Alergia
Astma Immunologia, 2005, 10(2),Alergia
90-94 Astma Immunologia, 2005, 10(2), 90-94
90

Wp³yw fazy cyklu nosowego na przebieg donosowej
próby prowokacyjnej z alergenem
The influence of the nasal cycle stage on the results of nasal allergen
provocation
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Wprowadzenie. Podczas donosowej próby prowokacyjnej
z alergenem, po podaniu alergenu do obu nozdrzy, na ogó³ jedna strona
reaguje wiêkszym obrzêkiem. Za pomoc¹ rynomanometrii aktywnej
przedniej wykazano, ¿e strona o wiêkszym oporze przed prowokacj¹
odpowiada wiêkszym przyrostem oporu po prowokacji w porównaniu ze stron¹ przeciwn¹.
Cel pracy. Celem pracy by³o zbadanie, czy asymetria powierzchni
przekroju poprzecznego jam nosowych (wynikaj¹ca z fizjologicznego
cyklu nosowego) przed prowokacj¹ wp³ywa na asymetriê spadku
powierzchni przekroju jam nosowych po prowokacji.
Materia³ i metody. Analizie poddano wyniki 48 prowokacji
donosowych, ocenianych rynometri¹ akustyczn¹, wykonanych
u pacjentów uczulonych na py³ki traw lub roztocze kurzu domowego.
Ocenianym parametrem by³a rednia powierzchnia przekroju
poprzecznego na g³êbokoci 3 cm ku ty³owi od za³amka C, który
odpowiada g³owie ma³¿owiny nosowej dolnej.
Wyniki. Stwierdzono, ¿e zmniejszenie powierzchni przekroju
poprzecznego jam nosowych w odpowiedzi na prowokacjê nie by³o
symetryczne (tzn. ró¿ni³o siê miêdzy stronami). Asymetria ta nie
by³a jednak zale¿na od stanu obrzêku stron przed prowokacj¹.
redni spadek powierzchni przekroju poprzecznego po stronie, która
zareagowa³a wiêkszym obrzêkiem, wynosi³ 44%, po stronie, która
odpowiedzia³a mniejszym obrzêkiem  14% (ró¿nica istotna
statystycznie). Spadki powierzchni przekroju po stronie wê¿szej i po
stronie szerszej przed prowokacj¹ wynosi³y odpowiednio 31% i 27%.
Wnioski. Na podstawie stanu obrzêku jam nosowych przed
prowokacj¹ nie mo¿na przewidzieæ, która strona odpowie po podaniu
alergenu wiêkszym obrzêkiem.
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Donosowa próba prowokacyjna z alergenem (DPPA)
polega na podaniu alergenu na powierzchniê b³ony luzowej jam nosowych i ocenie nasilenia objawów metodami
obiektywnymi oraz subiektywnymi [1,23]. DPPA jest stosowana w diagnozowaniu i monitorowaniu leczenia alergicznego nie¿ytu nosa.

