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0. INTRODUCCIÓ 

En aquest treball de recerca intentaré investigar els diferents tipus d'al·lèrgens 

que es poden trobar a Sant Just Desvern. Això és degut al fet que en la meva opinió 

les al·lèrgies es un problema que pateix molta gent i m'agradaria saber molt més sobre 

aquest tema. A més, el fet de que molta gent que m'envolta pateix aquest greu 

problema m'ha empentat a prendre la decisió de fer el meu treball de recerca. 

Un altre dels motius de l'elecció d'aquest tema ha estat la importància 

econòmica que tenen les al·lèrgies, ja que, en els diferents països el preu dels 

antihistamínics contra les diferents al·lèrgies varia molt i és molt diferent la importància 

social en els diferents països, donat que per exemple als Estats Units, fàrmacs que a 

Espanya costen entre 5-20€, allà en costen més de 100$. 

En aquest treball els meus objectius principals són saber: 

1. Com afecten a l'organisme aquests al·lèrgens?  

2. Quins són els al·lèrgens principals que afecten a la població de Sant Just 

Desvern i com evolucionen en el temps? 

3. Hi ha relació entre els al·lèrgens presents a la població de Sant Just i els 

símptomes d’al·lèrgia? 

4. El coneixement que tenen els alumnes de l’INS Sant Just sobre l’al·lèrgia 

correspon amb el que tenen en realitat? 

5. Les al·lèrgies es donen en alguna època en concret amb més intensitat? 

6. Quins són els principals símptomes al·lèrgics? 

7. La quantitat d'al·lergen, intensifica els símptomes al·lèrgics? 

8. En els últims anys, ha augmentat de manera exacerbada el nombre 

d'al·lèrgics? 

9. L’al·lèrgia és hereditària? 

10. L'al·lèrgia és curable o crònica? 
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Les hipòtesis que he realitzat sobre els objectiu són: 

1. Potser l'al·lergen una vegada dins de l'organisme provoca una reacció que fa 

que provoqui malalties com asma, urticàries, inflamacions... 

2. Malgrat la gran diversitat d'al·lèrgens a Sant Just, segurament els que 

afecten de manera més forta són els àcars i el gluten. 

3. Crec que els al·lèrgens produeixen diferents símptomes i per tant si a Sant 

Just predominen els àcars i el gluten, els símptomes més característics a Sant Just 

són problemes respiratoris i digestius. 

4. Potser el coneixement que tenen en realitat els alumnes de l'INS no es 

correspon amb la realitat. 

5. Probablement les al·lèrgies s'intensifiquin en primavera. 

6. Els principals símptomes al·lèrgics poden ser problemes respiratoris i 

digestius. 

7. Potser la quantitat d'al·lergen intensifica els símptomes. 

8. Segurament en els últims anys ha augmentat molt el nombre d'al·lèrgics. 

9. Probablement les al·lèrgies no són heretables de pares a fills. 

10. En la meva opinió en els últims anys ha augmentat molt el nombre de 

persones al·lèrgiques. 

11. Segurament les al·lèrgies siguin cròniques i no es puguin curar. 

D'aquesta manera, mitjançant una recerca intensiva, unes pràctiques, 

enquestes i estadístiques pretenc endevinar si les meves hipòtesis són correctes o no i 

en aquests cas quina és la resposta correcte als meus interrogants. 
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1. LES AL·LÈRGIES 

Una al·lèrgia és una hipersensibilitat* caracteritzada per una resposta 

immunològica molt més gran de l’habitual cap a unes substàncies no perilloses 

anomenades al·lèrgens. Aquesta hipersensibilitat es caracteritza per tindre uns 

símptomes característics i gran quantitat d’immunoglobulines* de tipus E (IgE). Així, la 

exposició a aquest al·lergen farà que l’individu produeixi histamina, la substància que 

produirà els símptomes. Aquests al·lèrgens poden ser normalment: pol·len, àcars, 

algun menjar específic...  

1.1. Classificació de les al·lèrgies 

La classificació de les al·lèrgies és molt complexa i per això es classifiquen de 

diferents formes: segons el mecanisme immunològic*, l’òrgan afectat... 

1.1.1. Segons el sistema immune 

A continuació, s’exposaran els diferents tipus d’al·lèrgia depenent del tipus de 

sistema immune que es posseeix: 

A. Tipus I o immediata. 

Corresponen a les reaccions al·lèrgiques més freqüents a la població i que tots 

coneixem: al·lèrgia als àcars, pol·len, al·lèrgia a menjars, medicaments o insectes, etc, 

que produeixen asma, rinitis al·lèrgica, etc. Aquestes són les al·lèrgies produïdes per 

IgE en què els símptomes es produeixen de forma immediata (habitualment en menys 

de 30 minuts) després del contacte amb l’al·lergen. La forma més greu d’aquestes 

reaccions és l’anafilaxi que es pot manifestar com a urticària, inflamació de diferents 

parts del cos, asma bronquial, baixada de la tensió i pot arribar a causar la mort. 

B. Tipus II o citotòxiques 

Són poc freqüents i es produeixen habitualment per reaccions al·lèrgiques a 

fàrmacs que originen la destrucció dels glòbuls vermells, blancs o plaquetes. 

C. Tipus III 

Són molt infreqüents i solen produir alteracions renals com a conseqüència de 

l’administració de medicaments que causen l’activació del complement*. 
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D. Tipus IV o cel·lulars 

Hi són produïdes per limfòcits T i a diferència de les de tipus I poden trigar 

hores o dies a formar-se desprès del contacte amb l’antigen. Les reaccions més 

freqüents són l’èczema o l’al·lèrgia a diferent metalls que contenen les joies (níquel) o 

als colorants del cabell. 

1.1.2. Segons l’òrgan afectat 

Depenent de l’òrgan al que l’al·lèrgia afecta, podem distingir diversos tipus: 

 Cutanis: Es donen a la pell i poden causar picors, urticàries edemes o 

inflamacions... 

 Pulmonars: Es donen als pulmons i la majoria de vegades solen causar asma. 

 Oculars: L’al·lèrgia està a l’ull i es sol produir conjuntivitis. 

 Otorrinolaringològics: Es produeix normalment al nas donant lloc a rinitis. 

 Digestius: Es produeixen al sistema digestiu i produeix mal de panxa, vòmits, 

nàusees, diarrees ... 

 Hematològics: Es produeix a la sang i pot causar la majoria de les vegades 

anèmia. 

1.1.3. Segons la via per la que s’introdueix 

A. Respiratòria 

Els al·lèrgens que causen més freqüentment les al·lèrgies respiratòries són els 

pòl·lens, als àcars, els pèls dels animals i els fongs aerògens*. 

 Pol·len 

Els pòl·lens constitueixen el vehicle del gàmeta masculí de les plantes que 

necessita ser transportat fins al gàmeta femení per fecundar-lo. Així les plantes 

utilitzen diferents estratègies per aconseguir fer aquest transport i així perpetuar 

l’espècie, però en general, existeixen diversos tipus, dels què, els més importants són: 

 Entomòfiles: es reprodueixen mitjançant els insectes que actuen com a 

transportistes. Així aquestes plantes solen tenir flors de colors vius i vistosos per 

atraure insectes i el seu pol·len sol enganxar-se als insectes per anar cap a una altre 

flor. D’aquesta manera una vegada l’insecte ha arribat a una altra planta, el pol·len cau 

i fecunda l’altra flor amb el que donarà lloc a un fruit que posteriorment podrà donar 

lloc a una nova planta. 
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 Anemòfiles: es fecunden per mitjà del vent. Aquestes plantes no 

necessiten tenir flors vistoses ja que no han d’atreure als insectes perquè utilitzen el 

vent com a mitjà de transport del pol·len d’una flor a una altre. Així el pol·len 

d’aquestes plantes es caracteritza per ser molt petit i lleuger i així desprendre’s de la 

planta amb facilitat i poder estar a l’aire molt de temps sense caure. 

D’aquesta manera amb un punt de vista al·lergològic, les plantes més perilloses 

són les anemòfiles, ja que són les que alliberen el seu pol·len a l’aire i poden causar 

al·lèrgies. En canvi, les entomològiques, donat que utilitzen els insectes, el seu pol·len 

no hi és habitualment en contacte amb les persones per la qual cosa no causa cap 

tipus d’al·lèrgia. 

 Gra de pol·len 

Els grans de pol·len són estructures microscòpiques d’entre 10-60 µm de 

diàmetre. A més tenen una forma esfèrica en la qual en l’interior es troba el material 

genètic que s’utilitzarà per fer la reproducció. Tot i això, aquests grans estan recoberts 

per dues capes protectores anomenades exina*, la més exterior i intina, la més interior. 

Tot i això, aquestes capes contenen porus o colps (solcs allargats) per els quals podrà 

passar el material genètic. 

D’aquesta manera es poden fer divisions depenent del nombre de porus o 

colps que contingui el gra de pol·len. Però la forma més habitual que s’utilitza per 

diferenciar els pòl·lens es la textura i la mida. 

o Textura 

La textura dels pòl·lens ve donada per el relleu superficial de l’exina, ja que 

cada tipus de pol·len té diversos tipus de superfície. Així trobem superfícies: 

Especulades, Reticulades, Granulades, Berrugoses, etc. 

o Mida 

Depenent de la mida del pol·len es poden diferenciar en : 

 Molt petits     <10 µm de diàmetre  

 Petits      10-25  µm de diàmetre 

 Mitjans     25-50 µm de diàmetre 

 Grans     50-100 µm de diàmetre 

 Molt grans     100-200 µm de diàmetre 

 Gegants     >200 µm de diàmetre 
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 Recol·lecció del pol·len 

Per saber la concentració del pol·len que hi ha en un lloc concret i així poder fer 

prediccions sobre el que es creu que hi haurà dins d’uns dies perquè la gent al·lèrgica 

sàpiga si pot anar tranquil·la o amb precaució, s’ha de recollir el pol·len d’aquell lloc. 

Això es fa mitjançant un aparell, anomenat mostrejador COUR (figura 1.1) que capta el 

pol·len per un petit filtre que s’orienta de manera automàtica cap al vent mitjançant un 

penell. Així una vegada han estat aspirats per el filtre, els grans de pol·len s’enganxen 

en una cinta impregnada amb vaselina. Aquestes cintes van rotant i al cap d’una 

setmana es recullen i es tallen en trossos que corresponen a cada dia de la setmana. 

Després es tenyeix aquesta cinta amb un colorant i es fa el recompte de grans de 

pol·len que hi ha per metre cúbic d’aire. 

 
Figura 1.1 Mostrejador COUR. Font: 

http://lap.uab.cat/aerobiologia/general/pdf/alt
res/Tecnica_captar_identificar_polenes.pdf 

El número de grans de pol·len per m3 d’aire atmosfèric es pot conèixer a partir 

de la captació de pol·len de diferents estacions situades en diferents ciutats d’un 

territori. A més, en funció de les previsions meteorològiques per els dies següents, es 

poden fer prediccions sobre les quantitats de pol·len que poden aparèixer en l’aire en 

els dies següents. Aquesta informació és molt important per els pacients al·lèrgics a 

pòl·lens donat que poden ajustar el tractament pautat per el seu metge en funció de 

les previsions de pol·len, evitar la seva estància en llocs on pot exposar-se a majors 

concentracions d’aquests pòl·lens, etc. A Catalunya existeix una xarxa d’estacions 

captadores de pol·len que informa durant tot l’any de la quantitat dels diferents tipus de 

pol·len que hi ha a les diferents comarques. 

http://lap.uab.cat/aerobiologia/general/pdf/altres/Tecnica_captar_identificar_polenes.pdf
http://lap.uab.cat/aerobiologia/general/pdf/altres/Tecnica_captar_identificar_polenes.pdf
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 Tipus de pol·len 

Alguns tipus de pol·len que ens podem trobar, depenent de la planta del que 

procedeix, són: Gramínies, Urticàries, Compostos, Plantaginàcies, Euforbiàcies, 

Oleàcies, Betulàcies, Platanàcies (figura 1.2), Fagàcies i Quenopodiàcies 

amarantàcies. 

Figura 1.2 Arbre responsable del pol·len del 
plàtan. Font: 
http://lap.uab.cat/plantes/img_plantes/grans/Platan
_%28sencera%29.jpg 

Tot i això, a Catalunya els 4 pòl·lens responsables principalment de causar 

al·lèrgies són: 

 Gramínies (Lolium perenne, Dactylis glomerata, etc). Aquest pol·len és 

el principal responsable de les al·lèrgies als pòl·lens donat que és el més habitual que 

podem trobar en el nostre entorn: camps, praderes, etc. El període de la seva 

pol·linització és maig - juny. 

