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ezek, es azt is, 
hogyan enyhithetjiik 
az altaluk okozott 
panaszokat. 
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SZCi VEGSZABO EMESE 
SZAKERTO: DR. BALOGH KATALIN 

ALL ER GO LOG US 

Bar az allergia szorol robbse 

I 

glink azonnal a priis zkolesre, 

a pollenszezonra es a virag

porra asszocial, maga a szeJ 

joval robber takar annal, mint 

hogy evi par he ten vagy h6na

pon at tiisszogunk a viragpor

t61. - A legismertebb allergiak 

pers ze a pollenallergiak, de 

a kuliinbiizo uiplalekok 

is gyakran valtanak 

Allergiat ugyan 
tobb tucat anyag is 
okozhat, koziiliik 
azonban csupan 
nehany olyan akad, 
amely t6megek 
eletet neheziti meg. 
Megneztuk, melyek 

jatszanak az antihiszrarnin-keszurnenyek 

is, a melyek ne k m a mar roppant szeles a 

tarhaza . Az allergi a oki kezelese az allergen 

irnrnunrer apia. En nek lenyege, hogy a bete

geknek nagy dozisban - injekci6san vagy a 

nye lv ala tehetd cseppekkel vagy tablettak

kal - adagoljak az allergen anyagokat, hogy 

azzal imrnunroleranciar alakitsanak ki . 

T1PP: A tuneti kezeles meqkezdesehez tudni kell,mikor kezd6dikazadott pollenek .sze
zonja". Ebben segit a Koponyeq.hu oldal ANTSZ-jelentesekre epi.il6pollenterkepeespol
lermaotere. amelyb61 klderul, eppen melyik novenypollenje hoi esmilyen koncentradoban 
van jelen a leveg6ben.Azt azonbantudni kell,hogy allergiadiagnosztizalasat esa kesobbi
ekben mar veny nelkul is beszerezhet6 qyoqyszerek kivalasztasat meg akkor is orvosra kell 
bizni, haa panaszok kifejezettenpollenszezonban jelentkeznek. Ennek oka, hogy a tulerze
kenyseq tUneteinem csak allerqlara, hanemorrliregi daganatra. polipra isutalhatnak. 

emellett gy6gy
szer- es rovarrne

reg-allergi.ik, es 
olyan borallergi.ik 

is, amelyek kivaltoi 

femek es vegy i an ya
gok , kiilonbozo illar

anyagok egyarant lehetnek. 

A kor ezekkel meg mesz
sze nem zarult Ie, hiszen 

peneszekre, allarszorokre cs 

poratk.ira is sokan allergia

sok - sorolja a leggyakoribb 
allergeneker rernakoriink 

szakerroje, dr . Balogh Katalin 
allergol6gus. 

ki tulerzekenysegi Tanycrban a problema
reakciot. Leteznek 
A legsulyosabb reakciokar a taplalekallergiak 

valtj.ik ki. - Ez a tipusu tulerzekenyseg gyakran 

oko z keringesi cs legzesi zava rral jaro anafilaxi.is 

sokkot. Az ilyen reakci6k elMorduJasa inkabb 

gyermekkorban gyakori, legjellem zobb kivalto oka 

pedig a re], a rojas es a mogyoro. Felnorrkorban mas 

a hel yzer, akkor ug yanis mar inkabb eg yes zoldsegek
re, gyiimolcsokre es tengeri finomsagokra leheti.ink rulerze

kenyek - hangsulyozza Balogh do krorno. Mint mondja, ezen 

allergiak leggyakrabban borkiutcsckcr, valam int szem

es ajakbedagadast okoznak, 

Sorrendben ezen panaszokar kovetik a leguti 

t iincrek, mig a gyomor- cs belrendszeri 

n inerek a harmadikak a rangsorban . 
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Merges varok
 
A rovarok csipese szinten sulyos allergiax tiineteket valthar ki. 
- Ezek legenyhebb Iokozata az, amikor a csipes koriil fel-egy 

