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W przedstawionej pracy autorzy pragnêli zaprezentowaæ aktualne pogl¹dy na temat etiologii oraz problemów klinicznych
chorób alergicznych oczu. Rozwój immunologii umo¿liwi³ w wielu przypadkach wyjanienie procesów patofizjologicznych
omawianej grupy chorób oraz pozwoli³ na ich skuteczniejsze leczenie. Przedstawiono równie¿ propozycje leczenia.

W ostatnich latach notuje siê wzrastaj¹c¹ iloæ
chorych ze skaz¹ atopow¹ [14,23]. Jednym z narz¹dów
dotkniêtych alergi¹ jest narz¹d wzroku. Alergiczne
choroby oczu, poza atopowym i wiosennym zapaleniem
spojówek oraz rogówki, rzadko prowadz¹ do utraty
wzroku. Dla alergologa choroby te jawi¹ siê jako problem kontynuowania samodzielnego leczenia
przekrwionych i swêdz¹cych spojówek oczu b¹d
skierowania na konsultacjê okulistyczn¹. Spojówka oka
ze wzglêdu na kontakt ze rodowiskiem zewnêtrznym jest
stale nara¿ona na stycznoæ z ró¿norodnymi alergenami.
U osób ze skaz¹ atopow¹ wywo³uje to alergiczn¹
reakcjê zapaln¹ polegaj¹c¹ na wyzwoleniu licznej grupy
mediatorów, cytokin a przede wszystkim nacieku komórek
immunokompetentnych. W oparciu o dotychczasowe
badania wiêkszoæ reakcji alergicznych w obrêbie
spojówek zaliczyæ nale¿y do typu I, IVa i IVc wg Gella i
Coombsa w modyfikacji B.Kaya [21].
Reakcja zapalna toczy siê przewa¿nie w b³onie
luzowej jak¹ jest spojówka oka, zawieraj¹ca bardzo du¿¹
iloæ mastocytów (90% mastocytów obecnych w oku, z
czego wiêkszoæ to MCtc), eozynofilów, limfocytów,
naczyñ krwiononych oraz limfatycznych [3,25].
Zapalenie spojówek mo¿e byæ przejawem alergii
wielonarz¹dowej, towarzysz¹c atopowemu zapaleniu
skóry, astmie oskrzelowej i alergii pokarmowej.
Rozwa¿aj¹c przyczyny zapalenia spojówek nie wolno
zapominaæ o czynnikach fizycznych (wiatr, s³oñce),
chemicznych, bakteryjnych i wirusowych. Najlepiej
poznanym schorzeniem alergicznym przebiegaj¹cym z
zajêciem oczu jest zapalenie spojówek zwi¹zane z
py³kowic¹ (Seasonal allergic conjunctivitis - SAC), którego
obraz kliniczny opisa³ po raz pierwszy w 1819 roku
Bostock, za Blackley w 1873 roku wykaza³ zwi¹zek
pomiêdzy pyleniem traw a wystêpowaniem dolegliwoci.