 Plàtan d’ombra (Platanus acerifolia). Aquest és un arbre ornamental que 

es pot trobar als carrers de moltes ciutats com per exemple a Barcelona i a Sant Just 

Desvern en menor quantitat. Pol·linitza als mesos de febrer i abril. 

 Parietària (Parietaria judaica). És una planta semblant a l’ortiga que 

creix espontàniament a llocs rocosos amb parets naturals o artificials. Pol·linitza del 

març fins a l’octubre. 

 Olivera (Olea europea) és un pol·len típic del sud d’Europa que prové 

tant del cultiu d’oliveres com a d’oliveres plantades ornamentalment. El seu període de 

pol·linització és d’abril al juny. 

Tot i això, l’al·lèrgia al pol·len no és més freqüent al camp que a la ciutat 

malgrat la major exposició al pol·len. El fet que els habitants de la ciutat siguin més 

al·lèrgics al pol·len es deu principalment a la contaminació atmosfèrica, especialment 

la produïda per les partícules que produeixen els vehicles dièsel. 

http://lap.uab.cat/plantes/img_plantes/grans/Platan_%28sencera%29.jpg
http://lap.uab.cat/plantes/img_plantes/grans/Platan_%28sencera%29.jpg
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Això es així perquè es combinen amb el pol·len i fan que les seves proteïnes es 

converteixen en d’altres amb diferent estructura i amb un potencial al·lèrgic més 

elevat, que produeixen que les persones que les respirin siguin al·lèrgics més 

fàcilment. Això s’ha detectat al Japó, lloc on l’al·lèrgia al porc es dóna amb més 

freqüència a les persones que viuen a prop de les autopistes (Diaz-Sánchez, D. et al, 

1987). 

D’aquesta manera els consells bàsics per evitar complicacions per a una 

persona al·lèrgica al pol·len són: 

1. Evitar en el possible l’exposició a pol·len 

Inclou evitar, en els dies més assolellats, les excursions, feines de jardineria, 

sortides, etc. 

2. Limitar l’exercici físic a l’aire lliure als dies assolellats 

Així l’exercici físic a l’aire lliure s’hauria de evitar - limitar els dies amb forts 

vents o molt assolellat. 

3. Cotxe i vehicles de superfície 

Convé viatjar al cotxe amb les finestres pujades i no desplaçar-se en moto 

sense un casc integral. 

4. Precaucions a l’habitació  

És important mantenir les finestres tancades durant la nit; no utilitzar 

ventiladors i fer una neteja en profunditat mínim un cop a la setmana. 

5. Estiu i temps lliure 

Alhora de fer viatges de turisme s’ha de tenir en compte la pol·linització del lloc 

on viatges per tal de no trobar dificultats. 

6. Informació 

Informar-se setmanalment de les quantitats de pol·len del lloc on vius per saber 

si pots sortir més o menys al carrer. 

7. Davant d’una crisis al·lèrgica 

S’ha de mantenir la calma, respirar amb normalitat i fer ús de la medicació 

receptada per el metge. A més anar a l’hospital més proper per evitar la mort. 
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 Àcars de la pols domèstica (Dermatophaloides pteronyssinus i 

Dermatophaloides farinae) 

Aquesta és la segona causa més abundant de les al·lèrgies respiratòries. 

Aquests àcars necessiten de climes càlids amb humitats altes per poder desenvolupar-

se. Aquestes condicions es donen principalment en llocs marítims com per exemple a 

Catalunya on hi ha una gran quantitat d’aquests en comparació amb altres comunitats 

o països. Els àcars domèstics són uns insectes d’una mida d’entre 0,5 i 0,2 mm que 

tenen una alimentació bàsicament d’escates o pell que cau del cos de la persona. És 

per aquesta raó que la seva presència és molt més elevada als matalassos i als 

coixins, llocs on la persona passa la major part del temps i on s’acumulen la major part 

d’aquestes escates. Així al nostre entorn n’hi ha entre 10.000 i 1.000.000 d’àcars per 

matalàs i coixí sobre els que dormim totes les nits. 

Les persones al·lèrgiques als àcars, a diferència de les persones al·lèrgiques al 

pol·len, tenen símptomes al·lèrgics durant tot l’any ja que els àcars es troben presents 

de forma continuada als nostres domicilis. 

Els àcars s’alimenten de la pell que es cau de la persona que viu al domicili i 

l’aigua, l’obtenen a partir de la humitat de l’ambient. Així en zones costaneres com és 

Catalunya, es donen les condicions més favorables per l’existència d’aquests 

organismes. Per tant, el nivell d’àcars per domicili a Catalunya és d’un nivell mitja - alt, 

nivell que és suficientment alt per produir una al·lèrgia als àcars. 

Així, anar a una casa que ha estat tancada per un temps a una zona costanera, 

provoca un empitjorament de l’asma. A més hi ha altres factors com l’existència de 

pelutxos, llibres, catifes, mantes... empitjoren l’asma també. Per això es recomana 

seguir les recomanacions següents: 

1. Dormitori del pacient 

Convé que el pacient tingui un dormitori ben ventilat cap a l’exterior i sense 

taques d’humitat. No ha de tenir catifes ni cortines pesants. És preferible tenir sòls de 

fusta o ceràmica, mobles de fusta o metall i les cortines s’han de poder rentar. 

Durant la neteja de l’habitació, el pacient no ha d’estar-hi i s’ha d’utilitzar a diari 

aspiradores amb filtre HEPA. Aquests filtres són de gran qualitat perquè el diàmetre de 

les seves fibres que capten la pols, és molt petit. D’aquesta manera aconseguim fer 

una neteja molt més bona que amb altres filtres. A més, un o dos cops per setmana 

s’ha de netejar amb un pany humit. 
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També, és de molta utilitat utilitzar un deshumificador per mantenir la 

temperatura de l’habitació per sota dels 20ºC amb una humitat per sota del 50%. 

2. Resta de la casa 

 No fumar 

 Evitar animals domèstics amb pèl 

 Evitar irritants químics i tota classe de sprays 

 Limitar el nombre de catifes 

 El pacient no ha de ser-hi present en cas d’obres, mudances ... 

3. Segon habitatge 

Convé ventilar l’habitatge abans d’entrar en cas de que no hagi estat cap 

persona vivint allà durant un temps. No s’han d’utilitzar boles de naftalina per 

emmagatzemar roba. 

 Pèl d’animal 

Aquesta és la tercera causa més freqüent d’al·lèrgies respiratòries però en 

realitat aquesta al·lèrgia no es deu als pèls dels animals sinó a diverses proteïnes 

secretades per unes glàndules sebàcies que hi són a la seva pell, a més, també pot 

ser deguda a la saliva o orina d’aquests. Els animals que més al·lèrgia donen són els 

gossos i els gats, a més, hi ha altres animals com els hàmsters, cobais, etc que donen 

al·lèrgia amb menys freqüència donada la seva menor presència als domicilis. 

En algunes ocasions es pot observar al·lèrgies de tipus ocupacional. Per 

exemple és relativament freqüent trobar al·lèrgies a vaques o cavalls entre els 

veterinaris, donat el seu repetit contacte amb aquests animals. A més, en el món de la 

investigació és freqüent trobar al·lèrgies a rates que s’utilitzen a l’hora de fer diversos 

experiments. 

Com s’ha comentat anteriorment, el gat és l’animal que més freqüentment 

produeix aquesta al·lèrgia, i darrere d’aquest, hi és el gos, el cavall, el hàmster o 

cobais.... Això està motivat perquè la substància que produeix l’al·lèrgia al gat és molt 

més alta que la de qualsevol altre animal. 

El tractament més habitual en aquests casos és l’expulsió de l’animal domèstic 

del domicili on es troba, però malgrat això, en el cas del gat, la substància que 

produeix al·lèrgia, persisteix durant un mínim d’uns 6 mesos, és per això que la sortida 

de l’animal no provoca una millora immediata. 
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 Fongs Aerògens 

La última causa important d’al·lèrgia respiratòria són els fongs aerògens que hi 

són presents a l’atmosfera. A Catalunya el fong aerogen més freqüent és l’Alternaria 

tenuis que sol aparèixer entre els mesos de primavera i tardor. 

Les persones al·lèrgiques a aquests fongs pateixen una reacció al·lèrgica més 

forta en els moments de tempestes on les condicions de temperatura i humitat 

afavoreixen la presència i la dispersió de les espores d’aquests fongs. 

Hi ha unes condicions ambientals que afavoreixen l’exposició als fongs com per 

exemple: 

- El temps humit afavoreix el creixement dels fongs. 

- El temps assolellat i amb vent afavoreix l’alliberació d’espores. 

- La presència de neu disminueix el creixement i l’alliberació de les 

espores. 

És per això que es recomana a les persones que pateixen aquesta al·lèrgia 

que: 

- No acumulin escombraries a l’interior. 

- No deixin aliments a l’aire lliure. 

- Redueixin les plantes que es tenen a l’interior. 

B. Aliments 

Dins dels aliments hi ha que fer una diferència entre dos grups d’edats als 

pacients al·lèrgics: nens i adults 

o Nens 

En els nens l’al·lèrgia a la llet i l’ou (especialment per sota dels 4 anys) són les 

més freqüents, seguides de l’al·lèrgia als peixos, fruits secs i fruites diverses. 

o Adults 

En els adults l’al·lèrgia més freqüent a Catalunya està produïda per l’al·lèrgia al 

préssec i a fruites rosàcies com la nectarina , la cirera, la pruna.... Després també hi ha 

al·lèrgies als peixos, a la fruita seca... 

 



Al·lèrgies 

-14- 
 

Els símptomes d’aquest tipus d’al·lèrgia poden ser molt variats. A les seves 

formes més lleus poden ser símptomes localitzats a la boca amb inflamacions, picor... 

fins a provocar símptomes molt més greus que afecten tot l’organisme com asma, 

pèrdua del coneixement, xocs anafilàctics... 

C. Picadures d’insecte 

Els insectes que causen aquest tipus d’al·lèrgia són en general els himenòpters 

on es troben les abelles i la família dels Vèspids on es troba la vespa. 

D’aquesta manera l’al·lèrgia es produïda pel verí que inoculen aquests insectes 

en el cos de la persona una vegada s’ha produït la picadura. Aquestes reaccions 

al·lèrgiques són molt conegudes i se sap que a l’antiguitat la mort del faraó Menes va 

ser produïda per la picadura d’una abella. 

D. Fàrmacs 

La família de les penicil·lines, que és un grup dins de la infinitat de fàrmacs i 

medicaments que existeixen, és la més abundant en el camp de les al·lèrgies. Així es 

calcula que un 1% de la població és al·lèrgica a aquests antibiòtics. Després de les 

penicil·lines també hi ha altres medicaments i fàrmacs que produeixen al·lèrgies com 

els antiinflamatoris. 

La manifestació d’aquest tipus d’al·lèrgia pot oscil·lar entre lleus picors o 

inflamacions fins a anafilaxis* i en alguns casos la mort del pacient. 

1.2. La reacció al·lèrgica 

Han d’haver 4 components principals perquè la reacció al·lèrgica immediata es 

doni: 

 Al·lergen: Substància que causa l’al·lèrgia. 

 Immunoglobulina E (IgE): Anticòs que produeix el sistema immune en resposta 

a l’al·lergen. 

 Mastòcits i basòfils: cèl·lules especials que es troben en la pell, mucoses (nas, 

ulls, intestins...) com els mastòcits o es poden trobar a la sang com és el cas 

dels basòfils. Els dos contenen histamina i altres mediadors. 

 Mediadors: entre altres histamina, prostaglandines, etc. Substàncies que durant 

el procés al·lèrgic s’alliberen produint els símptomes característics de 

l’al·lèrgia,... 
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1.2.1. Procés al·lèrgic 

Així el procés al·lèrgic es divideix en dues fases una vegada els 4 components 

es troben en un mateix individu: 

 1a Fase: en aquesta fase l’individu té una exposició amb l’al·lergen el 

que provoca que el sistema immune produeixi una gran quantitat d’IgE. Aquesta IgE, 

s’uneix a la superfície dels mastòcits i dels basòfils. Durant aquesta fase no hi ha 

símptomes al·lèrgics. 

 2a Fase: una vegada l’individu ha tingut una primera exposició amb 

l’al·lergen una segona exposició amb l’al·lergen farà que aquesta substància pugui 

unir-se a la IgE dels mastòcits i dels basòfils. Aquests reaccionaran produint 

l’alliberació de histamina i altres substàncies que provocaran els símptomes de 

l’al·lèrgia. A més, els limfòcits B provocaran major quantitat d’IgE amb el que en els 

següents contactes amb la substància, seran més greus.  

