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Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie. Alergia na grzyby najczêœciej wspó³istnieje z uczuleniem na
py³ki traw, roztocza i sierœæ zwierz¹t. Izolowan¹ alergiê na grzyby spotyka siê
rzadko, jeszcze rzadziej alergenem jest pojedynczy grzyb.
Cel.Cel.Cel.Cel.Cel. Celem pracy by³a ocena cytologiczna b³ony œluzowej nosa pacjentów
atopowych ze stwierdzon¹ alergi¹ na grzyby, potwierdzon¹ w testach skór-
nych i w testach ze swoistych IgE.
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody..... Materia³ do badañ stanowi³o 26 pacjentów. U 24 z nich
badanie cytologiczne by³o typowe dla przewlek³ego procesu alergicznego.
WWWWWyniki.yniki.yniki.yniki.yniki. W wykonanych cytogramach stwierdzono liczne neutrofile, umiar-
kowanie zwiêkszon¹ liczbê eozynofilów oraz w 40% cytogramów zwiêkszo-
n¹ liczbê limfocytów. Analizuj¹c komórki nab³onkowe stwierdzono, ¿e ko-
mórki nab³onka walcowatego oraz komórki kubkowe by³y bardziej liczne ni¿
w grupie kontrolnej.
Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski. Badania cytologiczne wskazuj¹ na tocz¹cy siê u wszystkich cho-
rych aktywny stan zapalny przemawiaj¹cy za przewlek³ym procesem alergicz-
nym zwi¹zanym z alergenami grzybiczymi.
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Introduction.Introduction.Introduction.Introduction.Introduction. The fungal allergy usually coexists with allergy to grass pol-
lens, acarids and animal hair. The isolated fungal allergy is rare,  while allergy
to a single fungus species is very rare.
Aim. Aim. Aim. Aim. Aim. The objective of this work was cytological evaluation of smears collec-
ted from the surface of the nasal mucosa of the atopic patients with fungal
allergy confirmed by the prick and specific IgE tests.
Material and methods. Material and methods. Material and methods. Material and methods. Material and methods. 26 patients were examined. The cytological tests
point to a chronic allergic process in 24 of them.
Results. Results. Results. Results. Results. The cytograms showed: numerous neutrophils, a moderately incre-
ased number of eosinophils as compared with the control group and an
increased number of lymphocytes in 40% of cytograms. The analysis of
epithelial cells demonstrated that the cells of the cylindrical epithelium and
beaker cells were more abundant than in the control group and formed
characteristic cell clusters.
Conclusions. Conclusions. Conclusions. Conclusions. Conclusions. The cytologic tests point to an inflammatory condition persi-
sting in all patients, which is indicative of chronic fungal allergen-related
allergic process.
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W ostatnich latach wzrasta iloœæ doniesieñ dotycz¹-
cych roli grzybów jako czynników alergizuj¹cych. W la-
tach 70-80. opublikowano wiele prac, które szacowa³y
procentowy udzia³ alergii na grzyby w astmie oskrzelo-
wej i alergicznym nie¿ycie nosa na 1,5-30%. Alergia na
grzyby najczêœciej wspó³istnieje z uczuleniem na py³ki
traw, roztocza i sierœæ zwierz¹t. Izolowan¹ alergiê na
grzyby spotyka siê rzadko, jeszcze rzadziej alergenem
jest pojedynczy grzyb – w tych przypadkach jest to naj-
czêœciej Candida, Alternaria, Cladosporium.

Grzyby patogenne, tzn. wywo³uj¹ce grzybicê, z re-
gu³y nie wykazuj¹ dzia³ania alergizuj¹cego. Wyj¹tkiem
s¹ grzyby z rodzaju Aspergillus, Candida i Trichophy-
ton, które, w zale¿noœci od stanu immunologicznego
gospodarza, mog¹ wywo³ywaæ grzybicê, dawaæ reakcje
mieszane, tzn. infekcjê grzybicz¹ po³¹czon¹ z reakcj¹
alergiczn¹ u osoby atopowej, lub bytowaæ jako saprofity
w organizmie o prawid³owym stanie immunologicznym,
staj¹c siê w sprzyjaj¹cych okolicznoœciach przyczyn¹ re-
akcji alergicznej. Klasycznym przyk³adem saprofitycz-

nego bytowania grzybów w zatokach osób z atopi¹, jest
alergiczne grzybicze zapalenie zatok (AFS) – jednostka
opisywana ostatnio coraz czêœciej [2,3,4]. Aktualny prze-
gl¹d piœmiennictwa wykazuje, ¿e problem alergii na grzy-
by jest czêsto nierozpoznawany, a pacjenci leczeni s¹
d³ugo i nieskutecznie.

