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SEZON NA ALERGIĘ 
– zadbaj o oczy
Alergia to narastający problem XXI wieku. Szacuje się, że do 2025 roku ponad 50% 
Europejczyków będzie cierpieć na przynajmniej jeden typ alergii. Często pierwsze ob-
jawy rozpoczynającej się choroby alergicznej są związane z oczami.  Jeśli twoje oczy 
swędzą, łzawią, pieką i są zaczerwienione ciągle o tej samej porze roku (sezonowo) 
lub w określonej sytuacji lub miejscu (okresowo), np. w trakcie zabawy z kotem lub 
po spacerze, możesz przypuszczać, że jest to spowodowane właśnie alergią, zwłaszcza 
jeśli cierpisz na tę przypadłość. Objawy ze strony oczu bardzo często współwystępują 
z alergicznym nieżytem nosa czy astmą oskrzelową.  Pomimo że występowanie alergii 
oczu jest bardzo powszechne, często jest lekceważone i nie jest właściwie rozpoznane, 
nierzadko objawy są mylone z infekcją. Tymczasem brak leczenia lub niewłaściwe le-
czenie prowadzi do nasilenia objawów i naraża oczy alergika na znaczny dyskomfort, 
który utrudnia codzienne funkcjonowanie w pracy, szkole czy w domu.
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SKĄD TE OBJAWY?
Oko jest nieustannie narażone na dzia-
łanie różnorodnych czynników środo-
wiska zewnętrznego, w tym także na 
czynniki szkodliwe i patogeny, np. bak-
terie i wirusy. Ochronę zapewniają mu 
powieki i rzęsy, odruch mrugania oraz 
ważne elementy układu odpornościo-
wego: film łzowy na powierzchni oka 
i własny układ odpornościowy spo-
jówki. W spojówce znajdują się liczne 
komórki tuczne wraz z obecnymi na 
ich powierzchni przeciwciałami IgE. 

Ponadto jest ona bogato unaczyniona, 
dzięki czemu w sytuacji zagrożenia dzia-
łają także białe krwinki, np. granulocyty 
kwasochłonne, inaczej eozynofile. Dla-
tego najczęstszym miejscem odczynu 
alergicznego w oczach jest spojówka.

U alergików, w wyniku kontaktu 
z powszechnie występującymi sub-
stancjami, które u ludzi zdrowych nie 
powodują żadnej reakcji, następuje po-
wtarzalna, nieadekwatna i nadmierna 
reakcja komórek układu odpornościo-

wego spojówki – czyli reakcja alergicz-
na. Skomplikowane, wielokierunkowe 
mechanizmy prowadzą do uwolnienia 
substancji prozapalnych z komórek 

tucznych, np. histaminy i dalszych pro-
cesów prowadzących do wystąpienia 
uporczywych objawów. 

Oczy najczęściej uczulają unoszące 
się w powietrzu pyłki roślin, zarodniki 
pleśni lub roztocza, sierść, naskórek 
lub wydzieliny zwierząt oraz substan-
cje znajdujące się w kosmetykach lub 
płynach do soczewek, np. konserwanty.

PIERWSZA POMOC PRZY 
ALERGICZNYM ZAPALENIU 
SPOJÓWEK
Przeciwalergiczne leki doustne, bar-
dzo skuteczne w terapii „cieknących 
nosów”, niestety mają zdecydowanie 
mniejszy wpływ na objawy ze strony 
oczu. Szybciej niż tabletki zadziałają 
produkty podawane miejscowo. Nie-
które z nich można kupić w aptece 
bez recepty. Warto jednak poprosić 
farmaceutę o  pomoc w wyborze od-
powiedniego leku przeciwalergiczne-
go do oczu lub innych wspierających 
leczenie wyrobów medycznych w po-
staci kropli do oczu, np. do wypłukiwa-
nia alergenów i nawilżania powierzchni 
oka oraz produktów higieny jego okolic 
w przebiegu alergii. 

Przy istniejących objawach alergii oczu, 
co świadczy o rozpoczęciu reakcji aler-
gicznej, najszybszą ulgę przyniosą leki 
o wielokierunkowym mechanizmie 

działania, np. z ketotifenem. Działają 
one zarówno przeciwhistaminowo 
– zmniejszając nasilenie takich obja-
wów jak: świąd, łzawienie, pieczenie 

oraz  stabilizują komórki tuczne, co 
w dłuższej perspektywie zapobiega 
uwolnieniu substancji prozapalnych 
i ponownemu nasileniu objawów. 
Wystarczy jedna kropla rano i jedna 
wieczorem. Mniej skuteczne w tym 
momencie będzie zastosowanie tań-
szych kropli do oczu z kromoglikanem 
sodu, które stabilizują komórki tuczne, 
ale wymagają dłuższego i częstszego 
podawania. 

Niewskazane jest stosowanie, szcze-
gólnie dłużej niż 2-3 dni,  popularnych 
kropli do oczu zmniejszających prze-
krwienie oczu, np. z chlorowodorkiem 
tetryzoliny, które działają tylko na jeden 
z objawów alergii: zaczerwienienie. 
Ważne, aby wybierać leki bez konser-
wantów, np. popularnego w kroplach 
do oczu chlorku benzalkonium. Kon-
serwant ten działa toksycznie na tkanki 
oka, prozapalnie i alergizująco. Może 
zatem dodatkowo podrażnić i nasilić 
objawy. 

