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Streszczenie

Wprowadzenie. Donosowa próba prowokacyjna (oceniana przy po-
mocy poziomu tlenku azotu w powietrzu wydychanym) ze względu na 
wysoką czułość i swoistość odnajduje szczególne miejsce w diagnosty-
ce różnicowej alergicznego nieżytu nosa.

Cel pracy. Próba oceny markera zapalenia (tlenku azotu) w konden-
sacie powietrza wydychanego w donosowej próbie prowokacyjnej  
z alergenem (DPPA).

Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiła grupa 60 badanych: 
30 pacjentów z rozpoznanym uczuleniem na pospolite alergeny śro-
dowiskowe i 30 osób zdrowych. Metodą jaką posłużono się w bada-
niu była DPPA z zastosowaniem wystandaryzowanej dawki alergenu 
5000 SBU/Ml monitorowana za pomocą pomiaru stężenia tlenku azotu  
w powietrzu wydychanym (z nosa (nNO) i oskrzeli (oNO)).

Wyniki. Poziom stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym wy-
kazał złożoność reakcji w DPPA różnicując grupę badanych z alergicz-
nym nieżytem nosa vs. zdrowi. Faza wczesna reakcji alergicznej cha-
rakteryzowała się spadkiem stężenia nNO. W 4 godzinie po donosowej 
aplikacji alergenu zaobserwowano wzrost oNO z 22,17 ppB do pozio-
mu 23,13 ppB w grupie badanych z alergicznym nieżytem nosa. Wy-
kazano umiarkowaną korelację zgłaszanych dolegliwości mierzonych 
skalą VAS z nNO przed DPPA (r=0,569, p<0,05), w 25 minucie badania 
(r=0,464, p<0,05) w 4 godzinie badania (r=0,529, p<0,05) oraz oNO 
w badaniu pierwszym (r=0,295, p=0,022) w 45 minucie (r=0,349, 
p=0,006) i w późnej fazie reakcji alergicznej (r=0,356, p<0,05).

Wniosek. DPPA z wykorzystaniem pomiarów poziomu nNO i oNO do-
starcza cennych informacji w zakresie odpowiedzi układu oddechowe-
go na donosową aplikację alergenu.

Słowa kluczowe: Donosowa Próba Prowokacyjna z Alergenem, poziom 
nNO i oNO

Summary

Introduction. Due to its high sensitivity and specificity, nasal allergen 
challenge (assessed using nitric oxide levels in exhaled air) occupies  
a special place among differential diagnostic tests for allergic rhinitis.

Aim. The aim of this study was to assess the marker of inflammation 
(nitric oxide) in exhaled breath condensate in nasal allergen challenge 
(NAC) test.

Materials and methods. Sixty subjects were recruited for the study: 
30 patients diagnosed with an allergy to common environmental al-
lergens and 30 healthy controls. The method applied in the study was 
the NAC with the use of a standardised 5000 SBU/MI allergen dose, 
monitored by measuring the concentration of nitric oxide in exhaled 
air (from the nose (nNO) and the bronchi (oNO)).

Results. Measurements of the concentration of nitrogen oxide in the 
air exhaled from the respiratory system showed a complexity of reac-
tions in the NAC, with clear differences between the group of subjects 
with allergic rhinitis and the group of healthy controls. In the early 
phase of the allergic reaction, nNO level decreased. At 4th hour after 
nasal allergen application, oNO level increased from 22.17 to 23.13 
ppb in the group of patients with allergic rhinitis. A moderate corre-
lation was found between the subjects’ complaints measured using 
the VAS scale and: nNO before the NAC (r=0.569, p<0.05), at the 
25th minute of the test (r=0.464, p<0.05) at the 4th hour of the test 
(r=0.529, p<0.05) and oNO in the first test (r=0.295, p=0.022) at the 
45th minute of the test (r=0.349, p=0.006) and in the late phase of 
the allergic reaction (r=0.356, p<0.05).

