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Streszczenie 

Ast ma, aler gicz ny nie żyt no sa i nad wraż li wość na aspi ry nę sta no wią co raz istot niej szy pro blem epi de mio lo gicz ny. 
W Pol sce, pod kie run kiem Kli ni ki Cho rób We wnętrz nych i Aler go lo gii Aka de mii Me dycz nej we Wro cła wiu prze-
pro wa dzo no ba da nie epi de mio lo gicz ne w 11 ośrod kach. Wy ni ka z nie go, że czę stość wy stę po wa nia tych 
pro ble mów kli nicz nych sta le wzra sta. Obec nie na ast mę cho ru je 5,4% po pu la cji, na ANN – 8,5%, a nad wraż li-
wość na aspi ry nę do ty czy ok. 0,5% po pu la cji. In ne do nie sie nia mó wią o częst szym wy stę po wa niu nad wraż li wo-
ści na aspi ry nę u cho rych z ato pią. W związ ku z tak du żym roz po wszech nie niem scho rzeń o pod ło żu aler gicz-
nym i sze ro kim za sto so wa niem w le cze niu in nych scho rzeń kwa su ace ty lo sa li cy lo we go oraz in nych le ków 
z gru py nie ste ro ido wych le ków prze ciw za pal nych, pro blem czę sto ści współ wy stę po wa nia tych cho rób wy da je się 
być istot ny i jest przed mio tem ni niej szej pra cy. W ana li zie re tro spek tyw nej zi den ty fi ko wa no wśród pa cjen tów 
Kli ni ki Cho rób We wnętrz nych i Aler go lo gii AM we Wro cła wiu w la tach 1999-2003 gru pę 1 557 cho rych z co 
naj mniej jed nym z roz po znań: ast my, aler gicz ne go nie ży tu no sa lub nad wraż li wo ści na aspi ry nę. Ast mę zdia gno-
zo wa no u 1 015 pa cjen tów, aler gicz ny nie żyt no sa u 495, na to miast nad wraż li wość na aspi ry nę u 363 cho rych, 
co sta no wi ło od po wied nio: 65%, 32% i 23% gru py. Współ wy stę po wa nie ast my i aler gicz ne go nie ży tu no sa stwier-
dzo no u 255 pa cjen tów. Współ wy stę po wa nie któ rejś z po wyż szych cho rób i idio syn kra zji aspi ry no wej za ob ser-
wo wa no od po wied nio u 3 i 6% gru py. Wnio sku je my, że aler gicz ny nie żyt no sa i ast ma współ wy stę pu ją z du żą 
czę sto ścią, co świad czy o wspól nym pod ło żu pa to ge ne tycz nym tych cho rób i po twier dza kon cep cję uni ted air
ways di se ase. Czę stość wy stę po wa nia idio syn kra zji aspi ry no wej w gru pie cho rych z ato pią jest 10-krot nie więk sza 
w po rów na niu z po pu la cją ogól ną. 

Słowa kluczowe: ast ma, aler gicz ny nie żyt no sa, idio syn kra zja aspi ry no wa, epi de mio lo gia, współ wy stę po wa nie

Summary 

Asthma, allergic rhinitis and idiosyncrasy to aspirin stand for an increasing epidemiologic. In Poland an epide-
miological study has been carried out in 11 centres, showing the occurrence of asthma at 5.4% of general popula-
tion, for allergic rhinitis and idiosyncrasy – 8.5% and 0.5%, respectively. Some publications suggest more often 
presentation of idiosyncrasy in atopic patients. Taking under consideration high and increasing occurrence of 
allergy and massive use of non-steroid anti inflammatory drugs, their coincidence is quite important and we 
decided to investigate it. In a retrospective analysis of patients diagnosed at the Department of Internal Medicine 
and Allergology, Wrocław Medical University, we determined a group of 1 557 patients suffering from at least of 
one of these conditions. Asthma has been recognized in 1 015 patients (65%), allergic rhinitis and aspirin idiosyn-
crasy in 495 (32%) and 363 (23%), respectively. Coincidence of asthma and allergic rhinitis has been reported 
in 255 patients, and coincidence of asthma or rhinitis and idiosyncrasy – in 3% and 6%, respectively. We conclude 
that asthma and allergic rhinitis coexist very frequently, confirming a mutual pathophysiologic background and 
the concept of united airways disease. Further, idiosyncrasy appears 10 times more often in allergic patients than 
in general population.
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Ast ma i aler gicz ny nie żyt no sa to scho rze nia ato po-
we, u pod staw któ rych le ży za pa le nie aler gicz ne 
ja ko prze wle kły pro ces im mu no lo gicz ny. Ist nie je 

