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CZYNNIKI RYZYKA NADWRA¯LIWOŒCI NA ALERGENY ZAWODOWE
U UCZNIÓW SZKÓ£ PIEKARSKICH*
THE RISK FACTORS OF OCCUPATIONAL HYPERSENSITIVITY IN APPRENTICE BAKERS

STRESZCZENIE Celem pracy była ocena czynników ryzyka nadwrażliwości na alergeny zawodowe u uczniów szkół piekarskich i cukierniczych. Badanie
prospektywne przeprowadzono w grupie 287 osób. Kolejne trzy etapy badania realizowano przed rozpoczęciem narażenia zawodowego, po roku 
i po 2 latach nauki zawodu. Wszystkich badanych poddano badaniu kwestionariuszowemu, wykonano u nich punktowe testy skórne (PTS) 
z pospolitymi alergenami środowiska domowego i komunalnego oraz z odpowiednim zestawem alergenów zawodowych. W pierwszym etapie
badania u każdego z uczestników oznaczono całkowity poziom immunoglobuliny klasy E w surowicy. W wybranych przypadkach oznaczono także
poziom przeciwciał IgE alergenowo-swoistych w stosunku do alergenów zawodowych (as-IgE).

W analizowanym okresie częstość dodatnich wyników punktowych testów skórnych wzrosła z 19,2% na 30,7%, w tym z pospolitymi alergenami
środowiska z 18,8% na 30%, a z alergenami zawodowymi z 1,7% na 12,9%. Po 2 latach nauki zawodu u 18,1% badanych stwierdzono nadwrażliwość na
alergeny zawodowe (na podstawie dodatnich wyników PTS lub/i obecności asIgE w surowicy). Wyniki analizy wieloczynnikowej z zastosowaniem regresji
logistycznej ujawniły, że dodatnie wyniki punktowych testów skórnych z pospolitymi alergenami środowiska są istotnym czynnikiem ryzyka nadwrażliwości
na alergeny zawodowe (IS 9,06, 95% PU 2,53, 32,46). Wskazuje to na celowość poszerzenia zakresu badań profilaktycznych, w tym również wstępnych
u osób narażonych na silne alergeny, o punktowe testy skórne zarówno z pospolitymi alergenami środowiska jak i alergenami swoistymi dla pracy piekarza,
celem identyfikacji i dyspanseryzacji osób z podwyższonym ryzykiem rozwoju alergii zawodowej. Med. Pr. 2002, 53, 3, 209–218
Słowa kluczowe: uczniowie szkół piekarskich, alergia zawodowa, czynniki ryzyka

ABSTRACT The aim of the study was to evaluate the risk factors for hypersensitivity to occupational allergens in apprentice bakers. The study group
comprised 287 persons. A questionnaire survey, as well as  skin prick tests (SPT) with common and occupational allergens were performed in all
subjects prior to occupational exposure and one and two years after starting vocational training. In addition, the total IgE level was evaluated  in all
of them at the beginning of the study. In selected cases, specific anti-flour and α-amylase IgE were estimated.

Almost 2% of the study subjects showed positive SPT with occupational allergens before vocational training. After two years of occupational
exposure, the occurrence of at least one positive SPT increased from 19.2 to 30.7%, including common (from 18.8 to 30%) and occupational (from
1.7 to 12.9%) allergens. In 18.1% of subjects, hypersensitivity to occupational allergens assessed by positive SPT, and/or the presence of antigen
specific IgE developed during the study period. Logistic regression analysis revealed that positive  SPT with common allergens is a significant risk
factor for the development of hypersensitivity to occupational allergens (OR = 9.06, 95% CI: 2.53–32.46).

The results of the study suggest that skin prick tests with common and occupational allergens should be performed in bakers prior to  occupational
exposure. The outcome of the tests should enable better identification of  subjects  at the highest  risk of occupational allergy and their referral to
more frequent screening. A relatively high prevalence of positive SPT with occupational allergens (2%) at the beginning of vocational training should
be taken into account to avoid possible future diagnostic mistakes. Med Pr 2002, 53, 3, 209–218
Key words: apprentice bakers, occupational allergy, risk factors
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Uczulenie dróg oddechowych na alergeny mąki stanowi
jedną z najczęstszych przyczyn alergii zawodowej. Częstość
alergicznego nieżytu nosa ocenia się tu na 14–29%, a astmy
oskrzelowej na od 3 do 10% (1,2,3,4). Występowanie nad-
wrażliwości na alergeny mąki stwierdza się u od 9 do 53%
piekarzy, natomiast nadwrażliwości na α-amylazę u 2–38%
(1,5). Szczególne zainteresowanie badaczy budzi historia na-
turalna uczulenia typu natychmiastowego w tej grupie zawo-
dowej, z uwzględnieniem oceny stanu zdrowia przed roz-
poczęciem narażenia na swoiste alergeny w miejscu pracy.
Popp i wsp. (6) oraz De Zotti i wsp. (7) stwierdzili, że już
w pierwszych miesiącach narażenia na mąkę aż u 3–17% pra-
cowników rozwija się nadwrażliwość na alergeny zawodowe. 

Wyniki współczesnych badań dostarczają coraz więcej
dowodów na zależność pomiędzy rozwojem nadwrażliwości
na alergeny zawodowe i występowaniem objawów ze strony
układu oddechowego a warunkami panującymi w środowis-
ku pracy piekarza. Houba i wsp. wykazali, że występowanie
nadwrażliwości typu natychmiastowego wzrasta wprost pro-
porcjonalnie do stężenia alergenów mąki pszennej i α-amyla-
zy w powietrzu (8,9). Jednakże w najwyższych stężeniach
częstość alergii znacznie spada, co najprawdopodobniej
związane jest z wystąpieniem zjawiska autoselekcji – efektu
zdrowego pracownika (10). 

