
Alergia na grzyby pleśniowe: diagnostyka i leczenie 11

Mould allergy: diagnosis and treatment
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Fungi from human environment or inhabitants may cause many re-

actions. Fungal antigens may cause allergic diseases – allergic si-

nusitis and bronchial asthma, also they can get worse their course

(these allergic diseases). The estimated rate of fungi induced aller-

gies in all allergic diseases is 5%-20%, depending on climate, the

patients’ age, living conditions and the applied diagnostic methods.

Mould allergy is more frequent with children and teenagers than with

adults. Mould allergy is prevalent in children’s asthma (10%-38%).

Hypersensitivity to fungi is accompanied frequently by allergies to

plant pollens and house dust mites. Fungi may also cause IgE inde-

pendent allergic reactions worse course of asthma: bronchopulmo-

nary aspergillosis (ABPA), allergic fungal sinusitis (AFS). Mycosis

inducing fungi usually do not cause allergies. Exceptions are Asper-

gillus, Candida, Trichophyton that may cause both mycotic infec-

tions and allergic reactions, separately of simultaneously, especially

in allergic patients.

The article gives the diagnostic considerations and principles of the-

rapy in mould allergy.
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Grzyby bytujące w otoczeniu człowieka, jak i w jego organizmie, mogą

wywoływać różne reakcje immunologiczne. Antygeny grzybów mogą

stymulować wytwarzanie specyficznych IgE u osób atopowych, co

klinicznie przejawia się pojawieniem lub pogorszeniem przebiegu

klinicznego kataru alergicznego lub astmy oskrzelowej. W zależno-

ści od wieku badanej grupy, warunków klimatycznych oraz użytej

metody diagnostycznej, alergia na grzyby występuje u 5%-20% osób

atopowych, natomiast aż u 10%-38% dzieci chorych na astmę oskrze-

lową. Z tego powodu uczulenie na grzyby jest trzecim w kolejności

uczuleniem w astmie dziecięcej po roztoczach i pyłkach. Astma z

wiodącym uczuleniem na grzyby jest nazywana astmą pleśniową i

dotyczy głównie dzieci i młodych dorosłych.

Grzyby mogą wywoływać reakcje alergiczne IgE-niezależne, pogar-

szające przebieg i rokowanie astmy: ABPA (allergic broncho-pulmo-

nary aspergillosis – aspergiloza oskrzelowo-plucna) lub AFS (aller-

gic fungal sinusitis – grzybicze alergiczne zapalenie zatok). Grzyby

inwazyjne z reguły nie wywołują reakcji alergicznych. Wyjątkiem jest

Aspergillus, Candida, Trichophyton, które w organizmie atopowym

mogą być przyczyną grzybicy i równocześnie stymulować powsta-

wanie alergii lub ją nasilać. W artykule omówiono zasady diagnosty-

ki alergologicznej przy podejrzeniu alergii na grzyby oraz zasady

leczenia.
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Grzyby są wszechobecne w otoczeniu człowieka.
Grzyby właściwe, tzw. makrofungi można wykryć nieuzbro-
jonym okiem. Natomiast mikrofungi, czyli tzw. mikrogrzyby
wymagają już diagnostyki laboratoryjnej i tylko czasami mo-
żemy zauważyć ich kolonie jako „nalot pleśni” czy jako paso-
żyty roślin. W przypadku pleśni pasożytujących w domach,
wygląd grzybni może sugerować rodzaj grzyba: kolorowe
naloty (żółte, rude, czerwone, zielone): Aspergillus, brunat-
ne: Cladosporium, czarne i szare: Aspergillus niger, Alterna-
ria, Rhizopus i Mucor. Grzybnia stroczka domowego (Serpu-
la lacrymans = Merulius) pasożytującego na elementach
drewnianych ma charakterystyczny żółto-białawy kolor, a brą-
zowo-żółte owocniki pokryte są kroplami wody (stąd łaciń-
ska nazwa) [6, 15].

