»e bi imeli alerÿjo,
bi zdajle kihnili.

Brez alerÿje je æivljenje lepπe.

Alergijske reakcije po piku æuæelk so poznali æe stari EgipËani.
Faraon Aha Ali Menes, ki je æivel v letih okrog 3000 pred naπim πtetjem,
je umrl nenadne smrti verjetno zaradi pika æuæelke.

Prvi zapisi o alergijskih reakcijah so iz leta 1699.

Pomen alergijske reakcije so pojasnili v zaËetku 20. stoletja
(Waterhouse, 1914).

Danes ima æe skoraj vsak peti Ëlovek teæave, ki so povezane z alergijo.
Po napovedih strokovnjakov naj bi bila do leta 2020 alergiËna polovica
Zemljanov. Vzroki so predvsem vse veËje onesnaæevanje naπega planeta
in ogrevanje ozraËja ter dejstvo, da je verjetnost, da bodo alergiki tudi
otroci alergiËnih starπev, kar 70-odstotna. »e je alergiËen samo eden od
starπev, je verjetnost za razvoj alergije pri otroku manj kot 30-odstotna,
pri starπih brez alergije pa manj kot 10-odstotna.

Alergije so neprijetna nadloga. Z znanjem, dobro voljo in primernim
zdravljenjem lahko odpravimo veËino teæav.
Naj vam bo ta knjiæica v pomoË.

Pri pripravi strokovnega besedila je sodelovala Irena Hudoklin, dr. med.,
specialistka internistka.
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ALERGEN
Alergen je snov, ki vstopi v telo, aktivira imunski sistem in
povzroËi nastajanje specifiËnih protiteles. Alergen je lahko
naravnega izvora ali pa je sintetizirana kemiËna spojina.

ALERGIJA
Beseda alergija je grπkega izvora in pomeni reagirati
drugaËe. Danes se uporablja predvsem v smislu
preobËutljivega odzivanja . VËasih reËemo, da smo
alergiËni na tega ali onega, s Ëimer ponavadi izrazimo
svojo preobËutljivost. Podobno je tudi pri alergijah, saj telo
pretirano reagira ob stiku s sicer nenevarno snovjo.
Naπ imunski sistem vËasih pretirava in se nepriËakovano
upre nekaterim æivilom, cvetnemu prahu, zdravilom,
sestavinam tkanin, dlaki domaËih æivali. Poznamo æe veË
kot 20 000 alergenov, ki se jim naπe telo lahko upre.
Ob stiku z njimi se sluznica v ustih, nosu in oËeh razdraæi,
boli nas glava, imamo drisko, v najhujπem primeru lahko
pride do krËev v sapnicah in nepravilnega delovanja
krvnega obtoka. Najpogostejπi alergen, ki je v veË kot
90 odstotkih povzroËitelj celoletnega alergijskega rinitisa,
je prπica hiπnega prahu.

ATOP
Atopija je dedna
posebnih protiteles
veËini ljudi ne
reakcij. Pri takem
dedni zapis naroËa
da ob stiku s tujo
protiteles.

J
KAJ JE

ANTIGEN
Antigen je vsaka snov, ki se specifiËno veæe s protitelesom.

HISTA
ANAFILAKTI»NI ©OK
AnafilaktiËni πok je najhujπa oblika takojπnje
preobËutljivostne reakcije, ki se lahko konËa s smrtjo.
Ob stiku preobËutljive osebe z alergenom je prizadetih veË
organskih sistemov hkrati. Pojavi se srbenje, pospeπen
utrip, oteæeno dihanje, krË v dihalih, hitrejπi srËni utrip in
v skrajnem primeru πok in srËna odpoved.
Do anafilaktiËnega πoka pride najveËkrat po pikih æuæelk in
zauæitju nekaterih zdravil ali hrane.
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Histamin je eden
posrednikov pri
Posledice njegovega
πkodljive (razπiritev
krvnega tlaka, vnetje
sluznice ter izloËanje
sapnika, krËi v
pordela koæa).

IMUNSKI SISTEM

PIJA

Imunski sistem je skupek razliËnih celic, ki telo branijo
pred πkodljivimi snovmi. Vsiljivca prepoznajo, razgradijo,
nevtralizirajo in odstranijo iz telesa.

nagnjenost za tvorbo
za alergene, ki pri
povzroËajo imunskih
Ëloveku (atopiku)
imunskemu sistemu,
snovjo tvori veliko

PROTITELESA
Protitelesa proizvaja imunski sistem. Protitelesa so
imunoglobulini in njihova naloga je, da tuje snovi
naredijo telesu neπkodljive.

E KAJ

PSEVDOALERGIJA
Psevdoalergija se kaæe kot alergija in se pojavlja pri
ljudeh, ki nimajo atopije. Pri teh reakcijah imunski sistem
ni vkljuËen. Pojavi se, Ëe pojemo Ëokolado, hrano z veliko
kvasa, spijemo rdeËe vino ali pa zauæijemo kaj drugega,
kar vsebuje veliko histamina. Pojavijo se enaki simptomi
kot pri alergiji (npr. rdeËica, srbenje).

AMIN
najpomembnejπih
alergijskih reakcijah.
delovanja so za telo
krvnih æilin padec
in nabrekanje
sluzi, krËenje miπic
æelodcu in Ërevesju,

PREOB»UTLJIVOST
PreobËutljivost (senzibilizacija) se pojavi ob prvem stiku
z alergenom in je neke vrste imunski spomin. Ko se telo
prviË sreËa z alergenom, si ga zapomni. Ob drugem in
vseh naslednjih ponovnih stikih z alergenom pa pride do
preobËutljivostne alergijske reakcije.
PreobËutljivost za doloËeno snov se pri nekaterih ljudeh
razvije v nekaj dneh, pri drugih pa v veË letih.
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KAKO
PREPOZNAMO
ALERGIJO
»e hoËete pregnati dvome in ugotoviti, ali ste alergiËni, odgovorite na
spodnja vpraπanja.
1. Je kdo od starπev atopik ali pa ima alergijsko bolezen?
2. Vas pogosto skelijo oËi, kihate in vam teËe iz nosu?
3. Imate pogosto Ërevesne krËe, vam je slabo in vËasih tudi bruhate?
4. Vas velikokrat srbi koæa in imate izpuπËaje?
5. Vam kdaj navidez brez razloga oteËejo obraz, roke, noge in stopala?
6. So vaπe teæave pogostejπe od februarja do aprila ali od aprila do
septembra?
7. So med cvetenjem trav vaπe teæave izrazitejπe (kihanje, smrkanje,
skelenje oËi)?
8. Imate teæave samo na toËno doloËenih mestih (npr. samo doma,
samo v sluæbi, samo v zaprtih prostorih)?
9. Se teæave pojavijo, kadar jeste kakπno doloËeno hrano (jajca, mleËne
izdelke, oreπke, zaËimbe, sadje) ali kadar jemljete doloËena zdravila
(antibiotike)?
10. So teæave povezane z ozraËjem (vlaæno, mrzlo, klimatizirano)?