hi po te za okre śla na w li te ra tu rze na zwą „je den układ 
– jed na cho ro ba” (uni ted air ways di se ase) sta no wią ca 
o jed no li to ści scho rze nia ato po we go gór nych i dol nych 
dróg od de cho wy ch(1-3). We dług tej hi po te zy ast ma i aler-
gicz ny nie żyt no sa łą czy po dob na cha rak te ry sty ka epi de-
mio lo gicz na, ana to mo pa to lo gicz na i pa to fi zjo lo gicz na. 
Po twier dze niem tej kon cep cji jest czę ste współ wy stę po -
wa nie scho rzeń ato po wych gór nych i dol nych dróg od de-
cho wych, się ga ją ce w nie któ rych do nie sie niach 80-90%(4).
Zwią zek po mię dzy nad wraż li wo ścią na aspi ry nę, ast mą 
i po li pa mi no sa po raz pierw szy opi sał w swo im do nie sie niu 
Wi dal w 1922 ro ku, uży wa jąc okre śle nia „tria da aspi ry no-
wa”(5). Ko lej ne ba da nia, su ge ru ją ce mię dzy in ny mi nie im-
mu no lo gicz ny cha rak ter re ak cji nad wraż li wo ści na aspi ry-
nę, do pro wa dzi ły do wy od ręb nie nia ze spo łu kli nicz ne go 
okre śla ne go mia nem „ast ma in du ko wa na aspi ry ną” (aspi
rin in du ced asth ma, AIA)(6). Ze spół ten opi sy wa ny jest ja ko 
prze wle kłe eozy no fi lo we za pa le nie bło ny ślu zo wej no sa 
i za tok, po li py no sa, nad wraż li wość na aspi ry nę i ast ma(7). 
Za rów no ast ma, aler gicz ny nie żyt no sa (ANN), jak i nad-
wraż li wość na aspi ry nę sta no wią istot ny pro blem epi de-
mio lo gicz ny. Z ba dań prze pro wa dzo nych w 11 ośrod kach 
w Pol sce pod kie run kiem Kli ni ki Cho rób We wnętrz nych 
i Aler go lo gii Aka de mii Me dycz nej we Wro cła wiu wy ni ka, 
że ast ma wy stę pu je w po pu la cji ogól nej z czę sto ścią 5,4%, 
a ANN – 8,5%(8), na to miast czę stość wy stę po wa nia nad-
wraż li wo ści na aspi ry nę osza co wa no na 0,3-0,6%(9). Ist nie-
ją do nie sie nia na te mat częst sze go, w po rów na niu z po pu-
la cją ogól ną, wy stę po wa nia nad wraż li wo ści na aspi ry nę 
u cho rych z ato pią( 10). W związ ku z tak du żym roz po-
wszech nie niem scho rzeń o pod ło żu aler gicz nym i sze ro-
kim za sto so wa niem w le cze niu in nych scho rzeń kwa su 
ace ty lo sa li cy lo we go, pro blem czę sto ści współ wy stę po wa-
nia tych cho rób, sta no wią cy przed miot na szej ana li zy, 
wy da je się być istot ny.

MA te RiAł i Me to dy

W prze pro wa dzo nym ba da niu do ko na no re tro spek tyw nej 
ana li zy do ku men ta cji me dycz nej pa cjen tów ho spi ta li zo-
wa nych w Kli ni ce Cho rób We wnętrz nych i Aler go lo gii AM 
we Wro cła wiu w la tach 1999-2003. Ba da nie prze pro wa-
dzo no w zgo dzie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi do ty czą cy-
mi za cho wa nia po uf no ści da nych oso bo wych. Zi den ty fi-
ko wa no gru pę 1 557 cho rych z roz po zna nia mi ast my, 
aler gicz ne go nie ży tu no sa oraz nad wraż li wo ści na aspi ry-
nę. Roz po zna nia zo sta ły po sta wio ne na pod sta wie kry te-
riów GI NA (Glo bal In i tia ti ve for Asth ma), ARIA (Al ler gic 
Rhi ni tis and its Im pact on Asth ma) oraz AIA NE (Eu ro pe-
an Ne twork on Aspi rin -In du ced Asth ma). 

