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¿yjemy w erze szumu informacyjnego. ZewszÈd docierajÈ do nas
informacje czÚsto sprzeczne ze sobÈ. Trudno rozróĝniÊ co jest
prawdÈ, a co przebiegïÈ manipulacjÈ speców od reklamy. Lekarze
i organizacje promujÈce zdrowie coraz czÚĂciej goszczÈ w mediach.
Kiedy mowa o alergiach, sïyszymy czÚsto, ĝe cierpiÈcych na nie
wciÈĝ przybywa, a to tworzy atmosferÚ strachu. Tymczasem, gdy
chodzi o nasze zdrowie, waĝny jest przede wszystkim rozsÈdek
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Lekarz o alergii

Najwaĝniejsze pojÚcia
Alergeny – dla wiÚkszoĂci zdrowych ludzi – substancje obojÚtne, jednak u alergików powodujÈ prawdziwÈ kaskadÚ reakcji chorobowych: kaszel, ïzawienie, kichanie, ale takĝe duĝo
powaĝniejsze objawy, wymagajÈce nieraz pilnej pomocy lekarskiej. Taka wïaĂnie, niewspóïmiernie silna w stosunku do przyczyny, reakcja obronna organizmu nazywana jest alergiÈ.
UczuliÊ siÚ, czyli staÊ siÚ alergikiem, moĝna na praktycznie wszystko. Dotychczas rozpoznano tysiÈce alergenów, wĂród których wyróĝnia siÚ alergeny:
wziewne – zdecydowanie najczÚstsze, wdychane z powietrzem: pyïki, kurz domowy, naskórek zwierzÈt, opary;
pokarmowe – wprowadzane z pokarmem: mleko krowie, pszenica, jaja, ryby, seler, orzechy;
kontaktowe – czyli takie, które szkodzÈ po bezpoĂredniej stycznoĂci ze skórÈ: tkaniny, kosmetyki, Ărodki czyszczÈce i piorÈce, metale, materiaïy budowlane;
jatrogenne – wprowadzane do organizmu z lekami, niezaleĝnie od drogi podania.
Jak widaÊ, alergeny sÈ wszechobecne. Z istnienia wiÚkszoĂci nawet nie zdajemy sobie
sprawy. Same w sobie nieszkodliwe – nie majÈ bezpoĂredniego dziaïania toksycznego ani
draĝniÈcego – ale u pewnych osób powodujÈ wystÈpienie nastÚpujÈcych objawów chorobowych:
zapalenie spojówek, wodnisty katar, obrzÚk Ăluzówek;
astma – jedna z najczÚstszych postaci alergii. Charakteryzuje siÚ zespoïem objawów dotyczÈcych ukïadu oddechowego: dusznoĂÊ, kaszel, ĂwiszczÈcy oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej. Nieleczona astma moĝe byÊ bardzo groěna;
upoĂledzenie funkcji ukïadu trawiennego – najczÚĂciej przez biegunki i wymioty;
wypryski, pokrzywki, krosty i bÈble, egzemy, obrzÚki podskórne, ĂwiÈd.
W skrajnych wypadkach alergeny mogÈ spowodowaÊ:
wstrzÈs anafilaktyczny – obrzÚk krtani poïÈczony z nagïym spadkiem ciĂnienia krwi. Takie
objawy sÈ stanem bezpoĂredniego zagroĝenia ĝycia! (przypadki alergii po spoĝyciu orzeszków ziemnych, ryb, lub po ukÈszeniu os);
niewydolnoĂÊ oddechowÈ – najnowsze badania potwierdzajÈ, ĝe dïugotrwale ěle leczona
lub nie leczona w ogóle astma daje trzynastokrotny wzrost ryzyka zachorowania na POChP
(przewlekïa obturacyjna choroba pïuc), która prowadzi nieuchronnie do permanentnej dusznoĂci i niedotlenienia organizmu.
Nasilenie objawów oraz czas ich trwania zaleĝÈ w duĝej mierze od iloĂci alergenu w otoczeniu chorego.
Atopia (alergia atopowa) to jeden z rodzajów alergii zwiÈzany z dziedzicznÈ skïonnoĂciÈ
do nadmiernego wytwarzania przeciwciaï klasy IgE. Przeciwciaïami nazywamy produkowane przez biaïe ciaïka krwi niewielkie, biaïkowe struktury przestrzenne zdolne do aktywacji ukïadu odpornoĂciowego. CechÈ charakterystycznÈ dla alergii atopowej jest jej natychmiastowe wystÈpienie – po minucie, a nawet sekundzie po zetkniÚciu z alergenem. Dzieje
siÚ tak, poniewaĝ przeciwciaïa IgE, niczym straĝnicy, krÈĝÈ we krwi po caïym organizmie
w nieustannej gotowoĂci, by po natkniÚciu siÚ na alergen wywoïaÊ lawinÚ objawów uczulenia. StÈd czÚsto uĝywane okreĂlenie „atopowe” sugeruje, ĝe przyczynÈ jest wïaĂnie reakcja
zwiÈzana z przeciwciaïami.

