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Wia do mo, że pod sta wo wą me to dą le -
cze nia przy czy no we go aler gii jest uni -
ka nie kon tak tu z aler ge nem. Ist nie je
jed nak rów nież tzw. od czu la nie (im -
mu no te ra pia aler ge no wa). Ja kie są do
niego wska za nia?

Za rów no do eli mi na cji aler ge nów, jak
też do wy twa rza nia od por no ści or ga ni -
zmu na te aler ge ny, czy li do im mu no te -
ra pii, po trzeb na jest bar dzo pre cy zyj na
dia gno za, czy li okre śle nie, ja ki aler gen
lub ja ki je go skład nik szko dzi da ne mu
pa cjen to wi. Pod kre ślam po do bień stwo
tych dwóch me tod, po nie waż część le -
ka rzy nie bę dą cych spe cja li sta mi aler go -
lo gii, jak rów nież pa cjen tów, sa mo rzut -
nie sto su je sze reg dziw nych, nie sku -
tecz nych i nie uza sad nio nych diet, np.
bez biał ko we itp. Dla te go mu szę pod -
kre ślić, że nie ma ta kiej sa mej die ty dla
wszyst kich aler gi ków. Po dob nie jak im -
mu no te ra pia, die ta jest dla każ de go nie -
co in na.

Dia gno sty ka aler go lo gicz na mu si za -
tem po le gać na do kład nej roz mo wie z
pa cjen tem o tym, co mu szko dzi, po tem
– na wy ko na niu te stów skór nych punk -
to wych z po dej rza ny mi sub stan cja mi, z
któ ry mi się sty ka, po dej rza ny mi aler ge -
na mi, któ re zja da oraz sub stan cja mi
che micz ny mi, na zy wa ny mi hap te na mi,
na któ re moż na mieć aler gię kon tak to -
wą, a więc opóź nio ną. Do pie ro po tych
ba da niach roz wa ża my eli mi na cję i od -
czu la nie. Naj le piej jed nak, by do te go
ze sta wu po cząt ko wych ba dań dia gno -
stycz nych do ło żyć ozna cze nia z krwi,
prze ciw ciał prze ciw ko po szcze gól nym
aler ge nom, a jesz cze le piej – prze ciw ko
fak tycz nie uczu la ją cych kom po nen -
tom, a więc głów nym skład ni kom aler -
gicz nym. Na przykłąd dla brzo zy skład -
ni kiem tym jest Bet v 1. 

Kie dy już wie my, na co kon kret nie
pa cjent jest uczu lo ny, udzie la my mu
in for ma cji o tym, kie dy da ne ro śli ny
kwit ną i pro po nu je my od czu la nie,
któ re zwy kle za czy na się po za se zo -
nem na ra że nia. Obec nie sto so wa ne
szcze pion ki po zwa la ją kon ty nu ować
od czu la nie tak że póź niej, w okre sie
na ra że nia. 

Czy ist nie ją ja kieś prze ciw wska za nia,
zwią za ne z wie kiem pa cjen ta lub cho -
ro ba mi to wa rzy szą cy mi?

Za zwy czaj od czu la my dzie ci po wy żej
5. ro ku ży cia. Nie wy zna czo no gór nej
gra ni cy wie ku, w prak ty ce wy ni ka ona
z cho rób to wa rzy szą cych u lu dzi star -
szych. Kie dy np. mu szą brać be ta -blo -
ke ry, to wów czas im mu no te ra pii nie
po dej mu je my. Po dob nie w ostrych czy
też prze wle kłych cho ro bach za pal nych
o du żym na si le niu, no wo two rach itd. 

Za zwy czaj od czu la my 3 la ta, nie kie -
dy wy dłu ża jąc ten okres do 5 lat. Ten
czas le cze nia wy glą da po dob nie za rów -
no w me to dzie pod ję zy ko wej (kie dy
aler gen po da je się pod ję zyk w kro pel -
kach), jak i pod skór nej (kie dy aler gen
po da je się w po sta ci ma leń kie go za -
strzy ku).  

