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Streszczenie 

W cią gu ostat nich kil ku dzie się ciu lat ob ser wu je się sta ły wzrost czę sto ści wy stę po wa nia cho rób aler gicz nych. 
Scho rze nia te sta no wią obec nie istot ny czyn nik eko no micz ny w opie ce zdro wot nej kra jów roz wi nię tych, 
za rów no w kon tek ście kosz tów le cze nia, jak i kosz tów spo łecz nych zwią za nych z ab sen cją cho ro bo wą 
i świad cze nia mi ren tal ny mi. Ba da nia na uko we wska zu ją na efekt zwią za ny z szko dli wym wpły wem śro do wi-
ska oraz na efekt błęd nych za cho wań zwią za nych ze zmia ną sty lu ży cia, w kon se kwen cji któ rych do cho dzi 
do roz wo ju aler gii. W ar ty ku le przed sta wio no za gro że nia, ja kie nio są ze so bą te cho ro by, w kon tek ście zdro-
wia spo łe czeń stwa oraz naj czę ściej wy mie nia ne przy czy ny co raz częst szej za pa dal no ści na cho ro by ato po we. 
Au to rzy przed sta wia ją krót ką ana li zę naj waż niej szych ba dań epi de mio lo gicz nych ostat nich de kad. Ana li zo-
wa ne jest na ra sta nie czę sto ści wy stę po wa nia ast my, aler gicz ne go nie ży tu no sa, a tak że ana fi lak sji ze szcze-
gól nym uwzględ nie niem re ak cji na le ki. Da ne po cho dzą z ba dań prze pro wa dzo nych w wie lu kra jach, na róż-
nych kon ty nen tach i do ty czą za rów no osób do ro słych, jak i dzie ci. W Mid span fa mi ly stu dy – ba da niu 
prze pro wa dzo nym w Szko cji, stwier dzo no trzy krot ny wzrost wy stę po wa nia ast my oraz pył ko wi cy w cią gu 
dwu dzie sto let nie go okre su ob ser wa cji. Po dob ne wy ni ki uzy ska no wśród mło dzie ży szkol nej w Syd ney, gdzie 
miał miej sce czte ro krot ny wzrost za cho ro wań na ast mę i pył ko wi cę. W la tach dzie więć dzie sią tych dwu krot-
ny wzrost wy stę po wa nia tych cho rób za no to wa no rów nież u dzie ci w Izra elu. Po dob na ten den cja da ła się 
za uwa żyć w Chi nach. Do dat ko wo stwier dzo no tu, że czę stość wy stę po wa nia ast my jest więk sza na ob sza-
rach sil nie zur ba ni zo wa nych. Ze zwięk szo nym ry zy kiem wy stę po wa nia ast my zwią za ne by ło mię dzy in ny mi: 
go to wa nie po traw przy uży ciu ga zu, du ża wil got ność w po miesz cze niach miesz kal nych oraz uży wa nie po du-
szek z two rzyw sztucz nych. Czyn ni kiem ochron nym oka za ło się na to miast uży wa nie ba weł nia nej po ście li 
oraz czę ste spo ży wa nie wa rzyw i owo ców.

Słowa kluczowe: aler gia, cho ro by ato po we, ast ma, ana fi lak sja, epi de mio lo gia

Summary 

Over the past few de ca des we are wit nes sing a ste ady in cre ase of the pre va len ce of al ler gic di se ases. No wa-
days, this gro up of di se ases con sti tu tes a si gni fi cant eco no mic bur den for the he al th ca re sys tem of de ve lo ped 
co un tries, both in the terms of di rect tre at ment co sts and so cial co sts as so cia ted with ab sen te eism and di sa-
bi li ty pen sions. Stu dies in di ca te that this mi ght be as so cia ted with unfa vo ura ble in flu en ce of the envi ron ment 
and faul ty be ha vio ur le ading to chan ge of li fe -sty le, both le ading to the de ve lop ment of al ler gies. This pa per 
pre sents he alth ha zards as so cia ted with the se di se ases in the con text of pu blic he alth and most fre qu en tly 
qu oted cau ses of in cre asing in ci den ce of ato pic di se ases. The au thors pre sent a short ana ly sis of the key 
epi de mio lo gi cal stu dies of the last de ca des. The in cre asing in ci den ce of asth ma, al ler gic rhi ni tis and ana phy-
la xis is ana ly sed, with spe cial em pha sis on drug re ac tions. Da ta ori gi na te from stu dies per for med in ma ny 
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Śle dząc prze ka zy te le wi zyj ne, ra dio we czy pra so we, 
za uwa ża my, jak wie le miej sca po świę ca się róż-
nym za gro że niom u pro gu no we go ty siąc le cia. Na 

pierw szy plan wy su wa ją się zwy kle do nie sie nia o co raz 
więk szej za pa dal no ści na cho ro by no wo two ro we czy 
ukła du krą że nia oraz o umie ral no ści z ich po wo du. 
