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Badania epidemiologiczne wskazują na wzrost częstości 
występowania chorób alergicznych, zaostrzenia astmy są 
jedną z głównych przyczyn hospitalizacji na oddziałach ra-
tunkowych w USA, rośnie liczba chorych leczonych z powodu 
reakcji anafilaktycznych, pokrzywki i obrzęku naczyniorucho-
wego [1,2]. Aktywacja komórek tucznych, w tym monoklo-
nalna aktywacja komórek tucznych i mastocytoza, dotyka 
coraz większej grupy chorych [3]. Podstawową grupą leków 
stosowaną w leczeniu alergii są pochodne glikokortykoste-
roidów, grupy leków stworzonej dzięki badaniom Tadeusza 
Reichsteina, laureata Nagrody Nobla z 1950 r. pochodzącego 
z Włocławka [4]. Szerokie działanie glikokortykosteroidów 
i ich działania niepożądane, a także rosnąca liczba cho-
rych, których objawy nie są kontrolowane tą grupą leków 
tłumaczy prowadzenie badań i wprowadzenie do leczenia 
nowych leków biologicznych celowanych na poszczególne 
elementy odpowiedzi immunologicznej [5]. Dodatkowo,  
w przypadku leków stosowanych początkowo w leczeniu 
astmy – jak omalizumab, prowadzone są badania wskazu-
jące na możliwość ich zastosowania w innych jednostkach  
o podobnym mechanizmie patofizjologicznym jak pokrzyw-
ka, mastocytoza, immunoterapia alergenowa z jadem owa-

dów [6]. Wprowadzenie nowych leków stanowi wyzwanie 
dla lekarzy, koniecznym staje się znajomość kwalifikacji cho-
rych do leczenia, nowe działania niepożądane i interakcje 
leków, obraz kliniczny choroby po zaprzestaniu leczenia. 
Większość leków z tej grupy wymaga wieloletniego stoso-
wania a wiedza o ich możliwościach, długotrwałym wpływie 
na zdrowie leczonych dopiero powstaje. Liczba prac doty-
czących leków biologicznych w alergologii do 1994 roku wy-
nosiła mniej niż 100 rocznie, do 1999 roku mniej niż 200,  
a w 2014 roku ukazały się 963 publikacje poświęcone temu 
tematowi [7].

Obecny numer Alergii Astmy Immunologii ma na celu przy-
bliżenie obecnego stanu stosowania leków biologicznych  
w świecie oraz doświadczenia ich stosowania w naszym kra-
ju. Pomimo trudności refundacyjnych i ograniczeń określo-
nych polską charakterystyką produktów leczniczych i progra-
mów lekowych wielu naszych pacjentów, głównie leczonych 
z powodu astmy ciężkiej, odniosło już istotne korzyści z le-
czenia. Dalszy rozwój tej dziedziny medycyny i farmakologii 
zmniejszy liczbę chorych, którzy prezentują objawy wobec 
których, jako lekarze, jesteśmy bezradni.
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