Je że li jed nak nie mo że my usta lić do -
kład nej przy czy ny aler gii lub z in nych
po wo dów nie mo że my za sto so wać im -
mu no te ra pii, po zo sta ją le ki li kwi du ją ce
ob ja wy lub za pa le nie. Za sto so wa nie
bez piecz nych, no wo cze snych ste r -
oidów i in nych pre pa ra tów  po zwa la
opa no wać ob ja wy za pa le nia nie mal 
w każ dym przy pad ku.  Do pie ro wte dy
mo że my za sto so wać im mu no te ra pię.  

Sko ro nie ma jed nej die ty dla wszyst -
kich aler gi ków, to czy o ja kich kol wiek
do mo wych spo so bach zmniej sza nia
re ak cji aler gicz nej mo że my po wie -
dzieć, że są sku tecz ne z me dycz ne go
punk tu wi dze nia?

Z na uko we go punk tu wi dze nia trze -
ba prze strze gać pa cjen tów przed sa mo -
le cze niem ob ja wów (kasz lu, dusz no -
ści, swę dze nia itd.) za nim zo sta nie po -
sta wio na dia gno za, któ ra wska że czyn -
nik wy wo łu ją cy te ob ja wy. Dla cze go?
Wśród mo ich pa cjen tów prze pro wa -
dzi łem ostat nio ze swo im ze spo łem ba -
da nia i oka za ło się, że co trze ci od czu -
la ny pa cjent ma sil ną aler gię na zio ła, o
czym nie miał po ję cia. Mam tu na my -
śli za rów no zio ła lecz ni cze (jak ru mia -
nek czy mię ta), jak i przy pra wo we (ba -
zy lia, ore ga no itp.). Za wsze oczy wi ście
moż na pró bo wać ta kie go le cze nia, ale

pa mię ta jąc, że po pu lar ne środ ki, jak
miód czy mię ta, wła śnie mo gą bar dzo
sil nie uczu lać, po nie waż za wie ra ją biał -
ko we sub stan cje ro ślin ne, a nie kie dy
tak że sub stan cje po dob ne do aspi ry ny
– w koń cu aspi ry na po cho dzi od krze -
wu ta wu ły (łac. spi rea). 

W związ ku z tym któ re sub stan cje
ak tyw ne sto su je się w le cze niu ob ja -
wo wym aler gii? Któ re gru py le ków
wy ka zu ją szcze gól ną sku tecz ność?

Pierw szą gru pą są le ki prze ciw hi sta -
mi no we, ta kie jak ce ty ry zy na, lo ra ta -
dy na, bi la sty na, ru pa ta dy na, fek so fe -
na dy na lub ich po chod ne. Dru gą – le -
ki prze ciw za pal ne, jak gli ko kor ty ko -
ste roidy. Pro szę przy tym za uwa żyć,
że dzi siej sze for my gli ko kor ty ko ster -
oid ów są bez piecz ne i bar dzo sku -
tecz ne. Nie praw dą jest, że tu czą, że
trze ba je sto so wać ca ły czas czy po -
wo du ją po wi kła nia – pod wa run kiem
oczy wi ście, że są sto so wa ne zgod nie
z za le ce nia mi.

Trze cią gru pą le ków, sto so wa ną
szcze gól nie w ast mie, są le ki wziew ne,
któ re roz sze rza ją oskrze la. Dziś prze -
waż nie są one łą czo ne z le ka mi zwal -
cza ją cy mi za pa le nie, czy li wła śnie ze
ste roi da mi wziew ny mi. Ta for ma jest
wy god na, sku tecz na, po ma ga zmniej -
szać dusz no ści i za po bie ga po gar sza -
niu się sta nu zdro wia, gdyż ste roi dy ha -
mu ją pro ces za pal ny. 