1.3. Símptomes de les al·lèrgies 

Totes les al·lèrgies tenen uns símptomes característics i després, depenent de 

quin tipus d’al·lèrgia sigui tenen uns altres símptomes particulars: 

Els símptomes característics de l’al·lèrgia són en general 5, però no tenen 

perquè donar-se tots ja que poden haver al·lèrgies més o menys fortes: 

 Irritació del nas i la gola 

És un dels primers símptomes que sofreix un al·lèrgic: excessiva secreció de 

mucositat nasal, esternuts, nas  taponat.... 

 Irritació dels ulls 

Un altre dels símptomes molt comuns a les al·lèrgies és la irritació dels ulls 

amb molt llagrimeig. 

 Irritació de la pell (figura 1.3) 

Moltes vegades l’al·lèrgia es manifesta mitjançant irritacions de la pell que 

provoca un picor insuportable per al que la pateix.  
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 Problemes respiratoris 

Problemes respiratoris és un dels símptomes més característics de les 

al·lèrgies. Així és també un dels més perillosos perquè pot arribar a causar la mort de 

l’al·lèrgic. 

 Problemes digestius 

Tenir problemes digestius és també un altre dels problemes més importants 

alhora de detectar una al·lèrgia. 

Figura 1.3 Pell irritada. Font: 
http://www.esmas.com/salud/enfermedades/cronicas/561148.html 

1.4. Diagnòstic 

El diagnòstic de les malalties al·lèrgiques es realitza, com es fa amb la resta de 

malalties, mitjançant una entrevista amb el pacient en la que es registren els diferents 

símptomes als que es refereix el pacient, l’època de l’any en què els presenta, intentar 

descobrir el possible factor que causa els símptomes, la durada i intensitat d’aquests, 

el període que ha passat entre el possible factor que va provocar els símptomes i l’inici 

dels símptomes, els factors que fan que empitjorin els símptomes o els millorin, etc. 

Una vegada s’ha realitzat la història clínica, el següent pas és fer les 

anomenades “proves d’al·lèrgia” de les que les més habituals són les proves cutànies 

com el “prick test”. Aquestes proves consisteixen en col·locar gotes amb extractes 

d’aquelles substàncies que es creguin que poden estar produint l’al·lèrgia sobre la pell. 

Després amb un petit punxó d’1 mm de diàmetre es penetra dins la pell, i la gota 

penetrarà també. 

http://www.esmas.com/salud/enfermedades/cronicas/561148.html
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Així dins la pell hi ha mastòcits amb IgE que en el cas de que el pacient sigui 

al·lèrgic produiran histamina el que provocarà els símptomes al·lèrgics, és a dir, es 

formarà una petita inflamació vermella en el lloc on s’ha dipositat la gota. 

Aquestes proves s’han de llegir al cap de 20 minuts de la seva realització i 

només es considerarà positiva en el cas de que la inflamació superi els 3 mm de 

diàmetre. Però aquesta prova no només ens permet saber a quines substàncies és 

al·lèrgic el pacient, sinó amb quina intensitat ho és, ja que, depenent de la grandària 

de la inflamació, el pacient serà més o menys al·lèrgic a aquesta substància. 

A més, en aquesta prova es realitzen dos controls, un de positiu i un de 

negatiu. El control positiu consisteix en introduir a la gota, grans quantitats de 

histamina que, al contactar amb la pell origina una petita inflamació a totes les 

persones. El fet que no aparegui cap tipus de inflamació pot ser degut a que aquesta 

persona ha consumit en els anteriors dies antihistamínics que anul·len els efectes de 

la histamina. Per això s’han d’esperar 3 o 4 dies a que desaparegui el seu efecte i així, 

aconseguir que el resultat de la prova sigui fiable, perquè sinó, podria donar-se el cas 

que, una persona al·lèrgica a una substància, no donés positiu per els antihistamínics. 

L’altre, és un control negatiu, és a dir, es posa sèrum a la pell. Això no hauria 

de produir cap reacció però, en el cas de que aparegués una inflamació, indicaria que 

aquesta persona té una pell anormalment reactiva, és a dir, té una malaltia 

anomenada dermografisme o capacitat d’escriure a la pell ja que qualsevol tipus de 

petit frec, produeix inflamacions. Per tant, com aquestes proves no són fiables, s’han 

de fer anàlisis de sang per veure la quantitat d’histamina que conté per saber si és o 

no és al·lèrgic. 

Tot i això hi ha altres tipus de proves més cares en què el pacient no té cap 

mena de risc, que consisteixen a extreure sang al pacient, i després posar aquesta 

sang en contacte amb les diferents substàncies. Així depenent de a quina substància 

sigui al·lèrgic el pacient es produiran un tipus determinat de IgE i després es pot veure 

quina substància és. L’inconvenient d’aquest tipus de proves és que consumeixen més 

temps, són més cares i no serveixen per totes les substàncies. 
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1.5. Malalties al·lèrgiques 

Les al·lèrgies poden anar associades a altres malalties, com: 

1.5.1. Asma bronquial 

L’asma bronquial és una malaltia caracteritzada per l’obstrucció reversible de 

les vies respiratòries. Això vol dir, que les persones asmàtiques alternen entre 

situacions amb dificultats respiratòries i situacions amb respiració normal. 

Els pacients descriuen símptomes de dificultat respiratòria i expliquen que 

sembla que tinguin un gran pes a sobre, especialment en el moment de l’expiració 

(moment en què s’expulsa l’aire). Aquesta dificultat s’anomena dispnea, però no és 

l’únic problema que tenen els asmàtics, ja que també solen tenir tos, expectoració de 

la mucositat i sorolls degut a l’estrenyiment de les vies respiratòries. A més en el 80% 

dels casos de persones asmàtiques també presenten símptomes nasals i/o oculars. 

L’asma està produït per l’entrada dels al·lèrgens en els bronquis mitjançant la 

inspiració. Aquests al·lèrgens poden ser molt variats: pol·len, àcars, pels d’animals, 

fongs..... Així la inspiració d’aquests al·lèrgens produeixen la reacció al·lèrgica, és a 

dir, la unió d’aquests al·lèrgens a la IgE, la qual s’unirà als mastòcits i produiran la 

histamina. Aquesta produirà els símptomes al·lèrgics. D’aquesta manera, els bronquis 

patiran diversos canvis: 

1. Contracció del múscul llis de la paret dels bronquis. Així es produirà una 

disminució del diàmetre dels bronquis. 

2. Inflamació o edema de la mucosa dels bronquis. 

3. Increment en la secreció de mucosa bronquial, que a més serà molt més 

densa i viscosa. 

Així totes aquestes circumstàncies produeixen que l’espai per a la circulació de 

l’aire a l’interior dels bronquis sigui molt menor. Això provoca que arribi molt menys 

aire als alvèols pulmonars, lloc on es fa l’intercanvi entre CO2 amb O2, que provocarà 

una necessitat de fer més esforç per vèncer la resistència del pas de l’aire. A més en 

casos extrems de falta d’oxigenació pot arribar a causar la mort de l’asmàtic/a. 
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A més, les persones asmàtiques noten una accentuació dels seus símptomes 

al·lèrgics en diferents situacions: 

 Durant un exercici físic que pot arribar a causar la impossibilitat de fer esforços 

físics com el fet de pujar unes petites escales. 

 L’exposició a substàncies o elements irritants per als bronquis com per exemple 

el fum de tabac, olors de gasolina, aire condicionat.... 

Per saber si una persona té asma, hi ha altres proves complementàries a les 

abans esmentades: 

 Espirometria 

És un estudi bàsic de les funcions pulmonars del pacient mitjançant un 

espiròmetre. D’aquesta manera es realitza una forta i intensa inspiració màxima, a la 

que s’agafa tot l’aire que es pugui. Després es realitza una expiració forçada a la que 

s’expulsa tot l’aire de la manera més ràpida possible sobre l’espiròmetre. 

 Proves cutànies 

Amb aquestes proves només es pot saber a quines substàncies és al·lèrgic el 

pacient. Tot i això, són imprescindibles donat la importància de conèixer l’al·lergen per 

poder prevenir i informar al pacient. 

A més, els metges poden sol·licitar la realització d’altres proves, en cas de que 

els símptomes siguin molt complexos, com a radiografies de tòrax, anàlisis de sang, 

realització de proves respiratòries més complexes.... 

A l’asma existeix una mesura fonamental per al seu tractament, intentar no 

apropar-se a la substància que produeix l’al·lèrgia. Això no és molt difícil en el cas 

d’una al·lèrgia a pèl d’animal, però en altres casos com l’al·lèrgia a pòl·lens o àcars, 

resulta més complexa i difícil, és per això que en aquests casos s’administren uns 

medicaments per poder controlar els símptomes. D’aquesta manera es diferencien dos 

tipus de tractament: 

 Tractament per a situacions de crisis 

Aquesta medicació també és coneguda com a medicació de rescat i consisteix 

habitualment en la inhalació de medicaments broncodilatadors. Aquests fàrmacs 

contenen un principi actiu molt ràpid que produeix un augment del diàmetre dels 

bronquis, el que produeix una millora en la respiració del pacient.  
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Aquests medicaments també s’utilitzen de forma prèvia a l’esport i l’exercici 

físic per prevenir que el bronqui es tanqui durant la realització d’aquest. 

Tot i això existeixen molts esportistes olímpics asmàtics que han aconseguit 

grans assoliments com per exemple Miguel Indurain ciclista espanyol que va ser cinc 

vegades campió del Tour de França, campió del món i va aconseguir medalla d'or als 

jocs olímpics. 

 Tractament de manteniment 

Donat que en la majoria d’ocasions les persones amb asma presenten 

símptomes de forma diària, és necessari prendre un tractament regular per aconseguir 

el control o la desaparició dels símptomes que permetran al pacient tenir una vida 

normal. D’aquesta manera n’hi ha dos tipus de tractaments: 

►Corticoides inhalats per via respiratòria. 

És el tractament més eficaç per el control de l’asma. Això ve donat perquè 

aconsegueix desinflamar la mucosa bronquial i disminuir els eosinòfils del bronqui. 

Això produirà una reducció dels símptomes. Tot i això té uns efectes secundaris, donat 

que en els nens produeix una reducció del creixement i en els adults pot produir una 

pèrdua òssia, és a dir, una osteoporosis. Aquests broncodilatadors se administren 

mitjançant uns inhaladors. Fins fa poc tots els inhaladors eren semblants al Ventolin®, 

és a dir, uns cartutxos que mitjançant un gas expulsaven el medicament al polsar-los. 

Però això tenia l’inconvenient que no és fàcil coordinar la respiració amb el moment de 

pressionar, a més, en els nens s’han d’utilitzar moltes vegades uns dispositius 

semblants a ampolles buides que permetien la seva correcta inhalació. És per això que 

en l’actualitat n’hi ha que porten la medicació en pols el que fa que la inhalació sigui 

més fàcil. 

►Antileucotriens 

Són medicaments que s’administren per via oral i bloquegen l’acció dels 

leucotriens, substàncies alliberades pels mastòcits i basòfils. Els seus efectes per el 

control de l’asma són menys intensos que els corticoides però no tenen uns efectes 

secundaris tan intensos ni importants com aquests. 
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Independentment d’aquests tractaments que intenten de controlar els 

símptomes existeix una altre forma de tractar l’asma bronquial. Aquesta forma 

s’anomena “immunoteràpia” i consisteix en diverses vacunes que contenen una 

quantitat determinada de l’al·lergen. D’aquesta manera aquesta quantitat anirà 

augmentant fins que el sistema immune del pacient s’acostuma a l’al·lergen malgrat 

que segueix mostrant símptomes però molt menys intensos. L’avantatge d’aquest 

tractament respecte als altres és que la seva duració després de la seva finalització és 

molt més llarga però el tractament és molt més llarg també. 

1.5.2. Rinitis al·lèrgica 

La rinitis al·lèrgica consisteix en la inflamació de la mucosa nasal. En realitat en 

la majoria dels casos, aquesta inflamació no està produïda per una reacció al·lèrgica ja 

que no és res més que una rinoconjuntivitis donat que els pacients presenten 

símptomes nasals i oculars. Els símptomes més freqüents són esternuts que 

apareixen de forma intermitent, mucositat líquida al nas, obstrucció i picor del nas, 

llagrimeig, inflamació de les parpelles…. 

És la malaltia al·lèrgica més freqüent que arriba a afectar a un 15-20% de la 

població i és el motiu més freqüent de la consulta a un metge per part dels pacients. 