Rola atopii jako czynnika determinującego rozwój alergii
na mąkę została potwierdzona przez wielu badaczy.
Zarówno dodatnie wyniki testów skórnych z pospolitymi a-
lergenami środowiska, jak i osobniczy wywiad atopowy są is-
totnymi czynnikami predysponującymi do rozwoju nadw-
rażliwości na alergeny zawodowe (4,11,12). Mogłyby zatem
stanowić kryteria dyskwalifikacji do wykonywania zawodu
piekarza. Nadal trwa dyskusja dotycząca zasadności niedo-
puszczania osób z atopią do pracy w narażeniu na silne aler-
geny. Podnosi się tu wątpliwości wynikające z bardzo dużej,
sięgającej 40%, częstości atopii w populacji generalnej oraz
z domniemania, że podjęcie takich działań mogłoby
odwrócić uwagę od kontroli i poprawy warunków pracy (13).
Rodzi to zapotrzebowanie na argumentację opartą na fak-
tach, ustalonych na podstawie prawidłowo metodycznie
przeprowadzonych badań prospektywnych historii natural-
nej nadwrażliwości na czynniki uczulające, obecne w środo-
wisku pracy piekarza. 

CEL PRACY

Celem pracy była ocena czynników ryzyka nadwrażliwości
na alergeny zawodowe u uczniów szkoły piekarniczej. Anali-
zowano wpływ czynników osobniczych (cechy atopii) i środo-
wiskowych (poziom zapylenia w piekarni, ekspozycja na dym
tytoniowy, narażenie na alergeny zwierzęce, warunki miesz-
kaniowe). 

MATERIA£ I METODY

Osoby badane
Do badania zakwalifikowano grupę 452 uczniów szkół pie-
karskich i cukierniczych z trzech regionów Polski. Ostatecz-
nej analizie poddano dane dotyczące 287 osób, to jest wszys-
tkich, które uczestniczyły w każdym z etapów badania. Śred-
ni wiek badanych w momencie rozpoczynania projektu wy-
nosił 16,2 ± 0,5 lat. 

Kwestionariusz
Badanie ankietowe przeprowadzał lekarz. Kwestionariusz
zawierał pytania o objawy alergii, takie jak: nieżyt nosa,
spojówek, duszność, kaszel, objawy skórne, a także przebyte
i obecne choroby układu oddechowego. Ponadto pytano
o nałóg palenia tytoniu, choroby alergiczne w rodzinie, eks-
pozycję na alergeny zwierząt domowych, miejsce zamieszka-
nia (miasto – wieś, stare – nowe budownictwo), kontakt
z mąką przed podjęciem nauki zawodu, np. w piekarni ro-
dziców. 

Punktowe testy skórne
Punktowe testy skórne wykonywano na przyśrodkowej po-
wierzchni przedramienia z zestawem pospolitych alergenów
środowiska: kurz domowy (Stallergen, Francja), roztocze ku-
rzu domowego (Dermatophagoides pteronyssinus), pyłki traw
i drzew, pleśnie; z alergenami zawodowymi: mąka pszenna,
żytnia, kukurydziana, owsiana i jęczmienna, roztocze
mączne (Dermatophagoides farinae) (Allergopharma, Niem-
cy) i pył piekarski (Stallergen, Francja). Kontrolę ujemną sta-
nowił roztwór buforu glicerynowego do zawieszania aler-
genów, a kontrolę dodatnią roztwór chlorowodorku histami-
ny w stężeniu 1 mg/ml. Zgodnie z zaleceniami Europejskiej
Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej testy ocenia-
no po 15 minutach - za wynik dodatni uważano bąbel
większy o 3 mm od kontroli ujemnej. Żaden z badanych nie
przyjmował leków blokujących receptory histaminowe.

Oznaczenie poziomu całkowitej immunoglobuliny E w suro-
wicy (IgE)
Oznaczenia zostały wykonane przy użyciu zestawów FEIA-
CAP (Pharmacia, Szwecja). Za podwyższony poziom całko-
witej IgE uznawano stężenia powyżej 100 ku/l. Badania
przeprowadzono u wszystkich uczestników badania przed
rozpoczęciem narażenia zawodowego. 

Oznaczenie antygenowo swoistych przeciwciał klasy IgE
w surowicy
Oznaczono swoiste przeciwciała skierowane przeciwko aler-
genom mąki pszennej, żytniej, ryżowej, jęczmiennej (fx20),
α-amylazie (k87) metodą immunoenzymatyczną (FEIA-CAP,
Pharmacia, Szwecja). Za znamienne przyjęto stężenie prze-
ciwciał 0,35 kU/L.

WSTÊP
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Schemat badania
U wszystkich uczestników przeprowadzono badanie ankieto-
we i wykonano punktowe testy skórne z pospolitymi alerge-
nami środowiska oraz z alergenami zawodowymi przed roz-
poczęciem ekspozycji zawodowej (etap I), po roku (etap II)
i po 2 latach nauki zawodu (etap III) oraz oznaczono po-
ziom całkowitej immunoglobuliny klasy E (IgE) (tylko w eta-
pie I). Alergenowo-swoiste przeciwciała klasy IgE (asIgE) oz-
naczono u 26 osób (etap II) i 39 osób (etap III), zgła-
szających objawy ze strony układu oddechowego, z ujemny-
mi wynikami PTS z alergenami zawodowymi oraz u 10 loso-
wo wybranych osób niezgłaszających żadnych dolegliwości,
z ujemnymi wynikami PTS. U wszystkich osób, które zakwa-
lifikowano do oznaczenia asIgE wykonano również kontrol-
ne oznaczenie takich przeciwciał w surowicy zabezpieczonej
w pierwszym etapie badania.

Nadwrażliwość na alergeny zawodowe rozpoznawano
w przypadku stwierdzenia dodatniego wyniku przynajmniej
jednego z dwóch testów – PTS z alergenami zawodowymi
lub obecności asIgE w surowicy.

