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Alergeny py³ku rolin
PIOTR RAPIEJKO
Klinika Otolaryngologiczna CSK WAM w Warszawie, ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa
W prezentowanej pracy autor omawia najwa¿niejsze zagadnienia dotycz¹ce alergenów py³ku rolin. Przedstawiony zosta³
aktualny stan wiedzy na temat budowy ziaren py³ku, zagadnieñ zwi¹zanych z transportem i metodami pomiaru stê¿enia py³ku
w atmosferze. Przedstawiono równie¿ roliny, których py³ek jest najczêstsz¹ przyczyn¹ objawów uczuleniowych w Polsce.

Ziarna py³ku rolin - mêskie gamety rolin s¹
niezbêdne do reprodukcji rolin. Maj¹ one zazwyczaj
kszta³t regularny, zbli¿ony do kuli lub elipsy obrotowej.
Wielkoæ ¿ywego ziarna py³ku jest zmienna, powiêksza
siê ono lub kurczy zale¿nie od zawartej w nim wody.
Wymiary martwych i pozbawionych zawartoci ziaren
py³ku wydaj¹ siê byæ sta³e; w granicach od 5 µm do
200 µm [1,2,3]. Ziarna py³ku rolin wiatropylnych maj¹
rednicê od 17 do 58 µm [1,4].
Ziarno py³ku rolin okrytozal¹¿kowych jest
zbudowane z trzech g³ównych, koncentrycznych warstw.
Czêæ centralna to ¿ywa komórka, która kie³kuje na
znamieniu s³upka, tworzy ³agiewkê py³kow¹ wnikaj¹c¹
przez szyjkê s³upka i doprowadzaj¹c¹ do jaja mêskie
komórki p³ciowe. Zawiera ona aparat Golgiego,
miotochondrium, ziarnistoci magazynuj¹ce skrobiê,
bia³ka i lipidy, j¹dro wyposa¿one w chromatynê i j¹derka
[5, 6]. Warstwa rodkowa - intyna, okrywa czêæ centraln¹
jednolit¹ pow³ok¹. Zbudowana jest z celulozy, substancji
pektynopodobnych, bia³ek i enzymów [5]. Proteiny
w postaci pêcherzyków s¹ wyranie wtopione w intynê.
S¹ ³atwo wy³ugowywane i mog¹ byæ przyczyn¹ zarówno
reakcji alergicznych u cz³owieka, jak i reakcji zgodnoci
u samych rolin [7]. Je¿eli ziarno py³ku nie osi¹gnie
swojego celu (znamienia s³upka kwiatu ¿eñskiego)
zarówno cytoplazmatyczne wnêtrze jak i intyna ulegaj¹
rozk³adowi i zanikaj¹, pozostawiaj¹c trzeci¹, zewnêtrzn¹
warstwê, eksynê. Eksyna jest zbudowana z bardzo
odpornych materia³ów. Niezmienione ciany ziarn py³ku
znajdujemy w ska³ach paleozoicznych, a nawet
starszych, w których wszystkie inne szcz¹tki organiczne
zosta³y uwêglone i zniekszta³cone [7,8]. Ziarna py³ku
0
rolin mo¿na ogrzewaæ do temperatury 300 C oraz
traktowaæ stê¿onymi kwasami lub zasadami, prawie bez
wp³ywu na eksynê. Wykazano jednak, ¿e eksyna jest
wra¿liwa na utlenianie [7]. Eksyna zbudowana jest
g³ównie ze sporopolenin utworzonych przez polimeryzacjê
karotenów i ich estrów [3,4,7]. Jest przepuszczalna dla
wody i rozpuszczonych w niej zwi¹zków, elastyczna i do

pewnego stopnia rozci¹gliwa [1,9,10]. W typowej eksynie
mo¿na wyró¿niæ dwie warstwy; wewnêtrzn¹, endeksynê
(zwana te¿ inteksyn¹) bêd¹c¹ homogeniczn¹ ci¹g³¹ b³on¹,
za wyj¹tkiem miejsc zwi¹zanych z otworami, oraz
zewnêtrzn¹ - ekteksynê zawieraj¹c¹ promienisto
ustawione pa³eczkowate elementy, których rozwój
i rozmieszczenie wp³ywa na jej strukturê i jest podstaw¹
ogromnej morfologicznej zmiennoci eksyny [10]. Dziêki
temu eksyna ziarn py³ku ró¿nych rodzajów, a czasem
i gatunków rolin wykazuje olbrzymie zró¿nicowanie
[1,7,9,10]. Wiêkszoæ ziarn py³ku ma w eksynie otwory
lub cienkie bruzdy. Liczba otworów waha siê od 0 do 40
[7]. Wy¿ej wymienione cechy umo¿liwiaj¹ mikroskopow¹
identyfikacjê ziarn py³ku rolin [9,10]. Ziarna py³ku oceniane s¹ w mikroskopie wietlnym przy powiêkszeniu
oko³o 400x, najczêciej po wczeniejszym wybarwieniu.
Ekteksyna (warstwa najbardziej zewnêtrzna) barwi siê
fuksyn¹ zasadow¹ na kolor ciemnoczerwony, a endeksyna
na ró¿owo [8,11,12].
Materia³ uzyskany z wodnej ekstrakcji py³ku
dostarcza z³o¿onej mieszaniny protein i glikoprotein,
barwników, wêglowodanów, oraz substancji o niskiej
masie molekularnej [10,13]. Wród w/w sk³adników
jest wiele alergenów odpowiedzialnych za wystêpowanie objawów klinicznych u osób uczulonych.
Wed³ug wiêkszoci autorów alergeny py³ku zawarte s¹
przede wszystkim w wewnêtrznej warstwie (intynie)
i wydostaj¹ siê przez pory na powierzchniê ziarna.
[1,3,7,14,15,16]. Gdy py³ek wchodzi w kontakt
z powierzchni¹ luzówki nosa lub gard³a niektóre
z enzymów zawartych w intynie uwalnianych przez
ziarno py³ku w pierwszej kolejnoci, mog¹ umo¿liwiaæ
alergenom penetracjê b³ony luzowej [3, 4].
Dynamika uwalniania frakcji alergenowych
zosta³a zademonstrowana przez Belina i Rowleya
w 1971 [3]. Inkubuj¹c py³ek brzozy z surowic¹
zawieraj¹c¹ przeciwcia³a przeciwko antygenom py³ku
brzozy, stosuj¹c metodê immunofluorescencji, autorzy
znaleli znacz¹ce iloci antygenu poza ziarnem py³ku
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ju¿ po krótkim czasie inkubacji. Ponadto przy u¿yciu
techniki immunodyfuzji zauwa¿yli, ¿e po³¹czenia
antygen-przeciwcia³o tworzy³y siê na zewn¹trz ka¿dego
z trzech otworów w cianie ziarna py³ku brzozy.
Wykazali oni, ¿e antygeny zlokalizowane s¹ g³ównie
w intynie [3,4]. Jednak inni autorzy stosuj¹c techniki
immunocytochemiczne i ocenê w mikroskopii elektronowej
stwierdzili obecnoæ alergenów równie¿ na egzynie
[3,10]. W ziarnach py³ku niektórych gatunków rolin
zwi¹zki bêd¹ce alergenami op³aszczone s¹ na ziarenkach
skrobi wielkoci 2-3 µm zawartych w cytoplazmie ziarna
py³ku. Po uszkodzeniu py³ku ziarenka skrobi wraz
z alergenami mog¹ unosiæ siê w powietrzu i wnikaæ do
dróg oddechowych [10,15,16].
Ziarno py³ku stanowi najwa¿niejsze ród³o
alergenów, choæ niektóre badania wykaza³y obecnoæ
antygenów równie¿ w innych czêciach rolin;
korzeniach, ³odygach i liciach. Udowodniono to na
przyk³adzie ambrozji, traw i babki [3, 4, 16].
Alergenami o zasadniczym znaczeniu okrelane
s¹ te, które wywo³uj¹ reakcje u wiêkszoci pacjentów
z alergi¹ (wg. Marscha u 90% genetycznie predysponowanych, wykazane prick testem; wg. Lowensteina
u 50% przy u¿yciu CRIE i w kierunku których po³owa
z tych pacjentów prezentuje swoiste IgE) [2,3]. Alergeny
o mniejszym znaczeniu to te, które, choæ zawieraj¹ siê
w tych samych ekstraktach, wykazuj¹ znacz¹cy efekt
dzia³ania tylko u niewielkiej liczby pacjentów (10% lub
mniej) lub niewielki efekt u du¿ej liczby pacjentów [2,3].
W celu usystematyzowania rosn¹cej liczby
poznawanych alergenów Podkomitet Nazewnictwa
Alergenów Miêdzynarodowej Unii Towarzystw
Immunologicznych opracowa³ zasady nazewnictwa
alergenów [4]. Wed³ug nowego nazewnictwa nazwa
alergenu sk³ada siê z trzech czêci. Pierwszy cz³on,
pisany kursyw¹ to pierwsze trzy litery nazwy rodzajowej.
Drugi, jednoliterowy cz³on, to pierwsza litera nazwy
gatunkowej. Trzeci cz³on bêd¹cy cyfr¹ rzymsk¹ oznacza
zwykle kolejnoæ odkrycia danego alergenu, przy czym
cyfra I oznacza zwykle g³ówny alergen. I tak alergen
oznaczony Bet v I oznacza g³ówny alergen brzozy
brodawkowatej Betula verrucosa.
nazwa rodzajowa nazwa gatunkowa oznaczenie cyfrowe

