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PARTNER MEDIALNY

TWÓJ ODDECH 
TWOJE ŻYCIE !
Na pewno od nas 
samych zależy wiele, 
choć nie wszystko. Tej 
indywidualnej możliwości 
nie można pominąć, ale 
należy ją wzmocnić 
w kontekście społecznym. 

trycznym, który najlepiej obrazuje ubytek zdol-
ności wentylacyjnej płuc jest FEV1 (maksymal-
na objętość powietrza wydychanego podczas 
pierwszej sekundy natężonego wydechu). Niski 
wskaźnik FEV1 stwarza ryzyko wcześniejszego 
zgonu nie tylko z  powodu chorób układu od-
dechowego. Jest tzw. niezależnym czynnikiem 
ryzyka wczesnego zgonu z  przyczyn ogólnych.                        
Jeżeli chcesz wydłużyć swoje życie dbaj o dobry 
wskaźnik FEV1. Ta dbałość u  kobiet obejmuje 
również ich dzieci. Wielkość płuc narodzonego 
dziecka jest już wyjściowo ograniczana przez 
palenie papierosów przez matkę w czasie ciąży.  
Głębokie uzasadnienie ma również społeczna 
troska o  czystość powietrza atmosferyczne-

go. Jego komunalne zanieczyszczenie pyłem 
(PM10, PM 2,5um) i gazami (tlenek siarki, tlenki 
azotu, węglowodory arometyczne i inne) powo-
duje występowanie ostrych objawów ze strony 
układu oddechowego oraz spadek wentylacji, 
opóźnienie rozwoju płuc i wzrost umieralności 
z powodu chorób układu oddechowego i krąże-
nia. Badania przeprowadzone w 29 krajach Eu-
ropy wskazuję na wzrost umieralności o  0,6% 
na każde 10ug/m3 przyrostu stężenia pyłu za-
wieszonego (PM10) i  jednocześnie taki wzrost 
zanieczyszczenia powoduje zwiększenie czę-
stości zaostrzeń astmy o 1,2% u dzieci i 1,0% 
u  dorosłych oraz zaostrzeń POChP o  0,9%           
na każde 10ug/m3 przyrostu zanieczyszczenia. 

Ograniczenie indywidualnego wpływu na zdro-
wie wynika z jego biologicznych uwarunkowań, 
które są genetyczne (dziedziczne) lub wrodzo-
ne. Pewne ograniczenie stwarza również środo-
wisko bytowania i związane z tym narażenie na 
czynniki środowiskowe. To co pozostaje na pew-
no w  naszych możliwościach to higiena życia. 
 
Zdrowie trudno przypisać do jednego układu 
naszego ciała ale zdrowie „oddechowe” jest tym 
na które mamy ogromny wpływ poprzez higie-
nizację życia – konkretnie odstąpienie od pale-
nia papierosów. Ten nałóg jest najsilniej związa-
ny z większością chorób płuc (POChP, niektóre 
choroby śródmiąższowe, rak płuca) oraz z za-
ostrzeniami niemal wszystkich chorób układu 
oddechowego. Dym papierosowy wydychany 
przez palaczy zagraża również zdrowiu innych.          
 

Twój oddech i Twoje życie 
będą lepsze bez palenia.                                                                               

Tzw. zdrowi palacze tracą rocznie więcej zdol-
ności wentylacyjnej płuc niż niepalący. Osoby 
chore na astmę (oni też często palą) przesta-
ją ponadto dobrze reagować na leki przeci-
wastmatyczne (wziewne glikokortykosteroidy). 
Z biegiem lat zdolność wentylacyjna płuc pala-
czy jest tak obniżona, że pojawia się duszność 
i  nietolerancja wysiłku. Wskaźnikiem spirome-

Ryzyko zgonu z powodu oddechowo-krążenio-
wych zwiększa się 1,36 razy na każde 10ug/m3 
wzrostu stężenia tlenków azotu (NOx) w powie-
trzu atmosferycznym. Z takim przyrostem stę-
żenia NOx wiąże się wzrost zachorowań na raka 
płuca o 3,7%. Podstawą profilaktyki pierwotnej 
(zapobieganie) przewlekłej choroby obtura-
cyjnej układu oddechowego (POChP) - częstej 
w naszej populacji oraz raka płuca i niektórych 
chorób śródmiąższowych jest niepalenie pa-
pierosów i unikanie długotrwałego narażenia na 
zanieczyszczenia powietrza oddechowego (ko-
munalnego i zawodowego). Profilaktyka wtórna 
(hamowanie rozwoju) chorób obturacyjnych 
(astmy i POChP) polega na możliwie wczesnym 
ich rozpoznaniu i  wdrożeniu  odpowiedniego 
leczenia, które w Polsce jest w pełni dostępne 
i refundowane. Tylko wczesne, regularne lecze-
nie właściwymi lekami może zapobiec inwalidz-
twu oddechowemu. Punktem kluczowym jest 
tutaj współpraca pacjenta z lekarzem obejmu-
jąca zarówno wczesne rozpoznanie jak i prze-
wlekłe leczenie modyfikowane w razie potrzeby. 
Dobrym narzędziem diagnostycznym chorób 
obturacyjnych (najbardziej częstych chorób 
układu oddechowego) jest spirometria (zgło-
szenie się do badania zależy tylko od woli pa-
cjenta), natomiast warunkiem skuteczności ich 
leczenia jest  regularność stosowania zaleco-
nych leków (to również zależy tylko od pacjen-
ta). Wysoka społeczna świadomość zdrowotna 
jest niezbędna by walka z  chorobami układu 
oddechowego była skuteczniejsza.  

Zdrowie trudno przypisać 
do jednego układu 
naszego ciała, ale zdrowie 
„oddechowe” jest tym na 
które mamy ogromny wpływ 
poprzez higienizację życia
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W  końcu przyszła  wiosna. Chciałoby sie za-
krzyknąć: koniec z  katarem! Niestety to  nie 
takie proste. Wiosną jednego dnia jest ciepło 
a drugiego zimno, wietrznie i o katar nie trudno. 
Poza tym wraz ze zmianą pory roku zwiększyła 
się aktywność niektórych alergenów. Zmienna 
aura i alergeny powodują, że wiele osób cierpi 
na długotrwały nieżyt nosa albo zapalenie za-
tok. I tu, oprócz terapii farmakologicznej, moż-
na wspomóc się wyrobami medycznymi zawie-
rającymi jonowe srebro koloidalne. 

Nie tylko na rękę

O ozdobnych walorach srebra nikomu nie trze-
ba przypominać. Ale to nie jedyne jego zastoso-
wanie. Już dawno temu okazało się, że srebro 
ma też właściwości antybakteryjne, przeciwwi-
rusowe i  grzybobójcze. Dlatego też zanim po-
jawiły się antybiotyki, wykorzystywano je w  le-
czeniu chorób wywołanych przez drobnoustroje 
chorobotwórcze. Dziś wiadomo, że swoje cechy 
zawdzięcza dodatnim jonom Ag+. Działają one 
bakteriobójczo na bakterie tlenowe i  beztle-
nowe m.in.  E.  coli, S.  aureus, Klebsiella spp., 
Pseudomonas spp., Staphylococcus epidermi-
dis, Enterococcus faecalis oraz przeciwgrzy-
bicznie np. na grzyby Candida albicans, Candida 
glabrata. 