Po dzieñ dzisiejszy pozostaje jedyn¹ chorob¹ alergiczn¹
oczu, której mechanizm zosta³ w pe³ni wyjaniony. W

pozosta³ych przejawach alergii ocznej wspó³istniej¹
bardziej z³o¿one podstawy immunologiczne prowadz¹ce
do rozwoju przewlek³ego stanu zapalnego. W patogenezie
ca³orocznego alergicznego zapalenia spojówek,
wiosennego zapalenia spojówek i rogówki (vernal
keratoconjunctivitis VKC), atopowego zapalenia
spojówek i rogówki, olbrzymiobrodowakowego zapalenia
spojówek (Giant pappilary conjunctivitis GPC), (contact
blepharoconjunctivitis - ConBC) mog¹ uczestniczyæ
pozosta³e typy reakcji alergicznych ze szczególnym
udzia³em reakcji opónionej [18]. Przyczyn¹
rozwijaj¹cych siê zmian jest reakcja alergenu z
przeciwcia³em op³aszczanym na powierzchni komórki
tucznej, bazofila b¹d eozynofila, która prowadzi do
uwolnienia mediatorów preformowanych (obecnych ju¿
w komórce) lub syntetyzowanych de novo [29,31]. Do
mediatorów preformowanych nale¿¹ histamina, heparyna,
kalikreina, tryptaza, bradyknina, do syntetyzowanych:
leukotrieny LTC4, LTD4, LTB4, PAF, PGD2, IL-1, IL-3,
4, 5, INF. Zwi¹zki te odpowiedzialne s¹ za wystêpowanie
wi¹du, pieczenia, ³zawienia oczu, wiat³owstrêtu oraz
nastrzykniêcia spojówek. Dziêki w³asnociom
chemotaktycznym przyczyniaj¹ siê do migracji komórek
zapalnych (eozynofilów, neutrofilów, bazofilów,
limfocytów) do miejsca reakcji alergen-przeciwcia³o
i rozwoju zapalenia alergicznego [8,9,24,25]. Za nap³yw
komórek do tego a nie innego miejsca odpowiedzialne s¹,
poza czynnikami chemotaktycznymi, cz¹steczki adhezyjne,
których obecnoæ na powierzchni neutrofilów, eozynofilów,
limfocytów, komórek ródb³onka naczyniowego sprawia,
¿e obficie pojawiaj¹ siê one w pobli¿u reakcji. Do
cz¹steczek adhezyjnych zaliczamy grupy selektyn,
integryn i immunoglobulin [35]. W pierwszej kolejnoci
dochodzi do uaktywnienia P i E-selektyn, które zwalniaj¹
prze-p³ywaj¹ce w pobli¿u reakcji leukocyty, nastêpnie
przystêpuj¹ do dzia³ania integryny i immunoglobuliny
(ICAM-1, ICAM-2, VCAM-1, VLA-4, LFA-1)
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zapewniaj¹c trwalsze po³¹czenie eozynofili i bazofilii
z komórkami ródb³onka naczyniowego [15,35].
Przeprowadzenie dospojówkowej próby prowokacyjnej
z alergenem prowadzi, jak potwierdzi³y badania, do
uwolnienia do p³ynu ³zowego mediatorów m.in. histaminy,
prostaglandyn, leukotrienów, TAME-esterazy, sk³adowych
C3a i C5a dope³niacza [4,8,29]. Ju¿ po 30 minutach mediatory te wywo³uj¹ zwiêkszon¹ ekspresjê selektyn
a nastêpnie ICAM-1 i VCAM-1, która przy masywnej
ekspozycji na py³ki utrzymuje siê przez 48 godzin [15].
Za zwiêkszenie ekspresji cz¹stek adhezyjnych
odpowiedzialne s¹ cytokiny TNF-alfa, IL-1-beta, IFNgamma [35]. Do zwi¹zków chemotaktycznych dla
monocytów, limfocytów, eozynofili i bazocytów nale¿y
zaliczyæ m.in. IL-3, IL-5, IL-8, GM-CSF, PAF, chemokiny:
RANTES, MIP-1, eotaksynê. Poród gromadz¹cych siê
komórek wiod¹c¹ rolê odgrywa eozynofil uwalniaj¹cy
bia³ka cytotoksyczne m.in. bia³ko kationowe (bêd¹ce
markerem zapalenia), g³ówne bia³ko zasadowe niszcz¹ce
s¹siaduj¹c¹ tkankê, enzymy oraz grupê cytokin (IL-1, IL-2,
IL-3, IL-5, GM-CSF) i chemokin (MIP-1, RANTES)
odpowiedzialnych za podtrzymanie zapalenia [24].
Przeprowadzone przez Boniniego i wsp. badania
histologiczne spojówki oka chorych z py³kowic¹
potwierdzaj¹c¹ naciek eozynofilowy i limfocytarny
w pónej fazie reakcji tj. 6 do 8 godzin po prowokacji
swoistej [8,9]. Nasilenie objawów oraz wielkoæ zmian
komórkowych zale¿¹ od stopnia nara¿enia [8].