W cią gu ostat nich 20-30 lat po ja wił się jed nak no wy, nie 
mniej groź ny prze ciw nik, któ rym jest aler gia i cho ro by 
aler gicz ne, w tym ast ma oskrze lo wa. 
Aler gia ozna cza zmie nio ną i zwy kle nie ocze ki wa nie sil ną 
od po wiedź ukła du im mu no lo gicz ne go na kon takt 
z czyn ni ka mi śro do wi sko wy mi (aler ge na mi), któ re sa me 
nie są na ogół dla or ga ni zmu szko dli we. Skut kiem ta kiej 
od po wie dzi im mu no lo gicz nej (re ak cji aler gicz nej) są 
re ak cje tkan ko we, aż do uszko dze nia tka nek włącz nie, 
ma ni fe stu ją ce się przej ścio wym lub dłu go trwa łym za bu-
rze niem ich funk cji. Z po ję ciem aler gii zwią za ne jest też 
in ne bar dzo waż ne po ję cie – ato pia. Jest to ge ne tycz nie 
uwa run ko wa na zdol ność or ga ni zmu do wzmo żo nej 
pro duk cji swo istych prze ciw ciał kla sy IgE skie ro wa nych 
prze ciw ko an ty ge nom śro do wi sko wym (aler ge nom). Tak 
więc w sze ro kim zna cze niu ato pia nie ozna cza cho ro by 
w ro zu mie niu jed nost ki no zo lo gicz nej, tyl ko zwięk szo ną 
po dat ność na roz wój cho rób ato po wych(1).
Licz ne ba da nia epi de mio lo gicz ne prze pro wa dzo ne 
w ostat nich la tach wy ka za ły sta ły 2-3-krot ny wzrost czę-
sto ści wy stę po wa nia cho rób ato po wych wśród lu dzi 
za miesz ku ją cych kra je Eu ro py, Ame ry ki czy Azji. Więk-
szość z tych ba dań do ty czy ła ast my oskrze lo wej oraz 
aler gicz ne go nie ży tu no sa za rów no se zo no we go (pył ko-
wi ca), jak i ca ło rocz ne go. 
Mid span fa mi ly stu dy(2) by ło ba da niem prze pro wa dzo-
nym w dwóch mia stach na wscho dzie Szko cji. Mia ło na 
ce lu po rów na nie czę sto ści wy stę po wa nia ast my i pył ko-
wi cy w po pu la cji do ro słych w dwu dzie sto let nim od stę pie 
cza su (wiek ba da nych 45-65 lat). Udział w nim wzię li 
ro dzi ce i ich dzie ci. Obie gru py od po wia da ły na te sa me, 
za war te w kwe stio na riu szach, py ta nia do ty czą ce ast my, 
pył ko wi cy oraz do le gli wo ści ze stro ny ukła du od de cho-
we go, ta kich jak: świsz czą cy od dech, od ksztu sza nie 
plwo ci ny i dusz ność. U osób pa lą cych czę stość wy stę po-
wa nia ast my i pył ko wi cy wzro sła w od stę pie 20 lat od po-
wied nio z 3% i 5,8% do 8,2% i 19,9%, a u osób nie pa lą-

cych od po wied nio z 1,6% i 5,4% do 5,3% i 15,5%. 
