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Wp³yw nara¿eñ rodowiskowych na czêstoæ alergii
kontaktowej u dzieci i m³odzie¿y
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Alergiê kontaktow¹ stwierdza siê u co drugiego dziecka z objawami przewlek³ego lub nawracaj¹cego wyprysku, a u co trzeciego alergiczne kontaktowe zapalenie
skóry jest ostatecznym rozpoznaniem. Haptenami najczêciej uczulaj¹cymi dzieci
s¹ substancje rozpowszechnione w rodowisku: metale, konserwanty, substancje
zapachowe, propolis i balsam peruwiañski. Zwraca uwagê narastaj¹ca czêstoæ
uczulenia na substancje zapachowe w m³odszej grupie wiekowej. Ograniczenie w
populacji dzieciêcej ekspozycji na konserwanty (tiomersal, Kathon CG) zaowocowa³o obni¿eniem czêstoci uczuleñ na te hapteny. Przytoczone obserwacje uzmys³awiaj¹, ¿e czêstoæ uczuleñ kontaktowych u dzieci odzwierciedla zmiany zachodz¹ce w ich rodowisku, a ograniczenie stosowania haptenów o silnych w³aciwociach uczulaj¹cych mo¿e stanowiæ efektywne narzêdzie profilaktyki alergii kontaktowej.
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The influence of environmental exposures on the frequency of contact
allergies in children and adolescents
Contact allergy is detected in every second child with the symptoms of chronic
or recurrent eczema, and in every third child the final diagnosis is allergic contact
dermatitis. Haptens responsible for majority of contact sensitizations in children
are substances ubiquitous in our environment, e.g. metals, preservatives, fragrances, propolis and balsam of Peru. Much concern is provoked by the higher
rates of sensitization to fragrances in younger children as compared to adolescents, which may be attributed to the higher exposure of infants and children to
fragrance products nowadays. On the other hand, a limitation of exposure to preservatives thimerosal and Kathon CG has resulted in decreased rates of sensitization
to these haptens. Altogether, these observations demonstrate that the rates of contact sensitizations in children reflect changes in their environment, and that limits
imposed on the use of haptens with strong sensitizing properties may be an effective tool in the prevention of contact allergy.

Alergia kontaktowa jest typem swoistej nadwra¿liwoci immunologicznej rozwijaj¹cym siê w mechanizmie typu komórkowego
(typ IV nadwra¿liwoci wed³ug Gella i Combsa, tzw. alergia typu
opónionego). Czynnikami uczulaj¹cymi s¹ substancje chemiczne o ma³ej masie cz¹steczkowej (hapteny), które indukuj¹ reakcjê nadwra¿liwoci poprzez bezporedni kontakt ze skór¹ [1-3].
Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry (ACD  Allergic Contact
Dermatitis) jest najczêstsz¹ kliniczn¹ postaci¹ alergii kontaktowej, jednak alergia kontaktowa mo¿e tak¿e objawiaæ siê jako alergiczne kontaktowe zapalenie luzówki jamy ustnej, nosa, oskrzeli, spojówek, pochwy, a nawet jako reakcje ogólnoustrojowe [4-8].
W diagnostyce alergicznego kontaktowego zapalenia skóry metod¹ z wyboru jest test p³atkowy- jest on zarówno testem przesiewowym jak i prób¹ prowokacyjn¹ na narz¹dzie docelowym [9].
Wed³ug najnowszych zaleceñ, u osób z podejrzeniem alergii kontaktowej testy p³atkowe wykonuje siê z Europejsk¹ Seri¹ Podstawow¹ zawieraj¹c¹ 28 substancji (hapteny lub mieszanki haptenów) [10], które w Polsce warto uzupe³niæ o propolis i pallad.
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W grupie m³odszych dzieci testy p³atkowe z 28 substancjami nie
zawsze s¹ mo¿liwe do wykonania ze wzglêdu na ma³¹ powierzchniê pleców. Roul i wsp. zaproponowali zmniejszony Standard
Europejski dla dzieci do 6 roku ¿ycia zwieraj¹cy 18 substancji [11].
ACD jest chorob¹ nabyt¹ i jej rozwój zale¿y od czasu i intensywnoci ekspozycji na hapteny, potencja³u dra¿ni¹cego i uczulaj¹cego haptenów, a tak¿e stanu czynnociowego bariery obronnej skóry zarówno fizycznej jak i immunologicznej. Ostatnio wzros³a liczba doniesieñ na temat ACD u dzieci. Mo¿e to byæ spowodowane zwiêkszeniem czêstoci jego wystêpowania lub wzrostem
wiadomoci alergologów, a tym samym liczby wykonywanych
testów p³atkowych u dzieci, a byæ mo¿e obiema tymi przyczynami. Identyfikacja odpowiedzialnego haptenu i unikanie z nim kontaktu zwiêksza skutecznoæ leczenia i mo¿e prowadziæ do ca³kowitego ust¹pienia objawów chorobowych. Natomiast ponawiana
ekspozycja na niezidentyfikowane hapteny mo¿e skutkowaæ przewlek³ymi, nawracaj¹cymi epizodami wyprysku, nierzadko o narastaj¹cym nasileniu.
Podobnie jak doroli, dzieci równie¿ uczulaj¹ siê na hapteny
obecne w ich otoczeniu. W tabeli I zestawiono najczêstsze substancje uczulaj¹ce w grupie dzieci europejskich z wypryskiem (na
podstawie metaanalizy przeprowadzonej przez piewaka 2002
roku), a tak¿e wyniki w³asnych badañ krakowskich dzieci z nawracaj¹cym i przewlek³ym wypryskiem w latach 2007-2009 [1215]. Najczêciej uczulaj¹cymi substancjami by³y: nikiel, kobalt,
chrom, mieszanka zapachowa , propolis, balsam peruwiañski,
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Tabela I
Najczêstsze substancje uczulaj¹ce dzieci i m³odzie¿ szkoln¹.
The most frequent substances sensitive for schoolchildren and adolescents.
Dzieci europejskie z w y pry skiem
piew ak 2002

