
VAIKŲ ALERGIJA: PRIEŽASTYS, SIMPTOMAI

Pirmieji alergijos požymiai dažniausiai atsiranda jau ankstyvojoje vaikystėje. Tyrimų 

duomenimis, Europoje alerginėmis ligomis serga apie 20–30 proc. vaikų. Kokios priežastys 

lemia alergines ligas? Ar įmanoma šios ligos išvengti? Ir dar daug kitų klausimų kyla tėveliams...

 Kas tai yra alergija?

Alergija yra nenormali asmens imuninės sistemos reakcija į medžiagas ar veiksnius, kurie 

paprastai yra gerai toleruojami ir laikomi nepavojingais asmens sveikatai. Tokios 

alergizuojančios medžiagos ar veiksniai – alergenai. Alergija atsiranda todėl, kad įprastinėms 

toleruojamoms medžiagoms ar veiksniams pradeda gamintis antikūnai, kurie vadinami 

imunoglobinais E. Laikotarpis tarp alergeno patekimo į organizmą ir antikūnų pasigaminimo yra 

vadinamas įsijautrinimo, ar sensibilizacijos, laikotarpiu. Kai organizme susidaro pakankamas 

kiekis antikūnų ir vėl pakartotinai į organizmą patenka tas pats alergenas, įvyksta alerginė 

reakcija.

 Kokios priežastys lemia polinkį į alergiją?

Įvairiais tyrimais nustatyta, kad polinkis į alergiją yra paveldimas. Jei vienas iš tėvų yra 

alergiškas, tuomet vaikui tikimybė susirgti alerginėmis ligomis padidėja iki 40–50 proc., o jeigu 

alergiški yra abu, – net iki 70–80 proc. Net jei vaiko tėvai neturi polinkio į alergiją ir neserga 

alerginėmis ligomis, tačiau serga giminaičiai, vaiko polinkis sirgti alerginėmis ligomis išauga iki 

30 proc. Postūmį pasireikšti alergijai duoda ir išoriniai veiksniai, ypatingai aplinkos užterštumas, 

netaisyklinga mityba, neracionalus ir nesaikingas vaistų, vitaminų vartojimas. Labai dažnai 

alergijos priežastimi tampa buitiniai alergenai, kurie yra namų aplinkoje, pavyzdžiui, namų 

dulkės, naminių gyvūnų kailio plaukai, paukščių plunksnos, jų pleiskanos, seilės, taip pat 

tarakonai, įvairūs mikroskopiniai grybai, pelėsiai ir t.t. Alergines reakcijas dažnai sukelia medžių 

žiedadulkės, geliančių vabzdžių nuodai ir pan. Vaikams, kurie yra alergiški žiedadulkėms, net 

nuo medaus ar gėlių kvapo gali atsirasti sloga, bėrimų ar pabrinkti veidas. Rasos, lietaus drėgmė, 

saulė alergijos poveikį gali dar labiau sustiprinti. Alergenų taip pat yra buitinės chemijos 

priemonėse, kosmetikoje, audiniuose, žaisluose. Epidemiologinių tyrimų duomenys rodo, kad 

alergenų poveikį sustiprina teršalai, pavyzdžiui dujos, tabako dūmai, dulkės. Vaikams alergiją 



dažniausiai sukelia, kai kurie maisto produktai, pavyzdžiui, karvės pienas, kiaušiniai, kviečiai, 

žuvis, soja, riešutai, vėžiagyviai.

 Kaip kinta alergijos simptomai vaikui augant?

Apie 3–4 gyvenimo metus, kai imuninė sistema truputį subręsta, apie 80 proc. vaikų 

išnyksta alergijos kai kuriems maisto produktams simptomai. Tačiau rečiau pasitaiko, kad vaikas 

„išaugtų“ iš alergijos žemės riešutams ar vėžiagyviams. Dažniausiai diagnozuojama alergijos 

maistui forma yra atopinis dermatitas, kuris pasireiškia tarp 2-4 mėnesių ir iki 2–3 metų gali 

išnykti. Bėrimo atsiradimas, jo intensyvumas ir išnykimas labai priklauso nuo kūdikio ir nuo 

žindančios mamos suvalgyto maisto, o vėliau – nuo vaiko mitybos, patekusių infekcijų. 

 Ką turėtų žinoti tėvai, auginantys alergišką vaiką?

• Vykstant pas gydytoją ar į ligoninę, tėvai privalo turėti atžymas apie alergiją.

• Namuose yra rekomenduojama nenaudoti pūkinės, plunksninės patalynės, kailinių apklotų. 

Skalbiant patalynę, vaiko drabužius, nenaudoti dirginančių ir alergizuojančių skalbiklių. Vaiko 

kambaryje neturi būti kilimų, pliušinių žaislų, medžiaginių užuolaidų taip pat kuo mažiau 

kambarinių augalų. Namų dulkes valyti drėgna arba elektrostatine šluoste, dažnai plauti grindis, 

knygas laikyti uždarose lentynose.

• Namuose rekomenduojama nerūkyti, neleisti vaiko į prirūkytas patalpas.                                                   

• Sergant alergija yra nerekomenduojama laikyti naminių gyvūnų bei vengti kontaktų su jais. 

• Alergiją sukėlusių vaistų vaikas privalo vengti visą gyvenimą. Labai svarbu, kad tėvai žinotų 

vaisto pavadinimą, kuris sukėlė alergiją.                                                                                                            

• Sergančio alerginėmis odos ligomis vaiko odą kasdien reikia drėkinti tam tikromis odą 

minkštinamosiomis priemonėmis, nenaudoti kvapiųjų priemonių. Vaiką rengti lengvesniais 

drabužiais, kad jis neprakaituotų. Pavyzdžiui, atopiniu dermatitu sergančiam vaikui netinka 

vilnoniai ir sintetiniai drabužiai. Jei alerginių odos ligų priežastis yra maistas, tuomet yra būtina 

kontroliuoti, kad vaikas nevalgytų alergizuojančių maisto produktų. Dažniau karpyti sergančio 

vaiko nagus, kad jis nenusikasytų bėrimų ir nepatektų infekcija.                                                                      

• Jei vaikas yra alergiškas vabzdžių įgėlimams, reikėtų kreiptis į gydytoją alergologą. Jis skiria 

reikiamus tyrimus, pataria, pamoko, kaip suteikti reikiamą pagalbą įgėlus vabzdžiui, išrašo 



vaistų, nurodo, kaip juos vartoti. Ruošiantis vasarai, yra būtina įsigyti vabzdžius atbaidančių 

preparatų.

• Jei vaikas yra alergiškas žiedadulkėms, rekomenduojama vengti augalų, kurie sukelia alergiją, 

vengti iškylų į gamtą, kuo mažiau būti lauke, ypatingai saulėtą vėjuotą dieną po vidurdienio. 

Namuose laikyti uždarytus langus ir duris, kambarius vėdinti geriausia po lietaus. Gydytojai 

rekomenduoja sekti augalų žydėjimo kalendorių.                                                                                                 

• Jei vaikas serga bronchų astma, jis visuomet privalo su savimi turėti skubios pagalbos bronchus 

plečiančių ir kvėpavimą lengvinančių vaistų, būtina žinoti, kaip juos vartoti.                                                

• Rekomenduojama rašyti dienyną, kuriame žymėti vaiko alergijos požymius, vartojamus 

vaistus, jų dozes. Taip pat kaip vaikas toleruoja gydymo procesą.

Parengė: Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos 

priežiūrą mokykloje Darina Klimaitienė pagal www. allergomedica.lt medžiagą