»e ste vsaj na πtiri vpraπanja odgovorili pritrdilno, obstaja verjetnost, da
imate alergijo. Spadate torej v alergiËno Ëetrtino svetovnega prebivalstva.
In Ëe hoËete preveriti, na kaj ste alergiËni, naredite alergijski test!
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ALERGIJSKI
TESTI
Koæni testi
S koænimi testi preizkuπajo alergije na:
• hiπno prπico,
• æivalske antigene (konja, maËke, psa, morskega praπiËka) in perje,
• pelode (breze, jelπe, jesena, trpotca, pasje trave),
• trose plesni,
• hrano.
Za koæne teste ni starostne omejitve.
Vbodni testi
Pri koænih testih z vbodom vnesejo v koæo majhne koliËine razliËnih
æe pripravljenih alergenov. Na notranjo stran podlahtnic nanesejo kapljice
alergenov in skozi kapljice z drobno iglico vbodejo v koæo. Po 15 do 20
minutah zdravnik pregleda reakcije. Pri pozitivnih reakcijah nastane
mehurËek (urtika), okrog katerega se pojavi rdeËina, ki ponavadi srbi.
Testi z obliæi
Pri kontaktnem ekcemu oziroma kontaktnem dermatitisu alergen navadno
nanaπajo na koæo na hrbtu in jo prekrijejo s krpicami, ki jih kasneje
odstranijo. Zdravnik pregleda reakcije po 48 in nato πe po 72 urah.
Krvne preiskave
S krvno preiskavo se doloËi razliËne dejavnike, ki kaæejo na alergije.
To so najpogosteje imunoglobulini E (IgE), ki so udeleæeni v alergijskih
reakcijah. SpecifiËni IgE nastanejo kot protitelesa za doloËene alergene.
Njihovo prisotnost se ugotavlja takrat, kadar koænih testov ni mogoËe
narediti ali kadar je treba potrditi vzrok alergije.
Provokacijski testi
Provokacijski testi so nujni, kadar drugi testi ne dajo nedvoumnega
odgovora o vzroku alergije. Postopek je zapleten in lahko tudi nevaren,
zato jih delajo le v bolniπnicah.
Simptome alergijske reakcije sproæijo s postopnim vnaπanjem (npr.
z zauæitjem ali vdihavanjem) vedno veËje koliËine alergena v telo.
Ni pa nujno, da alergen, ki povzroËi pozitivno koæno reakcijo, sproæi tudi
alergijsko reakcijo (v tem primeru gre za atopijo in ne za alergijo).
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ALERGIJE
NA DIHALIH

Sezonski alergijski rinitis
Pravimo mu tudi seneni nahod, saj so imeli ljudje vËasih z njim najveË
teæav, ko so pospravljali seno, torej maja in junija. Takrat je v zraku veliko
cvetnega prahu oziroma peloda. Pelodi zeliπË, trajnic, trav, æit, dreves in
grmovnic sestavljajo veliko skupino inhalacijskih alergenov, ki pridejo
v telo skozi dihala.

•
•
•
•
•
•

Znaki bolezni
kihanje
smrkanje
voden izcedek iz nosu
zamaπen nos
izguba voha
vËasih tudi kaπelj
Pozor!
»e se prehladi ponavljajo, je lahko vzrok tudi alergija.
Posvetujte se s svojim zdravnikom!

Alergeni so pelodi
Pelodna zrna so moπke spolne celice rastlin. Veliki so pribliæno 0,05 mm,
zato jih s prostim oËesom ne vidimo. VeËina se jih ustavi v nosu in na oËesni
veznici, zato ne pridejo v pljuËa.
Pelod vetrocvetk je najbolj alergogen, ker se prenaπa z vetrom in ga je
v zraku veliko, potuje pa lahko tudi do 10 km daleË. Pelod æuækocvetk
prenaπajo æuæelke, zato ga v zraku ni veliko. Kadar se pelod oprime
praπnih delcev, ga najdemo v zraku tudi zunaj sezone cvetenja.
Alergijske reakcije povzroËajo tudi delci rastlin (npr. maËice) ali sokovi
pokoπene trave.
Pelod dreves se zaËne pojavljati v zraku æe januarja, ko zacvetita leska in
jelπa, aprila cveti breza, do konca maja pa πe druge drevesne vrste. Pelod
trav je najpogostejπi povzroËitelj alergije od maja do konca julija.
Ko je v kubiËnem metru zraka 20 pelodnih zrnc, se pojavijo vnete oËi in nahod.
Koledar cvetenja za Slovenijo je objavljen na spletnih straneh www.cat.at/pollen.
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Kako se lahko izognete pelodu?
Med sezono cvetenja imejte avtomobilska okna zaprta.
V mestih ne zraËite stanovanj proti veËeru, na deæeli pa ne v jutranjih urah
med peto in deseto uro dopoldne, saj je takrat v zraku najveË peloda.
Izogibajte se piknikov v naravi.
Ko pridete domov, se preoblecite.
Perila ne suπite zunaj.
Ko je vsebnost peloda v zraku najveËja, se Ëim manj zadræujte v naravi.
Na sprehod pojdite po deæju.
Ali ste vedeli?
Alergijski rinitis se najpogosteje pojavlja v starostnem obdobju od 8 do 20
let.
Pelod povzroËa poleg alergijskega vnetja nosu tudi vnetje oËesne veznice.
Kihanje je zaπËitni refleks telesa in ni nujno povezano z alergijo. Snovi,
ki draæijo nosno sluznico, se v nosu prekrijejo s sluzjo in z moËnim
kihanjem jih poskuπamo odstraniti.
Ljudje s pelodno alergijo imajo lahko doma cvetje. VeËina roæ tvori cvetni
prah, ki ga prenaπajo æuæelke, zato ni nevarnosti za pojav simptomov.
Med navadno vsebuje pelodna zrna, ki lahko povzroËijo alergijsko reakcijo.
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Celoletni alergijski rinitis
Celoletni alergijski rinitis oziroma celoletni alergijski nahod se pojavlja
neodvisno od letnega Ëasa. Pri nekaterih lahko traja celo leto; zlasti pri
tistih, ki so alergiËni na prπice v hiπnem prahu, in pa pri tistih, kjer je vzrok
alergije delovno okolje (moka pri pekih, æivalska dlaka pri rejcih æivali,
πamponi in diπave pri frizerjih).