Kathon CG

Dzieci krakow skie z w y pry skiem dane w ³asne 2007
7 lat

Nikiel

30,2%

25,9%

8,3%

11,6%

Tiom ersal

11,7%

37,6%

6,3%

7,1%

Chrom

6,8%

3,2%

3,1%

0,9%

M ieszanka zapachow a II

0%

Balsam peruw iañski

Tiom ersal

14%

M ieszanka zapachow a I

7,3%

Kathon CG

6,3%

Kobalt

13%

Chrom

12%

Alkohole w e³ny (lanoli)

2%

10,4%

Chrom

Balsam peruw iañski

M ieszanka zapachow a

12%

Chlorek am onow ortêciow y

Kalafonia

10%

Alkohole w e³ny (lanolina)

Balsam peruw iañski

11%

Kalafonia

2,1%

1,0%
0%

35
30

7 lat

p=0.007

25

16 lat

19,4%

Tiom ersal
Kobalt

7 lat

35,9%

19%

15%

Dzieci krakow skie w y pry skiem dane w ³asne 2008
Nikiel

Nikiel

Chlorek am onow o rtêciow y

16 lat

16 lat

25,0%
0%

0,9%

1,8%
0%

Propolis
Kobalt

16,5%

5,4%

9,7%

6,5%

M ieszanka zapachow a

16,8%

3,2%

Siarczan neom y cy ny

4,9%

0%

Feny lenodw uam ina

5,8%

2,2%

4,9%

1,1%

1,9%

1,1%

Rycina 1
Dodatnie wyniki testów p³atkowych u 208 badanych uczniów z
wypryskiem w 2007 r.
Positive results of patch tests in 208 examined pupils with eczema
in 2007.

20
15
10

p=0.012

5
0

Rycina 2
Alergia kontaktowa na substancje zapachowe (Mieszanka I i II) u 196 badanych uczniów z wypryskiem w latach 2008/2009.
Contact allergy to fragrance substances (Fragrance mix I i II) in 196 examined pupils with eczema in 2008/2009.

oraz konserwanty tiomersal i Kathon CG. G³ówne ród³a 16 substancji uczulaj¹cych u co najmniej 1% testowanych dzieci przedstawiono w tabeli II.
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Czynniki wp³ywaj¹ce na wzrost czêstoci alergii
kontaktowej na: nikiel, substancje zapachowe
(mieszanka zapachowa I, II, balsam peruwiañski)
i propolis
Nikiel, chrom i kobalt nadal pozostaj¹ g³ównymi haptenami
E. Czarnobilska i wsp.

