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Katar alergiczny (alergiczny nieżyt nosa) 

 

Alergiczny nieżyt nosa (ANN) to stan zapalny błon śluzowych nosa i zatok. Taką reakcję 
wywołują przeciwciała – immunoglobuliny klasy E (tzw. IgE), wytwarzane przez organizm 
przeciwko uczulającym go alergenom. Zazwyczaj rozwija się dopiero po kilku latach kontaktu 
z alergenem. Raczej nie występuje u dzieci poniżej 2. roku życia. 

Według badania ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce) ANN występuje średnio 
u około 23% Polaków cierpiących na alergię. 

Wpływ alergicznego nieżytu nosa na jakość życia chorego 

Dolegliwości towarzyszące alergicznemu nieżytowi nosa obniżają ogólny poziom jakości życia 
objawiając się przede wszystkim: 

 Zaburzeniami snu oraz koncentracji 
 Przewlekłym bólem głowy i zatok 
 Przewlekłym przemęczeniem i spadkiem produktywności 
 Zaburzeniami emocjonalnymi 
 Uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania w pracy bądź w szkole 

Badania epidemiologiczne wskazują, że całoroczne nieżyty nosa zwiększają 8-krotnie ryzyko 
pojawienia się astmy oskrzelowej. 

Dodatkowo, ANN może współistnieć z innymi chorobami: 

 Polipowatość błony śluzowej nosa 
 Zapalenie zatok bocznych nosa 
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 Wysiękowe zapalenie ucha środkowego 
 Zakażenia górnych dróg oddechowych 
 Zaburzenia snu, w tym chrapanie i bezdech senny 
 Zapalenie spojówek 

Czym różni się katar alergiczny od kataru przeziębieniowego? 

Bardzo często katar alergiczny/alergiczny nieżyt nosa mylony jest z katarem 
przeziębieniowym. Objawy występujące obok tych dolegliwości pomogą rozróżnić, z jakim 
rodzajem kataru mamy do czynienia. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swoich 
objawów, skontaktuj się z lekarzem. 

Przyczyny kataru alergicznego 

 Alergeny pyłków roślin, przy 
czym występowanie objawów 
odpowiada określonej porze roku,  
w której uczulająca roślina pyli 

 Alergeny roztoczy kurzu 
domowego - jako alergeny całoroczne 

 Alergeny pochodzenia 
zwierzęcego oraz niektórych gatunków 
grzybów pleśniowych 

 Alergeny pokarmowe - wpływ 
na intensywność choroby przypisuje się zanieczyszczeniom powietrza, takim jak 
spaliny samochodowe, dym tytoniowy, dwutlenek siarki i azotu oraz ozon 

 

Objawy kataru alergicznego 

 Przewlekły katar z wodnistą wydzieliną  
z nosa, zatkany lub swędzący nos 

 Kichanie „salwami” 
 Kaszel spowodowany spływaniem 

wydzieliny po tylnej ścianie gardła 
 Zapalenie spojówek przejawiające się 

zaczerwieniem, łzawieniem i swędzeniem 
oczu 

 Świąd i ból gardła 
 Bóle głowy, problemy z koncentracją, zaburzenia snu oraz ogólne przemęczenie 
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Katar przeziębieniowy 

 Gęsta wydzielina śluzowo-ropna 
 Objawy utrzymują się od 3 do 14 dni 
 Może towarzyszyć mu gorączka i ból gardła 

Katar alergiczny 

 Bardziej wodnisty i cieknący    
 Objawy mogą się utrzymywać tygodniami, a nawet 

miesiącami 
 Często towarzyszy mu kichanie „salwami” oraz 

łzawienie i przekrwienie oczu 

 

Typowe objawy u dziecka Typowe objawy u dorosłego 

Podobieństwa 

 Wodnisty katar, czyli tzw. cieknący nos 
 Swędzenie i zaczerwienie nosa 
 Ataki kichania, zwłaszcza seriami 
 Zapalenie spojówek 
 Kaszel 
 Uczucie duszności 
 Zaburzenia snu 
 Chrapanie 
 Oddychanie ustami i uczucie suchości w gardle 

Różnice 

 Zespół alergii jamy ustnej 
 Częste infekcje 
 Chrząkanie 
 Utrata apetytu 
 Wady zgryzu (np. zęby 

rosnące krzywo) 
 Niedosłuch 
 Trudności w nauce 
 Problemy z komunikacją z 

rówieśnikami 
 Uczucie smutku, wycofanie 

 Blokada i niedrożność nosa 
 Swędzenie gardła i/lub uszu 
 Ból i drapanie w gardle 
 Zaburzenia węchu 
 Możliwe zaburzenia smaku 
 Spływanie wydzieliny po tylnej 

ścianie gardła 
 Chrypa 
 Ból głowy i/lub twarzoczaszki 
 Obniżenie produktywności 

i wydajności w pracy 
 Przewlekłe zmęczenie i uczucie 

senności 
 Uczucie rozdrażnienia, nawet 

depresja 
 Obniżenie jakości życia 
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Z uwagi na czas utrzymywania się objawów: 

 okresowy – dolegliwości występują rzadziej niż przez 4 dni w tygodniu i krócej niż 
przez 4 kolejne tygodnie, 

 przewlekły – objawy są obecne ponad 4 dni w tygodniu i dłużej niż przez 4 kolejne 
tygodnie 

Pod względem nasilenia dolegliwości: 

 od umiarkowanego do ciężkiego ANN – gdy występuje co najmniej jeden  
z poniższych objawów:  

o zaburzenia snu (problemy z zasypianiem, budzenie się w nocy, chrapanie), 
o trudności w nauce i/lub pracy (m.in. związane z zaburzoną koncentracją, czy 

łzawieniem oczu), 
o utrudnione wykonywanie nawet zwykłych, codziennych czynności i prac 

domowych, nie można też w pełni zrelaksować się i odpocząć, 
o obecność objawów uciążliwych (np. blokada nosa, napady kichania całymi 

seriami). 
 łagodny – nie jest obecny żaden z objawów typowych dla postaci od umiarkowanej 

do ciężkiej. 

Ze względu na długość występowania dolegliwości: 

 całoroczny – gdy przez cały czas, czyli 12 miesięcy w roku, masz kontakt z alergenami, 
np. roztoczami kurzu domowego, 

 sezonowy – objawy powtarzają się cyklicznie w określonych miesiącach, gdy kwitną 
rośliny, na które masz uczulenie, 

 okresowy – oznaki alergii miewasz tylko wtedy, kiedy stykasz się z alergenami, np. 
sierścią kotów. 

 

Pamiętaj!  

Alergiczny nieżyt nosa nieleczony lub leczony nieskutecznie może prowadzić do zmian  
w nosie i utraty jego funkcji fizjologicznych, takich jak nawilżanie, ogrzewanie i oczyszczanie 
wdychanego powietrza. Poza tym może zwiększać ryzyko powikłań, m.in. zapalenia zatok  
i ucha środkowego, czy rozwoju polipów w nosie. 

 

 