Betula
verrucosa
Bet
v
I
Alergeny py³ku rolin s¹ proteinami lub
glikoproteinami o masie cz¹steczkowej od 5 do 60 kDa
(g³ównie w zakresie od 10 do 30 kDa) [2,3,8,12,17].
Warta podkrelenia jest mo¿liwoæ wyst¹pienia
reakcji krzy¿owej pomiêdzy ró¿nymi substancjami, które
maj¹ wspóln¹ grupê determinantów antygenowych
(epitop). Obserwowane s¹ reakcje krzy¿owe pomiêdzy
antygenami py³ku pochodz¹cymi z ró¿nych gatunków
tej samej rodziny [2,4,5,17,18]. Dotyczy to traw; reakcja
pomiêdzy antygenami grup I - II - III z Lolium perenne
i tych¿e z Dactylis glomerata, Phleum pratense, Festuca

elatior i Holcus lanatus [3,5,15]. Reakcja krzy¿owa
zosta³a zaobserwowana w obrêbie rodziny Betulaceae;
pomiêdzy olch¹ i brzoz¹, oraz w rodzinie Corylaceae
pomiêdzy leszczyn¹ i grabem [3,4,5,19]. Czêciowa
reakcja krzy¿owa istnieje pomiêdzy niektórymi
drzewami i warzywami jadalnymi [2,5,17]. Ostatnio
podnoszona jest rola ziarn py³ku rolin jako nonika
bakterii [20] i toksyn bakteryjnych [21].
W zale¿noci od miejsca wnikniêcia alergeny
py³ku rolin mog¹ wywo³ywaæ dolegliwoci ze strony
wielu narz¹dów; nos, oczy, uszy, jama ustna i gard³o,
dolne drogi oddechowe, ¿o³¹dek [4,12,15,22] i skóra
[4,15,23].
W 1931 roku Thommen [7,12,24] zdefiniowa³
warunki, jakie musz¹ byæ spe³nione, aby py³ek wywo³a³
uczulenie u osoby atopowej, a co za tym idzie objawy
kliniczne;
1. musi zawieraæ komponentê antygenow¹ zdoln¹ do
indukowania nadwra¿liwoci,
2. musi nale¿eæ do roliny wiatropylnej,
3. musi byæ produkowany w olbrzymich ilociach,
4. musi byæ dostatecznie lekki, aby by³ przenoszony
na du¿e odleg³oci,
5. musi nale¿eæ do roliny wystêpuj¹cej powszechnie
na danym terenie.
Pierwsze kryterium Thommena jest szczególnie wa¿ne.
Py³ek musi zawieraæ komponentê wywo³uj¹c¹
uczulenie (antygen), maj¹c¹ swoist¹ mo¿liwoæ
indukowania mediowanej IgE odpowiedzi ustroju.
Koniecznoæ spe³nienia tego kryterium t³umaczyæ mo¿e
relatywnie niskie wystêpowanie py³kowicy wywo³ywanej przez roliny wiatropylne w porównaniu
z olbrzymi¹ liczb¹ gatunków tych rolin [25].
Przyk³adów dostarcza sosna, wierk i pokrzywa
[26,27,28]. Chocia¿ w niektórych miejscach roliny te
s¹ szeroko rozpowszechnione, a w atmosferze obecna
jest olbrzymia liczba ziarn py³ku tych rolin, nie
wywo³uj¹ zbyt czêsto uczulenia, co mo¿e wynikaæ
z niskiego poziomu alergogennoci ich py³ku [4,12].
Prawid³owy przebieg procesu zapylania rolin
zwi¹zany jest z wydzielaniem przez py³ek i s³upek
ró¿nych substancji t³uszczowych, bia³ek i glikoprotein,
wród nich wielu enzymów. Py³ek mo¿e wydzielaæ
kutynazê i inne enzymy rozk³adaj¹ce wielocz¹steczkowe
sk³adniki cian komórkowych znamienia s³upka,
umo¿liwiaj¹ce penetracjê ³agiewki, a tak¿e enzymy
rozk³adaj¹ce inhibitory kie³kowania i wzrostu ³agiewki
[4,8]. W przypadku niezgodnoci gatunkowej s³upek nie
dostarcza czynnika koniecznego do kie³kowania py³ku
lub wytwarza substancje hamuj¹ce to kie³kowanie
i wzrost ³agiewki. W py³ku, na powierzchni eksyny, mog¹
wystêpowaæ substancje o charakterze antygenów
wywo³uj¹ce w s³upku pojawienie siê przeciwcia³
i odrzucenie na zasadzie immunochemicznej. Wy¿ej
wymienione mechanizmy maj¹ zapobiegaæ niew³aciwemu
zapyleniu pomiêdzy osobnikami nale¿¹cymi do ró¿nych
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gatunków, oraz w niektórych przypadkach zapobiegaj¹ce
samozapyleniu [2,6,16]. Substancje te mog¹ wykazywaæ
w³aciwoci antygenowe, a enzymy mog¹ uszkadzaæ
barierê b³ony luzowej dróg oddechowych i spojówek [4].
Transport py³ku rolin
Wype³nienie przez ziarna py³ku funkcji ¿yciowych
wymaga uwolnienia siê i oddalenia od roliny
macierzystej. Poniewa¿ komórki rozrodcze rolin nie s¹
zdolne do samodzielnego ruchu, d³ugoæ przebywanej
przez nie drogi jest zale¿na od czynnika, który je przenosi.
Jeli rolê t¹ pe³ni zwierzê, owad lub ptak, droga ta nie jest
zbyt d³uga (zwykle do kilku kilometrów). O wiele wiêksze
odleg³oci mog¹ pokonywaæ sporomorfy unoszone przez
pr¹dy powietrzne - wiatry [12,27,29].
Okwiat rolin wiatropylnych jest niepozorny lub
nie ma go w ogóle. Dziêki temu na bezporednie
dzia³anie wiatru wystawione s¹ prêciki i pylniki. Wiatr
unosi ziarna py³ku i czêæ z nich po pokonaniu d³ugiej
drogi osadza siê na lepkim znamieniu s³upka kwiatu
¿eñskiego, spe³niaj¹c tym samym swoje podstawowe
zadanie. Do celu dociera znikomy procent z wszystkich
wyprodukowanych ziaren [5,25]. Dlatego te¿ czêæ rolin
wiatropylnych (np. leszczyna, olcha, brzoza) zakwita
przed rozwiniêciem siê lici, które stanowi³yby
mechaniczn¹ przeszkodê w rozprzestrzenianiu py³ku.
Roliny wiatropylne produkuj¹ olbrzymie iloci ziaren
py³ku. Pojedynczy kwiat sosny czarnej produkuje blisko
1,5 mln ziaren py³ku, a pojedynczy kwiat ¿yta 57 tys.
ziaren py³ku [1]. Z naszych wyliczeñ wynika, ¿e 1 metr
kwadratowy uprawy ¿yta produkuje ponad 1,5 mld ziaren
py³ku. Na wysokoci 50 cm nad ³anem kwitn¹cego ¿yta
3
wykrylimy stê¿enie ponad 16,2 mln ziaren py³ku w 1 m
powietrza, a stê¿enie py³ku w bezporednim s¹siedztwie
kwitn¹cej brzozy dochodzi³o do 2,4 mln ziaren py³ku
3
w 1 m powietrza [26]. Powoduje to powstanie w pobli¿u
pyl¹cych rolin bardzo wysokich stê¿eñ py³ku.
Tymczasem, wg wiêkszoci autorów, do wywo³ania
objawów chorobowych u wiêkszoci osób uczulonych
na py³ek traw wystarczaj¹ce jest stê¿enie ok. 50 ziaren
3
w 1 m powietrza [2,4,9]. W naszych badaniach
wykazalimy wp³yw zanieczyszczeñ atmosfery na
progowe stê¿enie py³ku niezbêdne do wywo³ania
objawów chorobowych. W Warszawie na pocz¹tku
sezonu pylenia objawy chorobowe wystêpowa³y
u wszystkich osób nadwra¿liwych na py³ek traw po
osi¹gniêciu redniego dobowego stê¿enia 53 ziaren py³ku
traw w 1 metrze szecienny powietrza. U 50% badanych
3
objawy wyst¹pi³y przy stê¿eniu 41 ziaren/m . U osób
przebywaj¹cych w rejonie o mniejszym stopniu
zanieczyszczenia tlenkami siarki i azotu (Mazury)
objawy wyst¹pi³y po nara¿eniu na znacznie wy¿sze