Wspomniany wczeniej IVa typ pónej reakcji alergicznej
zaanga¿owany jest w patogenezê atopowego zapalenia
spojówek i rogówki, kontaktowe zapalenie brzegów
powiek i spojówek [17,18,28]. W wymazach
spojówkowych obecne s¹ liczne limfocyty, makrofagi,
neutrofile i zaaktywowane eozynofile (EG2) [17].
Zapalenie spojówek zwi¹zane z py³kowic¹ (Seasonal
allergic conjunctivitis - SAC)
Jest najczêciej wystêpuj¹c¹ postaci¹ alergii ocznej.
Py³kowic¹ dotkniêtych jest, opieraj¹c siê na ró¿nych
danych, od 3,5% do 19% populacji [13,27,32]. Czêstoæ
wystêpowania py³kowicy w okresie ostatnich 20 lat
wzros³a kilkakrotnie [14,30,32]. Choroba rozpoczyna siê
najczêciej pomiêdzy 7 a 14 rokiem ¿ycia i dotyczy
czêciej ch³opców ni¿ dziewcz¹t, ale ju¿ w wieku
doros³ym ró¿nice te ulegaj¹ zatarciu [30]. Stopieñ zajêcia
spojówek u chorych z py³kowic¹ ró¿ni siê zale¿nie od
wra¿liwoci chorego oraz wielkoci ekspozycji.
Czynnikami odpowiedzianymi za wyst¹pienie objawów
s¹ roznoszone przez wiatr w okresie wiosennym py³ki
takich rolin jak olcha, leszczyna, wi¹z, topola, d¹b
i brzoza, w okresie wczesnoletnim py³ki traw i zbó¿
i pónym latem do okresu pierwszych przymrozków py³ki
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chwastów, np. bylicy, babki, szczawiu, nie mo¿na
wykluczyæ alergenów zwierzêcych. Py³ki przenoszone
przez wiatr na znaczne odleg³oci mog¹ byæ przyczyn¹
wyst¹pienia objawów pozasezonowych [30]. Typowy
oczny obraz charakteryzuje siê obustronnym wi¹dem
i ³zawieniem z czêsto towarzysz¹cymi objawami ze strony
nosa. Wystêpuje przekrwienie spojówek i ich obrzêk co
nadaje oczom szklisty wygl¹d, pojawia siê wiat³owstrêt.
Dolegliwoci utrzymuj¹ siê przez kilka tygodni ustêpuj¹c
samoistnie wraz z koñcem pylenia rolin.
Czêsto z worka spojówkowego wyp³ywa wodnista,
czasami gêsta luzowa wydzielina zlepiaj¹ca powieki,
szczególnie po przebudzeniu. Wymienione dolegliwoci,
chocia¿ znacznie upoledzaj¹ jakoæ ¿ycia, nie stanowi¹
zagro¿enia dla narz¹du wzroku. Prawid³owe rozpoznanie
oparte jest na wnikliwie zebranym wywiadzie oraz
wykonaniu testów skórnych, wyj¹tkowo tylko decydujemy
siê na oznaczanie poziomu swoistych przeciwcia³ klasy
IgE b¹d na przeprowadzenie dospojówkowej próby
prowokacyjnej z podejrzanym alergenem [20].
Podstawowym zaleceniem w profilaktyce i leczeniu
jest unikanie kontaktu z alergenem. Leczenie miejscowe
jest czêsto wystarczaj¹ce. Du¿¹ skutecznoci¹ w leczeniu
SAC charakteryzuj¹ siê stosowane miejscowo leki
przeciw-anafilaktyczne, takie jak kromoglikan dwusodowy
(Opticrom), nedocromil sodu (Tilavist), lodoksamid
[1,7,33]. Leki te nie powinny byæ stosowane u osób
nosz¹cych miêkkie soczewki kontaktowe, za przy
twardych nale¿y je stosowaæ 15 minut przed ich
za³o¿eniem.