Conclusion. NAC with measurements of nNO and oNO concentration 
levels provide valuable information on the response of the respiratory 
system to nasal challenge tests.
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Wykaz skrótów:

DPPA – Donosowa Próba Prowokacyjna z Alergenem 
ANN – Alergiczny Nieżyt Nosa 
ANNo – Alergiczny Nieżyt Nosa o charakterze okresowym

ANNp – alergiczny Nieżyt Nosa o charakterze przewlekłym
ZD – Zdrowy
nNO, oNO – tlenek azotu w powietrzu wydychanym z nosa, 
oskrzeli
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WSTĘP
Donosowa próba prowokacyjna z alergenem (DPPA) od-

najduje swoje zastosowanie w diagnostyce rynoalergolo-
gicznej ze względu na dużą czułość i swoistość. Pomimo, 
że po części naśladuje naturalną ekspozycję na działanie 
alergenu (jednorazowa dawka alergenu) stanowi cenne 
źródło informacji o stanie zdrowia badanych, a w przypad-
ku dużych rozbieżności wynikających z wywiadu kliniczne-
go, punktowych testach skórnych czy sIgE niejednokrotnie 
rozstrzyga o kwalifikacji do immunoterapii [1, 2]. Reakcja  
w błonie śluzowej jamy nosa na podany alergen jest natych-
miastowa i dotyczy w głównej mierze pobudzenia komórek 
(mastocyty, makrofagi), które są opłaszczone immunoglo-
bulinami, co w efekcie prowadzi do wydzielania media-
torów reakcji tj. tryptazy, histaminy, CysLT i PGD2 [2, 3].  
One z kolei stymulują receptory nerwów czuciowych oraz 
naczyń krwionośnych miejscowo w obrębie błony śluzo-
wej nosa. Oprócz ww. zjawisk w fazie wczesnej dochodzi 
do wydzielania przez mastocyty czynników o działaniu 
chemotaktycznym i czynnika aktywującego płytki (Platelet 
Activating Factor, PAF), które przyczyniają się do rozwoju 
stanu zapalnego [2]. Faza reakcji natychmiastowej zwykle 
utrzymuje się do około 20-30 minut i może przejść w fazę 
późną reakcji alergicznej, której początek przypada na oko-
ło 4 godzinę po podaniu donosowo alergenu [4]. Do oceny 
odpowiedzi układu oddechowego na donosową aplika-
cję alergenu zaliczyć można m.in. rynometrię akustyczną, 
optyczną, rynomanometrię, PNIF (Peak Nasal Inspiratory 
Flow), poziom stężenia tlenku azotu w powietrzu wydycha-
nym ze strony górnych (nNO) i dolnych dróg oddechowych 
(oNO) kwalifikowane jako badania nieinwazyjne i łatwe do 
wykonania [5]. Tlenek azotu ze względu na wysoką aktyw-
ność biologiczną odgrywa szczególną rolę w zjawiskach fi-
zjologicznych i patologicznych [6]. Jest markerem zapalenia 
w powietrzu wydychanym a jego stężenie jest kilkakrotnie 
wyższe u badanych z astmą oskrzelową czy alergicznym 
nieżytem nosa (ANN) [7].

Celem pracy była próba oceny markera zapalenia (tlen-
ku azotu) w kondensacie powietrza wydychanego w DPPA. 
Odpowiedź dolnych dróg oddechowych stwarza dodatko-
we możliwości oceny ryzyka reakcji oskrzeli na donosową 
aplikację alergenu ze względu na obserwowane uwraż-
liwienie nabłonka oskrzeli na alergeny w grupie chorych  
z czystym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa 
bez towarzyszących objawów zapalnych oskrzeli. Odczyn 
ten ma charakter późny, chociaż częściowe nasilenie wzro-
stu oNO w grupie nieżytów nosa jest obserwowane już  
w pierwszej godzinie [8].

