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Odrębności kliniczne i terapeutyczne
alergicznego nieżytu nosa u dzieci

dzieci w wieku 6-7 lat oraz 1,4-39,7% w wieku 13-14 lat
[1]. W Polsce 5-20% dzieci w wieku szkolnym choruje na
ANN [8]. W jednym z najnowszych badań brytyjskich,
w którym zastosowano nie tylko ankietę, ale też alergiczne
testy skórne i ocenę poziomu swoistych IgE w surowicy
oraz przeprowadzono weryfikację lekarską rozpoznania,
stwierdzono występowanie ANNo (pyłkowego) u 18,6%
dzieci 10-letnich [2].

Pierwsze ogólnopolskie dane na temat częstości wystę-
powania ANN w populacji dziecięcej pochodzą z końca
lat 90. ubiegłego wieku i są wynikiem dużego (analizowa-
no blisko 3000 dzieci w wieku 3-18 lat), przekrojowego
badania ankietowego przeprowadzonego w wielu regio-
nach kraju przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne [9].
Według tego badania na ANNo choruje 8,9 % (5,0-13,3%),
a na ANNp 2,1% (1,3-4,3%) dzieci. Interesujące są także
wyniki dwóch innych analiz, oceniających zmiany w czę-
stości występowania ANN u dzieci na przestrzeni ostatnich
6-7 lat w trzech różnych regionach Polski (Poznań, Kraków,
Lubelszczyzna) [8,10,11] (ryc.1, ryc.2). Wskazują one na

W pracy przedstawiono epidemiologię, symptomato-
logię oraz podstawowe zasady terapii alergicznego nieży-
tu nosa (ANN) u dzieci. Przedstawiając najnowsze dane
epidemiologiczne z Polski zwrócono uwagę na rosnącą
częstość występowania tej choroby u dzieci. Omówiono
znane czynniki ryzyka występowania ANN. Uwypuklono
odrębności manifestacji klinicznej choroby u dzieci, opisa-
no nietypowe objawy u dzieci najmłodszych oraz typowe
powikłania niekontrolowanego ANN. Wyszczególniono
liczne odrębności w terapii ANN u dzieci, akcentując co-
raz ważniejszą rolę glikokortykosteroidów donosowych.

Epidemiologia i czynniki ryzyka
alergicznego nieżytu nosa

Badania epidemiologiczne w krajach wysoko rozwinię-
tych niepokojąco wskazują, że alergiczny nieżyt nosa
(ANN) stał się u progu XXI wieku najczęstszą chorobą aler-
giczną u dzieci, najczęstszą przewlekłą chorobą zapalną
dróg oddechowych, a także najczęstszą chorobą przewle-
kłą wieku rozwojowego [1,2,3].

Alergiczny nieżyt nosa u dzieci, podobnie jak u doro-
słych, występuje w dwóch głównych formach klinicznych
(czasami współistniejących ze sobą), jako: okresowy
(ANNo), zwany dawniej sezonowym (pyłkowym) oraz
przewlekły (ANNp), dawniej nazywany całorocznym
[4]. ANN może występować w każdym wieku, także u nie-
mowląt i małych dzieci, jednak poniżej 4 roku życia rzad-
ko manifestuje się pełnoobjawowo [5]. Wiadomo jednak,
że w 80% przypadków choroba ta rozwija się przed 20.
rokiem życia, a najwyższą częstość występowania ANNo
obserwuje się u pacjentów w wieku 20-25 lat [6]. Częstszą
postacią u dzieci jest ANNo, choć to ANNp ma większe
znaczenie dla następstw klinicznych. Chłopcy chorują czę-
ściej na ANN niż dziewczęta (2:1) [5].

Wydaje się ponadto, że ANN występuje częściej u dzie-
ci i młodzieży niż u dorosłych i może dotyczyć nawet 42%
populacji dzieci w wieku 6 lat [7]. Wyniki międzynarodo-
wego ankietowego badania epidemiologicznego ISSAC,
przeprowadzonego w połowie lat 90. ubiegłego wieku
wskazują, że na ANN zapadało na świecie 0,8-14,8%
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dużą dynamikę wzrostu częstości ANN wśród dzieci w wie-
ku 7-14 lat na przestrzeni ostatnich lat, zamieszkałych za-
równo w dużych aglomeracjach miejskich (Kraków, Poznań,
Lublin), jak i na wsi (gmina Janów Lubelski).

Obserwując analogiczne tendencje w krajach zachod-
niej Europy [12,13] należy oczekiwać, że cytowane powy-
żej wskaźniki polskie będą w najbliższych latach wykazy-
wały dalszą tendencję wzrostową.

Przyczyną wysokiej częstości występowania chorób
układu oddechowego u dzieci, w tym ANN, są złożone
i nie do końca poznane różnorodne czynniki genetyczne,
osobnicze i środowiskowe. Znajomość tych czynników, okre-
ślanych jako czynniki ryzyka rozwoju ANN u dzieci, może
pomóc w opracowaniu skutecznych metod prewencji pierw-
szorzędowej i wtórnej tej choroby. Należy jednak zazna-
czyć, że niejednoznaczność wyników opublikowanych
dotychczas badań nadal uniemożliwia zarówno opraco-

wanie, jak i praktyczne zastosowanie profilaktyki ANN.
W prospektywnym badaniu amerykańskim, przeprowadzo-
nym u dzieci w pierwszych latach życia, wskazano na sze-
reg czynników ryzyka wystąpienia ANN (tab. I) [7,14].

