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W pracy omówiono wyprysk kontaktowy obserwowany w Polsce
w latach 1970-2004. W tym okresie ró¿nice w nadwra¿liwoci
kontaktowej zachodz¹ce miêdzy Polska a innymi rozwiniêtymi krajami
znacznie siê zmniejszy³y. Najwa¿niejszymi alergenami kontaktowymi
by³y: chrom (ród³a zawodowe <cement> i niezawodowe <skóra
garbowana>), nikiel (tak¿e obecny w wodzie z kranu), ¿ywica
epoksydowa i jej utwardzacz trójetylenoczteroaminê (TETA),
przyspieszacze wulkanizacji: dwusiarczek czterometylotiuramu
i 2-merkaptobenzotiazol, perfumy i substancje daj¹ce z nimi odczyny
krzy¿owe: balsam peruwiañski i mieszanina perfumowa (PM) oraz
antybiotyki: penicylinê (g³ownie alergen zawodowy pielêgniarek),
tetracykliny i neomycyna. Czêstoæ uczulenia na te alergeny uleg³a
istotnej ewolucji w ci¹gu omówionego okresu.
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W roku 1969 zachodnioeuropejscy dermatolodzy utworzyli Grupê Badaj¹c¹ Wyprysk Kontaktowy, która opracowa³a zestaw standartowy przeznaczony do testowania
wszystkich chorych na wyprysk. Sk³ada³ siê on z substancji
najsilniej uczulaj¹cych kontaktowo [1]. Zestaw ten wkrótce akceptowa³a wiêkszoæ Klinik Dermatologicznych,
a pierwsze polskie wyniki testowania tymi alergenami og³oszono w roku 1970 [2]. Wkrótce powsta³ problem, czy
uczulenie na poszczególne zwi¹zki kszta³tuje siê podobnie
w ró¿nych krajach. Badaczy zachodnich zw³aszcza interesowa³a sytuacja panuj¹ca w pañstwach nale¿¹cych do
RWPG. Zwrócono siê w tej sprawie do Kliniki Dermatologicznej w Warszawie z prob¹ o podsumowanie w³asnych obserwacji z tego zakresu. Z opracowanego na ten
temat w roku 1980 artyku³u wynika³o, ¿e Polska w omawianej dziedzinie ma du¿o osobliwoci [3]. Równie¿ porównanie najwa¿niejszych aspektów wyprysku kontaktowego w Polsce i w NRD wykaza³o wiele istotnych ró¿nic

The prevalence of contact dermatitis in Poland between 1970 and
2004 is discussed. During this period differences in the prevalence of
contact sensitivity between Poland and other developed countries
significantly diminished. The most important contactants are:
chromium (occupational <cement> and nonoccupational <leather>
sources), nickel (also present in tap water), epoxy resin and its hardener
trietylenetetramine (TETA), rubber accelerators: tetramethylthiuram
disulphide disulfide and 2-mercaptobenzothiazole, perfumes and their
cross reacting substances: balsam of Peru and perfume mix (PM)
and antibiotics: penicillin (mainly occupational allergen in nurses),
tetracyclines and neomycin. Asignifican changes in the prevalence of
contact allergy over the reported period were observed.
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[4]. Z biegiem lat uczulenie na szereg zwi¹zków ulega³o
ró¿nym zmianom w nastêpstwie postêpu technologii, powstania nowych powi¹zañ handlowych oraz w wyniku
innych wydarzeñ. Zjawiska te obserwowano w kilku krajowych orodkach. W samej Warszawie w latach 1970-2004 u 50 tys. chorych wykonano prawie 1,5 miliona testów odczytywanych zwykle przez jedn¹ i tê sam¹ osobê.
Chrom
Najczêstszym alergenem kontaktowym w Polsce by³
pocz¹tkowo chrom (w Europie Zachodniej zajmowa³ on
wówczas pod tym wzglêdem drugie miejsce). To pierwszeñstwo utrzymywa³o siê bardzo d³ugo i w Warszawie
dopiero w roku 1995 otrzymano wiêcej dodatnich wyników prób p³atkowych z niklem ni¿ z chromem. Metal ten,
podobnie w Polsce, jak i w Zachodniej Europie, uczula³
bardziej mê¿czyzn ni¿ kobiety i by³ czêstym alergenem