Els al·lèrgens responsables són els mateixos que els de l’asma bronquial 

(pol·len, àcars, pèls d’animal, fongs...). D’aquesta manera el tractament que segueixen 

els pacients consisteix inicialment en evitar el contacte amb l’al·lergen, però sinó és 

possible, el tractament consisteix bàsicament en l’aplicació d’antihistamínics o 

corticoides per via nasal mitjançant nebulitzadors. També es pot utilitzar la 

immunoteràpia per tractar la rinitis. 

1.5.3. Dermatitis atòpica 

La dermatitis atòpica consisteix en una resposta inflamatòria de la pell, que sol 

manifestar-se a l’edat infantil. Malgrat que a vegades desapareix a la pubertat pot 

donar-se el cas de que sigui crònica i duri tota la vida. 

La dermatitis atòpica consta de diversos símptomes depenent de l’edat a la que 

es troba. Així durant l’edat infantil sol produir inflamacions a la cara però pot aparèixer 

per tot el cos. A mesura que el nen es fa gran, la dermatitis atòpica canvia de lloc i sol 

aparèixer als plecs dels colzes, genolls, coll.... A més la pell sembla engrossida pel 

gratat que fa la persona per reduir el picor insuportable que produeix aquesta malaltia. 
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El tractament de la dermatitis atòpica depèn de la intensitat d’aquesta, la 

constitució de la pell.... Així, normalment es recepten antihistamínics per reduir el picor 

i pomades amb corticoides o altres antiinflamatoris més potents. En els casos més 

greus, malgrat que no és gaire recomanable, es recepten corticosteroides de via oral, 

antibiòtics per reduir la infecció..... Una de les coses més importants del tractament de 

la dermatitis atòpica és la hidratació continua de la pell mitjançant pomades hidratants. 

En el cas de què el pacient tingués un atac greu hauria de ser hospitalitzat en 

una clínica dermatològica per al seu tractament. 
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2. MATERIAL I MÈTODES 

En aquest apartat explicaré els materials i els procediments que he fet servir 

per poder respondre els objectius que m’he plantejat a l’inici del treball. 

2.1. Seguiment de diferents pòl·lens a Sant Just Desvern 

En aquesta part del treball, s'ha investigat com evolucionen diferents grans de 

pol·len durant una part de l’any. Així aquest experiment consta d’una recollida 

setmanal de mostres del pol·len aeri i d'un anàlisi dels nivells setmanals de pol·len. 

a) Materials 

Els materials que vaig utilitzar durant aquesta pràctica són (taula 2.1 i figura 

2.1): 

Fungible Productes químics Mostra 

Portaobjectes 24x60 
Cobreobjectes 
Microscopi amb 600x 

Vaselina Filant 
Colorant Fucsina bàsica 

Mostra setmanal d’aire de 
la terrassa de casa  
Mostra setmanal d’aire de 
l’INS Sant Just  

Taula 2.1 Material utilitzat en l’anàlisi del pol·len. Font Pròpia 

 

 
Figura 2.1 Materials emprats a l’anàlisi dels pòl·lens. Font: PowerPoint de Jordina Belmonte. 
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b) Procediment de l’experiment 

En primer lloc, s’agafa el portaobjectes i es neteja bé, per evitar possibles 

taques o empremtes de dit. Un cop netejat i sec, es posa una fina capa de vaselina el 

més uniforme possible, sobre 4/5 del portaobjectes. D’aquesta manera quedava 1/5 

del portaobjectes per poder escriure el lloc i les dates durant les quals va estar exposat 

a l’aire (figura 2.2). Un cop posada aquesta capa de vaselina es posa el portaobjectes 

a una terrassa oberta, de manera que el pol·len pugui caure de la millor forma 

possible. 

Figura 2.2 Portaobjectes amb codi 

Font: PowerPoint de Jordina 
Belmonte. 

Així, es va repetir el procediment amb un altre portaobjectes que, en aquest 

cas, es va posar a l’ampit de la finestra del seminari de ciències de l’Institut de Sant 

Just Desvern. A més, es va enganxar el portaobjectes a un tros de zel, per evitar que 

caigués. 

Finalment, al cap de 7 dies, es va treure el portaobjectes i es va dipositar un de 

nou, de forma que cada portaobjectes contenia la mostra del pol·len que havia caigut 

per gravetat de 7 dies. El portaobjectes es va treure i es va guardar en unes capses de 

CD buides, de forma que no tenien contacte amb el pols i l’aire exterior i així no es 

contaminaven. Aquest procediment es va fer de divendres en divendres donat que és 

com ho fan a l’UAB (Universitat Autònoma de Barcelona). 

Es va començar divendres 13 de maig del 2011 i es va acabar de posar 

mostres el dia 20 d’agost del 2011. 

El primer portaobjectes que vaig posar a l’ampit de l’INS, malgrat haver-lo 

enganxat amb zel, va desaparèixer. La meva hipòtesi va ser que va caure per els forts 

vents que es van donar aquella setmana. A més el primer portaobjectes que es va 

posar a la terrassa oberta va desaparèixer també i el segon que es va posar, va 

aparèixer sota un maó, totalment fragmentat en petit trossos de cristall. Tot i això, es 

van reforçar les mesures de seguretat posant més zel i “capses sense sostre” (paquets 

de Donetes® de 8x4) (figura 2.3.) Per evitar més incidents. 
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Figura 2.3 Capses sense sostre. Font Pròpia 

Així un cop es va acabar d’agafar mostres es va començar a analitzar-les. Això 

es va fer mitjançant el colorant fucsina bàsica i un microscopi a 600 augments. Primer 

de tot es va escalfar uns segons el colorant per liquar-lo (figura 2.4) i després es va 

posar unes gotes al portaobjectes. Finalment, es va posar el cobreobjectes a sobre de 

manera que amb un punxó es pogués expandir el colorant per tot el portaobjectes 

(figura 2.5). 

  

Figura 2.4 Colorant escalfat. Font: 
de Jordina Belmonte 

Figura 2.5 Expansió del colorant.  
Font: PowerPoint de Jordina 
Belmonte 

Després es va deixar reposar 3-4 minuts la mostra per tal de que el colorant 

pogués fer efecte i els pòl·lens s’acolorissin d’un color vermellós, es posa la mostra al 

microscopi i es va observar la mostra a 600 augments. Per tal d’optimitzar els 

resultats, s’observen 4 ratlles a diferents altures tal i com es mostra a la figura 2.6. 

 
Figura 2.6 Observació gràfica de com s’han d’observar les mostres. Font: de Jordina Belmonte 
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Per tal d’identificar els pòl·lens de les diferents espècies de plantes es va fer un 

estudi per conèixer la seva forma, textura, polaritat... 

Un cop analitzades totes les mostres es va seguir un criteri per el qual es va 

classificar els resultats del nombre de pol·len de cada mostra en molt alt, alt, mitjà, 

baix i molt baix. Aquest criteri comparava la quantitat de pol·len de les meves mostres 

amb la quantitat de pol·len que es recull a l’UAB. Finalment es va fer uns gràfics de 

barres tant per a les mostres de la terrassa com per les de l’INS. 

2.2. Seguiment de l’estat de l’al·lèrgia en dues persones afectades 

En aquesta part del treball, es va fer un seguiment a dues persones 

al·lèrgiques de la mateixa família de Sant Just Desvern i dels seus símptomes a 

diferents pol·lens. D'aquesta manera, aquestes dues persones van valorar els ítems 

d’una enquesta setmanal amb la següent valoració: Molt Alt, Mitjà, Baix i Molt Baix 

(annex 8.1) i així va obtenir una idea aproximada de quin el grau dels símptomes per 

de l’al·lèrgia en aquella setmana. Les qüestions que havien de respondre eren quantes 

vegades va utilitzar un antihistamínic o broncodilatadors i quin nivell dels diferents 

símptomes tenia. 

Finalment, es van comparar el seus nivells d’al·lèrgia al llarg de les 10 

setmanes que es van passar les enquestes amb els nivells de pol·len per intentar 

relacionar a quin pol·len eren al·lèrgiques aquelles persones. 

2.3. Estudi sobre l’al·lèrgia a l’INS Sant Just Desvern 

En aquesta part del treball s'ha fet un estudi sobre els coneixements de les 

al·lèrgies, quantitat de persones al·lèrgiques,... a l’INS Sant Just Desvern. Així es va 

passar una enquesta (annex 8.2) amb diferents preguntes a un curs de cada nivell, 1r, 

2n, 3r i 4t d’ESO; 1r i 2n de Batxillerat, de forma que es va aconseguir una visió 

general de l'INS Sant Just Desvern. 

Una vegada passades les enquestes, es va fer un buidat (annex 8.2) de les 

dades obtingudes. A continuació es va fer una taula de contingència per les preguntes 

1-5, de forma que es pot veure de forma gràfica quin és el coneixement subjectiu i 

objectiu dels diferents cursos. A més, per les preguntes: Tens una al·lèrgia? i En quina 

època es dóna amb més intensitat? es va utilitzar l’estadístic 2. Aquest estadístic 

indica si la variabilitat de respostes es deu a l'atzar o hi ha algun tipus de factor extern 

que produeixi aquesta diversitat. 
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El càlcul de l’estadístic es fa aplicant la fórmula: 

 






n

i i

ii

i
esperats

esperatsobservats

1

2

2  

El resultat obtingut es compara amb unes taules (taula 8.7. de l’annex 8.4), si el 

valor és superior al de les taules vol dir que les diferències són significatives i per tant 

hi ha algun factor extern que influeix en la variable, si el valor és inferior al de les 

taules vol dir que les diferències no són significatives i per tant no hi ha cap factor 

extern que influeixi en la variable. 

Per estimar la proporció poblacional de persones al·lèrgiques a Sant Just 

Desvern a partir de la proporció de la mostra farem servir el càlcul de l’interval de 

confiança (IC(P)) amb un nivell de confiança del 95%. 

Z

M

W)-W(1

P-W
 on Z segueix una N(0,1) 

On les lletres signifiquen: 

W= Proporció mostral = 
mostra la de individusd'  totalnº

ticacaracterís la tenen que mostra la de individusd' ºn
 

P= Proporció poblacional = 
població mostra la de individusd' nº

ticacaracterís la amb  totaldel individusd' ºn
 

M= Nº total d’individus de la mostra M ha de ser ≥30 

Si aïllem la P, ens dóna: 

M

WW
ZWP

M

WW
ZW

)1()1(
975,0975,0





  

Per tant IC amb un grau de confiança del 95% és: 

IC0,95(P)= (
M

WW
ZW

)1(
975,0


 ,

M

WW
ZW

)1(
975,0


 ) 
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2.4. Entrevista a l’al·lergòleg Pedro Gamboa 

En aquesta part del treball, es va fer una entrevista al cap de l'ala 

d'al·lergologia de l'hospital de Basurto (País Basc). Així es va obtenir una opinió clara i 

professional del futur de les al·lèrgies i informació clau per la realització d'aquest 

treball. Es va escollir aquest professional perquè el coneixia i per tant es va poder fer 

l'entrevista i obtenir la informació necessària. L'entrevista es va fer al mateix hospital i 

així vaig tindre l'oportunitat de veure un despatx d'un al·lergòleg (annex 8.5). 

2.5. Entrevista al farmacèutic Joan Montanyes 

En aquesta part del treball es va fer una entrevista a un farmacèutic de Sant 

Joan Despí, per tal d'aconseguir informació sobre els principals medicaments per als 

al·lèrgics, els seus preus, quin percentatge d'aquests preus subvenciona la Seguretat 

Social... (annex 8.6) 

2.6. És hereditària l’al·lèrgia 

En aquesta part del treball, he fet un arbre genealògic d'una família al·lèrgica, 

per observar si el fet de tenir una al·lèrgia és hereditari o no. Així es va preguntar a 

una de les dues persones a les que es va fer el seguiment de la seva al·lèrgia, quins 

familiars eren al·lèrgics. La informació és va representar seguint la següent llegenda 

(figura 2.7): un quadrat vol dir home, un cercle vol dir dona i en cas de que estiguin 

pintats de negre vol dir que tenen al·lèrgia. 

Figura 2.7 Llegenda de l’un arbre genealògic sobre l’al·lèrgia Font Pròpia 
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A més de saber si és o no és hereditària. Si la resposta fos positiva s’estudiaria 

el patró d’herència de la malaltia: dominant o recessiva i lligada al sexe o autosòmica: 

-Herència lligada al sexe dominant: és un tipus d'herència que es caracteritza 

per tenir un al·lel dominant i a més aquest al·lel es troba en un cromosoma 

determinant del sexe, és a dir, al cromosoma X o Y 

- Herència lligada al sexe recessiva: és el tipus d’herència que l'al·lel que 

determina l'existència de la malaltia és recessiu, és a dir, no predomina sobre els altres 

i a més aquest al·lel es troba als cromosomes determinants del sexe, X o Y. 