We współpracy z Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epide-
miologicznymi dokonano oceny środowiska pracy pod
względem poziomu zapylenia. Dla dalszych porównań

wyróżniono trzy kategorie poziomu zapylenia – niskie <1
mg/m3, średnie 1–5 mg/m3 i wysokie >5 mg/m3.

Analiza statystyczna
Celem oceny czynników ryzyka nadwrażliwości na alergeny
zawodowe wyodrębniono dwie grupy: osoby z uczuleniem
na alergeny zawodowe oraz grupę kontrolną – osób,
u których takie uczulenie nie wystąpiło. W analizie nie
uwzględniono 5 osób, u których PTS z alergenami zawodo-
wymi dały wynik dodatni w etapie I. Występowanie za-
leżności pomiędzy uwzględnionymi w zakresie badania
zmiennymi a zmienną wynikową, to jest uczuleniem na aler-
geny zawodowe, oceniano za pomocą wskaźników ryzyka
względnego - ilorazów szans IS (ang. odds ratio, OR).
Wskaźnik IS informuje ile razy współczynnik występowania
danego czynnika ryzyka jest wyższy w populacji osób z ba-
daną cechą niż w grupie osób, w której ona nie występuje. Is-
totność obliczanych wskaźników ryzyka oceniono za po-
mocą programu EPI INFO (CDC, US). Za statystycznie istot-
ne przyjęto wskaźniki o wartości, powyżej 1, których lewy
przedział ufności był większy od 1.

Etap I
Stage I

Etap II
Stage II

Etap III
Stage III

Wiek (średnia ± SD) (lata)
Age (mean ± SD) (yrs) 16,19 ± 0,47 17,19 ± 0,47 18,19 ± 0,47

Wzrost (średnia ± SD) (cm)
Height (mean ± SD) (cm) 168,3 ± 8,9 171,2 ± 10,46 173,11 ± 8,45

Masa ciała (średnia ± SD) (kg)
Body weight (mean ± SD) (kg) 57,71 ± 11,23 61,95 ± 10,91 65,14 ± 11,41

Płeć: chłopcy/dziewczęta
Gender: male/female

Aktualnie palący
Active smokers 32 (11,15%) 73 (25,44%) 118 (41,11%)

Bierni palacze
Exposed to ETS* 232 (80,84%) 213 (74,21%) 211 (73,52%)

Rodzinny wywiad atopowy
Family history of atopy 38 (13,24%)

Posiadanie zwierząt domowych
Pets at home 157 (54,70%)

Miejsce zamieszkania
Residence 136 (47,39%)

151 (52,61%)

Budownictwo
Housing 139 (48,43%)

148 (51,57%)

212 : 75 (73,87% : 26,13%)

wieś
rural
miasto
urban

stare
old
nowe
new

Tabela I. Charakterystyka badanej grupy 287 uczniów szkół piekarskich i cukierniczych w oparciu o wyniki badania
ankietowego
Table I. The characteristics of the study population based on the survey of 287 apprentice bakers

* ETS – environmental tobacco smoke.
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Tabela II. Objawy zgłaszane przez badanych uczniów w kolejnych badaniach (n = 287)
Table II. Symptoms reported by the subjects in the survey (n = 287)

Objaw
Symptom

Etap I
Stage I
n (%)

Etap II
Stage II
n (%)

Etap III
Stage III

n (%)

Objawy ze strony dolnych dróg oddechowych
Chest symptoms 10 (3,48%) 15 (5,23%) 28 (9,76%)

Objawy nieżytu nosa 
Rhinitis symptoms 9 (3,14%) 15 (5,23%) 32 (11,15%)

Zaczerwienienie, łzawienie oczu
Conjunctivitis symptoms 8 (2,79%) 6 (2,09%) 16 (5,57%)

Obrzęk naczynioruchowy
Angioedema 1 (0,35%) 3 (1,05%) 2 (0,70%)

Zmiany skórne 
Skin symptoms 8 (2,79%) 10 (3,48%) 18 (6,27%)

Co najmniej jeden objaw
At least one symptom 27 (9,41%) 33 (11,50%) 47 (16,38%)

Wszystkie istotne zmienne określone w analizie pojedyn-
czych zmiennych zostały włączone do modelu regresji logis-
tycznej określonego za pomocą programu Statistica'99. 

Trendy w zależności od kategorii ekspozycji oceniono tes-
tem chi2 dla trendu przy użyciu programu EPI INFO (CDC,
US).

WYNIKI

W badaniu wzięło udział 287 uczniów szkół piekarskich i cu-
kierniczych, w tym 212 chłopców i 75 dziewcząt. Miejscem
zamieszkania ponad połowy badanych – 151 osób (52,6%)
było miasto. W tzw. nowym budownictwie (tj. domach wybu-
dowanych po roku 1980) zamieszkiwało 148 osób (51,6%).
W momencie rozpoczynania badania nałóg palenia tytoniu
zgłaszały 32 osoby (11,2%), po 2 latach aktywnych palaczy
było ponad trzykrotnie więcej – 118 osób (41,1%). Większość

grupy (80,8%) stanowiły osoby biernie narażone na dym ty-
toniowy. Dodatni rodzinny wywiad atopowy podało 38 osób
(13,2%). Charakterystyka badanej grupy została podana
w tabeli I.

Częstości zgłaszanych objawów, mogących wskazywać na
chorobę alergiczną, zestawiono w tabeli II. W trakcie bada-
nia ponad trzykrotnie wzrosła liczba osób zgłaszających
występowanie wodnistych katarów (z 9 na 32) i suchego na-
padowego kaszlu (z 7 na 27) – były to objawy najczęściej
spotykane. Jedynie 2 osoby podały występowanie napadów
duszności (tylko w etapie III). Odnotowano także znaczny,
ponad dwukrotny – z 2,8% na 6,3%, wzrost występowania
zmian skórnych o typie wyprysku kontaktowego. 