Z po wyż szej ana li zy wy ni ka, że oko ło trzy krot nie zwięk-
szy ła się czę stość wy stę po wa nia ast my ato po wej i aler-
gicz ne go nie ży tu no sa, na to miast (co cie ka we) czę stość 
wy stę po wa nia ast my nie ato po wej nie ule gła zmia nie.
Po dob ne ba da nie(3) zo sta ło prze pro wa dzo ne wśród 
dzie ci (8-11 lat) ze szkół w oko li cy Syd ney w la tach 1982, 
1992 oraz 2002. Wszyst kie dzie ci od po wia da ły na iden-
tycz ne py ta nia za war te w od po wied nich kwe stio na riu-
szach; wy ko ny wa no u nich tak że wziew ny test pro wo ka-
cyj ny z hi sta mi ną, aby oce nić nad re ak tyw ność oskrze li 
oraz te sty skór ne w ce lu wy kry cia cech ato pii. Stwier dzo-
no czte ro krot ny wzrost za pa dal no ści na ast mę, pył ko wi-
cę oraz wy prysk aler gicz ny po mię dzy la ta mi osiem dzie-
sią ty mi i dzie więć dzie sią ty mi. Zja wi sko to ule gło 
czę ścio we mu za ha mo wa niu do 2002 ro ku. 
W Izra elu(4) ba da no dzie ci w wie ku 13-14 lat w okre sie 
1980-1989 i wy ka za no dwu krot ny wzrost cho ro bo wo ści 
z po wo du ast my w tym cza sie (5,6% w 1980 r. i 11,2% 
w 1989 r.). Ana li zo wa no rów nież wy stę po wa nie okre ślo-
nych czyn ni ków so cjo eko no micz nych, któ re mo gły by tłu-
ma czyć ten wzro sto wy trend. Wzię to pod uwa gę: ilość 
człon ków ro dzi ny, wy kształ ce nie ro dzi ców, uży wa nie ga zu 
do ku che nek do przy rzą dza nia po sił ków i nie stwier dzo no 
sta ty stycz nie istot nej róż ni cy pod wzglę dem czę sto ści 
wy stę po wa nia po szcze gól nych czyn ni ków po mię dzy gru-
pa mi cho rych na ast mę i zdro wych dzie ci. Je dy nie pa le nie 
pa pie ro sów przez mat ki oraz cho ro by ukła du od de cho we-
go u ro dzi ców wy stę po wa ły czę ściej u dzie ci cho rych 
na ast mę, ale róż ni ce te nie by ły istot ne sta ty stycz nie.
Po dob nie De ven ny i wsp.(5) stwier dzi li wzrost czę sto ści 
wy stę po wa nia ast my oskrze lo wej wśród dzie ci w Aber-
de en po cząw szy od 1964 ro ku, w któ rym ast mę stwier-
dzo no u 4% uczest ni czą cych w pro gra mie dzie ci, 
po przez rok 1989, gdy na stą pił wzrost do 10%; rok 1994 
– wzrost do 20%, aż do ro ku 1999, kie dy ast mę roz po-
zna no u 24% dzie ci. 
W Chi nach zo sta ło prze pro wa dzo ne ba da nie(6) opar te 
na kwe stio na riu szu ISA AC. Au to rzy po da li, że ast-
ma wy stę pu je w Chi nach rza dziej niż w kra jach za chod-
nich, a w ob rę bie te go kra ju, po mię dzy róż ny mi re gio-
na mi ob ser wu je się znacz ne zróż ni co wa nie czę sto ści 
wy stę po wa nia (Hong Kong – 12,4% wśród 13-let-

co un tries worl dwi de and re fer to both adults and chil dren. In the Mid span fa mi ly stu dy car ried out in Sco-
tland, a thre efold in cre ase in the pre va len ce of asth ma and pol li no sis has be en no ted over a pe riod of twen ty 
years of ob se rva tion. Si mi lar re sults we re ob ta ined in a stu dy of scho ol chil dren in Syd ney, whe re a fo ur fold 
in cre ase in the in ci den ce of asth ma and pol li no sis was no ti ced. A two fold in cre ase in the in ci den ce of the se 
di se ases has be en no ti ces in Isra el in the '90 and a si mi lar trend was ob se rved in Chi na. An ad di tio nal fin ding 
of the Chi ne se stu dy was that the pre va len ce of asth ma was hi gher in hi gh ly urba ni zed are as. The re was 
a cor re la tion be twe en the risk of asth ma and so me eve ry day ac ti vi ties (e. g.: the use of gas ovens for co oking, 
high hu mi di ty in li ving are as, the use of pil lows ma de of syn the tic fa brics). On the other hand, the use of 
cot ton bedc lo thes and high in ta ke of fru its and ve ge ta bles had a pro tec ti ve ef fect.

