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W ostatnich latach coraz wi cej mówi si

o alergiach, alergenach i alergikach. 

Nawet w reklamach telewizyjnych

akcentuje si  potrzeby osób uczulonych

na ró ne substancje. Nie mo na jednak

poddawa  si  psychozie strachu. Mamy

dzisiaj wiedz  i takie mo liwo ci wyboru

rzeczy zwi zanych z naszym yciem, e

alergii nie trzeba si  ba , po prostu

trzeba nauczy  si  z ni y .

LEK. GGRZEGORZ FFIJEWSKI

Najbardziej obrazowo i w du ym skrócie mo -

na powiedzie , e alergen to substancja (zwi -

zek) przez organizm rozpoznawana jako „ob-

ca”, na któr  nie jeste my odporni. Organizm

nie umie jej wykorzysta , wi c broni si  przed

ni . To wywo uje nieprawid ow  reakcj  nazy-

wan  alergi . Alergenem mo e by  prawie

ka da substancja, tak e leki. Uczuli  mo na

si  na wszystko i w ka dej chwili, bo alergia to

rzecz nabyta, nie wrodzona (chocia  mo na

mie  do niej wrodzone sk onno ci). Rozpozna-

no ju  tysi ce najcz stszych alergenów, a ich

lista jest wci  otwarta. 

W zale no ci od drogi wnikania do organizmu

wyró nia si  alergeny: 

wziewne – zdecydowanie najcz stsze,

wdychane z powietrzem (py ki, kurz domo-

wy, naskórek zwierz t, opary);

pokarmowe – przyjmowane doustnie (mle-

ko krowie, pszenica, jaja, ryby, seler, orze-

chy);

kontaktowe – po styczno ci ze skór  (tka-

niny, kosmetyki, rodki czyszcz ce i pior -

ce, metale, materia y budowlane);

wstrzykni te bezpo rednio do tkanek, przy

czym wyró niamy jatrogenne – wprowa-

dzane do organizmu przez lekarza nieza-

le nie od drogi podania (leki) lub jady

owadów i w y wprowadzone pod skór ,

które mog  powodowa  szereg obja-

wów: od obrz ku w miejscu ugryzienia

po gwa town  reakcj  ca ego organizmu

(wstrz s anafilaktyczny).

Jak wida  alergeny s  wszechobecne. 

Z istnienia wi kszo ci nawet nie zdajemy sobie

sprawy, o reszcie nie chcemy pami ta .

A nasza niewiedza i zaniechanie s  ich g ówn

broni .

Alergeny mog  powodowa  ró ne objawy

chorobowe:

zapalenie spojówek, katar, obrz k lu-

zówek;

astm  – najcz stsz  posta  alergii. Charak-

teryzuje si  ona objawami ze strony uk adu

oddechowego: duszno ci , kaszlem,

wiszcz cym oddechem, uczuciem ucisku

w klatce piersiowej;

upo ledzenie funkcji uk adu trawiennego,

najcz ciej przez biegunki i wymioty;

wypryski, pokrzywki, krosty i b ble, egze-

my, obrz ki podskórne, wi d;

wstrz s anafilaktyczny – obrz k we-

wn trzny, najcz ciej oskrzeli, po czo-

ny z nag ym spadkiem ci nienia krwi

(najbardziej znane s  przypadki po

spo yciu orzeszków ziemnych, owo-

ców morza lub ryb, po uk szeniu

pszczó ). Takie objawy bezpo rednio

zagra aj yciu!

Nasilenie objawów oraz czas ich trwania zale-

 w du ej mierze od st enia alergenu w ota-

czaj cym nas rodowisku.

Atopia (alergia atopowa, z greckiego ato-

pos – niezwyk y, dziwny) oznacza wyst -

puj c  u niektórych osób sk onno  do

chorobowego reagowania na doskonale

tolerowane przez innych substancje natu-

ralne – wdychane lub spo ywane.

Alergia... astma... atopia...?

