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Zawodowy nie¿yt nosa jest definiowany jako zapalenie b³ony œluzowej
nosa pozostaj¹ce w bezpoœrednim zwi¹zku przyczynowym z ekspozycj¹ na
czynniki obecne w œrodowisku pracy. Mo¿e on byæ wywo³any zarówno
przez substancje dra¿ni¹ce, jak i alergizuj¹ce. Alergeny zawodowe mo¿na
podzieliæ na wysokocz¹steczkowe (np. alergeny pochodzenia zwierzêcego
u hodowców byd³a, roztocze m¹ki zbo¿owej u piekarzy) i bêd¹ce haptena-
mi zwi¹zki niskocz¹steczkowe (np. dwuizocyjaniany, bezwodniki kwasowe,
sole platyny). Obraz kliniczny choroby nie ró¿ni siê znacz¹co od alergicznego
nie¿ytu nosa z uczulenia na alergeny œrodowiskowe. W przypadku alerge-
nów wysokocz¹steczkowych dominuj¹ “du¿e” objawy, takie jak wyciek z no-
sa, kichanie i swêdzenie, podczas gdy w przypadku alergenów niskocz¹-
steczkowych objawy s¹ subtelne i polegaj¹ g³ównie na uczuciu zatkania
nosa. W rozpoznaniu zawodowego alergicznego nie¿ytu istotn¹ rolê od-
grywaj¹ wywiad i badanie fizykalne, inspekcja w miejscu pracy, ocena swo-
istych przeciwcia³, czasami uzupe³nione one musz¹ byæ prowokacj¹ donoso-
w¹ z podejrzan¹ o alergizacjê substancj¹.
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Occupational rhinitis is defined as a nasal mucous inflammation in re-
sponse to factors present in work environment. It may be produced by
irritant as well as allergenic substances. Occupational allergens are high
molecular weight substances (e.g. animal allergens in cattle breeders, flour
mites in bakers) or low molecular weight haptens (eg. diisocyanetes, acid
anhydrides, platinum salts). The clinical picture of occupational allergy does
not differ substantially from that of environmental allergy. In the case of
high molecular weight allergens, major symptoms of allergic rhinitis include
running nose, sneezing, itching, whereas in case of low molecular weight
allergens nose congestion could be a single symptom of the disease. In the
diagnostics of occupational allergic rhinitis, patient history and clinical exa-
mination, inspection of the workplace, assessment of specific immunoglo-
bulins play a crucial role, and these tests must be sometimes supplemented
by nasal provocation with the suspected allergen.
Otorynolaryngologia, 2004, 3(1), 1-5
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Definicja i podzia³ zawodowych nie¿ytów nosa
Zawodowy nie¿yt nosa definiowany jest jako zapa-

lenie b³ony œluzowej nosa, pozostaj¹ce w bezpoœrednim
zwi¹zku przyczynowym z ekspozycj¹ na czynniki obec-
ne w œrodowisku pracy. Czêsto wystêpuje on ³¹cznie z
astm¹ oskrzelow¹. Zapalenie to mo¿e byæ wynikiem za-
równo swoistej reakcji immunologicznej, jak i efektu
dra¿ni¹cego. St¹d zawodowe nie¿yty nosa mo¿na po-
dzieliæ na nie¿yty o pod³o¿u immunologicznym (aler-
giczne) i nie¿yty nosa z podra¿nienia (ryc. 1). Niektó-
rzy autorzy wyró¿niaj¹ równie¿ tzw. reaktywny zespó³
górnych dróg oddechowych (reactive upper airway dise-
ase syndrome – RUDS), bêd¹cy ekstremaln¹ reakcj¹ z
podra¿nienia, wystêpuj¹c¹ po nara¿eniu na wysokie stê-
¿enia substancji dra¿ni¹cych.

Typowo dla zapalenia b³ony œluzowej nosa nie¿yt
zawodowy manifestuje siê takimi objawami jak: wyciek
z nosa, zatkanie nosa, kichanie, swêdzenie i ³zawienie.

W przypadku przewlek³ego zapalenia b³ony œluzowej
nosa, a tak¿e ostrej ekspozycji na wysokie stê¿enia sub-
stancji ¿r¹cych lub dra¿ni¹cych, dochodziæ mo¿e do
przejœciowej lub sta³ej anosmii (utraty wêchu) lub hy-
posmii (os³abienia wêchu). W tym ostatnim przypadku
wystêpowaæ mo¿e równie¿ silne uczucie pieczenia, pa-
lenia w nosie.

