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 Analizy koncentracji pyłku i zarodników spor grzy-
bowych w zestawieniu z występowaniem objawów 
alergii sezonowej mają istotną wartość w ocenie mo-
nitorowania i skuteczności leczenia alergii sezonowej. 
Dotychczasowe badania najczęściej koncentrowały się na 
ocenie przebiegu sezonów w odniesieniu do czynników 
specyfi cznych dla poszczególnych aglomeracji lokalnie 
kształtujących sytuację aeropalinologiczną. Dzięki temu 
są źródłem niezastąpionych informacji dla pacjentów 
z alergią na pyłek roślin, lekarzy z zakresu alergologii, 
laryngologii, immunologii, lekarzy rodzinnych i innych 
specjalności. W wielu krajach rozbudowuje się sieci stacji 
pomiarowych a nowe trendy aktualnie prowadzonych 
badań aerobiologicznych, mają charakter nie tylko wie-
loośrodkowy ale i międzynarodowy. Dzięki temu stały 
jednym z narzędzi, które pozwalają obiektywnie ocenić 
zjawiska naturalne o zasięgu globalnym np. prowadzone 
są badania nad stopniowym ocieplaniem się klimatu, 
efektem cieplarnianym itp. 
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Streszczenie
Warsztaty „AREOTOP”, zorganizowane przez Pracownię Aeropalinologii 
Instytutu Biologii Środowiskowej w Poznaniu, były częścią projektu 
pt.: „Marie Curie European Project Transfer of Knowledge”. Były one 
pierwszym międzynarodowym i interdyscyplinarnym spotkaniem nauko-
wym w Polsce dla specjalistów z zakresu aerobiologii oraz pokrewnych 
dziedzin, takich jak: alergologia, ochrona zdrowia, biologia roślin, mikro-
biologia, fenologia, meteorologia i klimatologia, rolnictwo, statystyczne 
i matematyczne modelowanie danych itd. Warsztaty te wskazują, że 
tylko międzynarodowa współpraca, przy zastosowaniu standaryzowa-
nych metod, może posłużyć do tworzenia modeli prognostycznych, do-
tyczących analizy koncentracji pyłku i zarodników grzybów pleśniowych. 
Badania tego typu stanowią podstawę do tworzenia i prowadzenia bazy 
danych dla potrzeb lokalnych, krajowych i międzynarodowych.
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Summary
“AEROTOP” workshops, organised by Laboratory of Aeropalynology In-
stitute of Environmental Biology Adam Mickiewicz University in Poznań, 
was a part of “Marie Curie European Project Trasfer of Knowledge”. 
These interesting workshops were truly international and interdisciplinar 
scientifi c meetings with specialist groups of aerobiology and related 
areas like allergology, health care professions, plant biology, microbio-
logy, phenology, meteorology and climatology, agricultural sciences, 
forestry, mathematical modeling and statistic, and other disciplines. 
It was concluded that only international cooperation with standarised 
methods could serve for the construction of forecasting models analysis 
of pollen fall and fungal spores concentrations. It is essential for creation 
and management of data-bases for monitoring results for local, regional 
and international needs.
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Warsztaty AEROTOP

