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Wprowadzenie
Wprowadzenie. Badania uk³adu limfatycznego i b³ony œluzowej gard³a u
osób z wspó³istniej¹c¹ alergi¹ s¹ bardzo rzadko tematem doniesieñ w literaturze polskiej i œwiatowej.
Cel pracy
pracy.. Celem badania by³a ocena wystêpowania objawów gard³owych
u chorych z alergicznym nie¿ytem nosa oraz ocena wystêpowania alergii u
chorych z przewlek³ym zapaleniem gard³a.
Materia³ i metody
metody.. Badaniami objêto 163 chorych z alergicznym nie¿ytem
nosa i 72 chorych z przewlek³ym zapaleniem gard³a. U chorych, poza wywiadem, wykonywano punktowe testy skórne i oznaczano sIgE.
Wyniki. Na podstawie badania klinicznego, objawy ze strony gard³a wykazano u ponad 50% pacjentów z alergicznym nie¿ytem nosa. Objawy te by³y
ró¿ne u osób z ca³orocznym i sezonowym alergicznym nie¿ytem nosa. W
alergii sezonowej dominowa³ œwi¹d w gardle, natomiast w alergii ca³orocznej - uczucie przeszkody w gardle. Wœród chor ych z przewlek³ym zapaleniem gard³a alergia na alergeny wziewne potwierdzona zosta³a tylko w 7%
przypadków. Znaczenie alergii bakteryjnej w stosunku do gronkowca z³ocistego by³o w obu grupach znikome.
Wnioski. U chorych z alergicznym nie¿ytem nosa czêsto wspó³wystêpuj¹
objawy ze strony gard³a. U chorych z przewlek³ym zapaleniem gard³a alergia
na alergeny wziewne nie odgrywa znacz¹cej roli.
Otorynolaryngologia, 2004, 3(1), 29-32

Introduction. Reports from research on Waldeyer ’s ring and pharyngeal
mucosa in people with a history of allergy are scarce in Poland and worldwide.
Aim. The aim of this study was to determine the frequency and type of
pharyngeal symptoms in patients with allergic rhinitis and the frequency of
allergy in patients with chronic pharyngitis.
Material and methods. The authors presented results of allergological examinations of 163 patients with allergic rhinitis and 72 patients with chronic
pharyngitis. In addition to the anamnesis and clinical examination, we had
applied prick tests and performed sIgE determinations.
Results. During the clinical examinations we found pharyngeal symptoms
in over 50% patients with allergic rhinitis. The symptoms were different in
people with all-year and seasonal allergy. Throat itching was the most frequent symptom in the seasonal allergy, while the all-year allergy patients
complained most frequently of the feeling of lump in the throat. In the chronic pharyngitis group, allergy to airborne allergens was found only in 7%
cases. The significance of bacterial allergy to Staphyllococus aureus in those
groups was very low.
Conclusion. In patient with allergic rhinitis, the pharyngeal symptoms were
very frequent. In patients with chronic pharyngitis, the allergy to airborne
allergens was insignificant.
Otorynolaryngologia, 2004, 3(1), 29-32
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Alergia górnych dróg oddechowych uto¿samiana jest
powszechnie z alergicznym okresowym (sezonowym)
i przewlek³ym (ca³orocznym) nie¿ytem nosa. Pamiêtaæ
jednak nale¿y, ¿e w sk³ad górnych dróg oddechowych
poza jam¹ nosow¹ i zatokami przynosowymi wchodzi
równie¿ gard³o oraz tkanka limfatyczna skupiona g³ównie w obrêbie pierœcienia ch³onnego Waldeyer’a, okreœlana w niektórych opracowaniach jako NALT (noseasociated lymphoid tissue) [1,2].
Kwestia kontaktu substancji antygenowych zawartych w pokarmach z b³on¹ œluzow¹ gard³a jest spraw¹
oczywist¹. Wiadomo te¿, ¿e cz¹steczki antygenów, w tym
alergenów, dostaj¹ce siê do ustroju z wdychanym powie-