•
•
•
•
•
•

Znaki bolezni
kihanje (10-krat do 30-krat zaporedoma)
smrkanje
voden izcedek iz nosu
zamaπen nos
izguba voha
kaπelj
Pozor!
Znaki so enaki kot pri senenem nahodu, vendar so navadno manj
izraziti. »e jih ne prepoznamo in zdravimo, lahko alergijski nahod
preide v alergijsko astmo. Pri bolniku s celoletnim alergijskim
nahodom je treba s preiskavami ugotoviti, ali gre morda tudi za astmo.

Alergeni so prπice hiπnega prahu, plesni in domaËe æivali
Prπice (askaride) so podobne pajkom. Velike so le 0,3 milimetra.
Alergijsko reakcijo povzroËata dve podvrsti prπic: Dermatophagoides
pteronisimus in Dermatophagoides farinae (prπica moke).
Prπice se hranijo s koænimi oluπËki in z mikroskopsko majhnimi plesnimi.
NajveË prπic je v posteljah (blazinah, vzmetnicah, odejah). Zanimivo je,
da prπica ni alergen, ampak so zelo alergogeni njeni izloËki.
Idealno okolje za rast in razmnoæevanje prπic in plesni, s katerimi se
prπice hranijo, je pri 70-odstotni vlaænosti zraka in temperaturi 25 °C.
Pri koncentraciji 100 prπic na gram hiπnega prahu je malo verjetnosti za
razvoj alergije, pri 1000 prπicah na gram prahu pa æe lahko pride do astme.
Plesni so nekakπne nitaste gobe. So razliËnih vrst in barv. Najdemo jih
zunaj, na vlaænih tleh, v travi in zraku, pa tudi v stanovanju.
V razmnoæevalnem procesu tvorijo plesni spore, ki podobno kot pelod,
lahko pridejo v dihalne poti in pri preobËutljivih ljudeh povzroËijo nahod.
©tevilo spor v zraku je, podobno kot pri pelodu, odvisno od vremena.
NajveË spor je v zraku v vroËem in vlaænem vremenu.
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Kako se lahko izognete prπicam?
Posteljo vsak dan prezraËite.
Izberite odejo iz sintetike ali bombaæa, ki jo boste lahko prali pri
temperaturah nad 55 °C.
Ne kupujte s perjem polnjenih blazin.
Vzmetnico prekrijte s posebno prevleko iz goreteksa ali pa jo vsaj enkrat
na teden temeljito oËistite s sesalnikom.
Stanovanje prezraËite najmanj dvakrat na dan in ogrevajte vse prostore.
Odstranite tekstilne talne obloge, oblazinjene sedeæne garniture, zavese,
preproge, skratka vse, na Ëemer se nabira prah.
Prah briπite, pometajte in sesajte tako, da ga Ëim manj dvigujete.
Posteljnino pogosto zraËite in menjajte.
Kako se lahko izognete plesnim?
V stanovanju
Pogosto zraËite prostore, kjer se plesni rade razraπËajo (kuhinja,
kopalnica, shramba).
V stanovanju ne puπËajte plesnive hrane.
Preglejte tapete, saj plesni rade rastejo pod njimi.
Iz stanovanja pogosto odstranjujte smeti in kuhinjske odpadke.
Zavedajte se, da v zemlji lonËnic rastejo plesni (bele ali oranæne obloge).
Klimatske naprave je treba redno Ëistiti in jim menjavati filtre.
V okolici
Ne sprehajajte se po vlaænih gozdovih (npr. v megli ali po deæju).
Ne delajte na vlaæni zemlji.
Ne zadræujte se v hlevih.
Ali ste vedeli?
Alergija na prπico se lahko kaæe kot astma, nahod ali atopijski dermatitis
(ekcem). IzpuπËaji se obiËajno pojavijo takoj po vstajanju iz postelje.
Simptomi trajajo celo leto, obiËajno so izrazitejπi jeseni in pozimi ter
v vlaænem vremenu.
Prπice uspevajo le do nadmorske viπine 1500 do 1800 metrov. Preprosto
ne marajo suhih vremenskih razmer v gorah.
Posebne tkanine, ki ne prepuπËajo prπic (hipoalergijske tkanine), so
primerne za vzmetnice in blazine. Dobro je vedeti, da kljub visoki ceni
pomagajo le pri alergijah na prπico, pri drugih pa ne.
»e imate zamaπen nos, kapljic za nos ne uporabljajte prepogosto, saj
lahko poπkodujete nosno sluznico. Raje si pripravite fizioloπko raztopino:
æliËko soli raztopite v pol litra prekuhane vode.
Cigaretni dim poslabπa prehodnost nosu, zato se mu skuπajte izogniti.
10

Alergijska astma
Astma je kroniËna vnetna bolezen malih dihalnih poti, ki se pod vplivom
doloËenih snovi zoæijo, zato je dihanje oteæeno. Astma se pojavlja pri
ljudeh, ki imajo preveË obËutljive bronhije oziroma se ti prehitro vzdraæijo
(bronhialna prevzdraæljivost). Te ljudi nekatere snovi draæijo in povzroËajo
napad teækega dihanja. Kadar v proces ni vkljuËen doloËen alergen in
napade teækega dihanja sproæijo na primer samo mrzel zrak, megla, stres
in intenzivna Ëustva, govorimo o nealergijski astmi. »e pa zoæanje malih
dihalnih poti povzroËi alergen, govorimo o alergijski astmi.
Bronhialna prevzdraæljivost vodi v astmo, kadar so prisotni nespecifiËni ali
specifiËni dejavniki.
NespecifiËni dejavniki
• cigaretni dim
• draæeËi plini (npr. lak za lase)
• kredni prah
• steklena vlakna
SpecifiËni dejavniki
• cvetni prah
• hiπni prah
• plesni
• æivalska dlaka
• hrana
• piki æuæelk in drugi alergeni