3
stê¿enie py³ku traw. Przy stê¿eniu 71 ziaren/m objawy
wyst¹pi³y u wszystkich badanych, a przy stê¿eniu
3
62 ziaren/m u 50% badanych [30].
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Warunki pogodowe maj¹ du¿y wp³yw na obecnoæ
py³ku rolin w atmosferze. Najwy¿sze stê¿enia notowane
s¹ w pogodne, wietrzne dni. Opady deszczu oczyszczaj¹
powietrze z py³ku rolin [2,4,23]. Iloæ py³ku unosz¹cego
siê w atmosferze zmienia siê równie¿ wraz z por¹ dnia.
Jest to zwi¹zane z charakterystycznym dla poszczególnych
gatunków rolin czasem otwierania pylników oraz
w mniejszym stopniu, ze zmian¹ temperatury powietrza
w ci¹gu dnia. W s³oneczne dni wiêkszoæ gatunków
dzikich traw otwiera pylniki w godzinach rannych
30
30
pomiêdzy 6 a 7 , a nastêpnie w godzinach popo³u00
00
dniowych pomiêdzy 17 a 19 [6]. W tych godzinach
najwy¿sze stê¿enia py³ku traw notowane s¹ w pobli¿u
kwitn¹cych rolin. W centrum miasta (z dala od
kwitn¹cych rolin) najwy¿sze stê¿enie py³ku traw
wystêpuje zwykle w godzinach popo³udniowych.
Otaczaj¹ca nas atmosfera nigdy nie jest zupe³nie
wolna od unosz¹cej siê w powietrzu zawiesiny
pochodzenia organicznego i nieorganicznego. Organiczna
czêæ tej zawiesiny zwana aeroplanktonem, sk³ada siê
przede wszystkim z py³ku rolin, zarodników grzybów
oraz bakterii. Aeroplankton unoszony przez pr¹dy
powietrzne wykonuje bierne ruchy w kierunkach
poziomych i pionowych, w rzadkich momentach zupe³nej
ciszy opada na ziemiê pod wp³ywem si³y ciê¿koci.
Droga, jak¹ przebywa ziarno py³ku od punktu wyjcia
tj. od roliny która go wytworzy³a do punktu gdzie
opadnie na znamiê lub na ziemiê, zale¿y przede
wszystkim od kierunku i si³y wiatru. Jest ona jednak
w pewnym stopniu zale¿na od prêdkoci opadania py³ku
w powietrzu nieruchomym. Im prêdkoæ opadania jest
mniejsza tym d³u¿sza mo¿e byæ droga jak¹ przebywa
dane ziarno py³ku. O prêdkoci opadania py³ku decyduje
jego ciê¿ar i kszta³t. Du¿e, ale zaopatrzone w worki
powietrzne ziarna niektórych rolin szpilkowych
utrzymuj¹ siê w powietrzu nieruchomym o wiele d³u¿ej
ni¿ inne, znacznie mniejsze, nie maj¹ce ¿adnych
aparatów lotnych.
Powietrze otaczaj¹ce kulê ziemsk¹ nieomal nigdy
nie jest zupe³nie nieruchome. Nawet w momentach
pozornej ciszy blisko powierzchni ziemi odbywaj¹ siê
poziome przesuniêcia mas powietrza. Poruszaj¹ce siê
w ten sposób powietrze napotyka na stawiaj¹ce mu opór
nierównoci terenu i wywo³uje tzw. turbulencje, czyli
wymieszanie powietrza. Ruchy turbulencyjne wznosz¹
w górê masy powietrza, przy czym ich prêdkoæ zwiêksza
siê. Dla ruchów aeroplanktonu wiêksze znaczenie ni¿
opisana turbulencja dynamiczna ma turbulencja
termiczna. Zjawisko to wywo³ane jest niejednolitym
nagrzewaniem siê warstw powietrza. Powietrze ogrzane,
jako l¿ejsze wznosi siê, a jego miejsce zajmuje powietrze
ch³odniejsze. Powstaje w ten sposób turbulencja
termiczna. Turbulencyjny ruch powietrza przy sprzyjaj¹cych
warunkach (rozk³ad temperatur w atmosferze) przemienia
siê w pr¹d wstêpuj¹cy. Ruch wstêpuj¹cy powietrza unosi
ziarna py³ku na du¿e wysokoci. Za pomoc¹ aparatury
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pomiarowej zainstalowanej na mig³owcach wykazalimy
obecnoæ wysokich stê¿eñ py³ku rolin nawet na
wysokoci 1000 metrów nad poziomem gruntu, przy
czym wraz ze wzrostem wysokoci stê¿enie py³ku rolin
zmniejsza³o siê [29].
Dalekiemu transportowi ziarn py³ku rolin sprzyja
wytwarzanie siê i obecnoæ chmur Cummulus [12,29].
Pod tym typem chmur py³ek mo¿e byæ przemieszczany
na du¿e odleg³oci. Hicks i wsp. uwa¿aj¹, ¿e do 20%
ziarn py³ku brzozy znalezionych w Finlandii pochodzi
z dalekiego transportu [31]. Z przeprowadzonych
w Orodku Badania Alergenów rodowiskowych badañ
wynika, ¿e transport na odleg³oæ ponad 80 km, nawet
przy sprzyjaj¹cych warunkach pogodowych (silny wiatr),
nale¿y do rzadkoci, a iloæ tak przemieszczanego py³ku
jest zbyt ma³a, by mia³o to znaczenie kliniczne [32].
Wraz z oddalaniem siê od ród³a py³ku (kwitn¹ce
roliny) stê¿enie py³ku zmniejsza siê. Jednak w szczególnych okolicznociach, gdy emitowane s¹ olbrzymie
iloci ziarn py³ku (np. ³an ¿yta), nawet w odleg³oci
10 km stê¿enie py³ku mo¿e osi¹gaæ wysoki poziom.
Przyk³adem mo¿e byæ punkt pomiarowy w centrum
Warszawy, w którym corocznie w okresie pylenia ¿yta
w wietrzne dni notowane jest stê¿enie dochodz¹ce do
3
70-110 ziaren py³ku w 1 m powietrza. Punkt ten
oddalony jest o 9 km od najbli¿szych upraw ¿yta.
Przyjmuje siê, ¿e odleg³oæ 50-100 km stanowi
naturaln¹ granicê rozprzestrzeniania siê py³ku. Wiêkszoæ
wyprodukowanych ziarn py³ku opada na d³ugo przed
osi¹gniêciem tej granicy [1,7]. Czêsto cytowane s¹ prace
Erdtmana (1937r) wskazuj¹ce, ¿e w atmosferze nad
Atlantykiem, kilkaset kilometrów od najbli¿szego brzegu,
mo¿e znajdowaæ siê py³ek rolin [1,7]. Jednak iloæ py³ku
3
jak¹ Erdtman schwyta³ (6 ziaren py³ku w 100 m
powietrza) jest znikoma i nie mo¿e mieæ jakiegokolwiek
znaczenia w medycynie. W naszych badaniach
wykazalimy, ¿e w odleg³oci 50-70 metrów od trawy
produkuj¹cej py³ek jego stê¿enie nie przekracza 1%
stê¿enia uzyskanego przy samej rolinie. W przypadku
drzew odleg³oci na jakie przenosi siê 1% wytworzonego
py³ku siêga³y 180-450 metrów w zale¿noci od si³y wiatru
i wysokoci drzewa [32]. Zdaniem autora podstawowe
znaczenie w alergologii ma py³ek rolin wiatropylnych
produkowany przez roliny rosn¹ce w najbli¿szym
otoczeniu. Transport daleki (na odleg³oci wiêksze ni¿
10-15 km) odgrywa znaczenie jedynie przy wyj¹tkowo
sprzyjaj¹cych warunkach pogodowych (turbulencja
termiczna), przy silnym wietrze i niskiej wilgotnoci
powietrza.
Badania palinologiczne
Liczba gatunków, których py³ek mo¿e wywo³aæ
objawy chorobowe u osób uczulonych jest ró¿na dla
ró¿nych obszarów florystycznych i dla ka¿dego kraju
powinna zostaæ oceniana osobno. W Polsce badania nad
opadem py³ku rolin rozpoczêto w latach trzydziestych

