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Alergia 

•Alergia to nadmierna reakcja organizmu 

na nieszkodliwą dla człowieka bez alergii 

substancję. Dzielą się na alergie skórne, 

wziewne i pokarmowe. 



Co wywołuje alergie? 

Alergię, zwaną też uczuleniem, wywołują alergeny. 

Kiedy po raz pierwszy znajdą się w organizmie, 

wytwarzamy skierowane przeciw nim przeciwciała i 

dopiero przy następnym kontakcie możemy 

zauważyć objawy alergii. Najczęściej ludzie są 

uczuleni na: 

• Jabłka, laktozę (zawartą m.in. w mleku), orzechy, 

barwniki, roztocza kurzu, kosmetyki. 



Alergia skórna 

• Alergie wywołuje kontakt skórny z alergenem. 

• Powodują ją na przykład kosmetyki, materiały używane do szycia ubrań. 

• Objawia się zaczerwienieniem, swędzeniem, pieczeniem, wytryskami. 

• Aby zapobiegać należy starać się unikać kontaktu z substancjami 
wywołującymi u nas choroby alergiczne. 

• Można stosować leki łagodzące bądź nawet niwelujące  

objawy. 

 



Alergia wziewna 

• Alergię wywołuje wdychanie z powietrzem uczulających substancji. 

• Powodują ją na przykład pyłki roślin, sierść zwierząt, roztocza kurzu 

• Objawia się najczęściej katarem, podrażnieniem spojówek. 

• Nieleczenie alergii wziewnych prowadzi do astmy. (choroby objawiającej się 

kaszlem, napadami duszności i problemami z oddychaniem) 

• Można stosować leki łagodzące bądź nawet niwelujące objawy. 

 

 



Alergia pokarmowa 

• Alergię wywołuje spożywanie produktów, na 
które jesteśmy uczuleni. 

• Powodują ją na przykład jabłka, mleko, barwniki 
spożywcze, orzechy, leki 

• Alergia pokarmowa objawia się mdłościami, 
wymiotami, biegunką, lub wysypką. 

• Aby zapobiec alergii pokarmowej należy unikać 
uczulających nas produktów. 

 

 

 



Wstrząs anafilaktyczny 

Zdarza się, że alergeny, które znajdą się w krwiobiegu 
wywołują wstrząs anafilatyczny. Jest to bardzo gwałtowna 
reakcja organizmu, którą może wywołać choćby jad 
pszczoły. Objawia się szybki spadek ciśnienia i obrzęk dróg 
oddechowych, może to prowadzić nawet do śmierci 
człowieka, dlatego ważnym jest, żeby nie bagatelizować 
alergii.  



Testy alergiczne 

• Testy alergiczne polegają na naniesieniu kropli z 

wybranymi alergenami na przedramiona lub plecy osoby 

badanej i nakłuwaniu skóry. Po jakimś czasie sprawdza się 

czy na skórze nie pojawiły się objawy alergii. Celem 

testów alergicznych jest odkrycie, na które substancje 

jesteśmy uczuleni (pomaga to np. w doborze leków). 



Dziękuję za 

oglądanie 


