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Ato po we za pa le nie skóry jest prze wle kłą der ma to zą za pal ną. Cho ro ba
czę sto współ i st nie je lub wy prze dza in ne za bu rze nia ato po we, jak ast -
ma oskrze lo wa, aler gicz ny nie żyt no sa czy aler gia po kar mo wa.
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Czynniki alergizujące
indukujące AZS  

W świe tle ak tu al nej wie dzy, etio pa to -
ge ne za AZS jest bar dzo zło żo na. Wia do -
mo, że współ i st nie ją za bu rze nia ba rie ry na -
skór ko wej, za bu rze nia im mu no lo gicz ne
i re ak cje aler gicz ne. 

Cho ro ba prze bie ga w bar dzo róż ny
spo sób, rów nież na si le nie zmian za pal nych
i ich cha rak ter przy bie ra ją bar dzo odmien -
ną po stać u po szcze gól nych cho rych. Z te -
go wy ni ka ją róż ni ce, cza sem znacz ne,
w spo so bie le cze nia. Dla jed nych jest to
scho rze nie przede wszy st kim der ma to lo -
gicz ne i tym sa mym naj waż niej sza jest na -
pra wa ba rie ry na skór ko wej, pod czas gdy
in ni próbu ją wy klu czyć czyn nik spraw czy,
czy li aler gen. Wy ni ka ją z te go cza sem dra -
stycz ne die ty, które nie kie dy oka zu ją się
nie po trzeb ne.

Cho ro ba jest uwa run ko wa na wie lo czyn -
ni ko wo. Oprócz czyn ni ków ge ne tycz nych
i za bu rzeń im mu no lo gicz nych, du żą ro lę
przy pi su je się wpły wom śro do wi ska ze wnę -
trz ne go, za bu rze niom funk cjo no wa nia ba rie -

ry je li to wej – stąd więk sza prze pu szczal ność
dla aler ge nów po kar mo wych[1].

W le cze niu mu si my uwzglę dnić wszy st kie
te aspek ty, a więc za rów no dbać o pra wi dło -
we dzia ła nie ba rie ry na skór ko wej, jak i sta rać
się wy e li mi no wać aler ge ny (je śli są przy czy ną
zmian skór nych) i le czyć cho ro bę aler gicz ną. 

Pie lę gna cja skóry, sto so wa nie emo lien -
tów, uni ka nie czyn ni ków nie spe cy ficz nie
draż nią cych, nad ka że nia bak te ryj ne, grzy bi -
cze i wi ru so we oraz ro la psy chi ki w na si la niu
zmian ato po wych na skórze to aspek ty nie -
zwy kle waż ne. Tyl ko wie lo kie run ko we
podej ście ma szan sę po wo dze nia w tym
trud nym do le cze nia scho rze niu.

Po niż szy ar ty kuł przy bli ży czy tel ni kom
ak tu al ne in for ma cje na te mat ro li aler gii
w po wsta wa niu cho ro by oraz prze ka że, ja -
kie ba da nia war to prze pro wa dzić u cho re go
w ce lu usta le nia ro li aler gii w po wsta wa niu
u nie go zmian skór nych.

Wia do mo bo wiem, że mi mo uży cia wy -
ra zu ato pia w na zwie scho rze nia, nie u wszy -
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st kich cho rych pro ces aler gicz ny ma istot ne
zna cze nie w po wsta wa niu zmian. Nie wszy -
scy cho rzy ma ją podwyż szo ny po ziom IgE
cał ko wi te go oraz spe cy ficz nej IgE, jed nak
więk szość ma do dat ni wy wiad ro dzin ny
w kie run ku cho rób ato po wych.

Aler gia po kar mo wa

Nadwraż li wość na aler ge ny po kar mo we
jest jed ną z cech pa to fi zjo lo gii AZS. Aler gia
po kar mo wa czę sto pro wo ku je ob ja wy ze
stro ny skóry. Do ob ja wów na tych mia sto -
wych za li cza się świąd skóry, ru mień, wy siew
bą bli po krzyw ko wych oraz obrzę ki skóry
i błon ślu zo wych. Czę sto do cho dzi do za o -
strze nia sta nu za pal ne go skóry. Po ja wia ją się
rów nież zmia ny o cha rak te rze wy pry sku.