i by³y one g³ównie oparte na obserwacjach kwitnienia
rolin w rejonie Krakowa [24]. W latach siedemdziesi¹tych na podstawie badañ metod¹ grawimetryczn¹
opracowano kalendarze pylenia dla Warszawy [23],
Bydgoszczy [33], £odzi [11] i Krakowa [34,35]. Od 1989
roku prowadzone s¹ sta³e pomiary stê¿enia py³ku rolin
i spor grzybowych w 21 punktach pomiarowych w ca³ym
kraju [12, 36].
Wybór miejsca i metody pomiaru zale¿ny jest od
celu, jaki stawiamy przed badaniami. Umieszczenie
aparatu chwytnego na wysokoci 10-30 metrów nad
poziomem gruntu pozwala na ocenê redniego stê¿enia
reprezentatywnego dla ca³ej okolicy (dzielnica, miasto).
Ni¿sze usytuowanie aparatu pomiarowego pozwala na
uchwycenie nawet niewielkich wahañ stê¿enia py³ku
zale¿nych od lokalnej szaty rolinnej [4,29,36,37].
Mo¿emy wyró¿niæ g³ówne grupy aparatów
stosowanych do pomiarów stê¿enia (opadu) ziarn py³ku:
grawimetryczne i objêtociowe (uderzeniowe i ss¹ce).
Metoda grawimetryczna wykorzystuje si³ê ci¹¿enia.
Oparta jest na za³o¿eniu, ¿e iloæ ziarn py³ku, które opad³y
na powierzchniê chwytn¹ jest odzwierciedleniem sk³adu
ilociowego i gatunkowego ziarn py³ku w atmosferze
[1,12,23,38]. Metoda ta nale¿y do najprostszych
i najtañszych. Py³ek rolin opada na powierzchniê chwytn¹
pokryt¹ substancj¹ lepn¹. Jako powierzchni chwytnej
mo¿na u¿yæ szkie³ek mikroskopowych podstawowych,
folii plastikowych lub innych przezroczystych materia³ów
umo¿liwiaj¹cych bezporedni¹ ocenê preparatu
w mikroskopie wietlnym. Jako substancji lepnych
najczêciej u¿ywa siê roztworów, w sk³ad których wchodzi
¿elatyna, gliceryna i woda [1,12,39]. W celu wybarwienia
cytoplazmy ziarn py³ku i ³atwiejszej ich identyfikacji
stosuje siê dodatek barwników - najczêciej fuksyny
zasadowej [1,7,12]. W celu zabezpieczenia preparatów
przed opadami deszczu stosuje siê odpowiednie os³ony,
najlepiej spe³nia swe zadania aparat Durhama. Preparaty
uzyskuje siê poddaj¹c powierzchnie chwytne ekspozycji
w punktach pomiarowych w ró¿nych przedzia³ach
czasowych. Po zakoñczeniu pomiaru preparat nakrywa
siê szkie³kiem mikroskopowym nakrywkowym,
zabezpiecza, opisuje i ocenia pod wzglêdem jakociowym
i ilociowym w mikroskopie wietlnym. Najczêciej
stosuje siê powiêkszenie 240-400x [1,12]. Wyniki
przedstawiane s¹ jako liczba ziaren py³ku, które opad³y
2
na 1cm powierzchni chwytnej w jednostce czasu (np.
2
43 ziarna py³ku traw /1cm /24h). Pomiarów t¹ metod¹
mo¿na dokonywaæ u¿ywaj¹c szalek Petriego lub kuwet
jako powierzchni chwytnych [12,35]. W tym przypadku
powierzchniê nale¿y przemyæ wod¹ destylowan¹, roztwór
odwirowaæ, a otrzymany osad poddaæ ocenie [12,23,35].
Zaletami metody grawimetrycznej s¹ niska cena
aparatów i prostota wykonania pomiaru, wadami za:
nierównomiernoæ opadu py³ku, ma³a reprezentatywnoæ
dla cz¹stek ma³ych, poni¿ej 15 µm, podatnoæ na wp³ywy
atmosferyczne, g³ównie si³ê wiatru [1,4,12].
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Metoda uderzeniowa wykorzystuje zjawisko nalotu,
wychwytuj¹c ziarna py³ku na powierzchniê ustawion¹
pionowo (prostopadle do kierunku wiatru). Ustawione
pionowo szkie³ko mikroskopowe pokryte lepikiem
umo¿liwia nam ocenê nalotu (cz¹steczek które niesione
przez wiatr osiad³y na szkie³ku). Wartoæ nalotu jest
kilkakrotnie wiêksza od wartoci opadu mierzonego w tym
samym punkcie i np. dla babki lancetowatej wynosi
4,3 : 1 [1]. Skonstruowano wiele aparatów opartych na tej
metodzie. Elektryczny silnik napêdza dwa ramiona na
których znajduj¹ siê powierzchnie chwytne w postaci
plastikowych lub szklanych prêcików (lub tamy).
Przyk³adem mo¿e byæ popularny aparat Rotord. Znaj¹c
wielkoæ powierzchni chwytnych, d³ugoæ okrêgów jakie
zataczaj¹, liczbê obrotów na minutê oraz czas badania
obliczyæ mo¿na objêtoæ powietrza w jakiej znajdowa³y
siê wychwycone ziarna py³ku. Otrzymane wyniki
3
przedstawiane s¹ jako iloæ ziarn py³ku w 1 m powietrza.
W aparatach ss¹cych zasysane powietrze
kierowane jest na powierzchniê chwytn¹; tamê lub
szkie³ko mikroskopowe. W aparacie Burkarda bêben
z tam¹ lepn¹ przesuwa siê z szybkoci¹ 2mm na
godzinê, co pozwala precyzyjnie okreliæ stê¿enie py³ku
nawet o okrelonej godzinie. Aparat zasysa 10 litrów
powietrza na minutê [9, 12]. W 1991 w Orodku Badania
Alergenów rodowiskowych skonstruowany zosta³
aparat objêtociowy VST-1 i PVST-2 Alergo-RP. Zalet¹
aparatu s¹ jego niewielkie rozmiary i waga (ok. 1kg
z akumulatorem). Jest on szczególnie przydatny do
prowadzenia pomiarów w miejscach, gdzie nie ma
mo¿liwoci doprowadzenia pr¹du zmiennego np.
w górach [12,36]. W celu dok³adnego rozdzielenia
aeroplanktonu na frakcje (pod wzglêdem wielkoci
cz¹stki) stosuje siê opracowany przez Andersona
w 1958 r. aparat ss¹cy, kaskadowy. Wykorzystuje on
szereg kaskadowo ustawionych szalek Petriego [12].
W ostatnich latach rozpoczêto próby wykorzystania metod immunochemicznych do oznaczania
stê¿enia alergenów w atmosferze. Metody te uwzglêdniaj¹ obecnoæ w powietrzu alergenu, który móg³
wydostaæ siê z ziarna py³ku i unosi siê w powietrzu np.
osadzony na cz¹steczkach sadzy pochodz¹cych
z silników diesla lub w formie mg³y wodnej.
Porównawcze badania metod immunochemicznych
i tradycyjnych metod objêtociowych wykaza³y bardzo
wysok¹ korelacjê obu metod zarówno w stosunku do
py³ku rolin jak i do zarodników pleni [4]. Z uwagi na
bardzo wysokie koszty nie znalaz³y siê one jednak
w powszechnym u¿yciu.
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stycznia. W kwietniu powietrze wysycone jest py³kiem
brzozy, który jest najczêstsz¹ przyczyn¹ alergicznego
nie¿ytu nosa i spojówek w okresie wiosennym. Okres
pylenia drzew liciastych trwa do po³owy maja, kiedy
to kwitn¹ dêby. Czerwiec i lipiec to okres pylenia traw
(w tym zbó¿ - traw uprawnych). W sierpniu i wrzeniu
w atmosferze dominuj¹ ziarna py³ku rolin z³o¿onych,
w tym bylicy [25,28,33,37,38,39,40].
Czas rozpoczêcia i zakoñczenia pylenia przez
poszczególne roliny jest zale¿ny od krainy geograficznej,
warunków klimatycznych i gatunku roliny. Pylenie
drzew i traw najwczeniej rozpoczyna siê w po³udniowozachodniej, a najpóniej (po oko³o 10-14 dniach)
w pó³nocno-wschodniej Polsce. Pylenie rolin z³o¿onych
(chwasty) rozpoczyna siê najczêciej w czêci
po³udniowo wschodniej. Podobnie przesuniêty jest
równie¿ szczyt sezonu pylenia poszczególnych gatunków
rolin [25,36,37,41]. Znajomoæ tych zjawisk pozwala
na ograniczanie ekspozycji na alergeny tj. wyjazd
w okolicê gdzie pylenie jeszcze siê nie rozpoczê³o lub
ju¿ zakoñczy³o [3,4,36,42].
W poszczególnych latach termin rozpoczêcia
i zakoñczenia pylenia mo¿e ró¿niæ siê od rednich
wieloletnich [1,36,39]. I tak w 1996r z uwagi na
przed³u¿aj¹c¹ siê, ostr¹ zimê pylenie leszczyny i olchy
rozpoczê³o siê w ca³ym kraju prawie równoczenie, dopiero
3
oko³o 20 marca. Bardzo obficie (do 2750 ziaren w 1 m
powietrza), lecz krótko pyli³a brzoza. Tak wysokie stê¿enia
wywo³a³y objawy chorobowe nawet u osób z niewielkiego
stopnia nadwra¿liwoci¹ na alergeny py³ku brzozy [32].
Nieznajomoæ stê¿enia py³ku, na jakie nara¿eni byli w tak
nietypowym roku pacjenci mo¿e prowadziæ do b³êdów
w ocenie skutecznoci terapii. Wyst¹pienie objawów
uczuleniowych pomimo zastosowanego leczenia
wiadczyæ mo¿e o jego nieskutecznoci, ale mo¿e byæ
te¿ spowodowane nara¿eniem pacjenta na wyj¹tkowo
wysokie stê¿enie alergenów. Z drugiej strony brak lub
niewielkie objawy w trakcie sezonu pylenia wiadczyæ
mog¹ o wysokiej skutecznoci terapii, lub te¿ o niewielkiej ekspozycji chorego na alergen np. w przypadku
niskich stê¿eñ py³ku rolin [3,12,26,36,39].
Czêstoæ uczuleñ na alergeny py³ku poszczególnych
gatunków rolin jest wypadkow¹ nara¿enia na dany
alergen (zale¿nego od strefy klimatycznej) i si³y
antygenowej py³ku. W tabeli I przedstawione zosta³o
porownanie odsetka ziaren py³ku rolin w powietrzu
(% sumy wszystkich ziaren py³ku w skali roku)
i dodatnich testów skórnych w trzech miastach
ró¿ni¹cych siê rolinnoci¹; w Warszawie [43], Leiden
w Holandii [44] i Neapolu we W³oszech [45].
Sezon pylenia
Poni¿ej przedstawione s¹ roliny których py³ek jest
W Polsce pylenie rolin rozpoczyna siê zwykle w Polsce najczêstsz¹ przyczyn¹ objawów uczuleniowych
w pierwszej dekadzie lutego (leszczyna i olcha), choæ u osób nadwra¿liwych.
przy sprzyjaj¹cych warunkach pogodowych py³ek tych
rolin mo¿e pojawiæ siê w atmosferze ju¿ w po³owie

