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STRESZCZENIE:    Celem niniejszej pracy była próba określenia wpływu wybranych czynników/parametrów na wynik maksymalnego 
przepływu nosowego wdechowego (PNIF, ang. peak nasal inspiratory flow) w badanej populacji polskiej projektu Epi-
demiologia Chorób Alergicznych w Polsce (ECAP). 

  Materiał/metody: Badaną populację stanowiła grupa dzieci w wieku 6–7 lat (n=1123), młodzieży w wieku 13–14 lat (n=1136) 
oraz dorosłych (n=1876) zamieszkałych w siedmiu dużych polskich miastach. W badaniu posłużono się pomiarem maksy-
malnego przepływu nosowego wdechowego (PNIF). Do oceny wpływu wybranych czynników na wartości PNIF wykorzysta-
no przetłumaczone i walidowane kwestionariusze opracowane na potrzeby światowych badań ECRHS II (European Com-
munity Respiratory Health Survey II) i ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood).

  Wyniki: Określone warunki wewnątrz gospodarstwa domowego, m.in. ogrzewanie węglem, drewnem lub piecem 
gazowym, istotnie zwiększają przekrwienie błony śluzowej nosa. W grupie biernych palaczy PNIF był niższy niż w gru-
pie czynnych palaczy. Wskaźnik PNIF malał wraz ze wzrostem liczby domowników palących papierosy. 

  Wnioski: Wybrane czynniki środowiska wewnątrzdomowego istotnie wpływały na wartości maksymalnego 
przepływu nosowego wdechowego. 

SŁOWA KLUCZOWE:   maksymalny przepływ nosowy wdechowy, przepływ nosowy, parametry modelujące maksymalny przepływ nosowy 
wdechowy

ABSTRACT:   The aim of this study was to investigate the effect of selected factors/parameters on peak nasal inspiratory flow (PNIF) 
in the Polish population as part of the Epidemiology of Allergic Diseases in Poland study. Material/methods: The popu-
lation of this study comprised of a group of children aged 6–7 years (n=1123), adolescents aged 13–14 years (n=1136), and  
adults (n=1876) – all residents of seven large Polish cities. Method – measurement of PNIF. The effect of selected param-
eters on PNIF was measured with translated and validated questionnaires developed for international studies ECRHS II 
(European Community Respiratory Health Survey II) and ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Child-
hood). Results: Indoor environmental factors including heating with coal, wood or gas  significantly increase nasal con-
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WPROWADZENIE

Z powodu liczby parametrów w sposób mierzalny wpływających 
na próby szacowania wartości referencyjnych, zobiektywizowa-
nie metod pomiaru przepływu nosowego jest w literaturze ryno-
alergologicznej przedmiotem dyskusji. Najbardziej znane metody 
obejmują: aktywną rynomanometrię przednią i tylną, rynometrię 
akustyczną lub PNIF (ang. Peak Nasal Inspiratory Flow) – mak-
symalny przepływ nosowy wdechowy (ten ostatni, mimo swojej 
prostoty, wymaga dalszych prób standaryzacyjnych z powodu 
niespójnej powtarzalności oraz wpływu wybranych czynników 
środowiskowych na wynik testu) [1].

MATERIAŁ I METODY

Celem niniejszego badania było zbadanie wpływu wybranych czyn-
ników/parametrów na wyniki PNIF w populacji polskiej w ramach 

projektu Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce. Projekt 
ten został podzielony na dwa główne etapy. Etap I (w którym bra-
ło udział 20 454 osób) obejmował badanie ankietowe oparte na 
wykorzystaniu techniki CAPI (Computer Assisted Personal Inte-
rviewing) oraz urządzeń PDA (Personal Digital Assistant). W ba-
daniu tym użyto przetłumaczonych i zatwierdzonych kwestiona-
riuszy ECRHS (European Community Respiratory Health Survey 
II) oraz ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in 
Childhood). Etap II (przeprowadzony na grupie 4135 osób) stano-
wiły uzupełniające badania medyczne przeprowadzone w trzech 
grupach wiekowych: dzieci w wieku 6–7 lat, nastolatków w wieku 
13–14 lat oraz dorosłych w wieku 20–44 lata (ryc. 1). 