Tabela II
Charakterystyka substancji najczêciej uczulaj¹cych dzieci i m³odzie¿ szkoln¹. Characteristics of the most frequent substances sensitive
for schoolchildren and adolescents.
Rodzaj haptenu
Nikiel
Kobalt
Chrom
M ieszanka
zapachow a I

M ieszanka
zapachow a II

G³ów ne ród³a haptenów

Pow szechny alergen obecny w w ielu stopach ¿elaza, pokry ciach galw aniczny ch m etali, kolczy kach, zegarkach, guzikach, suw akach, piercionkach,
narzêdziach, instrum entach, bateriach, czêciach m aszy n, u¿y w any ch roztw orach p³y nów obróbkow y ch (ch³odziw a), m onetach, barw nikach,
protezach denty sty czny ch, p³y tkach ortopedy czny ch, kluczach, no¿y czkach, brzy tw ach i m aszy nkach do golenia, opraw kach do okularów,
naczy niach kuchenny ch w pokarm ach: czekolada, orzechy, w arzy w a str¹czkow e, w ino, piw o, w oda itp.
Sk³adnik farb do szk³a i porcelany. Jako rodek przy spieszaj¹cy w y sy chanie farb. W stopach m etali(np. denty sty czny ch itp).

W cem encie, barw nikach teksty lny ch, produktach garbarskich, konserw antach drew na, stopach m etalurgiczny ch, zapa³kach, fotografii, galw anizacji,
rodkach anty korozy jny ch, ry tow nictw ie i litografii, ceram ice, przem y le sam ochodow y m , przem y le RTV, kopiarkach, tatua¿ach,
barw nikach cieni do pow iek, ocenie jakoci m leka, spaw aniu, pastach do pod³óg, pastach do butów, farbach, klejach, barw nikach, detergentach itp.
M ieszanka dziew iêciu substancji zapachow y ch obecny ch w perfum ow any ch w y robach
Now a m ieszanka ("koktajl") szeciu substancji zapachow y ch.

Balsam peruw iañski

Otrzy m y w any jest z drzew a M y roxolon pereiv era Substancja sm akow a dodaw ana do ty toniu, napojów, s³ody czy, ciast, w in, likierów, przy praw itp.
Utrw alacz i substancja zapachow a. W lekach m iejscow y ch, rodkach denty sty czny ch.

Tiom ersal

Konserw ant szczepionek, anty toksy n, anty genów do testów skórny ch, anty septy ków, kropli od oczu, p³y nów do soczew ek kontaktow y ch,
i kosm ety ków do oczu.

Alkohole w e³ny
(lanolina)

Form aldehy d

Kathon CG
Kalafonia

Neom y cy na
Parafeny lo- diam ina
(PPD)
Tiuram
Chlorek am onow ort
êciow y
Propolis Sy nonim y :
Kit pszczeli.

Ró¿ne ty py alkoholi (alifaty czne, steroidow e, triterpenoidow e) obecne w lanolinie. Jako baza m acii kosm ety ków
Reakcje krzy ¿ow e: Eucery na, w osk Lanette.

Jako rodek ci¹gaj¹cy, dezy nfekuj¹cy, konserw ant kosm ety ków, p³y nów obrabiarkow y ch, szam ponów itp. Tak¿e jako anty perspirant
w kosm ety kach, rodek przeciw pêkaniu plastikow y ch m ateria³ów denty sty czny ch, ham uj¹cy pocenie siê, w produkcji p³y t biurow y ch,
rodkach czy stoci, rodkach w y korzy sty w any ch w praniu chem iczny m , klejach, produkcji w e³ny m ineralnej, farbach i pow ³okach,
w przem y le papierniczy m , ¿y w icach fenolow y ch, papierach i p³y nach fotograficzny ch, lakierach, m ateria³ach drukarskich,
w leczeniu brodaw ek, balsam ow aniu, w naw ozach sztuczny ch, izolacjach, p³y tach w iórow y ch.

