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byjemy	w	stresie	i	zatrutym	Wrodowisku,	niezdrowo	siC	odcywia-
my	i...	płacimy	za	to	powacnymi	schorzeniami.	Do	powszechnie	
wystCpuj>cych	nalec>	m.in.	alergie.	Coraz	czCWciej	Wwiat	medycz-
ny	przyznaje,	ce	choroby	alergiczne	stanowi>	problem	cywiliza-
cyjny.	S>	reakcj>	na	cycie	w	przekształconym	przez	człowieka	
otoczeniu.	Były	one	znane	juc	w	starocytnoWci.	Trudno	jest	jed-
nak	dzisiaj	odpowiedzieć,	na	ile	były	one	tylko	rzadkoWci>,	a	na	
ile	nie	potraiono	ich	dobrze	rozpoznać	w	minionych	wiekach.

WspółczeWnie	czCstoWć	wystCpowania	chorób	alergicznych	ci>gle	
ulega	zwiCkszeniu	zarówno	w	Polsce,	jak	i	na	Wwiecie.	Na	pod-
stawie	 licznych	badaM	ocenia	siC,	ce	około	20-30	procent	całej	
populacji	dotkniCte	jest	alergi>	rócnego	rodzaju.	Specyika	cho-
rób	alergicznych,	a	przede	wszystkim	ich	zmiennoWć	w	stopniu	
przebiegu,	jak	równiec	okresowoWć	wystCpowania	objawów	cho-
robowych	powoduj>,	ce	nie	zawsze	zdajemy	sobie	sprawC	z	ich	
istnienia,	bagatelizujemy	ich	objawy,	nie	przypuszczaj>c,	ce	nie-
leczone	lub	ale	zdiagnozowane	mog>	doprowadzić	do	schorze-
nia	znacznie	powacniejszego,	jakim	jest	astma.

WczeWnie	rozpoznana	alergia,	prawidłowo	leczona,	przebiega	ła-
godnie,	pojawia	siC	i	znika,	chociac	niekiedy	moce	nam	towarzy-
szyć	przez	całe	cycie,	zmuszaj>c	do	stosowania	właWciwej	diety,	
przyjmowania	 leków,	 odpowiedniego	 urz>dzania	 mieszkania,	
właWciwego	organizowania	sobie	wakacji	itp.	Ale	alergia	to	nie	
koniec	Wwiata!	bycie	z	ni>,	choć	nie	wolne	od	problemów,	moce	
być	szczCWliwe,	co	potwierdza	wielu	uczuleniowców!

Alergicy	chc>	wiedzieć	 jak	najwiCcej	o	 swojej	chorobie	 i	 sku-
tecznie	j>	leczyć.	W	ksi>cce	Alergia. Skuteczne metody leczenia	
odpowiadam	najproWciej,	 jak	 to	 jest	mocliwe,	 na	nurtuj>ce	 ich	
pytania,	 dotycz>ce	 m.in.	 istoty	 choroby,	 jej	 objawów,	 rodzajów	
alergii,	 sposobów	 leczenia	 i	 postCpowania.	 Podpowiadam	 rów-
niec,	jak	tC	chorobC	„obłaskawić”.	Mam	nadziejC,	ce	przedstawio-
ne	informacje	bCd>	przydatne	w	codziennym	cyciu	i	pomog>	za-
pobiec	rozwojowi	choroby,	czego	cyczC	PaMstwu	z	całego	serca.
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Na	pocz>tek	siCgnijmy	do	etymologii	 słowa	„alergia”.	 JCzyko-
znawcy	wywodz>	je	z	jCzyka	greckiego,	uwacaj>c,	ce	utworzone	
zostało	z	dwóch	słów:	allos	–	inny	i	ergos	–	praca,	reakcja.	Za-
tem	juc	znaczenie	słowa	podpowiada	deinicjC.	Termin	ten	został	
wprowadzony	do	medycyny	w	1906	roku	przez	Clemensa	von	
Priqueta.	Oznacza	nieprawidłow>,	bo	nadmiern>	reakcjC	organi-
zmu	na	bodziec	(zwany	alergenem),	na	który	dany	organizm	siC	
uczulił.

