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uż po raz 12-ty spotykamy się w otoczeniu gór Beskidu Śląskiego aby
koniec tygodnia spędzić na dyskusji, wzajemnej wymianie doświadczeń
i pogłębieniu wiedzy dotyczącej immunoterapii alergenowej, tej par exellence przyczynowej metodzie leczenia alergii.
Nowożytna historia immunoterapii ma ponad 100 lat. Postęp jaki dokonał
się i nadal dokonuje się w tym obszarze medycyny przejawia się coraz lepszym
poznaniem mechanizmu działania tej metody leczenia, doskonaleniu jakości
stosowanych szczepionek alergenowych, ich skuteczności i bezpieczeństwa
leczenia. Pomimo to, zagadnienie immunoterapii alergenowej jest stale aktualnym tematem badawczym, którego zamierzonym celem jest stałe doskonalenie
tej metody terapeutycznej. Zagadnienie immunoterapii intryguje bowiem zarówno badaczy nauk podstawowych jak i klinicystów.
Pomimo pozornej prostoty w zakresie ustalania wskazań do tego typu leczenia jak i monitorowania jego przebiegu, immunoterapia alergenowa nadal
pozostaje procedurą specjalistyczną.
Stosowanie szczepionek alergenowych leczy uczulenie zależne od funkcji immunoglobuliny E, koryguje spaczone w atopii reakcje odpornościowe,
indukuje tolerancję immunologiczną na czynniki sprawcze choroby. Skutecznie
wygasza objawy alergii u chorych, u których określony profil uczulenia stanowi
przyczynę choroby.
To wiemy na pewno. Wiemy również, że immunoterapia ma niezwykle cenną
cechę, która odróżnia tę metodę leczenia alergii od farmakoterapii, wykazuje
bowiem również działanie profilaktyczne. Są dowody, że immunoterapia alergicznego nieżytu nosa zabobiega rozwojowi astmy oskrzelowej, hamuje rozwój
nowych uczuleń. Mimo to są pytania, które rodzą się w naszej codziennej praktyce klinicznej, pytania, które ciągle jeszcze pozostają bez odpowiedzi.
Dlatego cenne są takie Spotkania jak niniejsze Sympozjum organizowane
przez naszą Katedrę od 24-ch lat, cyklicznie co dwa lata, poświęcone immunoterapii. Sympozjum to na trwałe wpisało się w kalendarz wydarzeń naukowoszkoleniowych Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
Można żywić nadzieję, że tegoroczne Spotkanie w jesiennej scenerii Beskidu
spotka się również z życzliwą oceną Koleżanek i Kolegów.
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