Konserw ant w olejach i p³y nach ch³odz¹cy ch, m y d³ach, em ulsjach lateksow y ch, przy produkcji papieru, w paliw ach odrzutow y ch, badaniu jakoci
m leka, radiografii, tuszach drukarskich, chusteczkach odw ie¿aj¹cy ch, detergentach, szam ponach, od¿y w kach do w ³osów, ¿elach do cia³a i w ³osów,
p³y nach do k¹pieli, krem ach i balsam ach do skóry, tuszach do rzês itp.
¯ó³ta ¿y w ica u¿y w ana do produkcji lakierów, tuszów drukarskich, papierów, topników do lutow ania, p³y nów obróbkow y ch (ch³odziw ), lepiszczy
i substancji klej¹cy ch, pow lekaj¹cy ch, w osków, kosm ety ków (tusze do rzês, ró¿, cienie do pow iek), leków m iejscow y ch, kalafonii do instrum entów
sm y czkow y ch, substancja u³atw iaj¹ca chw y tanie przy rz¹dów sportow y ch, zm y w acz olejku sosnow ego. Sk³adnik m ateria³ów denty sty czny ch u
¿y w any ch w protety ce (odciski zêbów ).

Neom y cy na jest anty bioty kiem skuteczny m w obec w iêkszoci bakterii pow oduj¹cy ch zaka¿enia skóry, oczu i ucha zew nêtrznego. Z pow odu
dzia³ania toksy cznego na nerki oraz ucho w ew nêtrzne, nie podaje siê jej doustnie, ani w sy tuacjach zw iêkszonej absorpcji do organizm u. Anty bioty k
o szerokim spektrum , w y korzy sty w any w krem ach, pudrach, m aciach, kroplach do oczu i uszu. Ponadto stosow any sy stem ow o w w etery narii
jako anty bioty k ogólny oraz czy nnik przy spieszaj¹cy w zrost m asy zw ierz¹t.
Pierw otny pó³produkt trw a³y ch farb do w ³osów i futer, Stosow ana jest tak¿e w w y w o³y w aczach fotograficzny ch, litografii, fotokopiow aniu, olejach,
sm arach, benzy nie oraz jako przeciw utleniacz/ przy spieszacz w przem y le gum ow y m i plastikow y m . Chlorow odorek parafeny lodw uam iny
u¿y w any jest jako odczy nnik w analizach krw i.
M ieszanka substancji dodaw any ch do gum y w celu zapobie¿enia jej degradacji i popraw y w ³aciw oci u¿y tkow y ch. Substancje z tej grupy
m og¹ by æ dodaw ane do takich produktów, jak rêkaw ice, kable, opony,elasty czne elem enty konstrukcy jne, uchw y ty. Niektóre tiuram y s¹ rów nie¿
stosow ane jako rodki anty korozy jne oraz im pregnaty ow adobójcze do nasion.
U¿y w any w krem ach jako m iejscow y rodek przeciw infekcy jny

¯y w iczna substancja pozy skiw ana z uli pszczelich. Zbierana przez pszczo³y z kw iatów topoli. Wy korzy sty w ana w bio-kosm ety kach, krem ach do
tw arzy, m aciach, balsam ach, roztw orach, lakierach, pastach do zêbów, p³y nach do p³ukania jam y ustnej, tabletkach, gum ach do ¿ucia itp. U
¿y w any tak¿e jako w osk do skrzy piec. Zaw iera aglikony flaw onoidow e, g³ów ny m alergenem jest 1,1-dim ety loalliloester kw asu kaw ow ego (LB-1),
czy li 1,1-dim ety loalliloester kw asu kofeinow ego.).Reakcje krzy ¿ow e: Balsam peruw iañski