Wielu alergików ca ymi latami nie wie, na

co s  chorzy. Cz sto s  leczeni antybioty-

kami, aspiryn , jak przy zwyk ej infekcji.

Pami tajmy, e charakterystyczn  cech

alergii jest brak temperatury i bólu oraz

bardzo obfita wodnista wydzielina z nosa.

Je li wi c regularnie, o tej samej porze ro-

ku, pojawia si  kichanie, intensywny ka-

tar, zapalenie gard a lub zatok, ale bez

wzrostu temperatury – najprawdopodob-

niej mamy do czynienia z alergi .

Mam
czy nie mam?

LEKARZ O ALERGII

z alergi trzeba y
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Niestety, sk onno  do zachorowania na

alergi  jest w znacznej mierze dziedziczona

po naszych przodkach. Je li oboje rodzice

cierpi  na ni , mo na przyj , e istnieje 40-

60% szans, e ich dziecko dotknie ta sama

dolegliwo . Gdy choruje jedno z rodziców

– prawdopodobie stwo wynosi 20-40%.

Niektórzy alergolodzy twierdz  nawet, e

gdy obydwoje rodzice cierpi  na ten sam

rodzaj alergii, mo na mie  prawie 100%

pewno ci, e ich dziecko te  nab dzie j

w którym  momencie swojego ycia.

Im w m odszym wieku pojawi  si  pierwsze

symptomy, tym wi ksza szansa na przeka-

zanie ich potomstwu. Pami tajmy jednak,

e alergia nie jest chorob  wy cznie dzie-

dziczn  – dziedziczymy tylko sk onno  –

reszta zale y od rodowiska, w którym yje-

my, a wi c od nas. Dlatego nale y dba

o profilaktyk  swoj  oraz swoich dzieci ju

od pierwszych dni ich ycia. Jak wskazuj

badania, o nadwra liwo ci – szczególnie na

roztocza – decyduje w a ciwie pierwszych

6 miesi cy ycia.

Ach te geny!

Jeszcze sto lat temu w krajach Europy Zachodniej by o mniej ni  0,1% alergików. W latach 70.

odsetek ten zwi kszy  si  do ok. 7% populacji. Dzi  objawy astmy wyst puj  u ok. 1/3 Euro-

pejczyków. 

W Polsce znamiona alergii obserwuje si  u prawie co czwartego dziecka i co szóstego doro-

s ego. Szacuje si , e w ostatniej dekadzie liczba alergików wzros a dwukrotnie i podobny

wzrost ma si  utrzymywa  tak e w najbli szych latach. Zatem, przy najbardziej optymistycz-

nej wersji wydarze , w roku 2020 liczba alergików przekroczy po ow  populacji! Nie b dzie za-

tem rodziny, której ten problem nie dotknie...

Wiele osób b dnie uwa a, e alergia dotyczy wy cznie dzieci, cho  rzeczywi cie czasem

zdarza si  nam z niej „wyrosn ”. Jednak alergolodzy zgodnie podkre laj , e mo na si

uczuli  w ka dym momencie ycia – odnotowuje si  wzrost liczby osób, u których objawy aler-

gii pojawi y si  w wieku doros ym. Trzeba stale si  przed ni  chroni .

Oczywiste si  wi c wydaje, e ka dy budowany w tej chwili dom powinien mie  pewne cechy,

które u atwi ycie alergikowi. Pó niejsza modernizacja mo e by  znacznie dro sza. Chodzi

tu o zwyk  zapobiegliwo  i zdrowy rozs dek. Pami tajmy, e ju  niebawem alergia mo e by

najbardziej rozpowszechnion  chorob  cywilizacyjn !

Alergików przybywa

Atak wiata zewn trznego

Przybywa alergenów, wi c przybywa alergików. Uczulamy si  na coraz wi ksz  liczb  sub-

stancji, produkuje si  te  nowe zwi zki, do których nasze organizmy jeszcze nie przywyk y. 