Uczestników badania diagnozowano, stosując jednolite kryteria 
raportu Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) oraz 
Global Initiative of Asthma (GINA). Przepływ nosowy mierzono 
za pomocą testu PNIF przy użyciu prostego urządzenia wyposa-
żonego w przepływomierz (zakres: 20–350 l/min) i oznaczenie 

Tab. I. Wpływ czynników środowiska wewnątrzdomowego na przekrwienie błony śluzowej nosa mierzone za pomocą PNIF.
KRYTERIA KOBIETY; 

N=2252
  MĘŻCZYŹNI; 

N=1885
  DZIECI W WIEKU 6–7 LAT; 

N=1136
DZIECI W WIEKU 13–14 LAT; 
N=1123

DOROŚLI; 
N=1878

 

PNIF L/MIN WARTOŚĆ P/
WARTOŚĆ PC

PNIF L/MIN WARTOŚĆ P/
WARTOŚĆ PC

PNIF L/
MIN

WARTOŚĆ P/
WARTOŚĆ PC

PNIF L/
MIN

WARTOŚĆ P/
WARTOŚĆ PC

PNIF L/
MIN

WARTOŚĆ P/
WARTOŚĆ PCW

Czy do ogrzewania domu lub wody wykorzystywane jest centralne ogrzewanie?
Tak 85.70 p=5.29*10-10 97.94 p=0.002 56.27 p=0.22 100.34 p=0.99 110.93 p=0.17
Nie 75.75 pc=3.7*10-8 89.95 pc=0.14 59.12 pc=1 100.78 pc=1 114.11 pc=1
Czy do ogrzewania domu lub wody wykorzystywany jest piec na paliwa stałe (węgiel, koks lub drewno)?

Tak 66.95 p=4.59*10-16 79.94 p=1.07*10-8 62.5 p=0.07 105.51 p=0.88 113.69 p=0.003
Nie 85.50 pc=3.17*10-14 98.07 pc=7.38*10-7 56.54 pc=1 100.10 pc=1 110.90 pc=0.21
Czy do ogrzewania domu lub wody wykorzystywany jest piec gazowy?
Tak 66.96 p=0.02 92.24 p=0.91 47.5 p=0.23 108 p=0.70 103.91 p=0.56
Nie 83.41 pc=1 96.08 pc=1 56.97 pc=1 100.37 pc=1 111.59 pc=1
Czy rzucił/-a Pan/Pani palenie lub ograniczył/-a liczbę wypalanych papierosów?
Tak 103.75 p=0.04 126.29 p=0.99
Nie 95.84 pc=1 126.14 pc=1
lu mieszkańców domu uważa Pan/Pani za nałogowych palaczy, nie włączając Pana/Pani?
Jeden 
dodatkowy 
palacz w domu

89.2 p=0.0006 104.2 p=9.13*10-6

Dwóch 
dodatkowych 
palaczy w domu

83.6 pc=0.04 102.1 pc=0.0006            

pc= korekta Bonferroniego dla p-wartości w 69 testach (21 pytań dla palaczy w 2 grupach płciowych, pierwsze 3 pytania tworzą tabelę 1 w 3 grupach wiekowych oraz 9 
pytań  dla rodzaju ogrzewania w 2 grupach płciowych)

gestion. In the group of passive smokers, PNIF was lower than in the group of active smokers. PNIF rate decreased with 
the number of smokers per  household. Conclusions: Peak nasal inspiratory flow values were significantly affected by 
such parameters as selected household environmental factors.

KEYWORDS:  peak nasal inspiratory flow, nasal patency, parameters affecting peak nasal inspiratory flow
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wentylacji (In-Check, Klemens-Clark). Badania przeprowadza-
no w największych polskich miastach Polski (Katowice, Wrocław, 
Lublin, Gdańsk, Warszawa, Poznań, Białystok) w ramach projektu 
celowego 6 PO5 2005 C/06572 „Wdrożenie systemu profilaktyki 
i wczesnej wykrywalności chorób alergicznych w Polsce” (Epide-
miologia Chorób Alergicznych w Polsce).

Do analizy statystycznej oraz wykazania różnic w rozkładzie po-
miarów przepływu nosowego w badanych grupach w zależności 
od płci, wieku i wybranych czynników gospodarstwa domowe-
go, obejmujących typ ogrzewania oraz czynne lub bierne palenie, 
użyto wykresów pudełkowych, współczynnika korelacji Pearsona 
oraz testu Kruskala-Wallisa. Do oceny najważniejszych czynników 
wpływających na wyniki PNIF przeprowadzono 69 testów staty-
stycznych (21 parametrów dla palaczy w 2 grupach płciowych, 
pierwsze 3 pytania tworzą tabelę 1 w 3 grupach wiekowych, oraz 
9 parametrów dla rodzaju ogrzewania w 2 grupach płciowych) 
oraz zastosowano korektę Bonferroniego dla p-wartości (tab. 1).

Niniejsze badanie zostało zatwierdzone przez Rektorską Komisję Bio-
etyczną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (KB/206/2005).