Ryc. 1. Podzia³ zawodowych nie¿ytów nosa
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Alergeny i grupy zawodowe
Alergeny zawodowe mo¿na podzieliæ na substancje

o wysokim (od 20 do 50 kD) i niskim (poni¿ej 20 kD)
ciê¿arze cz¹steczkowym (tab. I i II).

pracownicy przemys³u spo¿ywczego i farmaceutyczne-
go, a tak¿e drukarze i pracownicy s³u¿by zdrowia. Wiele
zawodowych alergenów wysokocz¹steczkowych jest
przyczyn¹ wystêpowania uczuleñ równie¿ w populacji
ogólnej (np. roztocze m¹ki, py³ki roœlin, antybiotyki
czy grzyby).

Drug¹ grupê alergenów zawodowych stanowi¹ orga-
niczne i nieorganiczne zwi¹zki chemiczne i farmaceu-
tyki o niskim ciê¿arze cz¹steczkowym (tab. II). S¹ one
z regu³y haptenami, nabywaj¹cymi w³aœciwoœci alerge-
nowych po po³¹czeniu z bia³kami ustroju cz³owieka (np.
albumin¹ osoczow¹). Do tej pory opisano ok. 140 sub-
stancji o potencjalnie alergizuj¹cym wp³ywie na orga-
nizm cz³owieka. Jednak¿e, jedynie w stosunku do nie-
wielu z nich udowodniony zosta³ mechanizm IgE-za-
le¿ny reakcji immunologicznej. Nale¿¹ do nich dwu-
izocjaniany, sole platyny, szereg bezwodników kwaso-
wych oraz niektóre antybiotyki. Na alergie zwi¹zane
z substancjami drobnocz¹steczkowymi nara¿eni s¹ g³ów-
nie pracownicy przemys³u chemicznego, farmaceutycz-
nego oraz przetwórstwa spo¿ywczego. Z regu³y substan-
cje te powoduj¹ równie¿ objawy zawodowej astmy oskrze-
lowej. Uczulenia tego typu nie wystêpuj¹ (lub wystêpu-
j¹ sporadycznie) poza œrodowiskiem zawodowym.

Oczywistym jest, ¿e w ró¿nych grupach zawodowych
dominuj¹ ró¿ne alergeny zawodowe. U piekarzy wystê-
puje uczulenie na m¹kê, roztocze, grzyby oraz alfa-amy-
lazê, u hodowców byd³a dominuj¹ uczulenia na alerge-
ny wo³u (Bos d 2) [1,2]. W badaniach przeprowadzo-
nych u fryzjerek wykazano, ¿e zwi¹zkami powoduj¹cy-
mi najczêœciej nie¿yt nosa by³y nadsiarczan amonowy
(90% alergii oddechowych), a tak¿e ³upie¿ ludzki (8,6%)
i Pityrosporum ovale (12,1%). Z kolei u 40% pracowni-
ków przemys³u farmaceutycznego stwierdzono uczule-
nie na spiramycynê, a u 9-32% uczulenie na psyllium.
Istotnymi alergenami w œrodowisku pracowników s³u¿-
by zdrowia s¹ lateks, antybiotyki, sk³adniki œrodków de-
zynfekuj¹cych.

Czynniki ryzyka
G³ównymi czynnikami ryzyka rozwoju uczulenia

i wyst¹pienia objawów zawodowego nie¿ytu nosa s¹: wiel-
koœæ ekspozycji na alergeny, atopia i palenie papierosów.

Ekspozycja

Wielkoœæ ekspozycji na alergeny mo¿e byæ oceniana
w oparciu o lata pracy lub – co jest czêœciej praktykowa-
ne – stê¿enie alergenów. Tak jak w odniesieniu do efek-
tów toksycznego czy rakotwórczego dzia³ania substancji
chemicznych okreœlone s¹ progi stê¿eñ, powy¿ej których
istotnie zwiêksza siê ryzyko wyst¹pienia odpowiednich
skutków zdrowotnych (tzw. wartoœci NDS – najwy¿szych
dopuszczalnych stê¿eñ), tak w odniesieniu do substancji
o dzia³aniu alergizuj¹cym nie s¹ ustalone takie wartoœci