Oczy wi ście wy mie ni łem przy kła do we
gru py le ków. Oprócz nich jest wie le
pre pa ra tów che micz nych, któ re wspo -
ma ga ją zwal cza nie za pa le nia w ast mie,
są le ki w po sta ci kro mo nów do oczu 
i do no sa, są miej sco we, jak aze la sty na
i po łą cze nia. Ta kich wa ria cji jest wie le.
Oso bi ście jed nak ja ko aler go log więk -
szą uwa gę przy wią zu ję do przy czy ny,
do te go, co pa cjent ma zro bić ze swo im
ży ciem. Wszyst kie te me to dy le cze nia
ob ja wo we go nie zwal czą bo wiem aler -
gii, tyl ko zła go dzą jej ob ja wy. Dla te go
war to al bo się od czu lić, al bo przy tom -
nie eli mi no wać czyn ni ki ry zy ka. Oczy -
wi ście opty mal nie jest wte dy, kie dy pa -
cjent oprócz przyjmowania tych le ków
ro zu mie swo ją aler gię, wie, na co ma
uczu le nie, i le ka mi się wspie ra, a nie
za stę pu je ni mi roz są dek.

Wśród na tu ral nych sub stan cji w
ostat nich la tach szcze gól ną po pu lar no -
ścią cie szy się ek to ina, po wsta ją ca w
spe cy ficz nych wa run kach. 

Rze czy wi ście, ek to ina jest sub stan cją
uzy ska ną z drob no ustro jów ży ją cych w
skraj nie trud nych wa run kach, tzn. z

jed nej stro ny pod wiel kim ci śnie niem
wo dy oce anicz nej, a z dru giej – w po -
bli żu wy bu cha ją cych z dna oce anów
wul ka nów. Oprócz ogrom ne go ci śnie -
nia ma my tu rów nież che micz ne za nie -
czysz cze nie śro do wi ska, wy so kie za so -
le nie oraz du że zmia ny tem pe ra tu ry.
War to wspo mnieć, że ta kie wa run ki, w
któ rych ży ją wszyst kie drob no ustro je
wy twa rza ją ce ek to inę, są tro chę po -
dob ne do tych, w któ rych po wsta wa ło
ży cie na zie mi. O ile wy da wa ło by się,
że czło wiek by w nich nie prze żył, o ty -
le funk cjo nu ją w nich drob no ustro je.
Sub stan cją umoż li wia ją cą im ży cie w
tych nie ko rzyst nych wa run kach osmo -
tycz nych jest ek to ina, któ ra od nie daw -
na zna la zła za sto so wa nie rów nież w
me dy cy nie. Dzię ki te mu ma my te raz
sub stan cję, któ ra ko ry gu je w ko mór -
kach ustro ju czło wie ka sto pień wy mia -
ny wo dy z oto cze niem, re gu lu je osmo -
zę i wy dzie la nie. Ek to ina wpły wa na
wie le czyn no ści or ga ni zmu, zna ko mi -
cie po pra wia jąc je go wa run ki funk cjo -
no wa nia, kie dy har mo nia np. we -
wnątrz no sa zo sta je za bu rzo na wsku -
tek ata ku sub stan cji che micz nych z

Ektoina jest bezpieczną alternatywą 
dla chemicznych leków
O zastosowaniu ektoiny w leczeniu chorób alergicznych rozmawiamy z prof. Krzysztofem Buczyłko.

Prof. dr hab. n. med. 
Krzysz tof Bu czył ko
jest spe cja li stą oto la ryn go lo gii i aler go lo gii,
do nie daw na kie row ni kiem Za kła du Aler go -
lo gii i Re ha bi li ta cji Od de cho wej Uni wer sy te -
tu Me dycz ne go w Ło dzi. Czło nek Eu ro pej -
skiej Aka de mii Aler go lo gii i Im mu no lo gii Kli -
nicz nej, czło nek Za rzą du Głów ne go Pol -
skie go To wa rzy stwa Aler go lo gicz ne go, kie -
row nik NZOZ Cen trum Aler go lo gii w Ło dzi. 

Eks pert przy po mi na:
• Diagnostyka alergologiczna powinna obejmować dokładną rozmowę z pacjentem na

temat tego, co mu szkodzi, wykonanie testów skórnych punktowych z podejrzanymi
substancjami, a najlepiej także oznaczenia z krwi (przeciwciał przeciwko poszczególnym
alergenom albo przeciwko faktycznie uczulających komponentom).