54

Alergia Astma Immunologia, 2005, 10(2), 53-57

zawodowym zw³aszcza u pracowników budowlanych
(chrom jest g³ównym alergenem cementu). By³o to bardzo istotne w pañstwie odbudowuj¹cym siê po wojnie z zatrudnion¹ wówczas w niektórych miastach wielk¹ rzesz¹
murarzy. Obecnie w kilku krajach rozwiniêtych stosuje
siê hipoalergiczny cement wolny od uczulaj¹cych zwi¹zków chromu szeciowartociowego. Nale¿y oczekiwaæ,
¿e kiedy ten produkt i u nas bêdzie stosowany, liczba murarzy uczulonych na chrom bardzo siê w Polsce zmniejszy. Jednak i teraz obserwuje siê, ¿e zawodowa nadwra¿liwoæ na chrom sta³a siê u nas rzadsza (w £odzi nawet
prawie piêciokrotnie) ni¿ by³a dawniej [5,6], co t³umaczy
siê popraw¹ warunków pracy i zastojem w budownictwie, ale czêciowo tak¿e zmniejszon¹ zg³aszalnoci¹
w epoce bezrobocia. W Warszawie murarza uczulonego
na chrom widuje siê obecnie nieporównywalnie rzadziej
ni¿ dawniej. W nastêpstwie tego wzrós³ odsetek kobiet
w grupie ogó³u pacjentów nadwra¿liwych na ten metal.
Przed dwudziestoma laty istotn¹ krajow¹ osobliwoci¹ alergii niezawodowej na omawiany alergen by³a nieopisywana w innych krajach (z wyj¹tkiem Turcji i Bu³garii) bardzo czêsta nadwra¿liwoæ kontaktowa na chrom
u¿ywany do garbowania skóry, w wyniku czego a¿ u 80%
osób okresowo powstawa³ wyprysk obuwiowy z charakterystycznym zajêciem grzbietu stóp, a rzadziej zmiany
obserwowane od paska do zegarka [7]. Z biegiem czasu
uczulenie to sta³o siê znacznie rzadsze: shoe dermatitis
o tej etiopatogenezie spostrzega siê teraz g³ównie u osób
bardzo silnie uczulonych na chrom [8], a wyprysk po pasku od zegarka wystêpuje zupe³nie wyj¹tkowo.
Najbardziej charakterystyczn¹ cech¹ kliniczn¹ nadwra¿liwoci na chrom jest jej niezmiernie przewlek³y przebieg z bardzo czêstymi nawrotami zmian, które nieraz
nawet stale s¹ czynne. Pod tym wzglêdem sytuacja
w ostatnim okresie nie uleg³a istotnej poprawie i nadal obserwuje siê przypadki alergii na omawiany metal, utrzymuj¹c siê przez kilkanacie lat [9].
Nikiel
W krajach rozwiniêtych ju¿ w roku 1969 metal ten by³
najczêstszym alergenem kontaktowym. W Warszawie
spostrze¿ono to dopiero w roku 1995 roku, a przedtem
czêstoæ tej nadwra¿liwoci narasta³a stale, lecz powoli.
Analogiczny wzrost opisano te¿ w £odzi [6]. Uwa¿a siê,
¿e jedn¹ z istotnych przyczyn tego zjawiska jest coraz
czêstsze noszenie tanich klejnocików przez dziewczynki,
co jednak jest tylko przypuszczeniem. Unia Europejska
opracowa³a dopuszczalne normy stê¿enia niklu w wyrobach. Przestrzeganie ni¿szych norm ju¿ powoduje spadek
czêstoci tego uczulenia w Europie Zachodniej i upowa¿nia do przypuszczenia, ¿e podobne zjawisko i u nas z czasem nast¹pi.
Na ca³ym wiecie nikiel alergizuje znacznie czêciej
kobiety ni¿ mê¿czyzn (ró¿nica jest bardzo du¿a) i w wiêk-