Zjawisko wzrostu zachorowa  na alergi  jest niekiedy nazywane „efektem dobrobytu”. Otacza

nas wszechobecna chemia: spo ywamy coraz wi cej leków, zw aszcza antybiotyków, zu y-

wamy du  ilo  kosmetyków, detergentów i chemikaliów, zjadamy przetworzon , modyfiko-

wan  genetycznie i konserwowan ywno . Na rynku jest tak du o produktów, e przekracza

to mo liwo ci adaptacyjne ludzkiego organizmu i powoduje rozregulowanie systemu odpor-

no ciowego. A przecie  nasze cia o bez przerwy musi te  odpiera  ataki bakterii oraz wirusów.

Nieprzerwana „gotowo  bojowa” jest mo liwa dzi ki nieustannemu wystawianiu naszego or-

ganizmu na prób , w my l zasady: co nas nie zabije – wzmocni nas. Jednak wzrost poziomu

ycia mo e w nas uderzy  rykoszetem. yjemy z daleka od brudu, chronieni rodkami czy-

sto ci i lekami – w asnej odporno ci mamy coraz mniej. Nie namawiam rzecz jasna do zanie-

chania higieny (nie jest to dobr  metod  zwalczania alergii), a obecny rozwój medycyny jest

fantastyczny. Trzeba jednak uczciwie zauwa y , e spadek zachorowa  na infekcje i choroby

zaka ne, owocuje wzrostem liczby alergików. 

O nadwra liwo ci – szczególnie na roztocza – decyduje
w a ciwie pierwszych 6 miesi cy ycia

Dom to nasz azyl. Czujemy si  w nim bez-

piecznie i komfortowo. I tak by , oczywi-

cie, powinno. Nie zdajemy sobie jednak

sprawy z batalii, jak  toczymy ka dego

dnia. Wokó  nas a  roi si  od mikrosko-

pijnych cz stek, które cho  niewidoczne,

bywaj  gro ne...

Poznaj
swojego
wroga

Py ki ro linne

W Polsce reakcj  alergiczn  wywo uj  g ów-

nie py ki traw. Ten alergen oddzia uje na pra-

wie 60 procent osób z alergi . Py ki nale

do najbardziej z o liwych antygenów, czyli

najcz ciej wywo uj  najsilniejsze objawy.

Ostatnio notuje si  coraz wi cej alergii na

py ek ambrozji – silnie uczulaj cego chwa-

stu, który zaw drowa  do nas z Florydy.

Mniej osób (kilkana cie procent) ma aler-

gie na py ki drzew, g ównie brzozy. Osi -

gaj  one bardzo wysokie st enie w at-

mosferze – do 5000 ziaren py ku w 1 m3

powietrza, za  w pobli u kwitn cego drze-

wa st enie mo e przekracza  16 mln zia-

ren. Wbrew obiegowym opiniom topola

ma s abe w a ciwo ci uczulaj ce.

Kurz domowy

Od dawna wiadomo, e kurz domowy silnie

uczula. Analiza jego sk adu wykazuje, e zbie-

raj  si  w nim prawie wszystkie obecne w do-

mu alergeny. Mo na tam znale  z uszczony

naskórek ludzi i zwierz t, w osy i sier , rozto-

cza, cz ci owadów, pierze z poduszek, bakte-

rie, ple nie, w ókna tkanin obiciowych i ubra-

niowych, a w pewnych porach roku py ki

ro lin.

Okazuje si  jednak, e g ównym ród em aler-

genów w kurzu jest paj czak – roztocze,

a w a ciwie jego... odchody. Roztocza to niewi-

doczne go ym okiem yj tka wielko ci do

0,4 mm, którym najlepiej smakuje z uszczony
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naskórek. Maj  nieograniczone zasoby pokar-

mowe, gdy  naskórek cz owieka z uszczony

w ci gu jednego dnia mo e wy ywi  tysi ce

tych yj tek przez par  miesi cy. 