trzem ulegaj¹ depozycji na ró¿nych poziomach uk³adu
oddechowego, co w zasadniczej mierze uzale¿nione jest
od ich wielkoœci. Dodatkowo, ta czêœæ alergenów, która
zatrzymywana jest w obrêbie b³ony œluzowej nosa, ulega
nastêpnie, dziêki ruchom rzêsek nab³onka oddechowego, przemieszczeniu kolejno do gard³a górnego, œrodkowego i dolnego, po czym z regu³y jest po³ykana. Jest pewne, ¿e przemieszczaj¹cy siê w ten sposób alergen musi
stykaæ siê równie¿ z komórkami immunokompetentnymi, czego skutkiem mo¿e byæ rozwój zapalenia alergicznego analogicznego do tego, jakie toczy siê w obrêbie b³ony œluzowej nosa, czy te¿ drzewa oskrzelowego w przebiegu astmy. Kwestia powi¹zañ alergii z patologiami b³ony
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œluzowej i uk³adu ch³onnego gard³a jest jednak wyj¹tkowo rzadko tematem doniesieñ w medycznej literaturze
fachowej. Jedyny wyj¹tek stanowi tu opisany w latach 80.
zespó³ alergii b³ony œluzowej jamy ustnej, w przebiegu
którego dolegliwoœci ze strony gard³a s¹ raczej regu³¹
[3,4,5].
Celami pracy by³y:
- okreœlenie czêstoœci wystêpowania i rodzaju dolegliwoœci ze strony gard³a w grupie osób doros³ych uczulonych na alergeny powietrznopochodne, z objawami
alergicznego nie¿ytu nosa.
- okreœlenie czêstoœci wystêpowania alergii w grupie
doros³ych z objawami klinicznymi przewlek³ego zapalenia gard³a.

PACJENCI I METODY
Badaniami objêto 163 osoby w wieku od 18 do 46 lat
(œrednia wieku 24,5 lat) z rozpoznanym po raz pierwszy
alergicznym nie¿ytem nosa (grupa pierwsza „atopowa”)
oraz 72 osoby w wieku od 33 do 68 lat (œrednia wieku
55 lat) z przewlek³ym zapaleniem gard³a (grupa druga).
W grupie pierwszej by³o 71 kobiet i 92 mê¿czyzn. W grupie drugiej 51 kobiet i 21 mê¿czyzn.
U wszystkich badanych wykonywano klasyczne badanie laryngologiczne, ze szczególnym uwzglêdnieniem
laryngoskopii poœredniej dziêki której próbowano wykryæ
ewentualne zmiany obrzêkowe w obrêbie gard³a dolnego i krtani. W zwi¹zku z powy¿szym, u osób uczulonych
na alergeny sezonowe, badanie laryngoskopowe starano
siê wykonywaæ w trakcie trwania sezonu pylenia uczulaj¹cych roœlin.
Chorzy z grupy pierwszej zostali podzieleni na dwie
podgrupy w zale¿noœci od tego czy czynnik uczulaj¹cy by³
alergenem sezonowym (py³ki traw, drzew i chwastów), czy
te¿ ca³orocznym (roztocze, zarodniki pleœni, sierœci zwierz¹t). U wszystkich chorych wystêpowa³a alergia monowalentna (przy czym pod tym pojêciem rozumiano równie¿ uczulenie na grupê alergenów pokrewnych, (np. trawy i ¿yto). W celach diagnostycznych pos³ugiwano siê
m.in. nastêpuj¹cymi testami punktowymi firmy Allergopharma: 014 Chwasty, 032 Pióra, 033 Sierœci I, 108 Trawy, 158 ¯yto, 400 Alternaria tenuis, 401 Aspergillus fumigatus, 405 Cladosporium herbarum, 412 Penicillium
notatum, 513 Dorsz, 538 Orzeszki ziemne, 601 Mleko,
604 Jajko, 725 Dermatophagoides pteronyssimus oraz firmy Stallergenes: 696 Fagaceae, 702 Betulaceae. W przypadku dodatniego odczynu na py³ki chwastów i sierœci wykonywano dodatkowe oznaczenia na sk³adowe mieszanek.
Rozpoznanie alergicznego nie¿ytu nosa oparto na
typowych objawach klinicznych uzupe³nionych punktowymi testami skórnymi i oznaczeniami sIgE (metoda
ELISA, RV-Mini System Allergopharma, kr¹¿ki tx902,
wx003, gx901, mx903, hx002). Jako kryterium przyna-