 Warsztaty AEROTOP „Fenologia, prognozowanie, 
aeroalergeny” odbyły się 18-20 maja 2007 roku w Po-
znaniu. Zorganizowane zostały przez zespół Pracowni 
Aeropalinologii Instytutu Biologii Środowiskowej 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod 
kierunkiem dr Alicji Stach, przy udziale specjalistów 
z Uniwersytetu w Cordobie w Hiszpanii (Departament 
of Botany, Ecology and Plant Physiology), Uniwersyte-
tu Worcester w Wielkiej Brytanii (National Pollen and 
Aerobiology Research Unit), Uniwersytetu w Turku 
w Finlandii oraz Institute National de la Recherche 
Agronomique (INRA) we Francji. Warsztaty te były 
trzecim z kolei spotkaniem realizowanym w ramach 
grupy projektów Marie Curie European Fellowship for 
Transfer of Knowledge Programme „Structuring the 
European Research Area”. Celem projektu był szeroko 
pojęty transfer wiedzy oraz umożliwienie nawiązania 
współpracy na forum aerobiologii. Projekt obejmował 
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między innymi serię trzech kursów, które odbyły się w 
Poznaniu. Dwa wcześniejsze to: „Fungal Spores Work-
shop” (8-10.04.2005) oraz „Data Base, Quality Control 
and Statistic in Aerobiology” (21-23.04.2006). Program 
warsztatów 2007 obejmował teoretyczne i praktyczne za-
gadnienia dotyczące fenologii roślin alergogennych oraz 
ich wykorzystania w medycynie, rolnictwie, klimatologii 
i botanice. Większość przedstawionych prezentacji zostało 
opartych na wieloletnich wynikach badań prowadzonych 
przez zespoły wieloośrodkowe, międzynarodowe a na-
wet interdyscyplinarne. Dzięki staraniom organizatorów 
warsztaty odbyły się w niezwykle serdecznej i gościnnej 
atmosferze w nowoczesnym gmachu Wydziału Biologii 
Środowiskowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, gdzie uczestnicy korzystali z dobrze wy-
posażonych sal wykładowych, nowoczesnego laborato-
rium informatycznego i mikroskopowego. Intensywny 
program warsztatów obejmował zagadnienia dotyczące 
znaczenia badań fenologicznych w nauce i praktyce, 
metod i wyników badań nad dalekim transportem pyłku 
ze szczególnym uwzględnieniem ambrozji a także oceną 
stężeń aeroalergenów w powietrzu. 

Fenologia w praktyce 

 Wprowadzenie w zagadnienia fenologii i nowoczesne 
metody stosowane w tego typu badaniach przedstawiły 
Prof. Carmen Galan oraz Dr Herminia Garcia z Cordo-
by. Zwróciły uwagę, że fenologia roślin, czyli dziedzina 
botaniki opisująca cyklicznie następujące fazy rozwoju, 
wegetacji i kwitnienia roślin jest niezwykle istotna nie 
tylko przy interpretacji bieżących danych, dotyczących 
stężeń pyłku roślin w powietrzu, ale i tworzeniu trafnych 
prognoz krótko i długoterminowych. Rośliny są uważa-
ne jako bioindykatory lokalnych zmian pogodowych. 
W związku z tym botaniczna analiza szaty roślinnej 
i badania fenologiczne (polegające na określeniu tzw. 
feno-faz wegetacji roślin), zestawiane ze szczegółowymi 
pomiarami meteorologicznymi, zmianami klimatycz-
nymi, danymi środowiskowymi uzupełnianymi przez 
informacje satelitarne, umożliwiają tworzenie modeli 
prognostycznych przy udziale specjalnych programów 
komputerowych np. GIS + Geostatistic (Geografi cal Infor-
mation System). Obliczenia dokonane przy użyciu odpo-
wiedniego programu komputerowego pomagają określić 
początek, koniec i natężenie kwitnienia poszczególnych 
taksonów w danym czasie, a także wskazują na możliwość 
wystąpienia pasywnego transportu ziaren pyłku, pojawia-
nia się zmian naturalnej szaty roślinnej a także stopnia 
narażenia na alergeny pyłku roślin w danym sezonie 
i miejscu. Co ciekawe, tego typu prognozy, w krajach 
zachodnich powszechnie wykorzystywane są także w rol-
nictwie. Np. hiszpańscy plantatorzy a także obsługujące 
ich fi rmy ubezpieczeniowe uważają je za nieodzowną 
pomoc przy określaniu przybliżonej wielkości plonów, 
jakie mogą być uzyskane w danym roku na określonym 

terenie, co w wykładzie Prof. C. Galan w sposób bardzo 
obrazowy zostało omówione na przykładzie plonowania 
drzew oliwnych, uprawianych w rolniczych regionach 
Hiszpanii. Z tego typu danych fenologicznych o zasięgu 
europejskim można skorzystać pod adresem: www.dow.
wau.nl/msa/epn/index.asp; www.polleninfo.org.