MATERIAŁ I METODY
Materiał badawczy stanowiła grupa 60 badanych: 30 pa-

cjentów z rozpoznanym uczuleniem na pospolite alergeny 
środowiskowe: roztocze kurzu domowego Dermatopha-
goides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, trawy  
(14 kobiet, 16 mężczyzn w grupie pacjentów z okre-
sowym nieżytem nosa (ANNo) średnia wieku wyniosła  
29,39±6,001, z przewlekłym nieżytem nosa (ANNp) 
24,25±3,415) oraz 30 osób zdrowych (ZD) (średnia wieku 
30,63±6,037) nie manifestujących objawów alergicznych 

i stanowiących grupę kontrolną. Do badania pacjenci byli 
kwalifikowani na podstawie:

– środowiskowego wywiadu potwierdzającego uczulenie 
na dany alergen (min 3 lata odczuwalnych objawów, bez 
włączonej farmakoterapii i immunoterapii swoistej);

– dodatniego wyniku punktowych testów skórnych (śred-
nia wielkość bąbla alergenowego w punktowych te-
stach skórnych wśród pacjentów z okresowym wyniósł 
11,0mm±3,326, histamina 3,89mm±0,832 i przewle-
kłym 8,92mm±3,315, histamina 3,42mm±0,669 nieży-
tem nosa;

– tomografii komputerowej zatok przynosowych, czoło-
wych wykluczającej stan zapalny;

– zachowanej drożności nosa w części kostnej.

Kryteria wyłączenia badanych:

– nie krótszy niż 6 tygodni okres od pylenia alergenów po-
wietrznych zapobiegając zjawisku „uwrażliwiania” po-
przedzający DPPA,

– deformacje nosa, zarośnięcie nozdrzy tylnych, perfora-
cja przegrody, znacznego stopnia skrzywienie przegrody 
nosa,

– polipy nosa,

– zanikowy nieżyt błony śluzowej nosa,

– mniej niż 6 tygodni odstępu od zakończenia objawów 
alergicznego nieżytu nosa, pacjentów z okresowym nie-
żytem nosa badano w miesiącach marzec-maj,

– szczepienia (wg. kalendarza szczepień, preparatami im-
munizacyjnymi) wykonane w ciągu tygodnia przed ba-
daniem,

– mniej niż 8 tygodni odstępu od leczenia chirurgicznego 
nosa (szczególnie zabiegi korekcji małżowiny nosowej 
dolnej),

– ostre zakażenie górnych dróg oddechowych w ciągu 2-4 
tygodni poprzedzających badanie,

– zapalenie zatok przynosowych i czołowych,

– astma oskrzelowa,

– nadciśnienie tętnicze i inne schorzenia układu krążenia,

– ciąża i okres laktacyjny,

– palenie czynne i bierne.

Metodą jaką posłużono się w badaniu była DPPA z za-
stosowaniem wystandaryzowanej dawki alergenu 0,2 ml 
(5000 SBU/Ml, Allergopharma) przy pomocy wykalibro-
wanego atomizera do obu nozdrzy. Pomiary tlenku azotu 
w powietrzu wydychanym dokonano w oparciu o analizę 
stężenia nNO  i oNO (Hypair FeNO: metodą on-line przy za-
kresie szybkości przepływu -0,01 do 1 l/s i ciśnienia ±50 cm  
H2O) odpowiednio w fazie wczesnej i późnej reakcji aler-
gicznej. Badanie oNO dokonano w myśl techniki REB (Re-
stricted Exhaled Breath), polegającej na wykonaniu ma-
newru długiego spokojnego wydechu (6s) do ustnika  
z indywidualnie dobranym oporem w grupach badanych  
z ANN i ZD. Analogicznie pomiar nNO, polegał na wykona-
niu spokojnych wdechów i wydechów do adaptora połą-
czonego z jamą nosa w określonej jednostce czasu zgodnie 
z wytycznymi ATS/ERS [9]. Oceny dolegliwości nosowych 
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(VAS) dokonano kolejno 5, 10, 15 i 20 minucie i w 4 go-
dzinie badania. Badanie realizowane było w ramach grantu 
promotorskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go (N N402 520839) i uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (KB/79/2009). 
Do określenia siły związku i zależności między zmiennymi 
wyliczono statystykę t-studenta oraz współczynnik korelacji 
liniowej Pearsona. Dla potrzeb oszacowania jednorodności 
średnich posłużono się testem Levene’a. Wyniki istotne sta-
tystycznie przyjęto dla p<0,05.