W jednym z ostatnio opublikowanych badań brytyjskich
określono precyzyjnie czynniki ryzyka wystąpienia ANN
u dzieci 10-letnich [5]. Autorzy wykazali, iż niezależne czyn-
niki ryzyka rozwoju ANN u dzieci to (w kolejności siły wpły-
wu): atopia (p<0,001) i obecność AZT (p<0,009) w wieku
4 lat, ANN u ojca (p<0,001), ANN u matki (p<0,033) oraz
alergia pokarmowa u matki (p< 0,016).

Symptomatologia
Z punktu widzenia ciężkości przebiegu klinicznego

ANN wyróżnia się obecnie postać łagodną oraz umiar-
kowaną lub ciężką (tab. II). Kryterium podziału jest nie
tylko intensywność poszczególnych objawów klinicznych,
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ale przede wszystkim wpływ objawów choroby na skła-
dowe jakości życia, takie jak: normalna dzienna aktyw-
ność, możliwość uprawiania sportu, zaburzenia snu, uczęsz-
czanie do szkoły [1].

Wprawdzie patofizjologia ANN jest podobna u dzieci
i u dorosłych, to jednak objawy mogą wykazywać znacz-
ne różnice, zwłaszcza u dzieci najmłodszych [16]. Do nie-
typowych objawów sugerujących ANN u dzieci (a rzadko
spotykanych u dorosłych), można zaliczyć: grymasy twa-
rzy, oddychanie przez usta, zaburzenia ortodontyczne, tzw.
„salut alergiczny”, zmarszczki i cienie wokół oczu, poprzecz-
ną bruzdę na nosie (szczególnie widoczna w porze letniej),
przerośnięte migdałki [17,18] (tab.III). U dzieci poniżej 5-6

r.ż. rzadko występują wszystkie objawy choroby, często
jedynym objawem jest zatkanie nosa. W grupie dzieci naj-
młodszych kichanie salwami należy również do rzadkości.
Ponadto objawy ANN mogą się „mieszać” z objawami
wirusowych zakażeń górnych dróg oddechowych, które sto-
sunkowo często (do 5-6 r.ż.) występują u dzieci w wieku
przedszkolnym, co dodatkowo utrudnia rozpoznanie u ma-
łych dzieci. Dodatkowym problemem diagnostycznym w tej
grupie wiekowej jest fakt niemożności zwerbalizowania
objawów choroby przez dziecko oraz trudności w obiek-
tywnej ocenie drożności nosa u dzieci poniżej 6 r.ż. [6,19].

Postępowanie
Biorąc pod uwagę  najnowsze dane o mechanizmach

zapalenia alergicznego leżącego u podłoża tej złożonej
choroby alergicznej, można wyróżnić trzy główne metody
postępowania w ANN: karencja alergenowa [10,11],
farmakoterapia oraz immunoterapia [18]. Wytycz-
ne postępowania w ANN u dzieci, jako bardzo ważną skła-
dową postępowania zalecają unikanie narażenia na aler-
geny, co może mieć w tej grupie chorych znaczenie
prewencyjne [21,22]. Najnowsze zalecenia dotyczące te-

rapii ANN przedstawiła grupa alergologów i laryngologów
działająca pod auspicjami Europejskiej Akademii Alergolo-
gii i Immunologii Klinicznej [21]. W dokumencie tym podano
także algorytmy postępowania w różnych formach i posta-
ciach klinicznych ANN u dzieci. Podsumowanie powyższych
zaleceń, z uwzględnieniem istotnych odrębności terapeutycz-
nych wieku dziecięcego, przedstawiono w tabeli IV.

Z kolei wskazania do immunoterapii swoistej
ANN u dzieci obejmują sytuacje kliniczne, w których są
spełnione następujące kryteria: historia ANNo > 2 lat
i ANNp > 6-miesięcy, niedostateczna kontrola objawów cho-
roby za pomocą karencji alergenowej i farmakoterapii,
dodatnie wyniki alergicznych testów skórnych lub/i obec-
ność alergenowo-swoistych IgE  lub/i pozytywny wynik te-
stu prowokacji donosowej, nieswoista nadreaktywność
oskrzeli znacznego stopnia, wiek > 4 lat [31, 32].

Reasumując, należy podkreślić, że alergiczny nieżyt
nosa u dzieci jest schorzeniem bardzo często występują-
cym i nadal zbyt rzadko rozpoznawanym. Zbyt rzadko
zdajemy sobie sprawę, że nierozpoznany lub źle leczony
ANN u dzieci może doprowadzić do szeregu niekorzyst-
nych zjawisk psychofizycznych i innych następstw zdro-
wotnych, takich jak: zwiększona absencja w szkole, ze-
spół zachowań określanych jako „allergic irritability
syndrome” (drażliwość, nerwowość, gniew, złość, słaba
koncentracja), zmniejszone zainteresowanie nauką i obni-
żenie aktywności społecznej, nasilenie ciężkości objawów
psychofizycznych, obniżenie jakości życia [33,34], a tak-
że nawracające zapalenia zatok, zapalenie ucha środko-
wego (z jego następstwami), zaburzenia rozwojowe twa-
rzy (wydłużenie twarzy), nieprawidłowy zgryz (zgryz
krzyżowy, zgryz klasy I, wysunięcie siekaczy), polipowa-
tość nosa (b. rzadko), zaburzenia węchu, bezdechy noc-
ne oraz astma oskrzelowa [35].
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