szym stopniu osoby m³ode. Kilkakrotnie podkrelano zwi¹zek alergii na nikiel z atopi¹. W Polsce stwierdzono, ¿e
próby p³atkowe z niklem s¹ nieco rzadsze u chorych z wypryskiem ni¿ z AZS, ale ró¿nica ta nie jest obecnie statystycznie istotna [10], choæ dawniej by³a znacznie wiêksza
[11]. Natomiast wywiad rodzinny i osobniczy w kierunku
atopii jest wyranie czêstszy u uczulonych na ten metal
ni¿ u uczulonych na gumê, ¿ywice epoksydowe, chrom,
substancje zapachowe oraz u ogó³u chorych z alergicznym wypryskiem zawodowym [12].
Przedmioty najsilniej uczulaj¹ce na nikiel zmieniaj¹ siê
wzglêdnie czêsto. Podobnie jak i w innych krajach, w Polsce (wywiad zbierano w Warszawie, Krakowie, Rzeszowie i Kronie wed³ug ujednoliconego kwestionariusza) s¹
nimi klipsy, kolczyki, zegarki, zapinki staników i piercionki [13]. Póniej w miarê szerzenia siê mody na d¿insy
czêst¹ przyczyn¹ wyprysku niklowego wystêpuj¹cego na
brzuchu sta³y siê metalowe guziki tych spodni. Ostatnio
niekiedy wyprysk twarzy mo¿e byæ nastêpstwem pos³ugiwania siê telefonem komórkowym [14]. W roku 1976
wykazano, ¿e z krajowego bilonu alergizuj¹ na nikiel monety piêcio- i dziesiêcioz³otowe [15]. W roku 1997 otrzymano próby p³atkowe z dziesiêciogroszówk¹ u wszystkich pacjentów reaguj¹cych na 1,25% stê¿enia Ni (czterokrotnie mniejszego ni¿ zalecane do testowania) [16],
a w roku 2004 spostrze¿ono to odnonie monet jednoz³otowych. Zatr¹caj¹ anegdot¹ dane, ¿e niedawno wprowadzone do obiegu monety euro zawieraj¹ znacznie wiêcej
niklu ni¿ na to zezwalaj¹ przepisy Unii Europejskiej, o czym
donosi³a nawet prasa codzienna.
Alergia zawodowa na nikiel jest stosunkowo rzadka.
W Polsce problemowi temu wiele uwagi powiêcono
w £odzi [6,17,18]. W Warszawie przypadki takie spostrzegano rzadko, np. u hafciarki wyszywaj¹cej dystynkcje
wojskowe [19] czy u robotnicy montuj¹cej metalowe suwaki [20].
Nikiel przenikaj¹cy per os z po¿ywieniem lub wod¹ z kranu budzi ostatnio coraz wiêksze zainteresowanie alergologów. Nale¿y on do metali zdolnych wywo³aæ potnicê (dyshidrosis) oraz zaostrzaæ wyprysk. W Warszawie w kilkunastu mieszkaniach stwierdzono, ¿e nikiel w wodzie z kranu obecny jest w stê¿eniu dopuszczonym przez UE [21].
W Polsce w ci¹gu kilkudziesiêciu lat spostrze¿ono
bardzo du¿e zmniejszenie siê (nigdy nazbyt licznych) liczby przypadków idów niklowych (wysiewów grudek