Niewolnicy wïasnych genów
Wraz z rozwojem genetyki odkrywamy kolejne choroby, w których podïoĝe genetyczne odgrywa znaczÈcÈ rolÚ. Niestety naleĝy do nich takĝe alergia. SkïonnoĂÊ do niej
jest w znacznej mierze dziedziczona. JeĂli
oboje rodzice cierpiÈ na alergie, prawdopodobieñstwo, ĝe ich dziecko dotknie ta sama
dolegliwoĂÊ, wynosi 40-60%, jeĂli zaĂ choruje jedno z rodziców – 20-40%. Niektórzy
alergolodzy twierdzÈ nawet, ĝe gdy obydwoje rodzice cierpiÈ na ten sam rodzaj aler-

gii, moĝna mieÊ prawie 100% pewnoĂci,
ĝe u ich dziecka objawy alergii pojawiÈ siÚ
w którymĂ momencie ĝycia.
Nie bez znaczenia jest wiek wystÈpienia
pierwszych objawów. W im mïodszym wieku siÚ pojawiïy, tym wiÚksze prawdopodobieñstwo przekazania alergii potomstwu.
PamiÚtajmy jednak, ĝe alergia nie jest
chorobÈ wyïÈcznie dziedzicznÈ – dziedziczymy tylko skïonnoĂÊ – reszta zaleĝy
od Ărodowiska, w którym ĝyjemy, a wiÚc
i od nas. Dlatego trzeba i warto nastawiÊ

siÚ na profilaktykÚ i zadbaÊ w ten sposób
i o siebie, i o swoje dzieci – juĝ od pierwszych dni ich ĝycia. Jak wskazujÈ badania,
o nadwraĝliwoĂci decyduje bardzo wczesne dzieciñstwo, a wïaĂciwie pierwszych
6 miesiÚcy ĝycia. Dotyczy to w szczególnoĂci roztoczy.

Zdrowi w mniejszoĂci
4 grudnia obchodzony jest ¥wiatowy Dzieñ
Alergii; ostatni upïynÈï pod hasïem „¿yÊ
z alergiÈ”. WHO wraz z innym organizacja-
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10

milionów

fot. Decodore

osób w Polsce
(z czego wiÚkszoĂÊ stanowiÈ dzieci)
choruje na alergie

WiÚkszoĂÊ alergików to maïe dzieci, które z wiekiem mogÈ wyrosnÈÊ z dzieciÚcych uczuleñ i/lub
nabawiÊ siÚ nowych

mi dostrzegïy wreszcie problem alergii i rozpoczynajÈ na szerokÈ skalÚ akcje edukacyjne. W zwiÈzku z ¥wiatowym Dniem Alergii
przedstawiono takĝe najnowsze dane statystyczne dotyczÈce tego schorzenia.
O ile jeszcze sto lat temu alergie w krajach
Europy Zachodniej notowano tak rzadko, ĝe
chorych traktowano jako interesujÈce obiekty badañ naukowych, to juĝ w latach 70. minionego wieku odsetek ten zwiÚkszyï siÚ do
7% populacji.
Obecnie objawy alergii ma ponad 30%
Europejczyków, a w USA osoby te stanowiÈ
juĝ ponad 50% populacji! Moĝemy wiÚc mówiÊ o „epidemii alergii”.
Niektórzy lekarze zajmujÈcy siÚ tematem
mówiÈ nawet o 15 milionach i 8-10% wzroĂcie liczby chorych w kaĝdym roku.
Na razie w Polsce brakuje nam Ăcisïych
danych epidemiologicznych – program liczenia alergików wïaĂnie siÚ rozpoczyna.
Jedno jest jednak pewne: w ostatniej dekadzie liczba alergików wzrosïa dwukrotnie!
Podobny wzrost ma siÚ utrzymywaÊ takĝe
w najbliĝszych latach. Wedïug najbardziej
optymistycznego scenariusza, w roku 2020
liczba alergików przewyĝszy liczbÚ osób
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”