Nadwraż li wość po kar mo wa de fi nio wa na
jest ja ko re ak cja spro wo ko wa na przez po -
karm spo ży ty w ilo ści to le ro wa nej przez
więk szość po pu la cji. Mo że mieć ona podło -
że aler gicz ne lub nie a ler gicz ne. Re ak cja aler -
gicz na na po kar my mo że być IgE-za leż na,
IgE-nie za leż na lub mie sza na.

Aler gen po kar mo wy mo że wy wo ły wać
ob ja wy kli nicz ne w jed nym z czte rech me -
cha ni zmów re ak cji im mu no lo gicz nej we dług
kla sy fi ka cji Gel la i Co omb sa, jed nak naj czę -
ściej wy róż nia się dwa z nich: typ 1 – na tych -
mia sto wy (IgE-za leż ny) oraz typ 4 – późny
(IgE-nie za leż ny), w którym re ak cja me dio wa -
na jest przez swo i ście uczu lo ne lim fo cy ty T.

Re ak cja IgE-za leż na da je ob ja wy szyb ko,
już po kil ku lub kil ku dzie się ciu mi nu tach, a po
6-8 go dzi nach po ja wia się fa za późna re ak cji
ty pu na tych mia sto we go.

Re ak cja IgE-nie za leż na da je ob ja wy późno,
pierw sze po ja wia ją się naj wcze śniej po 24 go -
dzi nach, ze szczy tem w 48-72 go dzi nie.

Dia gno sty ka aler gii po kar mo wej jest nie -
zwy kle trud na, w du żej mie rze z po wo du
ogra ni czo nych moż li wo ści dia gno stycz nych.
Jed nak iden ty fi ka cja po kar mów od po wie -
dzial nych za za o strze nie zmian jest bar dzo

waż na i po zwa la unik nąć czę sto nie po trzeb -
nych, bar dzo re stryk cyj nych diet.

Dia gno sty ka za czy na się od szcze góło wo
ze bra ne go wy wia du, w którym na le ży wziąć
pod uwa gę rów nież ro lę do dat ków do żyw -
no ści i obe cno ści amin bio gen nych w po ży -
wie niu. Sub stan cje te mo gą po wo do wać re -
ak cje pseu do a ler gicz ne. Ami ny bio gen ne wy -
stę pu ją w du żej ilo ści w cze ko la dzie, tru skaw -
kach, owo cach cy tru so wych, droż dżach, wi -
nie itp. Są to po kar my, po których czę sto ob -
ser wo wa ne jest po gor sze nie zmian skór nych.

Do dat ki do żyw no ści to po wszech nie
sto so wa ne kon ser wan ty, barw ni ki, a tak że
środ ki po pra wia ją ce smak, za pach i wy gląd
po kar mów. Mo gą one, ze wzglę du na podo -
bień stwo struk tu ry che micz nej do kwa su
ace ty lo sa li cy lo we go, zwięk szać ilość pro a ler -
gicz nie dzia ła ją cych leu ko trie nów. Wia do mo
rów nież, że prze ciw u tle nia cze sto so wa ne
w prze my śle spo żyw czym oraz barw ni ki
spo żyw cze mo gą wy wo ły wać bez po śre dnią
de gra nu la cję ma sto cy tów[5].

Po za dia gno sty ką aler go lo gicz ną war to
wpro wa dzić od po wie dnią die tę, mi ni ma li zu -
jąc ilość żyw no ści prze two rzo nej.

Aby po sta wić dia gno zę, na le ży wy ko nać
punk to we te sty skór ne ze stan da ry zo wa ny mi
wy cią ga mi aler ge no wy mi (skin prick te sts) lub
z na tyw ny mi, czy li świe ży mi, po kar ma mi
(prick-by-prick tests). Moż na rów nież ozna -
czyć swo i ste IgE skie ro wa ne prze ciw aler ge -
nom po kar mo wym[2]. Ostat nio do stęp na jest
tak że me to da ozna cza nia po szcze gól nych
epi to pów od po wie dzial nych za uczu le nie Im -
mu no CAP ISAC w su ro wi cy krwi. Ba da nie to
jest szcze gól nie przy dat ne przy uczu le niu na
wie le po kar mów oraz aler gii krzy żo wej[11].

Me to dy te wy ka zu ją je dy nie re ak cję IgE-
za leż ną, czy li na tych mia sto wą. 