Tabela I.     Alergeny zawodowe o wysokim ciê¿arze cz¹steczkowym

Bia³ka zwierz¹t, roœlin, bakterii i grzybów o ciê¿arze zwykle od 20 do 50 kd

Zawód Alergeny

Hodowcy zwierz¹t, kuœnierze koñskie, œwiñskie, królicze, krowie,
ptasie (pióra, z³uszczony naskórek, œlina,
mocz)

Pracownicy zbo¿owi, piekarze roztocze, m¹ka zbo¿owa i ry¿owa

Pracownicy przemys³u spo¿ywczego ziarno kasztanowca, ziarno zielonej kawy,
i farmaceutycznego ambrozja, czarny pieprz, nasiona kopru,

papryka, papaina, trypsyna, wyci¹gi
trzustki, pepsyna, enzymy Bacillus subtilis,
jajka, grzyby, Pityrosporum ovale

Drukarze guma akacjowa, guma arabska

Pracownicy s³u¿by zdrowia antybiotyki, ipekakuana, lateks

Pracownicy plantacji py³ki s³oneczników i chryzantem, bylica

Botanicy py³ki lub sk³adniki roœlin

Entomolodzy ró¿ne owady

Pracownicy leœni Aspergillus, grzyby, py³ drzewny, jesion

Pracownicy przemys³u jedwabniczego jedwabniki

Tabela II. Alergeny zawodowe o niskim ciê¿arze cz¹steczkowym

Organiczne i nieorganiczne zwi¹zki chemiczne i farmaceutyki (opisano ok. 140)

I. Organiczne zwi¹zki chemiczne
aminy
bezwodniki kwasowe
barwniki azowe
formaldehyd, glutaraldehyd
insektycydy (zwi¹zki fosforoorganiczne)
izocyjaniany
py³ pleksiglasu
polichlorek winylu (produkty rozpadu)
styren
nadsiarczan amonowy

II. Nieorganiczne zwi¹zki chemiczne
dymy i sole metali (aluminium, chrom, kobalt, fluor, nikiel, platyna, wanad)
nadsiarczan amonowy

III. Farmaceutyki
antybiotyki i ich pochodne (penicyliny, cefalosporyny, tetracykliny, sulfonami-
dy, spiramycyna)
inne leki (α-Methyldopa, cimetydyna, salbutamol), psyllium
œrodki odka¿aj¹ce (chloramina)

O udowodnionym mechanizmie IgE-zale¿nym:
antybiotyki, niektóre zwi¹zki dwuizocyjanianów, sole platyny, szereg zwi¹zków
bezwodników kwasowych

Pierwsze z nich s¹ typowymi alergenami bia³kowy-
mi pochodz¹cymi od zwierz¹t, roœlin, bakterii i grzy-
bów. W stosunku do wiêkszoœci z nich udowodniony
zosta³ mechanizm IgE-zale¿ny reakcji zapalnej. Na aler-
geny wysokocz¹steczkowe nara¿eni s¹ g³ównie hodowcy
zwierz¹t domowych, pracownicy zbo¿owi i piekarze oraz
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i uwa¿a siê, ¿e nawet niewielkie ekspozycje mog¹ pro-
wadziæ do rozwoju choroby alergicznej.

Tym niemniej w szeregu prac starano siê ustaliæ za-
le¿noœæ miêdzy wielkoœci¹ ekspozycji a wyst¹pieniem
uczulenia na alergen zawodowy oraz objawów zawodo-
wego nie¿ytu nosa. Dodatni¹ zale¿noœæ wykazano dla
alergenów wysokocz¹steczkowych. Badania dotyczy³y
pracowników laboratoryjnych zatrudnionych w kontakcie
ze zwierzêtami doœwiadczalnymi [3-8], pracowników
przemys³u w³ókienniczego [9], piekarzy [10-12] i osób
maj¹cych zawodowy kontakt z rybami [13]. Niejedno-
znaczne s¹ natomiast wyniki dotycz¹ce alergii na sub-
stancje niskocz¹steczkowe. Zale¿noœæ w odniesieniu do
wyst¹pienia uczulenia (dodatnich testów alergicznych)
stwierdzono u pracowników nara¿onych na bezwodniki
kwasowe [14,15], sole platyny [16] oraz barwniki [17],
jednak¿e w dotychczasowych badaniach nie wykazano
zale¿noœci miêdzy ekspozycj¹ a objawami zawodowego
nie¿ytu nosa.