Co istotne udowodniono, że takich właściwo-
ści nie ma srebro metaliczne Ag(0). Nawet to 
zmieszane z  wodą, czyli koloidalne. Co więcej 
przyjmowanie metalicznego srebra (Ag0), może 
wpłynąć niekorzystnie na nasze zdrowie. Zbyt 
duża ilość srebra w  organizmie – spowodo-
wana przekraczaniem zalecanych dawek i zbyt 
długim stosowaniem produktu go zawierające-
go – może wywołać choroby nerek lub  wątro-
by, stwardnienie tętnic i  zaburzenia widzenia. 
A długotrwałe przedawkowanie – może dopro-
wadzić do srebrzycy. 

– staje się anionem (jon  ujemny) lub katio-
nem (jon dodatni). Po co ta powtórka z  che-
mii? Dlatego, że udowodniono, że tylko kationy 
srebra mają cechy pozwalające na niszczenie 
chorobotwórczych patogenów. Srebro jonowe 
posiada umiejętność wiązania się  z  białkami 
ścian komórkowych mikroorganizmów i  ich 
cytoplazmą. Wnikając do wnętrza komórki, łą-
czą się z kwasami nukleinowymi, co powoduje 
uszkodzenie  struktury komórki oraz narusze-
nie wymiany gazowej. Srebro jonowe wiąże 
się  też  z  genotypem drobnoustrojów i  hamuje 

proces ich namnażania. I  właśnie zakłócenie 
prawidłowego funkcjonowania komórek powo-
duje, że bakterie giną. Jednak, jak można prze-
czytać w  wielu pracach naukowych, dodatnie 
jony srebra, nie  są toksyczne dla ludzkich ko-
mórek. Jak twierdzą naukowcy, wynika to z fak-
tu, że  w  komórkach ssaków (czyli także ludzi) 
nie ma peptydoglikenów, charakterystycznych 
dla większości komórek drobnoustrojów, a ka-
tiony srebra nie  działają negatywnie na nasze 
osteoblasty, fibroblasty i limfocyty. 

Uzupełnienie terapii w trakcie 
nieżytu nosa (kataru) i zapalenia 
zatok.
W  aptekach dostępne są produkty będące 
wyrobami medycznymi zawierające jonowe 
srebro koloidalne, które wspomagająco moż-
na zastosować w  trakcie leczenia kataru lub 
zapalenia zatok przynosowych. Produkty te 
przeznaczone są do stosowania zewnętrzne-
go, miejscowo w  jamie nosowej. Mają formę 
spray’u, dzięki czemu mogą być łatwo apliko-
wane w nosie (lub otworach nosowych). Trzeba 
pamiętać, że wyroby medyczne, nie zastępu-
ją leczenia farmakologicznego, używa się ich 
jako uzupełnienie terapii. Jednak zanim zde-
cydujemy się na przyjmowanie jakiegokolwiek 
wyrobu medycznego, należy skonsultować się 
z lekarzem. Wyrób medyczny zawsze musi być 
właściwie dawkowany i podawany, zgodnie z in-
formacjami znajdującymi się w  jego instrukcji 
używania i/lub na etykiecie. O czym musimy pa-
miętać? Z działaniem srebra mamy styczność 
codziennie – pijąc wodę, jedząc pokarmy, no-
sząc biżuterię a nawet oddychając. Co prawda 
zdecydowana większość tego pierwiastka jest 
szybko wydalana z organizmu, ale ok. 1-2 proc. 
kumuluje się w naszym ciele. Dlatego kluczowe 
jest zachowanie ostrożności i  umiaru. Bo ich 
brak, jak wiadomo, może szkodzić. 

Jonowe czy niejonowe
Skoro w  obu przypadkach mam do czynienia 
z cząsteczkami zmieszanymi z wodą, to gdzie 
jest różnica? Właśnie we wspomnianych wła-
ściwościach cząsteczek. Upraszczając. Nieak-
tywne, niejonowe srebro metaliczne Ag(0) to 
pierwiastek, w którego atomie równa jest liczba 
protonów (cząsteczki dodatnie) i  elektronów 
(cząsteczki ujemne). Oznacza to, że atom jest 
neutralny. Jeżeli zwiększa się liczba protonów 
lub elektronów, atom przestaje być obojętny 

DRUGA TWARZ SREBRA
Preparaty zawierające jonowe srebro koloidalne mogą uzupełnić właściwe leczenie nieżytu nosa 
i zapalenia zatok przynosowych.

POZNAJ ALERGIĘ – DIAGNOZA I LECZENIE
się, że około 20 mln cierpi z powodu alergii na 
pokarmy, a 10% z nich zagrożonych jest anafi-
laksją, czyli u co 10 osoby z nadwrażliwością na 
pokarmy mogą wystąpić dramatyczne objawy 
związane ze spadkiem ciśnienia, utratą świa-
domości, dusznościami, aż do zgonu włącz-
nie. Najczęściej powodem reakcji alergicznych, 
w  przypadku alergenów pochodzących z  po-
wietrza są pyłki roślin, organizm manifestuje to 
dusznościami, łzawieniem, katarem oraz obja-
wami skórnymi. Bardzo popularnym alergenem 
i  najczęstszą przyczyną astmy, są alergeny 
kurzu domowego czyli roztocza. Jeśli chodzi 
o  alergeny pokarmowe, to u  dzieci najczęściej 
jest to mleko i  jajko, natomiast u dorosłych to 
orzechy, owoce morze a także produkty pocho-
dzenia roślinnego, np. pomidor, seler, ziemniak, 
brzoskwinia. 

Alergia może dotknąć każdego z  nas. W  jaki 
sposób możemy stworzyć bezpieczne środo-
wisko dla alergików, tak by ich życie było bar-
dziej komfortowe?

To oczywiście zależy od rodzaju alergii, nato-
miast podstawowym warunkiem jest unikanie 
sytuacji, w  której stykamy się z  alergenem. 
W alergologii, jest takie słuszne powiedzenie, że 
nie ma alergii bez alergenu. Najważniejsza jest 
dobra diagnostyka, która w  sposób precyzyj-
ny, uczciwy potrafi wskazać alergeny, na które 
jesteśmy uczuleni czyli te których powinniśmy 
unikać. W przypadku alergii wziewnych, oczywi-
ście unikamy sytuacji gdy stężenie alergenu jest 
największe. Unikamy też infekcji - to czynnik 
zaostrzający proces nadwrażliwości. W  przy-
padku alergii pokarmowych staramy się unikać 
tych alergenów, jeść potrawy proste i  unikać 
żywności zawierającej dużą ilość dodatków do 
pokarmów - mogą one działać jako kofaktory, 
czyli czynniki nasilające proces alergizacji. 

rozmawia Justyna Napiórkowska

stwo, a także jakie są najczęściej występujące 
objawy?