Nale¿y podkreliæ, ¿e obecne w blaszce w³aciwej
spojówek komórki tuczne s¹ bardziej wra¿liwe na
dzia³anie w/w leków ni¿ mastocyty luzówkowe [18]. Ostre
objawy mo¿na z³agodziæ przez obkurczenie naczyñ
epinefryn¹ b¹d nafazolin¹. Podawane miejscowo leki
antyhistaminowe równie¿ dzia³aj¹ korzystnie. Jednym
z nowszych leków jest levokabastyna [5]. Stosowanie
kropli steroidowych zazwyczaj nie jest wskazane. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e d³ugotrwa³e stosowanie kortykosteroidów,
ze wzglêdu na ryzyko powik³añ, powinno byæ ograniczone
i zawsze nadzorowane przez okulistê. W leczeniu
sezonowego zapalenia spojówek na ogó³ nie zaleca siê
ogólnego podawania leków, mo¿na je zarezerwowaæ dla
postaci ciê¿kich. Nieliczne badania wykaza³y skutecznoæ
immunoterapii swoistej w przypadkach objawów ocznych
w alergii na py³ki [12].
Wiosenne zapalenie spojówek i rogówki (Vernal
keratoconjunctivitis - VKC)
Jest zaburzeniem opisanym ju¿ w 1846 przez Arlta.
Wystêpuje g³ównie u dzieci i m³odzie¿y, czêciej
u ch³opców, mieszkaj¹cych w umiarkowanym i ciep³ym
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klimacie. Choroba rozpoczyna siê najczêciej pomiêdzy 8
a 13 rokiem ¿ycia, bardzo rzadko powy¿ej 15 roku. Pacjenci
z VKC dotkniêci s¹ najczêciej skaz¹ atopow¹.
Podstawowym objawem jest bardzo silny wi¹d, któremu
towarzysz¹ ³zawienie, wiat³owstrêt, uczucie cia³a obcego,
zaburzenia widzenia, pojawia siê gêsta luzowa
wydzielina (objaw Maxwell-Lyona). W czasie zaostrzeñ
mog¹ wyst¹piæ zaburzenia ostroci wzroku. Na spojówce
tarczki powiekowej górnej oraz w okolicy r¹bka rogówki,
czêsto obustronnie, tworz¹ siê du¿e brodawki
przypominaj¹ce kamienie brukowe [11,18]. Stanowi¹ one
podstawowy stygmat choroby. Mog¹ byæ tak du¿e, ¿e
powoduj¹ opadniêcie powieki górnej. Brodawki r¹bka
powieki mog¹ narastaæ na rogówkê tworz¹c ³uszczkê.
W okolicy r¹bka wystêpuj¹ zwykle bia³e kropki (punkty
Hornera-Trantasa), bêd¹ce skupiskami eozynofilów.
Zmiany s¹ odwracalne i koreluj¹ ze stopniem aktywnoci
choroby podstawowej, nawracaj¹ wiosn¹ i latem.
W ciê¿kich przypadkach dochodzi do ubytków nab³onka
rogówki, keratopatii punktowej i owrzodzeñ rogówki.
Pojawia siê pseudogerontokson i zmiany krzywizny
rogówki. W przypadku zaka¿enia owrzodzenia b¹d te¿
u¿¹dlenia przez owada w rogówkê obserwowano
tworzenie siê w rogówce piercieni Wesselego, które
przypomina³y test immunodyfuzji Ouchterlonyego.
Dzieciêca postaæ VKC najczêciej wygasa po 5-10
latach, ale czasem zmiany prowadz¹ do utraty wzroku.