le¿noœci do grupy alergicznej przyjêliœmy jednak obecnoœæ dodatnich punktowych testów prick, nawet przy
braku w surowicy odpowiednich IgE, przyjmuj¹c, ¿e testy in vitro cechuje mniejsza czu³oœæ w porównaniu do
testów skórnych, wynosz¹ca wg ró¿nych badañ poni¿ej
50-90% [6].
U wszystkich pacjentów z grupy drugiej wykonywano punktowe testy skórne z alergenami identycznymi jak
w grupie pierwszej oraz dodatkowo test ze szczepionk¹
Pollyvaccinum mitte (Biomed Kraków).
U wszystkich z nich wykonywano równie¿ oznaczenie sIgE dla podstawowych alergenów wziewnych i pokarmowych (kr¹¿ki hx901 i fx005) oraz dla gronkowca
z³ocistego (kr¹¿ki o050) metod¹ jw. Badanie uzupe³niono wymazami cytologicznymi z nosa i gard³a w celu poszukiwania obecnoœci eozynofilów.
W obydwu grupach oceniano dokuczliwoœæ, czêstoœæ
wystêpowania i rodzaj objawów ze strony gard³a, przy
czym dla ich ujednolicenia pos³u¿ono siê kilkoma okreœleniami opisowymi, najczêœciej podawanymi przez pacjentów: drapanie/œwi¹d w gardle, uczucie przeszkody
w gardle (kluska w gardle), uczucie sp³ywania wydzieliny, suchoœæ w gardle, potrzeba czêstego chrz¹kania, odkrztuszanie gêstej wydzieliny. Natê¿enie dolegliwoœci
okreœlano na podstawie czterostopniowej subiektywnej
skali:
0° – ca³kowity brak danej dolegliwoœci
1° – objaw ³agodny, zauwa¿alny, lecz w odczuciu badanego nie wp³ywaj¹cy w istotny sposób na samopoczucie
2° – objaw œrednio nasilony, wyraŸnie obecny i okresowo dokuczliwy, jednak nie dominuj¹cy
3° – objaw dominuj¹cy, bardzo nasilony i dokuczliwy,
z obecnoœci którego chory ca³y czas zdaje sobie
sprawê

WYNIKI
Chorzy z alergicznym nie¿ytem nosa
Na podstawie wyników punktowych testów skórnych
mo¿liwy okaza³ siê podzia³ chorych z grupy pierwszej na
du¿e podgrupy:
- chorzy uczuleni na py³ki roœlin – 82 osoby [trawy –
45 osób, drzewa (tylko brzozowate) – 27 osób, chwasty (wy³¹cznie py³ek bylicy) – 10 osób],
- chorzy uczuleni na alergeny ca³oroczne - 81 osób [roztocze kurzu domowego – 73 osoby, zarodniki pleœni –
7 osób (Alternaria tenuis – 5 osób, Cladosporium herbarum – 2 osoby), sierœci zwierz¹t – 1 osoba (sierœæ psa)].
Obecnoœæ odpowiednich sIgE stwierdzono w grupie
uczulonej u 92% badanych (pod uwagê wziêto wartoœci
mieszcz¹ce siê w klasach od II do IV). U ¿adnej osoby
z tej grupy nie wypad³ dodatnio test z alergenem pokarmowym.
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W grupie pierwszej obecnoœæ objawów ze strony gard³a o ró¿nym nasileniu podawa³o 82 badanych (50,3%),
przy czym tylko dwie osoby stwierdzi³y, ¿e by³a to u nich
dolegliwoœæ dominuj¹ca (tzn. objawy gard³owe by³y
znacznie bardziej dokuczliwe ni¿ objawy nosowe, ewentualnie oczne – natê¿enie objawu 3°). U pozosta³ych pacjentów w tej grupie dolegliwoœci ze strony gard³a mia³y
znaczenie drugorzêdne i by³y przez pacjentów kwalifikowane jako 1°. Objawy te polega³y g³ownie na uczuciu
przeszkody w gardle (67 przypadków), uczuciu œwi¹du
i drapania w gardle (43 przypadki), potrzebie ci¹g³ego
chrz¹kania (42 przypadki) i uczuciu sp³ywania wydzieliny w gardle (28 przypadków). Dok³adniej, w rozbiciu na
poszczególne grupy alergenów dolegliwoœci przedstawione s¹ w tabeli I.
Tabela I. Czêstoœæ wystêpowania objawów klinicznych u pacjentów z grupy
atopowej
Objaw

