
L’augment de les al·lèrgies en nens

Carles Vilardell

Introducció

Al primer informe FAROS sobre problemes de salut infantil es van assenyalar les 
al·lèrgies i l’asma com a les malalties cròniques amb una major prevalença 
percebuda per la població infantil i adolescent. Al mateix temps, es tracta de 
patologies que augmenten als països desenvolupats com el nostre a diferència, per 
exemple, de les malalties infeccioses o altres problemes de salut.

D’aquesta manera, en aquesta píndola de coneixement hem volgut aprofundir en 
aquesta patologia no només per la seva importància sanitària sinó també per 
tractar-se d’un problema de salut a on la implicació del pacient, i en aquest cas, 
dels seus familiars y cuidadors, juga un paper clau.

Un diagnòstic precís amb el que el pacient coneix la substància a la que és al·lèrgic 
i els respectius canvis en el seu estil de vida, alimentació, llar, etc. són la forma 
més efectiva de controlar la simptomatologia i gaudir d’una qualitat de vida molt 
satisfactòria.

Tanmateix, al no ser una malaltia que, en general, sigui mortal o requereixi 
hospitalització, fins fa uns anys no se li ha donat gran importància i ha estat 
infradiagnosticada i poc tractada. Aquesta situació, com veurem, està canviant.

¿Què és l’al·lèrgia i perquè apareix?

Normalment, el nostre sistema immunitari ens protegeix de substàncies nocives 
com les que componen les bactèries i els virus (funció de defensa). No obstant, en 
determinats casos, reacciona contra substàncies que normalment són inofensives i 
es produeix una reacció exagerada. Es tracta de substàncies que no produirien una 
resposta immunitària en la majoria de les persones.

Així, podem dir que una al·lèrgia és una reacció desproporcionada del sistema 
immunitari cap a quelcom que no molesta a la majoria de les altres persones i que 
pot comprometre en major o menor mesura la salut del pacient.

La primera exposició a un al·lergen estimula el sistema immunitari per reconèixer la 
substància. A partir d’aquí, qualsevol exposició posterior a l’al·lergen generalment 
ocasionarà símptomes.

En el desenvolupament d’al·lèrgies en una persona existeix un component genètic. 
Això no significa que una al·lèrgia es pugui transmetre de pares a fills, però sí que 
és cert que si tant el pare com la mare tenen al·lèrgies, és més probable que el nen 
pateixi aquest problema. Aquesta probabilitat és més gran si és la mare la que 
pateix al·lèrgies.



Per altra banda, els factors ambientals com la freqüència i intensitat d’exposició a 
l’al·lergen, els nivells de contaminació atmosfèrica, els hàbits alimentaris, higiènics, 
etc. s’ha demostrat que també juguen un paper decisiu en el procés d’aparició 
d’una al·lèrgia.

Manifestacions i tractament

El mecanisme que provoca la reacció al·lèrgica és el següent: quan la substància 
entra a l’organisme d’una persona sensibilitzada a aquest al·lergen (és a dir, una 
persona al·lèrgica), aquest interacciona amb les cèl·lules del sistema immunitari 
provocant l’alliberació d’histamina i altres agents químics. Aquests mediadors 
(histamina i altres) són els que provocaran les diverses manifestacions de 
l’al·lèrgia: picor, inflamació, vermellor, etc.

Resulta relativament fàcil per a un pare, mare o cuidador detectar aquests 
símptomes ja que són força característics. Poden aparèixer més localitzats en funció 
de la part del cos que entri en contacte directe amb l’al·lergen:

- Congestió nasal, picor al coll i nas, producció de moc, tos o sibilàncies 
per als al·lèrgens que s’inhalen.

- Ulls pruriginosos, plorosos, vermells i inflats per als al·lèrgens que entren 
en contacte amb els ulls.

- Dolor abdominal, còlics, diarrea, nàusees, vòmits o una reacció greu i 
potencialment mortal en el cas de menjar alguna cosa a la que s’és 
al·lèrgic.

- Erupció cutània, urticària, butllofes o inclús descamació cutània per als 
al·lèrgens que entren en contacte amb la pell.

- Comprometre tot el cos y gran varietat de símptomes en el cas de les 
al·lèrgies a medicaments.