Dodatni punktowy test skórny, z co najmniej jednym aler-
genem, stwierdzono u 55 osób (19,2%) w etapie I i 88 osób
(30,7%) w etapie III. Szczególnie wysoki, ponad siedmiokrot-
ny, wzrost dotyczył częstości występowania dodatnich od-

Dodatnie wyniki testów skórnych
Positive skin prick tests

Etap I
Stage I
n (%)

Etap II
Stage II
n (%)

Etap III
Stage III

n (%)

Co najmniej jeden alergen
At least one allergen 55 (19,16%) 64 (22,29%) 88 (30,66%)

Pospolite alergeny środowiska
Common allergens 54 (18,82%) 62 (21,60%) 86 (29,97%)

Alergeny środowiska pracy 
Occupational allergens 5 (1,74%) 16 (5,57%) 37 (12,89%)

Tylko pospolite alergeny środowiska
Only common allergens 54 (18,81%) 48 (16,72%) 51 (17,77%)

Tylko alergeny zawodowe
Only occupational allergens 1 (0,35%) 2 (0,70%) 2 (0,70%)

Zarówno pospolite alergeny środowiska jak i zawodowe
Both common and occupational allergens  4 (1,39%) 14 (4,87%) 35 (12,19%)

Tabela III. Częstość występowania dodatnich wyników punktowych testów skórnych z pospolitymi alergenami środowiska oraz
z alergenami zawodowymi w grupie 287 uczniów szkół piekarskich i cukierniczych
Table III. The prevalance of positive skin prick tests will common and occupational allergens in the group of 287 apprentice bakers
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czynów z alergenami zawodowymi. Po 2 latach nauki zawodu
PTS dały wynik dodatni z pospolitymi alergenami środowiska
u 30% badanych uczniów, a z alergenami zawodowymi 

u 12,9%. Większość dodatnich odczynów skórnych z alerge-
nami zawodowymi dotyczyła osób uczulonych również na
pospolite alergeny środowiskowe. Zestawienie liczby i odset-

Alergen
Allergen

Etap I
Stage I
n (%)

Etap II
Stage II
n (%)

Etap III
Stage III

n (%)

Kurz domowy
House dust 8 (2,78%) 21 (7,32%) 40 (13,94%)

Roztocze kurzu domowego
Dermatophagoides pteronyssinus 30 (10,45%) 33 (11,50%) 40 (13,94%)

Roztocze mączne
Dermatophagoides farinae 23 (8,01%) 19 (6,62%) 43 (14,98%)

Pyłki traw
Grass pollens 17 (5,92%) 19 (6,62%) 38 (13,24%)

Pyłki drzew I
Tree(s) pollens I 8 (2,79%) 16 (5,57%) 17 (5,92%)

Pyłki drzew II
Tree(s) pollens II 8 (2,79%) 11 (3,83%) 22 (7,67%)

Pleśnie I
Moulds I 1 (0,35%) 3 (1,05%) 9 (3,14%)

Pleśnie II 
Moulds II 2 (0,70%) 5 (1,74%) 9 (3,14%)

Pierze
Feathers 5 (1,74%) 6 (2,09%) 14 (4,88%)

Pył piekarski
Bakers’ dust 2 (0,70%) 8 (2,79%) 22 (7,67%)

Mąka pszenna
Wheaten flour 2 (0,70%) 4 (1,39%) 22 (7,67%)

Mąka żytnia
Rye flour 1 (0,35%) 4 (1,39%) 19 (6,62%)

Mąka kukurydziana
Corn flour 0 5 (1,74%) 11 (3,83%)

Mąka owsiana
Oatmeal flour 1 (0,35%) 2 (0,70%) 8 (2,79%)

Mąka jęczmienna
Barley flour 0 2 (0,70%) 5 ((1,74%)

Omłoty
Threshings 0 6 (2,09%) 8 (2,79%)

Tabela IV. Częstość występowania dodatnich wyników punktowych testów skórnych z poszczególnymi
alergenami w grupie 287 uczniów szkół piekarskich i cukierniczych
Table IV. The results of skin prick tests with respective common and occupational allergens in apprentice
bakers (n = 287)

wynik ujemny
Negative result

wynik dodatni
Positive result 

wynik ujemny
Negative result

wynik dodatni
Positive result

Etap II
Stage II 20 6 25 1

Etap III
Stage III 15 34 11 28

asIgE dla alergenów mąki pszennej, żytniej, jęczmiennej i owsianej
Allergen specific IgE to wheaten, rye, oatmeal, and barley flour

asIgE dla α-amylazy
Allergen specific IgE to α-amylase

Tabela V. Zestawienie wyników oznaczenia swoistych przeciwciał klasy IgE (asIgE) skierowanych przeciwko alergenom mąki (fx20) i α-amylazie (k87) 
u osób z objawami alergii układu oddechowego
Table V. Specific anti-flour allergens (fx20) and anti-α-amylase (k87) IgE in subjects with respiratory symptoms
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n % n %

Co najmniej jeden objaw
At least one symptom 8 15,7 19 8,2 2,08 (0,78; 5,43)

Kaszel 
Cough 1 1,9 6 2,6 0,75 (0,02; 6,40)

Objawy nieżytu nosa
Rhinitis symptoms 4 7,8 5 2,2 3,85 (0,73; 18,5)

Zaczerwienienie, łzawienie oczu
Conjunctivitis symptoms 5 9,8 3 1,3 8,26 (1,53; 54,43)*

Zmiany skórne
Skin symptoms 5 9,8 3 1,3 8,26 (1,53; 54,43)*

Choroba alergiczna
Allergic disease 5 9,8 4 1,7 6,17 (1,26; 32,02)*

Alergiczny nieżyt nosa i spojówek
Allergic rhinitis and comjunctivitis 5 9,8 1 0,4 25,0 (2,66; 1187,26)*