Introduction. Obstruction of one nasal mucosa after bilateral nasal
allergen provocation is usually one-sided or more pronounced on one
side. A study with the use of active anterior rhinomanometry has
shown that this asymmetry is dependent on pre-challenge asymmetry
of congestion due to the nasal cycle.
Aim of the study. The aim of this study was to find out if physiologic
asymmetry in cross-sectional area (CA) between the nasal passages
influences asymmetry of CA decrease (reactivity) after bilateral nasal
allergen provocation.
Material and methods. The results of 48 nasal provocations performed
in rhinitis patients allergic to grass pollens or house dust mites were
retrospectively analyzed. Mean cross-sectional area from 3 cm behind
the level of the head of inferior turbinate (CA-C3) was measured
before and at 15 minutes after the provocation.
Results. The decrease of cross-sectional areas of the nasal passages
was asymmetrical, however there was no significant difference in CA-C3
decrease between the side, which was narrow and the side, which was
wide before the provocation.
Mean decrease of cross-sectional area at the side, which reacted with
bigger congestion was 44%, and for the side reacting with smaller
congestion  14% (difference statistically significant). Decreases of
cross-sectional area for the side that before the provocation had been
narrow was 31% and the side that had been wide  27%.
Conclusions. Asymmetry in congestion of nasal passages before the
challenge is not decisive for estimation which side shows bigger reaction
after nasal allergen provocation.
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Po podaniu alergenu wi¹d, kichanie i wyciek wodnistej wydzieliny mog¹ wyst¹piæ ju¿ w pierwszych 30 sekundach. S¹ one dominuj¹cymi objawami w pierwszych
5 minutach po prowokacji. Obrzêk b³ony luzowej pojawia siê po kilku minutach. Objawy towarzysz¹ce DPPA
mog¹ byæ oceniane obiektywnie i subiektywnie. Jednym
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z parametrów ocenianych obiektywnie jest obrzêk b³ony
luzowej jam nosa.
Najpowszechniej dotychczas stosowan¹ metod¹ oceny
reakcji obrzêkowej by³a rynomanometria aktywna przednia [4,5,6]. Jej wad¹ jest brak mo¿liwoci badania w przypadku ca³kowitej blokady jednej jamy nosa. Dzieje siê tak
dlatego, ¿e w badaniu tym, podczas pomiaru przep³ywu
powietrza przez jedn¹ jamê nosow¹, w drugim nozdrzu
umieszczony jest cewnik, mierz¹cy w sposób poredni
cinienie w nosogardle. Brak odczytu wartoci cinienia
w nosogardle lub przep³ywu powietrza przez jamê nosow¹ uniemo¿liwia obliczenie oporów.
Rynometria akustyczna (RA) jest szybk¹, nieinwazyjn¹
metod¹ badania dro¿noci nosa, opart¹ na zjawisku odbicia fali akustycznej, która coraz czêciej jest wykorzystywana do monitorowania DPPA [35]. W odró¿nieniu od
RMM aktywnej przedniej mo¿e byæ wykonana w przypadku blokady jednej z jam nosowych. Wynik badania RA
zobrazowany jest w formie krzywej odzwierciedlaj¹cej
zmiany powierzchni przekroju poprzecznego jam nosowych
w zale¿noci od odleg³oci od nozdrzy przednich. Na krzywej tej wyró¿nia siê za³amki, z których pierwszy odpowiada zastawce nosa (za³amek I), a drugi okolicy g³owy
ma³¿owiny nosowej dolnej (za³amek C). Za³amkom tym
odpowiadaj¹ powierzchnie przekroju poprzecznego CA-I
oraz CA-C. U zdrowych doros³ych rasy kaukaskiej zastawka jest najwê¿sz¹ czêci¹ jamy nosowej. Stwierdzono, ¿e najwiêksze zmiany obrzêkowe podczas DPPA zachodz¹ na odcinku 3 cm za za³amkiem C [3]. Równie¿
w okolicy tego za³amka obserwowane s¹ najwiêksze zmiany w przebiegu cyklu nosowego [7].
Miêdzynarodowy Komitet ds. Obiektywnych Metod
Badania Dro¿noci Nosa zaleca, aby podczas prowokacji
alergen by³ podawany do obu nozdrzy, a ocena prowokacji by³a prowadzona równie¿ dla obu stron nosa [5].
Podczas donosowej próby prowokacyjnej z alergenem,
po podaniu alergenu do obu nozdrzy, na ogó³ jedna strona
reaguje wiêkszym obrzêkiem [1,2]. Za pomoc¹ rynomanometrii aktywnej przedniej wykazano, ¿e najczêciej strona o wiêkszym oporze przed prowokacj¹ odpowiada wiêkszym przyrostem oporu po prowokacji w porównaniu ze