Maceras femjeink
 
A fernek koziil a nikkel-szulfat valt ki leggyakrabban aller
giat. - E tulerzekenyseg noknel gyakoribb, fiatalabb korban 
a piercingviseles is fokozza a kialakulas kockazatat. Ugyan
ez a helyzet a fogszabalyzoval , ami miatt szinten gyakran 
alakul ki allergia. Nikkeltartalmu ekszerek, oracsatok, 
farrnergombok es nyaklancok a veluk erintkezo borfelule
teken ugyancsak okozhatnak viszketest, es rnegjelenhetnek 
miattuk ekcernas bortunetek is - mondja szakertonk, majd 
fol ytatja: - Az ilyen tiinetek megelozesenek legegyszerubb 
m6dja az, ha tavol tartjuk borunktol az allergen femeket. 

oran beliil alakul ki gyorsan mulo, de nagy kirerjedesu duzzanat 
- mondja Balogbdoktorno, majd hozzateszi, hogy ezek m ian 

rendszerinr ncm kell aggadni. - Aggadn i akkor kell, ha a time
tek a csipestdl ravel jelcnnek meg, cs dagadn i kezd a szermi nk es 
a szank. Ha mindehhez leguti panaszok is csarlakoznak, azonnal 
orvoshoz kell fordulni. Ez ugyanis mar a keringes osszeoml.i sa 

elotti urolso lepcsolok - hangsulyozza szakerto n k. 

I 

I"7rf\ Boehringer 
~I II IIII Ingelheim 

1NOSPRAY· PLUS 
j4Z ORR SZABADSAGA 

A Rhinospray plus a 
percek alatt felszabadftja, es tartosan 
tisztan tartja azorrat. Ezzel egyidejQleg 

azeukaliptuszolaj vekonyfilmreteget 
kepez az orr nyalkahartyajan, es fgy 
rneqakadalyozza annak kiszaradasat. 

mig a mentol es a karnfor a leqzes 
[S5 tiszta,haserzeset nyujtja. 

Rec ep n e lk u l k a p h a t o , t r a rna z o l r n ha t 6 a n y ag u gy 6gy sze r 

A k o c k azat o k r o l es a rn e l l ek h at aso k r o l olvassa el a b e t eq t aj e k o z t a t o t . 

vagy k er dez ze meg kez e l c o r v o sa t , qy o q ysze r esz e t l 

Szenanathas? 
Eldugult az orra? 
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Szarnyalo poratka
Tipp: Poratka-allergia
 
eseten mar nem megfe
 A porarka ugyancsak gyakor i allergen, 

lel6 a normal porsziv6, panaszokar raadasul egesz evben 
mivel azvisszajuttatja okozhar. Ez esctben a kLilonbscg 
a levegobe a fblszivott inkabb a riinetek napszakonkenti 
por egy reszet- esazzal megjeleneseben van: - A porallergiasok 
egyutt azallergen anya riinetci napkozben nirhcroek, ejszaka 
gokat. A hepaszuros viszonr mar mas a helyzcr. Ha ugyanis lefekszenek alud
keszulekek ezt viszont ni, gyakran ebred nek arra, hogy orruk reljesen eldugult, 
mar megakadalyowlk. 

nern kapnak lcvegor, neran kohognek es fulladnak 
A masikfontos dolog. 

sorol]a a nin crcker az allcrgol6gus. hogy a szobabanleva 
A pan aszok kczelese ez cserben azerr egyszcni bb, mentextileket vagy tLintes

suk el,vagy pedig  sokszor eleg lchct a rcgi butorok es szonyegck elravolua

beleertve azagynemut sa, a lakas berendezeseinck megfclel6 tiszritasa. 
is - 60 fokon mossuk. 