Alergia Astma Immunologia, 1997, 2(1), 9-18

14

Tabela 1. Porównanie odsetka ziarn py³ku rolin w powietrzu i dodatnich testów skórnych w trzech ró¿nych miastach europejskich:

Warszawa (n=1423), Leiden, Holandia (n=3211), Neapol, W³ochy (n=785).

Warszawa
Polska
Py³ek
Sosna
Pokrzywa
Brzoza
Trawy i ¯yto
Bylica
Olcha
Topola
D¹b
Komosowate
Leszczyna
Szczaw
Babka
Parietaria

Rapiejko P.,
Lipiec A.A.

[43]

Leiden
Holandia

% dodatni
% Py³ek
test skórny
35,1 Trawy i ¯yto 83,5 Pokrzywa
14,3 Brzoza
16,2 Trawy
8,5 Bylica
15,1 Brzoza
7,1 Jesion
5,7 Olcha
4,2 Olcha
4,2 Wierzba
3,4 Komosa
3,4 Sosna
3,1 Leszczyna
2,5 D¹b
1,6 Szczaw
2,1 Topola
1,5 Babka
2,0 Cyprysowate
1,2 D¹b
1,1
0,8 Pokrzywa
0,5
0,7 Sosna
0,3
0 Parietaria
0,2

Spieksma
F.Th.M.
% dodatni
test skórny
30 Trawy
22 Olcha
8 Brzoza
7 Bylica
4 D¹b
3 Pokrzywa
3 Jesion
3 Szczaw
3 Babka

Drzewa i krzewy
G³ówne alergeny py³ku drzew rosn¹cych
w klimacie umiarkowanym s¹ strukturalnie i immunochemicznie zbli¿one. Dotyczy to przede wszystkim
alergenów py³ków pochodz¹cych z ró¿nych gatunków
tego samego rodzaju oraz z rodzajów spokrewnionych ze
sob¹. Wszystkie s¹ kwanymi proteinami (punkt
izoelektryczny pI 4-6), o masie molekularnej oko³o
20 kDa. Sekwencja aminokwasów alergenów py³ku
ró¿nych gatunków drzew jest zbli¿ona (powtarzalnoæ
80-90%) [2,4,13].
Leszczyna (³ac. Corylus, ang. Hazel, Fibert, niem. Hasel)
Wysoki krzew lub drzewo. Kwiaty mêskie
w zwisaj¹cych, cylindrycznych kotkach. Kwitnie przed
rozwiniêciem siê lici (koniec stycznia - pocz¹tek
kwietnia) [12]. Leszczyna jest jedn¹ z pierwszych
zakwitaj¹cych rolin. Moment jej zakwitania jest
pocz¹tkiem botanicznego przedwionia [11,12,25].
W Polsce dziko ronie jeden gatunek (leszczyna pospolita
- Corylus avellana L.), pospolity w ca³ym kraju; w lasach,
na zrêbach i w zarolach. W uprawie spotyka siê kilka
gatunków. Ziarno py³ku Corylus avellana ma rednicê
23-27 µm, 3 porowe.
Objawy py³kowicy wywo³anej py³kiem
leszczyny s¹ niewielkie z uwagi na to, i¿ stê¿enia py³ku
w aglomeracjach miejskich zwykle nie przekraczaj¹
3
wartoci rednich (najczêciej 20-30 ziarn/m ) [12,37].
Alergen py³ku leszczyny wykazuje wysokiego stopnia
reakcje krzy¿owe z alergenem brzozy i olchy. Alergen
g³ówny - Cor a I (dawna nazwa Hla) o masie molekularnej
12-18 kDa, punkt izoelektryczny pI = 5,4. [4].
Olcha, olsza (³ac. Alnus, ang. Alder, niem. Erle)
Drzewo lub krzew (olsza zielona). Kwiaty mêskie
zebrane w kotkowate kwiatostany zawi¹zuj¹ce siê latem

Neapol
W³ochy

[44]

% Py³ek
86
6
5
4
3
2
2
2
2

Pokrzywa
i Parietaria
Trawy
Oliwka
Leszczyna
Olcha
Platan
Bylica
Cyprysowate
Komosowate

DAmato G.,
Lobefalo G.