Alergia obejmuje zarówno układ pokarmowy jak 
i  oddechowy, w  dużej części też skórę, układ 
nerwowy i  sercowo-naczyniowy. Objawy są 
bardzo różne: od tzw. drobnych, swędzących 
wysypek, poprzez obrzęki, napady duszności po 
– najgroźniejsze – wstrząs anafilaktyczny, który 
bezpośrednio zagraża życiu. Tegoroczne euro-
pejskie dane podają, że liczba osób cierpiących 
z powodu alergii to 150 mln, z czego sugeruje 

W  ostatnich latach zaobserwowano wzrost 
alergii pokarmowych. Czym jest on spowodo-
wany i czym rożni nadwrażliwość się od nieto-
lerancji pokarmowej?

Nietolerancja to sytuacja, w  której dochodzi 
do powtarzających się nieprawidłowych reakcji 
organizmu, po spożyciu określonego pokarmu, 
co nie ma nic wspólnego z  alergią. Wywołane 
są głównie niedoborami enzymatycznymi. Jest 
to powodem dolegliwości ze strony układu po-
karmowego, np. wzdęcia, biegunki. Alergia zaś 
to sytuacja, kiedy występują reakcje immuno-
logiczne wywołane przez określone białko czy 
inny czynnik uruchamiający te reakcje. Alergie 
pokarmowe określa się mianem epidemii, która 
dosięga właściwie wszystkie populacje. Obser-
wujemy wzrost liczby osób z  nadwrażliwością 
alergiczną na pokarmy. Wynika to z  przyczyn 
genetycznych i  środowiskowych – zanieczysz-
czenia powietrza, gleby. Nasz styl życia ma 
ogromny wpływ na florę jelitową i  rozwój nad-
wrażliwości. Przyczynia się do tego spożywa-
nie pokarmów coraz mniej naturalnych, a  co-
raz bardziej różnorodnych. Kwestia żywności 
modyfikowanej genetycznie, nie jest do końca 
jeszcze wyjaśniona - niektórzy sugerują, że 
może mieć wpływ na rozwój nadwrażliwości na 
pokarmy, podobnie z  nadmiernym używaniem 
leków zmniejszających kwaśność żołądka, czy 
antybiotykami, które upośledzają naszą barierę 
immunologiczną. Procesowi alergizacji sprzyja 
też niedobór witaminy D oraz przeciwutleniaczy 
np. witaminy C. Błędnie prowadzone leczenie 
alergii, może powodować szereg innych chorób, 
nie można jej lekceważyć. Jest to jedna z naj-
częstszych przewlekłych patologii, która dotyka 
organizm człowieka. Nieleczona i  niezdiagno-
zowana może prowadzić do chorób o  charak-
terze nieodwracalnym, takich jak np. astma 
oskrzelowa.

Prof. Zbigniew Bartuzi 
Prezydent Polskiego Towarzystwa 
Alergologicznego

Alergie są często określane mianem chorób 
cywilizacyjnych. Czym tak naprawdę jest aler-
gia i kiedy mówimy o wystąpieniu reakcji aler-
gicznej?

Choroby alergiczne są z  całą pewnością cho-
robami cywilizacyjnymi. Świadczy o tym epide-
miologia, zwłaszcza w ostatnich 15-20 latach. 
Alergia, jest formą nadwrażliwości organizmu 
na czynniki powszechnie tolerowane przez 
ogół populacji. To stan, kiedy organizm ludzki 
uruchamia mechanizmy immunologiczne kie-
rowane przeciwko czynnikom znajdującymi się 
w powietrzu, tym które spożywamy albo doty-
kamy. Alergia i jej występowanie zależy od wielu 
czynników: predyspozycji genetycznych oraz 
środowiskowych, związanych z  ekspozycją na 
alergeny. Ogromną uwagę przywiązuje się do 
flory jelitowej - jej skład i tym samym wpływ na 
układ immunologiczny, ma decydować o  roz-
woju nadwrażliwości.

Panie Profesorze, jakie są najpopularniejsze 
alergeny, które dotykają nasze społeczeń-

Profesor Zbigniew Bartuzi, 
prezydent Polskiego Towarzy-
stwa Alergologicznego, 
wyjaśnia pojęcie „alergia” 
i opowiada o najpopularniej-
szych alergenach oraz o przy-
czynach występowania 
nadwrażliwości organizmu.

https://nelfarma.eu/
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W  Polsce z  roku na rok przybywa osób skar-
żących się na alergie. Pod tym względem nie-
ubłaganie doganiamy kraje zachodnie. I nic nie 
wskazuje na to, by miało się to zmienić. A  to 
dlatego, że jak pokazują statystyki, rozwój cywi-
lizacyjny sprzyja pojawieniu się nadwrażliwości 
na alergeny. Po pierwsze – co i  rusz pojawiają 
się nowe (np. na niektóre substancje chemicz-
ne), po wtóre mamy coraz bardziej zanieczysz-
czone środowisko, a po trzecie sami się do tego 
przyczyniamy. Na przykład żyjąc w  sterylnych 
warunkach i  niezdrowo się odżywiając. I  choć 
nadwrażliwość na mleko, cytrusy, kremy czy 
pyłki roślin nikogo nie dziwi, to jeszcze nie za-
wsze zdajemy sobie sprawę, że potencjalne 
alergeny towarzyszą nam na co dzień. Także 
w mieszkaniu. I nie chodzi jedynie o roztocza. 

Dom pod nadzorem
Gdy przychodzi czas odświeżenia wnętrz, na 
pierwszy plan wysuwa się dobór odpowiednich 
materiałów. Prawda jest taka, że jednym z pod-
stawowych kryteriów, którym się kierujemy, jest 
nasz gust. Szukając odpowiedniej farby, długo 
debatujemy nad kolorem i fakturą. Chcemy też, 
by była trwała, odporna na zabrudzenia, efek-
towna. W  tym galimatiasie łatwo zapomnieć 
o  jednej z  najważniejszych kwestii – bezpie-
czeństwie. Wiele farb ściennych dostępnych na 
rynku zawiera związki chemiczne, które mogą 
być szkodliwe dla zdrowia. A na ich negatywne 
skutki najbardziej narażeni są właśnie alergicy. 

Mowa tu m.in. o  lotnych związkach organicz-
nych (LZO), które są efektem ubocznym wielu 
procesów przemysłowych. W dużym stopniu to 

W Unii Europejskiej, czyli w Polsce także, obo-
wiązują przepisy regulujące maksymalną do-
puszczalną zawartość LZO w  farbach– zawar-
tość lotnych związków organicznych w  tego 
typu produktach nie może przekraczać 30 g/1 
l. To był pierwszy krok. Ponieważ z jednej strony 
rośnie liczba osób szczególnie narażonych na 
działanie szkodliwych substancji, a  z  drugiej 
zwiększa się świadomość konsumentów pro-
ducenci wprowadzili linie farb hipoalergicznych 
i ekologicznych.