stron¹ przeciwn¹ [1]. Mo¿liwoæ przewidzenia, która jama
nosa po obustronnej prowokacji odpowie wiêkszym obrzêkiem, by³a by bardzo przydatna dla dalszej standaryzacji
DPPA.
Obserwacje naturalnych zmian szerokoci jam nosowych wykaza³y, ¿e szerokoæ ta, zale¿na od wype³nienia
podluzówkowych splotów ¿ylnych, ulega cyklicznym
zmianom [7,9,10]. Stopniowemu zwê¿aniu siê jednej jamy
nosowej towarzyszy zwykle poszerzanie siê przeciwnej.
Zjawisko to nazwano cyklem nosowym (CN). Cykl nosowy jest regulowany g³ównie za porednictwem czêci
wspó³czulnej uk³adu autonomicznego. W literaturze istnieje rozbie¿noæ odnonie czêstoci jego wystêpowania.
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Wiêkszoæ autorów nie stosuj¹cych rygorystycznych
metod klasyfikacji okresowoci i naprzemiennoci cyklu
stwierdza³a, ¿e klasyczny naprzemienny cykl nosowy
wystêpuje u oko³o 70% zdrowych doros³ych [7].
W chwili podawania alergenu podczas DPPA istnieje
w przewa¿aj¹cej wiêkszoci przypadków asymetria powierzchni przekroju jam nosowych, która jest najsilniej
wyra¿ona w punkcie C i wynika z wy¿ej opisanego cyklu
nosowego.
Celem pracy jest zbadanie, czy fizjologiczna asymetria dro¿noci nosa zwi¹zana z CN wp³ywa na ró¿nice
nasilenia obrzêku b³ony luzowej nosa po obustronnej donosowej prowokacji alergenem.
MATERIA£ I METODY
Pacjenci
Grupê badan¹ stanowi³o 48 pacjentów z rozpoznanym
alergicznym nie¿ytem b³ony luzowej nosa. Wród 28
badanych uczulonych na roztocze kurzu domowego by³o
7 kobiet i 21 mê¿czyzn. Wród 20 badanych uczulonych
na py³ki rolin by³o 10 kobiet i 10 mê¿czyzn. redni wiek
wynosi³ 24 lata i waha³ siê od 6 do 36 lat.
Rozpoznanie by³o ustalane na podstawie wywiadu
charakterystycznego dla danej postaci alergicznego nie¿ytu nosa, zgodnego z wynikami wykonanych alergicznych testów skórnych.
Z badania wykluczano pacjentów ze znacznego stopnia skrzywieniem przegrody nosa lub deformacj¹ nosa,
polipami nosa, infekcj¹ górnych dróg oddechowych. Pacjenci nie przyjmowali leków przeciwhistaminowych przez
dwa tygodnie, leków sterydowych przez miesi¹c przed
prowokacj¹ oraz leków obkurczaj¹cych b³onê luzow¹
nosa przez dwa dni przed badaniem.
Schemat badania
Pomiarów dokonywano za pomoc¹ rynometru akustycznego podaj¹cego krótki sygna³ akustyczny (Rhinoklack, firmy Stimotron, Niemcy). Stosowano przezierne
koñcówki sto¿kowe.
Dwiêkowód by³ ustawiony pod k¹tem oko³o 45° do
pionu. Podczas badania pacjenci nie pochylali g³owy ku
przodowi. Wszystkie pomiary by³y wykonane przez tego
samego badaj¹cego, zgodnie z zaleceniami Komitetu Standaryzacji Rynometrii Akustycznej ERS [11].
Subiektywna ocena dolegliwoci obejmowa³a: kichanie, wyciek wydzieliny, wi¹d nosa, blokadê nosa, wi¹d
spojówek. Nasilenie ka¿dego z objawów pacjenci zapisywali na skali wizualno-analogowej (VAS, z ang.: visualanalogue scale).
Po 30-minutowej aklimatyzacji ka¿dy pacjent by³ poddawany badaniu lekarskiemu: wykonywano badanie
rynoskopowe, ocenê rynometryczn¹, wype³niano historiê
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choroby ze skal¹ nasilenia dolegliwoci (VAS).
W dalszej kolejnoci oceniano reakcjê na roztwór kontrolny, a nastêpnie na prowokacjê alergenem wed³ug nastêpuj¹cego schematu:
1. Aplikacja w formie natryskowej za pomoc¹ kalibrowanego podajnika 0,1 ml roztworu kontrolnego lub
0,1 alergenu w stê¿eniu 5000 BU/ml do ka¿dej jamy
nosa, czyli po 500 BU do ka¿dej jamy nosa (BU =
jednostka biologiczna).
2. Po 15 minutach ponownie: ocena rynometryczna,
wype³nienie skali VAS.
Po prowokacji alergenem dodatkowo wykonywano:
- Aplikacjê do nosa 0,05% oksymetazoliny w celu
zmniejszenia dolegliwoci.
- Po 15 minutach: ponowna ocena rynometryczna, rejestracja nasilenia objawów na skali VAS.
P³yn kontrolny (0,4% fenol rozpuszczony w 0,9%
NaCl) stanowi³ rozpuszczalnik dla alergenów stosowanych podczas prowokacji. Stosowano roztwory alergenów uzyskiwane z suchych proszków (Allergopharma,
Niemcy).
Analiza wyników
Analizowano zmiany redniej powierzchni przekroju
poprzecznego jamy nosa z odcinka d³ugoci 3 cm od punk-