Tot i que les al·lèrgies no tenen cura, els metges sí que poden controlar-les i reduir 
aquests símptomes. Per això és prioritari identificar les substàncies responsables de 
l’al·lèrgia i evitar-ne el contacte en la mesura del possible. En cas d’al·lèrgens 
l’exposició als quals és difícil d’evitar, una vegada apareixen els símptomes 
existeixen fàrmacs molt segurs i efectius per a controlar-los.

A més a més, amb el temps, alguns nens poden superar una al·lèrgia, especialment 
les al·lèrgies als aliments. Això és degut al desenvolupament de tolerància a 
aquesta substància. Tot i així, com a norma general, una vegada que una 
substància hagi provocat una reacció al·lèrgica, seguirà afectant a la persona.

Epidemiologia

Les dades disponibles sobre prevalença de les diferents al·lèrgies a la població són 
dispars, probablement perquè alguns d’ells es basen en enquestes realitzades a la 
població. En aquest tipus d’enquestes es pot tendir a denominar com a al·lèrgia 
casos que no ho són; per exemple erupcions cutànies, sibilàncies o picors d’origen 
no al·lèrgic. Això pot suposar una sobreestimació de la prevalença real. Si volem, a 
més a més, centrar-nos en la població infanto-juvenil, les dificultats per a disposar 
de dades precises són encara més grans.

No obstant això, hi ha la certesa de que en els últims anys, les al·lèrgies han 
augmentat de forma important entre la població. Segons la font consultada podem 
dir que, en el cas dels nens, ens els últims 20-25 anys les al·lèrgies podrien haver 
augmentat el seu número de dues a tres vegades. Això suposa un augment 
considerable que hauria de fer replantejar l’enfocament que s’ha donat a la 
patologia fins fa poc.



A la taula 1 podem veure l’evolució de la prevalença de les malalties que han estat 
ateses a les consultes d’al·lergologia durant el període 1992-2005 a Espanya.

Taula 1. Canvis en la prevalença de malalties ateses a les consultes 
d’al·lergologia a Espanya. 1992-2005

Malalties % de consultes 
ateses 1992

% de consultes 
ateses 2005

Rinitis/conjuntivitis 53,4% 55,5%

Asma bronquial 38,0% 27,9%

Al·lèrgia als medicaments 12,8% 14,7%

Urticària/angioedema 10,6% 11,0%

Al·lèrgia als aliments 4,0% 7,4%

Altres no al·lèrgiques - 5,8%

Dermatitis de contacte 3,6% 4,2%

Dermatitis atòpica 3,3% 3,4%

Hipersensibilitat als insectes 0,6% 1,5%

Altres diagnòstics 8,4% 6,7%

   

Font: Alergológica 2005

Al mateix temps i revisant diverses fonts, podem dir que, a Espanya, la prevalença 
de les malalties al·lèrgiques en nens podria estar situada entre el 10% i el 25%. 
Això significaria que hi ha aproximadament entre 815.000 i 2.000.000 de nens 
afectats per alguna malaltia al·lèrgica a Espanya.

A la taula 2 podem observar les diferències entre la prevalença de malalties 
al·lèrgiques entre nens i adults. Destaquen les al·lèrgies a aliments i la dermatitis 
atòpica a on els casos de nens són molt més nombrosos que en adults.

Taula 2. Diferències de prevalença de malalties ateses entre els pacients pediàtrics i adults 
a Espanya. 2005

Malalties % de consultes ateses

 Mostra global < ó = 14 anys > 14 anys

Rinitis/conjuntivitis 55,5% 46,2% 57,7%

Asma 28,0% 40,6% 25,0%

Al·lèrgia als medicaments 14,7% 7,6% 16,4%

Urticària/angioedema 11,0% 7,2% 11,9%

Al·lèrgia als aliments 7,4% 14,3% 5,8%

Dermatitis de contacte 4,2% 0,5% 5,1%

Dermatitis atòpica 3,4% 11,5% 1,5%

Al·lèrgia als insectes 1,5% 0,8% 1,7%

Altres 6,7% 8,3% 6,3%

    

Font: Alergológica 2005

Entre les malalties al·lèrgiques més freqüents en nens podem trobar les següents:

- Dermatitis atòpica: 2 de cada 10 nens durant els primers 2 anys de vida.
- Rinitis al·lèrgica: 8,5% (nens de 6 a 7 anys) i 16% (nens de 13 a 14 

anys).
- Asma: 10% dels nens de 13 a 14 anys.
- Al·lèrgia a aliments: 4 a 8% dels nens menors de 2 anys.