[45]

% dodatni
test skórny
42 Parietaria

82

12
10
7
6
5
4
3
2

38
23
17
7
3
2
2
2

Trawy
Oliwka
Bylica
Babka
Komosa
Platan
Cyprysowate
Leszczyna

%

poprzedniego roku. Zakwita przed rozwiniêciem siê lici
lub równoczenie z nimi (luty - pocz¹tek kwietnia) [12].
W Polsce dziko rosn¹ trzy gatunki:
- olsza czarna, A.glutinosa (Black Alder) pospolita na ni¿u,
w wilgotnych lasach, nad potokami, w dolinach rzek,
nad brzegami jezior i innych zbiorników wodnych.
- olsza szara, A.incana (Grey Alder) pospolita na
po³udniu kraju, w górach w reglu dolnym (w Tatrach
i Beskidach tworzy laski tzw. olszyny karpackie),
wzd³u¿ rzek ku pó³nocy a¿ do ujcia Wis³y. Kwitnie
oko³o 2 tygodnie przed olsz¹ czarn¹.
- olsza zielona (o. kosa) A.viridis (Green Alder) krzew,
kwitnie od kwietnia do maja, w Polsce tylko
w zachodnich Bieszczadach [25].
Objawy uczulenia na py³ek olchy nie s¹ zbyt czêste,
w znacznym stopniu zale¿ne s¹ od warunków
pogodowych, bowiem kwitnienie olchy przypada na
wczesn¹ wiosnê kiedy to ekspozycja pacjentów na
aeroalergeny zewn¹trzdomowe jest ograniczona. Py³ek
olchy osi¹ga wysokie stê¿enia w atmosferze (do
3
400-500 z/m ). Ziarno py³ku Alnus glutinosa ma rednicê
20-27 µm , 4-5 por. Alergen g³ówny - Aln g I (stara nazwa
Ag-5), masa molekularna 17 kDa, pI = 5,2. Alergen py³ku
olchy wykazuje reakcje krzy¿owe z alergenami py³ku
brzozy i leszczyny [2,4].
Brzoza (³ac. Betula, ang Birch, niem. Birke)
Pospolite drzewo w pó³nocno-zachodniej
i centralnej Europie. W pó³nocnej Europie mo¿e stanowiæ
do 75% sk³adu lasów [25], ale i w centralnej i zachodniej
Europie jest bardzo czêsto spotykana. Najczêstsze sa dwa
gatunki B. verrucosa (B. pendula) i B. pubescens. Liczne
s¹ mieszañce tych odmian. Kwiaty mêskie - ¿ó³to-zielone
kotki widoczne ju¿ jesieni¹, zwisaj¹ce, cylindryczne,
zebrane po kilka obok siebie na koñcach pêdów [5,19].
Kwitnie równoczenie z pojawieniem siê pierwszych
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lici (kwiecieñ - po³owa maja, a w krajach skandynawskich maj i czerwiec). W poszczególnych latach
wystêpuj¹ znaczne ró¿nice w terminie rozpoczêcia
i stopniu natê¿enia pylenia [2,12,19,32,42]. W Polsce
ronie dziko 7 gatunków. Najczêstsze to: brzoza
brodawkowata (Betula pendula syn. B. verrucosa),
brzoza czarna (B.obscura) i brzoza omszona
(B. pubescens) [25].
Py³ek brzozy osi¹ga bardzo wysokie stê¿enia
3
w atmosferze (zwykle do 4000 z/m ), w pobli¿u
kwitn¹cego drzewa stê¿enie mo¿e przekraczaæ 16,2 mln
3
ziarn py³ku / 1m powietrza [26]. Jest on po py³ku traw
najczêstsz¹ przyczyn¹ alergicznego zapalenia b³ony
luzowej nosa i spojówek. U osób z siln¹ nadwra¿liwoci¹
objawy uczuleniowe wystêpuj¹ tak¿e po kontakcie
z py³kiem brzozy zdeponowanym w kurzu domowym.
Najwy¿sze stê¿enia py³ku znajdowane s¹ w kurzu
domowym oko³o 3 tygodnie po szczycie pylenia. Ziarno
py³ku Betula pendula - 21-24 µm rednicy, 3 porowe.
Poznana zosta³a pe³na sekwencja aminokwasów
dla trzech alergenów py³ku brzozy. G³ówny alergen
brzozy brodawkowatej Bet v I (dawna nazwa Bv-23),
zbudowany z 159 aminokwasów, masa molekularna
17 kDa, pI=5,2. Wykazano, ¿e daje on krzy¿ow¹ reakcjê
z 17 kDa alergenem jab³ka [4]. Kolejny g³ówny alergen
brzozy Bet v II ma 133 aminokwasy o znanej sekwencji
zbli¿onej do grupy bia³ek okrelanych jako profiliny.
Profilina pe³ni rolê w polimeryzacji aktyny. Trzecim
alergenem py³ku brzozy jest bia³ko kalmodulina o masie
molekularnej 20 kDa bêd¹ce aktywatorem enzymów [4].
Jesion (³ac. Fraxinus, ang. Ash, niem. Esche)
Drzewo z rodziny Oleaceae. Kwiaty poligamiczne,
drobne, niepozorne, bez okwiatu, zebrane w krótkie wiechy
(kwitnie koniec marca - po³owa maja). W Polsce dziko jeden
gatunek; jesion wynios³y (Fraxinus excelsior L.) dorastaj¹cy
do 35 metrów wysokoci, pospolity w ca³ym kraju, g³ownie
w wilgotnych lasach, przy drogach. Jesion wystêpuje
g³ównie w pó³nocno-zachodniej i centralnej Europie.
W lasach po³udniowej Europy wystêpuje Manna Ash
(F. ornus). Py³ek jesionu ma wed³ug czêci autorów silne
w³aciwoci uczulaj¹ce [42].
Reprezentantem tej samej rodziny jest oliwka
produkuj¹ca silnie uczulaj¹ce ziarna py³ku, bêd¹ce
podstawowym czynnikiem etiologicznym py³kowicy
w rejonie ródziemnomorskim [4, 42].
Pozosta³e roliny z rodziny Oleaceae jak liguster
(Ligustrum), forsycja (Forsythia), bez lilak (Syringa)
i jamin (Jasminum) maj¹ mniejsze znaczenie w alergologii.
Pomiêdzy alergenami py³ku poszczególnych gatunków
tej rodziny obserwuje siê reakcje krzy¿owe. Na uwagê
zas³uguje reakcja krzy¿owa pomiêdzy alergenami oliwki
i ligustru sadzonego w Polsce w postaci ¿ywop³otów [37].
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D¹b (³ac. Quercus, ang. Oak, niem. Eiche)
Jest typowym drzewem lasów Europy rodkowej.
Kwiaty mêskie z³o¿one z 4-12 prêcików, z pojedynczym
drobnym okwiatem, zebrane w zwisaj¹ce kotki. W Polsce
rosn¹ dziko 2 gatunki:
- d¹b szypu³kowy (Quercus robur), pospolity w ca³ym
kraju, w lasach, parkach, przy drogach, w górach do
600-700 m n.p.m. [25]. Kwitnie w maju, 2 tygodnie
przed dêbem bezszypu³kowym.
- d¹b bezszypu³kowy (Q. petraea), w Polsce pospolity