Alergia nie jest chorobÈ
wyïÈcznie dziedzicznÈ
– dziedziczymy tylko
skïonnoĂÊ – reszta zaleĝy
od Ărodowiska, w którym
ĝyjemy, a wiÚc i od nas

”

zdrowych! Nie bÚdzie zatem rodziny, której
ten problem nie dotknie…
Wiele osób bïÚdnie uwaĝa, ĝe alergia
jest chorobÈ pojawiajÈcÈ siÚ wyïÈcznie
w dzieciñstwie. Owszem tak jest najczÚĂciej. Czasem takĝe zdarza siÚ nam „wyrosnÈÊ” z alergii wieku dzieciÚcego. Jednak
alergolodzy sÈ zgodni co do tego, ĝe uczuliÊ siÚ moĝemy w kaĝdym momencie ĝycia.
JednoczeĂnie coraz wiÚcej jest osób, u których objawy alergii pojawiïy siÚ w wieku
dorosïym. Oczywiste jest wiÚc, ĝe kaĝdy budowany obecnie dom powinien byÊ przyjazny alergikowi.

¿ycie (nie)wygodne
Przybywa alergenów, wiÚc przybywa alergików. Z jednej strony stajemy siÚ uczuleni

na coraz wiÚkszÈ liczbÚ substancji, z drugiej
zaĂ – produkuje siÚ nowe zwiÈzki, do których nasze organizmy jeszcze nie przywykïy. Niektórzy nazywajÈ zjawisko wzrostu
zachorowañ na alergiÚ „efektem dobrobytu”.
Otacza nas wszechobecna „chemia”: spoĝywamy coraz wiÚcej leków, zwïaszcza antybiotyków, uĝywamy coraz wiÚcej kosmetyków, detergentów i chemikaliów, zjadamy
przetworzonÈ i konserwowanÈ ĝywnoĂÊ.
W chwili obecnej liczba produktów na rynku jest tak duĝa, ĝe przekracza moĝliwoĂci
adaptacyjne ludzkiego organizmu i powoduje rozregulowanie systemu odpornoĂciowego. Paradoksalnie nasze ciaïo do wïaĂciwej
obrony przed Ăwiatem zewnÚtrznym wymaga ciÈgïego odpierania ataków bakterii i wirusów. Nieprzerwana „gotowoĂÊ bojowa”
jest moĝliwa dziÚki nieustannemu wystawianiu naszego organizmu na próbÚ, w myĂl
zasady: „co nas nie zabije, to nas wzmocni”. Wraz ze wzrostem poziomu ĝycia nasz
Ăwiat staje siÚ jednak coraz bardziej sterylny. ¿yjemy z daleka od brudu, chronieni
kloszem leków i Ărodków czystoĂci. Nie namawiam rzecz jasna do odwrotu od higieny
(takowy nie jest dobrÈ metodÈ zwalczania
alergii), a wspóïczesnÈ medycynÚ uwaĝam
za wielkie osiÈgniÚcie ludzkoĂci. Faktycznie
jednak spadek zachorowañ na infekcje
i choroby zakaěne owocuje wzrostem liczby alergików.
Powszechnie znane sÈ spostrzeĝenia autorów duĝych prac epidemiologicznych prowadzonych po zjednoczeniu Niemiec. Na
poczÈtku zaïoĝono, ĝe w gorzej rozwiniÚtych, bardziej skaĝonych i zanieczyszczonych przemysïem landach wschodnich bÚdzie wiÚcej alergików. Tymczasem wnioski
byïy zaskakujÈce. Okazaïo siÚ, ĝe jest dokïadnie odwrotnie! Liczba zarejestrowanych przypadków alergii w byïej NRD stanowiïa uïamek liczby alergii po zachodniej
stronie Muru Berliñskiego. Ta sama pula genetyczna, ten sam klimat, te same alergeny,
a jednak róĝne poziomy ĝycia i opieki zdrowotnej. Potwierdzeniem tej tezy jest takĝe
liczba alergików w duĝych miastach, która
jest o 1/3 wiÚksza niĝ na wsiach.
W zwiÈzku z rozwojem medycyny nasz
ukïad immunologiczny (prywatna armia ko-
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mórek broniÈcych naszego organizmu) coraz czÚĂciej zapomina o wrogach naturalnych (bakterie, wirusy), a swoje siïy kieruje
w stronÚ nowych wrogów – alergenów.