Wykonane testy skórne u czêci chorych mog¹ wypaæ
ujemnie, a czynnik przyczynowy nieznany. U chorych
stwierdza siê zwiêkszone poziomy ca³kowitego IgE oraz
histaminy we ³zach, nie stwierdza siê wspó³zale¿noci
z manifestacj¹ kliniczn¹. W badaniu histologicznym
stwierdza siê, liczniejsze ni¿ w SAC, nacieki mastocytów,
bazofilów oraz eozynofilów, pojawiaj¹ siê w³ókna fibryny
[8,11,25]. Czynnikiem patogenetycznym owrzodzenia
rogówki s¹ g³ównie bia³ko zasadowe eozynofila oraz
aminy wazoaktywne [24,34]. Ujemny wynik testów
skórnych oraz znaczna eozynofilia nasunê³y podobieñstwo
do zmian obecnych w luzówce nosa pod nazw¹ NARES
i sk³oni³y Boniniego do wprowadzenia terminu NACES
(non-allergic conjunctivitis with eosinophilia) [11].
Leczenie jest trudne i powinno byæ przeprowadzone przez
lekarza okulistê. W ³agodnych przypadkach skuteczne s¹
kromoglikan dwusodowy, nedocromil sodu, uzupe³nione
przez leki alfa-adrenergiczne, zimne ok³ady,
klimatoterapiê, rozwa¿ana jest immunoterapia [1,10,22].
Leki mukolityczne jak acetylcysteina (Mukomyst) s¹
pomocne przy usuwaniu gêstej wydzieliny. Ciê¿ka postaæ
VKC wymaga stosowania miejscowych steroidów, a nawet
okresowego ich podawania ogólnego w celu zapobie¿enia
nieodwracalnym uszkodzeniom rogówki. Istniej¹
skuteczne próby podawania cyklosporyny A w kroplach
i lodoksamidu [6,33].

Wiosenne zapalenie spojówek i rogówki jest jedn¹ z
najgroniejszych alergicznych chorób oczu stanowi¹c¹
zagro¿enie dla prawid³owego widzenia. W³aciwie leczone
ma tendencjê do ustêpowania w okresie pokwitania.
Atopowe zapalenie spojówek i rogówki (Atopic dermatitis-associated conjunctivitis - ADAC)
Towarzyszy atopowemu zapaleniu skóry (azs),
w którym zajête s¹ d³onie, zgiêcia podkolanowe i ³okciowe,
twarz i dosyæ czêsto powieki. Wspó³istnienie tych chorób
opisa³ przed blisko 40 laty w San Francisco M.Hogan.
Zmiany mog¹ utrzymywaæ siê wiele lat i dotycz¹ obu oczu.
Wystêpuje przewlek³e zapalenie brzegów powiek i obrzêk
powiek, zaczerwienienie spojówek, wiat³owstrêt, wi¹d
i pieczenie oczu. U chorych obserwuje siê podwójny fa³d
dolnej powieki zwany fa³dem Dennie-Morgana.
Zaznaczona jest sk³onnoæ do bliznowacenia (g³ównie
spojówki powiekowej), tworzenia brodawek i rozwoju
keratopatii (tworzy siê keratokonus, zaæma), powstaj¹
zrosty spojówkowe [16]. Czêstoæ wystêpowania zaæmy
u chorych z azs mo¿e siêgaæ 8%, chocia¿ jak podaje prof.
Rudzki, tylko kilkakrotnie zetkn¹³ siê z uszkodzeniem
rogówki u chorych z azs.
Powik³ania te prowadz¹ do lepoty. Potwierdzaj¹ to
obserwacje przeprowadzone w Harvard Medical School
u chorych z atopowym zapaleniem spojówek i rogówki
(u 1/3 chorych stwierdzono lepotê jednego oka) [18].
Obserwuje siê zwiêkszon¹ podatnoæ na zaka¿enie Herpes simplex i gronkowcem z³ocistym.
Obraz histologiczny jest podobny jak w zapaleniu
wiosennym. Wystêpuj¹ równie¿ plamki Trantasa. Zwraca
uwagê du¿a zawartoæ ECP we ³zach [24].
Leczenie jest kompleksowe i wymaga interdyscyplinarnego podejcia. Wczesna hospitalizacja
(zmiana rodowiska) i leczenie wspó³istniej¹cej infekcji
jest niezbêdne w celu opanowania procesu chorobowego.