Key words: al ler gy, ato pic di se ases, asth ma, ana phy la xis, epi de mio lo gy
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nich dzie ci i śred nio 4,2% wśród 13-let nich dzie ci 
w ca łych Chi nach). Dzie ci uczest ni czą ce w tym pro jek-
cie miesz ka ły w 3 mia stach róż nią cych się mię dzy so bą 
po ło że niem geo gra ficz nym, kli ma tem oraz stop niem 
urba ni za cji. Czę stość wy stę po wa nia ast my by ła zna czą-
co wyż sza wśród dzie ci miesz ka ją cych w Hong Kon gu 
(sil nie zur ba ni zo wa ne mia sto, za chod ni styl ży cia) 
w po rów na niu z mia sta mi po ło żo ny mi w głę bi kra ju 
(bar dziej tra dy cyj ny styl ży cia, mniej sza urba ni za cja). 
Spo śród ana li zo wa nych czyn ni ków ze zwięk szo nym 
ry zy kiem wy stę po wa nia „świsz czą ce go od de chu” zwią-
za ne by ło go to wa nie po traw przy uży ciu ga zu, du ża 
wil got ność w po miesz cze niach miesz kal nych oraz uży-
wa nie po du szek z two rzyw sztucz nych. Czyn ni kiem 
ochron nym by ło na to miast uży wa nie ba weł nia nej 
po ście li oraz czę ste spo ży wa nie wa rzyw i owo ców. 
W An glii i Ka na dzie(7-9) po dob nie stwier dzo no wśród 
dzie ci częst sze wy stę po wa nie ast my, gdy w go spo dar-
stwach do mo wych uży wa no ga zu do go to wa nia po traw. 
Ba da nia prze pro wa dzo ne przez Sha he en i wsp.(10) 
w Lon dy nie oraz przez Wo ods i wsp.(11) w Au stra lii 
wśród osób do ro słych po twier dza ją z ko lei zmniej sze nie 
ry zy ka po ja wie nia się ast my i nad re ak tyw no ści oskrze li 
u osób sto su ją cych die tę bo ga tą w świe że wa rzy wa i owo-
ce. Wie lu in nych ba da czy po twier dzi ło tak że, za rów no 
wśród do ro słych, jak i dzie ci, wpływ du żej wil got no ści 
miesz kań oraz uży wa nia syn te tycz nych po du szek 
na zwięk szo ne wy stę po wa nie ast my(12-14).
Da ne do ty czą ce czę sto ści wy stę po wa nia ast my wśród 
do ro słych są mniej jed no li te niż u dzie ci(15). U osób do ro-
słych, po za czyn ni ka mi ry zy ka iden tycz ny mi z okre ślo ny-
mi dla wie ku dzie cię ce go, do dat ko wym za gro że niem 
mo gą być wa run ki oraz eks po zy cja na czyn ni ki w miej scu 
pra cy, co skut ku je roz wo jem ast my za wo do wej. Ast ma 
za wo do wa [AZ] jest zwią za na przy czy no wo z czyn ni ka-
mi wy stę pu ją cy mi w da nym śro do wi sku pra cy, ale nie 
po za nim(16). W kra jach wy so ko roz wi nię tych jest to naj-
częst sza cho ro ba za wo do wa płuc. W ba da niu SWORD(17) 
AZ sta no wi ła 28% wszyst kich roz po zna nych cho rób 
za wo do wych, przy sta łej ten den cji wzro sto wej. We dług 
ba da nia SHIELD(18) prze pro wa dzo ne go wśród pra cow ni-
ków w re gio nie West Mi dlands w Wiel kiej Bry ta nii wskaź-
nik wzro stu za pa dal no ści na tę cho ro bę wy no si 0,0043% 
rocz nie. Naj częst szy mi czyn ni ka mi wy wo łu ją cy mi ast mę 
za wo do wą są izo cy ja nia ny – 20,4% przy pad ków, na stęp nie 
mą ka – 8,5% i ka la fo nia – 8,3%.