WYNIKI
Wykazano istotne różnice odczuwanych dolegliwości 

nosowych (VAS) mierzonych od 5 do 20 minuty badania 
w grupie badanych z ANN vs. ZD (p<0,05) (ryc. 1). W naj-
większym stopniu obserwowano świąd nosa: ze stanu po 
podaniu alergenu do 5 minuty badania (p=0,006), z 10 na 
15 (p=0,034) i 20 minutę badania (p=0,018), wzmożoną 
liczbę kichnięć w 5 minucie (p<0,05), wyciek wydzieliny 
nosowej w 10 minucie (p<0,05) oraz blokadę nosa w 10, 
15 i 20 minucie (p<0,05) badania. Faza późna reakcji aler-
gicznej charakteryzowała się ustąpieniem ww. dolegliwości 
nosowych i pozanosowych w całej grupie badanej.

Zaobserwowano istotne różnice średnich wartości stę-
żenia nNO w grupach badanych z ANN vs. ZD na każdym 
etapie badania (tab. I). Faza wczesna reakcji alergicznej 
charakteryzowała się spadkiem (p<0,05) ww. parametru 
natomiast późna wzrostem porównywanym do stanu wyj-
ściowego przed DPPA.

W fazie późnej reakcji alergicznej wykazano umiarkowa-
ny wzrost poziomu oNO istotnie zróżnicowany w grupach 
badanych z ANN vs. ZD (tab. II). Zdecydowanie wyższe war-
tości w pomiarach nNO i oNO dotyczyły grupy z rozpozna-
nym ANNp. Chorzy z uczuleniem o charakterze przewle-
kłym osiągnęli wartość progową oNO porównywalną do 
tej odpowiadającej pewnemu stopniu ryzyka odpowiedzi 
zapalnej dolnych dróg oddechowych na miejscową aplika-
cję w błonie śluzowej jamy nosa. Uzyskane wartości tlenku 
azotu w grupie z ANNo vs. ANNp nie były zróżnicowane na 
poziomie istotnym statystycznie.

Analiza korelacji Pearsona wykazała znamiennie istotne 
zależności między sumą odczuwanych dolegliwości VAS  
a mierzonym poziomem tlenku azotu w kondensacie po-
wietrza wydychanego w DPPA (tab. III).

DYSKUSJA
Działanie tlenku azotu jest ściśle zależne od jego stęże-

nia w miejscu reakcji: niski poziom wpływa na homeostazę 
układu oddechowego, krwionośnego, nerwowego i od-
pornościowego zaś wysoki ma działanie prozapalne i cy-
totoksyczne [6] Ze względu na wysoką czułość i swoistość  
w rozpoznawaniu astmy oskrzelowej [10, 11] odnajduje co-
raz szersze zastosowanie jako wskaźnik monitorujący lecze-
nie przeciwzapalne [6]. Badanie własne przeprowadzone 
na grupie 30 badanych z ANN potwierdziło przydatność po-
miarów tlenku azotu w DPPA. Obserwowane zmniejszenie 
poziomu nNO w fazie wczesnej reakcji alergicznej związane 
było najprawdopodobniej z narastającą blokadą jamy nosa 

ANN-alergiczny nieżytem nosa
ZD-zdrowi

Ryc. 1. Subiektywne dolegliwości mierzone skalą VAS w grupie badanych z ANN i ZD (p<0,05).
A. VAS w grupie badanych z ANN.
B. VAS w grupie badanych ZD