Uczulenie	to	nic	innego	jak	„dziwna”	lub	omyłkowa	odpowieda	
układu	odpornoWciowego.	Tak,	jakby	organizm	ale	rozpoznał	bo-
dziec	i	zareagował	na	nieszkodliw>	substancjC	w	sposób	wrCcz...	
paniczny.	 Natura	 wyposacyła	 kacdego	 człowieka	 w	 niepowta-
rzalny	system	obronny,	chroni>cy	go	przed	inwazj>	szkodliwych	
substancji	z	zewn>trz	i	umocliwiaj>cy	bezpieczne	funkcjonowa-
nie	w	Wrodowisku	czynników,	które	w	mniejszym	lub	wiCkszym	
stopniu	 mog>	 człowiekowi	 zagracać.	 System	 immunologiczny	
alergika	traktuje	nieszkodliwe	dla	wiCkszoWci	innych	ludzi	sub-
stancje,	zwane	alergenami,	jak	niebezpiecznego	wroga	i	podej-
muje	z	nimi	walkC.	Broni>	układu	odpornoWciowego	jest	histami-
na	(substancja	wytwarzana	w	tkankach	ciała	przez	tzw.	komórki	
tuczne),	która	uruchamia	siły	obronne	organizmu.	Na	dany	sy-
gnał	produkcja	histaminy	lawinowo	wzrasta,	powoduj>c	mniej-
szy	lub	wiCkszy	„atak	histerii”.	Alergeny	mog>	przenikn>ć	przez	
skórC	oraz	błony	Wluzowe.	Konkretne	objawy	zalec>	od	miejsca,	
przez	 które	 przenikn>ł	 alergen.	 Moce	 to	 być	 zaczerwienienie	
i	pieczenie	skóry,	łuszczenie	siC	jej	i/lub	swCdz>ca	wysypka;	ból,	

Czym jest alergia?
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pieczenie	i/lub	łzawienie	oczu;	obity	wodnisty	katar	lub	uczucie	
zatkanego	nosa;	kaszel	 i/lub	dusznoWci;	bóle	brzucha	 i/lub	bie-
gunka	itp.	Reakcj>	jest	zawsze	stan	zapalny.	

Choroba alergiczna to inaczej alergiczny stan zapalny doty-
cz>cy jednego lub kilku narz>dów. Proces zapalny jest zwi>za-
ny z reakcj> alergenu i swoistych dla niego przeciwciał, które 
musz> siC poł>czyć, aby doszło do wyst>pienia objawów.

Obci>ceni	cech>	nadwracliwoWci	 ludzie,	 rócni>	siC	od	pozosta-
łych	tym,	ce	ich	układ	odpornoWciowy	niewspółmiernie	szybciej	
i	silniej	reaguje	na	wszelkie	szkodliwe	czynniki	z	zewn>trz,	jest	
tym	samym	bardziej	czuły	i	wracliwy.	To,	co	dla	w	pełni	zdrowego	
człowieka	 jest	dobre,	wskazane	 lub	obojCtne,	dla	alergika	moce	
być	aródłem	dolegliwoWci,	a	niekiedy	nawet	zagroceniem	cycia.
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Jakie s> przyczyny wystCpowania chorób 
alergicznych?

Jak	dochodzi	do	tego,	ce	nasz	organizm	reaguje	inaczej,	nic	po-
winien?	Co	 sprawia,	 ce	mówi	 siC	 o	 alergiach	 jak	 o	 chorobach	
cywilizacyjnych?	 Przyczyny	 wystCpowania	 alergii	 nie	 zostały	
przez	naukC	do	koMca	wyjaWnione.	Wiadomo,	ce	wpływ	na	po-
wstawanie	chorób	alergicznych	maj>	takie	czynniki,	jak:

ズ	 Wrodowisko;
ズ	 uwarunkowania	genetyczne;
ズ	 stres;
ズ	 dieta.