Existeix una relació entre l’aparició de les diferents al·lèrgies. Per exemple, s’ha vist 
que les al·lèrgies a aliments en els primers anys del nen estan relacionades amb 
l’aparició d’altres malalties al·lèrgiques al llarg de la vida. Un estudi revela la 
següent relació:

- El 29% dels nens amb al·lèrgia a algun aliment té asma mentre que 
entre els nens sense al·lèrgia a algun aliment només el 12% patiria 
aquesta malaltia.

- De la mateixa manera, un 27% dels nens amb al·lèrgia a algun aliment 
té algun tipus d’al·lèrgia cutània mentre que només la té un 8% dels 
nens sense al·lèrgia a aliments.

Aquests valors són importants i tot apunta a que es veuran incrementats ja que, 
partir de les seves investigacions, els experts preveuen un augment d’un 15 a un 
20% els propers anys.

Causes de l’augment de les al·lèrgies en nens

Els factors que determinen l’aparició de l’al·lèrgia són: l’estructura genètica i 
l’exposició a l’al·lergen. Un augment de les al·lèrgies tan important en els últims 
anys no es pot atribuir a un canvi en l’estructura genètica, ja que requeriria 
diverses generacions. Per tant, és més fàcil atribuir aquest augment als canvis 
produïts a l’entorn i a l’estil de vida que, alhora, són els que han portat als nens a 
una major exposició a al·lèrgens.

En aquest terreny, els científics estan centrant una part important dels seus 
esforços a estudiar aquests factors ambientals i sembla clara la implicació dels 
següents elements:

• L’augment de la pol·lució: Els últims anys s’ha duplicat el número de 
pacients al·lèrgics al pol·len al medi urbà respecte el medi rural. Al respecte 
hi ha estudis que suggereixen que aquest augment es degut a l’increment 
de partícules de partícules dièsel a l’aire.

• Tabaquisme passiu dels nens: Que la mare fumi durant l’embaràs es 
relaciona amb l’aparició de respiració amb sibilància durant la infància en els 
nens. S’ha demostrat que exposar als nens a ambients amb fum de cigarret 
a la llar també augmenta l’asma i altres malalties respiratòries cròniques 
durant la infància.

• El control de les malalties infeccioses: Aquest control pot haver provocat 
un augment de les malalties tant al·lèrgiques com autoimmunes. En aquesta 
línia, l’ús excessiu de fàrmacs antibiòtics podria estar obstaculitzant 
l’estimulació de defenses per part del cos.

• La millora de les condicions higièniques: Una gran reducció de la 
exposició dels nens a agents externs (brutícia) podria estar evitant que el 
sistema immunitari es desenvolupi plenament.



Recomanacions

A continuació presentem unes recomanacions orientades a les famílies que han 
demostrat ser efectives en la prevenció d’al·lèrgies en nens i nenes. De totes 
maneres es necessari que les autoritats sanitàries treballin en altres aspectes de la 
seva competència tan importants com millorar la qualitat de l’aire o l’ús de 
medicaments.

• Prevenció de l’al·lèrgia a aliments:

Les al·lèrgies als aliments en els nens poden causar des d’irritacions poc molestes 
fins a una fallada sistèmica complerta molt greu i potencialment mortal anomenada 
xoc anafilàctic. La principal estratègia per a prevenir al·lèrgies als aliments es 
retardar l’exposició a aquells que són potencialment al·lergènics, ja que els recent 
nascuts poden ser més susceptibles a la sensibilització als aliments que els nens 
més grans. Que les mares donin el pit als seus fills es beneficiós ja que s’enforteix 
ell sistema immunitari del nen.

Els bebès no han de rebre aliments sòlids fins que tinguin sis mesos. Quan els 
bebès tenen de sis a dotze mesos d’edat, es poden anar afegint aliments sòlids com 
verdures, arròs, carn i fruita a la seva dieta. Cada aliment s’ha d’anar afegint un a 
un per tal de que els pares o cuidadors puguin identificar i eliminar qualsevol d’ells 
que causi una reacció. Un cop el nen tingui un any, poden incorporar-se la llet, blat, 
blat de moro, cítrics i soja. Finalment, als dos anys, es poden afegir ous i peix a la 
dieta. Els fruits secs es poden incorporar a la dieta de nens i nenes més grans de 
dos anys.