Prognozowanie aerobiologiczne – nowa 
interdyscyplinarna dziedzina nauki

 Dr Matt Smith z Uniwersytetu w Worcester (Wielka 
Brytania), zwrócił uwagę, na to jak interdyscyplinarne 
jest prognozowanie koncentracji pyłku. Konieczne jest 
tu uwzględnianie wiadomości na temat biologii roślin, 
ekologii, fenologii, fi zyki zjawisk atmosferycznych, me-
teorologii, klimatologii, wiedzy na temat modelowania 
matematycznego, statystki a także alergologii i zdrowia 
publicznego. Formułowania trafnych prognoz oczekują 
od aerobiologów zarówno pacjenci, lekarze, fi rmy farma-
ceutyczne i dystrybutorzy leków jak i plantatorzy roślin, 
a także fi rmy ubezpieczeniowe(!). Zazwyczaj tworzone są 
prognozy krótko-terminowe, obejmujące jeden lub kilka 
następnych dni, średnioterminowe – tygodniowe; długo-
terminowe – dla 30 następnych dni. Wykorzystywane są tu 
modele matematyczne, umożliwiające kalkulacje stężeń 
ziaren w danym miejscu w zależności od czasu trwania 
i intensywności pylenia w latach ubiegłych, dystansu, 
jaki dzieli to miejsce od źródła pyłku, czyli najbliższych 
kwitnących roślin a także od określenia czynników śro-
dowiskowych, mogących wpływać na rozprzestrzenienie 
pyłku. Do najważniejszych modeli matematycznych, dr 
Matt Smith zaliczył rozkład normalny Gaussa, na bazie 
którego, można określić naturalnie malejące zmiany roz-
kładu stężeń na odległość do 20 km od źródła kwitnienia/
pylenia. Oprócz tego należy uwzględniać opady atmos-
feryczne i to zarówno aktualne, jak i minione (ostatnio 
obserwuje się wzmożone różnice w ilości opadów między 
Europą Północną i Południową). Bardzo ważne znaczenie 
ma obserwacja wiatrów i monitorowanie przemieszczania 
się mas powietrza. Cennym narzędziem do odtwarzania 
przemieszczania się mas powietrza i oceny wstecznego 
transportu pyłku jest metoda określona jako „back tra-
jectory analysis”. W dużych miastach dodatkowo trzeba 
uwzględnić różnorodne czynniki urbanizacyjne łącznie 
z obecnością szlaków komunikacyjnych, wywołujących 
zmiany ruchu powietrza, które mogą być różne przy po-
ziomie gruntu i powyżej. Przy tworzeniu modeli zalecana 
jest analiza korelacji dla dobrze dobranych czynników 
zależnych i niezależnych, porównywanych testami para-
metrycznymi (np. Pearsona) i nieparametrycznymi (np. 
Spearmana). Tworzenie przyszłych prognoz na podstawie 
danych uzyskanych w przeszłości jest możliwe dzięki 
wielowymiarowej analizie regresji i opracowywaniu 
tzw. sieci neuronowych, umożliwiających tworzenie 
modeli opartych na (minimum) 10 letnich obserwacjach. 