Czę stość wy stę po wa nia pył ko wi cy w róż nych kra jach 
wa ha się w gra ni cach od trzech do kil ku na stu pro cent 
ogól nej po pu la cji. Naj wię cej przy pad ków od no to wu je 
się w Au stra lii i Sta nach Zjed no czo nych Ame ry ki Pół-
noc nej, gdzie w gru pie stu den tów w wie ku 24 lat pył ko-
wi cę stwier dzo no aż u 15-20% osób(19). Za pa dal ność na 
tę cho ro bę sta le ro śnie i do ty czy państw wszyst kich kon-
ty nen tów, szcze gól nie jed nak kra jów sil nie uprze my sło-
wio nych i przede wszyst kim ob sza rów zur ba ni zo wa-
nych. Ba da nia(2,3) wy ka za ły po nad dwu krot ny wzrost 

czę sto ści wy stę po wa nia po li no zy w dwu dzie sto le ciu 
po mię dzy 1976 i 1996 ro kiem.
W cią gu ostat nich kil ku na stu lat pro ble mem sta ła się 
rów nież aler gia na po kar my. Pro blem ten w spo sób istot-
ny do ty czy przede wszyst kim dzie ci. Z wie kiem aler gia 
na po kar my zda je się stop nio wo wy ga sać, ustę pu jąc 
miej sca uczu le niom na aler ge ny wziew ne, jed nak że 
po okre sie doj rze wa nia mo że utrzy my wać się na wet 
u 15% do ro słych ato pi ków. Wg ba dań sta ty stycz nych 
w Pol sce uczu la ją naj czę ściej: po mi do ry, mle ko, ka kao, 
ziem nia ki, mą ka, mar chew, se ler, jabł ko, ry ba, fa so la, 
biał ko ja ja, wie przo wi na(20). Z ko lei we dług Or to la nie go 
i wsp.(21) naj częst sze re ak cje aler gicz ne na owo ce wy stę-
pu ją (wy mie nio ne w ko lej no ści od naj częst szych): 
po jabł kach, orze chach la sko wych, orze chach ziem nych, 
brzo skwi niach, po ma rań czach, grusz kach.
Bar dzo du żym za gro że niem dla ży cia pa cjen tów, głów nie 
ze wzglę du na gwał tow ny prze bieg, są co raz po wszech niej-
sze re ak cje ana fi lak tycz ne. Ana fi lak sja w kla sycz nym zna-
cze niu po da nym przez Rich te ra i Por tie ra w 1902 ro ku jest 
lo kal ną i/lub ogól no ustro jo wą re ak cją za gra ża ją cą ży ciu 
wy wo ła ną po now nym kon tak tem z da nym an ty ge nem(22). 
Obec nie de fi niu je się ją ja ko ze spół cha rak te ry stycz nych 
ob ja wów kli nicz nych, w któ rym róż ne me cha ni zmy pro-
wa dzą do ak ty wa cji ma sto cy tów i ba zo fi lów, uwal nia jąc 
z nich me dia to ry. Naj częst szy mi przy czy na mi re ak cji ana-
fi lak tycz nych są le ki, rent ge now skie środ ki kon tra sto we 
oraz pre pa ra ty krwi(23). Wśród nich an ty bio ty ki sta no wią 
w chwi li obec nej naj częst szą gru pę czyn ni ków po wo du ją-
cych naj licz niej groź ne dla ży cia re ak cje ana fi lak tycz ne. 