WYKRYWANIE GRZYBÓW

Znacznie trudniejsze jest wykrycie obecności komórek czy
zarodników grzybów pleśniowych w otoczeniu człowieka czy
w jego organizmie ze względu na niedoskonałość dotych-
czasowych metod diagnostycznych [6, 7, 8, 16, 20, 32]:
� Wyłapywanie zarodników grzybów uwalnianych do at-

mosfery w filtrach mechanicznych (typu Hirsta-Burkar-
da, Andersena, Reutera), a następnie różnicowanie mi-
kroskopowe. Jest to metoda jedynie orientacyjna, ponie-
waż nie można nią wykryć zarodników o wielkości poni-

żej 5 �m np. Aspergillus, Penicyllium, podstawczaki.
Ponadto pomiar liczby zarodników grzybów w powietrzu
dotyczy praktycznie tylko miejsca pomiaru, stąd wnio-
skowanie o ich stężeniu w całym regionie jest mało pre-
cyzyjne.

� Diagnostyka grzybów za pomocą oceny morfologii hodowli
ich zarodników wyłapywanych z otoczenia przez probie-
rze lub posiewów wydzielin czy biopsji organów ludzkich.
Badaniem mikroskopowym można rozróżnić większość ro-
dzajów grzybów za wyjątkiem sporobolomycetes (duże
podobieństwo zarodników). Dodatkowym badaniem może
być wówczas oznaczenie ich enzymów uwalnianych do
podłoża hodowlanego. Nie wykrywa się tymi metodami
zarodników martwych lub w stanie spoczynku (np. zarod-
ników Aspergillus).

� Szybką metodą wykrywania obecności grzyba w organi-
zmie ludzkim i w otoczeniu są badania serologiczne. Me-
tody serologiczne obejmują wykrywanie przeciwciał, kom-
pleksów immunologicznych oraz antygenów grzyba i są
używane w diagnostyce grzybic. Wadą jest możliwość uzy-
skania wyników fałszywie ujemnych, stąd wymagają za-
zwyczaj uzupełnienia oceny mikroskopowej preparatów
histopatologicznych i hodowli. Mykotoksyny pleśni domo-
wych mogą być oznaczane metodą ELISA i służyć do
oceny skażenia grzybem „chorych budynków”.

� Technika PCR (polymerase chain reaction) jest wysoce
czuła i specyficzna do wykrywania obecności grzyba w
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organizmie jak i w otoczeniu, jednak koszt badania wy-
klucza tymczasem jego powszechne zastosowanie.

� Oznaczanie polisacharydów grzyba (EPS), wydzielanych
przez rosnący grzyb do podłoża jest półilościową metodą
pozwalającą rozpoznać gatunek grzyba głównie w pro-
duktach spożywczych i pomieszczeniach.

UKŁAD GRZYB-CZŁOWIEK: MOŻLIWE INTERAKCJE

Nasz układ odpornościowy wykształcił wiele sposobów re-
agowania na kontakt z grzybem. Relacje pomiędzy króle-
stwem grzybów a organizmem ludzkim mogą mieć różno-
rodne scenariusze [8, 10]:
� eliminacja grzyba (zarodników czy strzępek) wskutek dzia-

łania mechanizmów obrony nieswoistej lub swoistej,
� reakcje nadwrażliwości: zależne od IgE, toksyczne (za-

leżne od IgG) i typu komórkowego,
� tolerancja obecności komórek grzyba, który tylko w sprzy-

jających okolicznościach może wywoływać grzybice i/lub
reakcje alergiczne (mała inwazyjność i/lub immunogen-
ność grzyba, sporadyczny z nim kontakt lub mała ilość
zarodników grzyba),

� inwazja grzybów: grzybice u osób z prawidłową odporno-
ścią (grzyby wirulentne) i upośledzoną (grzyby saprofi-
tyczne i wirulentne),

� reakcje z podrażnienia (głównie na toksyny grzybicze).
O rodzaju relacji grzyba z organizmem ludzkim decydują

zarówno mechanizmy nieswoiste (układ dopełniacza, defen-
zyny, neutrofile, makrofagi), jak i swoiste (komórki APC + lim-
focyty) [10]. Poniżej omówiono sytuacje, które mają znacze-
nie w praktyce alergologicznej.