Istotne miejsce w wyżej wspomnianych modelach pro-
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gnostycznych, wg Matt Smith i Jean Emberlin, powinny 
zajmować dane klimatyczne, uwzględniające wszystkie 
parametry a także anomalie pogodowe, susze, powodzie, 
oscylacje powietrza (np. El Ninio Southern Oscilation, 
The North Atlantic Oscilation). Ponadto stwierdzono, 
że duży wpływ na kwitnienie roślin ma wzrost stężenia 
wielu zanieczyszczeń powietrza np. CO2, NO, wywołu-
jących tzw. efekt szklarniowy, który najprawdopodobniej 
spowodował, że wytwarzanie pyłku przez rośliny na 
pewnych terenach jest dwukrotnie wyższe niż w czasach 
przed – przemysłowych. Ponadto zaobserwowano, że na 
przebieg kwitnienia i intensywność pylenia roślin mają 
szczególnie duży wpływ warunki atmosferyczne wystę-
pujące wiosną, na początku okresu wegetacyjnego: gdy 
temperatura wiosną wzrasta w sposób łagodny, wolno 
wzrasta też stężenie pyłku, gdy ocieplenie następuje nagle 
można zaobserwować gwałtowny wzrost liczby ziaren 
w powietrzu i niebezpiecznie duże nasilenie objawów 
pyłkowicy. Opracowane modele matematyczne pozwa-
lają też określić stopień zmian zachodzących w fenologii 
roślin. Na ich podstawie przewidywany jest postępujący 
wzrost liczby ziaren w 1 m3, a także wrost ich alergeno-
wości. Przy pomocy symulacji komputerowej określono, 
że długość czasu kwitnienia wydłuża się średnio o 5 dni 
w każdej kolejnej dekadzie. Jeśli nastąpi globalny wzrost 
temperatury o 1,4-5,8°C, spowoduje to nie tyko dalszy 
wzrost liczby wytwarzanych ziaren pyłkowych, ale i wy-
dłużenie długości sezonu kwitnienia nawet o 10 dni/na 
dekadę. Dalszy wzrost stężenia gazów cieplarnianych, 
może wywrzeć wpływ na wzmożoną produkcję pyłku 
roślin.
 Stwierdzono, że zaobserwowane w ostatnich latach 
wielowymiarowe zmiany pogodowe istotnie wpływają 
na zmiany geografi cznego rozmieszczenia gatunków. 
Jako przykład podano ambrozję. Uczulenia na alergeny 
ambrozji stwierdzono u ponad 80% pacjentów z alergią 
na Węgrzech, u ponad 60% w Północnych Włoszech, 
u 30-40% we Francji (Rhone), u około 35% w Czechach, 
u 30% w Austrii, u 42% w Polsce – w Krakowie (Obtu-
łowicz i wsp. 1995). 
 Jak podkreślili mówcy, wyżej wspomniane zmiany 
udało się prześledzić dzięki opracowanym modelom 
prognostycznym. Badania te wskazują na konieczność 
dalszego kompleksowego monitorowania parametrów 
z wielu krajów. Będzie to możliwe między innymi dzięki 
programowi „EPI” (European Aeroallergen Network), 
który do roku 2007 objął swym zasięgiem 49 krajów 
Europy. 