-Herència autosòmica dominant: l'al·lel on es troba, és dominant, és a dir, 

predomina sobre els altres i a més no es troba en els cromosomes determinants del 

sexe, és a dir, es troba en els altres cromosomes. 

-Herència autosòmica recessiva: és el tipus d'herència que es caracteritza per 

tenir un al·lel recessiu, és a dir, no predomina sobre els altres i a més, no es troba en 

els cromosomes determinants del sexe. 
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3. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

A continuació s’exposarà els resultats que s’han obtingut en el treball de 

recerca. 

3.1. Seguiment de diferents pòl·lens a Sant Just Desvern 

Per poder fer l’anàlisi dels diferents pòl·lens que es poden trobar a Sant Just 

entre el 27 de Maig de 2011 primer es va fer un estudi dels pòl·lens més freqüents 

(taula 3.1.): 

  

a) Pinus Pi b) Parietaria Parietària 

 

 

c) Phoenix Palmera d) Poaceae Gramínies 

  

e) Plantago Plantatge f) Chenopodiaceae/Amaranthaceae 

 
 

g) Olea Olivera h) Quercus t. perennifoli alzina, garric 

Taula 3.1 Pòl·lens que es troben a Sant Just Desvern. Font: Power Point de Jordina Belmonte. 
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Però a més dels pòl·lens és molt habitual trobar fongs aerògens, tals com: 

  

i) Cladosporium j) Alternaria 

Taula 3.2 Fongs aerògens de Sant Just Desvern. Font: Power Point de Jordina Belmonte. 

A continuació es presenta gràficament el seguiment de l’estudi de l’evolució del 

pol·len a la terrassa d’una casa, a una finestra de l’INS Sant Just, llocs on es van fer 

l’anàlisi i els resultats dels nivells de pol·len obtinguts a Barcelona per la UAB. 

En el gràfic de la figura 3.1 es pot observar els diferents nivells de pol·len a la 

UAB, a l’Institut de Sant Just Desvern i a una terrassa d’una casa amplia entre el 27 de 

Maig i el 3 de Juny. 

 
Figura 3.1 Evolució dels nivells de pol·len a diferents llocs de Barcelona del 27 de Maig al 3 
de Juny. Font: Pròpia 

Es pot veure diferències significatives als nivells de pol·len de l’olivera donat 

que a l’UAB n’hi ha molt més, als nivells de pol·len de la Palmera perquè predominen a 

l’INS i a la terrassa i finalment el pol·len del plantatge on no n’hi ha gaire a la UAB i a 
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l’alternària on a la UAB en predomina. En canvi a la resta de pòl·lens els nivells són 

molt semblants. 

En el gràfic de la figura 3.2 s’observen els resultats dels nivells de pol·len del 3 

al 10 de juny. 

 
Figura 3.2 Evolució dels nivells de pol·len a diferents llocs de Barcelona del 3 de Juny al 10 de 
Juny. Font: Pròpia 

En els nivells de pol·len de la UAB respecte a la setmana anterior, no hi ha cap 

canvi significatiu, tot i això, hi ha una petita disminució en l’olivera i un augment en el 

pi. En canvi a la terrassa hi ha un gran augment en les gramínies, en les parietàries, 

en el pi i en l’alternària i una disminució en el plantatge. Per últim a l’INS el canvi més 

important és el gran augment en l’alternària i una disminució en el plantatge. Tota la 

resta de pòl·lens es manté constant. 
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El gràfic de la figura 3.3 conté els nivells de pol·len del 10 al 17 de juny. 

 
Figura 3.3 Evolució dels nivells de pol·len a diferents llocs de Barcelona del 10 de Juny al 17 
de Juny. Font: Pròpia 

 
La variació més important en els nivells de la UAB és la desaparició del pol·len 

de les palmeres. A més hi haurà una gran disminució dels nivells de pol·len de l’olivera 

i el pi. En canvi a la terrassa hi ha una disminució molt gran dels nivells de pol·len de 

les gramínies, parietàries i pi. Per contra els nivells de pol·len de plantatge, d’alternària 

i el fong cladosporium han augmentat. A l’INS també hi ha una disminució molt 

important en els nivells de pol·len de gramínies, parietàries i pi. 
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El gràfic de la figura 3.4 mostra les dades recollides entre el 17 i el 24 de juny. 

 

Figura 3.4 Evolució dels nivells de pol·len a diferents llocs de Barcelona del 17 de juny al 24 de 

juny. Font: Pròpia  

A partir d’aquest gràfic no va ser possible la recollida de mostres a l’INS donat 

el començament de les vacances d’estiu. Així els nivells de pol·len a la UAB es 

mantenen amb petits augments en l’alternaria i petites disminucions en el pi. En canvi 

a la terrassa hi ha un gran augment del nivell del pol·len en les gramínies. El fet de que 

al llarg de les setmanes hi hagi disminucions i augments tant sobtats i grans pot ésser 

degut als vents, pluges i altres factors meteorològics que poden haver afectat als 

pol·lens aerògens. També hi ha petits augment en el nivell de pol·len de la parietària i 

una petita disminució en el nivell de pol·len de l’olivera, les palmeres, el plantatge i el 

fong cladosporium. 
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El gràfic de la figura 3.5 mostra les dades des del 24 de juny a l’1 de juliol. 

 

Figura 3.5 Evolució dels nivells de pol·len a diferents llocs de Barcelona del 24 de juny al 1 de 

juliol. Font: Pròpia 

Els nivells de pol·len de la UAB no varien, però a la terrassa i torna a haver una 

baixada del nivell de pol·len en les gramínies i un augment impressionant en les 

palmeres. En la resta hi ha petites variacions, com un petit augment en el pi, en el 

plantatge i en l'alternària. El nivell de pol·len també disminueix en el pi, el plantatge, 

l’alternària i augmenta en la parietària. 
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En el gràfic de la figura 3.6 s'observen les dades de l’1 al 8 de juliol. 

 

Figura 3.6 Evolució dels nivells de pol·len a diferents llocs de Barcelona del 1 de juliol al 8 de 

juliol. Font: Pròpia 

 

En els nivells de pol·len de la UAB hi ha una desaparició en l'olivera, una 

disminució en les gramínies i la resta es manté constant. A la terrassa, només n'hi ha 

un petit augment en el nivell del pol·len de les gramínies i en les parietàries. 
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El gràfic de la figura 3.7 mostra els nivells de pol·len entre el 8 i el 15 de juliol. 

 

Figura 3.7 Evolució dels nivells de pol·len a diferents llocs de Barcelona del 8 de juliol al 15 de 
juliol. Font: Pròpia 

Els nivells de pol·len de la UAB es mantenen constants sense cap variació. A la 

terrassa, en canvi, hi ha petites disminucions en les gramínies, parietàries, plantatge, 

alternària i cladosporium. 
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En el gràfic de la figura 3.8 es mostra les dades obtingudes del 15 al 22 de 

juliol. 

 

Figura 3.8 Evolució dels nivells de pol·len a diferents llocs de Barcelona del 15 de juliol al 22 

de juliol. Font: Pròpia 

En els nivells de pol·len de la UAB hi ha una reaparició en les palmeres, però 

desapareix en el pi, i una disminució en la parietària. A la terrassa hi ha una disminució 

del nivell de pol·len de les gramínies, de la parietària, de l’alternària i de cladosporium i 

un augment en el plantatge. Respecte a les altres setmanes, s'observa una disminució 

progressiva en les gramínies que podria acabar en la seva desaparició. 
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El gràfic de la figura 3.9 mostra els nivells de pol·len entre el 22 i el 29 de juliol. 

 

Figura 3.9 Evolució dels nivells de pol·len a diferents llocs de Barcelona del 22 de juliol al 29 

de juliol. Font: Pròpia 

En els nivells de la UAB hi ha una disminució en el nivell de pol·len de les 

gramínies i parietàries. En canvi en la terrassa, hi ha una desaparició del nivell de 

pol·len de l'olivera i del pi. A més hi ha un augment en el nivell de pol·len del plantatge 

i en el cladosporium. 
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I en el gràfic de la figura 3.10 es mostra els nivells de pol·len del 29 de juliol al 5 

d'agost, últimes mostres que es van agafar. 

 

Figura 3.10 Evolució dels nivells de pol·len a diferents llocs de Barcelona del 29 de juliol al 5 

d'agost. Font: Pròpia 

En els nivells de pol·len de la UAB hi ha un augment en el de les palmeres però 

una disminució en el de l'alternària i cladosporium. Als nivells de la terrassa hi ha una 

disminució en el nivell de pol·len de la parietària i del plantatge, però un augment en el 

de l'alternària i del cladosporium. Respecte a altres setmanes hi ha una constància en 

el nivell de pol·len de palmera, això pot estar degut a la gran quantitat de palmeres que 

conté Sant Just Desvern o a la localització del mostratge en Barcelona i Sant Just 

Desvern. 

3.2. Seguiment de l’estat de l’al·lèrgia en dues persones afectades 

A més de l’anàlisi de pol·len es van fer enquestes (annex 8.2) sobre el nivell 

d’al·lèrgia a dues persones diferents. D’aquesta manera es podrà comparar els seus 

símptomes amb els nivells de pol·len setmanals que es van analitzar. 

Al principi no es sabia a què pol·len eren al·lèrgiques, malgrat que les persones 

enquestades si ho sabien, donat que d’aquesta manera es podria relacionar els nivells 

de pol·len i la quantitat de símptomes que tenien i així poder esbrinar a què pol·len 

eren al·lèrgiques. 
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Primer de tot, es va preparar una enquesta (annex 8.2) que permetia saber el 

nivell de símptomes de les diferents persones. Així un cop a la setmana responien 

l’enquesta i a continuació es comparava els diferents graus dels símptomes amb els 

nivells de pol·len. El resultat es pot veure a la gràfica de la figura 3.12. i 3.13. 

 
Figura 3.12 Evolució del pol·len i dels símptomes de la persona 1. Font: Pròpia  

Després de comparar el grau de símptomes amb els diferents nivells de pol·len, 

en el gràfic de la figura 3.12 s’observa, de manera molt clara, que els símptomes es 

veuen directament proporcionals a els nivells de pol·len de pi (Pinus), pol·len al que és 

al·lèrgic/a. Encara que durant les setmanes 3, 4, 5 els símptomes són més elevats que 

els nivells de pol·len. Això pot estar degut a un increment del nivell de pol·len en la 

seva zona, no haver pres els antihistamínics suficients... 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

P
o

l·
le

n
 i 

sí
m

p
to

m
es

 

Setmanes 

Relació entre símptomes i nivell de pol·len 

Pi 

Persona 1 



Resultats i discussió 

-42- 
 

 
Figura 3.13 Gràfic de nivells de pol·len i símptomes de la persona 2. Font: Pròpia 

Igual que amb la persona 1, després de comparar el grau de símptomes amb 

els diferents nivells de pol·len, en el gràfic de la figura 3.13 es presenten les dades de 

la persona 2 relacionades amb el nivell de pol·len de les gramínies. Amb la persona 2 

va haver més problemes doncs donat que els nivells de pol·len de gramínies i 

d’alternària eren molt semblants, no se sabia ben bé quin dels dos era. Finalment es 

va predir que era al·lèrgic/a a l’alternària però ho era a les gramínies. 

Es va deduir i posteriorment comprovar que una de les persones era al·lèrgica 

al pi, i l’altre era al·lèrgica a les gramínies. Tot i això, malgrat que la amb primera 

persona es va veure molt clar a quin pol·len era al·lèrgica amb la segona vaig 

equivocar-me una vegada. 

3.3. Estudi sobre l’al·lèrgia a l’INS Sant Just Desvern 

A continuació s’exposarà els resultats obtinguts de l’enquesta sobre al·lèrgies. 

a) Relació del coneixement sobre al·lèrgia de l’alumnat i el que realment té 

A l'INS Sant Just Desvern es van passar unes enquestes (annex 8.3) amb les 

que es van fer unes taules de contingència (taula 3.3) per tal de saber quina relació hi 

ha entre el coneixement objectiu dels alumnes i el coneixement subjectiu a l'INS. 
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Nivell/ 
Pensament 

0 Encerts 1 Encert 2 Encerts 3 Encerts 4 Encerts 

Molt Baix 25% 46% 28% 10% 13% 

Baix 63% 37% 39% 46% 38% 

Mitjà 12% 9% 18% 31% 13% 

Alt 0% 9% 16% 13% 38% 

Taula 3.3 Taula de contingència Font: Pròpia 

A partir de la taula 3.3 es va fer el gràfic de la figura 3.14. 

