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Ambrozia, un dușman, o provocare!

Dr. Alina Bălăceanu - medic specialist alergologie și imunologie clinică

Majoritatea pacienților ce se prezintă în cabinetul de 
alergologie în această perioadă au manifestări ale bolilor 
alergice cauzate de polenul de ambrozia. Din nefericire, 
de la an la an sunt tot mai multe persoane alergice la am-
brozia și vârsta de debut a simptomelor este tot mai mică 
(cel mai mic pacient al meu are 2 ani si 3 luni).

Ce este ambrozia? 
De ce și cum ne îmbolnăvește?
Ambrozia, denumită popular si iarba pârloagelor, 

floarea pustei sau iarbă de paragină, este o planta perenă, 
agresiv invazivă, extrem de dăunătoare, originară din 
America de Nord. Prezența ei in Europa a fost semnalată 
în Germania în 1863, iar in Romania în 1910 la Orșova. 
După o lungă perioadă de aclimatizare, această plantă a 
început să se răspândească agresiv, și în prezent o întâl-
nim pe marginea drumurilor și căilor ferate, pe terenurile 
neîngrijite, zone de șantier, dar și în parcuri, grădini și 
terenuri agricole cultivate. 

Potențialul alergenic ridicat se datorează polenului 
eliberat în atmosferă sub formă de grăuncioare micro-
scopice care pătrund în căile respiratorii și sensibilizează 
pacientul cu apariția treptată a simptomatologiei speci-
fice alergice. Perioada lungă de polenizare- sfârșitul 
lunii iulie până la sfârșitul lunii octombrie (în funcție 
de condițiile climaterice)- favorizează expunerea 
îndelungată la cantități mari de polen și determină siste-
mul imun să producă anticorpi specifici, ulterior apărând 
simptomatologia la fiecare contact cu polenul. 

Cum se manifestă alergia 
la ambrozia?
Cea mai comună manifestare este rino-conjunctivita 

alergică, caracterizată prin simptome ca: strănut în salve, 

secreție nazala apoasă, obstrucție nazală, mâncărime la 
nivelul nasului, ochilor, bolții palatine, urechilor, redu-
cerea mirosului, lacrimație, înroșirea ochilor, iar în ca-
zurile severe pot apărea simptomele specifice astmului 
bronșic - tusea seacă, respirația șuierătoare, senzația de 
sufocare. Uneori pot apărea manifestări ale urticariei 
și dermatitei de contact la nivel cutanat cu mâncărime, 
înroșire, erupție, edem. 

Calitatea vieții persoanelor afectate scade consider-
abil și este perturbată activitatea zilnică, somnul, apărând 
indispoziția, iritabilitatea, oboseala. 

Toate aceste simptome se repetă periodic în se-
zonul de polenizare și diferă ca intensitate în funcție de 
concentrația de polen din aer, fiind mai severe dimineața, 
în zilele însorite și cu vânt. 

Cum tratăm alergia 
la ambrozia?
Principala măsură de tratament este profilaxia ex-

punerii la polen prin limitarea activităților în aer liber în 
zilele cu concentrații crescute de polen, evitarea aerisi-
rii locuinței în timpul perioadei de polenizare, evitarea 
uscării hainelor în aer liber (granulele de polen se pot 
depune pe acestea), utilizarea filtrelor de polen și a apa-
ratelor de aer condiționat, purtarea ochelarilor de soare 
pentru limitarea contactului cu polenul în zona ochilor, 
purtarea unor măști faciale speciale dotate cu filtru de 
polen.

Tratamentul medicamentos este simptomatic și se 
prescrie doar de medic în funcție de localizarea și gravi-
tatea simptomelor. Eficacitatea sa diferă de la un pa-

cient la altul și nu are efect după întreruperea acestuia. 
Principalele clase de medicamente sunt corticosteroizii 
locali (intraoculari, intranazali sau inhalatori), antihista-
minicele locale și orale, decongestionante nazale. 

Cel mai eficient este tratamentul imunologic (imu-
noterapia specifică sau desensibilizarea) cere reprezintă 
singura metodă curativă disponibilă și are ca scop dez-
voltarea toleranței la alergen. Acesta constă in admin-
istrarea treptată de extract alergenic standardizat în 
doze progresiv crescânde cu menținerea unei doze de 
întreținere pe o perioadă de 3-5 ani. 

Alergia la ambrozia nu este o banală viroză, nu trece 
de la sine și ignorarea simptomatologiei duce la apariția 
complicațiilor și evoluția spre astm bronșic. Prin urmare, 
prezentarea la medic pentru diagnosticul  corect și insti-
tuirea tratamentului individualizat este esențială!

Ce putem face?
În curând sezonul de alergie la ambrozia va lua 

sfârșit dar semințele acesteia rămân în sol (până la 40 
de ani), asigurând substratul pentru o nouă “cultură” în 
anul următor și astfel noi cazuri de alergii. Începând din 
lunile mai-iunie o putem vedea în stare vegetativă, când 
nu reprezintă un pericol pentru populație, neeliberând 
polen. Aceasta este perioada optimă în care ar trebui 
începută eradicarea plantei. 

Este responsabilitatea noastră, a tuturor, să ne 
implicăm pe termen lung în lupta împotriva ei. 

În majoritatea țărilor europene  a fost declarată  
plantă de carantină și există comisii parlamentare care se 
ocupă doar de această problemă!!!
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