Veszelyes szormokok 
A macskaszor, valamint az allat nyala 
es vizelete szinten erosen allergen, raa Tipp: Ha kinti cicank van, elegend6 
dasul, ha a borhoz er, a leguti panaszo

I 
egy kulen ruhat tartanunk. ame/yet 

kon kivul borttineteket, csalankiutest azonnalleveszunk. miutan a kert
is okoz. A problernak megelozesere es ben az allattal jatszottunk . 
enyhitesere nem igazan van mod, az Ugyancsak hasznos, ha olyan 
egyetlen megoldas az, ha nem tartunk e/ektrosztatikus /abterlot szerzunk 

be, amely megakadalyozza, hogy 
a cipotalppal szort hordjunk be 
a lakasba. 

cicat. Mint Balogh doktornotol meg
tudtuk, ennek oka az, hogy jollehet 
vannak olyan gyogyszerek, amelyek 
macskaszor-allergia ellen is jok, de 
azokat 12 honapon at folyamatosan 
kellene szedni. Es bar ezek a keszit
rnenyek par honapig szedve teljesen 

J artalrnatlanok, eveken at, az ev minden 
napjan hasznalva mar nem azok. 

I. Peneszes problema 
I	 A peneszgornba-allergia egyaltalan talalni kozttik a kapcsolatot- mondja 

nem gyakori, diagnosztizalni pedig szakertonk, Mint tole megtudtuk, ezen 
rettentoen nehez. -- Ennek oka, hogy a allergiak megelozeseviszonylagegysze
pozitiv borteszt onrnagaban nem eleg, ni , a belteri penesz lelohelyet konnyii 
mindig a beteg tuneteit es a tesztet kell felfedezni . Fontos, hogy a furdoszobat, 
osszefuggesbe hozni, azaz meg kell a vizesblokkok kornyeket, a butorok 

mogotti teruleteket, valamint az ablakok 
alatti falreszeket rendszcresen tisztitsuk. Tipp: Erdemes figyelni a ~i.ilte~ 

peneszre is,ez apnllsban[elenik . Ugyanez a helyzet a cserepes viragok
meg, azattala okozott .~~n asz pediq kal- sot mivel azok foldjeben rendsze
nasonlit a pollenallerglaehoz. rint van penesz, a legjobb, ha ezek be 

sern kerulnek a lakasba, 
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BIZTOS, AMI BIZTOS 
Az allergias betegsegek kialakulasanaklehet6segeretbbbolyar 

nnet isutalhat,amelyremeg akkor sem forditunkelegend6 
flgyelmet,haazokidor61 idore megkeseritikazeletUnket. 
Szakert6nk segitsegevelmost apanaszokalapjan all itottunk 
bssze egyolyan tesllet, amely jelezheti,hogy mikor erdemes 
halogatashelyettelvegeztetnUnk legalabbegy allergiatesztet. 

o 1. EI6fordui. hogy rohamokban 
tusszoo. konnyezik,viszket 
azorra esvizes orrfolyasa van? o 2. A tunetei visszate roen azevnek 
ugyanabban az .doszakaban 
jelenrkeznek?o 3. Tunetei zart helyen jelentkeznek?o 4. A tunetei naziellat kozeleben 
jelenrkeznek?o s. Kisqyerrnekkoraban volt allerqias 
borqyulladasa?o 6. Kisgyermekkorabanvolt 
etelallergiaja?o 7. A csaladjaban van allerqias beteg 
a testverek,szul6k es 
unokatestverek kozott? o 8. El6fordul, hogy viszket a szeme 
es zavarjaa feny? o 9. Az onnei eqyutt elok kozort 
dohanyzik valaki?o 10.El6fordul, hogy ejszaka 
rendszeresen eldugul azorra, 
netan kohoqesre, fulladasra 
ebred? 

Eredmeny: Ha 5 vagy tobb kerdesre
 
igennel valaszol, akkor erdernes allergia

vizsqalatra mennie, mert el6fordulhat,
 
hogy leguti allerqleja van.
 

,/ 

dr.Balogh KataHn 
allergol6gus 
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Evr61 evre n6 az allergias 
betegek szama, es ugy 
tiinik, a kezelest leszamitva 
ez ellen aligha tehetiink 
barrnit is. De vajon mivel 
ertiik el azt, hogy szerve
zetiink vedekezo rendszere 
ilyen tulzasokkal rmikodjon? 