Przeszkoda Drapanie/
Gêsta
w gardle œwi¹d w gardle wydzielina

Sp³ywanie Nadmierna Koniecznoœæ
wydzieliny suchoœæ gard³a chrz¹kania

Uczulenie na
Py³ki roœlin
Roztocze
Pleœnie
Sierœci

12
51
4
-

41
1
1

13
1
-

27
1
-

1
3
3
-

7
34
1
-

Z zestawienia dwóch najliczniejszych podgrup (tj.
chorych uczulonych na roztocze i py³ki roœlin), wynika
¿e w przypadku chorych z roztoczyc¹ dominuj¹cym objawem ze strony gard³a by³o uczucie przeszkody („kluska
w gardle” – 69,8%) zmuszaj¹ce wiêkszoœæ z nich do ci¹g³ego odchrz¹kiwania (46%) gêstej wydzieliny, natomiast
u osób z py³kowic¹ dominuj¹cym objawem by³ œwi¹d
w gardle (50%) i uczucie sp³ywania wydzieliny po jego
tylnej œcianie (32,9%). Ró¿nice w obecnoœci tych zasadniczych objawów ró¿ni³y siê w obu grupach w sposób
statystycznie istotny (test c2 dla zmiennych niepowi¹zanych, pakiet komputerowy STATISTICA 5 PL).
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datkowo w jednym przypadku wykazano przeciwcia³a sIgE
dla gronkowca z³ocistego (II klasa), przy czym test z Pollyvaccinum mitte wypad³ s³abo dodatnio (4x5 mm).
W grupie tej dominuj¹cymi objawami, wystêpuj¹cymi samodzielnie lub ³¹cznie, by³y uczucie przeszkody
w gardle (58 przypadków), nadmierna suchoœæ w gardle
(65 przypadków), koniecznoœæ ci¹g³ego odchrz¹kiwania
(49 przypadków), gromadzenie siê gêstej wydzieliny (25
przypadków), uczucie sp³ywania wydzieliny po tylnej œcianie gard³a (2 przypadki). W ¿adnym wypadku chorzy nie
podawali uczucia œwi¹du i drapania w gardle. 28 osób
podawa³o równie¿ dolegliwoœci ze strony nosa polegaj¹ce na uczuciu suchoœci i tworzeniu siê strupów, szeœæ osób
zg³asza³o natomiast, ¿e wystêpuj¹ u nich wycieki surowiczej wydzieliny z nosa, z regu³y w godzinach rannych.
Natê¿enie objawów gard³owych by³o w tej grupie kwalifikowane najczêœciej jako drugi lub trzeci stopieñ wg podanej powy¿ej skali.
U pacjentów z tej grupy w badaniu laryngoskopowym stwierdzano w wiêkszoœci przypadków suchoœæ b³ony œluzowej gard³a dolnego i krtani, czêsto z obecnoœci¹
pasemek gêstego œluzu widocznego na strunach g³osowych i w zachy³kach gruszkowatych. W ¿adnym przypadku nie stwierdzono obecnoœci zmian obrzêkowych.
Gard³o u wiêkszoœci z badanych prezentowa³o równie¿
cechy nie¿ytu zanikowego. Tylko u piêciu badanych wystêpowa³ wyraŸny przerost pasm bocznych i grudek
ch³onnych na tylnej œcianie gard³a.
W badaniach cytologicznych z nosa eozynofiliê ró¿nego stopnia stwierdzono u 8 osób, z tego u czterech,
u których dodatnio wypad³y punktowe testy skórne. Pojedyncze eozynofile w wymazach z gard³a wykazano natomiast u 6 osób. We wszystkich tych przypadkach obecna by³a równie¿ eozynofilia nosowa.