Jaka farba dla alergika?
Na szczęście szukając farby przyjaznej dla zdro-
wia i środowiska, nie jesteśmy skazani na mo-
zolne czytanie wszystkich informacji podanych 
w etykiecie produktu.  Na opakowaniach należy 
szukać odpowiednich oznaczeń wskazujących 
na wyróżnienie stosownym certyfikatem. Pierw-
szym, na który warto zwrócić uwagę jest atest 
rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergo-
logicznego (PTA). Logo PTA informuje nas, że 
farba ta została przebadana przez specjalistów 
i  jest polecana alergikom oraz osobom skłon-
nym do alergii. Również warto kupić taką farbę 
szykując pokój dziecka. Kolejny to unijny certyfi-
kat Eco-Label. Przyznawany jest on produktom 
o  składzie  przyjaznym środowisku, zgodnym 
a nawet przewyższającym wymagania najwyż-
szych europejskich standardardów ochrony 
środowiska.  Warto też zwrócić uwagę na farby 
z 0% LZO – w nich zawartość lotnych związków 
organicznych mimo normy dopuszczającej aż 
30 g/l, została organiczona niemalże do zera. 

Szeroka paleta kolorów 
Na szczęście „bezpieczny dla zdrowia” nie 
oznacza „braku wyboru i  niższą trwałość”. 
Wręcz przeciwnie. Na rynku dostępne są far-
by hipoalergiczne, które oferują szeroką gamę 
kolorystyczną nawet kilkanaście tysięcy odcie-
ni. Cechuje je też trwałość  i bez obaw można 
z  nich zmywać różnego rodzaju zabrudzenia. 
Przygotuwując się do remontów, warto więc 
poświecić chwilę i wybrać produkt, który spełni 
nasze oczekiwania kolorystyczne i fukcjonalne, 
a  jednocześnie zapewni bezpieczeństwo dla 
zdrowia całej rodziny.. 

też one odpowiedzialne są za zanieczyszczenie 
środowiska, np. degradację powłoki ozonowej. 
Jaki mają wpływ na przeciętnego Kowalskiego? 
Część z  nich jest rakotwórcza, mogą wywoły-
wać reakcje alergiczne, podrażnienia skóry, 
duszności, bóle i zawroty głowy… W tempera-
turze pokojowej – pomimo wywietrzenia ma-
lowanego pomieszczenia – przedostają się do 
powietrza, którym oddychamy. A LZO mogą się 
uwalniać przez wiele miesięcy. Im zatem jest 
ich mniej w składzie farby, tym lepiej. 

FARBY PRZYJAZNE DOMOWNIKOM
Wybierając farbę do pokoju alergika, warto postawić na nieszkodliwe produkty. 
Skorzystają na tym wszyscy domownicy.

https://beckers.pl/
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Powietrze naszych czasów

Zanieczyszczone powietrze stanowi realne 
zagrożenie dla zdrowia. Jest szczególnie nie-
bezpieczne, ponieważ nie odczuwamy jego 
negatywnego działania od razu. Najgroźniejsze 
są pyły PM10, PM2,5 oraz tlenki azotu, tlen-
ki siarki i  ozon. Wyższe stężenie tlenku azotu 
i ozonu powoduje zwiększone uwalnianie ziaren 
pyłku traw zawierającego alergeny. Narażenie 
na tlenki siarki i  ozon może wywołać uszko-
dzenie śluzówki dróg oddechowych i  zaburzać 
oczyszczanie oskrzeli, zwiększając tym sa-
mym ryzyko wystąpienia lub zaostrzenia astmy, 
alergicznego nieżytu nosa czy POCHP, a  tak-
że dwukrotnie ryzyko zwykłych przeziębień. 
W  badaniu ECAP² alergiczne zapalenie błony 
śluzowej nosa stwierdzono u  25% badanych, 
astmę wykryto u  około 11% grupy, a  atopowe 
zapalenie skóry u  9% zbadanej populacji. Od 
czasu poprzedniego badania przeprowadzo-
nego w  latach dziewięćdziesiątych XX wieku 
ilość chorób alergicznych się podwoiła. Tema-
tu jakości powietrza nie można więc lekcewa-
żyć. Profilaktyka w  przypadku alergii i  chorób 
górnych dróg oddechowych ma niebagatelne 
znaczenie. Jak zatem stworzyć Zdrowy Dom? 

Zdrowy Dom 3D

Coraz więcej osób stara się prowadzić zdrowy 
tryb życia. Dba o  odpowiednią, zbilansowa-
na dietę, aktywność fizyczna a  także o  odpo-

AllergyPlus™, np. UltraSilencer™ Zen 
stworzony z myślą o alergikach i osobach, 
dla których wysoka skuteczność sprzą-
tania jest najważniejsza. Wychwytuje on 
mikroskopijne cząsteczki i pochłania aler-
geny, takie jak pyłki roślin, zarodniki grzy-
bów pleśniowych, roztocza, pozostawiając 
czyste podłogi i powietrze.

Pomyśl o powietrzu

Kiedy nasze mieszkanie jest już posprzątane, 
warto pomyśleć o sposobach na stałą poprawę 
jakości powietrza. Niestety, samo wietrzenie 
nie zawsze daje dobry efekt, a  w  wielu przy-
padkach może… pogorszyć jakość powietrza 
w  domu. Zamiast świeżego powietrza, wpusz-
czamy do pomieszczenia zanieczyszczenia. 
Rozwiązaniem tej sytuacji są oczyszczacze 
powietrza, które usuwają niebezpieczne dla 
zdrowia alergeny i niwelują nieprzyjemne zapa-
chy. Te wyprodukowane przez firmę Electrolux 
filtrują zanieczyszczenia w aż 99,97%. Spraw-
dzają się świetnie również w nocy, gdyż emitują 
dźwięk porównywalny do szeptu, o  natężeniu 
zaledwie 27 decybeli. Przy wyborze oczysz-
czacza należy zwrócić uwagę na rodzaje i ilość 
filtrów. W  oczyszczaczu powietrza  Electrolux 
Oxygen zastosowano wielostopniowe filtro-
wanie powietrza. Filtr wstępny odpowiada za 
wychwycenie dużych cząstek pyłów, włosów 
lub sierści. W  drugiej fazie filtr HEPA 13 wy-
chwytuje małe cząstki, takie jak drobne pyły 
i pyłki kwiatów. W kolejnej fazie filtr z aktywne-
go węgla neutralizuje dym i  zapachy. System 
PlasmaWave™ chroni przed wirusami, bakte-
riami, oparami chemicznymi i  zapachami bez 
wytwarzania szkodliwego dla zdrowia ozonu, zaś 
czujnik jakości powietrza automatycznie do-
stosowuje intensywność filtrowania otoczenia. 

