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II EUROPEJSKIE SYMPOZJUM  
AEROBIOLOGICZNE  

(WIEDEŃ, AUSTRIA, 5 -9  WRZEŚNIA 2000)

Second European Symposium on Aerobiology 
(Vienna, Austria, 5 -9  September 2000)

II Europejskie Sym pozjum  A erobiologiczne zor
ganizowane przez W ydział O torynolaryngologii Kli
niki Uniwersyteckiej w W iedniu zgrom adziło około 
300 osób z 31 krajów. Przew odniczącym  Komitetu 
O rganizacyjnego Sym pozjum  był prof. S. Jäger, a se
kretarzem  naukowym  prof. G. Frenguelli. Podczas 
obrad w ygłoszono 104 referaty i zaprezentow ano 59 
plakatów.

Sesje referatow e i plakatowe obejm ow ały dzie
sięć grup tem atycznych: Nowe techniki; Program y 
edukacyjne; Kontrola jakości badań; Sieć m onitorin
gu; Zastosowanie aerobiologii w innych dziedzinach; 
Prognozowanie w ystępowania pyłku; trzy sym pozja 
towarzyszące -  na tem at astmy, pyłku Betula  i pyłku 
A m brosia ; dziesiąta grupa to wolne prezentacje doty
czące dalekiego transportu pyłku, w ystępow ania za
rodników grzybów w powietrzu, w ystępow ania pył
ku i zarodników grzybów z punktu w idzenia m edycy

ny oraz m onitorow ania pow ietrza w pom ieszczeniach 
zamkniętych.

W  grupie „Nowe techniki” referaty koncentrow a
ły się na próbach opracow ania m etod autom atyczne
go rozpoznaw ania ziaren pyłku. D otyczyły one anali
zy obrazów  w m ikroskopie w spółpracującym  z kom 
puterem , m ultim edialnych inform acji oraz pobierania 
prób z pow ietrza i ich analizy na zaw artość ziaren 
pyłku i spor grzybów. Prow adzone na uniw ersytecie 
w Sydney badania nad analizą obrazów  wykazały, że 
jes t m ożliwe skonstruow anie klucza do oznaczeń zia
ren pyłku. Podstawę stanowiło 16 000 obrazów  zia
ren pyłku 80 gatunków  roślin (zm ierzono kilkaset 
cech każdego ziarna). D okładność oznaczenia docho
dziła do 70-80% . Trudnością przy powstawaniu 
autom atycznego k lucza identyfikacyjnego jest ustale
nie wystarczająco charakterystycznych kom binacji 
m ierzonych cech, pozw alających na identyfikację 
ziaren pyłku (A. Jones, Australia). Japońscy badacze 
w łączyli do analizy obrazów  autofluorescencję ziaren 
pyłku jako  wyznacznik odróżniający cząstki organi
czne, takie jak  pyłek, od cząstek nieorganicznych (Y. 
Takahashi, Japonia). Z iarna pyłku każdego gatunku 
em itują charakterystyczną d la siebie fluorescencję w 
św ietle UV. W spólne prace badaczy francuskich i hi
szpańskich referow ane przez A. B oucher (Francja) 
dotyczyły system u identyfikacji ziaren pyłku w opar
ciu o ich trójw ym iarow e obrazy i znajom ość palino- 
logii. O becny system  identyfikacji ziaren w ykorzy
stuje bazę danych 350 ziaren pyłku (35 000 obrazów).

W referatach poświęconych multimedialnym infor
macjom omawiano sposoby informowania zaintereso
wanych o sezonach kwitnienia i pylenia roślin, rozprze
strzenianie się pyłku i spor grzybów oraz metody pomia
rów koncentracji. Przykładem działalności w tej dziedzi
nie jest om ówione przez C. Maina (USA) funkcjonowa
nie Centrum Prognozowania Chorób Roślinnych przy 
stanow ym  uniw ersytecie w Północnej Karolinie, któ
re drogą internetow ą ostrzega farm erów  (z w yprze
dzeniem  48-godzinnym ) o napływ ającym  powietrzu 
niosącym  zarodniki grzybów. Dzięki tym  inform a
cjom  farm erzy m ogą zastosow ać odpow iednie fungi
cydy chroniące uprawy tytoniu i kukurydzy. S. Jäger 
(Austria) przypom niał, że w Europie, w W iedniu, ist
nieje bank danych na tem at koncentracji pyłku, który 
grom adzi inform acje pochodzące z różnych krajów 
europejskich, w tym również z Polski. W  internecie 
m ożna uzyskać m apy rozprzestrzeniania się pyłku -  
aktualizowane trzy razy w m iesiącu dla wszystkich 
alergennych typów pyłku, jak  również opisy i foto
grafie alergennych roślin w Europie.