5ZQVEG: SZABO EMESE 

Mivel az allcrgi.is bcrcgscgek szarna 
rizevcnte mcgduplazodik, nem tu lzas, ha 
azt mondjuk, hogy jelcnleg egy allcrgias 
generacio felnovesenck vagyunk ran ui: 

- Ha csak a hazai adarokar nezziik, akkor 
azt larjuk, hogy nalunk az emberek 25-30 
szazaleka kiizd valarnilyen allergiaval. Es 
mi meg igy is jobban allunk, rninr a nyu
gar-cur6paiak, akik koz: mar mosr [oval 
magasabb az allergias beregek aranya 
- mondja dr. B{t/ugh Katalin, a Budai 
Allergiakozponr allergologus es klinikai 
immunologus fiil-orr-gegesz faorvosa. 
Annak persze robb oka van, hogy az 
allergia a kozelmu ltban ennyire elorerbe 
tudotr kerulni . 

Hiba J szule be I 

Az allergias beregsegek gcnetikai hajlarndt 
valarnilyen szinten mindannyian a genje
inkben hordozzuk. Azr azonban rudnunk 
kell, hogy onrnag.iban a gcnetikai hajlam 
nem jelemi az allergia bizros ruegjeleneset, 
sem pedig annak bizroselmaradas.ir. 
Az ugyanis, hogy az allergiabol lesz-e 
betegseg, a genek mellen a szervezetet era 
ingerekrol is fiigg.J6 peldaerre az, hogy 
a tiinetck megjelenescnek cselyermar az is 
befolyasol]a, hogy milycn rnodon sziilerik 
meg egy gyerek.- A esaszarmetszessel 
sziilererr eseesem6k kozorr sokkal tobb 
az allergias. Ennek ob, hogy az allergias 
betegsegekmegel6zeseben fonros szereper 
jatszo bifidus bakteriumok mar a sziil6esa
rorn;iban is jelcn vannak, idd lis eserben 
igy mar viHgra joveteliikkor bekeriilnek 
a kiesik belrcndszerebe. Emiarr nem sze
renesesaz, hogy a n6k rna mar sorozatban 
csaszarral sziilnek, ez ugyanis fokozza a 
kiesik alletgiara valo hajlamar - magya
razza szakcn6nk, majd hozzateszi, hogy 
ugyanilyen fomos az is, hogya gyerekek 
sziileresiik uran mikor ralalkoznak az els6 
allergen ingerrel. - Manapsag mar nem 
allja meg a helyer az az elmeler, hogy 
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a Ichcrii legtovdbb esak anyarejcr adjunk a 
escescmiik nek. Sat az allergi.ik megelozese 
szemponrj.ilxil az a legszerencsescbb, ha a 
kicsik az anyarej mellen mar hat honapos 
koruk elotr is kapnak kis mennyisegben 
kiegeszito r.i pla lekor. Ez ugyanis csokkenri 
az allergia hajlamor. 

leg 
Nem velerlen az scm, hogy az orcgek 
annak idejen azr mondogaruik, hogy a 
gyerekeknek evenre meg kell enniiik egy 
kilo koszt ahhoz, hogy egeszsegesek legye
nck. Es ez persze rulzas, de a kis rnikro
ferrozesekre igenis sziiksegiink van ahhoz, 
hogy immunrendszeriinknek az a resze, 
amelyik a fertozesek ellen ved, illcrve az 

a resze, arnelyik az allergia ellen kiizd, 
egycnsulyban tudjon maradni. - Ez azerr 
van igy, men a mikrolertozcsck teszik 

leherove azr, hogyaz immunrcndszer 
vedelrner nyujr6 resze meg rudjon erosod
ni, es el tudja nyomni azr az oldalr, arnely 
az uj anyagokkal valo ralalkozaskor nil
zotr reakcior adna - magyarazza Balogh 
doktorno. Majd konkret peldar is ernlit: 
Tipikusan ilyen kis [errozesek erik a gye
rekeket akko r, arnikor csusznak-rnasznak, 
a kutyar iilelgerik, vagy eppen a testvereik 
hoznak haza korokozokar az ovodabol, 
Mindez persze ellentmond annak, amit a 
rcklarnokban Jarunk. hiszen azok szerint 
a labs tele van olyan bakreriumokkal, 
arnclyek ellen fel kell Iepntink. Pedig ez 

", 



koranr sines igy. Ha ugyanis tulzasba 
esiink, es mindig mindent fertorlerurunk, 
akkor elobb utobb annyira elravolodunk 
a rcrmeszerrol, hogy az immunrendsze
riink ellensegkent ismeri fol azt. 