Roztocza mog  mno y  si  w naszych miesz-

kaniach niezwykle szybko – yj ca oko o

3 miesi ce samica sk ada w tym czasie oko o

300 jaj. 

Najbardziej zagro one jest ó ko – tutaj w 1 gra-

mie kurzu mo na znale  ponad 3000 osobni-

ków, za  w ca ej po cieli przeci tnie ponad

10 000 i kilka milionów drobinek ich odchodów.

Ilo  roztoczy w domu gwa townie spada wraz

ze zmniejszaniem wilgotno ci wzgl dnej powie-

trza oraz spadkiem temperatury. Dlatego warto

wietrzy  po ciel, szczególnie w s oneczne lub

mro ne dni – ekstremalne warunki atmosferycz-

ne dzia aj  roztoczobójczo.

Przypuszcza si , e w ród ogromnej liczby aler-

gików na wiecie, oko o 100 milionów osób ma

objawy chorobowe spowodowane kontaktem

z roztoczami w kurzu domowym.

Obecnie pojawi y si  skuteczne preparaty anty-

roztoczowe, tzw. akarycydy. Wyst puj  w for-

mie dodatków do prania czy p ynów w sprayu

przeznaczonych do spryskiwania ró nych po-

wierzchni.

Zwierz ta domowe

Niestety, wi kszo  zwierz t domowych alergi-

zuje i to do  powa nie, zatem trzeba si  liczy

z tym, e ulubiony pupil b dzie wrogiem nasze-

go zdrowia...

Kot – najsilniejszym alergenem jest substancja

produkowana przez gruczo y ojowe, zajmuj ce

si  nat uszczaniem jego sier ci.

Pies – silne alergeny w linie, sier ci i moczu.

Gryzonie – g ównym ród em alergenów jest

ich mocz. 

Grzyby

Mo e nie w ca o ci, ale ich zarodniki i unosz ce

si  w powietrzu fragmenty grzybni mog  sta

si  przyczyn  chorób alergicznych. Rozwojowi

grzybów sprzyja wilgo , która skrapla si  na

cianach le izolowanych i niewentylowanych

pomieszcze . Szczególnie „przyjaznym” dla

nich rodowiskiem s azienki oraz piwnice.

Alergia na grzyby jest dosy  cz sta w naszym

klimacie. Niestety, rodki grzybobójcze równie

cz sto s  jej przyczyn .

Chemia budowlana

Wywo uje zarówno alergi  wziewn , jak i kon-

taktow . Nale y szczególnie uwa a  na:

rozpuszczalniki organiczne – zawarte

w farbach, bejcach, lakierach, p ynach do

usuwania pow ok malarskich, rodkach

impregnuj cych drewno oraz zabezpie-

czaj cych przed wilgoci ;

formaldehyd – w p ytach wiórowych (me-

ble), papierze (tapety), melaminie i mate-

ria ach izolacyjnych;

w glowodory chlorowane ( rodki grzy-

bobójcze, pestycydy);

winyl;

plastyfikatory;

rodki likwiduj ce mursz;

substancje zawieraj ce smo  w glow

(asfalt);

sole chromu zawarte w cemencie.

Nale y tak e pami ta  o dra ni cym dzia-

aniu py ów powstaj cych przy budowie lub

remontowaniu domu (py  z papieru cierne-

go, z tynku, gruzu, we ny stalowej, w ókno

szklane, py  powsta y przy cyklinowaniu

pod óg, trociny i wióry).

Oczywi cie, rodzajów alergenów jest

znacznie wi cej. Skupili my si  zatem na

tych, które spotykamy w domach najcz -

ciej.

W roku 2020 liczba alergi-
ków przekroczy po ow
populacji! Nie b dzie zatem
rodziny, której ten problem
nie dotknie

Przeczytaj ten tekst do ko ca, niezale nie od tego czy masz stwierdzon  alergi , czy jej

(jeszcze) nie masz. W dalszej cz ci zajmiemy si  aspektami czysto praktycznymi. Jak

rozpozna , zwalcza , a przede wszystkim zapobiega  alergizacji Twojego domu.