Me to dą pro wa dzą cą do iden ty fi ka cji po -
kar mu od po wie dzial ne go za wy wo ły wa nie
ob ja wów aler gii ty pu 4, czy li opóźnio nej, są
na skór ko we te sty płat ko we z za sto so wa niem
świe żych po kar mów. Wy ko ny wa ne są jak
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kon tak to we te sty płat ko we, ale ba da na jest re -
ak cja na po kar my. Są to te sty nie wy stan da ry -
zo wa ne, dla te go nie przez wszy st kich po le ca -
ne, ale czę sto po ma ga ją w iden ty fi ka cji czyn ni -
ka wy wo łu ją ce go ato po we zmia ny skór ne[3, 7].

Te sty wy kry wa ją ce prze ciw cia ła kla sy
IgG nie znaj du ją za sto so wa nia w dia gno sty ce
aler gii, mo gą świad czyć o fi zjo lo gicz nej re ak -
cji na po karm, a cza sem na wet o na by wa niu
to le ran cji. Zgo dnie z za le ce nia mi EA A CI (Eu -
ro pej ska Aka de mia Aler go lo gii i Im mu no lo gii
Kli nicz nej) i Ame ry kań skie go To wa rzy stwa
Aler go lo gii, nie po win ny być sto so wa ne
w wy kry wa niu aler gii po kar mo wej[5].

Jed nak nadal naj waż niej szym ba da niem
w dia gno sty ce aler gii po kar mo wej, tzw. zło -
tym stan dar dem, po zo sta je podwój nie śle pa
próba kon tro lo wa na pla ce bo[2]. Wy ko na nie jej
mo że stwa rzać pro ble my. Przede wszy st kim,
mu si ona być wy ko na na w wa run kach szpi tal -
nych, a ob ser wa cja re ak cji trwa 3 dni. W tym
cza sie mo że dojść do sy tu a cji unie moż li wia ją -
cych wła ści wą in ter pre ta cję, np. in fek cji dróg
od de cho wych lub prze wo du po kar mo we go
(szcze gól nie w szpi ta lach dzie cię cych). Po za
tym, ma jąc na wzglę dzie nie zwy kle zło żo ną
etio pa to ge ne zę AZS, trud no cza sem zin ter -
pre to wać zwią zek przy czy no wo-skut ko wy
po mię dzy eks po zy cją na po karm a po gor sze -
niem sta nu skóry za kil ka dni. Sam stres zwią -
za ny z po by tem w szpi ta lu mo że być wy star -
cza ją cą przy czy ną za o strze nia zmian skór nych.

Naj czę ściej po wy ko na niu te stów i na
pod sta wie ze bra ne go wy wia du (bar dzo po -
moc ny jest dzien ni czek die te tycz ny) podej -
mu je się próbę le cze nia, czy li wpro wa dze nie
die ty eli mi na cyj nej. Po wpro wa dze niu die ty
ob ja wy aler gii po kar mo wej ustę pu ją w cią gu
kil ku dni, jed nak w przy pad ku AZS mo że nie
być to aż tak ewi dent ne, gdyż aler gia mo że
oka zać się tyl ko jed nym z czyn ni ków od po -
wie dzial nych za cho ro bę. Przy jed no cze śnie
pra wi dło wo pro wa dzo nym le cze niu prze -
ciw za pal nym, pie lę gna cji skóry i le cze niu
ewen tu al nych nad ka żeń, po pra wa jest wi -

docz na. Je śli nie ma efektów po 2 ty go dniach,
wpro wa dzić na le ży po now nie podej rza ny
pro dukt do die ty i je śli nie ma po gor sze nia,
za prze stać sto so wa nia die ty eli mi nu ją cej. Błę -
dem jest ko rzy sta nie prze wle kłe z bar dzo re -
stryk cyj nych diet „na wszel ki wy pa dek”, mi -
mo że nie przy no szą one po żą da ne go skut -
ku. Die ty ta kie mo gą być wręcz szko dli we,
szcze gól nie dla roz wi ja ją ce go się orga ni zmu.
Je śli jed nak die ta eli mi na cyj na jest ko niecz na,
na le ży za stą pić wy klu czo ny po karm in nym,
rów nie war to ścio wym. Cza sem przy uczu le -
niu na wie le po kar mów oka zu je się to trud ne
i ko niecz na jest opie ka die te ty ka. 