Wy Ni Ki

W ba da nej gru pie ast mę roz po zna no u 1 015 pa cjen tów, 
aler gicz ny nie żyt no sa u 495, na to miast nad wraż li wość 
na aspi ry nę u 363 ho spi ta li zo wa nych, co w od nie sie niu do 
ba da nej gru py sta no wi ło od po wied nio: 65%, 32%, 23% 
(rys. 1). Pro por cje do ty czą ce płci M:K (licz ba męż czyzn 
vs licz ba ko biet) by ły w przy pad ku cho rób o pod ło żu aler-
gicz nym zbli żo ne (ast ma M:K=1:1; ANN M:K=1:2), 
na to miast nad wraż li wość na aspi ry nę znacz nie czę ściej 
wy stę po wa ła u ko biet (M:K=1:5).
Współ wy stę po wa nie ast my i aler gicz ne go nie ży tu no sa 
stwier dzo no u 255 pa cjen tów, co w od nie sie niu do gru py 
cho rych na ast mę sta no wi ło 25% (co czwar ty pa cjent 
z roz po zna ną ast mą wy ka zu je rów nież ob ja wy aler gicz ne-
go nie ży tu no sa). Na to miast w gru pie cho rych z aler gicz-
nym nie ży tem no sa ast ma współ ist nia ła aż w 51% przy-
pad ków (rys. 2).
Oce nia jąc czę stość współ wy stę po wa nia cho rób ato po wych 
i idio syn kra zji aspi ry no wej w gru pie cho rych na ast mę, nie-
to le ran cję aspi ry ny stwier dzo no u 30 pa cjen tów, co sta no-
wi ło 3% ba da nej gru py (rys. 3). Rów no cze sną dia gno zę 
aler gicz ne go nie ży tu no sa i nad wraż li wo ści na aspi ry nę 
po sta wio no u 31 pa cjen tów, a za tem 6% pa cjen tów z ANN 
nie pra wi dło wo re ago wa ło po przy ję ciu aspi ry ny (rys. 4).

Rys. 1.  Roz po zna nia kli nicz ne w gru pie ba da nej

Rys. 2.  Czę stość współ wy stę po wa nia ANN i ast my. Pro cen
ty wska zu ją, ile osób z da nej gru py cier pia ło jed no
cze śnie na dru gą cho ro bę
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oMÓWieNie

Czę ste współ wy stę po wa nie ast my i aler gicz ne go nie ży tu 
no sa jest po twier dze niem hi po te zy uni ted air ways di s e ase 
mó wią cej o jed no li to ści scho rzeń aler gicz nych ukła du 
od de cho we go. Dla pod kre śle nia związ ku po mię dzy ty mi 
cho ro ba mi nie któ rzy ba da cze uży wa ją w li te ra tu rze okre-
śle nia „aler gicz ne za pa le nie no sa i oskrze li”(11). Pro mo wa-
na kon cep cja zna la zła rów nież po twier dze nie w prze pro-
wa dzo nej przez nas ana li zie. Otrzy ma ne wy ni ki są bo wiem 
zgod ne z licz ny mi ba da nia mi na te mat współ za leż no ści 
po mię dzy aler gicz ny mi po sta cia mi ast my i nie ży tu no sa, 
we dług któ rych czę stość współ wy stę po wa nia tych scho-
rzeń za wie ra się w prze dzia le od 6,8 aż do 95%(12-15). Tak 
du ża roz pię tość wy ni ka praw do po dob nie z bra ku wy stan-
da ry zo wa nych kwe stio na riu szy wy ko rzy sty wa nych 
w ba da niach epi de mio lo gicz nych. Czę stość wy stę po wa-
nia nie ży tu no sa jest do dat ko wo za ni ża na przez sa mych 
pa cjen tów, któ rzy ob ja wy aler gicz ne go nie ży tu no sa przy-
pi su ją okre so wej in fek cji wi ru so wej czy za pa le niu za tok. 
Wie le osób nie trak tu je nie ży tu no sa ja ko cho ro by, nie szu-
ka po mo cy le ka rza i po mi ja ob ja wy te go scho rze nia 
w kwe stio na riu szach. Wy ni ki ba dań epi de mio lo gicz nych 
wska zu ją rów nież na du żą zmien ność w za leż no ści 
od re gio nu czy kra ju, w któ rym są wy ko ny wa ne. We dług 
ba dań prze pro wa dzo nych na te re nie Chin tyl ko u 6,2% 
cho rych na ast mę za no to wa no tak że ob ja wy aler gicz ne go 
nie ży tu no sa( 16). W na szej ana li zie u 25% pa cjen tów z ast-
mą roz po zna wa no ANN. Dla po rów na nia w ana li zach 
epi de mio lo gicz nych prze pro wa dzo nych w USA współ wy-
stę po wa nie ast my i ANN osza co wa no na 85-95%.
Zwią zek po mię dzy aler gicz ny mi scho rze nia mi gór nych 
i dol nych dróg od de cho wych po twier dza ją rów nież 
The Co pen ha gen Al ler gy Stu dy (11). Pro spek tyw ne ba da nia 
prze pro wa dzo no w la tach 1990-1998 na gru pie 734 pa cjen-
tów (wszy scy pa cjen ci z roz po zna ną ast mą wy ka zy wa li 
ob ja wy ANN). W licz nych ba da niach wy ka za no do dat ko-
wo, że aler gicz ny nie żyt no sa jest nie za leż nym czyn ni kiem 