DYSKUSJA

Wydaje siê wrêcz nieprawdopodobne, aby w reakcjê
alergiczn¹ tocz¹c¹ siê w obrêbie dróg oddechowych by³a
zaanga¿owana jedynie b³ona œluzowa nosa i oskrzeli z poChorzy z przewlek³ym zapaleniem gard³a
miniêciem struktur gard³a.
W badaniu laryngoskopowym u pacjentów zg³aszaB³ona œluzowa gard³a ma powierzchniê ok. 50 cm2 ,
j¹cych uczucie obecnoœci przeszkody w gardle, jedynie natomiast powierzchnia jednego tylko migda³ka podniew czterech przypadkach stwierdzono obrzêk w okolicy biennego to a¿ 300 cm2 [7,8]. Strefa kontaktu z potenmiêdzynalewkowej (nieca³e 6% tej grupy). B³ona œluzo- cjalnymi alergenami jest wiêc w tym rejonie bardzo du¿a.
wa gard³a u wiêkszoœci osób by³a natomiast zaczerwie- Pomimo to, w opracowaniach i publikacjach dotycz¹cych
niona, wilgotna i rozpulchniona. Dotyczy³o to nawet tych schorzeñ alergicznych tylko wyj¹tkowo poruszane s¹
przypadków, gdy pacjenci nie zg³aszali dolegliwoœci ze kwestie zwi¹zane z „alergicznym zapaleniem gard³a” czy
strony gard³a lub by³y on œladowe.
te¿ „alergicznym zapaleniem migda³ków” [9-18].
W grupie drugiej u trzech chorych stwierdzono doZ przeprowadzonego przez nas badania wynika, ¿e
datnie punktowe testy skórne na roztocze, u dwóch na dolegliwoœci ze strony gard³a u osób z alergicznym niepleœnie i u jednego na py³ki traw. W sumie uczulonych ¿ytem nosa wystêpuj¹ stosunkowo czêsto, choæ lekarze
by³o 5 osób, czyli nieca³e 7%. sIgE na alergeny wziewne rzadko zwracaj¹ na nie uwagê. Jest to najprawdopodobby³o dodatnie w 3 przypadkach (druga i trzecia klasa), na niej spowodowane tym, ¿e objawy ze strony gard³a s¹
alergeny pokarmowe ujemne u wszystkich badanych. Do- z regu³y, tak jak w naszym badaniu, drugoplanowe,
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natomiast na czo³o wysuwaj¹ siê objawy nosowo-oczne
i oskrzelowe. W przypadku przerostu migda³ków u dzieci
wiêkszoœæ laryngologów najczêœciej nie bierze pod uwagê alergii jako czynnika, który przynajmniej w czêœci przypadków mo¿e przyczyniæ siê do powstania lub utrwalenia wspomnianej patologii [19,20,21].
Z uzyskanych przez nas danych wynika, ¿e wystêpuj¹ pewne ró¿nice jakoœciowe, jeœli chodzi o rodzaj dolegliwoœci zg³aszanych ze strony gard³a przez ró¿nych pacjentów w zale¿noœci od rodzaju g³ównego czynnika
uczulaj¹cego. O ile przy uczuleniu na roztocze dominowa³o uczucie przeszkody w gardle, o tyle w przypadku
py³kowicy czêœciej wystêpowa³ œwi¹d i uczucie sp³ywania wydzieliny. Byæ mo¿e, ¿e obserwacjê t¹ mo¿na traktowaæ analogicznie do objawów alergicznego nie¿ytu
nosa, gdzie w przypadku roztoczycy dominuj¹cym objawem jest najczêœciej blokada nosa, podczas gdy w przypadku uczulenia na py³ki roœlin dominuje wyciek wydzieliny i kichanie. Wydaje siê, ¿e objawy gard³owe s¹ w wiêkszoœci przypadków wtórne do objawów nosowych. U przebadanych przez nas pacjentów eozynofiliê w wymazach
z gard³a stwierdzaliœmy jedynie w tych przypadkach, w których wystêpowa³a jednoczeœnie eozynofilia nosowa.
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W grupie drugiej - u chorych z przewlek³ym zapaleniem gard³a alergia wystêpowa³a bardzo rzadko i wydaje
siê, ¿e jej udzia³ w wywo³ywaniu tej choroby, je¿eli w ogóle ma znaczenie, to jest marginalny. Na przewlek³e
zapalenie gard³a choruj¹ z regu³y osoby starsze ni¿ na
alergiczny nie¿yt nosa, co uwidoczni³o siê równie¿ w naszym badaniu. Wœród badanych dominowali przedstawiciele zawodów, uznawanych powszechnie za predysponuj¹ce do tego typu schorzenia, przy czym czêœæ chorych
w momencie prowadzenia badania ju¿ nie pracowa³a.
Zasadniczym objawem zg³aszanym przez tych chorych by³o uczucie przeszkody i nadmiernej suchoœci
w gardle. Ten drugi objaw praktycznie nie wystêpowa³
u przedstawicieli grupy pierwszej.
Reasumuj¹c, wyniki badañ wskazuj¹, ¿e u osób z alergicznym nie¿ytem nosa czêsto wystêpuj¹ dolegliwoœci ze
strony gard³a, z regu³y o niewielkim nasileniu, a odpowiednie leczenie alergicznego nie¿ytu nosa powoduje
ustêpowanie tych objawów; u osób z przewlek³ym zapaleniem gard³a alergia jest stosunkowo rzadka i wydaje siê
nie odgrywaæ wiêkszej roli.
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