  
Figura 3.14 Gràfic del nivell de coneixement. Font: Pròpia 

Les persones que no van encertar cap pregunta, la majoria (63%) creia que 

tenia un nivell baix, un 25% creia que tenia un nivell molt baix i cap persona creia que 

tenia un nivell alt, és a dir, donat que la majoria creia que tenien un nivell baix o molt 

baix i no van encertar cap pregunta, estaven més o menys conscienciats del seu nivell. 

Les persones amb un encert creien en la seva majoria que tenien un nivell molt baix o 

baix, és a dir, coincidia amb el que pensaven. Les persones que van encertar 2 

preguntes creien que tenien un nivell baix o mitjà que és més o menys el nivell que 

tenen. Les persones que van encertar 3 preguntes coincidien respecte al seu nivell de 

coneixements donat que creien principalment que tenien un nivell mitjà.  
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Finalment les persones que van encertar totes les preguntes creien que tenien 

un nivell alt i cap d'elles creia que tenia un nivell baix, el que vol dir que també sabien 

més o menys el seu nivell de coneixements. 

Per confirmar que les respostes dels alumnes depenen del grau de 

coneixement que creuen que tenen i no són causats per l’atzar, es farà el càlcul de 

l’estadístic i
2 

El valor de la i
2 és 24. Si mirem la taula 8.8 de valors que hi ha a l’apartat 8.4, 

amb un grau de llibertat 12 i una probabilitat d’error del 5% el valor és 21,026. El valor 

de la i
2 obtingut és superior a 21,026, això vol dir que les diferències entre els 

resultats obtinguts i els esperats són significatives, cosa que indica que els resultats 

estan condicionats per el grau de coneixement que creuen tenir els alumnes. 

b) Proporció poblacional de les persones al·lèrgiques a Sant Just Desvern 

L'enquesta es va passar a 156 persones. D'aquestes 156, 42 són al·lèrgics i 

114 no ho són. Aquests 42 alumnes al·lèrgics representen el 27% dels alumnes 

enquestats. 

Per estimar la proporció poblacional de les persones al·lèrgiques a partir de 

la proporció de la mostra farem servir el càlcul de l'interval de confiança (IC(P)) amb un 

nivell de confiança del 95%. 
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Si agafem un nivell de confiança de 95% Z és igual a 1,96 (taula 8.7 de l’annex 

8.4). 

L’ interval de confiança està entre els següents valors: 
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El resultat d'aplicar la fórmula anterior ha estat: 0,20; 0,34. Per tant, P 

(proporció poblacional) es troba entre els valors (20% i 34%). 

La proporció de la mostra estudiada és de 27%, valor que es troba dins el rang 

obtingut al calcular la proporció poblacional, 20% <P< 34%. 

c) Estudi de les diferents preguntes de l’enquesta 

Una vegada es va estimar la proporció de la població de Sant Just al·lèrgica es 

va procedir a realitzar l’estudi de les diferents preguntes. 

c.1) Presència d’al·lèrgia en els estudiants de l’INS Sant Just 

En la figura 3.15. es mostra els alumnes de l’INS Sant Just que presenten 

al·lèrgia. 

 
Figura 3.15 Proporció d’alumnes de l’INS Sant Just Desvern que presenten 

al·lèrgia segons el cicle. Font Pròpia 

En la figura 3.15. es pot observar que la proporció d'alumnes amb al·lergia és 

més o menys, la mateixa a tots el cursos. A més al 1r Cicle hi ha un 30% d'alumnes 

al·lèrgics, que és més o menys el mateix que al segon cicle (31%). Al Batxillerat, però, 

hi ha una petita proporció d'alumnes al·lergics menys al batxillerat que a la ESO donat 

que només hi ha un 22% d'alumnes al·lèrgics. Tot i així, sembla que el fet de tindre 

al·lèrgia no està determinat per l'edat.   
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El valor de la i
2 és 2. Si es mira la taula de valors que hi ha a la taula 8.8. 

apartat 8.4, amb un grau de llibertat 2 i una probabilitat d’error del 5% el valor és 

5,991. El valor de la i
2 obtingut és inferior a 5,991, això vol dir que les diferències 

entre els resultats obtinguts i els esperats no són significatives, cosa que indica que els 

resultats no estan condicionats per l’edat dels alumnes, tal i com es pot observar al 

gràfic. 

A continuació se separan les dades per sexes, per observar si aquesta variable 

influeix la presència d’al·lèrgia. 

  

Figura 3.16 Quantitat d'al·lèrgies a els nois de 

l’INS Sant Just Desvern segons el cicle. Font 
Pròpia 

Figura 3.17 Quantitat d'al·lèrgies a les noies 

de l’INS Sant Just Desvern segons el cicle. 
Font Pròpia 

Com es pot observar en la figura 3.16 i 3.17 la quantitat de dones i d'homes 

al·lèrgics es quasi la mateixa, tot i aixó hi ha una petita quantitat més d’homes no 

al·lergics que de dones al Batxillerat però tot i això, les quantitats de la resta són iguals 

o quasi. 
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A continuació es representarà gràficament la presència d’al·lèrgia per sexes de 

tot l’institut (figura 3.18). 

 
Figura 3.18 Quantitat d'al·lèrgics per sexes a l’INS Sant Just Desvern Font Pròpia 

En el gràfic anterior (figura 3.18) es pot observar que la quantitat d'al·lèrgics és 

minimament superior en les dones. Així mentres que als nois un 25% és al·lèrgic a les 

dones és quasi un 30%. 

El valor de la i
2 és 1. Si es mira la taula de valors que hi ha a la taula 8.8 de 

l’annex 8.4 amb un grau de llibertat 1 i una probabilitat d’error del 5% el valor és 3,841. 

El valor de la i
2 obtingut és inferior a 3,841, això vol dir que les diferències entre els 

resultats obtinguts i els esperats no són significatives. 
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c.2) Estacionalitat de l’al·lèrgia 

En el gràfic de la figura 3.19. es mostra l’estacionalitat de les al·lèrgies que 

pateixen els alumnes de l’INS Sant Just. 

 
Figura 3.19 Relació entre al·lèrgia i època Font: Pròpia 

En la figura 3.19 es pot observar que les persones són molt més al·lèrgiques a 

la primavera i a l'estiu que a la tardor o a l'hivern. Per veure si això depèn de l’edat es 

fa l’estadístic de la i
2. 

El valor de la i
2 és 3. Si es mira la taula de valors que hi ha a la taula 8.8. de 

l’annex 8.4, amb un grau de llibertat 6 i una probabilitat d’error del 5% el valor és 

12,592. El valor de la i
2 obtingut és inferior a 12,592, això vol dir que les diferències 

entre els resultats obtinguts i els esperats no són significatives, cosa que indica que els 

resultats no estan condicionats per l’edat dels alumnes, tal i com es pot observar al 

gràfic. 
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A continuació se separan les dades per sexes, per observar si aquesta variable 

influeix la presència d’al·lèrgia. 

 

Figura 3.20 Proporció d'homes al·lèrgics segons l'època. Font: Pròpia 

 

Figura 3.21 Proporció de dones al·lèrgiques segons l'època. Font: Pròpia 

Tal i com es pot veure a les figures 3.20 i 3.21, el percentatge de noies 

al·lèrgiques és més alt a la primavera que als nois. Tot i això, els nois presenten més 

al·lergia a l'estiu que les noies. A la tardor no hi ha cap noi al·lèrgic i en canvi a l'hivern 

no hi ha cap dona al·lèrgica. 
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A continuació es representarà gràficament la presència d’al·lèrgia per sexes de 

tot l’institut (figura 3.22). 

 
Figura 3.22 Proporció d'època i al·lèrgia per sexe Font Pròpia 

En el gràfic (figura 3.22) es veu clarament que el nombre d’al·lérgics entre nois 

i noies és més o menys igual al la primavera i a l'estiu, en canvi a la tardor no hi ha cap 

noi al·lèrgic i si algunes noies i a l'hivern no hi ha noies al·lèrgiques però si que hi han 

uns pocs nois. 

El valor de la i
2 és 4. Si es mira la taula de valors que hi ha a la taula 8.8 de 

l’annex 8.4 amb un grau de llibertat 3 i una probabilitat d’error del 5% el valor és 7,415. 

El valor de la i
2 obtingut és inferior a 7,415, això vol dir que les diferències entre els 

resultats obtinguts i els esperats no són significatives. 
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c.3) Tipus d'al·lèrgies 

En la figura 3.23. s'observen els diferentes tipus d'al·lèrgies: 

 
Figura 3.22. Tipus d'al·lèrgia Font Pròpia 

En el gràfic s'observa que l'al·lèrgia més freqüent és el pol·len amb la major 

quantitat d'alumnes en tots els cicles, després hi és els àcars i aliments, amb molts 

alumnes a tots els cicles als àcars però amb pocs alumnes de 1r i 2n cicle i molts de 

Batxillerat als aliments. Les altres al·lèrgies són més minoritaries a tots els cursos. A 

més no s'observa cap tipus de predominància en un tipus d'al·lèrgia per l'edat escepte 

en els aliments. 
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3.4. Entrevista al farmacèutic Joan Montanyes 

Joan Montanyes, reputat farmacèutic de Sant Joan Despí, va respondre unes 

preguntes en una entrevista personal (annex 8.5). 

Entre un 80% i un 90% dels consumidors de broncodilatadors i antihistamínics 

compren els medicaments mitjançant una recepta de la Seguretat Social. Tot i això, 

depenent de la zona on es trobi la farmàcia aquest percentatge varia. 

El preu dels medicaments varia molt al llarg del temps, ja que un cop es treu el 

fàrmac va baixant de preu per una pressió de la Seguretat Social. Al cap de 10 anys el 

laboratori perd la patent i es comencen a produir fàrmacs genèrics que tenen un preu 

molt més reduït que els altres medicaments amb el mateix principi actiu però amb 

marca. Així un mateix principi actiu pot tindre uns preus de 2€ o 3€ en cas de que sigui 

genèric, però també pot tindre uns preus molt més elevats de 50€ aproximadament en 

cas de que sigui de marca d'un laboratori. D'aquesta manera la Seguretat Social, gasta 

de mitjana 252€ per persona en medicaments per controlar les al·lèrgies. Així donat 

que un fàrmac dura al voltant d'un mes, suposant que una persona compra la meitat 

dels fàrmacs de marca i l'altra meitat genèrics, podríem dir que la Seguretat Social 

gasta 252€ de mitjana en una persona al·lèrgica per any. 

                   

     
           

                   

     
                            

Tot i això, la Seguretat Social, no subvenciona a totes les persones per igual 

donat que hi ha tres règims: els dels pensionistes als que se'ls subvenciona el 100% 

del preu, el dels funcionaris de l’Estat que se'ls subvenciona un 70% durant tota la 

seva vida i el règim dels treballadors als que se'ls subvenciona un 60% o en cas de 

que siguin uns fàrmacs indispensables un 90%. La majoria dels medicaments que 

utilitzen els al·lèrgics són indispensables. 

Amb el pas dels anys no ha hagut un increment molt gran de la venda dels 

broncodilatadors i dels antihistamínics. D'aquesta manera si fa 10 anys, un 15% de les 

vendes eren fàrmacs per a al·lèrgics, ara és un 17-20%, és a dir, hi ha hagut un 

increment però no molt gran de les vendes d'aquests productes. Tot i això, el preu es 

molt diferent depèn del país, el que provoca que hi hagi farmàcies que en comptes de 

vendre aquí els seus productes els exportin a altres països, així com, Alemanya.  
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3.5. Entrevista a l’al·lergòleg Pedro Gamboa 

Pedro Gamboa, cap de l’ala d’al·lergologia de l’hospital Basurto va respondre a 

unes preguntes en una entrevista personal sobre el futur de les al·lèrgies (annex 8.6). 

Així vaig arribar a la conclusió de que cada cop augmenten més i més el nombre de 

persones al·lèrgiques donat que es transmeten en diversos gens de generació en 

generació tal i com es mostra a la figura 3.18. A més em va explicar que l'augment que 

estan experimentant les al·lèrgies és tant gran, que arribaran a ser la malaltia més 

freqüent del segle XXI. 

A més em va proporcionar informació clau sobre les al·lèrgies, els seus tipus, 

com afecten al sistema immune. També em va explicar de manera pràctica com es fan 

els tests per veure si una persona és al·lèrgica o no. Així vaig poder explicar (Punt 1.4. 

Diagnòstic) com es diagnostica a una persona al·lèrgica, els símptomes principals que 

aquests presenten, les diferents proves que es poden dur a terme... 