pre dyk cyj nym wy stą pie nia ast my i zwięk sza pra wie 3-krot-
nie ry zy ko jej roz wo ju. We dług The Eu ro pe an Com mu ni ty 
Re spi ra to ry He alth Su rvey ast ma wy stę pu je u 22,5% 
pa cjen tów z nie ży tem no sa, a więc znacz nie czę ściej niż 
w gru pie kon tro l nej, w któ rej czę stość ta wy no si tyl-
ko 4%(17). W na szej ana li zie roz po zna no ast mę u 50% 
pa cjen tów z ANN. W ba da niach prze pro wa dzo nych przez 
Set ti pa ne’a i wsp. ry zy ko wy stą pie nia ast my u pa cjen tów 
z ANN osza co wa no na 10,5%, na to miast w kon tro l nej 
gru pie pa cjen tów bez ob ja wów nie ży tu no sa ry zy ko to 
wy no si ło 3,6%(18). Ba da nia Tu scon wy ka za ły do dat ko wo, 
że ast ma roz wi ja ła się znacz nie czę ściej u pa cjen tów z cięż-
szą po sta cią aler gicz ne go nie ży tu no sa( 12). We dług nas 
nie co częst sze współ ist nie nie ast my i ANN w na szym 
ba da niu w sto sun ku do ba dań an kie to wych prze pro wa-
dza nych w wa run kach am bu la to ryj nych wy ni ka z fak tu, że 
gru pa ba da na obej mo wa ła tyl ko pa cjen tów z ast mą wy ma-
ga ją cą ho spi ta li za cji. Jed nak że wnio sek, że cięż sze po sta cie 
ast my czę ściej współ ist nie ją z kli nicz nie jaw nym ANN nie 
wy pły wa z te go ba da nia bez po śred nio i wy ma ga dal szych 
ana liz na swo je po par cie.
Wy ni ki przed sta wio nych ba dań po twier dza ją słusz ność 
za le ceń za war tych w ra por cie ARIA, zgod nie z któ ry mi 
cho rych z prze wle kłym aler gicz nym nie ży tem no sa na le-
ży dia gno zo wać w kie run ku ast my, a cho rych z roz po-
zna ną ast mą w kie run ku aler gicz ne go nie ży tu no sa. 
W ce lu osią gnię cia naj więk szej sku tecz no ści i bez pie-
czeń stwa te ra pii naj le piej sto so wać sko ja rzo ne le cze nie 
cho rób gór nych i dol nych dróg od de cho wych, w szcze-
gól no ści le cze nie prze ciw za pal ne sko ja rze niem kor  ty ko-
ste ro idów miej sco wych i le ków blo ku ją cych re cep tor leu-
ko trie nów cy ste iny lo wych. 
Wia do mo, że eks po zy cja na aspi ry nę i in ne nie ste ro ido we 
le ki prze ciw za pal ne (NLPZ) mo że do pro wa dzić do roz-
wo ju ze spo łu kli nicz ne go okre śla ne go mia nem „ast ma 
in du ko wa na aspi ry ną”(19). Obec nie naj bar dziej uzna ną 
teo rią po wsta wa nia ast my aspi ry no wej jest teo ria cy klo ok-
sy ge na zo wa. Jej isto tą jest ist nie nie upo śle dze nia ak tyw-

Rys. 3.  Czę stość współ wy stę po wa nia idio syn kra zji aspi ry
no wej i ast my. Pro cen ty wska zu ją, ile osób z da nej 
gru py cier pia ło jed no cze śnie na dru gą cho ro bę