Atopia

W odniesieniu do alergenów zawodowych o wysokim
ciê¿arze cz¹steczkowym zale¿noœæ miêdzy atopi¹ a zawo-
dowym nie¿ytem nosa nie jest dok³adnie okreœlone. Z re-
gu³y bowiem badania dotyczy³y istotnoœci atopii dla wy-
st¹pienia uczulenia (m¹ka, ryby, owoce morza, kawa, la-
teks, laktaza, œrodki farmaceutyczne) lub objawów astmy
oskrzelowej, lecz nie dla wyst¹pienia objawów nie¿ytu nosa
[18]. W odniesieniu do alergenów niskocz¹steczkowych
zale¿noœæ ta by³a rzadko, jak dot¹d, oceniana, a wyniki
tych badañ równie¿ nie s¹ jednoznaczne [18].

Palenie papierosów

Równie¿ zale¿noœæ miêdzy paleniem papierosów
a uczuleniem zawodowym nie jest do koñca wyjaœnio-
na. Nie znaleziono takiego zwi¹zku w stosunku do wy-
st¹pienia objawów zawodowego nie¿ytu nosa u pracow-
ników zbo¿owych, piekarzy, pracowników zatrudnio-
nych przy produkcji kondensatorów elektrycznych i psyl-
lium. Wykazano natomiast zale¿noœæ miêdzy paleniem
a uczuleniem (dodatnimi testami skórnymi) na alergeny
zawodowe u piekarzy (w jednym badaniu), pracowni-
ków pracuj¹cych w kontakcie z kaw¹, detergentami, so-
lami platyny oraz barwnikami [18]. Z drugiej strony
nie potwierdzono takiej zale¿noœci u pracowników la-
boratoriów, piekarzy (1 badanie), pracowników nara¿o-
nych na lateks i psyllium [18].

Rozpoznanie zawodowego alergicznego nie¿ytu nosa
Dla rozpoznania zawodowego alergicznego nie¿ytu

nosa istotne s¹ 4 elementy [18]:

- wywiad i badanie fizykalne
- inspekcja w miejscu pracy
- testy skórne lub ocena swoistych przeciwcia³ w suro-

wicy (RAST)
- prowokacja donosowa

Wywiad i badanie przedmiotowe

Podstawowym elementem rozpoznania zawodowe-
go nie¿ytu nosa jest ustalenie istotnego zwi¹zku przy-
czynowego miêdzy wyst¹pieniem objawów nie¿ytu nosa,
takich jak wyciek, zatkanie nosa, kichanie, swêdzenie,
³zawienie, a czynnikami œrodowiska pracy. Podobnie, jak
w alergiach z uczuleniem na alergeny œrodowiskowe
w obrazie klinicznym dominowaæ mog¹ objawy kicha-
nia i wydzielania lub zatkania nosa. Objawy chorobowe,
zw³aszcza w uczuleniach na zwi¹zki niskocz¹steczkowe,
mog¹ byæ ograniczone jedynie do póŸnej fazy reakcji
alergicznej, charakteryzuj¹cej siê g³ównie uczuciem zat-
kania nosa (tab. III) i wystêpowaæ po pracy w godzinach

Tabela III. Zawodowe alergiczne nie¿yty nosa – objawy kliniczne

Alergeny wysokocz¹steczkowe Alergeny niskocz¹steczkowe

- nie¿yt nosa – wyprzedza objawy - nie¿yt nosa pojawia siê równolegle
astmatyczne z astm¹

- g³ównie u osób ze œrodowiska - g³ównie u osób nara¿onych na œrodki
rolniczego chemiczne

- wystêpuje faza wczesnej reakcji - mo¿e wystêpowaæ jedynie faza póŸna
alergicznej reakcji alergicznej (6-8 godz.

po ekspozycji)

- „du¿e” objawy ze strony nosa - „ma³e objawy” – np. jedynie uczucie
oraz spojówek zatkania nosa

wieczornych [18]. Zazwyczaj ust¹pienie lub z³agodze-
nie objawów chorobowych obserwuje siê w trakcie dni
wolnych. Nie zawsze jest to jednak ³atwe do uchwyce-
nia. Czasami ³atwiej jest zauwa¿yæ ich ponowne nasile-
nie po powrocie do pracy po d³u¿szej przerwie (np. po
urlopie). Pomocne w ustaleniu rozpoznania mo¿e byæ
wspó³wystêpowanie objawów nadreaktywnoœci oskrzeli
lub astmy, w tym napadowego kaszlu w miejscu pracy,
epizodów dusznoœci, nocnych lub powysi³kowych œwi-
stów i dusznoœci.

