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Choroby alergiczne – spis treści 

1. Alergia i alergeny – definicje 

2. Alergie skórne 

3. Alergie wziewne – katar sienny, astma 

4. Alergie pokarmowe 

5. Wstrząs anafilaktyczny 

6. Testy alergiczne 

7. Kalendarz pylenia 

8. Odczulanie – skuteczny sposób na 
alergię 

 

 

 

 



ALERGIA =UCZULENIE 

To reakcja układu odpornościowego 

na kontakt z substancjami,  

które są nieszkodliwe  

dla zdrowych osób. 

 

ALERGENY  

to substancje wywołujące alergię. 



. 

PIERWSZY KONTAKT z alergenem  

 nie wywołuję objawów alergii 

 powoduje wytworzenie przeciwciał skierowanych 

przeciwko alergenowi 

 

Przy KOLEJNYM KONTAKCIE z alergenem 

 rozwijają się objawy choroby alergicznej 



Alergie skórne 
Kontakt alergenu przez SKÓRĘ 

 

OBJAWY: 

o Wypryski 

o Zaczerwienienia 

 

ZAPOBIEGANIE: 

 Unikać kontaktu z uczulającymi substancjami 

 

LECZENIE: 

 Stosowanie leków łagodzących objawy alergii 

 

Alergie skórne wywoływane są np. przez niektóre składniki zawarte w kosmetykach. 

 



Alergie wziewne 
Nadwrażliwość na nieszkodliwe substancje, które wdychamy z powietrzem. 

 

Głównie WYWOŁYWANE przez: 

 pyłki roślin 

 sierść zwierząt 

 roztocza kurzu domowego 

 

Katar sienny  
Ostry, alergiczny katar nosa, który występuje głównie wiosną lub latem;  
powodują go pyłki niektórych roślin oraz grzyby i ich zarodniki.  

OBJAWY: 

 swędzenie nosa, 

 swędzenie ścian gardła i oczu, 

 napady kichania, 

 wyciekanie z nosa wodnistej wydzieliny, 

 łzawienie oczu. 

 



Alergie wziewne - ASTMA 

Nieleczona alergia może spowodować powstanie ASTMY. 

 

ASTMA to choroba przewlekła, leczenie jest trudne i długotrwałe. 

 

OBJAWY astmy to: 

 trudności w oddychaniu,  

 silny kaszel,  

 napady duszności. 

 

LECZENIE:  
podawanie leków rozkurczających oskrzela bezpośrednio  

do układu oddechowego – w postaci inhalacji. 



Alergie pokarmowe 
Alergeny występują w niektórych produktach spożywczych. 

 
Są to m.in.: 
owoce (gł. cytrusowe), warzywa (seler),  
mleko, jaja, ryby, orzechy ziemne. 

 

OBJAWY: 

 Nudności 

 Wymioty 

 Biegunka 

 Objawy skórne: świąd, wysypka 

 

ZAPOBIEGANIE: 

 Unikać spożywania produktów, które nas uczulają 



Wstrząs anafilaktyczny 
Gwałtowna reakcja odpornościowa występująca w całym organizmie,  

gdy alergen dostanie się do krwiobiegu. 

 

Główne OBJAWY: 

 Obrzęk dróg oddechowych 

 Spadek ciśnienia krwi 

 

W cięższych przypadkach - podajemy adrenalinę,  
która kurczy naczynia krwionośnie, dzięki czemu wrasta ciśnienie tętnicze, 
zmniejsza obrzęk tkanek i zmniejsza wydzielanie substancji zapalnych z komórek 
tucznych, a zatem odwraca skutki wstrząsu anafilaktycznego. 

 

Wstrząsy wywoływane są najczęściej przez: 

 jad pszczoły,  

 spożycie orzechów  

 czy podanie niektórych leków. 

 

Objawy te występują najczęściej w ciągu kilku 

minut a nawet sekund (>90% do 30 minut) od 

kontaktu z alergenem i zwykle samoistnie ustępują. 



Testy alergiczne 

Poprzez testy skórne możemy sprawdzić na jaki alergen jesteśmy uczuleni. 

 

Test polega na naniesieniu kropli alergenu na przedramię lub plecy 

a następnie nakłuwaniu skóry w tych miejscach. 

 

Po ok 15-20 min sprawdza się, czy na skórze pojawiło się zaczerwienienie lub 

bąbel świadczące o uczuleniu. 



Kalendarz pylenia 
Jeżeli co roku w tym samym okresie pojawiają się u nas objawy alergiczne 

tzn. , że w tym czasie stężenia danego pyłków w powietrzu jest wysokie - 

wtedy możemy sami zdiagnozować, na które pyłki jesteśmy uczuleni. 

 

 

 



Odczulanie – skuteczny sposób na alergię 

 
Odczulanie (immunoterapia alergenowa)  

jest metodą leczenia różnego rodzaju alergii,  

czyli nadwrażliwej reakcji układu odpornościowego  

na czynnik teoretycznie obojętny. 

 

Polega na podawaniu choremu alergenów.  

Rozpoczyna się od małych dawek, które z czasem są zwiększane.  

Terapia zazwyczaj trwa od 3 do 5 lat 

i polega na zmniejszeniu wrażliwości na czynnik wywołujący. 
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