tu C (punkt C odpowiada g³owie ma³¿owiny nosowej dolnej). Odcinek ten nazwano CA-C3. Analizowano oddzielnie wyniki pomiarów prawej i lewej jamy nosowej.
Zmniejszenie powierzchni przekroju jamy nosowej
nazwano reaktywnoci¹ (R) bezwzglêdn¹ oraz reaktywnoci¹ wzglêdn¹. Reaktywnoæ bezwzglêdna wyra¿a
zmniejszenie powierzchni przekroju po prowokacji w cm2.
Reaktywnoæ wzglêdna jest miar¹ zmiany powierzchni
przekroju w stosunku do pocz¹tkowej wartoci pola powierzchni przekroju poprzecznego jamy nosowej i jest
wyra¿ana jako procent tej wartoci, zgodnie ze wzorem:

R [%] =

(CA-C po prowokacji  CA-C przed prowokacj¹)
CA-C przed prowokacj¹

Jamê nosow¹, która wykazywa³a wiêksz¹ reaktywnoæ, nazwano stron¹ bardziej reaktywn¹, a jamê nosow¹
wykazuj¹c¹ mniejsz¹ reaktywnoæ  stron¹ mniej reaktywn¹.
Prowokacje wykonywano w okresie bezobjawowym.
Badani wyra¿ali w formie pisemnej zgodê na udzia³ w
badaniu. Na przeprowadzenie badania uzyskano zgodê
Komisji Biotycznej Akademii Medycznej w Warszawie.
Analizê statystyczn¹ przeprowadzono za pomoc¹ testu
T-studenta.

Tabela I. Porównanie redniej reaktywnoci bezwzglêdnej i wzglêdnej (dla CA-C3) strony bardziej i mniej reaktywnej oraz dla sumy
stron w 15. minucie po podaniu roztworu kontrolnego
CA-C3
CA-C3 strony bardziej reaktywnej
CA-C3 strony mniej reaktywnej
Ró¿nica miêdzy stronami  analiza statystyczna
Suma CA-C3 stron [cm2] (przed podaniem roztworu
kontrolnego = 2,62, po = 2,68)
Ró¿nica miêdzy stanem przed i po podaniu roztworu kontrolnego
 analiza statystyczna

Reaktywnoæ bezwzglêdna [cm2]

Reaktywnoæ wzglêdna

-0,06 (±0,12 S.D)
0,054 (±0,1 S.D)
p<0,001
0,06

-6% (±12% S.D)
5% (± 10% S.D)
p<0,001
5% (±29% s.d.)
p=0,01

Tabela II. Porównanie rednich reaktywnoci bezwzglêdnych i wzglêdnych (dla CA-C3) strony, która by³a wê¿sza i strony, która
by³a szersza przed prowokacj¹ oraz strony bardziej i mniej reaktywnej
Strona
2

Wê¿sza przed (przed = 1,11, po = 0,77) [cm ]
Szersza przed (przed = 1,58, po = 1,14) [cm2]
Ró¿nica reaktywnoci miêdzy stronami  analiza statystyczna
Bardziej reaktywna
Mniej reaktywna
Ró¿nica reaktywnoci miêdzy stronami  analiza statystyczna

Reaktywnoæ bezwzgl.