A wi c... do dzie a!

Wentylacja i cyrkulacja powietrza

Jednym z powodów rosn cego zagro enia

alergenami jest m.in. lepsza izolacja termicz-

na domów, której skutkiem jest ich du a

szczelno . Utrudnia to wymian  powietrza

wewn trz budynków. Takie warunki sprzyjaj

rozprzestrzenianiu si  roztoczy, grzybów ple-

niowych itp. Bardzo wa ne jest dostateczne

wietrzenie pokoju alergika (wyj tkiem od tej

regu y jest okres kwitnienia ro lin).

Niezwykle istotne jest tak e utrzymanie sta ej

wilgotno ci pomieszcze . Szczególnie doty-

czy to azienek, gdzie ple nie otrzymuj  regu-

larn  dawk  wilgoci.

Unikanie kurzu i py ków

Pokój alergika powinien by  sprz tany przy-

najmniej raz dziennie – najlepiej odkurzaczem

z filtrem oraz wilgotn ciereczk  ( cieranie ku-

rzu na sucho powoduje jego rozpylanie). Wy-

magania zdrowotne spe niaj  nowoczesne ko-

t y gazowe i grzejniki c.o., grzejniki elektryczne,

a tak e ogrzewanie pod ogowe.

Kaloryfery eberkowe musz  by  cz sto zmy-

wane na mokro, poniewa  mi dzy eberkami

zbiera si  wiele kurzu unosz cego si  wraz

z ogrzanym powietrzem. Nowoczesne grzejniki

p ytowe o du ej powierzchni i ni szej tempera-

turze zmniejszaj  to niebezpiecze stwo.

Nie dopuszczaj, by temperatura w mieszkaniu

przekroczy a 24°C. Im cieplej, tym intensywniej

w kurzu rozwijaj  si  roztocza. Jest to tak zwa-

na „alergia kaloryferowa” i ma miejsce w sezo-

nie grzewczym. Je eli my lisz o aluzjach,

w gr  wchodz  tylko te, które wbudowane s

pomi dzy szybami.

Unikanie grzybów

Wilgotne ciany sprzyjaj  rozwojowi grzybów

ple niowych. Grzyb domowy, którego zarodniki

wywo uj  reakcje alergiczne rozwija si  najcz -

ciej w ciemnych, s abo wietrzonych miejscach,

cz sto na powierzchniach drewnianych (dlate-

go trzeba zabezpiecza  belkowanie dachu

przed grzybem) oraz tynkach. 

Nie op aca si  oszcz dza  na odpowiedniej izo-

lacji cieplnej i przeciwwilgociowej. Nie wolno

dopu ci  do przemarzania muru, gdy  od we-

wn trz zacznie skrapla  si  na cianach woda.

Je li kupili my dom gotowy, sprawd my stan je-

go murów i rozwa my ewentualne osuszanie.

Gdy stwierdzimy gdzie  charakterystyczny siny,

zielony lub szaro-czarny nalot, trzeba koniecz-

nie grzybni  usun  mechanicznie (cz sto na-

wet konieczne jest skucie tynku czy glazury).

Nast pnie to miejsce smarujemy p ynem grzy-

bobójczym i dopiero zamalowujemy. Je li po-

miniemy który  etap, ju  po kilku tygodniach

nalot ple ni ponownie si  uwidoczni, poniewa

grzybnia wrasta do  g boko w cian .
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Urz dzenie sypialni

Wi kszo  czasu, jaki sp dzamy w do-

mu… przesypiamy. Dlatego ó ko bez-

spornie staje si  istotnym meblem. Koja-

rzy nam si  z odpoczynkiem, ciep em,

spokojem, daje poczucie bezpiecze -

stwa... Ale czy zawsze tak jest? Poranny

katar, sw dzenie, czasem nocny kaszel

i duszno  – to mog  by  objawy alergii.