War to pa mię tać, że AZS u nie mow ląt
i naj młod szych dzie ci wią że się naj czę ściej
z uczu le niem na biał ka mle ka kro wie go i ja ja
ku rze go, u dzie ci star szych rów nież z uczu le -
niem na so ję, ry by, orze szki ziem ne, orze -
chy, psze ni cę. U do ro słych pod kre śla się
istot ną ro lę nadwraż li wo ści po kar mo wej na
mą kę pszen ną w AZS[1].

Zmia ny skór ne w ato po wym za pa le niu
skóry sko ja rzo ne z aler gią po kar mo wą spo -
ty ka się zde cy do wa nie czę ściej u dzie ci niż
u do ro słych. Aler ge ny po kar mo we od gry -
wa ją ro lę głów nie u nie mow ląt i dzie ci do 
5.-8. ro ku ży cia. Wy ni ki ba dań wska zu ją, że
im cięż szy jest prze bieg AZS, tym więk sze
praw do po do bień stwo udzia łu nadwraż li wo -
ści po kar mo wej w tym pro ce sie[4].

Aler gia spo wo do wa na przez aler ge ny
wziew ne

W roz wa ża niu przy czyn ato po we go za -
pa le nia skóry rza dziej bie rze się pod uwa gę
aler ge ny po wie trz no po chod ne, choć mo gą
one od gry wać za sa dni czą ro lę u nie których
pa cjen tów[6]. 

Zwy kle aler gia po kar mo wa wy stę pu je
głów nie we wcze snych la tach ży cia, po czym
co fa się (u dziec ka roz wi ja się to le ran cja),
ustę pu jąc miej sca roz wo jo wi uczu le nia na
aler ge ny po wie trz no po chod ne[5]. 
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Ma my tu do czy nie nia z cho ro bą ato po -
wą, a ato pia to we dług de fi ni cji uwa run ko -
wa na ge ne tycz nie i wy stę pu ją cą ro dzin nie
osob ni cza skłon ność do syn te zy prze ciw ciał
w kla sie IgE w od po wie dzi na pew ne, po -
wszech nie wy stę pu ją ce w śro do wi sku, an ty -
ge ny (aler ge ny)[10].

Zwią zek po mię dzy wy stę po wa niem
ob ja wów AZS a eks po zy cją na aler ge ny
po wie trz no po chod ne zo stał już do strze żo -
ny wie le lat te mu. W Pol sce ba da nia wska -
zu ją na wy so ki sto pień uczu le nia na ae ro a -
ler ge ny u osób z ato po wym za pa le niem
skóry[8]. 

Naj czę ściej zwią zek z AZS ma ją aler ge ny
roz to czy ku rzu do mo we go, na le żą one rów -
nież do naj le piej prze ba da nych. Głów nym
źródłem aler ge nów są od cho dy roz to czy,
a po nie waż pa ję cza ki te odży wia ją się na -
szym na skór kiem, spo tkać je moż na głów nie
w łóż kach, dy wa nach i wy kła dzi nach oraz
me blach ta pi ce ro wa nych[5]. Roz to cza są
rów nież źródłem pro te az, które mo gą po -
gar szać stan skóry zmie nio nej za pal nie, więc
ogra ni cze nie li czeb no ści roz to czy jest waż -
nym punk tem w le cze niu AZS.

Do zwięk sze nia ilo ści roz to czy pro wa dzi
rów nież po sia da nie zwie rząt do mo wych,
które sa me w so bie mo gą uczu lać (aler ge ny
na skór ka, śli ny i mo czu). 

Je śli do za o strzeń AZS do cho dzi wio sną
i la tem, mu si my wziąć pod uwa gę moż li wość
aler gii na pył ki ro ślin. 

Dia gno sty ka uczu le nia na aler ge ny po -
wie trz no po chod ne opie ra się głów nie na po -
szu ki wa niu spe cy ficz nych prze ciw ciał IgE
prze ciw aler ge nom. Słu żą te mu punk to we
te sty skór ne z wy stan da ry zo wa ny mi aler ge -
na mi (te sty prick) oraz ba da nia po zio mu prze -
ciw ciał IgE, spe cy ficz nych w su ro wi cy krwi.