•
•
•
•
•

Znaki bolezni
teæko dihanje (dispneja), predvsem oteæen izdih
piskanje v prsih
tiπËanje v prsnem koπu
stalen suh kaπelj
teæje dihanje med telesnim naporom in ponoËi

Alergeni so prπice hiπnega prahu, plesni in domaËe æivali
Alergije na domaËe æivali so pogoste in predvsem poslabπajo druge
alergije. Alergije na domaËe æivali se kaæejo kot rinitis, astma, ekcem,
vnetje oËesnih veznic. DomaËi ljubljenËki so pogost izvor alergenov.
Dlaka ni alergen, dober prenaπalec alergenov je æivalski koæuπËek.
Alergeni domaËih æivali so:
• v slini psov, maËk in konj,
• v seËu psov, maËk in malih æivali (npr. hrËka, morskega praπiËka),
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• v koænih oluπËkih,
• v æleznih izloËkih.
Alergen se obiËajno prilepi na delce prahu in ga vdihavamo. MaËji alergeni
so najpogostejπi, konjski alergeni pa najmoËnejπi.
MaËke
Med domaËimi æivalmi so maËke najpogostejπi krivec za nastanek
alergijske bolezni. Alergen maËke se lahko prilepi celo na obleko ljudi, ki
imajo maËke, in lahko izzove alergijske reakcije v stanovanjih, kjer maËke
nimajo. Tudi Ëe maËko odstranimo iz stanovanja, maËji alergeni ostanejo
v prostoru πe veË mesecev.
Psi
»e je nekdo preobËutljiv za pasje alergene, se alergija razvije ne glede na
dolæino in vrsto pasje dlake.
PtiËi
Alergija na ptiËje perje je zelo redka in veËinoma le posredna alergija na
drobne prπice, ki æivijo v ptiËjem perju.
Kako se lahko izognete alergenom domaËih æivali?
Najboljπe zdravljenje je odstranitev alergena, to je hiπnega ljubljenËka.
Pogosto so za æivalske alergene preobËutljivi ljudje (predvsem otroci)
nikakor ne morejo sprijazniti z odstranitvijo æivali. Takrat je najbolje, da
stike z alergenom omejite.
• Æivalim ne dovolite v spalnico.
• Hiπne ljubljence (predvsem pse in maËke) pogosto kopajte.
• Stanovanje zraËite in temljito Ëistite.
Ali ste vedeli?
MoËna obËutja, npr. jeza ali smeh, lahko sproæijo poslabπanje astme,
vendar to ne pomeni, da je astma psihosomatska bolezen.
Psihogenih dejavnikov poslabπanja ne smemo izkljuËiti. Znano je, da
moËna Ëustva vodijo do poveËanega vdihavanja zraka in do
hiperventilacije oziroma hitrega in globokega dihanja, ki lahko sproæi
nenadno poslabπanje astme.
Za astmatike je pomembna telesna aktivnost. ©e posebej je priporoËljivo
plavanje. Izogibati se morajo klorirane vode, ker lahko povzroËi poslabπanje.
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ALERGIJE
NA KOÆI

Urtikarija
Urtikariji reËemo tudi koprivnica, ker so izpuπËaji podobni kot po stiku
s koprivo. Lahko so loËeni ali pa se med seboj zlivajo. Pojavljajo se lahko
po vsem telesu ali pa le po doloËenih delih.
Akutna urtikarija
Traja nekaj ur do nekaj dni in je ponavadi posledica alergije.
KroniËna urtikarija
Traja nekaj tednov ali mesecev in je redko posledica alergije.
Angioedem
Posebna oblika urtikarije, pri kateri oteËejo mehka tkiva in sluznica,
predvsem na obrazu, ustnicah in oËeh (npr. veke), lahko pa tudi na drugih
delih telesa.
Posebna oblika angioedema je Quinquejev edem, ki se pojavlja na
sluznici v ustih in ærelu. Zaradi otekanja jezika in ærela je dihanje oteæeno
in lahko pride do zaduπitve.
Vzroki urtikarije
• alergija na hrano
• alergija na zdravila
• alergija na pike æuæelk
• alergija na cvetni prah, plesni ipd.
• okuæbe
• fizikalni dejavniki, kot so mraz, sonce ali pritisk na koæo
Znaki bolezni
• izpuπËaji po koæi, ki vedno srbijo
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Atopijski dermatitis
VeËinoma se pojavi æe zelo zgodaj v otroπtvu, pogosto æe pri dopolnjenih
treh mesecih starosti, v 80-odstotkih pa do dopolnjenega prvega leta.
Bolezen traja veË let. Pri dveh tretjinah otrok izgine okrog πestega leta,
pri nekaterih pa lahko traja vse æivljenje.
Znaki bolezni
• izpuπËaji z rdeËino in praskami na pregibih nadlahti in na licih
• luπËenje koæe
• vznemirjenost
• motnje spanja
Po dopolnjenem drugem letu starosti je pojav izpuπËajev nepredvidljiv.
IzpuπËaj se pojavlja in izginja, Ëasa in lokacije pa ne moremo predvideti.
Med Ëetrtim in desetim letom starosti se pojavlja izpuπËaj z rdeËino in
hrastami na koæi, najpogosteje na pregibu kolena, na komolcih in na vratu.
Kako skrbeti za otroka z atopijskim dermatitisom?
Kopanje
Otroka lahko kopate, paziti morate le, da v vodi ni predolgo.
Voda naj ne bo vroËa.
Uporabljajte posebna mila, ki ne draæijo koæe.
Po kopanju otroπko koæo namaæite z nevtralnim mazilom.
Obleka
Ne izbirajte volnene obleke.
Podloga oblek naj bo iz bombaæa.
Ne izbirajte oblek iz grobega materiala in poliestra.
Obleka naj ne bo pretesna in pretopla, ker znoj lahko draæi koæo.
Prosti Ëas
Izbirajte πporte, pri katerih se otrok ne poti preveË, ker pot draæi koæo.
Otrok naj se ne kopa v bazenih, kjer je veliko klora, ki draæi koæo.
Otrok prav tako ne sme biti predolgo izpostavljen hudemu mrazu, hudi
vroËini in moËnemu soncu.
Zdravljenje atopijskega dermatitisa je dolgotrajno. Zdravljenje
z ultravijoliËnimi æarki (fototerapija) redko pomaga.
Ali ste vedeli?
Samo v prvih dveh letih otrokovega æivljenja je alergija na hrano pogost
vzrok atopijskega dermatitisa, zato je treba iz prehrane izloËiti alergen.
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Kontaktni dermatitis
IzpuπËaj se pojavi na mestu, ki pride v stik z nezaæeleno snovjo. Alergijo
te vrste povzroËajo πtevilni alergeni ob ponovnem stiku s koæo, ki je æe
prej postala preobËutljiva za doloËeni alergen.
Znaki bolezni
• razliËni izpuπËaji, ki zelo srbijo
• izpuπËaji niso ostro omejeni na mesto stika