Oprócz stosowania leków, także w le-
czeniu alergii oczu ogromne znacze-
nie ma profilaktyka. Po pierwsze, warto 
zadbać o to, aby jak najmniejsza ilość 
alergenów dostawała się do spojówki. 
Po drugie – dbać o prawidłowy film 
łzowy na powierzchni oka, który jest 
pierwszą barierą chroniącą oko przed 
alergenami.  Pomoże w tym 

Jeśli twoje oczy swędzą, łzawią, pieką i są 
zaczerwienione ciągle o tej samej porze roku 

(sezonowo) lub w określonej sytuacji lub 
miejscu (okresowo), np. w trakcie zabawy 

z kotem lub po spacerze, możesz przypuszczać, 
że jest to spowodowane właśnie alergią.
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wdrożenie kilku prostych zasad do 
codziennych czynności.

KILKA PROSTYCH ZASAD, JAK 
CHRONIĆ OCZY PRZED ALER-
GENAMI

1. Przebywając na świeżym powie-
trzu, używaj okularów ochronnych, 
np. dobrze przylegających okula-
rów przeciwsłonecznych, koniecz-
nie z filtrem UV. 

2. Często myj twarz, włosy, ręce – 
szczególnie po powrocie do domu.

3. Przepłukuj i nawilżaj oczy kilka razy 
w ciągu dnia. Do przepłukiwania 
użyj roztworu soli fizjologicznej lub 
lepiej nawilżających kropli do oczu 

bez drażniących konserwantów, np. 
Hyabak®. Dodatkowo poprawią one 
działanie zaburzonego w alergii 
ochronnego filmu łzowego. Kro-
ple możesz schłodzić w lodówce 
– zimne dadzą uczucie jeszcze 
większej ulgi.

4. Oczyszczaj okolice oczu: rzęsy, po-
wieki i ich brzegi, z gromadzących 
się tam alergenów, zanieczyszczeń 
oraz zalegającej wydzieliny. Pozwa-
la to nie tylko zmniejszyć ilość aler-
genów, ale także łagodzi istniejące 
podrażnienie. Warto do tego celu 
zastosować przeznaczone dla osób 
o wrażliwej skórze hipoalergiczne 
preparaty bez konserwantów do 
higieny okolic oczu, np. płyn Ble-
phasol®, idealny do codziennego 

stosowania lub gotowe do użycia, 
jałowe chusteczki nasączane pły-
nem ze składnikami o działaniu 
przeciwzapalnym i regenerującym 
- Blephaclean®. Chusteczki możesz 
mieć zawsze przy sobie i użyć 
w dowolnym momencie – zamiast, 
np. pocierać oczy brudnymi rękami.

5. Pod żadnym pozorem nie dotykaj 
oczu rękami i nie pocieraj ich, nawet 
gdy swędzą. Zamiast oczekiwanej ulgi 
spowodujesz nasilenie dolegliwości.

6. Na powieki możesz zastosować 
zimne okłady – szczególnie, jeśli 
pojawiła się opuchlizna. Uwaga! 
Nie stosuj do tego celu herbatek 
czy ziół itp., gdyż często uczulają 
i nasilają objawy.
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7. Inne:
• w miarę możliwości ogranicz 

długotrwałą pracę biurową czy 
wielogodzinne wpatrywanie 
się w monitor komputera lub 
ekran smartfonu, które zaburza 
odruch mrugania, co prowadzi 
do nieprawidłowego nawilża-
nia oczu i utrudnia naturalne 
wypłukiwanie alergenów z po-
wierzchni oka;

• w przypadku użytkowania 
soczewek kontaktowych - 
w okresie pylenia noś je z dużą 

ostrożnością, gdyż soczewka 
(podobnie jak alergia oczu) 
wywołuje zmiany w filmie 
łzowym i na powierzchni oka, 
a także może być dodatkowo 
źródłem infekcji. Pamiętaj, że 
w tym okresie bezpieczniej-
sze są soczewki jednodniowe, 
a najlepiej skonsultuj ten fakt 
z lekarzem okulistą.

I NAJWAŻNIEJSZE…
Zapisz się na wizytę do lekarza i bądź 
pod stałą kontrolą. Czasem w leczeniu 
alergii może być konieczne włączenie 

także leków na receptę, np. przeciwza-
palnych. Warto też wiedzieć, że niektóre 
przypadki alergii oczu, jak atopowe za-
palenie spojówek, mogą prowadzić do 
utraty wzroku. Wiele schorzeń oczu cha-
rakteryzuje się podobnymi, niespecy-
ficznymi objawami, np. zespół suchego 
oka. Tylko lekarz może postawić właści-
wą i jednoznaczną diagnozę. Pamię-
taj o tym szczególnie, jeśli objawy nie 
ustępują lub dochodzi do ich nasilenia.  
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Oprócz stosowania leków, także w leczeniu alergii oczu ogromne znaczenie ma 
profilaktyka. Po pierwsze, warto zadbać o to, aby jak najmniejsza ilość alergenów 

dostawała się do spojówki. Po drugie – dbać o prawidłowy film łzowy na 
powierzchni oka, który jest pierwszą barierą chroniącą oko przed alergenami.  


