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Zmiany klimatu
i zanieczyszczenie
powietrza a ANN

The role of climate change and air pollution in allergic rhinitis
S u m m ar y

Allergic rhinitis is the most common form of allergy, affecting nearly a quarter of the population. One of the factors
affecting the severity of the disease and the degree of its control is air pollution. It can exert its influence by
intensifying inflammation in the mucous membrane of the airways, intensifying hyperreactivity, as well as by affecting
the intensity of pollen grain production by sensitizing plants or modifying their allergenicity. The observed climate
changes affect the vegetation of allergenic plants, an example of which is this year's birch pollen season. They also
create favorable conditions for the expansion of plants with strong allergenic properties, such as ragweed.

...............................

Alergiczny nieżyt nosa jest najczęstszą postacią alergii, dotyczącą blisko czwartej części populacji. Jednym z czynników wpływających na nasilenie choroby i stopień jej kontroli jest zanieczyszczenie powietrza. Może ono wywierać
wpływ poprzez nasilanie stanu zapalnego w błonie śluzowej dróg oddechowych, nasilanie nadreaktywności, jak
również poprzez wpływ na intensywność produkcji ziaren pyłku przez uczulające rośliny, czy modyfikowanie ich alergogenności. Obserwowane zmiany klimatu wpływają na wegetację roślin uczulających, czego przykładem może być
tegoroczny sezon pylenia brzozy. Stwarzają również sprzyjające warunki do ekspansji roślin o silnych właściwościach
alergogennych, takich jak ambrozja.
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lergiczny nieżyt nosa (ANN) to zespół objawów klinicznych wywołanych IgE-zależną reakcją zapalną
błony śluzowej nosa na alergen. Choroba dotyczy
około 17-29 % populacji europejskiej [1,2]. W polskim badaniu populacyjnym ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych
w Polsce) objawy zapalenia błony śluzowej nosa zgłaszało
ponad 35% mieszkańców aglomeracji miejskich. ANN zgłaszało 21% młodych dorosłych, blisko 25% młodzieży i 24%
dzieci. W populacji wiejskiej odsetek ten był niższy i wyniósł
16% [3].
Alergiczny nieżyt nosa (ANN) jest chorobą zapalną błony
śluzowej nosa i charakteryzuje się obecnością co najmniej
jednego z objawów: niedrożności nosa; kichania; świądu
nosa i wycieku z nosa [4,5]. Nasilenie objawów jest uzależnione od stopnia ekspozycji na alergen sprawczy i stężenia
tego alergenu w otoczeniu. Dla populacji polskiej określone
zostały progowe stężenia pyłku roślin niezbędne do wywołania objawów alergii u osób na nie uczulonych [6]. Na nasilenie alergicznego nieżytu nosa ma wpływ nie tylko ekspozycja
na alergeny, ale także stopień zanieczyszczenia powietrza [7].

Wpływ zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu
na nasilenie objawów i stopień kontroli ANN

Istotnym zagrożeniem współczesnego świata jest zanieczyszczenie powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia
człowieka. Szacuje się iż około 92% populacji świata zamieszkuje tereny, gdzie normy WHO dotyczące jakości powietrza

