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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 haptenami 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 alergenów wysokocz¹steczkowych dominuj¹ “du¿e” objawy, takie jak wyciek z nosa, kichanie i swêdzenie, podczas gdy w przypadku alergenów niskocz¹steczkowych objawy s¹ subtelne i polegaj¹ g³ównie na uczuciu zatkania
nosa. W rozpoznaniu zawodowego alergicznego nie¿ytu istotn¹ rolê odgrywaj¹ wywiad i badanie fizykalne, inspekcja w miejscu pracy, ocena swoistych przeciwcia³, czasami uzupe³nione one musz¹ byæ prowokacj¹ donosow¹ z podejrzan¹ o alergizacjê substancj¹.
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Occupational rhinitis is defined as a nasal mucous inflammation in response 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 examination, inspection of the workplace, assessment of specific immunoglobulins play a crucial role, and these tests must be sometimes supplemented
by nasal provocation with the suspected allergen.
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Definicja i podzia³ zawodowych nie¿ytów nosa
Zawodowy nie¿yt nosa definiowany jest jako zapalenie b³ony œluzowej nosa, pozostaj¹ce w bezpoœrednim
zwi¹zku przyczynowym z ekspozycj¹ na czynniki obecne w œrodowisku pracy. Czêsto wystêpuje on ³¹cznie z
astm¹ oskrzelow¹. Zapalenie to mo¿e byæ wynikiem zarówno swoistej reakcji immunologicznej, jak i efektu
dra¿ni¹cego. St¹d zawodowe nie¿yty nosa mo¿na podzieliæ na nie¿yty o pod³o¿u immunologicznym (alergiczne) i nie¿yty nosa z podra¿nienia (ryc. 1). Niektórzy autorzy wyró¿niaj¹ równie¿ tzw. reaktywny zespó³
górnych dróg oddechowych (reactive upper airway disease 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.

Zawodowe nie¿yty nosa

Z podra¿nienia
np. ekspozycja
na ozon, gazy
spalinowe, olej
opa³owy

O pod³o¿u
immunologicznym
(alergiczne)

RUDS (reactive
upper airwaydisease
syndrome)
- po nara¿eniu na
wysokie stê¿enia
rodków dra¿ni¹cych

Ryc. 1. Podzia³ zawodowych nie¿ytów nosa

W przypadku przewlek³ego zapalenia b³ony œluzowej
nosa, a tak¿e ostrej ekspozycji na wysokie stê¿enia substancji ¿r¹cych lub dra¿ni¹cych, dochodziæ mo¿e do
przejœciowej lub sta³ej anosmii (utraty wêchu) lub hyposmii (os³abienia wêchu). W tym ostatnim przypadku
wystêpowaæ mo¿e równie¿ silne uczucie pieczenia, palenia w nosie.
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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).
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
i farmaceutycznego

ziarno kasztanowca, ziarno zielonej kawy,
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, sulfonamidy, 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 bia³kowymi pochodz¹cymi od zwierz¹t, roœlin, bakterii i grzybów. W stosunku do wiêkszoœci z nich udowodniony
zosta³ mechanizm IgE-zale¿ny reakcji zapalnej. Na alergeny wysokocz¹steczkowe nara¿eni s¹ g³ównie hodowcy
zwierz¹t domowych, pracownicy zbo¿owi i piekarze oraz