Zespół Corrao
Corrao syndrome 1 1,9 1 0,4 4,6 (0,06; 362,60)

IgE całk.>100 ku/I
Total IgE>100 ku/l 19 37,3 62 26,8 1,39 (0,92; 2,10)

Nałóg palenia tytoniu
Active smoking 14 27,5 55 23,8 1,21 (0,70; 1,91)

Bierna ekspozycja na dym tytoniowy
Exposure to ETS* 40 78,4 192 83,1 0,94 (0,81; 1,10)

Atopowy wywiad rodzinny
Family history of atopy 8 15,7 30 12,9 1,21 (0,59; 2,48)

Posiadanie zwierząt domowych
Pets at home 31 60,8 126 54,5 1,11 (0,87; 1,43)

Zamieszkiwanie w mieście
Urban residence 20 39,2 116 50,2 0,78 (0,54; 1,12)

Zamieszkiwanie w nowym budownictwie
New housing 25 49,0 114 49,3 0,99 (0,73; 1,35)

Kontakt z mąką w piekarni
Flour exposure at bakery 6 11,8 15 6,5 1,92 (0,58; 5,58)

Co najmniej jeden alergen
At least one sllergen 29 56,9 25 10,8 5,25 (3,38; 8,16)*

Pyłki traw
Grass pollens 11 21,6 6 2,6 10,31 (3,24; 35,54)*

Pleśnie II
Moulds II 1 1,9 1 0,4 4,6 (0,06; 362,60)

Pyłki drzew I
Tree(s) pollens I 6 11,8 2 0,8 15,27 (2,59; 156,98)*

Pyłki drzew II
Tree(s) pollens II 6 11,8 2 0,8 15,27 (2,59; 156,98)*

Dermatophagoides pteronyssinus
Dermatophagoides farinae

15
8

29,4
15,7

15
15

6,5
6,5

4,53 (2,37; 8,66)*
2,42 (1,08; 5,39)

n 51 231

Grupa uczniów
Subjects

z nadwrażliwością
With hypersensitivity

Występowanie objawów chorób alergicznych
The presence of allergic symptoms

Iloraz szans
95% przedział

ufności
Odd ratio

95% Confidence
interval

kontrolna
Controls

Dodatnie wyniki punktowych testów skórnych z pospolitymi alergenami środowiska
Positive skin prick test results with common allergens

Czynnik 
(przed rozpoczęciem nauki zawodu)

Factor 
(before starting vocational training)

Tabela VI. Analiza czynników ryzyka nadwrażliwości na alergeny środowiska pracy piekarzy, manifestującej się dodatnimi wynikami testów skórnych
i/lub obecnością swoistych przeciwciał w surowicy
Table VI. The analysis of risk factors of occupational hypersensitivity (positive SPT and/or specific IgE) during vocational training. The analysis was
performed in subjects with negative results of laboratory assays at the beginning of the study 

* ETS – environmental tobacco smoke.



Nadwrażliwość na alergeny zawodoweNr 3 215

ka osób z dodatnimi wynikami PTS przedstawiono w  tabeli
III.

Spośród pospolitych alergenów środowiska dodatnie od-
czyny najczęściej wywoływały alergeny roztoczy D. pteronys-
sinus i D. farinae, kurz domowy, pyłki traw i drzew. W trak-
cie badania uczniowie najczęściej uczulali się na kurz domo-
wy i pleśnie. W ostatnim etapie stwierdzono bardzo wysoki
wzrost częstości dodatnich wyników PTS z alergenami zawo-
dowymi w porównaniu z poprzednimi etapami. Częstość
występowania dodatnich wyników testów skórnych z posz-
czególnymi alergenami podano w tabeli IV. 

Średnie stężenie IgE (etap I) było podwyższone i wyno-
siło 141,2 ± 309,8 ku/l. U 81 osób (28,2%) badanych poziom
całkowitej IgE przekroczył 100 ku/l.

Wyniki oznaczenia swoistych przeciwciał klasy IgE skie-
rowanych przeciwko alergenom mąki i α-amylazy u wybra-
nych osób przedstawiono w tabeli V. W etapie I wszystkie oz-
naczenia dały wynik ujemny. W kolejnych badaniach łącznie
stwierdzono obecność asIgE dla alergenów mąki u 39 ucz-
niów, a dla α-amylazy u 29 spośród tych, u których wywiad
sugerował istnienie alergii układu oddechowego. U 10 osób
z negatywnym wywiadem w kierunku choroby alergicznej
test CAP-RAST dał wynik ujemny. Ogółem u 51 osób (18,1%
osób z ujemnymi wynikami testów w momencie rozpoczyna-
nia badania) po 2 latach nauki zawodu stwierdzono cechy
nadwrażliwości na alergeny zawodowe.

Wyniki analizy statystycznej
Rozkład występowania poszczególnych czynników ryzyka
w badanych grupach oraz wartości współczynników IS (ana-

liza jednej zmiennej - surowe ilorazy szans) przedstawiono
w tabeli VI. Istotnymi czynnikami ryzyka wystąpienia nad-
wrażliwości na alergeny zawodowe okazały się: występowa-
nie przed rozpoczęciem nauki zawodu takich objawów, jak
zaczerwienie i łzawienie oczu, zmiany skórne o typie wyprys-
ku, istnienie choroby alergicznej, w tym alergicznego nieżytu
nosa i spojówek oraz dodatnie wynik PTS z pospolitymi aler-
genami środowiska (tabela VI). 

Wyniki analizy wieloczynnikowej z zastosowaniem regre-
sji logistycznej wskazały, że dodatnie wyniki PTS z pospolity-
mi alergenami środowiska są istotnym czynnikiem ryzyka
nadwrażliwości na alergeny zawodowe (tabela VII).

