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A jövő század betegsége - az allergia

Szolnokon tartották — májusban — a Magyar Allergológiai és Klinikai
Immunológiai Társaság XXV. kongresszusát, amelyen 300 allergológiával foglalkozó
orvos vett részt, köztük számos belgyógyász, gyermekgyógyász, bőrgyógyász,
tüdőgyógyász, fül-orr-gégész, szemész és elméleti szakemberek. A három napos
kongresszuson 63 előadás hangzott el, melyek az allergológia legújabb kutatási
eredményein kívül a közvetlen betegellátásban szerzett tapasztalatokról, a legújabb
kezelési lehetőségek eredményeiről is beszámoltak.

Mostanság a mindennapi beszélgetésekben is gyakran szóba kerül az allergia, a
lakosság egyre nagyobb része küzd vele. Országos, átfogó felmérés híján csak
következtetni tudunk arra, hogy körülbelül három százalékos gyakorisággal fordul elő,
ami azt jelenti, hogy hazánkban mintegy 300—350 ezer embert érint valamilyen
formában. A leggyakoribb allergiás betegségek a szénanátha, az asztma, az ekcéma,
amelyek anyagilag is nagy terhet rónak a betegekre és a társadalomra. Az allergia
ellenes gyógyszerekre évente kb. 1,5 milliárd forintot költünk, de augusztusban — ez
a parlagfű okozta allergia csúcsidőszaka — még ezen kívül 300 millió forintot.

Az allergia betegsége már a fáraók korában is ismert volt, és leírása végigkíséri az
egész történelmet. A különbség azonban az arányokban rejlik, hiszen a múlt században
a szénanáthát ritka betegségként tartották számon, a jelenlegi tendencia azonban arra
utal, hogy a jövő siÁiaá közepére a lakosság 50—60 százaléka is szenvedhet tőle.

Egyelőre nem tudhatjuk azt sem, hogy az allergiás betegségeknek mi lesz a
következménye az utódokra. Azt már tudjuk — a betegek tapasztalják —, hogy néhány
év múlva az addig csak szénanáthás beteg előbb-utóbb fulladni kezd, asztmás lesz. A
néhány évvel ezelőtti orvosi tankönyvek még arról írtak, hogy a szénanátha az arra
hajlamos betegek esetében körülbelül 15 éves korban jelenik meg. Ezzel szemben ma
már a kisiskolás, sőt az óvodás korú gyermekeket sem kíméli.

Gyakran megkérdezik, hogy mi is allergia, hogyan lehetséges az, hogy eddig nem
volt, és egyszer csak lett, és milyen tényezők játszanak szerepet ebben, és a
megváltozott környezet hogyan járul hozzá a kialakulásához. Az allergia a szervezet
védelmi rendszerének, az immunrendszernek a reakciója a környezetben előforduló
anyagokkal (ételek, virágpor, állati szőr, gyógyszerek stb.) szemben, mely megpróbálja
kiküszöbölni ezek ingerlő hatását. Ám maga az ellenállás annyira hevessé válhat, hogy
igen súlyos tüneteket és panaszokat okoz: könny- és orrfolyást, tüsszögést, köhögést,
fulladást, csalánkiütést, ekcémát. A szervezet reakcióját nem vagy csak részben
határozza meg a kiváltó anyag. Ezért okozhat ugyanaz a pollen az egyik beteg esetében
csak szénanáthát, a másikéban csalánkiütést, a harmadikéban asztmát. A hajlam
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veleszületett, sőt öröklődik. Ezért gyakran megfigyelhetjük, hogy a betegek családjában
más allergiás betegek is vannak. Általában akkor jelentkeznek a tünetek, amikor az
immunrendszer egyensúlya valami miatt felborul, vagy az allergiát kiváltó anyagok, az
úgynevezett allergének olyan nagy mennyiségűek, amit a szervezet már nem tud
leküzdeni.

Ez történik a parlagfűvel, ami valósággal ellepi az országot. Ráadásul nincs
természetes ellensége és nagyon ellenálló. Egy vizsgálat kimutatta, hogy húsz évig
teljesen elzárt területen még voltak életképes parlagfumagok, amelyek csak arra vártak,
hogy kihajtsanak. Nagyon érdekes és tanulságos az a megfigyelés, hogy a
parlagfű-érzékenység nem falvakban a leggyakoribb, éppen ellenkezőleg, nagyvárosok
lakótelepein támad leginkább az allergia. Gondoljunk csak azokra a hatalmas
gyommezőkre, melyek a lakótelepek környékén, a játszótereken és az eredetileg
parknak tervezett közterületeken honolnak! A lakók pedig tétlenül várják, hogy a
köztereken valaki kiirtsa a gyomot. Ausztriában évekig kampányt szerveztek a parlagfű
kiirtására, szigorúan megbüntették azt a lakót és lakóközösséget, aki megtűri maga
körül a parlagfüvet. Ennek eredményeként jelentősen csökkent a parlagfű allergia
előfordulási gyakorisága. Sajnos Ausztria keleti határain élőknek nincs ekkora
szerencséjük, főleg ha a keleti szél átfújja Magyarország felől a polleneket.

Szerencsére van már hazai jó példa is. A kongresszuson itt volt az a mosdósi
főorvos, aki orrmaszkot adott a kisváros gyermekeinek, megtanította őket arra, milyen
a parlagfű. Kaptak egy zsákot, és a legtöbb parlagfiivet összeszedő gyerekek walkmant,
könyveket és más ajándékokat kaptak. Ám megyénkben is találunk jó példával elöljáró
községet. Jászboldogházán az általános iskola tanulói parlagfüvet gyűjtöttek, hogy
maguk is megismerjék e kártékony növényt. A százas kötegekben leadott növényekért
tombolát kaptak, melyet a szponzorok ajándékra váltottak be.

Mi tehetünk tehát az allergia kezelésekor?
Gyógyszerekkel csökkenthetjük ugyan a tüneteket, de az okot — ha ismerjük —

meg kell kísérelnünk megszüntetni. Ehhez viszont némi szemléletváltásra van
szükségünk, hiszen a környezetünk olyan, amilyenné magunk formáljuk.

A különböző történelmi korokban a betegségek és azok pusztító hatása magát a kort
jellemezte. Gondoljunk csak a középkorra, amelyben földrészek lakosságát pusztította
el a pestis, a tífusz, a kolera, a fekete himlő. A felfedezéseket a nemi betegségek
pusztítása követte. A gyermekek meghaltak, mielőtt elérték volna a felnőttkort.
Magyarországon a múlt században és a század elején pusztított a tbc. Ezeket a
betegségeket javarészt már legyőztük, mivel megismertük ezeknek a fertőzéseknek a
kórokozóját és a kezelésük lehetőségeit. Egyre biztosabbnak látszik: a jövőt, és főleg
a gyermekeink jövőjét valószínűleg nagyobb mértékben befolyásolja majd az allergia,
mint amennyit ma még teszünk ennek a betegségnek a megelőzéséért.
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