WYNIKI

Wybrane parametry, takie jak wiek pacjenta lub środowisko domo-
we (obejmujące rodzaj ogrzewania, palenie bierne itd.), wydają się 
być najważniejszymi czynnikami oddziałującymi na wyniki PNIF. 
Na przepływ nosowy raczej nie mają istotnego wpływu współist-
niejące objawy alergii, w tym alergiczny nieżyt nosa (występujący 
u 28,3% badanych), sezonowy alergiczny nieżyt nosa (rozpoznany 
u 16,52% pacjentów), całoroczny alergiczny nieżyt nosa (potwier-
dzony u 18,82%), astma oskrzelowa (zdiagnozowana u 4%) lub 
brak objawów (u 60,67% badanych) u zdrowej grupy kontrolnej.

Badani, którzy mieszkali w gospodarstwach domowych opala-
nych paliwami stałymi (drewno, węgiel) lub piecami gazowymi 

wykazywali wartości PNIF istotnie niższe niż ci, którzy uży-
wali centralnego ogrzewania (tab. 1). Grupa palaczy czynnych 
(n=885) w wieku 20–44 wykazywała wyższe wartości PNIF 
(119,1 l/min; p=0,108) niż grupa palaczy biernych (n=1202) 
(105,311 l/min; p=0,017) oraz HC (107 l/min). Ponadto, wyż-
sza liczba palaczy w gospodarstwie domowym (palenie bier-
ne) związana była z niższymi wartościami PNIF u badanych.

DYSKUSJA

W oparciu o przegląd literatury najważniejszym parametrem roz-
różniającym badane grupy pod względem przepływu nosowego 
jest wiek (tab. 2.) [2, 3, 4, 5, 6]. Potencjalny związek pomiędzy 
czynnikami środowiskowymi a przekrwieniem błony śluzowej 
nosa jest bardzo złożony i trudny do oceny. Wynika to z faktu, że 
środowisko wewnątrzdomowe stanowi bardzo dynamiczny sys-

Tab.II. PNIF values in previous research 2,3,4,5,6

N WIEK (LATA) WZROST (CM) PNIF L/MIN

60 Mężczyźni 71.4  169.2  140.2 
45 Kobiety 71.5 157.3  101.5 
60 43.3 176.6  142
77 40.2 161.5  119.5 
50 Mężczyźni - - 145 
50 Kobiety - - 128
112 Mężczyźni 13–15

16–20
21–23
24–27

- 119
120
134
140

100 Kobiety 13–15
16–20
21–23
24–27

- 154 
184
191
181

3 265 6-7 - 75
13-14 - 91
20-44 - 97

SANN – sezonowy alergiczny nieżyt nosa, CANN – całoroczny alergiczny nieżyt nosa, AO – astma oskrzelowa, ZGK – zdrowa grupa kontrolna
 
Ryc. 1.  Charakterystyka grup leczonych 1. kobiety (n=2252), mężczyźni (n=1885) 2. dzieci w wieku 6–7 lat (n=1136), dzieci w wieku 13–14 lat (n=1123), dorośli (n=1878) 3. SANN 

(n=62), CANN (n=640), AO (n=135), ZGK (n=2063)
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tem, którego jakość może ulegać zmianom w krótkich odstępach 
czasu. To dlatego wyniki wielu przeprowadzonych do tej pory ba-
dań były często niespójne, wykazując wpływ zanieczyszczeń emi-
towanych przez stałe elementy wyposażenia gospodarstwa domo-
wego (instalacje grzewcze, stosowanie różnych metod ogrzewania 
pomieszczeń i wody, typy paliwa) na przekrwienie błony śluzowej 
nosa. Wyniki badań pokazują, że problemy związane z nosem są 
bardziej rozpowszechnione wśród kobiet niż wśród mężczyzn 
[7, 8, 9, 10, 11]. Dane przedstawione w tabeli 1 wskazują, że sto-
sowanie centralnego ogrzewania nie redukuje przepływu noso-
wego w sposób mierzalny, choć przez zmniejszenie wilgotności 
i utrzymywanie odpowiedniej temperatury może istotnie popra-
wiać jakość środowiska wewnątrzdomowego. Ponadto ogrzewa-
nie może hamować rozwój alergenów roztoczy kurzu domowego 
i pleśni, które wywołują przekrwienie błony śluzowej nosa. Piece 
gazowe, lub te na paliwa stałe (węgiel, koks lub drewno), znaczą-
co wpływają na zmniejszenie przepływu nosowego, ponieważ są 
grupą głównych źródeł zanieczyszczeń emitowanych do środo-
wiska wewnątrzdomowego. W przypadku pieców gazowych pro-
duktami całkowitego spalania są dwutlenek węgla i para wodna, 
a zatem związki względnie neutralne dla ludzi (dwutlenek węgla 
może wpływać na zdrowie człowieka jedynie w bardzo wysokich 
stężeniach). Niestety, biorąc pod uwagę jakość i stan wielu pie-
ców gazowych, ten rodzaj spalania jest praktycznie nieosiągalny 
i w jego miejsce dochodzi do spalania niepełnego, w którym poza 
parą wodną i dwutlenkiem węgla, produktem staje się tlenek wę-
gla mający istotny wpływ na objawy nieżytu nosa. Przekrwienie 
błony śluzowej nosa może być wywoływane także przez inne za-
nieczyszczenia uwalniane w procesie spalania gazu, w zależności 
od jego składu, na przykład dwutlenek azotu. Emisje pochodzą-
ce ze spalania węgla zawierają duże ilości zanieczyszczeń, takich 
jak pył zawieszony, tlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenek azo-
tu i toksyny organiczne [12, 13]. Problem jest bardziej złożony 
w przypadku spalania drewna, ponieważ dym drzewny zawiera 
szereg elementów stanowiących złożoną mieszaninę cząsteczek 
o zróżnicowanym składzie chemicznym i fizycznym, co sprawia, 
że trudno zidentyfikować narażenie na którąkolwiek określoną 
substancję zanieczyszczającą środowisko.