W badaniu przedmiotowym ma³¿owiny nosowe
mog¹ byæ klasycznie silnie obrzêkniête, bladosine, z za-
legaj¹c¹ w przewodach wodnist¹ lub œluzow¹ wydzie-
lin¹. Czêœciej jednak, zw³aszcza w uczuleniu na alerge-
ny niskocz¹steczkowe, obrzêk ma³¿owin nosowych jest
nieznaczny, a iloœæ wydzieliny nosowej mo¿e byæ sk¹pa.
Czêsto stwierdza siê w tym przypadku przekrwienie b³o-
ny œluzowej nosa.
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Inspekcja w miejscu pracy

Wizytacja stanowiska pracy chorego mo¿e byæ po-
mocna w ustaleniu przyczyny zawodowego nie¿ytu nosa
[19]. Pozwala ona lekarzowi na zapoznanie siê z pe³nym
procesem produkcyjnym i ocenê, na podstawie danych
bhp, wszystkich substancji wykrywanych na stanowisku
pracy oraz ustalenie ich ew. szkodliwego dzia³ania na
zdrowie.

Ocena IgE

Dla potwierdzenia alergicznego t³a zawodowego nie-
¿ytu nosa konieczne jest wykonanie punktowych testów
skórnych (prick test) lub ocena poziomu swoistych IgE
w surowicy pacjenta. Aktualnie, dostêpnych komercyj-
nie jest wiele wyci¹gów alergenów zawodowych. Nale¿y
jednak podkreœliæ, ¿e swoiste IgE-zale¿ne uczulenie ko-
reluje doœæ dobrze z astm¹ zawodow¹, natomiast znacz-
nie s³abiej z zawodowym nie¿ytem nosa, zw³aszcza po-
wodowanym przez substancje o niskim ciê¿arze cz¹stecz-
kowym. U znacznego odsetka osób, u których rozpo-
znano zawodowy alergiczny nie¿yt nosa z uczulenia na
te zwi¹zki, nie wykryto obecnoœci swoistych IgE. Przy-
k³adowo, objawy zawodowego nie¿ytu nosa u osób na-
ra¿onych na dwuizocyjaniany stwierdzano u 36-42%
pracowników, podczas gdy obecnoœæ swoistych IgE wy-
kryto jedynie u 1% z nich [1], natomiast u osób nara¿o-
nych na bezwodniki kwasowe czêstoœæ nie¿ytów szaco-
wano na 10-60%, natomiast obecnoœæ swoistych IgE
stwierdzano jedynie u 5-16% osób [20-22].

Mimo, ¿e testy skórne i oznaczanie swoistych IgE
w surowicy s¹ szeroko stosowane w ocenie uczulenia na
swoisty alergen zawodowy, czu³oœæ i swoistoœæ tych me-
tod w alergii zawodowej oceniana jest ró¿nie [10,23-25].

Prowokacja donosowa

W przypadku braku testów komercyjnych dla oce-
ny swoistych IgE lub niepewnych wyników tych badañ,
celem rozpoznania zawodowego nie¿ytu nosa koniecz-
ne jest przeprowadzenie prowokacji donosowej. Prowo-
kacja mo¿e byæ wykonana w miejscu pracy lub w wa-
runkach laboratoryjnych.

W przypadku alergenów rozpuszczalnych w wodzie
(g³ównie alergeny wysokocz¹steczkowe), ich wodny roz-
twór aplikuje siê (za pomoc¹ s¹czka lub rozpylenia) bez-
poœrednio na b³onê œluzow¹ nosa. Natomiast w przy-
padku alergenów nierozpuszczalnych w wodzie (g³ów-
nie alergeny niskocz¹steczkowe) stosuje siê ró¿nie stan-
daryzowane metody kontaktu pacjenta z alergenem (np.
malowanie pêdzelkiem œciœle okreœlonego fragmentu
powierzchni roztworem danej substancji w komorze eks-
perymentalnej) [26].