Ocena środowiska pracy
Zestawienie częstości występowania nadwrażliwości na aler-
geny zawodowe w zależności od stopnia zapylenia przedsta-
wiono w tabeli VIII. Nie stwierdzono statystycznie istotnego
wpływu poziomu zapylenia na częstość zgłaszania w wywia-
dzie poszczególnych objawów alergicznych ani też na
występowanie nadwrażliwości na alergeny zawodowe. 

OMÓWIENIE

Wzrastająca zapadalność na choroby alergiczne układu od-
dechowego o etiologii zawodowej stworzyła konieczność o-
ceny ryzyka wystąpienia takiej alergii już na etapie kwalifika-
cji do pracy w określonym zawodzie. W zaprezentowanym
badaniu określono czynniki ryzyka rozwoju nadwrażliwości
na alergeny zawodowe, wyrażonej obecnością swoistych
przeciwciał w skórze lub surowicy. Niektórzy autorzy kwes-
tionują celowość analizowania czynników ryzyka w odniesie-

Czynniki ryzyka uczulenia na alergeny zawodowe
Risk factors of hypersensitivity to occupational allergens p Iloraz szans 95% przedział ufności

Odd ratio 95% Confidence interval

Zaczerwienienie, łzawienie oczu w wywiadzie
Previous history of conjunctivitis 0,15 3,92 (0,59; 26,06)

Zmiany skórne w wywiadzie
Previous history of skin symptoms 0,12 4,31 (0,67; 27,56)

Pospolite alergeny środowiska
Common allergens 0,0001 9,06 (2,53; 32,46)*

Pyłki traw
Grass pollens 0,94 0,94 (0,22; 3,95)

Pyłki drzew I
Tree(s) pollens I 0,59 1,69 (0,24; 11,63)

Pyłki drzew II
Tree(s) pollens II 0,09 7,04 (0,69; 71,66)

Dermatophagoides pteronyssinus
Dermatophagoides farinae

0,37
0,09

1,88 (0,46; 7,71)
3,46 (0,80; 14,89)

Dodatnie wyniki punktowych testów skórnych
Positive skin prick test results

Tabela VII. Czynniki ryzyka wystąpienia nadwrażliwości na alergeny zawodowe u uczniów piekarskich. Wyniki analizy
wieloczynnikowej z zastosowaniem modelu regresji logistycznej. Porównano występowanie badanych cech klinicznych 
u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na alergeny zawodowe i u osób, u których nie rozpoznano uczulenia zawodowego
Table VII. The multiple regression analysis responsible for risk factors of the development of hypersensitivity to
occupational allergens and occupational respiratory allergic disease during vocational training. The analytical model
included factors found to be significant in univariate analysis
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niu do nadwrażliwości na alergeny zawodowe, która sama
w sobie nie jest chorobą. Jednakże nadwrażliwość leży
u podstaw rozwoju alergicznej choroby zawodowej, a w wie-
lu badaniach wykazano istotną korelację pomiędzy obec-
nością nadwrażliwości na czynniki obecne w miejscu pracy
a wystąpieniem objawów chorobowych (13,14). Istnieje więc
znaczne prawdopodobieństwo, że zapobieżenie wystąpieniu
nadwrażliwości, tj. rozwojowi uczulenia, zmniejszy ryzyko
choroby alergicznej, choć z pewnością nie wyeliminuje
wszystkich, związanych z pracą objawów.

Najwięcej informacji dostarczają badania prospektywne.
Badania takie niestety, ze względu na trudności związane ze
zmniejszającą się z czasem liczebnością grupy („topnienie”
grupy) oraz konieczność długotrwałego okresu obserwacji,
są nieliczne (14,15). Także w niniejszym badaniu, w ciągu 2
lat liczebność grupy badanej zmniejszyła się – z 452 na 287.
Dane dotyczące stanu zdrowia osób rozpoczynających pracę
w określonym narażeniu muszą być dostępne celem analizy
czynników ryzyka rozwoju alergii zawodowej (16). 

W prezentowanym badaniu punktem wyjścia do określe-
nia występowania uczulenia zawodowego było wykonanie
punktowych testów skórnych (PTS) z alergenami zawodowy-
mi, które są swoistą i czułą metodą badawczą. W przypad-
kach współistnienia pozytywnego wywiadu zawodowego z u-
jemnymi wynikami PTS oznaczano obecność przeciwciał kla-
sy IgE swoistych dla alergenów zawodowych. 

Częstość dodatnich odczynów skórnych z pospolitymi a-
lergenami środowiska (około 19%) ustalona w pierwszym e-
tapie badania była niższa niż w populacji generalnej
(26,3–43,2%) (17,18). Może być to efektem autoselekcji
przed wyborem nauki zawodu piekarza. 

W trakcie badania około 18% uczniów szkół piekarskich
uczuliło się na alergeny zawodowe; stwierdzono ponad
sześciokrotny wzrost częstości występowania dodatnich od-
czynów skórnych z tymi alergenami, a także znaczne

zwiększenie częstości dodatnich wyników PTS z pospolitymi
alergenami środowiska, zwłaszcza z kurzem domowym,
pyłkami traw i pleśniami. Skutkiem tak powszechnego uczu-
lania się piekarzy na alergeny kurzu domowego (pięciokrot-
ny wzrost) jest zwykle stałe, całoroczne utrzymywanie się do-
legliwości alergicznych nawet po odsunięciu od pracy.
Uwagę zwraca także częste współistnienie dodatnich wy-
ników PTS z kurzem domowym i pyłem piekarskim. Jest to
najprawdopodobniej skutkiem występowania wspólnych
alergenów w obydwu odczynnikach do badań. Zatem pomi-
mo zaliczania pyłu piekarskiego do zestawu alergenów zawo-
dowych, rozpoznania alergii zawodowej nie można opierać
na dodatnim wyniku testu z tym odczynnikiem, o ile testy
z innymi alergenami zawodowymi dają wyniki ujemne. 