Jaki wpływ na powstawanie chorób alergicznych 
ma Wrodowisko?
Aby	 zrozumieć	 istotC	 problemu,	 trzeba	 cofn>ć	 siC	 w	 czasie...	
Nasi	 przodkowie	 cierpieli	 na	 alergie	 znacznie	 rzadziej.	 Na	 co	
dzieM	ich	system	odpornoWciowy	musiał	radzić	sobie	z	olbrzymi>	
iloWci>	 bakterii,	 wirusów	 i	 innych	 drobnoustrojów.	 Z	 biegiem	
czasu	postCp	medycyny	oraz	wzrost	dbałoWci	o	higienC	doprowa-
dziły	 do	 eliminacji	 wielu	 groanych	 dla	 ludzi	 czynników.	 Naj-
prawdopodobniej	w	wyniku	mniejszego	naracenia	na	kontakty	
z	nimi	układ	odpornoWciowy	zacz>ł	kierować	swoje	siły	przeciw-
ko	„fałszywym	wrogom”,	czyli	alergenom.

Dodatkowo,	do	powstawania	chorób	alergicznych	przyczyniaj>	
siC	zmiany	w	Wrodowisku,	w	którym	cyjemy.	Obecne	w	nim	zanie-
czyszczenia	chemiczne	niszcz>	naturaln>	warstwC	ochronn>	–	bło-
ny	 Wluzowe	nosa	 i	 coł>dka	 –	 powoduj>c	 to,	 ce	 alergeny	 łatwo	
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przedostaj>	siC	do	organizmu.	Ci>gła	walka	z	substancjami	truj>-
cymi	 z	 powietrza	 i	 wody	 wyczerpuje	 układ	 immunologiczny.	
Alergia	jest	reakcj>	na	cycie	w	przekształconym	przez	człowieka	
Wrodowisku.	Ewolucja	przyzwyczaiła	organizm	ludzki	do	walki	
z	zarazkami,	cywilizacja	pozbawiła	go	 tego	zajCcia.	W	krajach	
słabiej	rozwiniCtych	gospodarczo,	gdzie	wielu	ludzi	choruje	na	
choroby	 zakaane,	 cyje	 w	 niehigienicznych	 warunkach	 i	 cierpi	
z	powodu	niedocywienia,	alergie	nalec>	do	rzadkoWci.

Wzrost	zawartoWci	 toksyn	w	ziemi	 i	powietrzu,	które	docieraj>	
do	naszego	ciała	bezpoWrednio	przez	układ	pokarmowy,	to	tylko	
czCWć	problemu.	Na	nasz	organizm	działaj>	toksyczne	materiały	
budowlane,	farby,	lakiery,	kosmetyki,	detergenty	i	wiele	innych	
substancji,	których	on	nie	potrai	przetworzyć.	Obci>cenie	tymi	
substancjami	staje	siC	zbyt	duce.	Reakcja	alergiczna	stanowi	jak-
by	wentyl	bezpieczeMstwa	i	sygnał	ostrzegawczy	zarazem.

Czy alergia jest dziedziczna?

Alergia – choroby alergiczne – maj> podłoce genetyczne i mog> 
być dziedziczone, choć przez swoj> złoconoWć, zjawisko to nie 
zostało jeszcze dobrze poznane i opisane.