OdpowiedŸ na prowokacjê obiektyzowana jest ilo-
œciowo poprzez ocenê objawów (w ustalonej skali), opo-
rów nosowych oraz wydzieliny z nosa, z uwzglêdnie-
niem jej iloœci i sk³adu (bia³ka, mediatory zapalenia oraz
elementy komórkowe) [27].

Szczytowy nap³yw elementów komórkowych (eozyn-
file, bazofile, neutrofile, komórki jednoj¹drzaste) i me-
diatorów zapalenia pojawia siê zwykle kilka do kilkuna-
stu godzin po prowokacji [28]. Analiza mediatorów za-
palenia i elementów nap³ywowych (komórek) w pop³u-
czynach nosa jest pomocna w odró¿nieniu reakcji aler-
gicznej (nap³yw eozynofilów, bazofilów, zwiêkszony sto-
sunek albuminy/bia³ko ca³kowite oraz wzrost mediato-
rów reakcji alergicznych, takich jak ECP – eozynofilo-
we bia³ko kationowe) od reakcji z podra¿enia b³ony œlu-
zowej, a tym samym w postawieniu ostatecznego rozpo-
znania [26,27].

Prowokacja donosowa ma istotne wady. Jest czaso-
ch³onna, st¹d trudna do zastosowania w szerokich bada-
niach epidemiologicznych. Co wa¿niejsze, brak jest stan-
daryzacji tej metody w odniesieniu zarówno do meto-
dologii przeprowadzenia próby, jak równie¿ kryteriów
jej oceny.

Postêpowanie
Zasady leczenia farmakologicznego zawodowych

alergicznych nie¿ytów nosa s¹ podobne do leczenia nie-
zawodowych alergicznych nie¿ytów. Nale¿y przy tym
pamiêtaæ o przeciwwskazaniach do stosowania prepara-
tów upoœledzaj¹cych czynnoœæ oœrodkowego uk³adu
nerwowego (leki p-histaminowe I generacji, doustne pre-
paraty ³¹czone leków przeciwhistaminowych I generacji
z alfa-mimetykami), zw³aszcza u pracowników ponosz¹-
cych odpowiedzialnoœæ w pracy za innych ludzi, osób pra-
cuj¹cych na wysokoœci, czy przy maszynach w ruchu.

Zmienione w 2002 roku Rozporz¹dzenie Rady
Ministrów (DzU Nr 132 poz. 1115 z dnia 30 lipca
2002r.) w sprawie wykazu chorób zawodowych uznaje
alergiczny nie¿yt nosa jako chorobê zawodow¹ (pkt. 12).
Wyst¹pienie izolowanego nie¿ytu nosa zwi¹zanego z
ekspozycj¹ na alergen zawodowy nie musi jednak ozna-
czaæ koniecznoœci natychmiastowej zmiany pracy. Jeœli
bowiem nie towarzysz¹ mu objawy astmy oskrzelowej,
a objawy ze strony górnych dróg oddechowych s¹ do-
brze kontrolowane za pomoc¹ leków, pacjent mo¿e kon-
tynuowaæ pracê. W przeciwnym wypadku nale¿y prze-
nieœæ go na inne stanowisko (bez ekspozycji).



5Œliwiñska-Kowalska M.: Zawodowy alergiczny nie¿yt nosa

Piœmiennictwo
1. Chan-Yeung M, Malo J-L. Aetiological agents in occupational

asthma. Eur Respir J 1994; 7: 346-371.

2. Ruoppi P, Virtanen T, Zeiler T i wsp. In vitro and in vivo responses
to the recombinant bovine dander allergen Bos d 2 and its
fragments. Clin Exp Allergy 2001; 31(6): 915-919.

3. Cockcroft A, Edwards J, McCarthy P, Andersson N. Allergy in
laboratory animal workers. Lancet 1981; 1: 827-830.

4. Cullinan P, Lowson D, Nieuwenhuijsen MJ i wsp. Work related
symptoms, sensitisation, and estimated exposure in workers not
previously exposed to flour. Occup Environ Med. 1994; 51:
579-583.

5. Heederik D, Venables KM, Malmberg P i wsp. Exposure-
response relationships for work-related sensitization in workers
exposed to rat urinary allergens: results from a pooled study.
J Allergy Clin Immunol 1999; 103: 678-684.