Reaktywnoæ wzglêdna

-0,34 (±0,46 S.D)
-0,44 (±0,41 S.D)
p=0,23
-0,42 (±0,42 S.D)
-0,19 (±0,34 S.D)
p<0,001

-31% (±0,33% S.D)
-27% (±0,24% S.D)
p=0,44
-44% (±24% S.D)
-14% (±16% S.D)
p<0,001

Gotlib T., Samoliñski B., Grzanka A. i wsp. Wp³yw fazy cyklu nosowego na przebieg donosowej próby

WYNIKI
Po podaniu p³ynu kontrolnego nie obserwowano istotnego nasilenia objawów, za wyj¹tkiem zwiêkszenia iloci
wydzieliny (najprawdopodobniej by³ to wyciekaj¹cy p³yn
kontrolny), pojedynczych kichniêæ u niektórych pacjentów.
DPPA uznawano za dodatni¹ na podstawie nasilenia
objawów wiêkszego ni¿ 30% w skali VAS (w¹tpliwe wyniki nie by³y analizowane). Porównanie sumy CA-C3 (strony
lewej i prawej) przed i po podaniu p³ynu kontrolnego wykaza³o nieznaczne poszerzenie jam nosowych (tab. I). Ró¿nica miêdzy reaktywnoci¹ strony bardziej reaktywnej i mniej
reaktywnej po podaniu p³ynu kontrolnego by³a niewielka,
ale istotna statystycznie (tab. I).
Po podaniu oksymetazoliny wartoci CA-C3 obu jam
nosa u wszystkich pacjentów wzros³y (co wiadczy o poszerzeniu przestrzeni wewn¹trznosowych). Przed prowokacj¹ ró¿nica miêdzy rednimi CA-C3 strony szerszej
i strony wê¿szej by³a istotna statystycznie. Po prowokacji
ró¿nica ta utrzymywa³a siê (wartoci podano w tab. II).
Obserwowano asymetriê obrzêku. Reaktywnoæ bezwzglêdna (wyra¿ona w cm2) strony bardziej reaktywnej
by³a dwukrotnie wiêksza ni¿ reaktywnoæ strony mniej
reaktywnej. Ró¿nica miêdzy tymi reaktywnociami by³a
znamienna statystycznie. Ró¿nica miêdzy reaktywnociami wzglêdnymi tych stron (wyra¿ona w procentach) wynosi³a rednio 20% i równie¿ by³a istotna statystycznie
(tab. II, ryc. 1).
Strona, która przed prowokacj¹ by³a szersza, wykazywa³a nieznacznie wiêksz¹ redni¹ reaktywnoæ bezwzglêdn¹ i nieznacznie mniejsz¹ redni¹ reaktywnoæ
wzglêdn¹ od strony, która by³a wê¿sza przed prowokacj¹
(tab. II, ryc. 1). Ró¿nice miêdzy reaktywnociami nie by³y
istotne statystycznie.
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DYSKUSJA

reaktywnoæ [%]