Mo¿na stosowaæ krótkotrwale krople kortykosterydowe.
Decyzja o operacyjnym leczeniu zaæmy powinna byæ
podjêta po g³êbokim zastanowieniu, z uwagi na du¿e
ryzyko powik³añ pooperacyjnych. W szczególnych
przypadkach wykonywany jest przeszczep rógówki,
uzupe³niany nastêpowym leczeniem cyklosporyn¹ A.
Olbrzymiobrodawkowe zapalenie spojówek (Giant
papillary conjuncitivis - GPC)
Powstaje wskutek noszenia soczewek
kontaktowych, g³ównie miêkkich, mo¿e siê rozwin¹æ
równie¿ po operacji zaæmy, w wyniku reakcji na protezê
oczn¹ lub szwy [2]. Przyczyna GPC jest nadal nieznana,
wystêpuje czêciej u osób ze skaz¹ stopow¹. Za
wyst¹pienie objawów odpowiadaæ mog¹: materia³,
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z którego zbudowane s¹ soczewki kontaktowe,
aeroalergeny przylegaj¹ce do powierzchni soczewek oraz
p³yny konserwuj¹ce. Wydaje siê, ¿e g³ówn¹ rolê
w tworzeniu brodawek odgrywa mechaniczne dra¿nienie
spojówek.
Pierwszymi objawami s¹ wi¹d towarzysz¹cy
noszeniu soczewek oraz ³zawienie, póniej pojawia siê
uczucie cia³a obcego i zaburzenia widzenia. D³ugotrwa³e
dra¿nienie spojówek prowadzi do zmian przypominaj¹cych
³agodn¹ postaæ wiosennego zapalenia spojówek i rogówki
- VKC, równie¿ w obrazie histopatologicznym [34].
W materiale pobranym ze spojówek stwierdza siê nacieki
eozynofilowe i liczne mastocyty, co potwierdza etiologiê
alergicznego zapalenia [11,34]. Poleca siê ograniczenie
czasu noszenia soczewek i zmianê p³ynu czyszcz¹cego.
Mo¿na stosowaæ kromoglikan dwusodowy (Opticrom) lub
nedokromil sodu (Tilavist). Poza stosowanym leczeniem
wskazana jest zmiana lub te¿ rezygnacja z u¿ywania
soczewek.
Odrêbnym zagadnieniem jest wystêpowanie zmian
w oku m.in. w przebiegu kontaktowego zapalenia skóry
kiedy dochodzi do rozwoju tzw. conjuncitivis medicamentosa. Po d³ugotrwa³ym stosowaniu neomycyny,
gentamycyny, pochodnych atropiny, fenylefryny,
niektórych anestetyków rozwija siê obrzêk i zaczerwienienie powiek oraz przekrwienie spojówek [19,26].
Czêsto podobne zmiany s¹ reakcj¹ na stosowane
kosmetyki, mianowicie cienie do powiek, tusz do rzês,
kremy, myd³o, szampon do w³osów, b³yszczki do powiek
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oraz do warg, które zawieraj¹ lanolinê wywo³uj¹c¹
podra¿nienia. Pocieranie oczu prowadzi do rozwoju zmian
o typie kontaktowym. Podobne zmiany obserwowano
u techników protetyki przygotowuj¹cych protezy
akrylowe, u których py³ akrylowy wywo³ywa³ naciek
eozynofilów, neutrofilów, limfocytów [17]. W leczeniu
stosuje siê miejscowo krople oraz maci sterydowe, nale¿y
odstawiæ dotychczas u¿ywane kosmetyki, leki lub
poprawiæ warunki pracy.