Daleki transport ziaren pyłku

 „Bakterie – mniejsze od pyłku z łatwością wędrują 
z kontynentu na kontynent, a co z pyłkiem? How far is far 
enough? – 10 m, 100 m, 10 000 m? Żółty śnieg, czerwony 
deszcz – epizody pojawiające się niekiedy na północy Eu-
ropy to najczęściej efekty dalekiego transportu ziaren pył-

ku i cząstek gleby, niesionych wraz z prądami powietrza 
i masami pary wodnej znad Europy Południowej i Afryki 
Północnej na inne terytoria”. Takim wstępem rozpoczęła 
swój wykład dr Auli Rantio-Lehtimaki  (Aerobiology 
Unit, University of Turku). Stwierdziła, że w zależności 
od wielkości pyłku i warunków atmosferycznych ziarna 
pyłkowe mogą pokonywać różne odległości od rośliny 
macierzystej. Np. brzoza nie rośnie na północy Finlandii 
a zdarza się, że jej ziarna pyłku stanowią aż 70% opadu 
(!) w punktach pomiarowych na tych terenach. Badania 
opadu pyłku prowadzone na kanadyjskim terytorium 
Arktyki wykazały miedzy innymi obecność ziaren sosny, 
które dotarły tam z obszarów odległych o około 3000 km. 
Efektami dalekiego transportu jest przenoszenie alerge-
nów (oraz genów). U uczulonych osób może spowodować 
to niespodziewane wystąpienie objawów o różnym nasi-
leniu. Jednak badania wykazały, że wystąpienie objawów 
często nie jest skorelowane z obecnością w powietrzu zia-
ren z dalekiego transportu ale jedynie przemieszczania się 
ich alergenów zawieszonych w aerozolu atmosferycznym. 
W czasie podróży ziarna często ulegają uszkodzeniom 
mechanicznym, co sprawia, że w powietrzu znajdują się 
jedynie fragmenty egzyny, a cząstki tapetum i alergeny, 
które się z nich wydostały, mogą opadać niezależnie od 
nich lub przemieszczać się dalej wraz z masami powietrza. 
Dzięki prowadzonym obserwacjom odnotowano też sy-
tuacje gdy alergeny opadały na powierzchnię ziemi wraz 
z kroplami deszczu czy śniegu a pozbawione ich – ziarna 
w postaci „pustych skorupek” opadły dużo dalej, w zu-
pełnie innym miejscu. Wydaje się, więc bardzo zasadne 
prowadzenie pomiarów stężeń aeroalergenów pyłkowych 
równolegle do mikroskopowego monitorowania pyłku 
w powietrzu. Na terenie Europy prowadzone są liczne 
projekty dotyczące tego typu porównań (np. „Promote”, 
„ESA”, „Silam” i inne). Są to programy, których celem 
było nabycie doświadczenia w opracowywaniu trafnych 
prognoz dla wszystkich krajów Europy a także opisa-
niu zjawisk związanych z dalekim transportem pyłku, 
ustalenie ewentualnych prawidłowości i określenie ich 
praktycznego znaczenia w wielu dziedzinach nauki, 
w tym także w alergologii. Wstępne wyniki tego typu 
badań prowadzono miedzy innymi w Finlandii, gdzie 
uwzględniano analizę danych z wielu dziedzin nauki 
między innymi brano pod uwagę dane biogeografi czne, 
genetyczne, fenologiczne, meteorologiczne, satelitarne. 
Badania te wykazały między innymi, że ziarna pyłku brzo-
zy napływają tam z czterech różnych obszarów Europy 
i u pacjentów z alergią z tego kraju mogły być przyczyną 
występowania objawów pyłkowicy poza sezonem kwit-
nienia lokalnych roślin. 

Badania dalekiego transportu pyłku prowadzone 
z udziałem Polski

 Badania stężeń pyłku prowadzone w Danii równolegle 
z obserwacjami fenologicznymi wykazały obecność pyłku 
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brzozy jeszcze przed rozpoczęciem kwitnienia brzóz na 
terenie tego kraju. W związku z tym podjęto międzynaro-
dowe badania, (w które zostały zaangażowane instytuty 
AAF i NERI – Roskilde z Danii, NPARU – Worcester 
z Wielkiej Brytanii oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza 
w Poznaniu). Badania te miały na celu ustalenie jakie jest 
pochodzenie pyłku brzozy, występującego w powietrzu 
poza okresami lokalnego kwitnienia roślin. Dla celu ba-
dania wykorzystano metodę trajektorii, uwzględniające 
dane meteorologiczne, w tym ciśnienia, temperatury, 
wilgotności oraz kierunków i prędkości przemieszczania 
się mas powietrza na wysokości do 500 metrów nad apa-
ratem volumetrycznym. Opracowane modele trajektorii, 
o nazwach: Flextra, ACDEP, CanErm, VafTad itp., – jak 
wynikało z informacji podanych przez MSc Carsten A. 
Skjoth – referującej to zagadnienie, występują w wersjach 
2D, 3D, 3D+ (Dispersion+Deposition+Chemistry). Np. 
na podstawie tego typu badań wykazano, że aparaty 
wolumetryczne w Kopenhadze, prawie każdego roku 
rejestrują pyłek brzozy pochodzący z Polski (między 
innymi z Poznania) oraz z terytorium Niemiec.