NADWRAŻLIWOŚĆ NA ALERGENY GRZYBÓW

Grzyby posiadają wiele antygenów, które mogą stymulować
reakcje nadwrażliwości: część z nich występuje wewnątrz-
komórkowo, część jest wydzielana do podłoża. Najlepiej pod
tym względem przebadane są rodzaje Alternaria, Cladospo-
rium, Candida i Aspergillus [13, 15,17,22]. Odkrywane są
dopiero antygeny kolejnych grzybów i badana jest ich immu-
nogenność. Z tego powodu diagnostyka nadwrażliwości na
grzyby jest trudna.

Nadwrażliwość na antygeny grzybów może prowadzić do
różnorodnych obrazów chorobowych [5,10, 17,19, 22]. Wy-
różnia się tu:
� alergię zależną od IgE: nieżyt nosa, astmę oskrzelową,

pokrzywkę, część atopowego zapalenia skóry (azs),
� alergię zależną od IgE i IgG: aspergillozę oskrzelowo –

płucną (ABPA), alergiczny grzybiczy nieżyt zatok (AFS),
pokrzywki,

� alergię zależną od IgG: alergiczne zapalenie pęcherzy-
ków płucnych,

� alergię zależną od uczulonych komórek: azs, ABPA, wy-
prysk.

ROZPOZNAWANIE ALERGII NA PLEŚNIE

W przypadku podejrzenia alergii na grzyby zależnej od IgE
zaleca się następujący schemat postępowania:

Wywiad
Uzyskiwane dane chorobowe mogą sugerować uczulenie na
grzyby, a w tym: nasilanie się objawów istniejącej choroby
alergicznej (astmy, nieżytu nosa, atopowego zapalenia skó-
ry) lub pojawienie się objawów pseudogrypowych – znuże-
nia, chrypki, stanów depresyjnych w następujących sytu-
acjach:
� po kuracjach antybiotykami, jeśli jednocześnie nie był

podany systemowy lek p/grzybiczy,

� w trakcie infekcji grzybiczych pochwy, paznokci, zatok,
oskrzeli czy skóry,

� po zjedzeniu pokarmów zawierających alergeny grzybów:
szampana, piwa, domowych win, ketchupu, sosu sojowe-
go, serów z niebieską pleśnią (typu Roquefort), świeżego
ciasta drożdżowego, większej ilości wędzonych „przemy-
słowo” wędlin, winogron, pleśniejących owoców, jarzyn czy
pieczywa oraz długo przechowywanych w chłodniach wa-
rzyw i owoców,

� po pracach w ogrodzie (koszenie trawy!!!, grabienie liści,
zbieranie owoców i jarzyn, kompostowanie itp.), na fer-
mach zwierzęcych, grzybobraniu, pobycie w sezonowych
domkach, namiotach, piwnicach,

� po burzy, w okresach ciepłej i wilgotnej jesieni,
� przebywanie w pomieszczeniach zagrzybionych, zatę-

chłych, z wieloletnim kurzem lub/i wadliwą klimatyzacją,
szczególnie w tropiku,

� pobyt w okolicach podmokłych, nad nizinnymi jeziorami i w
krajach o wysokiej wilgotności (Anglia, Belgia, Holandia),

� w trakcie remontów, szczególnie polegających na wymia-
nie tapet, wykładzin czy zmianie poszycia dachu,

� po pobycie na pływalniach, szczególnie w „wodnych ra-
jach” z naturalną roślinnością [6].