nie są spełnione [8]. Polska należy do krajów o wysokim stopniu zanieczyszczenia powietrza [9,10].
W Polsce w ostatnich latach zmianie uległy źródła emisji
zanieczyszczeń ze zwiększeniem stężeń pochodzących z tzw.
niskiej emisji czyli zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z emitorów o wysokości poniżej 40 m. [za 10].
Źródłem tych zanieczyszczeń są gospodarstwa
domowe, kotłownie małej mocy oraz budynki użyteczności publicznej. Istotną rolę odgrywa tu również emisja
zanieczyszczeń pochodzących z komunikacji i transportu.
Emisja cząstek stałych, które stanowią dużą część pyłu
zawieszonego (ang. PM - particulate matter) w aglomeracjach
miejskich jest zjawiskiem charakterystycznym dla wysokoprężnych silników Diesla. Istotną rolę odgrywa również tzw.
emisja niezorganizowana, powodowana pożarami, pracami
polowymi oraz awariami przemysłowymi i coraz częstszymi
pożarami składów odpadów.
• Największym źródłem zanieczyszczeń jest spalanie
paliw, uwalniające do otoczenia produkty niecałkowitego spalania. Ponad 75% całkowitej emisji pyłu (w tym pyłów drobnych
PM10, PM2,5), NOx i SO2, około 70% emisji CO oraz 90% CO2
pochodzi z tych właśnie źródeł. Są one również odpowiedzialne
za emisję szczególnie szkodliwych dla zdrowia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), dioksyn, furanów (PCDD/Fs), sadzy oraz metali ciężkich.
• Pyły drobne (w tym naturalne, jak ziarna pyłku i zarodniki
grzybów mikroskopowych) adsorbują na swojej powierzchni
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Zanieczyszczenie powietrza wydaje się być jednym
z istotnych elementów tłumaczących zjawisko wyższej częstości alergicznego nieżytu nosa u mieszkańców dużych
aglomeracji miejskich w porównaniu z mieszkańcami terenów wiejskich [12]. U osób z nadwrażliwością ekspozycja
na zanieczyszczenia nasila odpowiedź błony śluzowej nosa
na alergeny wziewne. Mogą one indukować lub nasilać
stan zapalny w błonie śluzowej dróg oddechowych i nasilać
nadreaktywność [13].
Długotrwałe narażenie na pyły zawieszone zwiększa
ryzyko przewlekłych objawów ze strony układu oddechowego. Stwierdzono, że u dzieci narażonych w miejscu
zamieszkania na średnie i wysokie stężenie cząstek pyłu
PM10 w powietrzu częściej występuje alergiczny nieżyt
nosa oraz poranny kaszel i odksztuszanie
plwociny [14].
Stężenie pyłku brzozy w 2018 roku w Opolu na tle średniej pięcioletniej
(2013-2017)
Ozon i tlenki azotu
Ekspozycja na podwyższone stężenie ozonu (O 3) (odnotowywane głównie
na obszarach miejskich, jako składowa
tzw „letniego smogu”), odpowiedzialna
jest za obniżenie wydolności układu oddechowego, wzrost nadreaktywności drzewa
oskrzelowego i wyzwalanie stresu oksydacyjnego [15]. Ekspozycja na wysokie stężenie ozonu wywiera efekt gruntowania (priming effect), uwrażliwiający błonę śluzową
dróg oddechowych na działanie alergenów
oraz wzmacnia efekt zapalny w drogach
oddechowych, co ułatwia penetrację alergenów powietrznopochodnych przez błonę
śluzową dróg oddechowych, nasilając
uwalnianie mediatorów prozapalnych [13].
