
Alergia atakuje również oczy 
Już co trzeci Polak cho
ruje na alergię. Jej obja
wy często dotyczą oczu. 
Skarży się na nie 2 0 
procent uczulonych. 
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Termin „alergia" powstał na po
czątku XXI wieku i oznaczał do
słownie odmienną reakcję. We 
współczesnym rozumieniu jest 
to nadwrażliwość układu immu
nologicznego na czynnik zew
nętrzny, alergen, który powoduje 
niepożądaną, często niebez
pieczną reakcję organizmu. 

- Alergiczne zapalenie spojó
wek może występować samo
dzielnie lub z inną alergią- mówi 
dr Iwona Filipecka z Kliniki 
Okulus. 

Statystyki mówią, że najwięcej 
Polaków cierpi na sezonowe za
palenie spojówek, wywoływane 
przez pyłki, grzyby i alergeny 

zwierzęce. Ta postać choroby 
często występuje wraz z zapale
niem błony śluzowej nosa i zwy
kle uj awnia się przed lub w okre
sie dojrzewania. Wielu alergi
ków dotyczy również problem 
wiosennego zapalenia spojówki 
i rogówki, tzw. VKC. 

- Na wiosenne zapalenia spo
jówki często choruje cała ro
dzina, ponieważ skłonność 
do reakcji alergicznych zapisana 
jest w genach- mówi dr Iwona 
Filipecka. - Jeśli jedno z rodzi
ców ma (lub miało w dzieciń
stwie) alergię, to prawdopodo
bieństwo, że dziecko ją odziedzi
czy, wynosi 30-40 proc, a gdy 
skłonność do uczuleń dotyczy 
obojga rodziców, ryzyko przeka
zania go dziecku wzrasta do 60-
70 proc. Dzieci alergików wcale 
nie muszą jednak reagować 
uczuleniem na to samo, co 
uczula ich rodziców. 

Alergia oczna jest chorobą, 
której nie można lekceważyć. 

Alergiczne zapalenie spojówek, 
zwłaszcza typu sezonowego, na
wet o kilka lat może wyprzedzać 
wystąpienie innych chorób 
uczuleniowych. Łzawienie, 
świąd oczu, obrzęk spojówek to 
tylko niektóre dolegliwości wy
stępujące przy alergiach oczu. 
Nieleczona alergia, może dopro
wadzić w niektórych przypad
kach do poważnego uszkodze
nia wzroku. 

Aby pomóc oczom i nie do
puścić do alergii, należy zmieniać 
ubranie po kontakcie z alerge
nem (np. po zabawie z psem). 
Trzeba też raz na zawsze odzwy
czaić się od pocierania oczu. To 
rozszerza naczynia krwionośne 
i alergen łatwiej przenika 
do środka. W domu, w samocho
dzie lub w miej scu pracy alergika 
należy regularnie czyścić klima
tyzację. Warto też w okresie in
tensywnego pylenia ograniczyć 
wychodzenie z domu rano i 
wczesnym wieczorem. 

V 

Do najczęstszych objawów alergii należą łzawienie i katar sienny 
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