A

B
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Badany parametr Suma VAS

Korelacja Pearsona Poziom istotności

nNO przed DPPA 0,569** p<0,05

nNO 25 minuta 0,464** p<0,05

nNO 4 godzina 0,529** p<0,05

oNO przed DPPA 0,295* p=0,022

oNO 45 minuta 0,349** p=0,006

oNO 4 godzina 0,356** p=0,005

* – słaba korelacja
** – silna korelacja

nNO (ppB) Średnia Odchylenie standardowe Istotność statystyczna

ANN ZD ANN ZD

przed DPPA 1137,03 628,30 480,120 363,950 p<0,05

po DPPA (25 minuta) 879,53 604,63 474,542 315,069 p=0,011

po DPPA (4 godzina) 1150,50 655,83 496,428 387,782 p<0,05

nNO Średnia Odchylenie standardowe Istotność statystyczna

ANNo ANNp ANNo ANNp

przed DPPA 1059,44 1253,42 427,79 547,95 p=0,286

po DPPA (25 minuta) 847,33 927,83 411,77 536,49 p=0,657

po DPPA (4 godzina) 1125,39 1188,17 488,57 527,46 p=0,741

ANN – alergiczny nieżyt nosa
ZD – zdrowy
ANNo – okresowy alergiczny nieżyt nosa
ANNp – przewlekły alergiczny nieżyt nosa

nNO (ppB) Średnia Odchylenie standardowe Istotność statystyczna

ANN ZD ANN ZD

przed DPPA 22,17 18,97 9,89 6,32 p=0,141

po DPPA (45 minuta) 22,50 17,53 12,36 7,09 p=0,061

po DPPA (4 godzina) 23,13 17,73 12,428 7,287 p=0,045

nNO Średnia Odchylenie standardowe Istotność statystyczna

ANNo ANNp ANNo ANNp

przed DPPA 21,67 22,92 8,40 12,16 p=0,217

po DPPA (45 minuta) 21,39 24,17 9,55 16,03 p=0,474

po DPPA (4 godzina) 21,78 25,17 11,07 14,49 p=0,217

ANN – alergiczny nieżyt nosa
ZD – zdrowy
ANNo – okresowy alergiczny nieżyt nosa
ANNp – przewlekły alergiczny nieżyt nosa