ZaziÚbienie czy alergia

Co nam zagraĝa
Dom to nasze miejsce na ziemi. PowinniĂmy
siÚ w nim czuÊ bezpiecznie i komfortowo, tymczasem wokóï nas, aĝ roi siÚ od mikroskopijnych czÈstek, które mogÈ okazaÊ
siÚ groěne.
Pyïki roĂlinne
W Polsce reakcjÚ alergicznÈ wywoïujÈ gïównie pyïki traw. Na ten rodzaj uczulenia cierpi prawie 60% osób z alergiÈ. Pyïki sÈ najbardziej zïoĂliwym alergenem – najczÚĂciej
wywoïujÈ najsilniejsze objawy. Ostatnio notuje siÚ coraz wiÚcej alergii na pyïek ambrozji – silnie uczulajÈcego chwastu, który zawÚdrowaï do nas z Florydy. Nadal jednak
najpowszechniejsze sÈ alergie na trawy oraz
na pyïki drzew, gïównie brzozy. OsiÈgajÈ
one bardzo wysokie stÚĝenia w atmosferze –
do 5000 ziaren w 1 m3 powietrza, a w pobliĝu kwitnÈcego drzewa stÚĝenie moĝe przekraczaÊ 16 mln ziaren pyïku/1m3 powietrza.
Topola wbrew obiegowym opiniom ma sïabe
wïaĂciwoĂci uczulajÈce.
Kurz domowy
Od dawna wiadomo, ĝe kurz domowy silnie uczula. Analiza jego skïadu wykazuje, ĝe zawiera on prawie wszystkie obec-

fot. Oknoplast

Wielu alergików boryka siÚ ze swojÈ przypadïoĂciÈ caïymi latami, czÚsto nawet nie wiedzÈc na co sÈ chorzy. Wielu lekarzy pierwszego kontaktu leczy ich antybiotykami lub
aspirynÈ, jak zwykli leczyÊ infekcje. Na
wïasny uĝytek zapamiÚtaj wiÚc, ĝe charakterystycznÈ cechÈ alergii jest brak temperatury i bólu oraz bardzo duĝa iloĂÊ wodnistej wydzieliny z nosa. JeĂli wiÚc regularnie,
o tej samej porze roku, zaczynasz kichaÊ,
drÚczy CiÚ intensywny katar, zapalenie
gardïa lub zatok, ale nie masz temperatury – najprawdopodobniej jesteĂ alergikiem.
Warto wtedy poprosiÊ lekarza o przepisanie
na próbÚ leku przeciwalergicznego, który
nie zadziaïa w przypadku przewlekajÈcej siÚ
infekcji, jednak zdecydowanie poprawi samopoczucie, jeĂli to alergia.
W domu moĝna zrobiÊ prosty „test chusteczkowy” – chusteczki higieniczne alergików sÈ znacznie ciÚĝsze od chusteczek np.
„grypowiczów”.
W pokoju alergika nie naleĝy stosowaÊ ĝadnych osïon, na których mógïby zbieraÊ siÚ kurz (zasïon,
firanek, rolet, ĝaluzji wewnÚtrznych). JeĂli koniecznie chcemy zasïaniaÊ okna, zdecydujmy siÚ na ĝaluzje
miÚdzyszybowe lub rolety zewnÚtrzne

ne w domu alergeny, m.in. naskórek ludzi i
zwierzÈt, ich wïosy i sierĂÊ, roztocza, czÚĂci
owadów i ich odchody, pierze z poduszek,
bakterie, wïókna tkanin obiciowych i ubraniowych, pleĂnie, w pewnych porach roku

”

O nadwraĝliwoĂci –
szczególnie na roztocza –
decyduje bardzo wczesne
dzieciñstwo, a wïaĂciwie
pierwszych 6 miesiÚcy
ĝycia