Ame ry kań skie da ne sta ty stycz ne wska zu ją, że przy czy ną 
śmier tel nych re ak cji ana fi lak tycz nych są pe ni cy li ny 
(ry zy ko śmier tel ne go wstrzą su oce nia się na 0,002%) oraz 
ich pół syn te tycz ne po chod ne, ce fa lo spo ry ny da ją ce 
re ak cje krzy żo we z pe ni cy li ną(23). Rza dziej re ak cje ana fi lak-
tycz ne wy wo łu ją ami no gli ko zy dy (gen ta my cy na, to bra my-
cy na), te tra cy kli ny i ma kro li dy. Re ak cje ana fi lak tycz ne 
po wsta ją rów nież po le kach zwiot cza ją cych mię śnie 
po przecz nie prąż ko wa ne (np. suk sa me to nium, pan ku ro-
nium). Od po wie dzial ne za to zja wi sko są naj praw do-
po dob niej jo ny amo nio we za war te w czą stecz kach tych 
le ków(24). 
Dru gie miej sce po pe ni cy li nie w świa to wych sta ty sty kach 
zgo nów z po wo du wstrzą su ana fi lak tycz ne go zaj mu ją 
użą dle nia owa dów błon ko skrzy dłych. W USA 0,4-3% 
po pu la cji wy ka zu je re ak cje sys te mo we po użą dle niu przez 
wy żej wspo mnia ne owa dy, a rocz nie stwier dza się do 40 
zgo nów w wy ni ku użą dle nia. W Wiel kiej Bry ta nii no tu je się 
z te go po wo du 5 zgo nów rocz nie, a w Niem czech – 15 
zgo nów rocz nie(25).
Przy czy ną cięż kich re ak cji ana fi lak tycz nych mo gą być 
rów nież po kar my. Po spo ży ciu orzesz ków śmier tel ne re ak-
cje ana fi lak tycz ne stwier dza no na wet u 80 osób rocz nie 
(więk szość w USA)(26). Ak tu al nie, ze wzglę du na po wszech-
ną oświa tę zdro wot ną i do stęp ne in for ma cje na ten te mat, 
śmier tel ność spa dła po ni żej 15 przy pad ków w ska li ro ku.
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Nie moż na obec nie jed no znacz nie wy ja śnić la wi no we go 
wzro stu za pa dal no ści na cho ro by o pod ło żu aler gicz-
nym. Wia do mo, że scho rze nia te sta no wią świet ny przy-
kład ści słe go współ dzia ła nia czyn ni ków śro do wi sko wych 
i ge ne tycz nych na wszyst kich eta pach roz wo ju pro ce su 
cho ro bo we go. Łącz nie z czyn ni ka mi swo isty mi (aler ge na-
mi) śro do wi sko we czyn ni ki nie swo iste mo dy fi ku ją 
po wsta wa nie, roz wój i prze bieg re ak cji ato po wych. Prze-
pro wa dzo ne do tej po ry ba da nia nie wy ka za ły bez względ-
ne go wzro stu stę że nia aler ge nów w po wie trzu. Stąd 
wzrost czę sto ści cho rób aler gicz nych na le ży ra czej wią zać 
się z po ja wie niem się no wych ele men tów śro do wi ska, 
bę dą cych skut kiem roz wo ju cy wi li za cyj ne go, lub ze zwią-
za ną z tym zmia ną sty lu ży cia(1). W kon se kwen cji scho rze-
nia aler gicz ne na le ży uznać za cho ro by cy wi li za cyj ne.
W ostat nim okre sie na stą pi ło na si le nie urba ni za cji oraz 
zmia na sty lu ży cia i wa run ków miesz ka nio wych. Po ja-
wia ją się ma te ria ły zło żo ne z do tych czas rzad ko spo ty ka-
nych związ ków che micz nych, po nad to w miesz ka niach 
o zmie nio nym mi kro kli ma cie wy stę pu je zwy kle więk sza 
wil got ność, co sprzy ja roz wo jo wi roz to czy i ple śni. 