Naj lep szym le cze niem by ło by wy e li mi -
no wa nie szko dli wych aler ge nów ze śro do -
wi ska cho re go, jest to jed nak nie moż li we.
Moż na je dy nie ogra ni czyć ich licz bę. W przy -
pad ku aler gii na pył ki umoż li wią to: uni ka nie

wy cho dze nia na ze wnątrz w okre sie naj -
więk sze go stę że nia pył ków, za my ka nie
okien, sto so wa nie fil trów prze ciw pył ko wych,
no sze nie od po wie dniej odzie ży i spłu ki wa nie
pył ków po po wro cie ze spa ce ru.

W przy pad ku aler gii na roz to cze spraw -
dzi się sto so wa nie po ście li ba rie ro wej, pra nie
po ście li w tem pe ra tu rze po wy żej 60 stop ni
(w której gi ną roz to cza), wie trze nie i utrzy -
my wa nie od po wie dniej wil got no ści w po -
mie szcze niach oraz czę ste od ku rza nie od ku -
rza czem z fil trem HE PA. 

W przy pad ku aler gii na zwie rzę ta na le ży
uni kać kon tak tu z ni mi.

Ist nie je jed nak rów nież moż li wość sku -
tecz ne go le cze nia cho ro by aler gicz nej wy wo -
ła nej ae ro a ler ge na mi swo i stą im mu no te ra pią.
Je szcze do nie daw na nie by ła to me to da po -
le ca na w AZS, szcze gól nie je śli prze bieg był
cięż ki. Oka za ło się jed nak, że jest to sku tecz -
na ku ra cja, bez piecz na rów nież w cięż kich
po sta ciach choroby. Wa run kiem nie zbęd nym
sku tecz no ści i bez pie czeń stwa jest pra wi dło -
we za kwa li fi ko wa nie pa cjen ta do od czu la nia.
Ko niecz ne jest udo wo dnie nie IgE-za leż nej
re ak cji, po twier dze nie związ ku przy czy no -
wo-skut ko we go z wy stę po wa niem zmian
skór nych oraz roz wa że nie, czy nie ma prze -
ciw ska zań do im mu no te ra pii (cho ro by no -
wo two ro we i au to im mu no lo gicz ne, za bu -
rze nia od por no ści, cięż ka nie kon tro lo wa na
ast ma, za o strze nia cho rób prze wle kłych, nie -
które le ki, wiek po ni żej 5 lat)[5].

W ba da niach epi de mio lo gicz nych wy ka -
za no, że szcze gól nie czę sto cho ro by aler gicz -
ne do ty czą mie szkań ców wiel kich miast
w kra jach wy so ko roz wi nię tych. Tam też naj -
czę ściej ma my do czy nie nia z ato po wym za -
pa le niem skóry. Wy ni ka to w du żym stop niu
z za nie czy szcze nia po wie trza (spa li ny z ko mi -
nów i sa mo cho dów, pe sty cy dy i in ne środ ki
che micz ne). W po mie szcze niach za mknię -
tych – dym z pa pie ro sów, środ ki hi gie ny oso -
bi stej, ko sme ty ki, kle je i far by, słu żą ce do pro -
duk cji me bli oraz wie le in nych. Bio rąc pod
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uwa gę szczel ność na szych do mów, da je to
na praw dę du że stę że nia sub stan cji, bę dą cych
ko fak to rem re ak cji aler gicz nych. Szcze gól nie
sil nym czyn ni kiem, wy zwa la ją cym skór ne
zmia ny aler gicz ne, jest dym pa pie ro so wy, co
jest pod kre śla ne w nie mal każ dej pra cy na u -
ko wej zaj mu ją cej się tym pro ble mem[9].

Aler gia kon tak to wa a AZS

Aler gia kon tak to wa to nadwraż li wość ty -
pu opóźnio ne go (typ 4 we dług Gel la i Co -
omb sa), która mo że pro wa dzić do roz wo ju
aler gicz ne go kon tak to we go za pa le nia skóry.

Do nie daw na uwa ża no, że te dwie cho -
ro by (wy prysk kon tak to wy i ato po wy), ze
wzglę du na odmien ność zja wisk im mu no lo -
gicz nych, wy klu cza ją się wza je mnie. 

Kli nicz nie jed nak są cza sem trud ne do
roz róż nie nia.