Brooks bada³ efekt prowokacji strony bardziej i mniej
dro¿nej w przebiegu cyklu nosowego za pomoc¹ rynomanometrii w grupie 30 osób. Po okresie obserwacji cyklu
nosowego, przy zauwa¿alnej ró¿nicy oporów miêdzy stronami, wykonywano obustronn¹ prowokacjê alergenem.
U po³owy badanych wyst¹pi³ znaczny wzrost oporu po
stronie o wiêkszym oporze przed prowokacj¹, przy braku
lub nieznacznym wzrocie oporu po stronie przeciwnej
[1]. Taka czêstoæ wystêpowania bardziej nasilonych reakcji po stronie mniej dro¿nej przed DPPA w badaniu
RMM nie jest w sprzecznoci z uzyskanymi przez nas
wynikami.
Je¿eli powierzchnia przekroju na wysokoci rodkowej czêci ma³¿owiny nosowej rodkowej (odpowiada jej
CA-C3) jest znacznie wiêksza od powierzchni zastawki
nosa (CA-I), wykryte za pomoc¹ rynometrii akustycznej
niewielkie zmniejszenie CA-C3 mo¿e nie wywo³aæ jeszcze zmiany oporu dla przep³ywaj¹cego powietrza. Wynika to st¹d, ¿e opór dla przep³ywaj¹cego przez nozdrze
powietrza jest z³o¿on¹ pochodn¹ obydwu przewê¿eñ pocz¹tkowej czêci jamy nosa (zastawki i rodkowej czêci
ma³¿owiny nosowej dolnej).
W badaniach eksperymentalnych wykazano, ¿e opór
dla powietrza przep³ywaj¹cego przez nos wraz ze spadkiem powierzchni przekroju jamy nosowej na wysokoci
rodkowego odcinka ma³¿owiny nosowej dolnej ronie
niemal liniowo (zale¿noæ tak¹ opisuje funkcja prosta), a¿
do redukcji powierzchni przekroju o 40% wartoci pocz¹tkowej (najwiêkszej powierzchni przekroju odpowiadaj¹cej rodkowej czêci ma³¿owiny nosowej dolnej wyznaczonej w tym badaniu), a przy dalszej redukcji ronie
w sposób wyranie nieliniowy  nieznaczna dalsza redukcja powierzchni przekroju powoduje coraz wiêkszy
wzrost oporu [12].
45%
Wzrost oporu po stronie wê¿szej przed prowokacj¹
wê¿sza przed prowokacj¹
40%
szersza przed prowokacj¹
spowoduje, zgodnie z powy¿szym, znacznie wiêkszy przybardziej reaktywna
35%
- 44%
rost oporu ni¿ po stronie, która by³a szersza przed prowomniej reaktywna
kacj¹. Wyniki uzyskane przez Brooksa i wsp. mog³yby
30%
- 27%
byæ porównane z uzyskanymi przez nas wynikami tylko
25%
przy zastosowaniu specjalnych wzorów umo¿liwiaj¹cych
- 31%
20%
orientacyjne przeliczenie wartoci oporów na wartoci
-14%
15%
powierzchni przekroju.
10%
W niniejszym badaniu nie przeprowadzono obserwa5%
cji cyklu nosowego przed prowokacj¹. Poniewa¿ badani
0%
nie mieli skrzywienia przegrody nosa, a po podaniu oksyn.s
p <0,001
metazoliny jamy nosowe uleg³y rozszerzeniu, obserwoRyc. 1. Porównanie reaktywnoci wzglêdnej strony, która by³a
wê¿sza z reaktywnoci¹ strony, która by³a szersza przed prowo- wana ró¿nica powierzchni przekroju miêdzy jamami nosa
kacj¹ oraz strony bardziej i mniej reaktywnej
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przed rozpoczêciem prowokacji (przed podaniem roztworu
kontrolnego, a nastêpnie alergenu) by³a wynikiem cyklu
nosowego.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e brak zale¿noci pomiêdzy fizjologiczn¹ asymetri¹ obrzêku b³ony luzowej nosa a asymetri¹ obrzêku po prowokacji wynika z na³o¿enia siê co
najmniej trzech zjawisk: obrzêku wywo³anego uwolnieniem mediatorów reakcji alergicznej, cyklu nosowego oraz
odruchów nosowych (prowokacja jednej strony wp³ywa
na obrzêk przeciwstronny).

Reasumuj¹c, nasze badanie wykaza³o, ¿e podczas
donosowej próby prowokacyjnej z alergenem, mimo podania tej samej dawki alergenu do obu jam nosowych,
jedna z jam nosowych reaguje wiêkszym obrzêkiem ni¿
przeciwna. Przyczyny ró¿nic reaktywnoci jam nosowych
nie nale¿y wi¹zaæ ze stanem pocz¹tkowym obrzêku fizjologicznego wynikaj¹cego z cyklu nosowego. Wynika to
st¹d, ¿e nie stwierdzono istotnej ró¿nicy nasilenia obrzêku
po stronie, która przed prowokacj¹ by³a szersza w porównaniu ze stron¹, która przed prowokacj¹ by³a wê¿sza.
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