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KEROLJE A VIRAGPOROKATI 
A tavasz robbanasszenien erkezett, szarazsaqqal, 
szellel. A gyorsan egymas utan viragz6 novenyek 
va losaqqal arasztjak a leveg6be pollenjuket 
(viraqporukat), kezdetet vette az allergiaszezon. 
H6napok jonnek, amelyek sokaknak nem edes 
viragillatotjelentenek, hanem kellemetlen tusszoqest , 
konnyezest , De aki fo lkeszul, vedekezlk, torekszik a 
rneqelozesre, az j61at tudja veszelni ezt az id6szakot. 

Az allergia nepbeteqseq, es 
ennek tobb oka van . Elsok kozt a 
varosiasodast emlftik a szakemberek, 
amely kiemelt bennUnket 

termeszetes kornyezetunkbol. 
Raadasul az elrnult evtlzedekben sok 
uj vegyi anyag jelent meg, melyek 
k6zUI tobb is irritalja a nyalkahartyat, 
a leqzorendszer szerveit. Artanak 
a ktllonbozo agresszfv pollemi 
novenyek is - mint peldaul a parlagfU 

vagya kor isfelek elterjedese. S telan 
annak is fontos szerepe lehet, hogy 
latvanyosan vattozlk az idojaras. 
Az ellerqlasok szarna evrol evre 
t6retienUI no, egyes becslesek 
szerint egy jo evtlzed mulva minden 
masodlk ember szenved majd e 

szeles spektrumu 

beteqseq valamelyik 
valtozataban. 

Aki evek ota 
allerqlas. tapasztalt 

beteg, az idoben, a tUnetek 
megjelenese, illetve az allergen 
noveny vlraqzasa elott orvoshoz 

fordul , es hasznal]a a jol bevalt. 
szakember altai javasolt szereket. 
De mint azt dr. Balogh Katolin 
allerqoloqus, a Bud ai Allergiak6zpont 
toorvosa is tapasztalja, ez nem 
mindig sikerUI. Az lden is sok beteg 

elkesett, mert a viragzas varatlanul 
gyors volt. 

A doktorno szerint 
a haqyornanyos 
gyogykezeles mellett 
az Imrnunterapla 
biztosftja a legjobb 
lehetoseqet az allergia 
tUneteinek kezelesere, Ma ez az 
egyetlen gyogymod, mely tartosan 
megszUntetheti a panaszokat. 
Aikalrnazesat azonban az allergen 
noveny viraqzasa elott ketto-neqy 
honappat korabban szukseqes 
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megkezdeni, tehat ak inek a kora 
tavaszi faviraqzasok gondot 
okoznak, annak mar telen. 

A terry, hogy barki barrnllyen 
korban ellerqiassa valhat, nagyon 
lehanqolo. Az sem jo hfr, hogy 
a folyamat oka pontosan nem 
ismert. A k6vetkez6kben 
felsoroltekrol azonban biztosan 

elmondhato, hogy szerepUk van a 
beteqseq klalakulaseban: genetikai 
hajlam, dchanyzas a csaladban. 

hez iellatok a laka sban , a lako- es 
munkahelyi k6rnyezet sajetosseqal 
- legszennyezoMs, urbantzaclo. 

paras, zart helyiseqek. Ezek 
egyUttes rneqlete megsokszoroz
hatja a betaqseq klalakulasanak 
valoszfnuseqet. 

A tavasztol keso oszlq jelentkezo 
szenanatha leggyakoribb okai 
eqyertelrmien a vlreqporok. 
A f'ak, viragok, novenyek vrraqzasa 

Kisgyerekesek figye/mebe! Az apromagvas gyiimo/csok - eper, 
ribiz/i, malna, szeder - gyakran va/fanak ki allergias reakciof, ezerf 
kefeves kor eliiff nem ajan/afos a kicsif ezekkel efefni. A fiinefek a 
csalankiiifesfii/ esegyeb borfiinefekfii/ a gyomor- esbe/panaszokig 
feljedhefnek, es igen sok kellemef/ensegef okoznak. 
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ldenyhez kotheto, fgy a polienjUk 

is csak egy-egy ldoszakban szall a 
leveqoben. A vlraqpor-ellerqla egyik 
jellernzoje, hogy ma a betegek Hz 
szazaleka tobb mint egy pollnere 
erzekeny, de nagyon sokan vannak, 
akik tobb kulonbozo vlraqportol is 
szenvednek, kUzdve a jellegzetes 

reakci6kkal. fgy a szenanatha szezonja 
akar az elsa pollen meqjelenesetol az 
utolso vlraqzesiq tarthat, tehat kora 
tavaszt61 keso aszig. 