Finalment, va donar-me diferents mostres dels principals antihistamínics i 

broncodilatadors per tal que pogués veure els seus components i també amb l’objectiu 

de que pogués veure com s’apliquen. Així per exemple el Ventolin®, es un inhalador 

normal que s'aplica de manera oral. Però has de seguir 3 passos, primer s'expira tot el 

que es pugui, després, a la vegada que es pressiona el inhalador es comença a 

inspirar fins que no es pugui més. Finalment, es tria d’aguantar la respiració per tal de 

que els compostos del Ventolin® facin els seus efectes 

Per altre banda, un altre dels meus objectius era aprendre quin és l’al·lergen 

que afecta de manera més forta a la població de Sant Just Desvern, així després de 

fer un conjunt d’enquestes vaig esbrinar que era el pol·len i per tant la meva hipòtesi 

de que eren els àcars i el gluten era falsa. 
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3.6. És hereditària l’al·lèrgia 

A continuació es farà l’arbre genealògic per veure si l’al·lèrgia és hereditària i si 

és així de quin tipus d’herència és .Aquest arbre està fet a partir de les persones 

al·lèrgiques a les que he portat un seguiment de les seves al·lèrgies. 

 

 
Figura 3.20 Arbre genealògic i llegenda Font: Pròpia 

Tal i com es veu a la figura 3.20, és l'arbre genealògic d'una família que 

presenta persones al·lèrgiques. Així s'observa que la transmissió d'al·lèrgies es 

autosòmica recessiva donat que no està lligat al sexe i no es un gen predominant tal i 

com em va explicar l'al·lergòleg. 
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Per comprovar-ho es desenvoluparan els diferents tipus d’herència: 

-Herència lligada al sexe dominant 

-Herència lligada al sexe recessiva 

-Herència autosòmica dominant 

-Herència autosòmica recessiva 

1. Herència lligada al sexe dominant 

Aquesta no és possible donat que l'home II-1 no podria ser al·lèrgic donat que 

els seus pares no hi són afectats. Així donat que en aquest cas és dominat, si una 

persona no està afectada vol dir que no te el gen de l'al·lèrgia i per tant no el pot 

passar a les seves generacions. També, donat que n'hi ha tant d'homes com dones 

afectades, en cas de que fos lligat al sexe hauria de estar lligat al gen X i per tant 

l'home II-2 i l'home III-2 haurien de ser-hi afectats. 

2. Herència lligada al sexe recessiva 

En aquest cas l'herència recessiva lligada al sexe tampoc pot ser perquè 

l'home II-2 i l'home III-2 haurien de ser-hi afectats. 

3. Herència autosòmica dominant 

L'herència autosòmica dominant tampoc pot ser perquè l'home II-1 no podria 

ser al·lèrgic donat que els seus pares no hi són afectats. No és correcte. 

4. Herència autosòmica recessiva 

En aquest cas tot és correcte i per tant es pot afirmar, que aquesta al·lèrgia 

segueix una herència autosòmica recessiva. 
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4. CONCLUSIONS 

En resum les al·lèrgies són produïdes per l'entrada d'un al·lergen al cos que 

provoca una reacció exagerada en el sistema immune. Així aquesta reacció provoca 

l'expulsió d'histamina que serà la causant de tots els símptomes al·lèrgics així com, 

inflamacions, irritació, augment de les mucoses....  

D'aquesta manera, després de la realització de tot el Treball de Recerca, he 

arribat a diverses conclusions, algunes més o menys encertades amb les meves 

hipòtesis. 

1r Un dels objectius era aprendre com afecta un al·lergen a l'organisme. Així 

mitjançant una recerca exhaustiva del tema, vaig arribar a la conclusió de què 

l'al·lergen produeix un alliberament d'histamina per part del sistema immune, i és 

aquesta histamina la que provoca les reaccions al·lèrgiques. Així, la meva hipòtesi era 

parcialment correcte donat que diu que l'al·lergen produeix una reacció. 

2n Els nivells dels principals al·lèrgens de Sant Just Desvern són semblants 

que a la resta de Catalunya, és a dir, té pol·len de gramínia, olivera, palmera, 

parietària, pi, plantatge, alternaria i cladosporium. Pel que fa als nivells, la majoria són 

molt semblants als de les ciutats properes. Tot i així, hi ha excepcions donat que el 

pol·len de palmera és molt més alt que en Barcelona i Bellaterra, els dos llocs amb el 

que he comparat els nivells. La meva hipòtesi era correcte. 

3r Pel que fa als símptomes d'una al·lèrgia estan relacionats amb l’al·lergen 

que la provoca, tal i com s’ha pogut observar en l’estudi de dues persones al·lèrgiques, 

fins al punt de poder determinar a què són al·lèrgiques. Per tant la meva hipòtesi era 

correcte. 

4t El coneixement subjectiu sobre les al·lèrgies, és més o menys igual en la 

majoria d’estudiants independentment de l’edat i el sexe. A més aquest coneixement 

concorda amb el coneixement real que tenen. Per tant la meva hipòtesi era falsa. 

5è Els principals símptomes al·lèrgics depenen de l'al·lergen i el tipus 

d'al·lèrgia, però solen ser dificultat respiratòria, irritacions i inflamacions. Per tant la 

meva hipòtesi era parcialment correcte, doncs deia que els principals símptomes eren 

problemes respiratoris. 
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6è La concentració d'al·lergen intensifica els símptomes doncs, el sistema 

immune produeix més histamina. 

7è La proporció d’estudiants al·lèrgics a l’INS Sant Just és del 27%, valor que 

es troba dintre del rang que hi ha a la població, entre el 20% i el 34%. 

8è Les èpoques en què es produeixen les al·lèrgies són més a l'estiu i a la 

primavera i menys a la tardor i a l'hivern. Es dóna per l'augment de pol·linització dels 

arbres. Per tant la meva hipòtesi era correcta. 

9è L'al·lergen que afecta de manera més fortament a la població de Sant Just 

Desvern, després de fer un conjunt d'enquestes, va ser el pol·len i per tant la meva 

hipòtesi de que eren els àcars i el gluten era falsa. 

10è Segons les entrevistes que es van fer vaig veure que la venda 

d'antihistamínics no ha augmentat gaire encara que dins d'uns quants anys si que ho 

farà. A més segons l'opinió de Pedro Gamboa les al·lèrgies han augmentat i ho faran 

molt més en els pròxims anys fins arribar a ser una de les malalties més importants. 

11è. Mitjançant l'entrevista amb el cap de l'hospital de Basurto, Pedro Gamboa, 

es va desmentir la meva hipòtesi de que les al·lèrgies no són hereditàries i comprovar 

que es traspassen en diversos gens. A més també és va poder veure a l’arbre 

genealògic. 

12è Les al·lèrgies no es poden curar, només es poden tractar perquè no 

produeixin cap problema, així la meva hipòtesi era correcte. 

Per concloure aquest treball vull dir que aquest tema sempre m’ha semblat 

força interessant i m’ha agradat poder fer el meu treball de recerca sobre això, i 

investigar sobre les al·lèrgies a Sant Just Desvern. 

M'ha agradat molt el seguiment de les persones al·lèrgiques que he fet. A més 

amb aquest treball he aprés molt sobre les al·lèrgies i sobre els coneixements dels 

alumnes de l'INS Sant Just, així com dels al·lèrgens, nivells de pol·len... de Sant Just 

Desvern. 

Per finalitzar també m'agradaria dir que he aprés a fer un treball de recerca i 

per tant en treballs posterior sabré fer-los correctament. 

 

.
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5. GLOSSARI 

Anafilaxis reacció immunitària generalitzada de l'organisme, potencialment mortal, 

que es sol produir en una varietat de situacions clíniques i és gairebé inevitable 

en la medicina. 

Complement component fonamental del sistema immune que actua de defensa contra 

un atac hostil. 

Exina cobertura exterior dels grans de pol·len. 

Fongs aerògens tipus de fongs que es troben a l'aire. 

Hipersensibilitat més sensible de lo normal a alguns estímuls. 

Immunoglobulines tipus de proteïna que actua d'anticòs en el sistema immune 

d'alguns esser vius. 

Mecanisme immunològic reaccions i processos del sistema immune per tal de 

destruir una infecció. 
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6. AGRAÏMENTS 

Aquest treball no hagués estat possible sense l'ajuda que m'han donat moltes 

persones, així viu agrair a: 

Margarita Soriano: per l’ajuda que m’ha donat en tot moment tant en la part 

teòrica com en la part pràctica, per involucrar-se tant en el treball, per donar tot tipus 

d’idees i per haver-me avisat de molt errors que vaig cometre al llarg del treball. 

Pedro Gamboa: per tot el material, informació, temps... que em va 

proporcionar i que va fer possible la creació d'aquest treball. 

Joan Montanyes: per el temps, material i informació que em va proporcionar. 

Jordina Belmonte: per tota l'ajuda que va donar-me tant el la part pràctica com 

en la part teòrica. 

Projecte Argó: per totes les persones i professional a les que em va donar 

oportunitat de parlar amb. 

Concha Peralta: per tota l'ajuda moral que em va proporcionar a llarg de tot el 

treball 

Itziar: que em va ajudar en la part estètica del treball 

 

Gràcies.   
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8. ANNEX 

8.1. Enquesta setmanal a dues persones al·lèrgiques 

1. Quantes vegades has pres antihistamínics aquesta setmana ........... 

2 Descriu els teus símptomes: 

    Molt Baix Baix    Mitjà         Alt        Molt Alt 

Irritació del nas         □     □        □           □     □ 

Plor dels ulls                □     □        □           □     □ 

Irritació del coll                 □     □        □           □     □ 

Dificultat respiratòria               □     □        □           □     □ 

Moqueig                 □     □        □           □     □ 
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8.2. Enquesta sobre les al·lèrgies 

Curs...........   Edat........    Sexe:    Home □   Dona □ 

1. Quin creus que és el teu nivell de coneixement de les al·lèrgies? 

□Molt Baix  □Baix  □Normal  □Alt  □Molt alt 

2. Quina creus que és l'al·lèrgia més habitual?: 

□ Gluten  □ Pol·len  □Àcars  □No sé 

3. Saps el tractament que es segueix en una al·lèrgia respiratòria: 

□Fer exercici         □Tècniques respiratòries            □Antihistamínics     □No sé 

4. Una al·lèrgia és.... 

□ ... una malaltia que produeix ofec, esternuts, etc. 

□.... una reacció del cos per una actuació molt més gran del sistema respiratori. 

□.... una reacció del cos per una actuació molt més gran del sistema immune. 

□.... una malaltia que produeix picor, ofec i pot causar la mort. 

5. Quins són els símptomes d'una al·lèrgia respiratòria: 

□Esternuts, ofec       □Sorolls al respirar   □Impossibilitat de respirar □No se 

6. Tens alguna al·lèrgia? □ Si   □ No  Quina:.................................... 

7. Algú de la teva família té al·lèrgies? 

□Avi  □Avia  □Mare  □Pare  □Germans □Cosins  □Tiets 

Si no tens o no has tingut, cap al·lèrgia no responguis les següents preguntes : 

8. Quin tipus d'al·lèrgia tens, si pots digues el tractament: 

□ Alimentària   □ Respiratòria □ Als animal  □ Picadures d'insecte  

□ Medicaments □ Altres (especificar) 

9. Aquesta al·lèrgia, a quina edat es va manifestar? 
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10. En quina època es dóna amb més intensitat : 

□Primavera   □Estiu  □Tardor  □Hivern 

11. Es dóna en algun lloc concret, quin: □Si.................. □No 

Gràcies per la seva col·laboració 
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8.3. Escruti de les enquestes 

1r ESO 

Enquestes   Sexe 
Opinió del 

coneixement 
Pregunta 

1 
Pregunta 

2 
Pregunta 

3 
Pregunta 

4 Al·lèrgia  Familiar 

         Enquesta 
1 H 1 0 0 0 1 No 3 

Enquesta 
2 D 2 0 1 0 1 Àcars 2 

Enquesta 
3 D 3 0 0 0 0 Pol·len 5 

Enquesta 
4 H 1 0 0 0 1 No 4 

Enquesta 
5 D 2 1 1 0 0 No 3 

Enquesta 
6 H 4 0 0 1 1 No 2 

Enquesta 
7 H 4 1 0 0 1 No 1 

Enquesta 
8 H 2 0 1 0 1 No 4 

Enquesta 
9 H 3 1 0 1 0 Àcars 2 

Enquesta 
10 D 1 1 0 0 1 No 5 

Enquesta 
11 D 2 1 1 0 1 No 3 

Enquesta 
12 D 1 0 0 0 0 No 2 

Enquesta 
13 H 2 1 1 0 1 Insectes 1 

Enquesta 
14 H 3 0 0 0 0 No 4 

Enquesta 
15 H 2 1 1 1 1 Pol·len 2 

Enquesta 
16 H 1 0 0 0 0 No 5 

Enquesta 
17 D 2 1 1 0 1 No 3 

Enquesta 
18 D 3 0 1 0 0 No 1 

Enquesta 
19 H 4 0 1 0 0 No 0 

Enquesta 
20 D 1 0 0 1 1 Aliments 0 

Enquesta 
21 H 2 1 0 0 0 No 2 

Enquesta 
22 D 3 0 1 0 0 No 0 

Taula 8.1. Buidat de les enquestes de 1r d’ ESO a l'INS Sant Just 
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2n ESO 