• Prevenció d’al·lèrgies ambientals:

En els nens, el desenvolupament d’al·lèrgies a àcars de la pols a la llar s’ha 
relacionat amb l’exposició primerenca a aquests àcars. Aquest fet suggereix que 
prendre mesures per a controlar agressivament els àcars de la pols a les llars a on 
hi ha nens pot reduir la incidència de les al·lèrgies.

Aquestes mesures inclouen l’ús de fundes de plàstic amb cremallera pels coixins i 
matalassos, i el rentat de la roba de llit amb aigua calenta cada set o deu dies. 
També cal retirar de l’habitació del bebè les estores, els mobles amb tapissos i els 
objectes que poden acumular pols. La humitat relativa de l’aire a interiors ha de 
mantenir-se per sota del 50% per tal d’inhibir el creixement d’àcars de la pols y cal 
evitar l’ús d’humidificadors o vaporitzadors, que augmenten la humitat i, per tant, 
el seu creixement.

• Prevenció de l’al·lèrgia als animals:

El desenvolupament d’al·lèrgies a animals en nens es relaciona amb la presència 
d’animals peluts a les cases dels nens al néixer. Les al·lèrgies als animals es 
desencadenen per les proteïnes presents en la saliva, orina i caspa de certs animals 
amb pèl, inclosos els gossos, gats, conills i rosegadors. Per aquesta raó és 
recomanable que durant els seus primers anys de vida, els bebès de famílies 
al·lèrgiques no s’exposin a aquestes mascotes per prevenir al·lèrgies als animals.

• Prevenció de l’asma:

El fet que les al·lèrgies puguin desencadenar l’asma fa pensar que el control 
agressiu dels àcars fent servir les mesures indicades anteriorment podria reduir 
l’asma així com l’al·lèrgia de les vies respiratòries superiors. Igualment, ja que 
l’exposició a les mascotes durant la infància pot augmentar el risc de desenvolupar 



asma, és convenient que els nens no estiguin exposats a les mascotes peludes 
durant els seus primers anys de vida.

El fet que la mare fumi durant l’embaràs es relaciona amb la respiració amb 
sibilància durant la infància en els nens de pares i mares fumadors. S’ha demostrat 
que exposar als nens a ambients amb fum de cigarret també augmenta l’asma i 
altres malalties respiratòries cròniques. Per tant, és molt important no exposar als 
nens al fum abans de néixer o durant la infància.

Finalment, les infeccions respiratòries són un factor desencadenant comú de l’asma 
i poden, tal vegada, iniciar-la. Si el bebè rep llet materna durant el temps 
recomanat de sis mesos s’enforteixen els sistemes immunològics dels nens, la qual 
cosa pot resultar útil per a evitar les infeccions respiratòries i o l’asma.

Conclusions

Als països desenvolupats, el nombre d’al·lèrgies ha augmentat d’una forma molt 
important i sembla que aquesta tendència prevaldrà en els pròxims anys.

Concretament, en el cas dels nens; l’asma, l’al·lèrgia a aliments i la dermatitis 
atòpica són les patologies que més destaquen si comparem la seva prevalença amb 
la dels adults. Cal prestar especial atenció a l’augment global de les al·lèrgies a 
aliments ja que aquesta afecta majoritàriament als nens.
 
Les causes que semblen explicar l’augment de les al·lèrgies als països 
desenvolupats estan directament lligades al seu estil de vida i a les seves 
conseqüències.

Malgrat que els problemes relacionats amb les al·lèrgies presenten manifestacions 
de gravetat molt diversa i de que, en general no es tracta de patologies amb una 
mortalitat elevada, és evident que tenen un impacte en la salut dels nens i nenes 
que cal tenir en compte. Afortunadament ja s’han donat passes molt importants 
tant en el diagnòstic com en el tractament de la majoria d’aquestes patologies.

A més a més, existeix una sèrie de recomanacions que poden seguir les famílies a 
les seves llars i que tenen un gran impacte tant en disminuir l’aparició d’al·lèrgies 
en nens com en millorar la qualitat de vida d’aquells que ja les pateixen.
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