Testy skórne
Testy skórne z wystandaryzowanymi ekstraktami poszcze-
gólnych grzybów mogą mieć istotne znaczenie. Należy uni-
kać mieszanek różnych rodzajów grzybów, ponieważ mogą
dawać fałszywie ujemne wyniki. Nie można natomiast pomi-
jać roli najczęściej uczulających grzybów i wywoływanych
przez nie obrazów chorobowych.
� Alternaria i Cladosporium są najczęściej odpowiedzialne

za alergię wziewną (oculorhinitis, mould asthma) – Alter-
naria głównie w klimacie śródziemnomorskim oraz połu-
dniu Polski, a Cladosporium – w rejonie Bałtyku i Morza
Północnego. Alternaria w warunkach polskich jest najczę-
ściej odpowiedzialna za monowalentne uczulenie, ale
najczęściej kojarzy się z uczuleniem na pyłki traw [8, 12,
20, 23, 24, 25]. Niektórzy badacze uważają, że dodatni
test skórny z Alternarią u dzieci jest czynnikiem ryzyka
astmy oskrzelowej o ciężkim przebiegu i nadreaktywno-
ści oskrzeli [7, 11, 13, 25, 28, 31, 34].

� Fusarium – alergia na ten grzyb jest typowa dla cieplej-
szego klimatu, ale od epoki pomieszczeń klimatyzowa-
nych i kąpielisk typu „raje wodne”, które kolonizuje, na-
biera znaczenia międzynarodowego [6, 8].

� Drożdże – Candida, Rodotorula i Malassezia furfur – nasila-
ją przebieg atopowego zapalenia skóry, zarówno na drodze
zależnej od IgE, jak i jako superantygeny bytując w skórze
osób chorych [21]. Infekcje drożdżakami pacjentów z jaką-
kolwiek chorobą alergiczną często powodują jej zaostrze-
nie. Mogą być też przyczyną polipów nosa [3, 4, 5, 6].

� Aspergillus jest grzybem o wyjątkowej aktywności immu-
nogennej. Jego toksyny aktywnie ingerują w układ odpor-
nościowy człowieka, powodując osłabienie zarówno od-
porności nieswoistej, jak i aktywności limfocytów T [8, 17,
20, 22, 27]. Aspergillus jest po Alternarii najczęściej uczu-
lającym grzybem i jest odpowiedzialny za ciężki przebieg
alergicznego nieżytu nosa i astmy oskrzelowej. Wg ba-
dań Kauffmana, Ozanguc i własnych najczęściej alergi-
zuje dorosłe osoby atopowe ze skłonnością do infekcji dróg
oddechowych [7].

� Penicillium – wraz z kropidlakiem jest głównym grzybem
domowym. Ich stężenia wzrastają w czasie remontów,
porządkowania spichrzy, piwnic. Wtedy może powodować
zaostrzenia alergii dróg oddechowych i reakcje toksycz-
ne. Jest pleśnią pieczywa i owoców [6, 8, 29].

� Trichophyton jest dermatofitem, czynnikiem sprawczym
grzybic skóry i paznokci. Sugeruje się rolę tego dematofi-
ta w astmie wieku późnego, astmie pedikiurzystek i w
polipach eozynofilowych nosa [30, 35], chociaż inni temu
zaprzeczają [14].
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Oznaczanie swoistych IgE
W przypadku niezgodności wywiadu i testów skórnych dia-
gnostykę pogłębia się określając stężenie alergenowo swo-
istych IgE (sIgE). Należy podkreślić, że stężenia sIgE w su-
rowicy wyższe niż I klasa mają znaczenie diagnostyczne.
Częściej wynik testu skórnego koreluje z obrazem klinicz-
nym niż stężenie sIgE, co prawdopodobnie wynika z gorszej
standaryzacji odczynników do oznaczania sIgE w chwili obec-
nej [6, 8, 12, 13, 26, 28].

W alergologii oznaczenie swoistych przeciwciał przeciw-
ko alergenom uczulających grzybów ma istotne znaczenie w
momencie podejmowania decyzji o ewentualnej immunote-
rapii swoistej.

Próby prowokacyjne
Próby prowokacyjne – dospojówkowe i donosowe mają za-
stosowanie w przypadkach podejrzenia alergii na grzyby ple-
śniowe na podstawie wywiadu i braku zgodności z testami
skórnymi i/lub sIgE. Są to metody mało popularne w prakty-
ce alergologicznej. Ich czułość i specyficzność są wykorzy-
stywane w badaniach naukowych i ocenach skuteczności
immunoterapii.