W die cie po ja wia ją się no we po kar my, do dat ki che micz-
ne do żyw no ści w co raz więk szym stop niu prze two rzo nej 
prze my sło wo. Zwięk sza się na ra że nie na dym pa pie ro-
so wy ma tek w cią ży i dzie ci, rzad sze jest kar mie nie pier-
sią. Wszyst kie wy żej wy mie nio ne czyn ni ki ko re lu ją z wy stę-
po wa niem aler gii i uzna wa ne są za bez po śred nie czyn ni ki 
jej ry zy ka(1). Ist nie ją też bez po śred nie do wo dy na po twier-
dze nie tzw. hi po te zy hi gie nicz nej. We dług niej po pra wa 
wa run ków hi gie nicz nych ży cia co dzien ne go i rzad sze 
wy stę po wa nie po spo li tych za ka żeń są sil nie zwią za ne ze 
zwięk sze niem czę sto ści wy stę po wa nia aler gii i cho rób aler-
gicz nych w kra jach roz wi nię tych. W ba da niu prze pro wa-
dzo nym rów no le gle we wschod nich i za chod nich Niem-
czech(27) wy ka za no mię dzy in ny mi, że wśród dzie ci 
w wie ku 9-11 lat czę stość wy stę po wa nia ast my i pył ko wi cy 
w sła biej roz wi nię tej eko no micz nie czę ści wschod niej jest 
zna czą co mniej sza (3,9% vs 5,9% i 2,7% vs 8,6%). 
We dług jed nej z kon cep cji roz wo ju aler gii wy róż nia się 
w nim 2 fa zy. Fa za pierw sza do ty czy wszyst kich lu dzi, 
za czy na się jesz cze w ży ciu pło do wym i we wcze snym 
dzie ciń stwie. Wią że się ona z po wsta niem swo istych lim fo-
cy tów T dla po wszech nych aler ge nów śro do wi sko wych 
oraz ze róż ni co wa niem tych ko mó rek w okre sie dzie ciń stwa 
w kie run ku klo nów Th1 lub Th2. W uprosz cze niu lim fo cy-
ty Th1 po wsta ją pod wpły wem IL -12, IFN gam ma, 
a wy dzie la ne przez nie cy to ki ny (IL - l2, IFN gam ma) pro-
mu ją od po wiedź ty pu ko mór ko we go i za pa le nie neu tro fi-
lo we. Lim fo  cy ty Th2 po wsta ją w obec no ści IL -4, IL -13, 
a pro du ko wa ne przez nie cy to ki ny (m.in. IL -4, IL -5, IL -13,  
IL -16) na si la ją pro duk cję IgE, ak ty wu ją ko mór ki tucz ne, 
ba zo fi le i eozy no f i  le.  Fa za dru ga roz wo ju aler gii 
do ty czyć ma tyl ko czę ści po pu la cji i po le ga na stop-
nio wym roz wo ju pod wpły wem prze wle kłej sty mu la-
cji aler ge na mi swo istych lim fo cy tów Th2 oraz uzy-
ski wa niu przez nie prze wa gi nad klo na mi Th2(1) i, 

w efek cie, po wsta nia scho rze nia aler gicz ne go, szcze-
gól nie na ba zie ist nie ją cej ato pii. 
Wraz ze wzro stem za gro że nia cho ro ba mi aler gicz ny mi 
ro śnie rów nież za in te re so wa nie ba da czy tą pro ble ma ty ką 
i, mi mo wie lu nie wy ja śnio nych pro ble mów, wie my 
co raz wię cej o skom pli ko wa nej na tu rze tych cho rób. Sta-
ły roz wój wie dzy po zwa la nam na efek tyw niej sze le cze-
nie. Nie któ re do nie sie nia(28) już te raz wska zu ją na wy ha-
mo wy wa nie te go nie ko rzyst ne go wzro sto we go tren du 
wy stę po wa nia aler gii dzię ki pra wi dło wej pro fi lak ty ce.
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