w lasach i parkach z wyj¹tkiem obszarów górskich
i pó³nocno-wschodniej czêci kraju, która le¿y poza
zasiêgiem jego wystêpowania [5,25]. Inne gatunki: d¹b
burgundzki (Q. cerris), d¹b czerwony (Q. rubra) znaleæ
mo¿na czêsto w parkach, zadrzewieniach ulicznych
i przydro¿nych [25]. Ziarno Quercus robur ma 27-28
µm rednicy. Stê¿enie py³ku jedynie sporadycznie (kilka
dni w roku) przekracza wartoci rednie. Znaczenie
kliniczne ma³e lub rednie. G³ówny alergen Q. alba Que a I o masie molekularnej 17 kDa [4].
Rodzina Sosnowate (Pinaceae)
Sosna (³ac. Pinus, ang. Pine, niem. Kiefer)
wierk (³ac. Picea, ang. Spruce, niem. Fichte)
Jod³a (³ac. Abies, ang. Fir, niem. Tanne)
Modrzew (³ac. Larix, ang. Larch, niem. Lärche)
Cedr (³ac. Cedrus, ang. Cedar, niem. Zeder)
Kwiaty mêskie w postaci krótkich kotek (¿ó³te,
pomarañczowe lub czerwone) z³o¿one z licznych,
spiralnie na osi osadzonych prêcików, z których ka¿dy
ma po 2 woreczki py³kowe. Przedstawiciele tej rodziny
wstêpuj¹ powszechnie w ca³ej Europie, szczególnie
licznie w pó³nocnej i centralnej Europie tworz¹c du¿e
lasy. Pinus silvestris, P. nigra, Picea abies, i Larix
europea s¹ powszechne w Europie Pó³nocnej, Pinus
pinaster i Pinus halepensis w Europie Po³udniowej.
Aktywnoæ alergenowa py³ku Pinaceae jest
wed³ug wiêkszoci autorów niewielka lub nie wystêpuje
w ogóle. Dyskutowana jest rola py³ku drzew iglastych
w procesie gruntowania b³ony luzowej dróg oddechowych, co z uwagi na wyj¹tkowo wysokie stê¿enia
py³ku sosny wydaje siê mieæ znaczenie dla póniejszych
objawów wywo³anych alergenami py³ku traw [46]. Py³ek
rodziny Pinaceae pokryty jest p³aszczem woskowym
utrudniaj¹cym wydostawanie siê alergenu na zewn¹trz
ziarna. Py³ek tej rodziny opatrzony jest workami
powietrznymi u³atwiaj¹cymi d³u¿sze unoszenie siê
w powietrzu [1]. Produkowany jest w olbrzymiej iloci.
Py³ek sosny osi¹ga bardzo wysokie stê¿enia w atmosferze
3
3
(do 8 tys. z/m w miastach i do 120 tys. z/m na terenach
podmiejskich, a jeszcze wy¿sze w lasach sosnowych)
[32]. Po opadach deszczu w okresie pylenia sosny (maj)
na brzegach ka³u¿ widoczny jest ¿ó³ty osad bêd¹cy
g³ównie py³kiem sosny. Ziarno Pinus silvestris rednicy
65-80 µm z dwoma workami powietrznymi [1,7].
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Topola (³ac. Populus, ang. Poplar, niem. Pappel)
Drzewo dwupienne (kwiaty mêskie i ¿eñskie
wystêpuj¹ na oddzielnych okazach). Sadz¹c wy³¹cznie
okazy ¿eñskie mo¿emy wp³ywaæ na zmniejszenie
stê¿enia py³ku w atmosferze (produkowanego przez
okazy mêskie). Kwiaty zebrane w zwisaj¹ce kotki
rozwijaj¹ siê wczesn¹ wiosn¹ (kwiecieñ, maj) krótko
przed rozwiniêciem lici. Na prze³omie maja i czerwca
na okazach ¿eñskich dojrzewaj¹ owoce zwieraj¹ce
nasiona opatrzone pêczkiem miêkkiego, nie¿nobia³ego
puchu, który jest roznoszony przez wiatr [25]. Okres
owocowania topoli zbiega siê w czasie z pocz¹tkiem
pylenia traw. Wielu chorych uczulonych na py³ek traw
s¹dzi, ¿e przyczyn¹ dolegliwoci wystêpuj¹cych w tym
okresie jest bia³y puch topoli. Pojawiaj¹ce siê masowo
du¿e iloci puchu mog¹ dzia³aæ dra¿ni¹co na b³onê
luzow¹ nosa i spojówki, nie maj¹ jednak w³aciwoci
uczulaj¹cych. Ziarno py³ku rednicy 25-30 µm, ciana
gruba. Osi¹ga wysokie stê¿enia w atmosferze (do
3
300-400 ziaren/m powietrza). Znaczenie kliniczne ma³e.
Rodzina Trawy (³ac. Gramineae, Poaceae, ang. Grasses)
Alergeny py³ku traw s¹ najczêstsz¹ przyczyn¹
py³kowicy w naszym klimacie [2,4,12,34]. Uczulenie
na py³ek traw jest obserwowane w populacji europejskiej
czêciej ni¿ na py³ek innych rolin. W Polsce wystêpuje
oko³o 160 gatunków traw. Alergenowoæ py³ku traw jest
bardzo dobrze udokumentowana. Pomiêdzy alergenami
poszczególnych gatunków traw wykazano wysok¹
reaktywnoæ krzy¿ow¹. Du¿a liczba gatunków traw
sprawia, ¿e sezon pylenia jest stosunkowo d³ugi,
dochodzi do 8 miesiêcy w centralnej i po³udniowej
Europie. W Polsce prócz traw dzikich znaczne obszary
porasta ¿yto (trawa uprawna). Zazwyczaj kwitnienie
zaczyna siê po wschodzie s³oñca; pylniki zostaj¹
wyrzucone na zewn¹trz, po czym pêkaj¹ i wysypuje siê
py³ek. Kwiaty jednego k³osa przekwitaj¹ na ogó³ w ci¹gu
5 dni; kwitnienie ³anu trwa 8-10 dni [6].
G³ówny okres pylenia traw przypada w Europie
Centralnej na drug¹ po³owê maja, czerwiec i pierwsz¹
po³owê lipca, w Europie Pó³nocnej na drug¹ po³owê
czerwca, lipiec i pierwsz¹ po³owê sierpnia, w Europie
Po³udniowej i Rejonie ródziemnomorskim na maj [15,42].
Ziarno py³ku traw jest zwykle okr¹g³e lub lekko
owalne, z cienkimi cianami, które maj¹ g³adk¹ lub lekko
granulowan¹ powierzchniê. ciany maj¹ poni¿ej 1 µm
gruboci i mog¹ byæ nieco pogrubia³e wokó³ pojedynczej
pory tworz¹c tzw. piercieñ [9]. Piercieñ jest zamkniêty
przez nakrywkê. Wielkoæ ziaren py³ku traw jest ró¿na
dla ró¿nych gatunków, jednak generalnie mieci siê
w przedziale 16-60 µm. Mniejsze ziarna py³ku s¹
charakterystyczne dla traw dzikich, a wiêksze dla traw
uprawnych [9].
Alergeny py³ku traw nale¿¹ do najdok³adniej
zbadanych. Na podstawie podobieñstw fizykochemicznych
i immunochemicznych podzielono je na 7 grup: I, II, III,
IV, IX (V), X, i profiliny. Pe³na sekwencja aminokwasowa