w miejscach odleg³ych od przylegania przedmiotu zawieraj¹cego nikiel) oraz osutek skórnych powstaj¹cych w wyniku stosowania w ortopedii rub, p³yt czy gwodzi zawieraj¹cych omawiany metal.
Epoksydy
W przeciwieñstwie do niklu epoksydy powoduj¹ g³ównie wyprysk zawodowy. W Europie Zachodniej maksimum tej nadwra¿liwoci przypada³o na lata 50. W Polsce
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badania nad tym zagadnieniem rozpoczêto w latach siedemdziesi¹tych, kiedy blisko po³owa robotników pracuj¹cych z epoksydami by³a na omawiane ¿ywice uczulona
[22], co w Pary¿u obserwowano pod koniec lat czterdziestych. W miarê automatyzacji produkcji nadwra¿liwoæ powy¿sza szybko stawa³a siê coraz rzadsza (w roku
1991 szeciokrotnie w porównaniu z rokiem 1971) i obecnie wykrywa siê j¹ g³ównie u przebywaj¹cych na rencie
dawnych pracowników [9]. Dane otrzymane w Warszawie nie s¹ jednak charakterystyczne dla ca³ego kraju. W Instytucie Medycyny Pracy w £odzi w latach 1984-2001
dodatnie próby z epoksydami otrzymano u 2,8% testowanych. Co wiêcej, w orodku tym odnotowano nawet pewien wzrost liczby uczulonych na ¿ywice epoksydowe [23].
Cech¹ charakterystyczna tej nadwra¿liwoci jest a)
bardzo krótki, nieraz nawet kilkutygodniowy okres wylêgania zmian skórnych po podjêciu pracy i b) jej bardzo d³ugie utrzymywanie siê, co daje siê porównaæ z alergi¹ na
chrom [9]. Jednak w przeciwieñstwie do tej ostatniej uczulenie na epoksydy cechuje siê d³ugotrwa³ymi (nieraz wieloletnimi, a wyj¹tkowo kilkunastoletnimi) okresami remisji w nastêpstwie braku kontaktu z alergenem, choæ wyprysk z innych powodów (podra¿nienia, uczulenie na inne
zwi¹zki) nieraz w miêdzyczasie u tych osób wystêpuje.
Te cechy epoxy resin dermattis nie uleg³y w ci¹gu kilkudziesiêciu lat obserwacji istotnym zmianom.
Inn¹ osobliwoci¹ Polski jest nieopisana w pozosta³ych krajach du¿a czêstoæ alergii na g³ówny utwardzacz
¿ywicy epoksydowej  trójetylenoczteroaminê (TETA) [3].
Zwi¹zek ten jest lotny, uczula na odleg³oæ i nale¿y do
najwa¿niejszych przemys³owych alergenów powietrzopochodnych. W Warszawie w warunkach zawodowych
TETA alergizowa³a dawniej równie czêsto [22], a obecnie równie rzadko co ¿ywica epoksydowa. Podobnie malej¹ce uczulenie na TETA odnotowano tak¿e w £odzi
[23]. Trojetylenoczteroamina daje niekiedy odczyny krzy¿owe z etylenodwuamin¹, a w przypadkach kazuistycznych uczulenie na ten utwardzacz bywa nawet powodem
z³ego znoszenia Amoinophillinum (Polfa) [24].