kontaktowymi u dzieci [16,17,18]. Nikiel zawarty jest w wielu przedmiotach codziennego u¿ytku (tab.II) st¹d alergia na nikiel jest szeroko rozpowszechniona; ocenia siê, ¿e mo¿e ona dotyczyæ 65
mln obywateli Unii Europejskiej, w tym 54 mln kobiet i 11 mln
mê¿czyzn [3]. Doceniaj¹c wagê tego problemu, w 1994 roku Komisja Europejska wprowadzi³a przepisy ograniczaj¹ce zawartoæ
niklu w przedmiotach nara¿onych na ci¹g³y kontakt ze skór¹ do
0,5 µg/cm2 na tydzieñ. W 2004 roku w zwi¹zku z rosn¹c¹ popularnoci¹ kolczykowania cia³a zmodyfikowano to rozporz¹dzenie
 ograniczaj¹c zawartoæ niklu do 0,2 µg/cm2 na tydzieñ (tzw.
Dyrektywa Niklowa) [9,19,20]. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e niezale¿nie od kraju, wieku badanej populacji, mimo unijnych ograniczeñ zawartoci niklu w przedmiotach codziennego u¿ytku pozostaje on nadal g³ównym haptenem kontaktowym. Nikiel jest zdecydowanie najczêciej uczulaj¹cym haptenem we wszystkich
grupach wiekowych [2-4,21]. Typowo nadwra¿liwoæ na nikiel
objawia siê wypryskiem p³atków ma³¿owiny usznej albo w okolicy
oko³opêpkowej (s¹ to obszary ekspozycji na nikiel zawarty w bi¿uterii, zatrzaskach lub sprz¹czkach pasków). Zmiany skóry twaAlergologia  Immunologia 2010 tom 7 numer 1-2

rzy mog¹ byæ wywo³ane niklowanymi elementami telefonów komórkowych [22]. W naszych badaniach w 2007 roku u dzieci z
wypryskiem, alergiê kontaktow¹ na nikiel stwierdzono u 30% 7latków, a w latach 2008/2009 wystêpowa³a ona u 35,9% 7-latków.
Natomiast u nastolatków z wypryskiem w 2007 roku nikiel uczula³
26% 16-latków, a w latach 2008/2009 alergiê kontaktow¹ na nikiel stwierdzono u 19,4%. W grupie m³odzie¿y (16 lat) alergia
kontaktowa na nikiel wystêpowa³a znamiennie czêciej u dziewcz¹t ni¿ u ch³opców (p=0,013) [14,15,23]. Czêstsze wystêpowanie alergii na nikiel u kobiet mo¿e byæ zwi¹zane z powszechn¹
praktyk¹ zak³adania kolczyków u dziewczynek [2,24-26]. Potwierdzaj¹ to równie¿ w³asne badania: najwy¿sz¹ czêstoæ uczuleñ na
nikiel (31,8%) obserwowalimy u dziewcz¹t 16-letnich, czyli w
grupie o najwy¿szym odsetku osób nosz¹cych kolczyki (tabela
III). Zaskakuj¹cym wynikiem naszych analiz by³o stwierdzenie
znamiennie czêstszej alergii na nikiel u ch³opców 7-letnich w porównaniu do ch³opców 16-letnich [14,23]. Podobne obserwacje
przedstawi³a Vigan [27]. Trudno jest wyt³umaczyæ przyczynê tej
ró¿nicy, poniewa¿ nikiel jest wszechobecny w rodowisku od stu21

Tabela III
Odsetek dzieci z kolczykami w grupie badanej z wypryskiem.
Percentage of children with piercings in a group examined with
eczema.
Grupa
Dziew czêta 7 lat
Ch³opcy 7 lat

Dziew czêta 16 lat
Ch³opcy 16 lat

% dzieci
z kolczy kam i
42,6%
0%

64,8%
4,2%

Wiek za³o¿enia kolczy ków w latach
Rozk³ad
0,5-7
-

1-16
-

M ediana
3
-

7

15

Rycina 3
Alergia kontaktowa na balsam peruwiañski u 196 badanych
uczniów z wypryskiem w latach 2008/2009.
Contact allergy to Balsam of Peru in 196 examined pupils with
eczema in 2008/2009.