Rys. 4.  Czę stość współ wy stę po wa nia ANN i idio syn kra zji 
aspi ry no wej. Pro cen ty wska zu ją, ile osób z da nej 
gru py cier pia ło jed no cze śnie na dru gą cho ro bę
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no ści en zy mu cy klo ok sy ge na zy (COX), co do pro wa dza 
do za bu rzeń w szla ku prze mian kwa su ara chi do no we-
go (20). Za blo ko wa nie syn te zy pro sta glan dyn po wo du je 
uak tyw nie nie al ter na tyw ne go szla ku prze mian kwa su ara-
chi do no we go pro wa dzą ce go do nad mier ne go po wsta wa-
nia leu ko trie nów cy ste iny lo wych (Cys -LTs) od po wie dzial-
nych m.in. za ob ja wy kli nicz ne nad wraż li wo ści na aspi ry nę. 
U cho rych na ast mę aspi ry no wą stwier dza się zwięk szo ną 
pro duk cję Cys -LTs w po rów na niu z cho ry mi na ast mę 
do brze to le ru ją cy mi aspi ry nę oraz oso ba mi zdro wy-
mi (21,22). Na szla ku syn te zy Cys -LTs głów ną ro lę od gry wa-
ją ta kie en zy my, jak 5-li po ok sy ge na za i syn ta za leu ko trie-
nu C4. Za ob ser wo wa no zwięk szo ną eks pre sję syn ta zy 
LTC4 w biop ta tach z bło ny ślu zo wej oskrze li u cho rych 
na ast mę in du ko wa ną aspi ry ną( 23).
Więk sza czę stość wy stę po wa nia nad wraż li wo ści na aspi-
ry nę u cho rych z ato pią w po rów na niu z po pu la cją ogól ną 
jest od daw na przed mio tem licz nych ba dań i ana liz. 
We dług da nych do stęp nych w li te ra tu rze czę stość wy stę-
po wa nia nad wraż li wo ści na aspi ry nę w po pu la cji cho rych 
na ast mę wy no si od 3 do 5%(24), czę stość ta jest za tem, 
po dob nie jak w przy pad ku na szej ana li zy, w przy bli że niu 
10-krot nie więk sza w po rów na niu z po pu la cją ogól ną. 
Za leż ność tę po twier dza wie le ba dań z ran do mi za-
cją prze pro wa dzo nych mię dzy in ny mi w Pol sce, w prze-
bie gu któ rych czę stość wy stę po wa nia nad wraż li wo ści 
na aspi ry nę w po pu la cji ogól nej wy no si ła 0,6%, a w po pu-
la cji cho rych na ast mę 4,5%(25). Po dob nie w ba da niach 
prze pro wa dzo nych w Fin lan dii roz po wszech nie nie nie to-
le ran cji aspi ry ny by ło znacz nie więk sze wśród pa cjen tów 
z roz po zna ną ast mą w po rów na niu z gru pą kon tro l ną 
(8,8 vs 0,8%)(9). W opu bli ko wa nym przez Val ly’ego i wsp. 
do nie sie niu au stra lij skim wy ka za no zbli żo ną za leż ność, 
nie pra wi dło we re ak cje po przy ję ciu aspi ry ny wy stę po wa ły 
u 10-11% ast ma ty ków i tyl ko u 2,5% osób w gru pie kon-
tro l ne j(26). Zwią zek po mię dzy nad wraż li wo ścią na aspi ry-
nę i cho ro ba mi ato po wy mi po twier dza ją ba da nia do ty-
czą ce współ wy stę po wa nia tej nie pra wi dło wej re ak cji 
na le ki i aler gicz ne go nie ży tu no sa. Czę stość wy stę po wa-
nia nie to le ran cji aspi ry ny w po pu la cji pa cjen tów z aler-
gicz nym nie ży tem no sa wy no si ła 6,18%, co jest war to ścią 
znacz nie wyż szą w po rów na niu z po pu la cją ogól ną( 27). 
Po dob ną za leż ność ob ser wo wa li w swo im ba da niu Hed-
man i wsp., oce nia jąc czę stość nad wraż li wo ści na aspi ry-
nę u cho rych z nie ży tem no sa na 2,6%, w gru pie kon tro l-
nej czę stość tej re ak cji wy no si ła, tak jak w po pu la cji 
ogól nej, 0,3%(9). Przed sta wio ne wy ni ki ba dań znaj du ją 
rów nież od zwier cie dle nie w na szej ana li zie. Więk sza czę-
stość wy stę po wa nia nad wraż li wo ści na aspi ry nę w gru pie 
cho rych z ato pią sta no wi po twier dze nie hi po te zy, we dług 
któ rej ato pia mo że być jed nym z czyn ni ków ry zy ka wy stą-
pie nia nie pra wi dło wej re ak cji na le ki, ja ką jest ast ma in du-
ko wa na aspi ry ną (AIA)(28).
We dług do stęp nych da nych ato pia roz po zna wa na na 
pod sta wie ob ja wów kli nicz nych i mar ke rów im mu no lo-
gicz nych wy stę pu je u oko ło jed nej trze ciej pa cjen tów 