Źródła pyłku ambrozji obecnego w Polsce

 W ostatnich latach liczne stanowiska kwitnących 
roślin ambrozji opisywane są w krajach Europy Połu-
dniowej np. w Czechach i na Węgrzech, gdzie ostatnio 
ambrozja staje się uporczywym chwastem, wykazującym 
odporność na zwalczanie mechaniczne i przy pomocy 
pestycydów. Pyłek ambrozji zawiera alergeny o dużym 
znaczeniu klinicznym, stąd obecność pyłku tego taksonu 
w powietrzu także naszego kraju, budzi uzasadniony 
niepokój. Pyłek ambrozji rejestrowano w Poznaniu 
od roku 1995. Najwyższą dobową wartość 109 ziaren 
w 1 m3 powietrza odnotowano w tym mieście w roku 
1999. W pierwszej dekadzie września w roku 2005 
stwierdzono średnie i wysokie stężenia ambrozji w kilku 
ośrodkach w Polsce: w Poznaniu (maks.53/m3) w Łodzi 
(maks. 68/m3), w Zagórowie (maks. 61/m3) w Lublinie 
(maks. 88/m3), w Sosnowcu (maks. 114/m3), w Rzeszo-
wie (maks. 58/m3). Natomiast w Krakowie, Szczecinie 
i Gdańsku odnotowano w tym czasie obecność jedynie 
pojedynczych ziaren pyłku. Jak wiadomo obecność pyłku 
ambrozji może wiązać się z lokalnym kwitnieniem roślin 
lub dalekim transportem ziaren pyłku. Areobiolog Matt 
Smith z Wielkiej Brytanii, postanowił ustalić pochodzenie 
ziaren ambrozji, tak licznie rejestrowanych w roku 2005 
w powietrzu na terenie Polski. Zastosowany przez niego 
model ACDEP (Atmospheric Chemistry and Deposition 
Analysis) oparty został na dobowym monitorowaniu 
stężeń pyłku ambrozji. Pozwoliło to na zidentyfi kowanie 
dwóch pików stężeń występujących w ciągu każdej doby 
i dwie odrębne populacje ziaren pyłku ambrozji. Popula-
cje ziaren różniły się tym, że dla pierwszej, liczniejszej, 
średnio najwyższą wartość w ciągu doby zaobserwowano 
około godziny 8 rano, a dla drugiej między godz. 14-18 

po południu. Zastosowane tu modele trajektorii wstecz-
nych pozwoliły ustalić, że liczne ziarna pojawiające się 
w godzinach porannych pochodziły z dalekiego transportu 
z Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy, natomiast nieliczne 
ziarna popołudniowe pochodziły z lokalnie kwitnących 
egzemplarzy tych roślin. Brak porannych ziaren pyłku 
ambrozji w Krakowie, Matt Smith tłumaczył turbulen-
cjami powietrza związanymi z barierą, jaką dla mas 
powietrza przemieszczających się z południa, stanowi 
łańcuch Karpat (M.Smith, C.A.Skjoth, D.Myszkowska 
& wsp. Agricultural and Forest Meteorology. 2008). 

Wpływ zmian klimatu na stężenia ziaren pyłku 
w powietrzu atmosferycznym

 W kolejnym wykładzie Matt Smith przedstawił inte-
resujące wyniki badań, w których uczestniczyły ośrodki 
badawcze z 13 krajów Europy. Wyniki tej kooperacji 
pomogły wyjaśnić wpływ lokalnych czynników deter-
minujących rozpoczęcie i czas trwania kwitnienia roślin 
o znaczeniu alergogennym oraz zjawisk meteorologicz-
nych określanych jako Oscylacja Północno-Atlantycka, 
czy Oscylacja Południowa jak np. El-Nino. Na podstawie 
tych badań stwierdzono, że istnieje istotny wpływ zimo-
wych oscylacji atlantyckich na początek kwitnienia roślin 
w Europie. Ustalono też, że wraz ze wzrostem odległości 
od Oceanu Atlantyckiego kwitnienie traw trwa krócej. 
Między innymi stwierdzono, że w Anglii trawy kwitną 
dłużej niż w Polsce, natomiast początek kwitnienia brzozy 
był zależny przede wszystkim od lokalnej temperatury 
powietrza i nasilenia opadów. 