lecia, a dzieci maj¹ z nim do czynienia od pierwszych dni ¿ycia.
Byæ mo¿e zjawisko to odzwierciedla generaln¹ tendencjê do narastania czêstoci alergii wród dzieci.
Substancje zapachowe (Mieszanka zapachowa I, II,
Balsam peruwiañski)
Substancje zapachowe s¹ grup¹ haptenów, których unikanie
jest szczególnie trudne. S¹ obecne w produktach kosmetycznych
takich jak balsamy, fluidy, filtry s³oneczne, ale tak¿e ubrankach,
zabawkach, ksi¹¿kach, rodkach pior¹cych, papierze toaletowym
i chusteczkach higienicznych oraz wielu innych produktach codziennego u¿ytku. Dzieci mog¹ ponadto uczulaæ siê na perfumy
osób bliskich, co wiêcej, w Internecie promowane s¹ specjalne
kosmetyki i perfumy dla dzieci. W zwi¹zku z masow¹ ekspozycj¹,
alergia na substancje zapachowe u dzieci jest powszechna. Podobnie jak u doros³ych, wyprysk kontaktowy na substancje zapachowe czêsto objawia siê na twarzy, karku, w do³ach pachowych,
mo¿e równie¿ ulec uogólnieniu z zajêciem rozleg³ych obszarów
cia³a [28]. Alergiê kontaktow¹ na substancje zapachowe mo¿emy wykryæ za pomoc¹ testów p³atkowych z Europejsk¹ Seri¹
Podstawow¹, która wród 28 substancji testowych zawiera równie¿ Mieszankê zapachow¹ I, Mieszankê zapachow¹ II i Balsam
peruwiañski. W sk³ad Mieszanki zapachowej I wchodzi 9 haptenów: alkohol cynamonowy, aldehyd cynamonowy, hydroksycytronellal, aldehyd amylowocynamonowy, geraniol, eugenol, izoeugenol, absolut mchu dêbowego, oraz emulgator seskwioleinian
sorbitanu. W odpowiedzi na wzrost czêstoci uczuleñ na substancje zapachowe, w 2008 roku do Europejskiej Serii Podstawowej dodana zosta³a Mieszanka zapachowa II, w sk³ad której wchodzi 6 haptenów: cytronelol, cytral, kumaryna, lyral, farnesol, aldehyd alfa-heksylocynamonowy. Alarmuj¹cym wynikiem naszych
badañ (z 2007 roku) by³o wykazanie znamiennie czêstszej alergii
kontaktowej na substancje zapachowe (Mieszanka zapachowa I)
u dzieci 7-letnich w porównaniu do uczniów 16-letnich (rycina1)
[14,23]. Te wyniki potwierdzi³y siê w naszych kolejnych badaniach
dzieci z wypryskiem z lat 2008-2009, które tym razem obejmowa³y równie¿ Mieszankê zapachow¹ II (rycina 2) [15].
W badaniach przesiewowych uczulenia na substancje zapachowe stosuje siê równie¿ Balsam peruwiañski, ze wzglêdu
na jego powszechne stosowanie i wywo³ywanie odczynów krzy¿owych z innymi substancjami zapachowymi [28]. Balsam peru22

Tabela IV
Immunizacje z u¿yciem szczepionek konserwowanych
tiomersalem, którymi byli zaszczepieni badani uczniowie.
Immunization with use of vaccinations preserved with thimerosal
which examined children were vaccinated with.
Rodzaj szczepionki

Uczniow ie w w ieku 7 lat

Uczniow ie w w ieku 16 lat

DT

-

1 inj. w 6 r.¿.

D TP
DT

4 inj. do 2 r.¿.
-

D - Diphteria, T - Tetanus, P - Pertussis

4 inj. do 2 r.¿.

1 inj. w 13-14 r.¿.