”

pyïki roĂlin. Okazuje siÚ jednak, ĝe w Europie gïównym ěródïem alergenów w kurzu sÈ roztocza, a wïaĂciwie ich wydaliny. Roztocza to niewidoczne goïym okiem
pajÚczaki wielkoĂci do 0,4 milimetra, którym najlepiej smakuje zïuszczony naskórek.
MajÈ osiem nóg tak, jak pajÈki. MogÈ mnoĝyÊ siÚ w naszych mieszkaniach niezwykle
szybko, gdyĝ ĝyjÈca okoïo trzech miesiÚcy
samica skïada w tym czasie nawet 300 jaj.
Roztocza majÈ przy tym nieograniczone za-

soby pokarmowe, gdyĝ naskórek czïowieka
zïuszczony w ciÈgu 1 dnia moĝe wyĝywiÊ
tysiÈce tych pajÚczaków przez parÚ miesiÚcy. Najbardziej zagroĝone jest ïóĝko alergika: tutaj w 1 gramie kurzu moĝna znaleěÊ
ponad 3000 osobników. W ïóĝku przeciÚtnie
znajduje siÚ ponad 10 000 roztoczy i kilka
milionów drobinek ich odchodów.
Warto wietrzyÊ poĂciel, szczególnie w sïoneczne lub mroěne dni – ekstremalne warunki atmosferyczne dziaïajÈ roztoczobójczo.
Przypuszcza siÚ, ĝe wĂród ogromnej liczby alergików na Ăwiecie okoïo 100 milionów
osób cierpi na choroby atopowe spowodowane kontaktem z antygenami roztoczy kurzu
domowego. Obecnie pojawiïy siÚ skuteczne
preparaty antyroztoczowe tzw. akarycydy.
WystÚpujÈ w formie dodatków do prania czy
sprayów stosowanych na powierzchnie, których nie moĝna zmyÊ gorÈcÈ wodÈ.
ZwierzÚta domowe
Domowy pupil moim wrogiem? Niezbyt
to moĝe szczÚĂliwe okreĂlenie, ale niestety wiÚkszoĂÊ zwierzÈt domowych alergizuje
i to doĂÊ powaĝnie.
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Pies – ma silne alergeny w Ălinie, sierĂci
i moczu.
Kot – zagraĝa alergikom ze wzglÚdu na substancjÚ produkowanÈ przez gruczoïy ïojowe,
sïuĝÈce zwierzÚciu do natïuszczania sierĂci.
Gryzonie – u nich gïównym ěródïem alergenów jest mocz.
Niestety, czÚsto jedynym wyjĂciem jest
znalezienie dla naszego pupila nowego wïaĂciciela…
Grzyby
Takie elementy, jak zarodniki i fragmenty grzybni mogÈ pochodziÊ z róĝnorodnych ěródeï, czÚsto ukrytych przed naszym
wzrokiem, a bywajÈ przyczynÈ chorób alergicznych. Takĝe mykotoksyny – substancje
produkowane przez grzyby mogÈ byÊ bezpoĂrednim zagroĝeniem dla naszego zdrowia.
Mikroskopijne grzyby rozwijajÈ siÚ w warunkach wysokiej wilgotnoĂci powietrza
i wywoïujÈ jednÈ z czÚstszych alergii w naszym klimacie. Ich rozwojowi sprzyja wilgoÊ, która skrapla siÚ na Ăcianach ěle izolowanych i nie wentylowanych pomieszczeñ.
Szczególnie czÚsto wystÚpujÈ w ïazienkach,
w starym lub wielkopïytowym budownictwie. Niestety, równie czÚstÈ przyczynÈ
alergii sÈ Ărodki grzybobójcze.
Chemia budowlana
Substancje chemiczne mogÈ wywoïaÊ zarówno alergiÚ wziewnÈ, jak i kontaktowÈ.
Do szczególnie niebezpiecznych naleĝÈ:
– rozpuszczalniki organiczne – zawarte
w: farbach z poïyskiem, bejcach, lakierach,
pïynach do usuwania powïok malarskich,
Ărodkach impregnujÈcych drewno oraz
Ărodkach zabezpieczajÈcych przed wilgociÈ;
– formaldehyd – skïadnik pïyt wiórowych
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fot. Black Red White