•
•
•
•
•
•
•

Alergeni
spojine kovin, ki vsebujejo krom in nikelj
razliËna mazila, ki vsebujejo antibiotike
parfumi, deodoranti
detergenti
barve za lase
usnje
sestavine gume

Ali ste vedeli?
Vnetje koæe z izpuπËaji, ki nastane zaradi πkodljivega uËinka snovi na
koæo, imenujemo toksiËni kontaktni dermatitis. To ni alergija, pri kateri bi
bil vkljuËen imunski sistem s protitelesi. Zbolimo lahko vsi, predvsem
pa ljudje z obËutljivo koæo. Take snovi so npr. mila, topila, zeliπËni
pripravki, nekatere vrste trav in ultravijoliËno sevanje.
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ALERGIJE
NA HRANO
Pri alergiji na hrano je vkljuËen imunski sistem s protitelesi IgE. Izraæa se
z alergijskimi znaki oziroma simptomi, ki se lahko pojavijo takoj po
hranjenju ali πele po nekaj urah ali dneh.
Alergije na hrano praviloma Ëloveka ne spremljajo celo æivljenje. Pri otroku
navadno izginejo med drugim in Ëetrtim letom starosti. Alergije na ribe in
araπide praviloma trajajo dlje kot alergije na kravje mleko in jajca.
Znaki bolezni
• prebavne motnje: krËi v trebuhu, bruhanje, driske
• koæne spremembe: koprivnica, srbeËa koæa, otekanje, rdeËica
• simptomi dihalnih poti: kihanje, zamaπen nos, oteæeno dihanje
Kadar niso vkljuËeni imunski mehanizmi, pravimo, da gre za psevdoalergije.
Kaæejo se na povsem enak naËin in z enakimi simptomi kot prave alergije.
Psevdoalergije
Psevdoalergije povzroËa hrana, ki vsebuje veliko histamina. Histamin je
eden pomembnih posrednikov (mediatorjev) pri alergijah. Na primer
v prebavilih se pri razgradnji hrane sproπËa histamin, ki povzroËa teæave
na enak naËin kot histamin, ki se sprosti pri alergijski reakciji.
Veliko histamina je v sveæih jagodah, Ërnem vinu, nekaterih sirih, prekajenem
mesu, pa tudi v konzerviranem tuninem mesu. Po zauæitju se lahko pojavijo
enaki simptomi kot pri alergijski reakciji, kar pa ne pomeni, da smo
alergiËni na tuno.
Nekatere sestavine, ki jih dodajamo hrani za lepπi videz, boljπi okus in
veËjo obstojnost, prav tako sproæajo psevdoalergije. Take snovi so
konzervansi in barvila.
Konzervansi
• sulfiti v krompirjevih izdelkih in suhem sadju
• nitriti v siru, klobasah in prekajenem mesu
• benzoati v ribjih konzervah, sladkarijah, omakah in jogurtu
Barvila
• tartarazin v alkoholnih pijaËah
• eritrozin v sladoledu in konzerviranem sadju
• azorubin in amarant v praπkih za puding, sladicah in likerjih
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Alergija na kravje mleko
Kravje mleko vsebuje veË zelo alergogenih beljakovin, ki so odporne proti
viπjim temperaturam, zato jih s segrevanjem ne uniËimo. Simptomi se
veËinoma pojavijo æe v prvih πestih mesecih otrokovega æivljenja. Alergije
na kravje mleko navadno izginejo med drugim in Ëetrtim letom starosti.
Alergija na kravje mleko se najpogosteje izraæa kot atopijski dermatitis.
Ali ste vedeli?
Tudi materino mleko lahko vsebuje majhne koliËine alergenov kravjega
mleka in po nekaj prvih hranjenjih se lahko pojavijo znaki alergije.

Alergija na jajca
Alergija na jajËni beljak se pogosto pojavlja skupaj s preobËutljivostjo za
kravje mleko, lahko pa tudi samostojno.
Ali ste vedeli?
Nekatera cepiva (za oπpice, mumps) proizvajajo na piπËanËjih gojiπËih in
lahko povzroËijo alergijsko reakcijo pri otrocih, ki so preobËutljivi za jajËni
beljak.
Nekateri otroci z alergijo na jajca po prvem letu starosti dobro prenaπajo
jajËni rumenjak.
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Alergije na sadje, zelenjavo,
oreπke in semena
Najpogostejπi povzroËitelji preobËutljivostnih reakcij so sadje, zelenjava,
oreπki in semena.
Sadje
• jabolka, hruπke
• jagodiËje (npr. gozdne jagode)
• koπËiËasto sadje (npr. marelice, Ëeπnje, breskve)
• kivi, banane, citrusi
Zelenjava
• paradiænik, paprika
• peterπilj, zelena, korenje
• stroËnice
• soja
Oreπki in semena
• leπniki, araπidi
• mandlji, orehi
• mak, sezam
Kako se lahko izognete alergenom v sadju in zelenjavi?
Jejte kuhano sadje in zelenjavo. Alergeni v sadju in zelenjavi so veËinoma
termolabilni, kar pomeni, da jih s kuhanjem naredimo neπkodljive.
Ali ste vedeli?
Alergija na sadje in zelenjavo je skoraj vedno povezana z alergijo na
pelode, kar pomeni, da je pribliæno polovica ljudi, ki so npr. alergiËni na
pelod breze, alergiËna na jabolka.
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NAVZKRIÆNE
ALERGIJE