Stwierdzona nadwrażliwość na alergeny zawodowe i od-
setek chorób alergicznych są nieco niższe niż w badaniach
autorów włoskich. W badaniach De Zotti i wsp. przeprowa-
dzonych u 90 uczniów piekarskich już po 6 miesiącach od
rozpoczęcia nauki zawodu, 6,6% badanych zgłaszało objawy
ze strony układu oddechowego, związane z pracą, a u 5,5%
stwierdzono dodatnie odczyny skórne z mąką pszenną lub 
α-amylazą (12). Kolejne badanie, przeprowadzone przez
tych samych autorów, w grupie 125 uczniów objęło analizę
stanu zdrowia przed rozpoczęciem narażenia zawodowego
oraz po 6, 18 i 30 miesiącach (14). Stwierdzono, że po 18 i 30
miesiącach skumulowana częstość występowania objawów
ze strony układu oddechowego wynosi odpowiednio 4,8% 
i 9,0%. Dodatnie wyniki PTS z alergenami zawodowymi po
18 i 30 miesiącach stwierdzono odpowiednio u 4,6% i 10,1%
badanych (14).

W badaniu prospektywnym, przeprowadzonym przez
Cullinan i wsp., na terenie Wielkiej Brytanii, stwierdzono, że
spośród 264 piekarzy nienarażonych wcześniej na mąkę, po
pierwszych 6 miesiącach narażenia zawodowego aż 22% ba-
danych zgłosiło dotychczas niewystępujące, związane

Razem
Totall

niski
Low

<1 mg/m3

średni
Medium

1–5 mg/m3

wysoki
High

>5 mg/m3

n 287 105 131 51 -

Nadwrażliwość na alergeny zawodowe
Hypersensitivity to occupational allergens 51 14 25 12 0,100

Objawy choroby alergicznej układu oddechowego
Respiratory symptoms 42 15 13 14 0,106

Objawy nieżytu nosa
Rhinitis symptoms 32 11 10 11 0,114

Objawy ze strony dolnych dróg oddechowych
Chest symptoms 28 10 7 11 0,081

Poziom zapylenia
Exposure category

(mg/m3)
Trend 

(p)

Tabela VIII. Częstość zgłaszanych objawów alergicznych i wyników testów z alergenami zawodowymi w zależności od kategorii narażenia na zapylenie
Table VIII. The prevalence of hypersensitivity to occupational allergens and respiratory symptoms in relation to exposure category
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z pracą objawy (19). W grupie liczącej 344 osoby, obej-
mującej zarówno osoby rozpoczynające, jak i kontynuujące
pracę, 14% zgłosiło objawy ze strony dolnych dróg oddecho-
wych, 29% objawy nieżytu nosa/spojówek, a 9% zmiany
skórne. Częstość dodatnich wyników PTS z mąką i α-amy-
lazą wynosiła 5%. Niejednorodność grupy (zarówno osoby
wcześniej nienarażone, jak i kontynuujące pracę) i odmienny
schemat badań nie pozwoliły tu niestety na porównawczą a-
nalizę wyników. 

Należy jednak stwierdzić, że ustalona w obecnie prezen-
towanym badaniu częstość dodatnich wyników PTS z alerge-
nami zawodowymi (prawie 13%) jest zbliżona do publikowa-
nych danych, dotyczących piekarzy w innych krajach, gdzie
wynosiła ona od 5 do 15% (1,4,16,19). Wprawdzie częstość
występowania objawów ze strony układu oddechowego
związanych z miejscem pracy w badaniu własnym jest niższa
niż w badaniach innych autorów, to jednak te ostatnie doty-
czyły osób już wykonujących zawód piekarza, a nie uczniów
rozpoczynających pracę w narażeniu. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby, u których już
w pierwszym badaniu, przed rozpoczęciem ekspozycji na
mąkę, stwierdzano dodatnie wyniki PTS z alergenami zawo-
dowymi. W analizowanej grupie, czyli uczniów, którzy wzięli
udział we wszystkich etapach problem ten dotyczył 5 osób
(1,7%), ale w momencie rozpoczynania badania takich osób
było więcej – 13 (2,81%) (20). Ponieważ aż u 3 spośród
wspomnianych 5 osób po 2 latach ekspozycji zawodowej
występowały objawy ze strony dolnych dróg oddechowych,
można przypuszczać, że przynajmniej część z uczulonych
uczniów zrezygnowała z kontynuowania nauki zawodu z po-
wodu rozwoju choroby alergicznej. Dodatnie PTS z alerge-
nami zawodowymi, występujące już przed rozpoczęciem na-
rażenia zawodowego, stanowią potencjalną przyczynę
późniejszych błędów w diagnostyce i orzecznictwie alergicz-
nych chorób zawodowych piekarzy. 

W ostatnim etapie badania aż 6,3% badanych zgłosiło
występowanie zmian skórnych. Jest to zgodne z doniesienia-
mi innych autorów o dużej częstości zawodowego kontakto-
wego zapalenia skóry wśród piekarzy (21).

