog¹ indukowaæ miejscowo mRNA do produkcji inter-
leukin (IL) 2, 4, 5, 6, 10, 13 i IFN-γ zarówno w grupie
kontrolnej, jak i u pacjentów z alergicznym zapaleniem
b³ony œluzowej nosa [Diaz-Sanchez i wsp., 1994] oraz
mog¹ powodowaæ podwy¿szenie poziomu IgE u palaczy
w porównaniu z osobami niepal¹cymi [ Jensen i wsp.,
1992]. McKeever i wsp. stwierdzili, ¿e palenie matki
nie ma efektu na wzrost alergii [McKeever i wsp., 2002].
Rusznak i wsp. [Rusznak i wsp., 1994] stwierdzili, ¿e
wstêpne nara¿enie na NO2 i ozon mo¿e spe³niaæ rolê
„primingu” i powodowaæ wzrost odpowiedzi na py³ki do-
starczone póŸniej. Wang i wsp. [Wang i wsp., 1995]
wykaza³, ¿e ostre nara¿enie na NO2 mo¿e „uczulaæ” eozy-
nofile do aktywnoœci w stosunku do kolejnych alerge-
nów u osób z alergicznym nie¿ytem nosa. Mo¿liwe jest,
¿e interakcje miêdzy substancjami zanieczyszczaj¹cymi
mog¹ byæ wyolbrzymione ze wzglêdu na niskie stê¿enia
badanych zwi¹zków oraz dzia³anie zak³ócaj¹ce wczeœniej-
szego nara¿enia na otaczaj¹ce nas zanieczyszczenia [Com-
mittee on medical effects of air pollutants, 1995].
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Zale¿noœæ miêdzy astm¹ a alergicznym nie¿ytem nosa
W niektórych badaniach wskazywano, ¿e alergiczny

nie¿yt nosa wyprzedza rozwój astmy [Anderson i wsp.,
1986; Wright i wsp., 1994]. Zarówno w alergicznym
nie¿ycie nosa, jak i astmie alergicznej zwykle mo¿na
wykazaæ markery atopii i podczas, gdy obie choroby czê-
sto pojawiaj¹ siê jednoczeœnie, nie jest jasne, dlaczego
jedni pacjenci cierpi¹ na alergiczny nie¿yt nosa, inni na
astmê lub obie choroby razem [Braunstahl i wsp., 2003].
Zale¿noœæ miêdzy alergicznym nie¿ytem nosa a astm¹
jest silna i istniej¹ wiarygodne dane wskazuj¹ce, ¿e po-
prawa astmy jest skorelowana z popraw¹ stanu klinicz-
nego u osób z katarem siennym [Greisner i wsp., 2000].

Podsumowanie
Istniej¹ wiarygodne dane, ¿e ludzki genom ma istotny

wp³yw na prawdopodobieñstwo rozwoju markerów ato-
pii. Okaza³o siê, ¿e w regulacji bierze udzia³ kilka ge-
nów, z których ka¿dy wnosi wk³ad do wzrostu ryzyka
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