ó ko wymaga wi c specjalnej uwagi,

pocz wszy od jego konstrukcji – dla aler-

gika najbardziej nadaje si  prosta rama z drew-

na lub metalu. Przyczyn  uczule  bardzo cz -

sto bywaj  materace, wype nione traw  mor-

sk , s om , bawe n  i resztkami we ny, cinka-

mi jedwabnymi, konopiami, lnem lub w óknami

palmowymi. Na dodatek gromadz  si  w nich

kurz i roztocza. Materace najlepiej by by y wy-

konane z g bki i zaopatrzone w pokrowiec

umo liwiaj cy odkurzenie. Podobne zasady

obowi zuj  przy wyborze po cieli. Poduszka

powinna by  wype niona g bk  i powleczona

atwym do oczyszczenia – najlepiej do prania –

pokrowcem. Nale y zrezygnowa  z pierzyn,

ko der i poduszek puchowych, we nianych

oraz bawe nianych. Wybierz prze cierad a lnia-

ne i ko dry z w ókien sztucznych. Narzuta na

ó ko powinna by  prana przynajmniej raz

w tygodniu.

Urz dzenie mieszkania

Cho ó ko jest najistotniejszym ród em aler-

genów nie mo emy zapomnie  o reszcie na-

szego domowego otoczenia. Najbardziej po-

dane jest proste, sparta skie wyposa enie

pokoju alergika, bez zas on, dywanów, zb d-

nych mebli i bibelotów. Wybierzmy raczej lek-

kie firanki z tworzyw sztucznych, g adkie drew-

niane lub metalowe krzes a daj ce si ciera

na mokro, równie  g adkie, pozbawione ozdób

szafy ze szczelnymi drzwiami. 

Niestety, powinni my pozby  si  pluszaków

i maskotek oraz zbyt wymy lnych (czyli trud-

nych do oczyszczenia) kloszów lamp. Nie po-

leca si  tak e ro lin doniczkowych, gdy  gleba

zawsze jest siedliskiem grzybni.

ciany i pod ogi

Szczeliny i wyst py w cianach sprzyjaj  osa-

dzaniu si  kurzu, który trudno usun . Dlatego

ciany powinny by  g adkie i nieuszkodzone.

Nale y tak e pami ta  o naro nikach pokojów,

zak tkach pod meblami i przestrzeniach za

szafami. Niebezpieczne s  tak e poszarpane

tapety z odstaj cymi brzegami. Nale y je ca -

kowicie usun , cian  za  starannie oczy ci

i wytapetowa  od nowa lub rozwa y  mniej

k opotliwe wyko czenie. W niskich pomiesz-

czeniach, o z ej wentylacji, cz sto dochodzi do

nadmiernego zawilgocenia, a ono jest przy-

czyn  tworzenia si  ple ni i rozwoju zarodni-

ków grzybów ple niowych pod tapet . wiet-

n  po ywk  dla ple ni jest celulozowy klej do

tapet. Tapety winylowe zaraz po u o eniu emi-

tuj  silny zapach, który mo e by  dla niektó-

rych niezwykle dra ni cy.

Najniebezpieczniejsze dla alergików s farby

zawieraj ce rozpuszczalniki lub oleje, ponie-

wa  emituj  toksyczne opary nie tylko w trak-

cie malowania, ale równie  d ugo potem. Nie-

bezpieczne mog  okaza  si farby emulsyjne

jednowarstwowe, gdy  maj  w swoim sk a-

dzie winyl lub poliuretan. Alergicy powinni

stosowa  tylko farby wodne. Jak wynika

z codziennych do wiadcze  alergików lepiej

znosz  matowe farby.

Kleje z ywic epoksydowych, cho  nieprzy-

jemnie pachn , s  na ogó  dobrze tolerowane

– ich opary szybko si  ulatniaj . Je eli za  cho-

dzi o lakiery, najcz ciej zaleca si  lakiery akry-

lowe rozpuszczalne w wodzie – pozbawione

s  rozpuszczalników, ich opary szybko si

ulatniaj , a pomalowane nimi powierzchnie

mo na zmywa  wod .