»e je oseba preobËutljiva za neki alergen, se lahko ob stiku z drugim
alergenom sproæi alergijska reakcija. Pri pelodno-prehranski navzkriæni
alergiji pride po zauæitju hrane do srbenja, oteklih ustnic, jezika in ærela,
hripavosti. Lahko pride tudi do krËev v trebuhu, bruhanja, koprivnice,
sploπne slabosti, driske, nahoda, solzenja. ©e hujπi sploπni znaki so lahko
duπenje, teæave pri poæiranju, tudi zniæanje krvnega tlaka in nezavest
(anafilaksa).
Nekaj najpogostejπih navzkriænih alergij povzroËajo:
breza in jabolka, koπËiËasto sadje, kivi, leπniki, araπidi, zeli in zaËimbe
(janeæ, kari, paprika, poper)
prπica in morski sadeæi
trave in æita, paradiænik, soja, grah
lateks (v izdelkih iz prave gume) in banana, avokado
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ALERGIJE NA
PIKE ÆUÆELK

Alergijo povzroËajo piki æuæelk iz rodu koæekrilcev (Hymenoptera):
Ëebel, Ëmrljev, os in srπenov.
Piki Ëebel in Ëmrljev
Strupa Ëebel in Ëmrljev sta si po sestavi podobna. »ebele niso napadalne
in piËijo le, Ëe se poËutijo ogroæene ali pa so ogroæena njihova bivaliπËa.
»ebele po piku pustijo æelo v koæi, Ëmrlji pa ne.
Piki os in srπenov
Ose in srπeni so po naravi napadalni, πe posebej jeseni. Osje æelo je
gladko, zato ga osa z lahkoto izvleËe in znova piËi.
Znaki alergije na pike æuæelk
BoleËa oteklina in rdeËina, ki po nekaj urah izgineta; oteklina nastane
zaradi strupa, ki pride v telo, in ni alergijska reakcija.
Pri ljudeh, ki so preobËutljivi za strup æuæelke, je oteklina po ponovnem
piku veliko veËja, boleËa, se πiri in traja veË dni.
Æuæelkin strup lahko povzroËi tudi reakcijo celega telesa, ki se kaæe
z razliËnimi simptomi: srbeæem, koprivnico po celem telesu, otekanjem
mehkih tkiv (ustnic, obraza), bruhanjem, drisko, duπenjem, padcem
krvnega tlaka z izgubo zavesti (anafilaktiËni πok).
Ali ste vedeli?
Ko se po piku æuæelke pojavi koprivnica, ne vemo, ali bo po naslednjem
piku reakcija enaka ali hujπa. Praviloma se po ponovnem piku nikoli ne
pojavijo simptomi na dihalih ali obtoËilih.
Pri nekaterih bolnikih preobËutljivost izgine, Ëe jih æuæelka veË let ni piËila.
Sistemska reakcija se navadno ugodno izteËe tudi brez zdravniπke
pomoËi.
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Kako se lahko izognete pikom æuæelk?
Ne hodite bosi po travi! Nekatere Ëebele æivijo v kolonijah na tleh.
Otroci naj se ne igrajo blizu dreves, kjer je lahko roj Ëebel.
Zunaj ne jejte hrane in ne pijte pijaË, ki privabljajo ose in Ëebele (sadje,
sladki napitki).
Ne sonËite se mokri, potni ali namazani z oljem.
Ne nosite pisanih oblek z roæastim vzorcem.
Ostanite mirni, Ëe na vas prileti Ëebela ali osa.
Preden se usedete v avto, se prepriËajte, da v njem ni Ëebele ali ose.
Okna spalnic imejte Ëez dan zaprta.
Ne hodite na trænice in v trgovine s sadjem.
Pri sebi imejte vedno zdravila za samopomoË!
Ne prijemajte skladovnic drv in trhlih panjev, ker so v njih lahko osja gnezda.
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ALERGIJE
NA ZDRAVILA

Do alergije na zdravila pride, kadar gre za imunsko reakcijo na samo
zdravilo ali pa na snovi, ki nastajajo iz zdravila pri presnovi v telesu.
Alergije na zdravila so razmeroma redek pojav.
Poleg alergij se pri zauæitju zdravila lahko pojavljajo tudi neæeleni ali
stranski uËinki, ki z alergijami nimajo niË skupnega. Tako se lahko
po antibiotikih pojavi driska, po antihistaminikih pa zaspanost.
Psevdoalergijam reËemo tudi intoleranËne reakcije.
Znana je intoleranca za aspirin. Simptomi se pojavijo æe po prvem zauæitju
aspirina in aspirinu podobnih snovi, zato predhodna preobËutljivost
ni potrebna.
Nekatera zdravila (npr. morfij, kontrastna sredstva) v telesu povzroËijo
izloËanje histamina iz celic imunskega sistema, kar lahko povzroËi enake
simptome kot pri alergiji.
Alergija se lahko pojavi po jemanju ali injiciranju penicilina in betalaktamskih
antibiotikov. Ti antibiotiki lahko povzroËijo hude sistemske alergijske
reakcije z anafilaktiËnim πokom.
Pozor!
Zdravniku morate povedati, Ëe ste po kakπnem zdravilu imeli
teæave ali alergijske simptome. Ne pozabite, da ima vaπ imunski
sistem zelo dober spomin!
Koristno je zapisati, katero zdravilo je povzroËilo reakcijo in za
kakπno reakcijo je πlo.
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ZDRAVLJENJE
ALERGIJSKIH BOLEZNI