pracownicy przemys³u spo¿ywczego i farmaceutycznego, 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 organiczne i nieorganiczne zwi¹zki chemiczne i farmaceutyki o niskim ciê¿arze cz¹steczkowym (tab. II). S¹ one
z regu³y haptenami, nabywaj¹cymi w³aœciwoœci alergenowych po po³¹czeniu z bia³kami ustroju cz³owieka (np.
albumin¹ osoczow¹). Do tej pory opisano ok. 140 substancji o potencjalnie alergizuj¹cym wp³ywie na organizm cz³owieka. Jednak¿e, jedynie w stosunku do niewielu z nich udowodniony zosta³ mechanizm IgE-zale¿ny reakcji immunologicznej. Nale¿¹ do nich dwuizocjaniany, sole platyny, szereg bezwodników kwasowych oraz niektóre antybiotyki. Na alergie zwi¹zane
z substancjami drobnocz¹steczkowymi nara¿eni s¹ g³ównie pracownicy przemys³u chemicznego, farmaceutycznego oraz przetwórstwa spo¿ywczego. Z regu³y substancje te powoduj¹ równie¿ objawy zawodowej astmy oskrzelowej. Uczulenia tego typu nie wystêpuj¹ (lub wystêpuj¹ sporadycznie) poza œrodowiskiem zawodowym.
Oczywistym jest, ¿e w ró¿nych grupach zawodowych
dominuj¹ ró¿ne alergeny zawodowe. U piekarzy wystêpuje uczulenie na m¹kê, roztocze, grzyby oraz alfa-amylazê, u hodowców byd³a dominuj¹ uczulenia na alergeny wo³u (Bos d 2) [1,2]. W badaniach przeprowadzonych u fryzjerek wykazano, ¿e zwi¹zkami powoduj¹cymi 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% pracowników przemys³u farmaceutycznego stwierdzono uczulenie na spiramycynê, a u 9-32% uczulenie na psyllium.
Istotnymi alergenami w œrodowisku pracowników s³u¿by zdrowia s¹ lateks, antybiotyki, sk³adniki œrodków dezynfekuj¹cych.
Czynniki ryzyka
G³ównymi czynnikami ryzyka rozwoju uczulenia
i wyst¹pienia objawów zawodowego nie¿ytu nosa s¹: wielkoœæ 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 praktykowane – stê¿enie alergenów. Tak jak w odniesieniu do efektów 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
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i uwa¿a siê, ¿e nawet niewielkie ekspozycje mog¹ prowadziæ do rozwoju choroby alergicznej.
Tym niemniej w szeregu prac starano siê ustaliæ zale¿noœæ miêdzy wielkoœci¹ ekspozycji a wyst¹pieniem
uczulenia na alergen zawodowy oraz objawów zawodowego 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]. Niejednoznaczne s¹ natomiast wyniki dotycz¹ce alergii na substancje 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 zawodowym nie¿ytem nosa nie jest dok³adnie okreœlone. Z regu³y bowiem badania dotyczy³y istotnoœci atopii dla wyst¹pienia uczulenia (m¹ka, ryby, owoce morza, kawa, lateks, 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].
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- wywiad i badanie fizykalne
- inspekcja w miejscu pracy
- testy skórne lub ocena swoistych przeciwcia³ w surowicy (RAST)
- prowokacja donosowa
Wywiad i badanie przedmiotowe

Podstawowym elementem rozpoznania zawodowego nie¿ytu nosa jest ustalenie istotnego zwi¹zku przyczynowego 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 kichania 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 zatkania 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
astmatyczne

- nie¿yt nosa pojawia siê równolegle
z astm¹

- g³ównie u osób ze œrodowiska
rolniczego

- g³ównie u osób nara¿onych na œrodki
chemiczne

- wystêpuje faza wczesnej reakcji
alergicznej

- mo¿e wystêpowaæ jedynie faza póŸna
reakcji alergicznej (6-8 godz.
po ekspozycji)

- „du¿e” objawy ze strony nosa
oraz spojówek

- „ma³e objawy” – np. jedynie uczucie
zatkania nosa

Palenie papierosów

Równie¿ zale¿noœæ miêdzy paleniem papierosów
a uczuleniem zawodowym nie jest do koñca wyjaœniona. Nie znaleziono takiego zwi¹zku w stosunku do wyst¹pienia objawów zawodowego nie¿ytu nosa u pracowników zbo¿owych, piekarzy, pracowników zatrudnionych przy produkcji kondensatorów elektrycznych i psyllium. Wykazano natomiast zale¿noœæ miêdzy paleniem
a uczuleniem (dodatnimi testami skórnymi) na alergeny
zawodowe u piekarzy (w jednym badaniu), pracowników pracuj¹cych w kontakcie z kaw¹, detergentami, solami platyny oraz barwnikami [18]. Z drugiej strony
nie potwierdzono takiej zale¿noœci u pracowników laboratoriów, piekarzy (1 badanie), pracowników nara¿onych na lateks i psyllium [18].
Rozpoznanie zawodowego alergicznego nie¿ytu nosa
Dla rozpoznania zawodowego alergicznego nie¿ytu
nosa istotne s¹ 4 elementy [18]:

wieczornych [18]. Zazwyczaj ust¹pienie lub z³agodzenie objawów chorobowych obserwuje siê w trakcie dni
wolnych. Nie zawsze jest to jednak ³atwe do uchwycenia. Czasami ³atwiej jest zauwa¿yæ ich ponowne nasilenie 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 œwistów i dusznoœci.
W badaniu przedmiotowym ma³¿owiny nosowe
mog¹ byæ klasycznie silnie obrzêkniête, bladosine, z zalegaj¹c¹ w przewodach wodnist¹ lub œluzow¹ wydzielin¹. Czêœciej jednak, zw³aszcza w uczuleniu na alergeny niskocz¹steczkowe, obrzêk ma³¿owin nosowych jest
nieznaczny, a iloœæ wydzieliny nosowej mo¿e byæ sk¹pa.
Czêsto stwierdza siê w tym przypadku przekrwienie b³ony œluzowej nosa.
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Inspekcja w miejscu pracy