A kellemetlen immunreakci6k 
att61 fUggaen, hogy milyen allerqlarol 
beszelunk - leggyakrabban als6 es 
felso leg uta kat , a szemet, a bart, 
a gyomor- es belrendszert erintik. 

Pollenallerqiak eseten jellemzo 

a tUsszoges, a vizes orrfolyas, az 
orrduqulas, a szejpadlas es torok 
vlszketese, a szem konnyezese, 
plrosodasa. Etelallergiaknal gyakori 
meg a csalanktutes, az ekcema, 
ami peldaul fernallerqia eseten is 

megfigyelheta. 

Mi a keresztallergia? 
Az, amikor az alapallergenhez hasonlo 
szerkezetu anyag is klvaltja a beteqnel 
a reakclet. A szervezet helyteleni.il 
azonosftja a csak hasonlo anyagot, s 
ezert reagal a megszokott ti.inetekkel. 
Peldaul lIyen paros a garagdinnye es 
a paradicsom, a buza es a mogyoro, 
faldimogyoro, dio, a parlagfU es a 
napraforqo, Es ki gondolna, hogy a 
gumikesztyu aiapanyagaul szolgiilo 
latexra allergiiis ernbernel tulzott 
immunviilasz lephet fal, ha baniint, 
kivit, gesztenyet vagy 
avokadot fogyaszt? 

Szenanetha - orrmo 
Az elettani sOoldattal torteno orrobHtes - klinikailag 
igazoltan - helyrealHtja az orr nyalkahartyajaban 
leva csilloszorok mozgasat, es ezzel a szervezet 
elso szlntu vedekezomechanizmusat. Sokat 
segithet az allerqlasoknak ez az osl, indial j6gik 
altai klfejlesztett m6dszer, amit a hazlorvos vagy 
egy gyogyszeresz Is meg tud tanitani. 

TANAcSOK 
AZ ORVOSTOL 

DR. BALOGH KATALIN 
ALLERGOL6GUS 

A betegeknek lehetoseq szerint 
ajenlatos elkerUlni az allerqenekkel 
val6 talalkozast, ami persze 
nagyon nehez, es komoly 
odaflqyelest iqenyel. Aki erzekeny 
a hazl porra, csokkentse a porfog6 
konyvek, textilek, emlekterqysk 
szamat a lakasaban, aki fullad a 
vlraqporoktol, ne induljon turaznl, 
ha magas a pollenkoncentracio. 
a rnacskaszorre erzekeny ne 
ragaszkodjon hazi kedvencehez, 

Portalanitson, porszivozzon 
naponta, szonyeg helyett 
konnyen klrazhato fut6szonyeg 
legyen a lakas eke. 

Segit, ha naponta tobbszor 
folmos, vizes kendovel attorli 
a padlot. 

Alkalmazzon pollenektol 
is mentesito levegoszurot 
lakasaban, autojaban. 

Szeles, szaraz, meleg napokon 
kevesebb idot legyen a 
szabadban. 

Tartsa zarva a lakas es az auto 
ablekat, a ruhakat a lakasban 
szaritsa . 

Gyakran cserellen agynemut, 
es naponta mosson hajat. 

Csak akkor kert eszkedj en, ha 
musze], vlseljen vedomaszkot, 
tavolitsa el a polleneket a 
ruhaj arol, zuhanyozzon Ie. 

Nyaralashoz valasszon olyan 
helyet - tengerpartot vagy 

a

magas hegyvldeket -,
ahol alacsony

koncentraclol
pollen
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vessen vege: a slobajogsdgnak! 
Napi 1 tab/ettagyors es hatekony 
segftseg a szezondlis allergia es 
az allergids biirkiiites* tiinetei ellen, 
mikiizben nem aimosit.nem akadatyoz 
a koncentracioban, a vezetesben, 
fgy nem kell/emondania semminil! 
Az ~ es az 'aI1egm'FORre.

segitsegevel kompromisszumok 
nelkiil teljes eletet elhet. 

A KOCKAZATOKROL ES A MELLEKHATASOKROL
 
OLVASSA EL A BETEGTAJEKOZTATOT,
 

VAGY KERDEZZE MEG KE ZE L6o RVOSAT,
 
GYOGYSZERESZET!
 