z AIA. W ba da niach nad czę sto ścią ato pii w gru pie 
pa cjen tów z nad wraż li wo ścią na NLPZ kli nicz ne ob ja wy 
cho rób ato po wych roz po zna no u 21,8% pa cjen tów z AIA 
i tyl ko w 8% przy pad ków w gru pie kon tro l nej. Po dob nie 
sta ty stycz nie czę ściej stwier dza no do dat nie te sty skór ne 
u pa cjen tów z AIA( 29). Ka lyon cu i wsp. wy ka za li znacz nie 
wyż szy po ziom IgE we krwi u cho rych na ast mę z roz po-
zna ną nie to le ran cją aspi ry ny w po rów na niu z cho ry mi 
na ast mę do brze to le ru ją cy mi NLP Z(30). Ce chą cha rak te-
ry stycz ną ast my in du ko wa nej aspi ry ną jest bar dziej na si-
lo ne, prze wle kłe eozy no fi lo we za pa le nie. Pod wyż szo ną 
licz bę eozy no fi lów stwier dza się za rów no we krwi, wy dzie-
li nie z no sa i oskrze li, jak i w biop ta tach z drze wa oskrze-
lo we go pa cjen tów z AIA (23). W dro gach od de cho wych tych 
cho rych wy ka za no tak że znacz nie wyż szą eks pre sję IL -5, 
re gu la to ro wej cy to ki ny od po wie dzial nej za re kru ta cję, ak ty-
wa cję, doj rze wa nie i prze ży cie eozy no fi lów od gry wa ją cych 
głów ną ro lę w le żą cym u pod staw ast my za pa le niu aler gicz-
ny m(31). Z ba dań prze pro wa dzo nych na pod sta wie ma te-
ria łu biop syj ne go po cho dzą ce go z dróg od de cho wych 
wy ni ka, że eozy no fi le są głów ny mi ko mór ka mi za wie ra ją cy-
mi syn ta zę leu ko trie nu C4, pod sta wo wy en zym na szla ku 
po wsta wa nia leu ko trie nów cy ste iny lo wych. Wy da je się 
za tem, że za rów no wzrost licz by eozy no fi lów, jak i zwięk-
szo na eks pre sja syn ta zy LTC4 od gry wa ją waż ną ro lę 
w pa to ge ne zie AIA. Częst sze współ wy stę po wa nie ast my 
i nad wraż li wo ści na aspi ry nę mo że być zwią za ne m.in. 
z lo ka li za cją ge nu syn ta zy LTC4 na ra mie niu q chro mo so-
mu 5, w miej scu gdzie zlo ka li zo wa ne są rów nież ge ny dla 
IL -3, IL -4, IL -5, GM -CSF, cy to kin bio rą cych bez po śred ni 
udział w pa to ge ne zie ast my( 32). 

WNio SKi

Aler gicz ny nie żyt no sa i ast ma współ wy stę pu ją z du żą 
czę sto ścią, co świad czy o wspól nym pod ło żu pa to ge ne-
tycz nym tych cho rób i po twier dza kon cep cję „je den układ 
– jed na cho ro ba”. 
Czę stość wy stę po wa nia nad wraż li wo ści na aspi ry nę 
w gru pie cho rych z ato pią jest 10-krot nie więk sza w po rów-
na niu z po pu la cją ogól ną, z cze go wy ni ka ko niecz ność 
zwró ce nia szcze gól nej uwa gi na da ne z wy wia du, zwłasz-
cza przy kwa li fi ka cji do pró by pro wo ka cyj nej z aspi ry ną 
u tych cho rych. 
Płeć żeń ska i obec ność ato pii zwięk sza ją praw do po do-
bień stwo wy stą pie nia nad wraż li wo ści na aspi ry nę. 
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