Enquestes   Sexe 
Opinió del 

coneixement 
Pregunta 

1 
Pregunta 

2 
Pregunta 

3 
Pregunta 

4 Al·lèrgia  Familiar 

         Enquesta 
1 D 1 0 0 0 1 

Pol·len i 
àcars 4 

Enquesta 
2 D 1 0 0 0 1 Pol·len 4 

Enquesta 
3 H 2 1 0 0 1 No 5 

Enquesta 
4 D 2 0 0 0 1 Metall 2 

Enquesta 
5 H 1 0 1 0 0 Àcars 2 

Enquesta 
6 D 2 0 0 0 0 No 5 

Enquesta 
7 H 2 0 0 0 0 No 3 

Enquesta 
8 D 1 1 0 0 0 No 0 

Enquesta 
9 D 2 0 0 0 0 No 1 

Enquesta 
10 H 1 0 0 0 1 No 2 

Enquesta 
11 H 2 1 0 0 0 No 2 

Enquesta 
12 H 2 1 1 0 1 Pol·len 8 

Enquesta 
13 H 2 0 0 0 0 No 0 

Enquesta 
14 D 2 0 0 0 0 Préssec 3 

Enquesta 
15 D 1 0 0 0 1 No 3 

Enquesta 
16 D 2 0 0 0 0 No 2 

Enquesta 
17 H 2 0 0 0 0 Mosquit 0 

Enquesta 
18 D 2 0 0 0 0 No 1 

Enquesta 
19 H 2 0 0 0 1 No 0 

Enquesta 
20 D 2 1 0 0 0 No 0 

Enquesta 
21 D 1 0 0 0 0 No 0 

Enquesta 
22 H 2 0 1 0 1 No 0 

Enquesta 
23 H 1 1 0 0 1 No 0 

Enquesta 
24 D 2 1 0 0 1 

Pell 
atòpica 1 

Taula 8.2 Buidat de les enquestes de 2n d’ESO a l'INS Sant Just 
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3r ESO 

Enquestes   Sexe 
Opinió del 

coneixement 
Pregunta 

1 
Pregunta 

2 
Pregunta 

3 
Pregunta 

4 
Al·lèrgi

a  Familiar 

         Enquesta 
1 H 1 0 1 0 0 No 2 

Enquesta 
2 H 2 0 1 0 0 No 3 

Enquesta 
3 D 2 1 0 1 1 No 2 

Enquesta 
4 H 3 1 1 0 1 Pol·len 5 

Enquesta 
5 D 4 0 0 1 0 Àcars 4 

Enquesta 
6 H 1 1 1 0 0 No 2 

Enquesta 
7 H 2 1 1 0 0 No 3 

Enquesta 
8 D 2 0 0 0 0 No 6 

Enquesta 
9 D 1 1 0 0 0 Metall 6 

Enquesta 
10 H 4 0 0 1 1 No 5 

Enquesta 
11 H 3 1 1 0 0 No 4 

Enquesta 
12 D 2 0 1 1 0 Àcars 8 

Enquesta 
13 H 1 1 0 0 0 No 2 

Enquesta 
14 H 1 0 0 1 0 No 0 

Enquesta 
15 D 3 0 1 0 1 No 0 

Enquesta 
16 D 4 1 0 1 0 No 1 

Enquesta 
17 H 2 0 1 1 1 Fàrmac 2 

Enquesta 
18 H 3 1 0 1 0 No 3 

Enquesta 
19 D 4 0 1 0 1 No 6 

Enquesta 
20 H 2 1 0 1 1 No 4 

Enquesta 
21 D 3 1 1 0 1 Pèl 5 

Taula 8.3 Buidat de les enquestes de 3r d’ESO a l'INS Sant Just 

 

 

 

 



Annex 

-67- 
 

4t ESO 

Enquestes Sexe 
Opinió del 

coneixement 
Pregunta 

1 
Pregunta 

2 
Pregunta 

3 
Pregunta 

4 Al·lèrgia  Familiar 

         Enquesta 
1 H 2 0 1 1 1 Àcars 2 

Enquesta 
2 H 3 1 1 0 1 No 3 

Enquesta 
3 D 3 1 0 0 1 No 5 

Enquesta 
4 D 2 0 1 1 0 No 4 

Enquesta 
5 D 1 0 0 0 1 No 2 

Enquesta 
6 D 1 1 0 1 0 Metall 2 

Enquesta 
7 H 4 0 1 1 1 No 3 

Enquesta 
8 D 1 1 1 1 0 No 5 

Enquesta 
9 D 2 0 0 0 0 No 4 

Enquesta 
10 H 3 0 1 1 1 No 2 

Enquesta 
11 H 2 1 0 0 1 No 3 

Enquesta 
12 H 1 1 0 1 1 Pol·len 3 

Enquesta 
13 D 2 1 1 0 0 Pol·len 2 

Enquesta 
14 D 2 0 0 1 1 No 1 

Enquesta 
15 D 4 1 1 0 1 No 0 

Enquesta 
16 D 1 0 0 1 1 No 0 

Enquesta 
17 D 2 1 1 0 0 No 1 

Enquesta 
18 H 3 0 1 1 1 No 2 

Enquesta 
19 H 1 0 0 0 0 Aliments 5 

Enquesta 
20 H 2 0 1 0 1 No 4 

Enquesta 
21 H 3 1 0 0 1 Metall 2 

Enquesta 
22 D 2 0 1 1 0 No 3 

Enquesta 
23 D 1 1 0 0 1 No 2 

Enquesta 
24 H 2 0 1 1 0 No 1 

Enquesta 
25 H 1 1 0 0 1 Pol·len 0 

Enquesta 
26 D 2 0 1 1 1 Pèl 1 

Taula 8.4 Buidat de les enquestes de 4t d’ESO a l'INS Sant Just 
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1r Batxillerat 

Enquestes   Sexe 
Opinió del 

coneixement 
Pregunta 

1 
Pregunta 

2 
Pregunta 

3 
Pregunta 

4 Al·lèrgia  Familiar 

         Enquesta 
1 D 2 0 1 0 0 No 2 

Enquesta 
2 D 3 1 1 1 0 No 1 

Enquesta 
3 H 2 0 1 1 1 No 2 

Enquesta 
4 H 4 1 0 0 0 No 1 

Enquesta 
5 D 1 1 1 1 1 Pol·len 4 

Enquesta 
6 H 1 1 1 1 0 No 2 

Enquesta 
7 D 2 0 0 0 1 No 3 

Enquesta 
8 H 3 1 1 0 0 No 2 

Enquesta 
9 D 2 0 0 1 1 No 1 

Enquesta 
10 H 1 1 1 0 0 No 4 

Enquesta 
11 H 4 1 1 1 1 No 2 

Enquesta 
12 D 2 1 0 0 0 No 3 

Enquesta 
13 D 3 0 1 1 1 No 2 

Enquesta 
14 D 2 1 0 0 1 Àcars 1 

Enquesta 
15 H 1 0 1 0 1 No 4 

Enquesta 
16 H 4 1 0 1 0 No 3 

Enquesta 
17 D 2 1 1 0 1 No 2 

Enquesta 
18 D 3 1 1 1 0 No 1 

Enquesta 
19 D 2 0 1 0 1 

Aliment
s 4 

Enquesta 
20 H 1 1 0 1 0 No 5 

Enquesta 
21 H 4 1 1 0 1 No 6 

Enquesta 
22 D 2 0 0 1 0 No 5 

Enquesta 
23 H 3 1 1 1 1 No 4 

Enquesta 
24 D 2 1 1 1 1 No 1 

Enquesta 
25 H 1 0 1 0 0 

Pol·len, 
Àcars, 
Aliment 0 

Enquesta 
26 H 4 1 1 1 1 Àcars 0 
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Enquesta 
27 D 2 0 1 0 0 No 1 

Enquesta 
28 H 3 1 0 1 1 No 2 

Enquesta 
29 H 2 1 1 1 0 No 0 

Enquesta 
30 H 1 1 0 1 1 No 1 

Enquesta 
31 H 4 1 1 0 0 No 2 

Enquesta 
32 D 2 0 1 1 1 No 3 

Enquesta 
33 H 3 1 0 0 0 No 6 

Enquesta 
34 D 2 0 1 1 1 No 5 

Enquesta 
35 H 1 1 0 0 0 No 2 

Enquesta 
36 D 4 0 1 1 1 No 1 

Enquesta 
37 D 1 1 0 0 0 

Aliment
s 0 

Enquesta 
38 H 2 1 1 1 1 No 1 

Enquesta 
39 D 2 1 0 0 1 No 4 

Enquesta 
40 H 1 0 0 1 1 Pol·len 2 

Enquesta 
41 D 2 1 0 0 0 Pol·len 0 

Enquesta 
42 D 3 0 1 0 1 No 2 

Taula 8.5 Buidat de les enquestes de 1r de Batxillerat a l'INS Sant Just 
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2n Batxillerat 

Enquestes   Sexe 
Opinió del 

coneixement 
Pregunta 

1 
Pregunta 

2 
Pregunta 

3 
Pregunta 

4 Al·lèrgia  Familiar 

         Enquesta 
1 H 2 1 0 1 1 No 2 

Enquesta 
2 H 3 0 0 1 1 No 3 

Enquesta 
3 H 3 0 1 1 0 Pol·len 2 

Enquesta 
4 D 3 1 1 0 1 

Aliment
s 1 

Enquesta 
5 D 2 1 1 1 0 No 1 

Enquesta 
6 H 4 1 0 0 1 No 0 

Enquesta 
7 D 4 1 1 1 1 No 1 

Enquesta 
8 H 2 0 0 1 1 No 0 

Enquesta 
9 D 3 1 1 1 0 Àcars 2 

Enquesta 
10 D 1 0 1 0 1 No 3 

Enquesta 
11 D 2 1 1 1 0 No 4 

Enquesta 
12 D 2 1 1 0 1 No 5 

Enquesta 
13 H 3 1 0 1 1 No 5 

Enquesta 
14 D 4 0 1 1 0 Pol·len 4 

Enquesta 
15 H 2 1 0 0 0 No 0 

Enquesta 
16 H 1 1 1 0 0 No 0 

Enquesta 
17 D 1 1 1 0 0 No 2 

Enquesta 
18 D 2 0 0 1 1 No 1 

Enquesta 
19 D 3 1 1 0 0 No 3 

Enquesta 
20 H 4 1 0 1 1 No 2 

Enquesta 
21 D 1 0 1 0 1 Aliment 0 

Taula 8.6 Buidat de les enquestes de 2n de Batxillerat a l'INS Sant Just 
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8.4. Taules estadístiques 

Taula 8.7 Taula dels valors d’una funció de distribució. 
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Taula 8.8 Taula dels valors de la2. 
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8.5. Preguntes a Joan Montanyes 

Entrevista 

1 Quin percentatge aproximat d'antihistamínics es venen per recepta de la 

Seguretat Social? 

2 Quin és aproximadament l'import mitjà per persona / any que gasta la 

Seguretat Social en antihistamínics? 

3 Hi ha variació de vendes entre les estacions de l'any? Quina és l’estació en la 

què més es ven? 

4 Hi ha una tendència a vendre més antihistamínics en els últims anys? Pot 

indicar algun percentatge aproximat? 

5 El preu dels antihistamínics està pujant o baixant en els últims anys? Pot 

indicar algun percentatge aproximat? 

6 Quin percentatge aporta la Seguretat Social en el preu dels antihistamínics? 

7 Quins són els principals antihistamínics que s'utilitzen i quins són els seus 

preus? 
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8.6. Entrevista amb Pedro Gamboa 

1 Què és una al·lèrgia? 

2 Com es diagnostica una al·lèrgia? 

3 Quines són les al·lèrgies principals? 

4 Quins són els tractaments per les al·lèrgies? 

5 Quins són els antihistamínics que més es solen utilitzar? 

6 Quina creus que és l'evolució de les al·lèrgies? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