IzloËitev alergena
Prvo in osnovno pravilo pri zdravljenju alergije je izloËitev alergena, kar
pa vedno ni mogoËe, npr. pri alergiji na pelod in prπico. Takrat je treba
zmanjπati izpostavljenost alergenom z nekaterimi ukrepi, ki smo jih
æe opisali.
Cepljenje proti alergiji
Cepljenju proti alergiji reËemo tudi hiposenzibilizacija ali imunoterapija.
S tem zdravljenjem postane bolnik manj obËutljiv za doloËeni alergen,
preobËutljivosti pa obiËajno ne zavremo popolnoma. Za cepljenje
se odloËimo, kadar z obiËajnimi ukrepi in zdravili ne doseæemo æelenega
uspeha. Poteka v rednih Ëasovnih presledkih. Bolniku vsakokrat
vbrizgamo veËjo koliËino alergena. Ta vrsta zdravljenja je najbolj
uËinkovita pri alergiji na æuæelke in na trave, pri drugih vrstah alergij
so rezultati manj uspeπni. Imunoterapija traja 3 do 5 let.
Zdravljenje z zdravili
Ne posegajte po zdravilih, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom!
Samo zdravnik lahko oceni smiselnost zdravljenja z doloËenim zdravilom.
Antihistaminiki
Antihistaminiki so najuËinkovitejπi pri zdravljenju alergijskega rinitisa
in koænih sprememb. Za te bolezni so zdravilo prve izbire. Novejπi
antihistaminiki imajo malo stranskih uËinkov in so varni. Raziskave
so pokazale, da antihistaminiki prepreËujejo pojav alergijskega marπa
oziroma prehajanja koænih alergij v alergije na dihalih pri otrocih, hkrati
pa so tudi prepreËevalci razvoja hujπih oblik alergij.
Adrenalin
Pri hudih alergijskih reakcijah z anafilaktiËnim πokom uporabljamo
adrenalin. Zdravilo dajemo v obliki injekcij v miπico ali v æilo. Ljudem,
ki so æe imeli hudo alergijsko reakcijo, npr. po piku æuæelke, lahko zdravnik
predpiπe adrenalin v obliki injektorja in si ga ob prvih znakih hude
alergijske reakcije vbrizgajo sami.
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Kortikosteroidi
Pri alergijskih reakcijah se kopiËijo celice imunskega sistema in izloËajo
πtevilne snovi, ki povzroËajo vnetje. To vnetje zdravimo s kortikosteroidi.
Pri astmi gre za kroniËno vnetje dihalnih poti in bolniki vdihavajo
kortikosteroide tudi takrat, kadar nimajo simptomov. Tako prepreËujejo
zakasnele posledice vnetja in preoblikovanje bronhov.
S kortikosteroidi prepreËujemo tudi reakcije na alergen, ki se pojavijo
nekaj ur po stiku z alergenom.

Pozor!
Bolniki, ki so doæiveli hudo alergijsko reakcijo, morajo vedno imeti
pri sebi set za prvo pomoË, ki jim ga je predpisal zdravnik.
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PREPRE»EVANJE
ALERGIJSKIH BOLEZNI
V zgodnjem otroπtvu so obrambne sposobnosti sluznice dihal in prebavil
slabπe razvite, zato alergeni laæje vstopajo v telo in povzroËijo
preobËutljivost. Tako otroci æe zelo zgodaj postanejo preobËutljivi
za alergene v hrani, npr. v jajcih, mleku, moki, pa tudi za pelode, plesni
in domaËe æivali.
Posebno ogroæeni so otroci starπev z alergijsko boleznijo. Zanje so
πe posebej pomembni ukrepi za zmanjπanje tveganja.
Z zmanjπanjem izpostavljenosti alergenom v zgodnjem otroπtvu
zmanjπamo moænost za razvoj preobËutljivosti.
Izbira primerne hrane
• Otrok naj bo dojen vsaj 4 do 6 mesecev.
• Æivalskih beljakovin (mesa, rib, jajc itd.) otrokom ne dajemo vsaj
do petega meseca starosti.
• Prehrana dojeËih mater naj ne vsebuje mleka, jajc, rib in araπidov.
Kajenje
Cigaretni dim olajπa prehod alergenov skozi slunico dihal, zato:
• naj mati æe med noseËnostjo ne kadi,
• naj ne bo cigaretnega dima v prostorih, kjer je novorojenËek.

•
•
•
•

Otrokovo okolje mora biti:
dobro prezraËeno,
brez lonËnic v sobah in na okenskih policah,
brez talnih oblog,
brez izdelkov iz prave volne, ki draæijo koæo.

Izbira poklica
Izbira ustreznega poklica je za bolnika z alergijsko boleznijo zelo
pomembna. Na delovnem mestu lahko pride v stik s snovmi, za katere
je preobËutljiv, zato se lahko bolezen poslabπa, lahko pa se razvije tudi
poklicna bolezen. Neugodni poklici so povezani z delom v proizvodnji
plastiËnih mas, z æivalmi in delom v pekarnah in mlinih.
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ALERGIJSKI
MAR©

Alergijski marπ je prehajanje ene alergijske bolezni v drugo (npr. od
atopijskega dermatitisa, alergijskega rinitisa v astmo). Otroci z dedno
nagnjenostjo za razvoj alergijskega marπa pri stiku z alergeni iz okolja
tvorijo protitelesa, tako imenovane imunoglobuline E (IgE). Pri veËini
otrok se alergijska bolezen ne razvije, pri nekaterih pa postopoma preide
v hujπo obliko bolezni.
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POMEMBNA
NOVEJ©A ODKRITJA

Pogoste okuæbe na dihalih, ki jih prebolevajo majhni otroci v skupinskem
varstvu, πËitijo otroke pred razvojem astme v osnovnoπolskem obdobju
(6 do 13 let). Zato otroka zaradi pretirane skrbi ne smemo odvraËati od
druæenja z vrstniki.
• Piskanje v pljuËih, ki se ob virusnih okuæbah pojavlja pri otroku do
dopolnjenega drugega leta starosti, je navadno le prehodno.
• Atopijska preobËutljivost in astma sta v predπolskem obdobju pogosto le
prehodni.
• Otroci z alergijsko boleznijo so lahko cepljeni. Cepljenje proti tuberkulozi
verjetno celo zmanjπa moænosti za nastanek atopije.
• Pri otrocih, ki so alergiËni na maËko, se potek bolezni ne spremeni,
Ëetudi maËko odstranimo. MaËko zato lahko obdræijo. Pri otrocih
z alergijo na psa raziskave tega niso potrdile, zato je treba psa
odstraniti iz okolja.
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ALERGIJSKI
SLOVAR»EK