Wyniki analizy regresji logistycznej potwierdziły istotną
rolę dodatnich wyników PTS z pospolitymi alergenami śro-
dowiska jako czynnika ryzyka uczulenia się na alergeny za-
wodowe (IS = 9,06). De Zotti i wsp. stwierdzili istotną rolę
zarówno osobniczego wywiadu atopowego, jak i atopii defi-
niowanej jako dodatni wynik testu punktowego z co najmniej
jednym z pospolitych alergenów środowiska, w rozwoju u-
czulenia na alergeny zawodowe piekarzy (12). W badaniu
przeprowadzonym w liczniejszej grupie uczniów piekarskich
potwierdzono rolę osobniczego wywiadu atopowego, ale nie
dodatnich wyników PTS z pospolitymi alergenami środowis-
ka, jako czynników ryzyka (14). W badaniach Cullinan i wsp.
atopia była znamiennie związana z występowaniem pozytyw-
nych wyników testów z alergenami zawodowymi, ale nie
z pojawianiem się objawów choroby alergicznej (15,19).
Występowanie nieżytu nosa/spojówek było tu związane z ek-

spozycją na wysokie stężenia pyłu mącznego i alergenów.
Podobnie jak De Zotti i Bovenzi autorzy niniejszej pracy nie
stwierdzili istotnej roli rodzinnego wywiadu atopowego
i podwyższonego poziomu całkowitej IgE jako czynników ry-
zyka nadwrażliwości na alergeny zawodowe środowiska pra-
cy piekarzy (14). 

Analiza poziomu zapylenia w środowisku pracy nie wyka-
zała znamiennego związku pomiędzy ocenianymi parametra-
mi narażenia a występowaniem nadwrażliwości na alergeny
środowiska pracy. W odróżnieniu od wyników uzyskanych
przez zespół autorów tego opracowania, Cullinan i wsp.
stwierdzili wpływ poziomu zapylenia na występowanie ob-
jawów nieżytu nosa, spojówek i zmian skórnych (15). Auto-
rzy angielscy opierali się jednakże na indywidualnych pomia-
rach dla każdego narażonego (personal sampler), które były
niewątpliwie bardziej miarodajne niż jednorazowe pomiary
przeprowadzone przez stacje sanitarno-epidemiologiczne.
Jak należy przypuszczać, największą wartość mają oznacze-
nia stężeń alergenów w powietrzu. Takimi metodami pomia-
rowymi dysponują obecnie tylko nieliczne ośrodki w Euro-
pie, a nadal brak jest testów dostępnych komercyjnie. 

Uzyskane wyniki wskazują na celowość poszerzenia zak-
resu badań profilaktycznych, w tym również wstępnych,
o wykonywanie punktowych testów skórnych z pospolitymi
i zawodowymi alergenami. Wartość predykcyjna pozytyw-
nych wyników PTS nie jest jednak wystarczająco wysoka
(22), aby zalecać niedopuszczanie tych osób do nauki zawo-
du czy pracy zawodowej. Niemniej wydaje się, że stan zdro-
wia w takich przypadkach powinien być częściej monitoro-
wany, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia alergii
układu oddechowego. Zdaniem De Zotti i Bovenzi wykony-
wanie testów skórnych powinno służyć identyfikacji osób
z chorobami alergicznymi, ale nie należy odsuwać od pracy
atopowych pracowników bez żadnych objawów (14). Osoby
takie powinny być jednak poinformowane o zwiększonym ry-
zyku zachorowania. Niewątpliwie, do pracy w narażeniu na
silne alergeny nie powinny być dopuszczane osoby z choro-
bami alergicznymi, u których zwykle obserwuje się dodatnie
odczyny skórne z pospolitymi alergenami środowiska.
Znaczne zagrożenie uczuleniem zawodowym dotyczy tu
osób cierpiących na pyłkowicę, co wiąże się prawdopodob-
nie ze zjawiskiem krzyżowej nadwrażliwością na pyłki traw
i alergeny mąki (10). 

U chorych na astmę oskrzelową, podejmujących pracę
w piekarniach, przebieg choroby znacznie się pogarsza. Oso-
by, u których podczas narażenia na mąkę rozwija się alergia
układu oddechowego, powinny być natychmiast odsuwane
od narażenia. Alergiczny nieżyt nosa z uczulenia na alergeny
zawodowe, który wyprzedza zwykle pojawienie się astmy os-
krzelowej (3), jak również zespół Corrao stanowią
bezwzględne przeciwwskazania do pracy w narażeniu. 

Podsumowując, należy podkreślić, że dodatnie wyniki
punktowych testów skórnych są istotnym czynnikiem ryzyka
wystąpienia alergii zawodowej. Testy te powinny być wykony-
wane w ramach badań profilaktycznych u osób narażonych
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w miejscu pracy na silne alergeny i wykorzystywane w celu i-
dentyfikacji oraz odsunięcia od narażenia osób z istniejący-
mi chorobami alergicznymi, a także służyć wyodrębnieniu
grupy szczególnego ryzyka wystąpienia alergii zawodowej.

WNIOSKI 

1. Nadwrażliwość na alergeny zawodowe, manifestująca się
dodatnimi wynikami punktowych testów skórnych, występu-
je u uczniów szkół piekarskich już w momencie rozpoczyna-
nia nauki zawodu. Zjawisko to może być potencjalną przy-
czyną późniejszych błędów w diagnostyce i orzecznictwie a-
lergicznych chorób zawodowych piekarzy. 

2. U około 18% uczniów szkół piekarskich już po dwóch
latach nauki zawodu rozwija się nadwrażliwość na alergeny
zawodowe, manifestująca się dodatnimi wynikami punkto-
wych testów skórnych lub obecnością alergenowo-swoistych
przeciwciał klasy IgE.

3. Dodatnie wyniki punktowych testów skórnych z pospo-
litymi alergenami środowiska, stwierdzone przed roz-
poczęciem nauki zawodu piekarza, stanowią istotny czynnik
ryzyka uczulenia na alergeny zawodowe. 

4. Punktowe testy skórne zarówno z pospolitymi alerge-
nami środowiska, jak i z zawodowymi alergenami środowis-
ka pracy piekarza powinny być włączone w zestaw badań
profilaktycznych wstępnych i okresowych, przeprowadza-
nych u osób podejmujących naukę zawodu lub pracę pieka-
rza celem wyłonienia grupy szczególnego ryzyka alergii za-
wodowej.
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