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Aeropalinologia w s³u¿bie polskiej alergologii rys historyczny
RADOS£AW PIEWAK
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodki, ul. Jaczewskiego 2, 20-950 Lublin
W roku 1999 mija 60 lat od ukazania siê w polskim pimiennictwie pierwszego artyku³u powiêconego alergii py³kowej.
Po raz pierwszy w polskiej medycynie problemem tym zaj¹³ siê Mieczys³aw Obtu³owicz w Krakowie tu¿ przed wybuchem
II Wojny wiatowej. Po wojnie, temat zosta³ ponownie podjêty w orodku krakowskim w latach 60., w nastêpnej dekadzie
badania podjêli kolejni badacze w kraju. Obecnie palinologia dla potrzeb alergologii prze¿ywa w Polsce okres rozkwitu.
W niniejszej pracy przedstawiono zarys historii rozwoju aeropalinologii od jej pocz¹tków do okresu burzliwego rozwoju
w latach 90.

W bie¿¹cym roku mija 60 lat od ukazania siê
w polskim pimiennictwie pierwszego artyku³u
powiêconego alergii py³kowej. W krakowskim
czasopimie medycznym Biologia Lekarska doktor
Mieczys³aw Obtu³owicz, uznany póniej za nestora
polskiej alergologii, opublikowa³ obszerny i wyczerpuj¹cy
artyku³ O nie¿ycie py³kowym. W zwi¹zku z t¹ wa¿n¹
rocznic¹ warto powiêciæ nieco uwagi historii rozwoju
aeropalinologii w s³u¿bie polskiej alergologii, od jej
pocz¹tków do chwili obecnej. Obecna, dziewi¹ta dekada,
jako jeszcze nie zakoñczona, zosta³a w artykule zaledwie
zarysowana. Du¿a liczba badaczy zaanga¿owanych
w rozwój zastosowañ palinologii dla potrzeb alergologii
oraz mnogoæ dokonañ w ostatnich latach uzasadnia
z ca³¹ pewnoci¹ potrzebê osobnego omówienia tego
okresu ju¿ z dystansu XXI wieku.

wywo³uje gor¹czkê sienn¹. Uwagê na py³ek jako pierwszy
zwróci³ Elliotson. Na ostateczn¹ odpowied trzeba jednak
by³o poczekaæ do pocz¹tku XX wieku, kiedy to pojawi³a
siê nowa, dynamicznie rozwijaj¹ca siê dziedzina
medycyny - alergologia. W drugiej i trzeciej dekadzie
bie¿¹cego stulecia fakt istnienia alergii na py³ek rolin
wiatropylnych nie budzi³ ju¿ w¹tpliwoci wród lekarzy
Europy Zachodniej.