Również ekspozycja na dwutlenek azotu
wiąże się ze zwiększoną częstością alergicznego nieżytu nosa oraz astmy oskrzelowej. Wykazano to w pracach badawczych
obejmujących populację ponad 23000 dzieci [15].
Wpływ na stan zdrowia
Dużą część cząstek zawieszonych w powietrzu stanoDostępne wyniki badań wskazują na negatywne skutki
zdrowotne zanieczyszczenia powietrza, zarówno zewnątrz, wią ziarna pyłku roślin, spory grzybowe i inne cząstki będąjak i wewnątrzdomowego [10-13]. Ma ono istotny wpływ ce nośnikiem alergenów. Zespół Masuch i wsp, badając
na częstość i przebieg zarówno przewlekłych, jak i ostrych właściwości alergogenne trawy Lolium perenne, wykazał,
chorób układu oddechowego, w tym chorób alergicznych że ekspozycja na ozon zwiększa zawartość alergenu Lol
p 5 w ziarnach pyłku tego gatunku [16]. Zanieczyszczenia
[10,13].
powietrza związane z ruchem samochodowym (NO 2,
Pyły zawieszone
O 3) mogą stymulować uwalnianie z ziaren pyłku traw
Dobrze udokumentowany jest wpływ na zdrowie pyłów drobnych cząstek zawierających alergeny, a tym samym
zawieszonych; o średnicy aerodynamicznej ≤10 μm (PM10), zwiększać biodostępność alergenów pyłku w powietrzu
które mogą dotrzeć do dolnych dróg oddechowych, pyły [17,18]. Zwiększenie alergogenności pyłku pochodzącedrobne ≤ 2,5 μm (PM2,5) podrażniające drogi oddechowe, go z roślin rosnących w bezpośredniej bliskości tras szybprzenikające do płuc oraz cząstki o średnicy aerodynamicz- kiego ruchu została potwierdzona dla pyłku ambrozji [19].
nej ≤ 1,0 μm (PM1) mogące wnikać do pęcherzyków płucnych Podobną zależność stwierdzono w badaniach pyłku brzozy
i docierać do krwioobiegu. [9,12]. Cząstki mniejsze, o średni- rosnącej w atmosferze z wysokim stężeniem ozonu [20].
cy do 0,2 µm, powodują stres oksydacyjny i reakcje zapalne Zanieczyszczenie powietrza może wpływać na występo[11]. Upośledzenie drożności nosa w przebiegu zapalenia wanie, nasilenie objawów i stopień kontroli alergicznego
błony śluzowej nosa (w tym ANN) pozbawia dolne drogi odde- nieżytu nosa poprzez wpływ na intensywność produkcji
chowe ochrony jaką stanowiłby prawidłowo funkcjonujący nos pyłku przez uczulające rośliny, czy modyfikowanie ich aler(funkcja filtracyjna) [10].
gogenności [21].
toksyczne substancje chemiczne, takie jak sadza, benzopiren
i inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA),
polichlorowane dioksyny i furany (PCDD/Fs), polichlorowane bifenyle (PCB) oraz wiele innych związków organicznych
azotu, siarki, chloru i tlenu [za 10].
• Największym źródłem zanieczyszczeń wewnątrz mieszkań są produkty spalania paliw wykorzystywanych do ogrzewania pomieszczeń, przygotowywania posiłków oraz dym
tytoniowy.
• Na jakość powietrza wpływają także rodzaj wentylacji
oraz stan techniczny i wyposażenie mieszkania.
• Szkodliwe substancje są uwalniane z materiałów
budowlanych, materiałów wyposażenia wnętrz i stosowanych
środki czystości [11].
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Wpływ zmian klimatycznych na rośliny istotne z alergologicznego punktu widzenia.

Międzynarodowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu (IPCC)
opublikował w 2007 roku Czwarty Raport, który dostarczył
kolejne dowody na zachodzące w ostatnich latach zmiany
klimatu. Raport wskazuje na wzrost temperatury powietrza
na powierzchni ziemi, podnoszenie się poziomu wody w oceanach, zanikanie lodowców górskich oraz zmniejszanie się
zasięgu lodu w obszarach arktycznych i antarktycznych.
W raporcie podkreśla się, że obserwowane globalne ocieplenie zwiększa ryzyko wystąpienia i intensywność zjawisk takich
jak: susza, fale upałów, gwałtowne burze czy spadki temperatur oraz śnieżyce.
Na przestrzeni ostatnich 50 lat globalna temperatura
na ziemi wzrosła znacząco, między innymi z powodu wzrastającej emisji antropogenicznych gazów. Globalne ocieplenie ma silny wpływ na biosferę i środowisko życia człowieka.
Urbanizacja i wysoka emisja zanieczyszczeń m.in. ze spalin samochodowych koreluje ze wzrostem częstości alergii
wziewnej wywołanej alergenami pyłku roślin u mieszkańców
obszarów miejskich [22].

W krajach europejskich obserwowana jest na przestrzeni lat tendencja do wzrostu stężenia pyłku wielu
gatunków roślin w powietrzu atmosferycznym, w tym alergogennych; co wyraźnie uwidocznione jest na obszarach silnie zurbanizowanych.
Zmiany klimatu mogą się do tego przyczyniać, jednakże
wzrost temperatur nie wydaje się być jedynym czynnikiem
mającym na to wpływ. Zdaniem Ziello i wsp, antropogeniczny wzrost poziomu CO2 w atmosferze może mieć zasadniczy
wpływ na obserwowane zmiany [23].
Rozkład obserwowanych zmian klimatu zróżnicowany jest
regionalnie. Zmiany temperatury powietrza i innych parametrów meteorologicznych są różne w różnych regionach świata.
Od lat dyskutuje się nad ocieplaniem klimatu Polski. Istnieje
wiele scenariuszy opisujących możliwe zmiany klimatyczne
i ich konsekwencje jakie będziemy obserwować w Polsce (24).
Według niektórych z nich przyjmuje się, że w latach 2021-2050
dojdzie do zwiększonej ilości opadów o około 15% w północnej części kraju, a w latach 2071-2100 we wschodniej części
o ponad 20%. W okresie najbliższych 100 lat przewidywany
jest wzrost średniej temperatury na obszarze całego kraju, co

2

Prognozowany wzrost średniej temperatury wiosny [za 24]