Wizytacja stanowiska pracy chorego mo¿e byæ pomocna 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 komercyjnie jest wiele wyci¹gów alergenów zawodowych. Nale¿y
jednak podkreœliæ, ¿e swoiste IgE-zale¿ne uczulenie koreluje doœæ dobrze z astm¹ zawodow¹, natomiast znacznie s³abiej z zawodowym nie¿ytem nosa, zw³aszcza powodowanym przez substancje o niskim ciê¿arze cz¹steczkowym. U znacznego odsetka osób, u których rozpoznano zawodowy alergiczny nie¿yt nosa z uczulenia na
te zwi¹zki, nie wykryto obecnoœci swoistych IgE. Przyk³adowo, objawy zawodowego nie¿ytu nosa u osób nara¿onych na dwuizocyjaniany stwierdzano u 36-42%
pracowników, podczas gdy obecnoœæ swoistych IgE wykryto jedynie u 1% z nich [1], natomiast u osób nara¿onych na bezwodniki kwasowe czêstoœæ nie¿ytów szacowano 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 metod w alergii zawodowej oceniana jest ró¿nie [10,23-25].
Prowokacja donosowa

W przypadku braku testów komercyjnych dla oceny swoistych IgE lub niepewnych wyników tych badañ,
celem rozpoznania zawodowego nie¿ytu nosa konieczne jest przeprowadzenie prowokacji donosowej. Prowokacja mo¿e byæ wykonana w miejscu pracy lub w warunkach laboratoryjnych.
W przypadku alergenów rozpuszczalnych w wodzie
(g³ównie alergeny wysokocz¹steczkowe), ich wodny roztwór aplikuje siê (za pomoc¹ s¹czka lub rozpylenia) bezpoœrednio na b³onê œluzow¹ nosa. Natomiast w przypadku alergenów nierozpuszczalnych w wodzie (g³ównie alergeny niskocz¹steczkowe) stosuje siê ró¿nie standaryzowane metody kontaktu pacjenta z alergenem (np.
malowanie pêdzelkiem œciœle okreœlonego fragmentu
powierzchni roztworem danej substancji w komorze eksperymentalnej) [26].
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OdpowiedŸ na prowokacjê obiektyzowana jest iloœciowo poprzez ocenê objawów (w ustalonej skali), oporów nosowych oraz wydzieliny z nosa, z uwzglêdnieniem jej iloœci i sk³adu (bia³ka, mediatory zapalenia oraz
elementy komórkowe) [27].
Szczytowy nap³yw elementów komórkowych (eozynfile, bazofile, neutrofile, komórki jednoj¹drzaste) i mediatorów zapalenia pojawia siê zwykle kilka do kilkunastu godzin po prowokacji [28]. Analiza mediatorów zapalenia i elementów nap³ywowych (komórek) w pop³uczynach nosa jest pomocna w odró¿nieniu reakcji alergicznej (nap³yw eozynofilów, bazofilów, zwiêkszony stosunek albuminy/bia³ko ca³kowite oraz wzrost mediatorów reakcji alergicznych, takich jak ECP – eozynofilowe bia³ko kationowe) od reakcji z podra¿enia b³ony œluzowej, a tym samym w postawieniu ostatecznego rozpoznania [26,27].
Prowokacja donosowa ma istotne wady. Jest czasoch³onna, st¹d trudna do zastosowania w szerokich badaniach epidemiologicznych. Co wa¿niejsze, brak jest standaryzacji tej metody w odniesieniu zarówno do metodologii przeprowadzenia próby, jak równie¿ kryteriów
jej oceny.
Postêpowanie
Zasady leczenia farmakologicznego zawodowych
alergicznych nie¿ytów nosa s¹ podobne do leczenia niezawodowych alergicznych nie¿ytów. Nale¿y przy tym
pamiêtaæ o przeciwwskazaniach do stosowania preparatów upoœledzaj¹cych czynnoœæ oœrodkowego uk³adu
nerwowego (leki p-histaminowe I generacji, doustne preparaty ³¹czone leków przeciwhistaminowych I generacji
z alfa-mimetykami), zw³aszcza u pracowników ponosz¹cych odpowiedzialnoœæ w pracy za innych ludzi, osób pracuj¹cych 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 oznaczaæ koniecznoœci natychmiastowej zmiany pracy. Jeœli
bowiem nie towarzysz¹ mu objawy astmy oskrzelowej,
a objawy ze strony górnych dróg oddechowych s¹ dobrze kontrolowane za pomoc¹ leków, pacjent mo¿e kontynuowaæ pracê. W przeciwnym wypadku nale¿y przenieœæ go na inne stanowisko (bez ekspozycji).

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