Pamiętaj o szczegółach

Jeżeli nasze podłogi i  powietrze są już czyste, 
warto skupić się na miejscach mniej oczywi-
stych. Takimi są np. przestrzenie pod meblami, 
za łóżkiem czy szczeliny kanap . Mimo, że kurzu 
gromadzącego się tam nie widzimy na co dzień, 
to jest on równie groźny dla zdrowia. Regular-
ne odsuwanie mebli i  odkurzanie pozwoli na 
utrzymanie czystości i w połączeniu z poprzed-
nimi dwoma krokami zapewni nam utrzymanie 
zdrowego domu. Doskonałym rozwiązaniem 
do sprzątania tego typu miejsc jest ssawka 
AeroPro 3w1, która może być zarówno szczot-
ką do czyszczenia kurzu, wąską ssawką, jak 
i szczotką do tapicerki. Dzięki takiej konstrukcji 
dotarcie do zakamarków w naszym domu,  nie 
będzie wymagało gimnastycznych umiejętności.  

Odetchnij głęboko w zdrowym 
domu!
Czyste powietrze ma znaczenie dla zdrowia 
i samopoczucia każdego człowieka. Wpływa na 
komfort codziennego funkcjonowania, jak i  na 
rozwój infekcji wirusowych czy chorób ukła-
du oddechowego. Dbanie o  jakość powietrza 
w domu, staje się  koniecznością gdy któryś z do-
mowników jest alergikiem. Nawet gdy domowni-
cy nie zmagają się z takimi problemami, warto 
pamiętać, że oczyszczanie mieszkania z kurzu, 
pyłów i innych alergenów jest obok zbalansowa-
nej diety i aktywności fizycznej ważnym elemen-
tem kompleksowego troszczenia się o  zdrowie 
rodziny. Warto też dodać też takie przeciwdzia-
łanie w  dłuższej perspektywie czasu wpływa 
także na oszczędności w  budżecie domowym, 
co niewątpliwie pozostaje ważnym czynni-
kiem dla każdego gospodarstwa domowego. 

Zdrowy Dom z każdym oddechem

Dużą ilość czasu spędzamy we własnym mieszkaniu lub 
domu, co powoduje, że powinniśmy dbać o jakość powietrza, 
którym oddychamy. Słaba wentylacja lub narażenie na 
dym tytoniowy i inne zanieczyszczenia powietrza może 
powodować bóle głowy, złe samopoczucie, rozdrażnienie, 
problemy ze snem. To ma znaczenie dla naszej jakości życia. 
Im więcej czasu spędzamy w domu, tym bardziej powinno 
nam zależeć na jakości powietrza, którym oddychamy

Alergia, prawie niespotykana na 
początku XX wieku, dziś stanowi 
jedną z najczęściej występu-
jących chorób przewlekłych. 
Z badania Epidemiologii Chorób 
Alergicznych w Polsce (ECAP) 
wynika, że co czwarty Polak 
cierpi na alergiczne zapalenie 
błony śluzowej nosa, a co drugi 
alergik uczulony jest na roz-
tocza kurzu domowego¹. Jak 
ważna jest czystość powietrza, 
co ma wpływ na rozwój alergii 
w ostatnich latach i jakie zna-
czenie ma profilaktyka w przy-
padku tej dolegliwości?

wiedni odpoczynek. Niestety bardzo często 
zapominamy o  tym by odpowiednio zadbać 
też o  zdrowy dom, w  którym będziemy mogli 
ze spokojem zrelaksować się po ciężkim dniu 
i  odetchnąć pełna piersią, gdy za oknem dra-
stycznie obniża się jakość powietrza. Zapomi-
namy też, że odpowiedni dobór sprzętów AGD 
ma tutaj decydujące znaczenie. Dlatego też 
marka Electrolux w  trosce o  czyste i  zdrowe 
powietrze stworzyła Zdrowy Dom 3D, rozwią-
zanie które pomoże nam zadbać o  nasz dom 
w  trzech jego wymiarach: czystej podłogi, 
czystego powietrze i  czystych zakamarków. 

Kilka sposobów na czysty dom

Sprzątanie nie zalicza się do ulubionych czyn-
ności domowników i  bywa traktowane jako 
przykry obowiązek. Trzeba jednak mieć świa-
domość, jaki wpływ mają kurz, roztocza i  inne 
zanieczyszczenia. Doskonale wiedzą o  tym 
alergicy i  astmatycy, którzy bardzo boleśnie 
odczuwają obecność niepożądanych pyłków 
w powietrzu.

Dlatego też pierwszym krokiem do stworzenia 
zdrowego domu jest zachowywanie w nim czy-
stości. Skuteczne sprzątanie pozwala pozbyć 
się roztoczy i  innych alergenów znajdujących 
się w  domowym kurzu. Istotna przy tym jest 
regularność. 

Ścieraj kurze przynajmniej raz w tygodniu, 
nie omijając przy tym żadnej powierzchni, 
również tych niewidocznych miejsc, ta-
kich jak najwyższe półki czy kaloryfer. Żeby 
efekt utrzymał się na dłużej skorzystaj 
z  preparatu przeciw roztoczom. Spryskaj 
nim łóżko, poduszki, pościel, kapy i zasło-
ny. Pamiętaj, że płyn musi wyparować. Po-
wtarzaj proces co dwa lub trzy miesiące.

Roztocza często gnieżdżą się w  matera-
cach łóżek, dlatego starannie myj stelaż 
łóżka, a  materac odkurzaj przynajmniej 
raz w  tygodniu. Pościel natomiast wy-
mieniaj co tydzień i  pierz przez godzinę 
w temperaturze 60 stopni. Nie dopuść do 
zawilgocenia kołder i poduszek.

Równie ważne jest odkurzanie przynaj-
mniej raz w  tygodniu. Niestety niektóre 
odkurzacze zamiast zbierać roztocza 
i kurz, tylko je rozdmuchują. Dlatego powi-
nieneś korzystać ze sprzętu o odpowied-
nich parametrach i  funkcjach. Najlepiej 
wybrać odkurzacz ze zmywalnym filtrem 

(1), (2)  Na podstawie badań Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce z 2008 roku, obejmującego 23.000 Polaków, prawie jedna czwarta przeszła szczegółowe badania lekarskie

5
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ALERGIA – CHOROBA XXI WIEKU

jak skutecznie rzucić palenie

leki przeciwzapalne lub pokarmy). Zaostrzenia 
choroby bywają także wywołane przez infekcje 
układu oddechowego, do których dochodzi za-
zwyczaj w sezonie jesienno – zimowym.

Jak powinien postępować chory na astmę 
oskrzelową?

Chory z rozpoznaną astmą oskrzelową powi-
nien  stosować sterydy wziewne, które zmniej-
szają stan zapalny w układzie oddechowym. 
Oprócz sterydów ważnymi lekami są b2 mime-
tyki – leki rozszerzające oskrzela – uwalniające 
od objawów (zmniejszające uczucie duszności i 
kaszel). Mała grupa chorych ma astmę ciężką, 
która pomimo leczenia nie daje się okiełznać. 
Tacy pacjenci powinni trafić do ośrodków zaj-
mujących się terapią najcięższej postaci choro-
by. Adresy ośrodków na stronie www.astma-a-
lergia-pochp.pl

Współczesne leki sterydowe dostępne w po-
staci wziewnej są bardzo skuteczne i co ważne 
- bezpieczne dla pacjentów. Działania niepo-
żądane mogące wystąpić w trakcie terapii do-
tyczą jamy ustnej i gardła - mogą  wyrażać się 
chrypką lub grzybicą gardła (dlatego po zażyciu 
leku należy dokładnie wypłukać gardło). 