De fi ni cja wy pry sku ato po we go, ja ko
cho ro by wy łącz nie ato po wej, jest błęd na.
Ato pia to osob ni cza ten den cja do pro duk cji
IgE w od po wie dzi na aler ge ny śro do wi sko -
we, a wy prysk ato po wy jest he te ro gen ną
gru pą jed no stek o podob nym obra zie kli -
nicz nym, nie za wsze zwią za nym ze zwięk -

szo ną pro duk cją IgE. Wie lu cho rych na AZS
nie wy ka zu je cech ato pii. 

Wy ni ki naj now szych ba dań kli nicz nych
wy ka zu ją, że aler gia kon tak to wa jest bar dzo
czę sta u cho rych na AZS[5]. Wy ni ka to z fak -
tu, że skóra cho rych na AZS, po przez za bu -
rze nia w dzia ła niu ba rie ry na skór ko wej
i dys re gu la cji im mu no lo gicz nej, znacz nie
róż ni się od skóry zdro wej, co czy ni ją po -
dat ną na aler gi za cję[10].

Ro dzaj i czę sto tli wość wy stę po wa nia
nadwraż li wo ści kon tak to wej za le ży głów nie
od roz po wszech nie nia aler ge nów w śro do -
wi sku cho re go.

Naj czę st szy mi przy czy na mi aler gicz ne go
wy pry sku kon tak to we go są me ta le i skła dni ki
ko sme ty ków. Na pierw sze miej sce wy su wa
się ni kiel, który uczu la za rów no cho rych na
AZS, jak i oso by bez cech ato pii. Bar dziej
pre dy spo no wa ne są oso by z AZS, które na -
le ży po in for mo wać o ko niecz no ści pro fi lak -
ty ki (np. re zy gna cję z prze kłu wa nia uszu).

Dru gim me ta lem, sta no wią cym czę stą
przy czy nę aler gii kon tak to wej, jest chrom
w po sta ci dwu chro mia nu po ta su. Ko lej ny -
mi czyn ni ka mi – sub stan cje za pa cho we,
wy stę pu ją ce w ko sme ty kach i środ kach hi -
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gie ny oso bi stej. W ko sme ty kach obe cna
by wa też la no li na – czę sty aler gen kon tak -
to wy oraz kon ser wan ty.

Dla cho rych na AZS ma to szcze gól ne
zna cze nie, gdyż za le ca ne jest u nich sto so wa -
nie emo lien tów, po pra wia ją cych ba rie rę na -
skór ko wą, a środ ki te za wie ra ją sub stan cje,
które mo gą aler gi zo wać. Rów nież miej sco -
wo dzia ła ją ce kor ty ko ste ry dy, sze ro ko sto so -
wa ne w le cze niu ato po we go za pa le nia skóry,
mo gą być przy czy ną aler gii kon tak to wej[5].

O tym wszy st kim na le ży pa mię tać
w trak cie dia gno sty ki wy pry sku.

Zło tym stan dar dem w dia gno sty ce aler -
gii kon tak to wej są na skór ko we te sty płat ko -
we. Do stęp ne są ze sta wy stan dar do we,
które u nie których pa cjen tów na le ży roz sze -
rzyć o skła dni ki emo lien tów, miej sco we
kor ty ko ste ry dy i in ne sub stan cje, z który mi
cho ry ma do czy nie nia, a sta no wią po ten -
cjal ną przy czy nę wy pry sku.

Na skór ko we te sty płat ko we na le ży wy -
ko nać u każ de go cho re go na ato po we za pa -
le nie skóry, u które go zmia ny za pal ne po ja -
wia ją się w miej scach nie ty po wych (szcze -
gól nie wy prysk dło ni oraz w miej scach kon -
tak tu z po ten cjal ny mi aler ge na mi, np. bi żu te -
rią), rów nież u pa cjen tów, u których ma ści

lecz ni cze wy da ją się po gar szać prze bieg cho -
ro by oraz u osób za wo do wo sty ka ją cych się
z po ten cjal ny mi aler ge na mi.

Pa cjen tów z AZS, ja ko szcze gól nie na ra -
żo nych na roz wój aler gii kon tak to wej, na le ży
po in for mo wać o moż li wo ści roz wo ju wy -
pry sku kon tak to we go, co do ty czy szcze gól -
nie mło dych lu dzi. Waż ne, by po móc im
w wy bo rze za wo du, w którym nie bę dzie
na ra że nia na szcze gól nie uczu la ją ce hap te ny.
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