Pocz¹tki alergologii i palinologii w Polsce - lata 30.
W latach 1935-1936, zajmuj¹ce siê alergologi¹
kliniki w Strasburgu, Zurychu i Wiedniu odwiedzi³
krakowski lekarz. By³ to Mieczys³aw Obtu³owicz
(1902-1970), nestor polskiej alergologii, który
przeszczepi³ do Polski tê m³od¹ wówczas dziedzinê
medycyny [3]. Szczególnie ¿ywe zainteresowanie
wzbudzi³a u niego alergia w³anie na py³ek rolin, czego
Próby sformu³owania problemu od pocz¹tku XIX efektem by³o ukazanie siê w 1939 roku artyku³u
do pocz¹tku XX wieku
O nie¿ycie py³kowym w czasopimie Biologia
Historia zwi¹zków medycyny i palinologii siêga Lekarska [4]. W artykule tym, obok rozwa¿añ nad
XIX wieku, kiedy to Bostock [1], a nastêpnie Blackley chorobami wywo³ywanymi przez py³ek, zamieszczono
[2] wysunêli przypuszczenie, ¿e wdychanie bli¿ej tablice przedstawiaj¹ce czas i nasilenie kwitnienia traw
nieokrelonych wyziewów traw mo¿e byæ przyczyn¹ i zbó¿ oraz drzew w okolicach Krakowa. Tablice
zespo³u przykrych dolegliwoci dotycz¹cych g³ównie zestawiono na podstawie rêkopisu profesora
dróg oddechowych, ale równie¿ i innych narz¹dów. Dla Nowakowskiego z Uniwersytetu Jagielloñskiego. By³o
okrelenia tej choroby Bostock wprowadzi³ nazwê to zatem zastosowanie nie aeropalinologii lecz fenologii,
gor¹czka sienna, obecnie bardziej popularne s¹ czyli nauki zajmuj¹cej siê cyklicznymi przemianami
okrelenia alergia py³kowa, py³kowica lub maj¹ce w fizjologii rolin. Jednak¿e praca Obtu³owicza po raz
nieco wê¿sze znaczenie - katar sienny. O spo³ecznym pierwszy w historii zwraca uwagê polskich lekarzy na
znaczeniu choroby wiadczy fakt, ¿e chorzy na py³kowicê zjawisko pylenia jako potencjaln¹ przyczynê chorób,
jako pierwsi w historii medycyny tworzyli w ró¿nych mo¿na j¹ zatem uznaæ za opracowanie zapocz¹tkowuj¹ce
krajach grupy samopomocy, które w XIX wieku by³y nowy kierunek aeropalinologii w polskiej nauce. Co
zjawiskiem zupe³nie wyj¹tkowym. Z pocz¹tku nie by³o wiêcej, autor przedstawi³ równie¿ dane dotycz¹ce
jasne, jaki konkretnie czynnik oraz w jaki sposób wymiarów ziarn py³ku oraz jego transportu w atmosferze.
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Dowodzi to, ¿e Obtu³owicz ju¿ wówczas zdawa³ sobie
doskonale sprawê z tego, jak wielkie implikacje dla
alergologii ma wiedza aeropalinologiczna.

zmierzenie stê¿enia py³ku w powietrzu za pomoc¹ tej
metody nie jest mo¿liwe, z czego badacze doskonale
zdawali sobie sprawê.

Okres krakowski - lata 60.
Po przerwie przypadaj¹cej na II Wojnê wiatow¹
i trudny okres powojenny, do tematu powrócono
w Krakowie w latach 60. Bior¹c pod uwagê znaczne
podobieñstwo alergii py³kowej do alergii na spory
grzybów pleniowych, pomiary stê¿enia zarodników
grzybów w powietrzu przeprowadzi³a w Krakowie
i Rabce w roku 1960 Anna Weiss - asystentka
kierowanego przez profesora Obtu³owicza Oddzia³u
Alergologicznego Akademii Medycznej. Korzysta³a ona
przy tym z pomocy profesora Boles³awa Smyka
z krakowskiej Akademii Rolniczej [5]. Badania
przeprowadzone przez Weiss nale¿y uznaæ za pierwsze
w Polsce pomiary stê¿enia zarodników grzybów
pleniowych dla potrzeb medycznych. Zgodnie z relacj¹
Krystyny Obtu³owicz, od wczesnych lat 60.
(prawdopodobnie od roku 1963) dr Anna Weiss
z profesorem Boles³awem Smykiem i doktorem
Mieczys³awem Ciencia³¹ prowadzi³a na terenie Krakowa
i Szczawnicy obserwacje opadu py³ku rolin
wiatropylnych dla potrzeb alergologii. Wyniki tych badañ
nie zosta³y jednak opublikowane. mieræ Anny Weiss
w 1969 roku oraz Mieczys³awa Obtu³owicza w roku
nastêpnym na ca³¹ dekadê przerwa³a w Krakowie badania
nad medycznymi aspektami aeropalinologii.