Szacuje	siC,	ce	jeWli	alergiC	ma	jedno	z	rodziców,	to	istnieje	30-
-procentowe	prawdopodobieMstwo,	ce	choroba	dotknie	równiec	
dziecko.	 JeWli	 na	 alergiC	 cierpi>	 oboje	 rodzice	 –	 prawdopodo-
bieMstwo	wyst>pienia	 alergii	 u	 dziecka	wzrasta	 do	70	procent.	
OczywiWcie	nie	dzieje	siC	to	automatycznie:	koniecznym	warun-
kiem,	by	alergia	rozwinCła	siC	w	młodym	organizmie,	jest	szyb-
kie	(jeszcze	w	wieku	niemowlCcym)	zetkniCcie	siC	z	substancj>	
uczulaj>c>,	i	to	w	odpowiednio	ducym	stCceniu.	Dziedziczy	siC	
jednak	 tylko	 ogóln>	 skłonnoWć	 do	 alergii.	 Oznacza	 to,	 ce	 jeWli	
oboje	 rodzice	 s>	astmatykami,	 to	dziecko	nie	musi	cierpieć	na	
astmC,	lecz	np.	chorować	na	katar	sienny.	Mocna	mieć	zakodo-
wan>	w	genach	predyspozycjC	do	uczuleM,	a	mimo	to	nigdy	nie	
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mieć	objawów	alergii.	Genetykom	udało	siC	jak	dot>d	zdemasko-
wać	kilka	chromosomów	zwi>zanych	z	dziedziczeniem	chorób	
alergicznych.	Ludzi	 cierpi>cych	na	dziedziczn>	 alergiC	okreWla	
siC	mianem	atopików.

Alergia moce jednak powstać na skutek nowych zmian – mu-
tacji w obrCbie zapisu genetycznego i pojawiać siC w rodzi-
nach, w których dot>d ich nie obserwowano.

Dla	własnego	bezpieczeMstwa	lepiej	załocyć,	ce	kacdemu	moce	
siC	to	przytraić.

Jaki wpływ na powstawanie chorób alergicznych ma stres?

Stres i emocje mog> nasilić objawy chorób alergicznych. 

Wszelkie	niekorzystne	stany	psychiczne,	nadmierne	pobudzenie	
emocjonalne,	stany	lCkowe	czy	tec	zły	nastrój	nie	słuc>	uczule-
niowcom.	Obawa	przed	reakcj>	uczuleniow>	czy	niespodziewa-
nym	atakiem	choroby	moce	jej	objawy	wywołać	lub	nasilić.	Dla-
tego	 alergikom	 zaleca	 siC	 spokojny,	 uregulowany	 tryb	 cycia.	
Wacne	jest	wyciszenie	po	intensywnie	spCdzonym	dniu,	oddale-
nie	trosk	i	zdrowy	sen.	Relaks	psychiczny	motywuje	do	prawi-
dłowego	funkcjonowania	cały	organizm!	I	choć	stresu	nie	sposób	
unikn>ć,	spróbujmy	go	obłaskawić.	Znajdamy	czas	nie	tylko	na	
obowi>zki	i	pracC,	lecz	równiec	odpoczynek,	przyjaaM,	miłoWć...

Jaki wpływ na powstawanie alergii ma dieta?
Współczesny	tryb	cycia,	z	cał>	 jego	nerwowoWci>,	poWpiechem	
i	pogoni>	za	sukcesem,	w	poł>czeniu	z	niezdrowymi	nawykami	
cywieniowymi	sprzyja	rozwojowi	chorób	alergicznych	na	duc>	
skalC.	Wystarczy	spojrzeć	na	listC	dodatków	do	cywnoWci.	Zwy-
kły	bochenek	chleba	moce	zawierać	uszlachetnion>	m>kC	pszen-
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n>,	konserwanty,	syntetyczne	witaminy,	benzoesany	i	inne	Wrodki	
chemiczne	utrwalaj>ce	puszystoWć	i	gładkoWć	ciasta.	A	przeciec	
kromka	chleba	to	tylko	niewielka	czCWć	naszej	codziennej	diety.	
Dlatego	 wacne	 jest,	 abyWmy	 starali	 siC	 wprowadzać	 do	 naszej	
diety	produkty	jak	najmniej	przetworzone,	zawieraj>ce	jak	naj-
mniej	konserwantów	i	innych	dodatków	chemicznych.	Zaleca	siC	
cywnoWć	pochodz>c>	z	tzw.	upraw	ekologicznych.	Wacne	jest	tec	
to,	aby	nasze	codzienne	menu	było	jak	najbardziej	urozmaicone.	
Nadmierne	 spocywanie	 niektórych	 pokarmów	 moce	 bowiem	
prowadzić	do	alergii.


