
Streszczenie w języku polskim 

Alergiczny nieżyt nosa (ANN) jest procesem zapalnym błony śluzowej nosa, najczęściej 

IgE zależnym, wywołanym działaniem alergenów środowiskowych. Typowymi objawami 

choroby są: wyciek wodnistej wydzieliny z nosa, zatkanie nosa, świąd nosa oraz kichanie, 

ustępujące samoistnie lub pod wpływem stosowanego leczenia. ANN jest najczęstszą chorobą 

alergiczną na świecie, dotyczy 5-40% populacji pediatrycznej. Ze względu na czas ekspozycji 

na czynnik wywołujący alergiczny nieżyt nosa, można go podzielić na sezonowy (ANNs) oraz 

całoroczny (ANNc).  

Alergiczny nieżyt nosa sezonowy jest wywoływany przez alergeny roślin wiatropylnych, 

a w Polsce głównie przez alergeny pyłku traw. W okresie pylenia chorzy skarżą się 

na zmęczenie, osłabienie, brak kondycji, trudności ze snem oraz obniżenie wydajności 

w szkole. U osób uczulonych na wyżej wymienione pyłki choroba znacznie obniża jakość życia 

i wymaga intensywnego leczenia w sezonie pylenia.  

Ze względu na dużą częstość występowania ANN, niekorzystny wpływ choroby 

na jakość życia oraz niepełną skuteczność dotychczas dostępnych metod terapeutycznych, 

poszukuje się nowych sposobów leczenia. Doniesienia literaturowe sugerują, że jedną z opcji 

mogą być lizaty bakteryjne. 

Poliwalentne lizaty bakteryjne (ang. polyvalent bacterial lysate, PBL) są mieszaniną 

antygenów, które pozyskuje się z inaktywowanych bakterii, będących najczęstszymi 

czynnikami etiologicznymi zakażeń układu oddechowego. PBL stosuje się od wielu lat w celu 

zapobiegania zakażeniom dróg oddechowych u dzieci i dorosłych. Ponadto, preparaty 

te skracają czas trwania infekcji układu oddechowego oraz zmniejszają częstość stosowania 

antybiotykoterapii.  

PBL możemy podzielić ze względu na metodę otrzymywania na lizaty chemiczne oraz 

mechaniczne. Postuluje się, że lizaty mechaniczne wykazują wyższy potencjał immunogenny 

w porównaniu do lizatów chemicznych. Na polskim rynku dostępny jest tylko jeden lizat 

mechaniczny, który zawiera antygeny wszystkich najważniejszych bakterii odpowiadających 

za zakażenia układu oddechowego.   

Najnowsze badania zwracają uwagę na potencjał immunoregulacyjny PBL, wskazując 

na możliwość ich zastosowania w przyszłości w zapobieganiu i leczeniu innych chorób,  



w tym atopowego zapalenia skóry, ANN czy astmy oskrzelowej.  

Głównym celem pracy była ocena przebiegu klinicznego pyłkowego alergicznego nieżytu 

nosa i spojówek (pANN), wywołanego przez alergeny pyłku traw, u dzieci w trakcie sezonu 

pylenia traw, leczonych poliwalentnym mechanicznym lizatem bakteryjnym (ang. polyvalent 

mechanical bacterial lysate, PMBL).  

Badanie miało charakter wieloośrodkowego, prospektywnego badania 

randomizowanego, podwójnie zaślepionego, kontrolowanego placebo w grupach równoległych 

(PMBL vs. placebo). Na wykonanie badania uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej 

przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

Do badania włączono 63 dzieci, z czego 34 trafiło do grupy przyjmującej PMBL, a 29 

do grupy otrzymującej placebo. W ramach badania odbyły się trzy wizyty: na początku sezonu 

pylenia trwa, w szczycie oraz pod koniec sezonu. Ramy czasowe okresu pylenia traw 

dla południowo-wschodniej Polski wyznaczono metodą „95%” na podstawie pomiarów stężeń 

pyłku traw w powietrzu atmosferycznym, które uzyskano z Ośrodka Badań Alergenów 

Środowiskowych w Warszawie.  

Objawy nosowe oraz oczne pANN rodzice dzieci notowali codziennie w dzienniczku 

pacjenta według typowych skal punktowych (TNSS, ang. total nasal symptom score oraz 

TOSS, ang. total ocular symptom score), a ich natężenie dodatkowo oceniano podczas trzech 

wizyt przy pomocy skali VAS (ang. visual analogue scale). Na każdej wizycie dokonano 

również pomiaru szczytowego nosowego przepływu wdechowego (ang. peak nasal inspiratory 

flow, PNIF).  

W celu ustalenia mechanizmu, odpowiadającego za ewentualne efekty działania PMBL, 

od pacjentów pobierano materiał do badań dodatkowych: wymaz z nosa na obecność komórek 

kwasochłonnych, wymaz z nosa na posiew bakteriologiczny oraz popłuczyny nosowe 

na obecność swoistych IgE przeciwko alergenom pyłku tymotki łąkowej.  

Analizy statystycznej otrzymanych wyników dokonano przy użyciu pakietu IBM SPSS 

Statistics 25. 

Uzyskane wyniki wskazują na potencjał immunogenny PMBL oraz jego wpływ 

na poprawę przebiegu klinicznego pANN u dzieci w wieku szkolnym. Badanie wykazało, 

że dzieci przyjmujące PMBL prezentowały znacznie mniejsze nasilenie objawów nosowych 

(kichanie, wyciek z nosa, zatkanie nosa, świąd nosa) oraz ocznych (świąd oczu, zaczerwienie 



oczu, łzawienie) w porównaniu do dzieci z grupy kontrolnej. U żadnego chorego dziecka 

z grupy PMBL nie wystąpiło pogorszenie przebiegu choroby. W tej grupie uzyskano istotną 

redukcję nasilenia objawów pyłkowicy ocenianych za pomocą standardowych skal (TNSS, 

TOSS), w skali VAS oraz poprawę drożności nosa, wyrażoną jako wzrost wartości PNIF. 

W oparciu o wyniki badania stwierdzono, że PMBL ogranicza wzrost liczby komórek 

kwasochłonnych w wymazach z nosa w trakcie sezonu pylenia traw. Badanie pokazało również, 

że PMBL nie wpływa na zmiany stężenia swoistych IgE przeciwko alergenom pyłku tymotki 

łąkowej w popłuczynach nosowych oraz nie wykazuje hamującego wpływu na wzrost kolonii 

gronkowca złocistego opornego na metycylinę w jamie nosowej dzieci chorych na pyłkowicę. 

 