AI tal 1 higien ") 
Szinten a tulzott higienia karos harasar 
rarnasztja al.i az a rnegfigyeles, mely 
szerim a gazdagabb, jobb koriilmenyek 
kozott elok kozott sokkal gyakoribbak az 
allergias megbetegedesek, mint azok kozt, 
akik szegenyebb koriilmenyek kozt elnek. 
- Erdekes pelda em an nak az allergiavizs
galatnak az eredrnenye, arnit meg a frisscn 
egyesitett Nernetorsz.igban vegezrek. Mar 
ekkor is latsvotr ugyanis az, hogy a gaz

dagabb Ny uga t-Nernetorszagban sokkal 
robb allergids beteg el, mint a szegenyebb 
Keler-Nernerorszdgban. Mas kutanisok 
kirnurattak azr is, hogy a farmer eletrno
dot Iolyrato csaladok gyerekei kozr sokkal 
rirkabb az allergia, Emellen bizonyitott az 
is, hogy azon csaladokban, ahol a lakas
ban haziallat cl, sokkal rirkabban alakult 
ki leguti allergias betegseg - mondja 
az allergol6gus, majd hozzareszi, hogy 
a vizsgalarok azt is alaramaszrjik , nem 
mindegy az scm, hogy adott csaladban 
hany gyerek szuletik. Ahol ugyanis tobb a 
gyerek, ott nagyobb az esclye annak, hogy 
a kicsik olyan mikrofertozeseket visznek 
haza cgyrndsnak, arnelyek segitik az ruler
zekcnysegi tiinetek megclozesCt. 

megberegedcsekkel szemben. 

St 52 Ius .olge 
Az allergias beregscgcs clterjedeseben a 
tulzott higienia mellett nagy szerepe van 
annak is, hogy kornyezcnink viszont egyre 
szcnnyezcncbb, - Ebbol a szernponrbol a 
levego szcnnyezerrsegc killonosen fontos, 
az ugyanis nagyon rosszat tesz a legutak
nak. Jol bizonyirja ezt, hogy a nagyvaro
sokban, ahol kevesebb a pollen, sokkal 
tobb a pollenallergias, mint videkcn, ahol 
viszont tobb a pollen. Ennek persze oka 
is van, rneghozza az, hogy a szennyezett 
levegoben leva vegyiiletek kepesek arra, 
hogy hozz.ikapcsolodjanak a levcgoben 
sz.illo pollenekhez, es megvaltozta ssak 

azok felszini rulajdons.igait. Ennek pedig 
az a koverkezmenye, hogy a pollenszernck 
agresszivebbek lesznek, es konnyebben val
tanak ki allergies reakciokat - magyarazza 
a doktorno. Ugyanesak problemakat okoz 
a levego magas ken-dioxid- cs nitrogen
oxid-rartalma, hiszen ezek a legsze nnyezo 
anyagok a ny.ilkahartyar irritaljak, meg
serrve annak rerrneszeres vedckezo kepes
seger. Ernellerr rossz hatasa van a dohany
z.isnak, belcerrve a passzivdohanyzasr is. 
SOt ez urobbi az irritacio miatt ralan meg 
esendobbe tesz benniinket az allergias 

A stressz ugyanesak kedvez az allergias 
tiinetek rnegjelenesenek, nern velerlen, 
hogy a betegek elsa aszrm.is roharna 
gyakran st resszes szituaciokban koverke
zik be. Ebben raadasul nincsen scmrni 
rneglepd, ugyanis a psziches fesziiltseg, 
kiiloniisen a kronikus st ressz beind ithatja, 
sot elorebb is hozhatja az a llergi~is folya
matokat. Eza hatas pedig olyan eros is 
lehet, hogy miatta az allergias reakei6k 
kninikus asztmaba is atesapharnak . e 

dr. Balogh Katalin, 
Budai Allergiakiizpont 
allergologus es klinikai 
immunologus, 
fUl -orr-gegesz 
fOo rvos 

En 