W tej sesji zaprezentow ano wiele interesujących 
pom ysłów  dotyczących nowych technik pobierania i
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analizy prób powietrza. K onw encjonalne metody 
identyfikacji i liczenia spor grzybów w powietrzu 
opierają się na obserw acjach m ikroskopow ych i ho
dowli grzybów na pożyw kach, co w ym aga dużego 
nakładu czasu i pracy. W  wielu przypadkach takie ob
serwacje nie są w ystarczające do identyfikacji bardzo 
m ałych spor, a techniki hodow lane nie zaw sze są od
pow iednie dla oznaczania spor, które rosną wolno lub 
wcale nie kiełkują in vitro. W celu przezw yciężenia 
tych trudności uczeni angielscy proponują m etodę 
identyfikacji spor grzybów na podstaw ie testów  re
akcji łańcucha polim erazy DNA (E. W ard).

W  innym  referacie, również z ośrodka angielskie
go, R. Kennedy zalecała do identyfikacji spor grzy
bów stosow anie m etod im m unologicznych w oparciu 
o test ELISA. W arunkiem  stosow ania tej m etody jest 
użycie odpow iedniego urządzenia do pobierania prób 
powietrza. O skonstruow anym  ostatnio autom atycz
nym system ie analizy pyłkowej m ówił Y. Takahashi 
(Japonia). Cząstki unoszone w pow ietrzu są analizo
wane bezpośrednio w pow ietrzu i oznaczane przy 
użyciu prom ienia laserowego lub autofluorescencji. 
Natom iast stosow any w Australii test halogenowy 
jest now ą techniką um ożliw iającą identyfikację i po
m iary cząstek, które są nośnikam i alergenów  w po
w ietrzu. Im m unologicznie wybarw ione alergeny są 
w idoczne pod m ikroskopem  w postaci aureoli dooko
ła cząstek-nośników , z których zostały w yekstraho
wane (E. Tovey).

Sesja na tem at program ów  edukacyjnych rozpo
częła się wystąpieniem  P. C om tois, przew odniczące
go M iędzynarodow ego T ow arzystw a Aerobiologicz- 
nego (IAA). Przypom niał on, że aerobiologia nie jest 
zw iązana z jakim kolw iek w ydziałem  uniw ersyteckim  
głów nie z pow odu jej pozycji na styku nauk biologi
cznych, fizycznych i m edycznych. W  rezultacie tego 
aerobiologia jes t nauczana w różnych aspektach. Dla 
ujednolicenia poziom u wiedzy studentów  na tem at 
podstaw ow ych zasad i procesów  w aerobiologii. M ię
dzynarodow e Tow arzystw o A erobiologiczne organi
zuje tygodniow e europejskie kursy podstaw ow e. Pro
gram  kursu obejm ujący głównie zajęcia laboratoryj
ne, ale rów nież wykłady na tem at taksonom ii, palino- 
logii, m eteorologii i alergologii om ów ił F. Spieksm a 
(Holandia). O prócz kursów podstaw ow ych organizo
wane są rów nież m iędzynarodow e kursy aerobiologi
czne, których celem  jes t nauka interpretacji w yników 
analiz koncentracji pyłku na tle czynników  atm osfe
rycznych, które wpływ ają na ruch cząstek w pow ie
trzu (P. M andrioli, W łochy). Polska zajm uje drugą 
pozycję po Hiszpanii pod w zględem  liczby uczestni
ków tych kursów.

O procedurach kontroli jakości monitoringu w 
Anglii m ów iła J. Emberlin. Kontrole jakości prowa
dzone są także w Hiszpanii, Francji i W łoszech, a ich 
celem  je s t spraw dzenie czy wszystkie osoby analizu
jące  pyłek stosują te sam e m etody, co jes t warunkiem  
uzyskania porów nyw alnych danych. Kontrolowane 
są rów nież stanow iska m onitoringu, lokalna topogra
fia i roślinność, co um ożliw ia w yjaśnienie występują
cych czasem  anom alii, a także w iarygodność analiz 
pyłkow ych, funkcjonow anie aparatu pobierającego 
pow ietrze, przygotow anie preparatów  m ikroskopo
wych i m etody liczenia. L. M ontanarela (W łochy) 
om ówił zastosow anie aerobiologicznych m etod w 
m onitorowaniu europejskiego rolnictwa, które po
zwalają na prognozow anie term inu zbioru zbóż na 
około 3 m iesiące wcześniej.

W  sesji „w olnych prezentacji” om aw iano m.in. 
techniki m onitoringu alergenów  pyłku. A. Rantio- 
Lehtimäki (Finlandia) zreferow ała wyniki badań pro
wadzonych w Turku wskazujące, że główną przyczy
ną objaw ów alergii w krajach skandynawskich jest 
pyłek drzew  z rodziny Betulaceae  (Betula , Corylus, 
Alnus). K oncentracje alergenów  tego pyłku ocenia się 
za pom ocą m etody im m unologicznej analizy powie
trza. W  Finlandii oprócz kom unikatów  pyłkowych 
podaje się także kom unikaty alergenowe.