Celem pracy by³a ocena cytologiczna b³ony œluzo-
wej nosa pacjentów atopowych ze stwierdzon¹ alergi¹
na grzyby, manifastuj¹c¹ siê klinicznie jako zapalenia
b³ony œluzowej nosa i zapalenia zatok.

PACJENCI I METODY

Materia³ do badañ stanowi³o 26 pacjentów, w tym
12 kobiet i 14 mê¿czyzn, z dodatnimi testami SPT (Skin
Prick Test) na pleœnie, z objawami nie¿ytu nosa oraz
astmy oskrzelowej. W grupie tej by³o 10 dzieci do
12 r.¿., 6 osób – do 20 r.¿. i 10 – powy¿ej 20 r.¿.
Œredni wiek pacjentów wynosi³ 53 lata (14-74).
U wszystkich badanych stwierdzono obecnoœæ swoistych
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IgE na alergeny pleœniowe, a dane z wywiadu po-
twierdza³y zaostrzanie siê kataru lub astmy po ekspo-
zycji na alergeny grzybicze.

Badania przeprowadzane by³y w okresie zmniejszo-
nego nara¿enia na podstawowe alergeny wziewne, a wiêc
w okresie wyciszenia objawów klinicznych. Izolowan¹
alergiê na grzyby stwierdzono u 3 osób. Pozosta³e 23
osoby, poza uczuleniem na pleœnie, by³y uczulone na
py³ki traw, roztocza i sierœæ zwierz¹t. Grupê kontroln¹
stanowi³o 15 zdrowych studentów AM w wieku od 20
do 25 lat. Od wszystkich osób pobierano 2 wymazy
z b³ony œluzowej ma³¿owiny nosowej dolnej. Pacjenci
nie stosowali leków donosowych, w tym kortykostero-
idów, co najmniej od 2 miesiêcy. Wymazy cytologiczne
pobierano ez¹ z powierzchni b³ony œluzowej. Materia³
umieszczano na szkie³kach podstawowych i utrwalano
w 96% alkoholu. Po zabarwieniu eozyn¹ i hematoksy-
lin¹ preparaty oceniano w mikroskopie œwietlnym.
W ocenie cytogramów pos³ugiwano siê metod¹ opraco-
wan¹ przez W. Makowsk¹ i wsp. [5,6,7]. Oceniano iloœæ,
stopieñ uszkodzenia oraz rodzaj komórek nab³onkowych
a tak¿e iloœæ i rodzaj komórek wysiêku zapalnego.

WYNIKI

W wykonanych cytogramach stwierdzono w 90% licz-
ne neutrofile (ryc. 1), w 80% umiarkowanie zwiêkszon¹,
w porównaniu do kontroli liczbê, eozynofilów (ryc. 2) oraz
w 40% cytogramów zwiêkszon¹ liczbê limfocytów (ryc. 3).
Analizuj¹c komórki nab³onkowe stwierdzono, ¿e komór-
ki nab³onka walcowatego oraz komórki kubkowe by³y
bardziej liczne ni¿ w grupie kontrolnej i uk³ada³y siê w cha-
rakterystyczne zlepy komórkowe (ryc. 4), natomiast ko-
mórki nab³onka p³askiego by³y nieliczne. Tylko w 3 przy-
padkach stwierdzono wiêksz¹ ich iloœæ, œwiadcz¹c¹
o ogniskowej metaplazji p³askonab³onkowej.

DYSKUSJA

Nie ma dotychczas opracowania cech klinicznych
typowych dla izolowanej alergii na grzyby. Jej objawy s¹
maskowane przez wiod¹c¹ alergiê na py³ki czy roztocza.
Podobnie, brak jest opracowañ o wp³ywie na przebieg
kliniczny chorób alergicznych – wspó³istniej¹cej alergii
na grzyby. Podkreœla siê wystêpowanie obrzêku b³ony
œluzowej nosa i wiêksz¹ sk³onnoœæ do wystêpowania po-
lipów [2], podczas gdy w alergii na py³ki i roztocza po-

Ryc. 1. Liczne granulocyty obojêtnoch³onne

Ryc. 2. Komórki eozynofilowe

Ryc. 3. Zwiêkszona liczba limfocytów

Ryc. 4. Zlepy komórek nab³onka walcowatego. Niektóre komórki z zachowa-
nymi rzêskami



119Rostkowska-Nadolska B., KuŸniar J., Bogacka E.: Cytologia nosa u pacjentów z alergi¹ na grzyby

wik³anie to jest rzadsze. Prawdopodobnie wp³ywa ona
równie¿ na ciê¿szy przebieg kliniczny chorób alergicz-
nych (np. astmy oskrzelowej, nie¿ytu nosa).