Nadwrażliwość niezależna od IgE
Nadwrażliwość niezależna od IgE w przypadku alergii na grzy-
by pleśniowe może prowadzić do następujących zespołów
chorobowych:
� alergicznego grzybiczego zapalenia zatok obocznych nosa

(AFS),
� aspergillozy oskrzelowo-płucnej (ABPA),
� alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych (Toxic

pneumonitis) – reakcja toksyczna miąższu płucnego, mię-
dzy innymi na mykotoksyny.
Niektórzy badacze sugerują, że należy tutaj również zali-

czyć większość postaci ciężkich zapaleń zatok obocznych
nosa z polipami [4, 18, 27, 30, 35].

W przypadku podejrzenia nadwrażliwości na alergeny
grzybów w powyższych jednostkach chorobowych pomocne
są następujące badania diagnostyczne:
� oznaczanie specyficznych IgG w surowicy – dotyczy to

najczęściej następujących grzybów: Aspergillus, Penicyl-
lium, Fusarium,

� eozynofilia w wymazach i popłuczynach z nosa i oskrzeli,
w plwocinie, eozynofilia bezwzględna w surowicy – stany
hypereozynofilii często towarzyszą AFS i ABPA,

� diagnostyka obrazowa typowych zmian chorobowych w
przebiegu powyższych jednostek chorobowych (TK płuc
MR zatok),

� oznaczanie obecności grzyba ma znaczenie w przypad-
ku AFS i ABPA.

Reakcje z podrażnienia
Grzyby poza alergenami posiadają wysoce drażniące skład-
niki błon komórkowych (�-glukan) oraz wydzielają do otocze-
nia mykotoksyny i substancje lotne („zapach pleśni”). Jeśli
wzrastają w pomieszczeniach mieszkalnych, powyższe skład-
niki wpływają szkodliwie na zdrowie przebywających w nich
ludzi. Najczęściej spotykane „pleśnie domowe” to Stachybo-
trys, Trichoderma, Alternaria, Aspergillus, Penicillium, Cla-
dosporium. Poza omówionymi powyżej reakcjami z nadwraż-
liwości immunologicznej mogą powodować typowy zespół
„chorego budynku”, tzn. podrażnienie skóry, spojówek i ślu-
zówek, rozdrażnienie, brak koncentracji, bóle głowy oraz sty-
mulować choroby nowotworowe [8, 15, 16, 32].

LECZENIE ALERGII NA GRZYBY PLEŚNIOWE

U chorych z alergią na grzyby pleśniowe należy rozważyć
następujące postępowania terapeutyczne:
� unikanie ekspozycji na alergeny (sytuacje omówione w

wywiadzie [3, 5, 14],

� poradnictwo zawodowe,
� leczenie farmakologiczne (jak w innych postaciach cho-

roby alergicznej),
� swoistą immunoterapię.
� leczenie przeciwgrzybicze, po udowodnieniu związku przy-

czynowego pomiędzy objawami alergii a obecnością (in-
wazyjną lub saprofityczną) grzyba w organizmie osoby z
chorobą alergiczną.

Poradnictwo zawodowe
Osoby z alergią na grzyby pleśniowe powinny unikać zatrud-
nienia:
� w rolnictwie, młynarstwie, piekarnictwie, gdzie występuje

narażenie na: Aspergillus, Alternaria, Penicyllium,
� przy hodowli pieczarek, w przypadku uczulenia na pod-

stawczaki,
� w zawodach ogrodnika, kwiaciarki: Rhizopus, Trichoder-

ma, Culvularia, Mucor,
� przemysł tytoniowy: Penicylium, Candida, Mucor,
� produkcja win: Botrytis, Penicylium,
� przemysł drzewny i papierniczy: Trichophyton, Trichoder-

ma, Alternaria, Rhizopus,
� praca na basenach, w palmiarniach, saunach: Mucor,

Fusarium, Rhizopus, Cladosporium,
� praca w firmach remontowych: Aspergillus, Penicyllium,

Pulularia, Mucor,
� hodowle zwierząt: Aspergillus, Penicyllium.