W przedstawionej pracy chcielimy zwróciæ uwagê
na problem alergii ocznej. Nowe spojrzenie umo¿liwiaj¹ce
zrozumienie etiopatogenezy alergicznych chorób oczu
pozwala ujawniæ bardzo cis³e powi¹zania z nadwra¿liwoci¹ na naturalne czynniki rodowiskowe. Prowadzone
badania powinny wyjaniæ wieloczynnikow¹ etiologiê
opisanych chorób, staj¹c siê przyczynkiem do pe³niejszej
diagnostyki, ukierunkowanego leczenia, a byæ mo¿e tak¿e
nowej ich klasyfikacji. Ka¿dy przypadek alergii ocznej
powinien byæ traktowany indywidualnie maj¹c na uwadze
okolicznoæ, ¿e osoby ni¹ dotkniête nara¿one s¹ na
wieloletnie cierpienia, które upoledzaj¹ jakoæ ¿ycia
i stanowi¹ zagro¿enia powa¿nymi powik³aniami ze lepot¹
w³¹cznie.
Poniewa¿ chorzy z alergicznymi zmianami oczu
mog¹ zg³osiæ siê zarówno do okulisty jak i do alergologa
wa¿na jest dla obu dobra znajomoæ przedstawionych
zagadnieñ.

Pimiennictwo
1. Alexander M.: Comparative therapeutic studies with Tilavist.
Allergy. 1995, 50 (suppl 21): 23-29.
2. Allansmith M.R., Korb D.R., Greiner J.V. i wsp.: Giant papillary conjunctivitis in contact lens wearers. Am.J.Ophthalmol.
1977, 83: 697-702.
3. Allansmith M.R.: The eye and immunology. Mosby, St. Louis
1982.
4. Ballow M., Donshik P.C., Mendelson L.: Complement proteins and C3 anaphylotoxin in the tears of patients with conjunctivitis. J.Allergy Clin.Immunol. 1986, 76: 473-476.
5. Bende M., Pipkorn U.: Topical levocabastine, a selective H1
antagonist, in seasonal allergic rhiniconjunctivitis. Allergy,
1987, 42: 512-515.
6. Ben Ezra D., Peer J., Brodsky M. i wsp.: Cyclosporin A for
the treatment of severe vernal keratoconjunctivitis. Am.J.
Ophthalmol. 1986, 101: 278-281.
7. Blumenthal M., Casale T., Dockhorn R. i wsp.: A multicenter,
double-blind group comparative study of the efficace and safety
of b. i d. nedocromil sodium 2% ophtalmic solution in the
treatment of eagweed seasonal allergic conjuctivitis. Am.J.
Ophthalmol. 1992, 113: 56-63.
8. Bonini S., Bonini Se., Todini V., Adriani E., Allansmith M.R.:
Late - phase ocular reaction induced by conjunctival allergen
challenge. A dose response study in humans. J.Allergy Clin.
Immunol. 1988, 81: 173-178.

9. Bonini S., Bucci M.G., Berruto A. i wsp.: Allergen dose response and late symptoms in a human model of ocular allergy.
J.Allergy Clin. Immunol. 1990, 86: 869-874.
10. Bonini S., Barney N.P., Schiavone M. i wsp.: Effectiveness of
nedocromil sodium 2% eye drops on clinical symptoms and
tear fluid cytology of patients with vernal conjunctivitis. Eye,
1992, 6: 648-652.
11 Bonini Se., Bonini S., Bucci M.G., Bolsano F.: Ocular Allergy. Carnforth, Parthenon Publishing Group Ltd. 1992: 465472.
12. Bousquet J., Maasch H., Martinot B. i wsp.: Double-blind,
placebo controlled immunotherapy with mixed grass-pollen
allergoids. III Efficacy and safety of ultrafractionated and highmolecular-weight preparations in rhinoconjunctivitis and
asthma. J.Allergy Clin.Immunol. 1989, 84: 546-556.
13. Broder I., Higgins M.W., Metthews K.P. i wsp.: Epidemiology
of asthma and allergic rhinitis in a total community. J.Allergy
Clin.Immunol. 1974, 53: 127-138.
14. Burr M.L.: Increased prevalance and morbidity of asthma.
W: Advances in allergology and clinical immunology.
Carnforth, Parthenon Publishing Group Ltd. 1992: 359-366.