Ze wzglêdu na ³atwoœæ wykonania, cytodiagnostyka
z³uszczeniowa b³ony œluzowej nosa mo¿e byæ metod¹
pomocn¹, zarówno w ocenie stanu górnych dróg
oddechowych, jak i w ró¿nicowaniu nie¿ytów nosa [8].
W dostêpnej literaturze nie znaleŸliœmy opracowania do-
tycz¹cego cytologii nosa u chorych z izolowan¹ alergi¹
na grzyby. Jest to niezmiernie trudne ze wzglêdu na bar-
dzo czêste wspó³istnienie py³kowicy i alergii na rozto-
cza. Obecne badania by³y wykonane w okresie zmniej-
szonego nara¿enia na podstawowe alergeny wziewne,
a jednak u 24 pacjentów badanie cytologiczne by³o ty-
powe dla przewlek³ego procesu alergicznego. Interesu-
j¹ca wydaje siê byæ podwy¿szona liczba limfocytów
w 40% wykonanych przez nas rozmazów. Makowska
i wsp. w badaniach cytogramów chorych na atopowy
niesezonowy nie¿yt nosa [6] nie stwierdzili podwy¿-
szonej liczby limfocytów. Podobnie Tarchalska-Kryñ-
ska i wsp. w badaniach cytologicznych b³ony œluzowej
w alergicznych nie¿ytach nosa stwierdzili jedynie po-
jedyncze limfocyty [9].

Antygeny grzybów mog¹ wywo³aæ u osób podatnych,
ró¿ne reakcje nadwra¿liwoœci. Nie¿yt i obrzêk b³ony œlu-
zowej nosa jest nastêpstwem reakcji alergicznej typu I,
w której dochodzi do wytworzenia przeciwcia³ klasy IgE.
Przy ponownym kontakcie z alergenem, w wyniku
op³aszczenia przez te przeciwcia³a mastocytów i bazofi-
lów, dochodzi do ich degranulacji i wydzielania m.in.
czynników hemotaktycznych dla eozynofilów i limfo-
cytów. Aktywnoœæ tych ostatnich jest odpowiedzialna za
fazê póŸn¹ reakcji alergicznej, która pojawia siê w 3-6

godz. po ekspozycji na alergen [10]. W nie¿ycie nosa
mo¿e ona siê objawiaæ obrzêkiem b³ony œluzowej, ze
zwiêkszon¹ iloœci¹ wydzieliny, bez lub z uszkodzeniem
nab³onka rzêskowego. W naszych badaniach ciekawe wy-
daje siê stwierdzenie du¿ej iloœci limfocytów w rozma-
zach, co mo¿e wskazywaæ na inn¹, ni¿ natychmiastowa,
reakcjê nadwra¿liwoœci.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e u pacjentów ze stwierdzon¹ aler-
gi¹ na grzyby mog¹ wystêpowaæ formy mieszane aler-
giczno-inwazyjne czy te¿ alergiczno-saprofityczne.
Braun i wsp. stwierdzili u 91,3% pacjentów z przewle-
k³ym zapaleniem b³ony œluzowej nosa i zatok grzybicê
w badaniach histologicznych lub mikrobiologicznych
wymazów z nosa [11]. W badaniu cytologicznym z nosa
u tych pacjentów stwierdzi³ podwy¿szon¹ iloœæ eozyno-
filów. Z tego wzglêdu zaproponowali zmianê nazew-
nictwa AFS (allergic fungal sinusitis) na „eosinophilic
fungal rhinosinusitis” [11]. Podwy¿szona liczba komó-
rek kwasoch³onnych w b³onie œluzowej nosa przemawia
za nie¿ytem alergicznym [12] (po wykluczeniu nieeozy-
nofilowego nie¿ytu nosa, polipów i astmy). Jednak przy
sta³ym nara¿eniu na antygeny grzybów obraz cytolo-
giczny nabiera cech przewlek³ego procesu zapalnego.
Pojawiaj¹ siê neutrofile, których iloœæ zazwyczaj jest nieco
wiêksza ni¿ eozynofilów [9].

Reasumuj¹c, w przeprowadzonych badaniach cyto-
logicznych wszyscy chorzy wykazywali aktywny stan za-
palny przemawiaj¹cy za przewlek³ym procesem alergicz-
nym zwi¹zanym z alergenami grzybiczymi. W cytogra-
mach 40% pacjentów uczulonych na pleœnie zastana-
wiaj¹cy jest wysoki odsetek limfocytów, co mo¿e œwiad-
czyæ o reakcji nadwra¿liwoœci typu III i/lub IV.
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