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Οφθαλμολογικές 
αλλεργίες

13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005

Οι αλλεργίες συνδέονται σ’ έναν σηµαντικό βαθµό µε την άνοιξη, διότι οφείλονται κυρίως στη γύρη των λουλουδιών και 
χαρακτηρίζονται ως εποχικές αλλεργίες. Οι αλλεργίες όµως µπορεί να είναι και συνεχείς, καθόλη τη διάρκεια του έτους,  
και να οφείλονται στην οικιακή σκόνη, σε αντιγόνα από κατοικίδια ζώα ή και σε άλλους, ποικίλους παράγοντες.  
Μια συνηθισµένη διαταραχή, η αλλεργική ρινίτιδα, µπορεί να µειώσει σηµαντικά την ποιότητα ζωής επηρεάζοντας τον ύπνο, 
τη συναισθηµατική κατάσταση, το επίπεδο συνείδησης και τη διάθεση.  
 
Στην περίπτωση των οφθαλµολογικών αλλεργιών, είναι σηµαντικό, λοιπόν για τον γιατρό, να γνωρίζει ότι αποτελούν µόνο 
µία έκφανση και συνισταµένη της ευρύτερης νόσου που αφορά τη µύτη και τα ιγµόρεια. Τα συµπτώµατα της αλλεργικής 
ρινίτιδας είναι φτέρνισµα, κνησµός, ρινικά εκκρίµατα, υψηλή δακρύρροια και απώλεια της γεύσης και της όσφρησης.  
Για την αντιµετώπιση αυτών των συµπτωµάτων, της ρινικής και οφθαλµικής αλλεργίας, είναι πλέον διαθέσιµα πολλά 
φάρµακα.  
 
Η τοπική θεραπεία της νόσου συγκριτικά µε την από του στόµατος θεραπεία, έχει όχι µόνο καλύτερα αποτελέσµατα αλλά 
και µικρότερο κόστος. Τα συστηµατικά αντισταµινικά, που εκχωρούνται από τους γιατρούς, έχει αποδειχθεί ότι προκαλούν 
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οφθαλµική ξηρότητα και ελαττώνουν την αποτελεσµατικότητα των δακρύων που συντελούν στην αποµάκρυνση των 
αλλεργιογόνων. 
 
Οι νέες αποτελεσµατικές σταγόνες που κυκλοφορούν πλέον στην αγορά, µπορούν να µειώσουν τα συµπτώµατα της 
αλλεργικής ρινίτιδας και της επιπεφυκίτιδας διότι ένα σηµαντικό µέρος του φαρµάκου φτάνει στη ρινική κοιλότητα.  
Αυτό είναι απόλυτα κατανοητό εξαιτίας της εγγύτητας του µατιού µε τη ρινική κοιλότητα, όπου οι σταγόνες περνούν 
µε ευκολία από το µάτι στη µύτη. Για τον λόγο αυτό η τοπική οφθαλµική θεραπεία µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν 
συµπληρωµατική για την αλλεργική ρινίτιδα και επιπεφυκίτιδα.  
 
Οι γιατροί θα πρέπει να εξοικειώνονται µε όλες τις µορφές θεραπείας, όπως επίσης να γνωρίζουνε τα διαθέσιµα σύγχρονα 
αντι-αλλεργικά φάρµακα και τον τρόπο δράσης τους, δηλαδή µε ποιόν τρόπο µειώνουν τα αλλεργικά συµπτώµατα.  
Είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε πως η αλλεργική αντίδραση του µατιού διαφέρει σηµαντικά από την ρινική και την 
πνευµονική αντίδραση και αυτή η διάκριση οφείλεται κυρίως στην ανοµοιογένεια των, λεγόµενων, σιτευτικών κυττάρων.  
 
Τα ανθρώπινα σιτευτικά κύτταρα διαφέρουν µεταξύ τους ως προς τη θέση τους αλλά και ως προς την ανταπόκρισή τους 
στις διάφορες φαρµακευτικές αγωγές. Είναι λοιπόν καθοριστικό να γίνεται έγκυρη διάγνωση εντοπισµού της νόσου και στη 
συνέχεια να αντιµετωπίζεται µε τοπική θεραπεία. Με την κατάλληλη διάγνωση και θεραπεία, οι αλλεργικές διαταραχές είναι 
δυνατό να περιοριστούν σε µεγάλο βαθµό και να χαρίσουν µια βελτιωµένη ποιότητα ζωής. 