Pod oga powinna by  pokryta materia em, któ-

ry atwo si  zmywa. Najlepszy jest polakiero-

wany parkiet lub p ytki. Z pod óg powinny znik-

n  dywany i wyk adziny, gdy  s  praktycznie

siedliskiem nieusuwalnego kurzu.

Zadbaj o domowy mikroklimat

Pami taj! Do zachowania stanu wewn trznej

równowagi, czyli tzw. homeostazy, niezb d-

ne s  okre lone parametry otaczaj cego nas

rodowiska, szczególnie powietrza. Prawi-

d owo dzia aj cy uk ad oddechowy (g ównie

jamy nosowe) sprawia, e wdychane powie-

trze zostaje:

nawil one do wilgotno ci ok. 90%;

ogrzane do ok. +31°C;

oczyszczone z py ów, gazów i innych

alergenów w 95-97%.

W przypadku alergii wziewnych mechani-

zmy te s  zaburzone, g ównie z powodu

obrz ku b ony luzowej i nieprawid owo ci

w sk adzie wydzielanego luzu.

Warto wi c (tak e zupe nie

sprawnemu organizmowi) za-

pewni  optymalne warunki

bytowania. Zbyt suche i gor -

ce powietrze, z a cyrkulacja

oraz nadmierne zanieczysz-

czenie kurzem i py ami utrud-

niaj  naszemu organizmowi

sprawn  wymian  gazow .

Uczulenie na wod ?

Woda jest jedn  z tych substancji, na które

nigdy nie stwierdzono alergii. By oby to pa-

radoksem, gdy  nasze cia o sk ada si

w ogromnej wi kszo ci z wody i jest ona

podstaw  naszej egzystencji. Ale przecie

nikt nie korzysta z idealnie chemicznie czy-

stej wody destylowanej… 

Woda wodoci gowa, dezynfekowana jest

zwi zkami chloru. W ilo ciach zawartych

w „kranówce”, rzadko powoduje on nasilone

objawy alergii, natomiast cz sto wywo uje

wysuszenie skóry, uszczenie naskórka, pie-

czenie oraz nadwra liwo  na zmiany tem-

peratury. Powa niejsze objawy, z duszno-

ci  i zapaleniem spojówek w cznie, wyst -

powa  mog  po kontakcie z wod  silnie

chlorowan , np. w basenach.

Woda z przydomowego uj cia cho  po-

zbawiona jest chloru, w przeciwie stwie do

wody wodoci gowej zawiera  mo e metale

ci kie. Prym w wywo ywaniu  alergii wiod

chrom i nikiel. Szczególnie du e ilo ci tych

pierwiastków znajduj  si  w wodach w po-

bli u zak adów przemys owych oraz dróg.

Nikiel najcz ciej uczula kobiety (oko o 10-

krotnie cz ciej ni  m czyzn). Cho  najsil-

niej uczulaj  przedmioty niklowane (alergia

kontaktowa), pokarmy i woda tak e zawie-

ra  mog  podwy szone st enie tego 

metalu.

Charakterystyczne dla nadwra liwo ci na ni-

kiel i chrom s  zmiany skórne, niezale ne od

drogi dostania si  alergenu do organizmu

(tak e od picia wody). Najwi cej jonów niklu

uwalnia si  w kwa nym pH, a wi c w soku

o dkowym i znacznie lepiej wch ania si

u osób ze sk onno ci  do alergii. Pami taj-

my wi c o przebadaniu wody p yn cej z do-

mowego kranu. Je li oka e si , e istotnie

odbiega od normy trzeba pomy le  o zaku-

pie filtrów, ze szczególnym uwzgl dnieniem

tych usuwaj cych z niej chlor, elazo oraz

metale ci kie.

Zadbajmy, aby dom, który tworzymy by  dla

nas zdrowy i bezpieczny. 

LEKARZ O ALERGII
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