55

roku do redakcji Polskiego Tygodnika Lekarskiego [25]
by³ m.in. wywo³any bardziej powszechnym stosowaniem
rêkawic w zwi¹zku z szerzeniem siê AIDS. W nastêpstwie powstawa³y dwa rodzaje nadwra¿liwoci: natychmiastowa na lateks i kontaktowa na przyspieszacze wulkanizacji, g³ównie na dwusiarczek czterometylotiuramu.
Dwusiarczek czterometylotiuramu daje odczyny krzy¿owe z dwusiarczkiem czteroetylotiuramu  lekiem odwykowym Antikol (Polfa) [26]. Dawniej donoszono o alergii na przyspieszacze sprowokowanej przez ich skryte
ród³a: pestycydy w przypadku TMTD [27], a emulsje
fotograficzne [28] oraz p³yny zapobiegaj¹ce zamra¿aniu
szyb [29] w przypadku MBT. Podobnych uczuleñ ostatnio nie opisywano.
Perfumy

Na ca³ym wiecie perfumy s¹ g³ównym alergenem
kosmetyków. Mo¿e w nich uczulaæ ponad 300 substancji
zapachowych [30]. Dawniej za wskanik nadwra¿liwoci na te aromaty uwa¿ano balsam peruwiañski. By³ on
obecny w wielu kosmetykach i dawa³ odczyny krzy¿owe
z licznymi substancjami zapachowymi [31], ale s³u¿y³ tak¿e jako (niekiedy uczulaj¹cy) lek [32,33], a bardzo rzadko
równie¿ jako przyprawa kulinarna. W Warszawie w latach dziewiêædziesi¹tych obserwowano wzrost czêstoci
tego uczuleni (z 4% do 7% ogó³u testowanych), co pokrywa siê ze wzrostem w tym okresie w krajach rozwiniêtych czêstoci cosmetic dermatitis.
Od lat do badania alergii na perfumy s³u¿y mieszanina
kilku substancji zapachowych, zwana perfume mix
(PM). Sta³a siê ona w Polsce szerzej dostêpna znacznie
póniej ni¿ w innych krajach rozwiniêtych, ale w³asne kilkuletnie dowiadczenie wskazuje, ¿e równie¿ u nas, podobnie jak Europie Zachodniej i USA [34], liczba dodatnich wyników prób p³atkowych z t¹ mieszanin¹ stale ronie. W Warszawie, identycznie jak w innych krajach, z jej
sk³adowych najsilniej alergizuje mech dêbowy, a najs³abiej aldehyd amylo cynamonowy [35]. Inny sk³adnik 
eugenol  dawniej czêsty alergen zawodowy lekarzy stomatologów przesta³ ich uczulaæ prawie zupe³nie od
Przyspieszacze wulkanizacji
czasu, kiedy stale pracuj¹ w rêkawicach gumowych, ale
Sporód kilku u¿ywanych w produkcji gumy przyspie- jako komponent perfum nadal alergizuje u¿ytkowników
szaczy wulkanizacji w Polsce najczêciej alergizuj¹ kon- kosmetyków [36]. Zaskakuj¹c¹ jest obserwacja, ¿e nadtaktowo dwa: dwusiarczek czterometylenotiuramu wra¿liwoæ na perfumy wystêpuje czêciej w wyprysku
(TMTD) i 2-merkaptobenzotiazol (MBT). Przez wiele lat podudzi ni¿ u ogó³u chorych z wypryskiem [37]. Podobne
oba uczula³y podobnie czêsto (miêdzy 1975 a 1978 ro- czêstsze uczulenie stwierdzono u chorych na AZS ni¿ na
kiem nawet prawie 5% testowanych), ale póniej (w la- wyprysk, ale to ostatnie mo¿na t³umaczyæ prób¹ zamatach 80.) coraz mniejsze grupy pacjentów. Jednak od roku skowania kosmetykami d³ugotrwa³ych, nawracaj¹cych,
1990 wyprysk wywo³any przez drugi przyspieszacz sta³ szpec¹cych zmian na twarzy nieraz wystêpuj¹cych
siê wyranie rzadszy ni¿ wywo³any przez pierwszy.
w przebiegu AZS [10].
Istotn¹ przyczyn¹ tej ró¿nicy jest fakt, ¿e TMTD czêciej zawarty jest w rêkawicach, na które alergiê obser- Antybiotyki
wowano coraz czêciej. Fakt ten zasygnalizowany w PolW latach siedemdziesi¹tych penicylina by³a g³ównym
sce po raz pierwszy listem Rudzkiego i Rebandla w 1992 alergenem zawodowym pielêgniarek [38], co ostatnio