Najodpowiedniejsze dla alergika bÚdzie
ïóĝko w prostej ramie z drewna lub metalu.
Nieodpowiednia natomiast bÚdzie puchata kanapa
z niezdejmowanym obiciem, którego nie bÚdzie
moĝna wytrzepaÊ ani upraÊ

(meble), papieru (tapety), melaminy;
– wÚglowodory chlorowane (Ărodki grzybobójcze, pestycydy);
– winyl;
– plastyfikatory;
– substancje zawierajÈce smoïÚ wÚglowÈ
(asfalt, kreozyt) – sÈ bardzo niebezpieczne
tak dïugo, jak stoi budynek;
– sole chromu zawarte w cemencie.
Naleĝy takĝe pamiÚtaÊ o draĝniÈcym
dziaïaniu pyïów powstajÈcych przy budowie lub remontowaniu domu (pyï z papieru
Ăciernego, z tynku, gruzu, weïny stalowej,
wïókna szklanego, oraz powstajÈcy przy cyklinowaniu podïogi). OczywiĂcie, rodzajów

”

IloĂÊ roztoczy w domu
spada wraz ze
zmniejszaniem wilgotnoĂci
powietrza oraz spadkiem
temperatury

”

alergenów jest znacznie wiÚcej. SkupiliĂmy
siÚ zatem na podstawowych, które spotykamy w domach najczÚĂciej.
Materiaïy bezpieczne to:
+ szkïo;
+ pïytki ceramiczne;
+ kamieñ;
+ ĝwir i piasek;
+ cegïa, tynk;
+ metale (oprócz chromu i niklu);
+ drewno i korek.

Do roboty!
Warto przeczytaÊ ten tekst do koñca niezaleĝnie od tego czy siÚ ma stwierdzonÈ alergiÚ czy siÚ jej (jeszcze) nie ma. Warto bo-

wiem wiedzieÊ, jak rozpoznaÊ i zwalczaÊ
zjawiska, które mogÈ przyczyniÊ siÚ do alergii u domowników. A przede wszystkim jak
tym zjawiskom zapobiegaÊ – bo lepiej i taniej zapobiegaÊ niĝ leczyÊ.
SprzÈtanie pomieszczeñ. Pokój alergika powinien byÊ sprzÈtany przynajmniej
raz dziennie za pomocÈ odkurzacza z filtrem wodnym, HEPA lub najlepiej za pomocÈ odkurzacza centralnego, wydmuchujÈcego zanieczyszczenia na zewnÈtrz domu.
Kurz z gïadkich powierzchni naleĝy ĂcieraÊ
wilgotnÈ ĂciereczkÈ – sucha powoduje tylko
jego rozpylanie. Podczas sprzÈtania naleĝy
pamiÚtaÊ o odsuwaniu mebli, naroĝnikach
pokojów, zakÈtkach pod meblami i przestrzeniach za szafami.
Temperatura w pomieszczeniu. Nie powinna przekroczaÊ 24°C, bo im cieplej, tym intensywniej w kurzu rozwijajÈ siÚ roztocza, co
powoduje tzw. „alergiÚ kaloryferowÈ”, charakterystycznÈ dla sezonu grzewczego.
PleĂnie i grzyby. Grzyb domowy, którego
zarodniki wywoïujÈ reakcje alergiczne, rozwija siÚ najczÚĂciej w ciemnych, niedostatecznie ocieplonych, wilgotnych i sïabo wietrzonych miejscach, czÚsto na drewnie lub
w murze. Pojawianiu siÚ pleĂni i grzybów
w pomieszczeniach najskuteczniej zapobiega dobrze dziaïajÈca wentylacja, utrzymujÈca pomieszczenia w stanie suchym.
ZwierzÚta domowe. W rodzinie, w której sÈ alergicy, powinno siÚ dobrze przemyĂleÊ zakup zwierzaka, aby nie naraĝaÊ siebie
i swoich pociech na niepotrzebne rozczarowania. Moĝe siÚ bowiem zdarzyÊ, ĝe pupila
trzeba bÚdzie oddaÊ w dobre rÚce, jeĂli tego
wymagaÊ bÚdzie zdrowie.
Plan, ĝe pupil zamieszka w garaĝu, rzadko udaje siÚ zrealizowaÊ: pies czy kot, któ-