wiañski to tak¿e jeden z najczêstszych haptenów powoduj¹cych
izolowany wyprysk r¹k. Oprócz produktów kosmetycznych, balsam peruwiañski lub zwi¹zki chemiczne wywo³uj¹ce odczyny krzy¿owe s¹ stosowane w pastach do zêbów i p³ynach do p³ukania
jamy ustnej, co mo¿e powodowaæ alergiczne zapalenie jamy ustnej lub zapalenie czerwieni wargowej. Balsam peruwiañski jest
tak¿e jednym z ulubionych przez chirurgów leków na trudno goj¹ce siê rany i owrzodzeñ. Jest on ponadto sk³adnikiem aromatyzowanych napojów alkoholowych i bezalkoholowych, sosów balsamicznych, a tak¿e produktów ciastkarskich i dodatków smakowych o zapachu cynamonu, wanilii, godzików czy curry. W naszych badaniach z 2007 roku alergia na balsam peruwiañski u
badanych uczniów z wypryskiem czêciej wystêpowa³a u 7-latków (3,1%) w porównaniu do 16-latków (0,9%). Kontynuacja tych
samych badañ w latach 2008-2009 potwierdzi³a znaczenie alergii
na balsam peruwiañski u 7-latków (4,9%) i 16-latków (1,1%) (rycina 3) [14,15,23].
Jak wynika z powy¿szych analiz, alergia na substancje zapachowe (mieszanki zapachowe I, II, balsam peruwiañski) narasta i
jest wy¿sza u dzieci (7-latki) w porównaniu do m³odzie¿y (16-lat).
Mo¿e to odzwierciedlaæ rosn¹ce nara¿enie dzieci na perfumowane
produkty (ksi¹¿eczki, zabawki, kosmetyki dla dzieci itd.) i potwierdza potrzebê testowania dzieci z substancjami zapachowymi.
Propolis (kit pszczeli)
Jest to ¿ywiczna substancja pozyskiwana z uli pszczelich.
Wykorzystywana w bio-kosmetykach, kremach do twarzy, maciach, balsamach, roztworach, lakierach, pastach do zêbów, p³ynach do p³ukania jamy ustnej, tabletkach, gumach do ¿ucia itp.
U¿ywany tak¿e jako wosk do skrzypiec. W naszych badaniach
wykazalimy w latach 2008-2009 wysoki odsetek alergii na propolis, który by³ drugim po niklu haptenem uczulaj¹cym dzieci. Mo¿e
to wynikaæ z potencja³u uczulaj¹cego, ale tak¿e z powszechnej
ekspozycji na propolis. Na fali szerz¹cej siê sterydofobii, kremy i
maci z propolisem s¹ chêtnie stosowane u dzieci jako preparaty
naturalne i bez sterydów. Rodzice czêsto wybieraj¹ propolis jako
maæ pielêgnacyjn¹, jak równie¿ w leczeniu zmian skórnych w
tym dermatoz zapalnych, co sprzyja rozwojowi alergii na tê substancjê. Preparaty propolisowe mo¿na kupiæ bez recepty
w aptekach oraz sklepach zielarskich, st¹d s¹ one czêsto stosowane przez d³ugi czas i tym sposobem mo¿e dochodziæ do wtórnej alergizacji tym haptenem. W grupie badanych uczniów z nawracaj¹cym/przewlek³ym wypryskiem dodatni test p³atkowy z propolisem mia³o 16,5%7-latków i 5,4% 16-latków [15]. We wczeniejszych badaniach dodatni test z propolisem obserwowalimy
u 15% doros³ych pacjentów [29]. Te wyniki sugeruj¹, ¿e propolis
jest w naszym kraju czêsto uczulaj¹cym haptenem i powinien byæ
w³¹czony do rutynowego testowania.
Czynniki wp³ywaj¹ce na wygasanie alergii
kontaktowej na tiomersal, Kathon CG
Tiomersal jest zawieraj¹cym rtêæ rodkiem konserwuj¹cym
dodawanym niegdy do wielu produktów, w tym kosmetyków i
leków. Do ekspozycji na ten hapten dochodzi³o podczas stosowania kropli do oczu, p³ynów do soczewek kontaktowych, rodków dezynfekuj¹cych i kosmetyków. St¹d te¿ reakcj¹ bywa czêsto wyprysk powiek. Jak wiadomo, tiomersal jest równie¿ jednym
z g³ównych konserwantów szczepionek. W naszych badaniach,
u 7-latków alergia kontaktowa na tiomersal wystêpowa³a znamiennie rzadziej ni¿ u 16-latków (p=0,007) (rycina1). W wielu praE. Czarnobilska i wsp.