W części m edycznej tej sesji zaprezentowano 
m.in. wyniki badań nad w pływem  alergenów na pracę 
płuc u dzieci ze szkół podstaw ow ych, które ujaw niły 
bardziej negatyw ny wpływ zanieczyszczeń przem y
słowych niż poziom u alergenów (P. Burt, Anglia). 
Sezonowe objaw y alergii w Krakowie, badane przez 
D. M yszkow ską, D. Stępalską, K. Obtułowicz i G. 
Porębskiego, potw ierdzone pozytyw nym i testami 
skórnym i i podwyższonym  poziom em  specyficznego 
IgE u chorych, nasilające się w lipcu i sierpniu, mogą 
być spow odowane nie tylko przez pyłek traw i innych 
roślin zielnych, ale również przez spory A ltem aria .

Jednym  z trzech sym pozjów  towarzyszących w 
W iedniu było sym pozjum  na tem at astmy. Odbyło się 
ono w ram ach trzyletniego program u Advanced 
System  o f T eledetection for Healthcare M anagem ent 
o f  A sthm a (A .S.T.H .M .A .). Celem  program u jest 
skonstruow anie interdyscyplinarnego system u, któ
ry dostarczałby dokładnych informacji na temat aero- 
alergenów  i jakości powietrza chorym, alergologom  i 
naukowcom . Te inform acje m ogłyby ułatw ić pacjen
tom  codzienne życie, a lekarzom  w ybór leków i 
sposobu leczenia (F. Pocchiari, W łochy).W yniki ba
dań przedstaw ione przez D ’A m ato (W łochy) wska
zują, że ludzie żyjący w środow isku m iejskim  są bar
dziej narażeni na choroby układu oddechow ego na tle 
alergicznym , niż m ieszkańcy terenów podm iejskich.
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Jest to zw iązane z występow aniem  w m ieście foto
chem icznego sm ogu z wysoką zaw artością NOz i 
ozonu.

W yniki badań koncentracji pyłku Betula, który' 
jest jedną z głównych przyczyn pyłkow icy na północ
nej półkuli, były prezentow ane w kolejnym  sym po
zjum  towarzyszącym . F. Spieksm a (H olandia), om a
wiając w ystępow anie pyłku Betula  w  Europie stw ier
dził tendencję do w cześniejszego rozpoczynania se
zonu pyłkow ego brzozy w kolejnych latach. Podobne 
wyniki przedstaw iła J. Em berlin (A nglia), która wią
że to zjaw isko z ociepleniem  klim atu w wielu rejo
nach Europy. O  dużych w ahaniach rocznych sum zia
ren pyłku brzozy, zw iązanych z warunkam i pogodo
wymi w czasie sezonu i przed sezonem  pyłkow ym  
oraz o dw uletnim  przem iennym  cyklu wahań koncen
tracji pyłku m ów ił L. Hodal (Dania).

Podczas sym pozjum  na tem at w ystępow ania A m 
brosia  w Europie zaprezentow ano wyniki badań z 9 
krajów. O wysokości koncentracji pyłku A m brosia  i 
m etodach zw alczania tego chwastu na W ęgrzech mó
wiła 1. Farkas. Podobne działania, przedstaw ione 
przez P. Zanon (W łochy), prow adzone są również, we 
W łoszech. T endencje wzrostu koncentracji pyłku 
Am brosia  w Austrii, gdzie roczne sum y ziaren pyłku 
w latach 1991-1999 były trzykrotnie w yższe niż w 
latach 1984-1990, zreferow ał S. Jäger. Na tle w ym ie
nionych wyżej krajów  koncentracje pyłku Am brosia  
w Polsce są niskie i brak wyraźnej tendencji w zrosto
wej. W referacie na ten tem at, autorstw a D. Stępal- 
skiej. K. Szczepanka i D. M yszkow skiej, w skazano 
na praw dopodobieństw o dalekiego transportu tego 
pyłku na obszar Polski z  Czech, Słowacji i Ukrainy 
przy sprzyjających warunkach pogodow ych.

W sesji posterowej organizatorzy Sym pozjum  
dokonali oceny plakatów. Pierwsze m iejsce zajął pol
ski plakat autorstw a I. Kasprzyk. K. Harm aly, D. M y
szkow skiej, A. Stach i D. Stępalskiej, którego tem a
tem były dobow e wahania koncentracji pyłku Betula 
w pięciu punktach pom iarow ych Polski w latach 
1995-96. W ysoko oceniono (III m iejsce) plakat an
gielsko-polski opracow any przez J. Corden, A. Stach 
i W. M illington, porów nujący stężenia pyłku brzozy 
wr Derby (Anglia) i w Poznaniu w latach 1995-99.

W sesji zam ykającej obrady Sym pozjum  zapro
ponowano Lyon (Francja) i W orcester (Anglia) jako  
m iejsca kolejnego, III Europejskiego Sym pozjum  
Aerobiologicznego. Pozostaje jeszcze kwestią otwar
tą, który kraj będzie ostatecznie gospodarzem  spot
kania.

M ając na uwadze zainteresow anie tem atyką om a
wianą na Sym pozjum  organizatorzy planują wydanie

specjalnego numeru czasop ism a A erobiologia  z peł
nymi tekstam i prezentow anych prac.

Danuta STĘPALSKA 
Kazim ierz SZCZEPANEK