W Polsce jest około 4.000.000 astmatyków 
większość z nich może nie mieć objawów cho-
roby. Jeżeli chorzy maja objawy astmy w nocy 
lub codziennie używają leki doraźnie znoszące 
duszność, świadczy to o niestabilnej chorobie 
i  wymaga korekty leczenia. Podobnie jeśli ak-
tywność fizyczna  jest zaburzona lub badania 
czynnościowe płuc (PEF lub Spirometria) wyka-
zują zaburzenia w przepływie powietrza przez 
układ oddechowy należy zwiększyć ilość leków.

sze to gumy do żucia i plastry z pewną zawarto-
ścią nikotyny oraz leki działające na ośrodkowy 
układ nerwowy (nikotyna jest substancją psy-
choaktywną, co oznacza, że wpływa na funkcjo-
nowanie ośrodkowego układu nerwowego i tym 
samym odpowiada za wystąpienie uzależnienia 
fizycznego). Specjaliści uważali do niedawna, 

że rzucający palenie powinni wybrać tylko jeden 
z tych środków, dziś zmienili zdanie – można je 
łączyć, bo to może dać lepszy efekt. 

Myśl o korzyściach zdrowotnych
Już po ośmiu godzinach od wypalenia ostatnie-
go papierosa poziom tlenu w twojej krwi wróci 
do normalnego poziomu. Po dwóch tygodniach, 
dzięki normalizacji pracy płuc, wróci właściwa 
cyrkulacja powietrza. Pamiętaj też, że popra-

świsty i duszność mogą się pojawić po kontak-
cie z zimnym powietrzem,  dymem tytoniowym, 
intensywnymi zapachami. Mogą je wyzwolić 
także silne emocje lub wysiłek fizyczny. Objawy 
astmy mogą mijać samoistnie i pojawiają się 
znowu po kontakcie z uczulającymi alergenami 
(najczęściej roztocza kurzu domowego, pył-
ki drzew,  traw lub chwastów, zarodniki grzy-
bów pleśniowych, sierści zwierząt domowych, 
niektóre leki np. aspiryna i inne niesterydowe 

cierpiały na te choroby i  pamiętaj, że palenie 
było bezpośrednią lub pośrednią przyczyną ich 
choroby. Dotyczy to też tzw. biernego palenia.

Nie kuś losu
„Ponowne zażycie substancji po okresie abs-
tynencji prowadzi do ponownego ujawnienia 
się innych cech zespołu w większym nasileniu” 
– pisze w pracy „Psychologiczna problematyka 
uzależnień od alkoholu i narkotyków” prof. Je-
rzy Mellibruda. I  podobnie jest z  papierosami. 
A  przebywanie w  towarzystwie osób palących, 
wdychanie dymu nikotynowego to wzmacnianie 
potrzeby, by zapalić jeszcze jeden raz. A zapale-
nie tego jednego papierosa bardzo często pro-
wadzi do powrotu do nałogu. 

Proś o wsparcie bliskich
„Twoje szanse na sukces gwałtownie wzrosną, 
jeśli zaangażujesz się w zmianę, będąc człon-
kiem grupy. Wiara ma znaczenie kluczowe, 
a  rodzi się z  doświadczeń wspólnoty, nawet 
wtedy, kiedy cała wspólnota składa się z dwóch 
osób” – pisze w książce „Siła nawyku” Charles 
Duhigg. Wsparcie bliskich może bardzo pomóc. 
– Porozmawiajmy z najbliższymi o naszym po-
stanowieniu i  wręcz poprośmy ich o  wsparcie. 
Poinformujmy, że w  najbliższym czasie dość 
mocno może się zmienić nasz dotychczaso-
wy styl życia – mówi Joanna Gutral, psycholog 
z  Uniwersytetu SWPS. – Pamiętajmy też, że 
przyłapanie na nielegalnym paleniu, czyli ozna-
ka słabości może wywołać u nas wstyd, co bę-
dzie dodatkowo zniechęcało nas do tego kroku. 

Wspomóż się farmakologicznie
Oczywiście na rynku jest dużo suplementów 
diety i  środków farmakologicznych, które po-
magają palaczom rzucić nałóg. Najpopularniej-

Pacjenci z astmą alergiczną powinni unikać 
szkodzących im alergenów, a jeśli to możliwe 
poddać się immunoterapii (tzw. „odczulanie”), 
aby zmniejszyć reaktywność organizmu na 
alergeny, a przez to ograniczyć ilość objawów. 
Należy także stosować proste zabiegi zmniej-
szające narażenie na alergeny. Chorzy na astmę 
powinni bezwzględnie przestrzegać zakazu pa-
lenia tytoniu. To czynnik nieswoiście zwiększa-
jący nadreaktywność oskrzeli i aby skutecznie 
leczyć chorobę u palaczy trzeba stosować wie-
lokrotnie większe dawki leków. Astmatycy palą-
cy tytoń mogą mieć objawy Przewlekłej Obtura-
cyjnej Choroby Płuc (POCHP), która jest bardziej 
niebezpieczna od astmy, ponieważ skraca życie 
o 10-15 lat.

Co zrobić aby nie mieć objawów astmy?

To proste. Należy stosować leki przepisane 
przez lekarza. Podstawą leczenia są leki wziew-
ne, więc trzeba umieć je prawidłowo stosować 
(poproś lekarza lub pielęgniarkę aby pokazali  
jak prawidłowo stosować zlecone leki wziew-
ne).Leki, odpowiednia profilaktyka antyalerge-
nowa, unikanie dymu tytoniowego, to podsta-
wa do uzyskania stanu, w którym astma nie 
przeszkadza w normalnym życiu. Po dłuższym 
(kilkumiesięcznym) bezobjawowym okresie 
choroby lekarz podejmuje decyzję o czasowym 
odstawieniu leków.  Należy jednak pamiętać, iż 
w przypadku, gdy objawy astmy nawrócą po-
wrót do odpowiedniej terapii jest niezbędny.

Pamiętaj - astma to choroba przewlekła. Raz 
rozpoznana trwa przez całe życie. Nie lekceważ 
jej. Dzięki współpracy z lekarzem, właściwemu 
leczeniu i stosowaniu profilaktyki masz wpływ 
na jakość swojego życia. 

wi się wygląd twojej skóry i zębów. Ale to tylko 
część długiej listy zdrowotnych korzyści z rzu-
cenia nałogu. Jednym słowem – zamiast zamę-
czać się myśleniem „jak ja to przeżyję", skon-
centruj się na pozytywnych efektach rzucenia 
palenia, których możesz doświadczyć – radzą 
specjaliści z American Center Society.