3

Prognozowany wzrost średniej temperatury lata [za 24]
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nie tempa rozwoju roślin, co ma szczególne znaczenie
w przypadku roślin ciepłolubnych (kukurydza, soja,
proso, słonecznik) [27].
Większe zasoby ciepła stwarzają także możliwość uprawy innych roślin ciepłolubnych, jak np. sorgo czy winorośl.
Poprawa warunków termicznych (strefa cieplejsza przesuwa
się ku północy) zwiększyła szansę uprawy roślin ciepłolubnych w centralnych,
Stężenie pyłku ambrozji w Zielonej Górze w roku 2016
a nawet północno-zachodnich regionach
kraju. Wraz z ociepleniem klimatu następują zmiany w strukturze zasiewów roślin.
Znacznie zwiększyła się powierzchnia
uprawy kukurydzy, obserwowana jest
tendencja wzrostu zasiewów jęczmienia
ozimego, gdyż coraz częstsze łagodne
zimy sprzyjają lepszemu przezimowaniu
roślin.
Negatywnym skutkiem ocieplenia
będzie przyspieszenie tempa rozwoju
chwastów ciepłolubnych np. gatunków
inwazyjnych [27].
Gatunek inwazyjny to gatunek allochtoniczny napływowy o znaczącej ekspansywności. Pojawienie się takiego gatunku
poza jego naturalnymi granicami zasięgu
stwarza zagrożenie dla rodzimej flory i fauny. Gatunki inwazyjKwiecień 2018
Tegoroczny kwiecień (2018 roku) był najcieplejszy od czasu ne, obok degradacji siedlisk, stanowią największe zagrożenie
regularnych rejestracji temperatur. Przełożyło się to bezpośred- dla bioróżnorodności, a w przypadku roślin o silnych właścinio na przebieg sezonu pylenia brzozy, który w 2018r charak- wościach uczulających mogą mieć wpływ na zmianę profilu
teryzował się bardzo wysokimi stężeniami, przekraczającymi uczuleń w populacji. Przykładem gatunku inwazyjnego jest
w wielu punktach pomiarowych 3000-4000 ziaren/m3 powie- silnie uczulająca ambrozja bylicolistna (Ambrosia artemisiifotrza. Na rozpoczęcie pylenia wczesno kwitnących drzew (lesz- lia L.), która w ostatnim wieku zadomowiła się na obszarze
czyny, olszy i brzozy) wpływ ma przede wszystkim temperatura Węgier i Ukrainy.
Wzrost średniej temperatury w okresie lata (Ryc 3)
powietrza [25,26]. W roku bieżącym pylenie brzozy rozpoczęło
się później niż zwykle, bo pomiędzy 7 a 11 kwietnia, prawie jed- może prowadzić do powstania sprzyjających warunków
nocześnie w całym kraju, szybko osiągając bardzo wysokie stę- do rozwoju roślin o silnych właściwościach uczulających,
żenia. Wysokie temperatury kwietnia spowodowały, że pylenie które dotychczas na terenie Polski nie występowały lub
brzozy było bardzo intensywne, ale i krótsze niż zwykle. Rycina występowały jedynie lokalnie, miedzy innymi wymienio1 przedstawia stężenie pyłku brzozy w Opolu w 2018 roku na tle nej powyżej ambrozji.
Już obecnie na terenie południowej i zachodniej Polski
średniej stężeń z ostatnich pięciu lat (2013-2017).
okresowo notowane są średnie stężenia pyłku ambrozji.
Rycina 4 przedstawia przebieg sezonu pylenia ambrozji
Prognozy
Do oszacowania wpływu zmian klimatu pomocne są w Zielonej Górze w roku 2016. Suma dobowych stężeń pyłku
rekonstrukcje i projekcje parametrów klimatycznych. Używa ambrozji wyniosła 328 (wartość SPI), liczba dni ze średnim
się do nich modeli klimatu opartych na równaniach fizycznych, dobowym stężeniem = 9, liczba dni ze stężeniem ponad 40
podobnych do tych stosowanych w prognozach pogody [22]. z/m3 = 3. Przebieg sezonu pylenia w Zielonej Górze w 2016
Prognozy przewidują wzrost średniej temperatury w okresie roku wskazuje na lokalne pochodzenie ziaren pyłku ambrozji.
Prognozowany wzrost temperatury w okresach letnich
wiosny, co będzie miało znaczący wpływ na wcześniejszy
dotknie w większym stopniu duże aglomeracje miejskie („miejpoczątek pylenia leszczyny, olszy i brzozy.
Obserwowany w XX wieku wzrost temperatury powietrza skie wyspy ciepła”). Miasta tracą naturalną możliwość schłaspowodował wydłużenie okresu wegetacyjnego o około 10 dzania powietrza wskutek intensyfikacji zabudowy miejskiej oraz
dni. Dla rolnictwa zmiany klimatyczne oznaczają dłuższy okres ubytków zieleni i zabudowy korytarzy nawietrzających i schładzawegetacyjny, który stworzy większe możliwości uprawy mię- jących. Może to sprzyjać rozwojowi ciepłolubnych chwastów (np.
ambrozji i parietarii) właśnie w regionach miejskich.
dzyplonów i poplonów ścierniskowych.
Wszystkie czynniki wpływające na stan czystości środowiZ modelu obrazującego wpływ ocieplenia na rozwój roślin stwierdzono, że wzrost temperatury o 1 st. C ska, prowadzące w ujęciu globalnym do zmian klimatu, mają
na 100 lat przyspiesza dojrzewanie podstawowych zbóż potencjalny wpływ na częstość i przebieg choroby alergicznej
w Polsce o tydzień, natomiast kukurydzy o dwa tygodnie. dotyczącej jednej czwartej populacji, jakim jest alergiczny nieW wyniku wzrostu temperatury następuje przyspiesze- żyt nosa.
przełoży się na wydłużenie okresu wegetacyjnego o około 30
dni do 2090 roku.
Bez wątpienia jednak, w ostatnich latach obserwujemy
w Polsce nietypowe zjawiska pogodowe wpływające na wegetację roślin, a tym samym na ekspozycję chorych na alergeny
pyłku tych roślin.

4

Ryc.

Prace nadesłano
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Zaakceptowano do
druku 3.06.2018
Konflikt interesów nie występuje.
Treści przedstawione w artykule
są zgodne z zasadami Deklaracji
Helsińskiej, dyrektywami EU oraz
ujednoliconymi wymaganiami dla
czasopism biomedycznych.
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