• Wśród leków zwalczających objawy alergii do najbardziej skutecznych należą leki
przeciwhistaminowe, przeciwzapalne oraz wziewne. 

• Ektoina jest naturalną substancją, która działa na pierwszym etapie, czyli blokuje kontakt
alergenów ze środowiska.
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pył ków ro ślin czy też in nych za nie -
czysz czeń. Po dob nie dzia ła np. w sy tu -
acji, kie dy nos jest prze su szo ny, prze -
cią żo ny, za nie czysz czo ny sub stan cja mi
nie bio lo gicz ny mi (czy li wszel kie go ro -
dza ju che micz ny mi) – w tych wszyst -
kich oko licz no ściach ek to ina przy no si
wy mie rzo ne w ba da niach kli nicz nych
po zy tyw ne efek ty w sto sun ku do sta -
ran nie za pla no wa nych kon tro li.

Ja kie jest prak tycz ne za sto so wa nie
ek to iny w aler go lo gii?

Ek to ina jest sub stan cją sku tecz ną,
po nie waż dzia ła na wcze snym eta pie
cho ro by prze ciw aler gicz nie, prze ciw -
za pal nie i na wil ża ją co. Dzię ki te mu 
z po wo dze niem ła go dzi ob ja wy, któ -
re to wa rzy szą aler gii po wietrz no po -
chod nej, jak na pa dy ki cha nia, świąd,
wod ni sty ka tar, blo ka da no sa, łza -
wie nie, za czer wie nie spo jó wek. Wraz
z za war tą w pre pa ra cie wo dą mor ską
zmniej sza kon takt aler ge nów ze śro -
do wi ska (np. pył ków ro ślin) z bło ną
ślu zo wą no sa. To jest naj lep sze miej -
sce uchwy tu. Kie dy nie mo że my omi -
nąć na wa ły pył ko wej w pew nych
okre sach ro ku, a nie chce my do star -
czać do or ga ni zmu le ków, któ re blo -
ku ją póź ne skut ki te go aler ge nu, to
naj le piej uspraw nić na tu ral ne usu -
wa nie aler ge nów. I do te go bar dzo
sku tecz nie słu ży ek to ina. To nie co
in na me to da niż ob ja wo we le cze nie

pre pa ra ta mi, któ re re agu ją na póź ne
skut ki aler gii, jak dusz ność czy
obrzęk. Ek to ina to le cze nie wy prze -
dza ją ce, za po bie gaw cze, przy wra ca -
ją ce spraw ność obron ną bło ny ślu zo -
wej no sa.

Przy któ rych cho ro bach aler gicz nych
jej na wil ża ją ce wła ści wo ści ma ją naj -
więk sze zna cze nie?

Mo im zda niem ten efekt na wil ża ją cy
na da je się do wy ko rzy sta nia przede
wszyst kim w prze wle kłym za pa le niu
bło ny ślu zo wej no sa i gar dła, naj czę -
ściej zwią za nym z me cha ni zmem aler -
gii póź niej, np. na sub stan cje che micz -
ne, jak me ta le czy me ta le cięż kie. Ta
gru pa cho rych, któ ra ma ob ja wy nad -
wraż li wo ści np. na nie zło te i nie srebr ne
kol czy ki lub in ne za nie czysz cze nia
che micz ne w po ży wie niu, le kach czy
ko sme ty kach, od nie sie naj więk sze ko -
rzy ści ze sto so wa nia ek to iny. 