Uzależnij się od sportu
Rzucenie palenia niesie za sobą ryzyko przy-
brania dodatkowych kilogramów, co często jest 
argumentem przeciwko pozbyciu się nałogu. 
Oczywiście i  na to jest sposób – aktywność 
fizyczna. Bieganie, intensywne jeżdżenie na 
rowerze, pływanie, grupowe zajęcia sportowe 
albo indywidualne ćwiczenie w  siłowni pomo-
gą w  spaleniu kalorii. A  co jeszcze ważniejsze 
– wypełnią ci czas, w którym – jest na to duża 
szansa – zapomnisz o  paleniu. A  wydzielające 
się w  trakcie wysiłku fizycznego endorfiny po-
prawią ci samopoczucie, odstresują i będziesz 
mieć mniejszą ochotę na palenie.

Wyobraź sobie ile oszczędzisz 
i co za to kupisz
Tak często jak tylko możesz przypominaj sobie, 
że rzucenie palenia to także oszczędności fi-
nansowe. Średnio paczka papierosów kosztuje 
15 zł, czyli miesięcznie to wydatek nawet 450 zł. 
Rocznie oszczędzasz ponad 5 tys. zł. Pamiętaj 
o tych kwotach i pomyśl np. o dwutygodniowych 
wakacjach w wersji all inclusive, które możesz 
za nie kupić. Na urlopie koniecznie spróbuj jog-
gingu na plaży. Neurobiolodzy twierdzą, że ze 
względu na sposób działania naszego mózgu, 
trudno jest porzucić nałóg, łatwiej zastąpić go 
innym. Być może po powrocie z  urlopu może 
okazać się, że właśnie udało ci się zamienić de-
strukcyjny nałóg na uzależnienie od sportu.

dr med.  Piotr Dąbrowiecki 
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii 
Wojskowy instytut Medyczny Przewodniczący 
Polskiej federacji stowarzyszeń Chorych 
na Astmę Alergie i POCHP

W Polsce około 12 milionów osób choruje na 
alergię. Atopowe zapalenie skóry, astma oskrze-
lowa, alergiczny nieżyt nosa, alergia pokarmo-
wa to manifestacje kliniczne tego samego zja-
wiska jakim jest nadwrażliwość organizmu na 
występujące w jego otoczeniu (nieszkodliwe dla 
innych) cząstki białkowe które nazywamy aler-
genami. W naszym kraju 4.000.000 osób ma 
objawy astmy ale tylko niecałe 2.000.000 wie o 
swojej chorobie. Pozostali kaszlą , maja dusz-
ności i nie wiedza że u podstawy ich problemu 
może być alergia i astma alergiczna. Około 
8.000.000 Polaków ma problemy z alergicznym 
nieżytem nosa. Kichają , maja katar lub ich nos 
ulega zablokowaniu z powodu ekspozycji na 
alergeny ale rozpoznanie ma tylko połowa z tej 
grupy chorych. Problemy z alergia pokarmową 
ma 6% dzieci i 2% dorosłych obywateli Polski 
– to alergia która trudno rozpoznać i niełatwo 
leczyć. Testy alergiczne pomagają w postawie-
niu rozpoznania tylko u co 2 chorego. Tu ważny 
jest wywiad i próby prowokacyjne wykonywane 
pod nadzorem alergologów – często dopiero po 
wykonaniu podwójnie ślepej próby można po-
stawić definitywne rozpoznanie. 

A jak rozpoznać astmę?

Astmę oskrzelową podejrzewamy u osób, które 
odczuwają duszności z  towarzyszącymi świ-
stami i kaszlem. Często długotrwały kaszel jest 
jedynym objawem tej choroby - szczególnie u 
dzieci. Objawy choroby są spowodowane sta-
nem zapalnym oskrzeli,  który powstał po kon-
takcie z uczulającymi alergenami lub jako wynik 
przewlekających się infekcji bakteryjnych, czy 
wirusowych. Astmie towarzyszy nadreaktyw-
ność oskrzeli polegająca na wrażliwości oskrzeli 
na czynniki obojętne dla osób zdrowych. Kaszel, 

Nie przestawiaj się z  tradycyjnych papierosów 
na elektroniczne. Wdychanie roztworu tzw. 
e-liquidu (glikol propylenowy, gliceryna, niko-
tyna i aromaty) jest niebezpieczne dla zdrowia 
i  też uzależnia. Niestety w  Polsce e-papierosy 
są najbardziej popularne wśród gimnazjalistów.

Uwierz, że słowa „Nikotyna 
zabija!" to nie pusty slogan
Rak płuc, rak krtani, rak trzustki, rak szyjki 
macicy, zawał, choroba niedokrwienna, udar 
mózgu, niepłodność, a nawet poronienia – pa-
pierosy zabijają rocznie prawie 6 mln osób na 
całym świecie. Choć to bardzo dużo, dla nie-
których to tylko statystyki. Podejmując decyzję 
o rzuceniu palenia i trwając w niej, przypomnij 
sobie o konkretnych osobach, które cierpią lub 

12 milionów Polaków walczy z alergią, 4 miliony choruje na astmę. Aktualnie 40 procent Polaków, to osoby 
z atopią a około 30 % mieszkańców Polski aktywnie choruje na jakąś z chorób alergicznych.

Lubisz zaciągać się 
e-papierosowym dymem 
w drodze do pracy? 
Nadchodzą dla ciebie cięż-
kie czasy, bo rząd zdecy-
dował o zakazie palenia 
w miejscach publicznych 
także papierosów elek-
tronicznych. Nie jesteś 
sam. Pali osiem milionów 
Polaków, a cztery miliony 
próbują porzucić nałóg, ale 
nieskutecznie. Jak zrobić 
to raz a dobrze?

medonet.pl 

Już po ośmiu 
godzinach od 
wypalenia 
ostatniego
papierosa 
poziom tlenu 
w twojej krwi 
wróci do 
normalnego 
poziomu.

http://www.medonet.pl/
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ALERGIA – CHOROBA XXI WIEKU

Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dróg 
oddechowych, której często towarzyszy nadre-
aktywność oskrzeli. Złożona patogeneza cho-
roby, zmienność w  jej naturalnym przebiegu, 
zróżnicowanie geograficzne występowania, 
wpływ wieku, sposobu leczenia (kontroli cho-
roby)  i  chorób współistniejących powodują, 
że często mamy do czynienia z  nieprecyzyjną 
oceną  epidemiologiczną, wynikającą bądź z    
nadrozpoznawalności lub niedodiagnozowania 
choroby. 