Aeroalergeny pyłku roślin wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń 

 „Jak wiadomo, ziarna pyłku nie wywołują objawów 
pyłkowicy, tylko zawarte w nich alergeny” – przypomnia-
ła we wstępie prof. Rantio-Lehtimaki. Stwierdziła, że 
dopiero analiza stężeń alergenów prowadzona obok mo-
nitorowania stężeń ziaren pyłku, umożliwia trafną ocenę 
aktywności alergogennych cząstek obecnych w powietrzu 
na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych.
Przedstawione przez nią wyniki badań dotyczące alergenu 
brzozy pomogły ustalić, że:  

– W środowisku zewnętrznym: aktywność alergenu 
brzozy Bet v 1 osiągała najwyższe wartości 1-2 tygo-
dnie po maksymalnym stężeniu pyłku w powietrzu. 
(Yli-Panula & Rantio-Lehtimaki 1997).

– W środowisku wewnątrz pomieszczeń: aktywność 
alergenu brzozy osiągała maksimum 3 tygodnie póź-
niej niż na zewnątrz i było wysokie jeszcze 2 miesiące 
po okresie pylenia (Yli-Panula & Rantio-Lehtimaki 
1997). Ponad 4-krotnie wyższe stężenia alergenu 
brzozy stwierdzono w próbkach kurzu domowego 
z holu wejściowego w porównaniu do badanych 
sypialni (wietrzonych otwieraniem okien) i kuchni 
(dane porównano w 3 punktów czasowych w ciągu 
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maja i czerwca), co sugeruje, że alergeny dostają się 
do pomieszczeń głównie przez odzież i obuwie. (Järvi-
nen, Yli-Panula, Rantio-Lehtimäki. Aerotop 2007). 
Nie stwierdzono wpływu wilgotności pomieszczeń 
w zakresie 23-54% na stężenie Bet v 1 (Yli-Panula & 
Ahlholm 1998). 

Wyniki badań dotyczące alergenu traw: 
– W środowisku wewnątrz pomieszczeń: aktywność 

alergenu traw osiągała najwyższe wartości 1 dzień 
później po maksymalnym stężeniu pyłku w powietrzu. 
(Yli-Panula & Rantio-Lehtimaki 1997). 

Stężenia Bet v 1 a wielkość frakcji aeroalergenów

 Jak wiadomo, od wielkości cząstek aeroalergenów 
zależy zdolność penetracji drzewa oskrzelowego. Analiza 
zawartości Bet v 1 w dwóch rodzajach cząstek aeroaler-
genów o zróżnicowanej średnicy, wykazała zależność od 
warunków atmosferycznych. Małe cząstki (>7,2 ng/m3) 
o dużej alergenności mogą pozostawać w powietrzu 
atmosferycznym znacznie dłużej niż ziarna pyłku w po-
wietrzu.

Trwałość alergenów pyłkowych wewnątrz/ na 
zewnątrz pomieszczeń

 W środowisku zewnętrznym – duża wilgotność 
sprzyja pękaniu ziaren i wydobywania się cytoplazmy, 
w tym białek i alergenów przez mikrokanaliki egzyny. 
W środowisku domowym ulegają one degradacji pod 
wpływem enzymów bakterii i grzybów pleśniowych. 
 Na obniżenie stężeń alergenów brzozy w pomiesz-
czeniach mieszkalnych miała wpływ częstotliwość odku-
rzania i według autorki doniesienia, był to jedyny sposób 
na zmniejszenie liczby ziaren pyłku i obniżenie stężeń 
aeroalergenów w bezpośrednim otoczeniu chorego.   