Wprowadzanie metod wolumetrycznych do badañ
- lata 80.
Na lata 80. przypad³o zjawisko zastêpowania
wyrywkowych pomiarów trwaj¹cych jeden, maksymalnie
kilka sezonów obserwacjami ci¹g³ymi oraz stopniowego
wprowadzania metod wolumetrycznych. W Krakowie od
1982 roku prowadzone s¹ sta³e pomiary stê¿enia py³ku
rolin wiatropylnych przez interdyscyplinarny zespó³ pod
kierunkiem alergologa, Krystyny Obtu³owicz i botanika,
Kazimierza Szczepanka [10]. Zespó³ ten jako pierwszy
podj¹³ wspó³pracê z Europejsk¹ Sieci¹ Monitorowania
Aeroalergenów (European Aeroallergen Network,
EAN) [11]. W Rabce, z inicjatywy ówczesnego
dyrektora, profesora Jana Rudnika, w 1985 roku dwa
aparaty firmy Burkard zakupi³ Zespó³ Pediatryczny
Instytutu Grulicy i Chorób P³uc. Od roku 1987 pomiary
wolumetryczne w Rabce prowadzone s¹ regularnie
(Ryszard Kurzawa i Józef Gawe³). W 1988 roku pomiary
wolumetryczne zainicjowano w Krakowie (Krystyna
Obtu³owicz i Kazimierz Szczepanek) oraz w £odzi (Piotr
Rapiejko i Krzysztof Buczy³ko). W roku 1988 w £odzi
powsta³ Orodek Badania Alergenów rodowiskowych
(OBA) zorganizowany i prowadzony przez dr Piotra
Rapiejkê. OBA koordynowa³ z pocz¹tku pracê dwóch
punktów pomiarowych w £odzi i jednego w Piotrkowie
Trybunalskim. W roku 1989 Orodek zosta³ przeniesiony
do Warszawy, gdzie jednoczenie zapocz¹tkowano
pomiary wolumetryczne. W tym samym roku prasa, radio
i telewizja rozpoczê³y regularne publikowanie informacji
o stê¿eniach py³ku dla osób uczulonych.

Dalszy rozwój palinologii klinicznej w Polsce lata 70.
W latach 70. trud badañ aeropalinologicznych dla
potrzeb alergologii podjê³y inne orodki krajowe.
Kontynuacjê prac nad omawianymi zagadnieniami w tym
okresie zawdziêczamy lekarzom - laryngologom.
W Warszawie analizy aeropalinologiczne przeprowadzi³
w latach 1971-1972 Edward Zawisza, laryngolog [6].
W Bydgoszczy, w latach 1972-1974 badania
aeropalinologiczne prowadzi³ laryngolog Ryszard
Gniazdowski we wspó³pracy z botanikiem Franciszkiem
Klimasem. W swoich pracach Gniazdowski podkrela³
znaczenie w praktyce medycznej nie tylko obserwacji
aeropalinologicznych, lecz równie¿ fenologicznych, czym
nawi¹zywa³ do klasycznej pracy Obtu³owicza [7]. W roku
1977 w £odzi pomiary aeropalinologiczne dla potrzeb
alergologii prowadzi³ równie¿ laryngolog - Krzysztof
Buczy³ko, oraz Ma³gorzata Wnuk - biolog [8]. W Rabce
w latach 1977-1978 badania aeropalinologiczne dla
potrzeb pediatrów - alergologów prowadzili Eugeniusz
Ralski i Ewa Góra [9]. We wszystkich wymienionych
badaniach stosowano metody grawimetryczne, polegaj¹ce
na liczeniu ziarn py³ku opadaj¹cych pod wp³ywem si³y
ciê¿koci na szkie³ko mikroskopowe. Dok³adne