aeoroalergeni: alergeni, ki jih vdihavamo
alergen: snov, ki lahko povzroËi alergijsko reakcijo (sinonim za antigen)
alergijska reakcija: reakcija imunskega sistema, ki povzroËi alergijsko bolezen
alergologija: veda, ki prouËuje alergije
anafilaksija: sploπni izraz za preobËutljivost (hipersenzitivnost); alergijska reakcija, pri kateri
nastajajo protitelesa IgE; lokalna, generalizirana ali anafilaktiËni πok
antihistaminik: snov, ki prepreËuje delovanje histamina
astma: bolezen dihal, ki jo oznaËujejo oteæeno dihanje (dispneja), kaπelj, piskanje in drugi
simptomi
atopija: dedna nagnjenost za nastanek alergije
atopik: Ëlovek, ki je preobËutljiv za doloËeno snov; ima pozitivni koæni test za doloËeno snov
bronhialna preodzivnost: pretirana reakcija bronhov na draæljaje iz okolja
(pri bolnikih z astmo)
bronhodilatator: snov, ki πiri bronhe (zdravilo za zdravljenje astme)
bronhospazem: nenadno zoæanje bronhijev (pri astmi)
kongestija: poveËano zadræevanje krvi v krvnih æilah organa ali tkiva
konjunktivitis: vnetje oËesne veznice (lahko je povezano z alergijo)
kortikosteroidi: hormoni, ki jih izloËa nadledviËna æleza
dermatitis: koæno vnetje
dispneja: oteæeno dihanje; poveËana pogostost (frekvenca) in dolæina (amplituda) vdiha in
izdiha s spremljajoËim obËutkom teæke sape
ekcem: koæna bolezen, ki jo oznaËujejo rdeËina, srbeæ in luπËenje
eritem: rdeËina koæe, ki nastane zaradi πirjenja æil
fototerapija: obsevanje z ultravijoliËno svetlobo (PUVA)
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histamin: kemiËna snov, posrednik pri alergijskem vnetju
hipersenzitivnost: preobËutljivost, pretirana obËutljivost za nekatere snovi iz okolja
(pretirana reakcija imunskega sistema, kar povzroËi alergijske simptome)
imunoglobulini: snovi, ki se tvorijo v krvi ali tkivih, kadar tuja snov (antigen) pride v telo
(sinonim: protitelo)
imunost: odpornost telesa proti zunanjim dejavnikom
inflamacija: vnetje, reakcija telesa zaradi prisotnosti tujih snovi
intoleranca: pretirana reakcija telesa na neko snov, ki jo veËina ljudi prenaπa brez
kakrπnih koli bolezenskih simptomov
plesni: mikroskopsko majhne nitaste gobe
mastocit: vnetna celica, ki pri vzdraæenju izloËa histamin in druge posrednike vnetja
mukus: izloËek ælez v sluznici
edem: otekanje, nabiranje tekoËine v tkivih
papule: drobne koæne spremembe, vrsta izpuπËaja
pelod: cvetni prah, moπke spolne celice rastlin
polinoza: alergija na cvetni prah
provokacijski test: obremenilni test; z doloËenimi specifiËnimi ali nespecifiËnimi snovmi
izzovemo reakcijo telesa
pruritus: srbeæ
psevdoalergija: reakcija, pri kateri so simptomi enaki kot pri alergiji; mehanizem nastanka
ni imunski
rinitis: vnetje nosne sluznice
senzibilizacija: mehanizem, s katerim postane telo bolj obËutljivo za snov, za katero je bilo
pred tem manj obËutljivo
urtikarija: koprivnica, koprivka; koæni izpuπËaji, podobni kot pri dotiku koprive
vakcina: cepivo; vnos antigena v telo povzroËi nastajanje protiteles
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filmsko obloæene tablete

antihistaminik
za pomiritev alergijskih simptomov
Ena filmsko obloæena tableta vsebuje 10 mg cetirizinijevega diklorida.

Delovanje
Pri alergijski reakciji se sproπËa histamin, ki povzroËa nastanek alergijskih
simptomov na koæi, oËeh, dihalih in v prebavilih.
Letizen S vsebuje uËinkovino cetirizin v obliki cetirizinijevega diklorida,
ki prepreËuje uËinke histamina in deluje protialergijsko. Delovati zaËne
20 minut po zauæitju, uËinek pa traja 24 ur, zato zadostuje ena tableta
Letizena S na dan.
Svetujemo
za prepreËevanje in zdravljenje:
• sezonskega in celoletnega alergijskega nahoda
• alergijskega vnetja oËesne veznice
• koænih alergijskih bolezni, kot je kroniËna koprivnica
• pikov komarjev in alergije na sonce

Letizen S hitro in uËinkovito
pomirja in odpravlja
alergijske simptome.
Zadostuje æe ena sama
tableta na dan.

Pred uporabo natanËno preberite navodilo!
O tveganju in neæelenih uËinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

gel

adstringens
za lajπanje koænih vnetij
Kamagel vsebuje aluminijev acetotartrat in izvleËek kamiliËnih cvetov.
Delovanje
Kamagel na mestu nanosa ustvari zaπËitni plaπË, ki prepreËuje nadaljnje
okuæbe in omogoËa hitro obnavljanje poπkodovanega tkiva. Na prizadeto
mesto ga nanesemo v tankem sloju veËkrat na dan.
Svetujemo
• ko je koæa vneta zaradi pretiranega sonËenja, pikov insektov,
Ëezmernega potenja ter vlaæenja v pregibih in koænih gubah, oæigov
meduz in britja
• namesto obkladkov pri oteklinah, zvinih in udarninah

Kamagel hitro olajπa pekoËo boleËino,
koæo prijetno hladi in
je ne masti.

Pred uporabo natanËno preberite navodilo!
O tveganju in neæelenih uËinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

KOLEDAR
CVETENJA

jan.

febr.

mar.

apr.

maj

jun.

LESKA

JEL©A

TOPOL

JESEN

BREZA

PLATANA

HRAST

TRAVE

TRPOTEC

PRAVI KOSTANJ

PELIN

AMBROZIJA
majhna koncentracija cvetnega prahu
velika koncentracija cvetnega prahu
Vir: A. Schmelz. Alergije pri otrocih. IN OBS; Zaloæba za medicinski program, 1999, str. 36.
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jul.

avg.

sept.

Krkine izdelke za samozdravljenje dobite v lekarnah brez recepta.
Pred uporabo natanËno preberite navodilo!
O tveganju in neæelenih uËinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

, Gorenjski tisk, 3/2003, Slovenija, 1172-2002.
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