6. Kruize H, Post W, Heederik D i wsp. Respiratory allergy in
laboratory animal workers: a retrospective cohort study using
pre-employment screening data. Occup Environ Med 1997; 54:
830-835.

7. Schumacher MJ, Tait BD, Holmes MC. Allergy to murine
antigens in a biological research institute. J Allergy Clin Immunol
1981; 16: 310-318.

8. Slovak AJM, Hill RN. Laboratory animal allergy: a clinical survey
of an exposed population. Br J Ind Med. 1981; 38: 38-41.

9. Love RG, Smith TA, Gurr D i wsp. Respiratory and
allergicsymptoms in wool textile workers. Br J Ind Med 1988;
45: 727-741.

10. Cullinan P, Lowson D, Nieuwenhuijsen MJ i wsp. Work related
symptoms, sensitisation, and estimated exposure in workers not
previously exposed to laboratory rats. Occup Environ Med. 1994;
51: 589-592.

11. Houba R, Heederik D, Doekes G. Wheat sensitization and
work-related symptoms in the baking industry are preventable.
Am J Respir Crit Care Med. 1998; 158: 1499-1503.

12. Musk AW, Venables KM, Crook B i wsp. Respiratory symptoms,
lung function, and sensitisation to flour in a British bakery. Br
J Ind Med 1989; 46: 636-642.

13. Liebers V, Hoernstein M, Baur X. Humoral immune response
to the inseet allergen Chi t 1 in aquarists and fish-food factory
workers. Allergy 1993; 48: 236-239.

14. Liss GM, Bernstein D, Genesove L i wsp. Assessment of risk
factors for IgE-mediated sensitization to tetrachlorophthalic
anhydride. J Allergy Clin Immunol 1993; 92: 237-247.

15. Welinder H, Nielsen J, Gustavsson C i wsp. Specific antibodies
to methyltetrahydrophthalic anhydride in exposed workers. Clin
Exp Allergy 1990; 20: 639-645.

16. Baker DB, Gann PH, Brooks SM i wsp. Cross-sectional study
of platinum salts sensitization among precious metals refinery
workers. Am J Ind Med 1990; 18: 653-664.

17. Docker A, Wattie JM, Topping MD i wsp. Clinical and
immunological investigations of respiratory disease in workers
using reactive dyes. Br J Ind Med 1987; 44: 534-541.

18. Siracusa A, Desrosiers M, Marabini A. Epidemiology of
occupational rhinitis: prevalence, aetiology and determinants.
Clin Exp Allergy 2000; 30(11): 1519-1534.

19. Slavin RG. Occupational rhinitis. Ann Allergy Asthma Immunol
1999; 83: 597-601.

20. McGrath KG, Roach D, Zeiss R i wsp. Four-year evaluation of
workers exposed to trimellitic anhydride. A brief report. J Occup
Med 1984; 26: 671-675.

21. Nielsen J, Welinder H, Bensryd J i wsp. Allergy 1994; 49:
281-286.

22. Yokota K, Yamaguchi K, Takeshita T i wsp. The association
between serum levels of Th cytokines and rhinoconjunctivitis
caused by methyltetrahydrophthalic anhydrides. Allergy 1998;
53: 803-807.

23. Biagini RE, Bernstein IL, Gallagher JS i wsp. The diversity of
reaginic immune responses to platinum and palladium metallic
salts. J Allergy Clin Immunol 1985; 76: 794-802.

24. McConnochie K, Edwards JH, Fifield R. Ispaghula sensitization
in workers manufacturing a bulk laxative. Clin Exp Allergy 1990;
20: 199-202.

25. Tee RD, Gordon DJ, Hawkins ER i wsp. Occupational allergy
to locusts: an investigation of the sources of the allergen. J Allergy
Clin Immunol 1988; 81: 517-525.

26. Pa³czyñski C, Walusiak J, Ruta U, Górski P. Nasal provocation
test in the diagnosis of natural rubber latex allergy. Allergy 2000;
55: 34-41.

27. Litvyakova LI, Baraniuk JN. Nasal provocation testing: a review.
Ann Allergy Asthma Immunol 2001; 86(4): 355-364.

28. Uliñski S, Pa³czyñski C, Górski P. Occupational rhinitis and
bronchial asthma due to morphine: evidence from inhalational
and nasal challenges. Allergy 1996; 51: 914-918.