Uważa się, że  na astmę choruje na świecie po-
nad 300mln osób, w  tym około 5 % to chorzy 
na astmę ciężką i około 1% na  astmę bardzo 
ciężką.  Stałe zwiększa się liczba chorych,  ro-
sną koszty leczenia, zwłaszcza  leczenia cho-
rych na astmę ciężka,  trudną, które  stanowią 
ponad 50%  wszystkich kosztów przeznaczo-
nych na opiekę chorych na astmę. Szacuje się, 
ze w  ciągu najbliższych 20 lat liczba chorych 
zwiększy się  o dalsze 100 mln osób.  Najwięcej 
przypadków astmy występuje  u dzieci i u mło-
dych dorosłych w wieku od 20-29 lat.  W wieku 
podeszłym rozpoznanie jest utrudnione z  po-
wodu nakładania się astmy  na  przewlekłą ob-
turacyjną chorobą płuc (POChP), współistnienia 
chorób  układu krążenia i wieloma innymi przy-
czynami. W Polsce na astmę choruje ok. 8- 10% 
społeczeństwa, choć 66 % astmatyków nie wie, 
że choruje, a 39% ma błędnie postawione roz-
poznanie choroby. Należy podkreślić, że brak 
jest jednolitej i powszechnie obowiązującej de-
finicji astmy ciężkiej i  trudnej. Istotne jest od-
różnienie astmy ciężkiej opornej na leczenie od  
astmy trudnej do leczenia. W pierwszym przy-

powierzchni komórek tucznych i  bazo-
filów. Omalizumab zapobiega uwalnianiu 
mediatorów prozapalnych oraz łagodzi 
reakcję układu oddechowego, wywołaną 
kontaktem z alergenem.

Od marca 2013 roku chorzy na ciężką 
astmę alergiczną w  Polsce  są lecze-
ni  omalizumabem w  ramach progra-
mu lekowego, który jest świadczeniem  
gwarantowanym,  finansowanym przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. W  progra-
mie leczonych jest ponad 400 pacjentów 
(dane z  maja 2017 roku). Astmę ciężką 
i  trudną powinni rozpoznawać i   leczyć 
lekarze – specjaliści chorób płuc lub 
alergologii, posiadający istotne doświad-
czenie kliniczne. Pacjentów, cierpiących 
z powodu tej choroby  należy objąć opie-
ką koordynowaną i  kompleksowo leczyć. 

padku mamy do czynienia z prawidłowo posta-
wionym rozpoznaniem choroby, a  stosowane 
maksymalne dawki leków  oraz leczenie chorób 
współistniejących nie prowadzi do uzyskania 
kontroli choroby. Astma trudna do leczenia to 
taka, w której nie można osiągnąć kontroli cho-
roby z  powodu dodatkowych czynników nie-
zależnych od choroby, najczęściej związanych 
z brakiem współpracy pacjenta podczas lecze-
nia (pacjent nie przyjmuje leków lub przyjmuje 
je w niewłaściwy sposób). Astma jest chorobą 
o podłożu zapalnym i dlatego kluczowe dla le-
ków stosowanych w tej chorobie (głównie gliko-
kortykosteroidów wziewnych) jest zmniejszenie 
napływu komórek zapalnych i mediatorów za-
palenia  do dróg oddechowych. 

W ostatnich latach obserwujemy postęp w te-
rapii astmy ciężkiej, związany ze stosowaniem 
leczenia biologicznego. Leczenie biologiczne 
w  astmie jest ukierunkowane na  hamowanie 
aktywności cytokin, wytwarzanych  przez lim-
focyty Th2 –IL4 (dupilumab), IL5 (mepolizu-
mab, reslizumab),  oraz  IL-13 (lebrikizumab, 
tralokinumab ).  W aktualnym dokumencie GINA 
(Global Strategy for Asthma Management an 
Prevention, www.gina.asthma.org ), który jest 
uważany za standard rozpoznawania i  lecze-
nia astmy w Europie,  zalecane jest podawanie 
przeciwciał anty- IL-5 i   przeciwciał anty-  IgE   
w  niekontrolowanej astmie ciężkiej. W praktyce 
klinicznej ugruntowaną pozycję  w terapii astmy 
alergicznej ma  omalizumab - rekombinowane 
humanizowane  przeciwciało  monoklonalne, 
hamujące wiązanie IgE z receptorami o dużym 
powinowactwie (FcεRI), znajdującymi się na 

ASTMA CIĘŻKA 
I TRUDNA

Co warto zapamiętać?
◊ 334 MILIONY LUDZI NA ŚWIECIE 

CHORUJE NA ASTMĘ

◊ 14% DZIECI MA OBJAWY ASTMY 

◊ 8.6% DOROSŁYCH  (18-45 LAT ) 
DOŚWIADCZA OBJAWÓW ASTMY 

◊ 4.5% DOROSŁYCH W WIEKU 18-45 LAT 
JEST ZDIAGNOZOWANYCH I  LECZONYCH  

◊ OBCIĄŻENIE ASTMĄ, MIERZONE 
WSKAŹNIKIEM DALY,S /100 000   JEST 
NAJWIĘKSZE U DZIECI W WIEKU  
10-14 LAT ORAZ U OSÓB 
STARSZYCH W WIEKU 75-79 LAT 

◊ WEDŁUG WHO ASTMA JEST NA 
14 MIEJSCU WŚRÓD  CHORÓB, 
OBCIĄŻONYCH INWALIDZTWEM 
I PRZEDWCZESNĄ UMIERALNOŚCIĄ 

◊ NALEŻY OSTROŻNIE INTERPRETOWAĆ 
WYNIKI BADAŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH 
NAD ASTMĄ W POLSCE

Prof. Karina Jahnz-Różyk
Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, 
Pneumonologii Alergologii i Immunologi 

 Klinicznej,Wojskowy Instytu Medyczny 
w Warszawie

https://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne


KALENDARZ PYLEŃ

NISKIE

ŚREDNIE

WYSOKIE

Kalendarz pyleń roślin w Polsce ( opracowanie Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o. o.) Aktualizacja 
maj 2017; aktualne stężenie pyłku na stronie - www.alergen.info.pl

Kalendarz pylenia roślin został opracowany na podstawie pomiarów stężenia pyłku roślin prowadzonych w latach 1989-2017 w dużych 
aglomeracjach miejskich. W poszczególnych latach sezony pylenia mogą znacznie różnić się od średnich wieloletnich. Różnice w terminach 
rozpoczęcia jak i zakończenia sezonu pylenia są największe w przypadku drzew. Kalendarz pylenia roślin może być przydatny do wstępnej 
diagnostyki oraz w profilaktyce alergii pyłkowej. Z uwagi na różnice w intensywności pylenia roślin w poszczególnych latach warto śledzić 
na bieżąco aktualne komunikaty o aktualnym i prognozowanym stężeniu pyłku roślin dostępne na stronie www.alergen.info.pl

ZK – znaczenie kliniczne - +++ duże, ++ umiarkowane, + małe

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

TRAWY    +++

BRZOZA  +++

BYLICA  +++

LESZCZYNA  ++

OLSZA  +++

TOPOLA  +

JESION  ++

DĄB  ++

SZCZAW  +

BABKA  +

KOMOSA  +

AMBROZJA  +++

CLADOSPORIUM  +

ALTERNARIA +++
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