56

Alergia Astma Immunologia, 2005, 10(2), 53-57

obserwuje siê wyj¹tkowo rzadko [39]. Osobliwoci¹ Polski w nastêpstwie stosowania leku Oxycort (Polfa) jest
prawie nienotowana w innych krajach kontaktowa alergia na tetracykliny, stosunkowo najczêstsza w stasis dermatitis [33,40], ale obserwowana tak¿e w zapaleniu spojówek [41]. Porównanie wyników prób p³atkowych z roku
1975 i z roku 1995 wykaza³o, ¿e w ci¹gu 20 lat znoszenie
tego antybiotyku we w³asnym materiale klinicznym nie uleg³o zmianie [42]. Alergiê w nastêpstwie leczenia miejscowego chloromycetyn¹, swego czasu bardzo czêst¹ w NRD,
w Polsce rozpoznawano znacznie rzadziej [33,40].
Natomiast i u nas, i na ca³ym wiecie czêsto uczula
obecna w lekach miejscowych neomycyna. Nadwra¿liwoæ
ta wyst¹pi³a w Polsce znacznie póniej ni¿ w innych rozwiniêtych krajach (leki zewnêtrzne zawieraj¹ce omawiany
antybiotyk d³ugo by³y ma³o dostêpne), a odsetek dodatnich wyników prób p³atkowych u osób przez nas testowanych dopiero ko³o roku 1990 zrówna³ siê z obserwowanym w Europie Zachodniej ju¿ w roku 1969 (w Warszawie jeszcze w roku 1979 by³ piêciokrotnie mniejszy ni¿
w roku 1990).
Alergia na neomycynê jest szczególnie czêsta w wyprysku podudzi. Naturalnie w latach siedemdziesi¹tych
i w stasis dermatitis wykrywano j¹ stosunkowo rzadko
zarówno w Bia³ymstoku [32], jak w Warszawie [33]. Jednak obecnie we w³asnym materiale neomycyna uczula
26,6% pacjentów z wypryskiem podudzi, ponad cztero-

krotnie czêciej ni¿ w grupie wszystkich chorych na wyprysk [43]. W Bia³ymstoku ostatnio odsetek ten jest jeszcze nieco wiêkszy i wynosi 32,4 [44]. Prawdopodobnie
dlatego, ¿e pacjenci z wypryskiem podudzi s¹ rzadziej
hospitalizowani w wiêkszych szpitalach; alergiê na neomycynê du¿o czêciej stwierdzano w Rzeszowie ni¿
w Warszawie [45]. Wród chorych na AZS nadwra¿liwych na neomycynê jest nieco wiêcej ni¿ w kontrolnej
grupie osób z wypryskiem, ale ró¿nica ta nie jest statystycznie istotna [10].
W Polsce wykryto alergiê kontaktow¹ na kilkaset ró¿nych substancji. Jednak poza wymienionymi powy¿ej obserwacje pozosta³ych prowadzono b¹d przez krótki okres,
b¹d tylko u pojedynczych chorych, b¹d wreszcie na
bardzo wyselekcjonowanym materiale klinicznym, co uniemo¿liwia podsumowania ewolucji uczulenia na ogromn¹
liczbê nie wspomnianych w obecnym doniesieniu zwi¹zków. Jednak i przytoczone powy¿ej dane wskazuj¹, ¿e
w przypadku alergenów kontaktowych czêstoæ uczulenia zmienia siê z up³ywem czasu, a niekiedy w ró¿nych
okresach tê sam¹ nadwra¿liwoæ mog¹ wywo³ywaæ odmienne wyroby. W ca³oci od lat siedemdziesi¹tych minionego wieku do chwili obecnej ró¿nice w uczuleniu kontaktowym miêdzy Polska a krajami Europy Zachodniej
w bardzo du¿ym stopniu zmniejszy³y siê, co jest g³ównie
nastêpstwem ujednolicenia technologii produkcji i zwiêkszenia wymiany handlowej.
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