Fenologia a aerobiologia 

 Badania przedstawione przez Idalię Kasprzak i Ada-
ma Walnusa z Katedry Biologii Środowiskowej Uni-
wersytetu Medycznego w Rzeszowie omawiały analizę 
synchronizacji przebiegu kwitnienia roślin w odniesieniu 
obecności ziaren pyłku w powietrzu, przypadających na 
dzień/fazę kwitnienia. Przedstawiono badania w których 
okresy kwitnienia wybranych 19 taksonów podzielono na 
7 fenofaz, podczas których obserwowano synchronizację 
faz kwitnienia w odniesieniu stężeń pyłku w powietrzu. 
Stwierdzono, że różnice w okresach kwitnienia i obec-
ności pyłku w powietrzu były wynikiem redepozycji 
ziaren lub dalekiego transportu. Tego typu obserwacje 
uzyskano dla jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior), 

grabu (Carpinus betulus), orzecha włoskiego (Juglans 
regia), dębu czerwonego (Quercus ruber). Pyłek tych 
taksonów występował w powietrzu przed rozpoczęciem 
kwitnienia obserwowanych okazów. Natomiast po za-
kończeniu okresu intensywnego kwitnienia zanotowano 
obecność pyłku w powietrzu dla leszczyny (Corylus 
avellana), wierzby kruchej (Salix fragilis), wyczyńca 
łąkowego (Alopecurus pratensis). Synchronizację kwit-
nienia i obecności pyłku w powietrzu zaobserwowano 
jedynie dla większości badanych traw (Poaceae), szcza-
wiu (Rumex acetosa, acetosella) i babki lancetowatej 
(Plantago lanceolata). W podsumowaniu stwierdzono, 
że tego typu badania w istotny sposób pomagają w coraz 
dokładniejszym prognozowaniu stężenia alergogennego 
pyłku roślin w powietrzu. W coraz większym zakresie 
wykorzystywane są także w rolnictwie gdyż umożliwiają 
przewidywanie wielkości plonów ważnych gospodarczo 
roślin uprawnych. 

Projekt MONALISA (Monitoring Network of 
Allergens by Immuno-sampling)

 Projekt Monalisa jest przykładem zintegrowanego 
monitoringu środowiska przyrodniczego w Europie. 
Jego celem jest określenie stężeń wybranych alergenów 
pyłkowych znajdujących się w powietrzu atmosferycz-
nym w odniesieniu do stężeń pyłku. Badania nie zostały 
jeszcze zakończone a prowadzone są równolegle przez 
9 specjalnie przeszkolonych zespołów z 9 krajów Europy, 
zróżnicowanych pod względem warunków biogeografi cz-
nych, przy wykorzystaniu identycznej aparatury pomia-
rowej oraz jednakowych, starannie wystandaryzowanych 
metod aerobiologicznych i immunologicznych. W projek-
cie tym Polskę reprezentuje Pracownia Aeropalinologii 
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
 Warsztaty AEROTOP zorganizowane były na bardzo 
wysokim poziomie. Obok nowoczesnej wiedzy uczestnicy 
mieli możliwość osobiście poznać wybitnych specjalistów 
z przodujących w ośrodków europejskich, a także nesto-
rów polskiej aerobiologii, przede wszystkim prof. dr Ka-
zimierza Szczepanka z Krakowa, żywo uczestniczącego 
we wszystkich edycjach kursu AEROTOP. O powodzeniu 
kursu świadczyły też bardzo przychylne opinie gości 
zza granicy, którzy podkreślali, że kurs ten był długo 
przez nich oczekiwanym aerobiologicznym spotkaniem 
Wschodu i Zachodu, a Polska przestała być w ich pojęciu 
jedynie białą plamą na mapie Europy i świata. 
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