Immunoterapia swoista
Immunoterapia swoista jest jedynym przyczynowym lecze-
niem alergii na grzyby pod warunkiem wykazania mechani-
zmu IgE-zależnej nadwrażliwości na grzyb w powiązaniu z
danymi z wywiadu. W przypadku alergii na grzyby nie jest to
łatwe z wielu powodów.
� Alergia na grzyby rzadko jest monowalentna, stąd w przy-

padku skojarzenia z uczuleniem na pyłki czy roztocza tyl-
ko nasila objawy typowe dla pyłkowicy czy roztoczycy –
udział uczulenia na grzyby w takich przypadkach można
ocenić jedynie empirycznie tzn. po nieskutecznym odczu-
laniu na pyłki czy roztocza,

� Wyciągi alergenowe większości grzybów do diagnostyki i
immunoterapii nie są tak wystandaryzowane, jak wyciągi
roztoczy czy pyłków roślin. Wydaje się, że w chwili obec-
nej najlepiej przebadanymi grzybami są Aspergillus, Al-
ternaria i Cladosporium, a wyciągi alergenowe tylko tych
grzybów oraz niektóre ich rekombinowane alergeny na-
dają się do wiarygodnej diagnostyki i ewentualnego od-
czulania [12, 13, 15, 17, 22, 25, 26]. Z tego też powodu
nie ma badań spełniających kryteria EBM nad skuteczno-
ścią immunoterapii z wyciągami alergenowymi innych
grzybów.
Liczba prac odnoszących się do immunoterapii swoistej u

osób uczulonych na alergeny grzybów jest niewielka. Braku-
je też wieloośrodkowych badań.
� Cantani zdiagnozował 6840 dzieci z astmą oskrzelową i

dodatnimi testami na Alternarię, ale tylko u 10 % zdecy-
dowano się na odczulanie wyciągiem Alternarii [9].

� W metaanalizie Abramsona skuteczności immunoterapii
swoistej dwie prace odnosiły się do odczulania na anty-
geny Cladosporium u chorych na astmę (Malling – 1987,
Dreborg – 1986). Obaj autorzy uzyskali u odczulanych
pacjentów zmniejszenie nadreaktywności oskrzeli i zmniej-
szenie objawów astmy. Nie uzyskano natomiast poprawy
FEV1 [1].

� Hofman podaje bardzo dobre wyniki immunoterapii na
grzyby połączonej z odczulaniem na roztocza czy pyłki
roślin w tym samym okresie. Odczulanie prowadzono u
osób z astmą oskrzelową i/lub nieżytem nosa, uzyskując
ustąpienie objawów choroby alergicznej u 85,8% odczu-
lanych pacjentów [2].

� Bożek i wsp. prowadzili przez 3 lata immunoterapię Alter-
naria u 56 chorych z alergicznym nieżytem nosa i/lub ast-



Bogacka E.14

mą oskrzelową. Uzyskał kontrolę objawów choroby po
odczulaniu wyciągiem Alternarii u 45% i Cladosporium u
55% odczulanych. Natomiast istotna statystycznie popra-
wa, tzn. redukcja powyżej 70% wcześniej ocenianych
objawów, dotyczyła jedynie 27% osób odczulanych wy-
ciągiem z Cladosporium i 20% z Alternarii [2].

� Tabor odczulał przez rok 28 osób z monowalentną alergią
na Alternaria z zastosowaniem podwójnie ślepej próby
kontrolowanej placebo. Uzyskał w grupie aktywnie leczo-
nej: poprawę objawów astmy i nieżytu nosa, zmniejsze-
nie nadreaktywności spojówek, poprawę wartości PEF i
zmniejszenie sIgE [33].

W podsumowaniu należy stwierdzić, że alergia na grzyby
jest niedocenianym i zbyt rzadko rozpoznawanym czynnikiem
pogarszającym przebieg chorób alergicznych, szczególnie
nieżytu nosa i astmy oskrzelowej. Również zbyt rzadko po-
szukuje się uczulenia na grzyby jako przyczyny astmy wcze-
snodziecięcej.
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