kilkunastu alergenów z grupy II i III zosta³a ustalona
metodami klasycznymi, a ostatnio za pomoc¹ klonowania
cDNA zbadano alergeny z grupy I i IX [4].
Alergeny grupy I s¹ kwanymi glikoproteinami
o masie molekularnej 27 kDa. Badania immunohistochemiczne wykaza³y, ¿e alergeny grupy I s¹
zlokalizowane w zewnêtrznej cianie oraz wokó³
ziarenek skrobi i w cytoplamie ziarna py³ku. Ziarenka
skrobi maj¹ oko³o 3 µm rednicy i s¹ uwalniane z py³ku
w trakcie kontaktu z wod¹ [4]. Mog¹ byæ one wykrywane
w atmosferze i prawdopodobnie s¹ silnym ród³em
alergenów. Najlepiej poznanym alergenem tej grupy jest
Lol p I zbudowany z 240 aminokwasów o znanej
sekwencji, pI = 5,1, masa molekularna 26 kDa.
Szczegó³owe badania fizykochemiczne grupy II,
III i IV alergenów wykaza³y, ¿e s¹ to bia³ka
nieglikozylowane o masie molekularnej 11 kDa, podczas
gdy alergeny grupy IV s¹ proteinami o masie 57 kDa.
Metodami konwencjonalnymi poznano sekwencjê
aminokwasów alergenów grupy II i III ¿yta. Okaza³o
siê, ¿e obie grupy alergenów maj¹ podobn¹ sekwencjê
aminokwasów. Wykazano tak¿e znaczne podobieñstwo
do sekwencji alergenu Lol p I.
Alergeny grupy IX s¹ heterogenicznym zbiorem
bia³ek nieglikozylowanych o masie molekularnej 30 kDa.
Poznano ich sekwencjê aminokwasow¹, a ostatnio
sklonowano alergeny ¿yta i tymotki z grupy IX [4].
Immunochemicznie potwierdzono polimorfizm alergenów
grupy IX. Najlepiej zbadanym alergenem tej grupy jest
Lol p IX i Poa p IX. Uzyskano 3 klony Poa p IX o ró¿nej
liczbie aminokwasów i ró¿nej masie molekularnej.
Badania fizykochemiczne alergenów gr. X
wykaza³y, ¿e s¹ cytochromami. Alergen Lol p X jest to
cytochrom C [4].
Profiliny maj¹ masê molekularn¹ 14 kDa
i odpowiadaj¹ w py³ku za polimeryzacjê aktyny [4].
Bli¿sze poznanie alergenów py³ku traw powinno
przyczyniæ siê do znacz¹cego postêpu w diagnostyce
i immunoterapii. Obecny stan wiedzy (poznanie
sekwencji aminokwasów) daje czêciow¹ odpowied na
pytania dotycz¹ce reakcji krzy¿owych w obrêbie rodziny
Gramineae.
Bylica (³ac. Artemisia, ang. Mugwort, niem. Beifuβ)
Bardzo popularny w ca³ej Europie chwast
wiatropylny. Jest rolin¹ pioniersk¹, zasiedla nowe tereny,
place budowy i nasypy. W Europie Centralnej: A. vulgaris
w Po³udniowej A. annua i A. verlotorum. Tu¿ nad ziemi¹
stê¿enie jej py³ku jest bardzo wysokie i czêsto przekracza
3
400-500 ziarn py³ku/m powietrza. Aktywnoæ
alergenowa py³ku bylicy jest bardzo wysoka. Ma du¿e
znaczenie kliniczne. Odpowiada za wiêkszoæ objawów
py³kowicy pónym latem [40]. Ziarno py³ku rednicy
19x22 µm. Opisano czêæ alergenów wyizolowanych
z py³ku bylicy. G³ówne alergeny to Art v I o masie
molekularnej 60 kDa i pI = 4,4 oraz Art v II o masie
molekularnej 20 kDa i pI = 4,1-4,8 [4].

Rapiejko P.

Alergeny py³ku rolin

Babka (³ac. Plantago, ang. Plantain, niem. Wegerich)
W Polsce wystêpuj¹ 3 gatunki: Plantago major,
P. lanceolata, P. media. W Europie Po³udniowej
powszechna jest P. coronopus. Kwiaty od 3 cm d³ugoci
u babki lancetowatej, do 15 cm u P. major. Ziarno py³ku
o 24 µm rednicy i pofa³dowanej powierzchni. Posiada
w zale¿noci od gatunku 5-14 porozrzucanych
nieregularnie por. Babka jest owado- i wiatropylna.
Stê¿enia jej py³ku nigdy nie osi¹gaj¹ bardzo wysokich
wartoci. Plantago lanceolata i P. media kwitnie w maju
i czerwcu a P. major w lipcu. Zwykle uczulenie na py³ek
babki towarzyszy nadwra¿liwoci na py³ek innych
gatunków rolin [4,42].

17

Pokrzywa (³ac. Urtica, ang. Stinging Nettle, niem.
Brennessel)
Pokrzywa jest charakterystyczna dla rejonów
o klimacie umiarkowanym i zimnym, z Urtica dioica
jako g³ównym reprezentantem. Pokrzywa produkuje du¿¹
iloæ py³ku, ma d³ugi okres pylenia, a stê¿enia jej py³ku
osi¹gaj¹ bardzo wysokie wartoci w atmosferze.
Uczulenia na py³ek pokrzywy nale¿¹ jednak do rzadkoci
[4,37,42]. Ziarno py³ku Urtica dioica ma rednicê
15-18 µm, sferoidalne z 3-4 porami [1].

Ambrozja (³ac. Ambrosia, ang. Ragweed, niem.
Traubenkraut)
Alergen py³ku ambrozji jest najczêstsz¹ przyczyn¹
Szczaw (³ac. Rumex, ang. Sorrel, Dock, niem. Ampfer) py³kowicy w Ameryce Pó³nocnej i przez wiele lat
W Europie wystêpuje 5 gatunków szczawiu: uwa¿ano, ¿e nie stanowi problemu w Europie. Od koñca
Rumex acetosa, R. acetosella, R. crispus i R. obtusifolius. lat 60. ambrozja obecna jest we Francji, pó³nocnych
Z tego powodu w Europie Centralnej sezon pylenia jest W³oszech, na Ukrainie, w krajach ba³kañskich, na
stosunkowo d³ugi (maj - sierpieñ) [42]. Ziarno 20x22 µm Wêgrzech i po³udniowej Austrii [4], a ostatnio tak¿e
z 3-4 sferoidalnymi szczelinami. ciany py³ku s¹ redniej w po³udniowej Polsce. Z uwagi na wymagania
gruboci 1-1,5 µm, z rzebieniem na powierzchni oraz klimatyczne nie wydaje siê jednak, aby ambrozja mog³a
3-4 d³ugimi wy¿³obieniami odchodz¹cymi od centralnego siê w Polsce rozmna¿aæ. Py³ek ambrozji znaleziony
otworu. Osi¹ga rednie stê¿enia w atmosferze. Znaczenie w atmosferze Polski (w pojedynczych dniach nawet
kliniczne ma³e lub rednie.
w wysokim stê¿eniu) pochodzi najprawdopodobniej
z rolin wysianych wraz z importowanym zbo¿em.
Komosa (³ac. Chenopodium, ang. Lambs Quaters, Fat Wskazuje na to ograniczone wystêpowanie okazów
Hen, Goosefoot, niem. Gänsefuβ)
ambrozji np. w okolicach stacji prze³adunkowych
Komosa jest pospolitym chwastem w ca³ej Europie i dworców kolejowych. Kwitnienie przypada na drug¹
jednak stê¿enie jej py³ku nie osi¹ga wysokich wartoci. po³owê sierpnia i wrzesieñ.
Obserwowane jest uczulenie na py³ek komosy, jednak Ziarno py³ku ma rednicê 20-22 µm. Eksyna z relatywnie
rzadko s¹ to objawy o du¿ym nasileniu. Ziarno ma d³ugimi kolcami. Bardzo dok³adnie poznano alergeny
25-34 µm rednicy, z du¿¹ liczb¹ por, 60-70 [37].
ambrozji. Z py³ku A. artemisifolia (elator) wyizolowano
6 g³ównych alergenów. Zdefiniowano je jako Amb a I,
II, III, IV, V, VI [4].
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Pollen allergens
PIOTR RAPIEJKO
Summary
The autor presents important facts concerning pollen allergens as well as pollen grain structure and
methods of pollen count measurment. Special attention is paied to the plant species that are the most
common cause of allergy symptoms in Poland.