Tabela I. Średnia nNO w grupach badanych w DPPA

Tabela II. Średnia wartość oNO w grupach badanych w DPPA

Tabela III. Korelacja sumy objawów (VAS) i stężenia tlenku azotu w kondensacie powietrza wydychanego w DPPA
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w miejscu działania alergenu, która zamknęła ujście zatok 
przynosowych, stanowiących docelowe miejsce wytwarza-
nia nNO [12]. Rejestrowana zmiana na poziomie 22,6% była 
porównywalna z tą obserwowaną w badaniach Korn i wsp.,  
który oszacował spadek nNO na poziomie 19,2% [13]. Po-
dobne obserwacje poczyniła grupa badaczy: Boot i wsp. 
uzyskał spadek nNO o 644 ppB [12], czy Maniscalo i wsp.  
z poziomu 458,4 ppB do 338,6 ppB w stosunku do wartości 
uzyskanej przed DPPA [14]. Serrano i wsp. na grupie 30 pa-
cjentów z alergią na pyłki traw dokonał pomiaru w 15 minu-
cie, 2 i 24 godzinie po DPPA. Uzyskał znamiennie niższe war-
tości nNO w fazie wczesnej reakcji alergicznej obserwowane 
z poziomu 1497 ppB przed DPPA do 754 ppB w 15 minucie,  
2 i 24 godzinie badania kolejno wartość wyniosła: 1261ppB 
i 1466 ppB po DPPA. Równolegle do zmian mierzonych 
w górnych drogach oddechowych nie obserwował róż-
nic oNO: 15,8 ppB przed DPPA, w 45 minucie 15,5 ppB,  
w 2 godzinie 15,6 ppB i 24 godzinie 15,7 ppB [15]. Z drugiej 
strony Kumar i wsp. zaobserwował istotnie wyższy poziom 
oNO u badanych z ANNp do wartości 34,2±24,3 ppB vs. ZD  
11,99 ppB p<0,05 [16]. W badaniach własnych przepro-
wadzonych na grupie 30 badanych z ANN w tym 15 osób  
z rozpoznanym ANNp, u których zaobserwowano zmienność 
wartości oNO do poziomu progowego 25,17 ppB vs bada-
ni z ANNo 21,78 ppB wykazano pewien stopień odpowiedzi 
dolnych dróg oddechowych na DPPA w fazie późnej reakcji 
alergicznej. Najprawdopodobniej powstała różnica była po-
dyktowana przewlekle toczącym się procesem zapalnym cha-
rakterystycznym dla grupy badanych z ANNp występującym 
niezależnie od sezonowego nasilenia dolegliwości alergicz-
nych. Współistniejące zjawisko reaktywności dolnych dróg 
oddechowych na DPPA w grupie badanych z ANNp potwier-
dziły również badania Jouaville i wsp. Wykazano istotnie wyż-
szy poziom tlenku azotu w grupie badanych o charakterze 
przewlekłym (26,2 ppB) vs. okresowym nieżytem nosa (22,5 
ppB) [17]. Podobnie Alvarez i wsp. odnotował wyższe warto-
ści oNO w grupie badanych z ANNp bez typowych objawów 
ze strony oskrzeli vs. pacjenci z ANNo [18]. Przeciwnie Profita 
i wsp. w badaniu na grupie pacjentów z rozpoznaną alergią  
o charakterze przewlekłym i sezonowym nie wykazał istot-
nych różnic oNO w kondensacie powietrza wydychanego 
względem badanych [19].

Przebieg reakcji alergicznej jest wysoce zróżnicowany 
w warunkach ambulatoryjnych od tych obserwowanych 
w naturalnym środowisku pylenia roślin czy narażenia na 
alergeny całoroczne. W badaniach Bergmana-Hugg i wsp. 
wykazano istotnie wyższy poziom oNO w sezonie pylenia 
w porównaniu do tych badanych poddanych jednorazowej 
aplikacji alergenu w DPPA [20]. Wzmożoną sezonowość re-
akcji zaobserwowali Leuppi i wsp. wykazując istotnie wyż-
szy poziom oNO w grupie badanych-dzieci uczulonych na 
alergeny wewnątrzdomowe zwłaszcza w sezonie zimowym 
[21] i Gratziou i wsp. w grupie pacjentów z ANNo w trak-
cie sezonu pylenia [22]. Marcucci i wsp. w badaniu DPPA 
z alergenami roztoczy kurzu domowego przeprowadzanej 
w sezonie zimowym wśród 19 chorych dzieci (14 z ANN  
i 15 osób ze współistniejącą astmą oskrzelową) zaobser-
wował istotnie wyższe wartości w całej grupie badanej  
w porównaniu z okresem wiosennym p<0,05 [23]. Kluczo-
wym elementem różnicującym stopień reakcji jest dawka  

i czas narażenia na działanie alergenu. W DPPA dawka ko-
nieczna do wywołania reakcji musi być dużo wyższa od tej  
w warunkach naturalnych, w których to pacjent narażony 
jest długotrwale na jej działanie powodując w efekcie zmia-
ny zapalne i nadreaktywność błony śluzowej układu odde-
chowego [4].