Okres rozkwitu - lata 90.
Na pocz¹tku lat 90., rosn¹ce zainteresowanie
palinologi¹ wród alergologów oraz organizacja coraz to
nowych punktów pomiarowych w Polsce zaowocowa³y
szybkim rozwojem sieci ogólnokrajowej. W ci¹gu kilku
lat dzia³ania, w ramach wspó³pracy Orodka Badania
Alergenów rodowiskowych z jednostkami naukowymi
w ró¿nych czêciach kraju zorganizowano oko³o 20
sta³ych lub sezonowych punktów pomiarowych [12].
Wa¿ne z medycznego punktu widzenia pomiary stê¿enia
py³ku rolin wiatropylnych i spor grzybów pleniowych
prowadzi ponadto ogólnokrajowa sieæ piêciu punktów
pomiarowych koordynowana przez Kazimierza
Szczepanka z Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz piêæ
dalszych, niezale¿nych punktów, zorganizowanych
przewa¿nie przez orodki alergologiczne, równie¿
komercyjne, co wydatnie wiadczy o znaczeniu
obserwacji aeropalinologicznych dla alergologii.
Informacje dla pacjentów i lekarzy rozpowszechniane s¹
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obecnie przez gazety, a tak¿e stacje radiowe i telewizyjne
o zasiêgu lokalnym i ogólnokrajowym. W latach 90.
dosz³o ponadto do dalszego zacienienia wspó³pracy
miêdzy lekarzami - alergologami a botanikami palinologami, a zainicjowane w tej dekadzie
interdyscyplinarne konferencje powiêcone problemom
z pogranicza medycyny i aeropalinologii ciesz¹ siê du¿ym
zainteresowaniem przedstawicieli obu dziedzin.
Dowodem tego jest statystyka z drugiego
miêdzynarodowego sympozjum Pollens and Pollinosis,
które odby³o siê w Lublinie w 1995 roku, a w którym
wziê³o udzia³ ponad 120 przyrodników i lekarzy.
Wyg³oszono wówczas 47 doniesieñ [13]. W Krakowie
corocznie odbywaj¹ siê robocze konferencje po wiêcone
aeropalinologii w ramach Krakowskich Dni Alergii.
Ka¿dego roku przybywaj¹ nowe orodki zajmuj¹ce siê
pomiarami stê¿enia py³ku dla potrzeb alergologii, a ich
aktywnoæ, liczba zaanga¿owanych naukowców oraz
publikacji wskazuj¹, ¿e bie¿¹ca dekada zas³uguje na
odrêbne opracowanie historyczno-bibliograficzne po jej
zakoñczeniu.
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Uwagi koñcowe
W czasie pisania niniejszego tekstu, obok róde³
pisanych opiera³em siê na informacjach udzielonych mi
przez badaczy, którzy brali bezporedni udzia³
w omawianych wydarzeniach. Poniewa¿ w miarê
oddalania siê tamtych czasów pamiêæ o pocz¹tkach
zastosowañ palinologii w polskiej alergologii ulega
zatarciu, mimo wszelkiej starannoci nie mogê niestety
wykluczyæ niecis³oci lub niekompletnoci w opisie
przedstawionych faktów. Dlatego bêdê bardzo wdziêczny
za wszelkie uwagi czytelników, jak równie¿ za kopie
materia³ów dokumentuj¹cych tamte wydarzenia. Zostan¹
one uwzglêdnione w dalszych opracowaniach na ten temat.
Podziêkowania
Sk³adam serdeczne podziêkowania za pomoc, której podczas
pisania niniejszego rysu historycznego udzieli³y mi nastêpuj¹ce
osoby (w kolejnoci alfabetycznej): prof. Krzysztof Buczy³ko,
dr Józef Gawe³, doc. Krystyna Obtu³owicz, dr Piotr Rapiejko,
prof. Boles³aw Smyk oraz prof. Edward Zawisza.
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Aeropalinology in the service of polish allergology a historical perspective
RADOS£AW PIEWAK
Summary
In 1999, the 60th anniversary of publishing the first paper devoted to pollinosis in the Polish medical press
is to be celebrated. The first scientist to undertake research regarding this problem in Poland was Mieczys³aw
Obtu³owicz in Kraków (Cracow) just before the outbreak of World War II. After the war, research on this
topic was resumed again in Kraków in the 1960s. In the next decade, studies by other researchers at
different locations in Poland were initiated. At present, palynology for the purposes of allergology is
developing very rapidly. In this paper, the history of developing aeropalynology for allergologic purposes
has been outlined from its beginning to the period of its rapid development in 1990s.