cach autorzy podkrelaj¹, ¿e przyczyn¹ alergizacji m³odzie¿y tym
haptenem by³y obowi¹zuj¹ce szczepienia ochronne [30,31]. To
potwierdza równie¿ nasza analiza, z której wynika, ¿e badane
przez nas 16-latki otrzyma³y 6 szczepionek konserwowanych tiomersalem, a ostatnia immunizacja t¹ szczepionk¹ mia³a miejsce
2-3 lata przed badaniem. Natomiast 7-latki otrzyma³y 4 szczepionki, w tym ostatni¹ na 5 lat przed naszym badaniem. Nowe,
acelularne szczepionki DTPa (Infanrix, Tripacel, Pentaxim), którymi w 6 r.¿. zostali zaszczepieni 7-latkowie nie zawieraj¹ tiomersalu (tabela IV) [14,23]. Poniewa¿ ch³opcy i dziewczêta otrzymuj¹ tê sam¹ iloæ szczepieñ z zawartoci¹ tiomersalu, ta droga
immunizacji nie wyjania zaobserwowanego przez nas czêstszego wystêpowania alergii na ten konserwant u dziewcz¹t 16-letnich (27,3%) w porównaniu do dziewczynek 7-letnich (11,1%),
przy braku takich ró¿nic pomiêdzy ch³opcami. Byæ mo¿e za ró¿nicê w czêstoci uczuleñ odpowiada stosowanie przez nastolatki
kosmetyków i p³ynów do higieny intymnej konserwowanych tiomersalem. Wielu autorów podkrela, ¿e zdecydowana wiêkszoæ
odczynów na tiomersal nie jest istotna klinicznie, co mo¿e wynikaæ z odmiennej drogi ekspozycji na hapten (injekcja domiêniowa). Dlatego obecnoæ dodatniego testu p³atkowego z tiomersalem nie stanowi przeciwwskazania podawania szczepionek konserwowanych tiomersalem [32,33]. W zwi¹zku ze znikom¹ istotnoci¹ kliniczn¹ alergii kontaktowej na tiomersal, substancja ta
nie zosta³a w³¹czona do Europejskiej Serii Podstawowej [10].
Mniejsza czêstoæ uczuleñ na tiomersal u 7-letnich dzieci mo¿e
wynikaæ z wycofywania tego konserwantu ze szczepionek, co
ogranicza ryzyko alergizacji na ten hapten.
Jak wynika z przeprowadzonej przez piewaka metaanalizy
badañ z lat 1980-2001, Kathon CG (MCI/MI, metylochloroizotiazolinon/metyloizotiazolinon) by³ substancj¹ najczêciej uczulaj¹c¹ europejskie dzieci z wypryskiem (21%). Jednak w roku 2007
dodatnie odczyny na Kathon CG stwierdzilimy u zaledwie 3%
testowanych dzieci z wypryskiem (tabela IV, rycina 1) [1]. Ta znaczna ró¿nica mo¿e wynikaæ z faktu, ¿e w ostatnich latach konserwant ten zosta³ wycofany z kosmetyków, co znacz¹co ograniczy³o ekspozycjê na te hapteny. Przypuszczenie to potwierdzaj¹ obserwacje w³oskich dzieci z wypryskiem kontaktowym przebadanych w latach 1995-2001 przez Seidenari i wsp.: w grupie tej na
Kathon CG uczulonych by³o 4,2% badanych, co stanowi wartoæ
zbli¿on¹ do naszych wyników [34]. Malej¹ca czêstoæ uczuleñ na
Kathon CG spowodowa³a, ¿e w badaniach z ostatnich 2 lat w
ogóle nie brano go pod uwagê [16-18].
Wnioski
1. Czêstoæ uczuleñ kontaktowych u dzieci odzwierciedla
zmiany zachodz¹ce w ich rodowisku.
2. Alergiê kontaktow¹ u dzieci najczêciej wywo³uj¹ substancje powszechnie wystêpuj¹ce w rodowisku. Haptenami najczêciej uczulaj¹cymi dzieci s¹ metale (zw³aszcza nikiel), konserwanty (tiomersal), substancje zapachowe, propolis i balsam peruwiañski.
3. Narastanie czêstoci alergii kontaktowej na substancje zapachowe w m³odszej grupie wiekowej wydaje siê odzwierciedlaæ
narastaj¹ce nara¿enie dzieci z ró¿nych, niekiedy ukrytych róde³.
4. Zmniejszenie czêstoci alergii kontaktowej na wycofywane
konserwanty tiomersal i Kathon CG zdaje siê potwierdzaæ, ¿e
ograniczenie ekspozycji rodowiskowej na hapteny o stwierdzonym potencjale uczulaj¹cym, mo¿e byæ efektywnym narzêdziem
profilaktyki alergii kontaktowej.
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