Badania oceny wzajemnych relacji odczuwanych dole-
gliwości mierzonych skalą VAS/punktową w DPPA z tech-
nikami obiektywnymi w tym oceną poziomu tlenku azotu 
w kondensacie powietrza nie przyniosły jednoznacznych 
wyników. Bożek i wsp. nie wykazał korelacji zgłaszanych 
dolegliwości w i poza sezonem pylenia z poziomem tlen-
ku azotu w powietrzu wydychanym [24]. Z kolei Ziętkow-
ski i wsp. na podstawie obserwacji 45 pacjentów z ANNo  
w sezonie pylenia zaobserwował wzrost średniego stężenia 
oNO przed sezonem pylenia z poziomu 14,7 ppb do 21,52 
ppB a uzyskane wartości istotnie korelował z objawami su-
biektywnymi (r=0,87, p<0,05) [25]. W badaniach własnych 
podobnie uzyskano umiarkowane korelacje rejestrowanych 
dolegliwości mierzonych skalą VAS z poziomem tlenku 
azotu w kondensacie powietrza wydychanego. Również 
Takeno i wsp. obserwował wzajemny związek objawów su-
biektywnych z nNO i oNO odpowiednio: r=0,356 p=0,018, 
r=0,303, p= 0,0086 [26].

Jest wiele teorii tłumaczących mechanizm przenosze-
nia reakcji ze strony górnych na dolne drogi oddechowe 
i odwrotnie [27]. Jedna z nich wiąże współistniejące ryzy-
ko odpowiedzi dolnych dróg oddechowych na donosową 
aplikację alergenu czy substancji nieswoistej ze zjawiskiem 
„uwrażliwienia” nabłonka oskrzeli na czynnik środowi-
skowy w tym alergeny zewnątrz i wewnątrzdomowe [4] 
zwłaszcza w grupie badanych z ANNp. Mullen i wsp. stwier-
dził, że skutkiem przeniesienia procesu zapalnego jest me-
chanicznie spływająca wydzielina nosowa do oskrzeli [28]. 
Z kolei Bardin na podstawie eksperymentu polegającego na 
podaniu badanym do zatoki szczękowej płynu radioizoto-
powego, wykazał brak penetracji ww. izotopu do drzewa 
oskrzelowego w przeciągu kolejnych dwudziestu czterech 
godzin [29]. Kolejny prawdopodobny mechanizm związa-
ny jest z syntetyzowaną immunoglobulina IgE w miejscu 
aplikacji alergenu [30], co potwierdziły badania Beeh i wsp. 
Dowiedli, że w wyniku DPPA dochodzi do wzrostu interle-
ukiny 5, która poprzez transport do krwiobiegu płucnego 
powoduje wzrost stężenia oNO [31]. Dodatkowo zmiana 
toru oddychania z nosowego na ustny przy DPP powo-
duje nadreaktywność oskrzeli w efekcie braku nawilżania, 
oczyszczania i ogrzewania powietrza wdychanego, które 
to funkcje podejmuje nos [27]. Nie ulega wątpliwości, że 
alergicznego nieżytu nosa nie należy traktować jako „izo-
lowaną” postać alergii. Współistniejące ryzyko odpowiedzi 
dolnych dróg oddechowych na miejscową prowokację jamy 
nosa coraz częściej opisywane jest w doniesieniach nauko-
wych. Co więcej Downie i wsp. wykazał, iż 1/3 chorych  
z nieżytami nosa bez astmy oskrzelowej ma cechy nadreak-
tywności oskrzeli oraz 46,5% nieżytów nosa miało jedno- 
czasowe nasilenie objawów nosowych i oskrzelowych [32].
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nych informacji w zakresie odpowiedzi układu oddechowe-
go na donosową aplikację alergenu. Obserwowane zmiany 
w ocenie stężeniem tlenku azotu w powietrzu wydychanym 
dotyczyły w większym ale nie zróżnicowanych na poziomie 
istotnym statystycznie badanych ANNp vs. ANNo. O ile ba-
danie nNO w DPPA dostarcza jednoznacznych informacji 

potwierdzających patomechanizm narastającego obrzęku 
błony śluzowej jamy nosa, o tyle badanie oNO zwłaszcza  
w fazie późnej reakcji alergicznej wymaga dalszych badań 
celem określenia współistniejącego ryzyka reaktywności 
dolnych dróg oddechowych na miejscową aplikację alerge-
nu w górnych drogach oddechowych.