In nym aler gi kom, któ rzy cier pią
wów czas, gdy w po wie trzu jest peł no
pył ków, trze ba przy po mnieć, że te pył -
ki to jest ta ka ar cha icz na struk tu ra, z
wierz chu okry ta wa pien ny mi kol ca mi,
w środ ku peł na agre syw nych bia łek,
któ re chcą za py lać i nie ste ty cza sem za -
py la ją nos. To wte dy po ja wia ją się w
nim nie ko rzyst ne zmia ny. I wła śnie po -
pra wa na wil że nia, po da nie ek to iny na
tym eta pie chro ni nos, wzmac nia na tu -
ral ną, pier wot ną obro nę prze ciw ko ta -

kim czyn ni kom. Ta obro na jest osła bio -
na przez pa le nie pa pie ro sów, miesz ka -
nie w zbyt su chych po miesz cze niach 
i in ne czyn ni ki zwią za ne z roz wo jem
cy wi li za cji.

Do kład nie tak sa mo ek to ina dzia ła
przy prze wle kłych i aler gicz nych nie ży -
tach spo jó wek, któ re są naj bar dziej na -
ra żo ne na kon takt ze wszyst kim tym,
co pły wa w po wie trzu. W cza sie jed ne -
go spa ce ru do oka wpły wa ją ty sią ce, a
mo że na wet dzie siąt ki ty się cy czą ste -
czek ple śni czy pył ków ro ślin i oko
wów czas nie po tra fi się już bro nić.
Oprócz te go spo jów ki są zmę czo ne
nad mier nym oglą da niem te le wi zji,
wpa try wa niem się w ekran kom pu te ra
itp. Wów czas te ra pia ta ki mi środ ka mi
z ek to iną przy no si pa cjen tom zde cy do -
wa ną ulgę.

Ja kie jest bez pie czeń stwo sto so wa nia
ta kich pre pa ra tów?

Wszyst kie do stęp ne da ne wska zu ją
na bez pie czeń stwo tych pre pa ra tów,
przy po mi na ją ce bez pie czeń stwo pla ce -
bo, a rów no cze śnie sku tecz ność po -
rów ny wal ną z le ka mi do stęp ny mi na
re cep tę, kla sycz ny mi le ka mi an ty hi sta -
mi no wy mi i in ny mi. Stąd wy da je się, że
ek to ina jest cie ka wą al ter na ty wą – nie
ma my do czy nie nia z ko lej ną che mią
do star cza ną do oka czy no sa, a z na tu -
ral nym pre pa ra tem o po dob nym, bez -
piecz nym dzia ła niu kli nicz nym. Oso bi -

ście w swo jej prak ty ce nie spo tka łem
pa cjen ta, któ ry skar żył by się na efek ty
ubocz ne, ale oczy wi ście jest to moż li we
jak przy każ dej te ra pii. Wy da je się jed -
nak, że ten pro blem jest zni ko my.
Rów nież u dzie ci wy stę po wa nie dzia -
łań ubocz nych nie róż ni się od ich ry zy -
ka w przy pad ku in nych sto so wa nych
do tych czas le ków. 

In nym se zo no wym pro ble mem
oprócz py le nia jest ry zy ko na głej cięż -
kiej re ak cji aler gicz nej, zwią za nej np. z
uczu le niem na osy. Jak wy glą da wła -
ści we po stę po wa nie w tym przy pad -
ku?

To bar dzo waż ne za gad nie nie. Oso by
za gro żo ne ta ki mi reakcjami, np. uczu -
lo ne na pszczo ły lub orzesz ki, po win ny
no sić przy so bie am puł ko strzy kaw kę z
ad re na li ną i być do brze wy tre no wa ne
w za kre sie te go, jak ten lek sto so wać.
Oczy wi ście je go po da nie jest waż nym,
ale je dy nie pierw szym eta pem ra to wa -
nia czło wie ka we wstrzą sie aler gicz -
nym. Ozna cza to, że jak tyl ko cho ry go
otrzy ma, na le ży jak naj szyb ciej prze -
wieźć go do szpi ta la. 

Pod skór ne po da nie ad re na li ny to naj -
sku tecz niej sza me to da, dla te go np. w
Sta nach Zjed no czo nych w szko łach
wy wie szo ne są na ścia nach szaf ki z ta -
ki mi am puł ka mi, aby w ra zie po trze by
każ dy mógł je po dać. 

Dag ma ra Mo szyń ska