Efekt zarówno czynnego, jak i biernego palenia na rozwój chorób 
układu oddechowego, w tym astmy oskrzelowej, potwierdzono 
w licznych publikacjach naukowych, natomiast jego wpływ na 
alergiczny nieżyt nosa jest zdecydowanie rzadziej obserwowany. 

Przekrwienie błony śluzowej nosa jest znacznie częstsze wśród 
osób palących niż niepalących. Palacze wykazują nadwrażliwość 
na dym papierosowy, objawiającą się obrzękiem błony śluzowej 
nosa, wydzieliną z nosa, spływaniem wydzieliny z nosa do gar-
dła, kichaniem i przekrwieniem błony śluzowej nosa [14]. Wcze-
śniejsze analizy sugerują, że osoby, które rzuciły palenie, wykazują 
znaczną poprawę w zakresie przekrwienia błony śluzowej nosa. 
Jedno z badań – przeprowadzonych w grupie 345 paryskich po-
licjantów w średnim wieku, będących czynnymi palaczami – wy-
kazało związek przyczynowo-skutkowy między nałogiem palenia 
a objawami przewlekłego nieżytu nosa, bez objawów alergicznego 
nieżytu nosa. Przepływ nosowy mierzony jako PNIF był istotnie 
lepszy w grupie czynnych palaczy (p=0,03) w porównaniu do gru-
py niepalących [15]. Również Kjaergaard i wsp., analizując ilość 
wypalanych papierosów w formie paczkolat, obserwowali istotnie 
niższe wartości PNIF w grupie 2523 pacjentów (1690 osób nie-
palących i 833 palaczy), zwłaszcza w 3. i 4. roku wdychania dymu 
papierosowego (p=0,001) [16]. Kolejne badania (przeprowadzo-
ne w grupie 27 604 palaczy) wykazały występowanie stałych ob-
jawów obejmujących przekrwienie błony śluzowej nosa u 33% 
i nadmierne kichanie u 14% pacjentów [15]. Niniejsza analiza 
wykazała istotnie niższe wartości PNIF w grupie biernych pa-
laczy w porównaniu do grupy palaczy czynnych. Do niedawna 
sądzono, że toksyczne działanie dymu papierosowego (z 4000 
substancji toksycznymi, w tym 40 rakotwórczymi, obejmującymi 
fenole i substancje smoliste, które zwiększają przepuszczalność 
błon śluzowych, nasilają wytwarzanie śluzu i uszkadzają aparat 
rzęskowy dróg oddechowych) wpływa głównie na palaczy czyn-
nych. Obecnie bierne palenie uznawane jest za jedną z głównych 
przyczyn zwiększających ryzyko raka, chorób układu sercowo-
-naczyniowego, POChP i astmy, jak również za czynnik nasilają-
cy objawy alergii u małych dzieci [17]. W związku ze zdolnością 
do indukowania produkcji przeciwciał IgE, tytoń może odgrywać 
rolę alergenu [18]. Ponadto – zawartość szkodliwych i toksycz-
nych substancji w strumieniu bocznym dymu tytoniowego jest 
wielokrotnie większa niż w strumieniu głównym.

Ze względu na trudności w osiągnięciu powtarzalności pomia-
rów i szereg czynników/parametrów wpływających znacząco 
na wartości PNIF, technika ta wymaga dalszych prób standary-
zacyjnych, mających na celu ustalenie zakresów referencyjnych 
zarówno dla osób zdrowych, jak i cierpiących z powodu prze-
krwienia błony śluzowej nosa. 
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