15. Ciprandi G., Buscaglia S., Pesce G.P. i wsp.: Allergic subjects
express Intracellular Adhesion Molecule 1 (ICAM-1 lub CD
54) on epithelial cells of conjunctiva after allergen challenge.
J.Allergy Clin.Immunol. 1993, 91: 783-792.

16

Gawlik R. i wsp. Choroby alergiczne oczu

16. Compeman P.W.: Eczema and keratokonus. Br.Med.J. 1965,
2: 977-981.
17. Estlander T., Kanerva L., Kari O. i wsp.: Occupational conjunctivitis associated with type IV allergy to methacrylates.
Allergy 1996, 51: 56-59.
18. Foster S.C.: The pathophysiology of ocular allergy. Allergy
1995, 50 (suppl. 21): 6-9.
19. Friedlaender M.H.: Allergy and immunology of the eye. New
York; Harper and Row, 1979: s. 80.
20. Friedleander M.H., Okumoto M., Kelley J.: Diagnosis of allergic conjunctivitis. Arch. Ophthamol. 1984, 102: 1198-1204.
21. Kay A.B.: Mechanisms in allergy: an overview. Basic clinical
allergy. Imperial College of Science Technology and Medicine
at National and Lung Institute 1996.
22. Kjellman N.I.M., Stevens M.T.: Clinical experience with
Tilavist: An overview of efficiency and safety. Allergy 1995,
50 (suppl. 21): 14-22.
23. Miyamoto T.: Increased prevalence of pollen allergy in Japan.
W: Advances in allergology and clinical immunology. Carnforth,
Parthenon Publishing Group Ltd. 1992: 343-347.
24. Montan P., van Hage-Hamsten M.: Allergic conjunctivitis and
eosiniphil cationic protein (ECP) in tears. XV International
Congress of Allergology and Clinical Immunology, Sztokholm,
Abstracts s. 13, 1994.
25. Morgan S.J., Wiliams J.H., Hawks A.F. i wsp.: Mast cell numbers and staining in the normal and allergic human conjunctiva.
J.Allergy Clin.Immunol. 1991, 87: 111-115.
26. Montoro A., Barrio M., Herrero T., Chivato T., Laguna R.,
Rubrio M.: Allergic reactions to eyedrops. XV International
Congress of Allergology and Clinical Immunology, Sztokholm,
Abstracts s.16, 1994.

27. Norrman E., Rosenhall L., Nystrom L. i wsp.: Prevalence of
positive skin prick tests, allergic asthma, and rhino-conjunctivitis in teenagers in nothern Sweden. Allergy 1984, 49: 808-815.
28. Orlandini A., Viotti G., Martinoli C. i wsp.: Allergic contact
conjuctivitis from synthetic detergents in a nurse. Contact
Dermatitis 1990, 23: 375-377.
29. Proud D., Sweet J., Stein P. i wsp.: Inflammatory mediator release on conjunctival provocation of allergic subjects with allergen. J.Allergy Clin.Immunol. 1990, 85: 896.
30. Raport z Miêdzynarodowego Posiedzenia Dotycz¹cego
Diagnostyki i Leczenia Nie¿ytu Nosa. Kopenhaga 1994. Allergy 1994, 49.
31. Ring J.: Angewandte allergologie. MMV Medizin Verlag,
Monachium 1988.
32. Rogala E.: Zarys alergologii klinicznej. Katowice, l.Ak.Med.
1994.
33. Santos C.I., Huang A.J., Abelson M.B. i wsp.: Efficacy of
iodoksamide 0,1% ophtalmic solution in resolving corneal
epithelopathy associated with vernal keratoconjunctivits. Am.
J. Ophtalm. 1994, 117: 488-497.
34. Trocme S.C., Kephart G.M., Allansmith W.R. i wsp.: Conjunctival deposition of eosinophil granule major basic protein in vernal keratocjunctivitis and contact lens-associated giant papillary
concjunctivitis. Am. J. Ophthalmol. 1989, 108: 57-63.
35. Wardlaw A.J., Walsh G.M., Symon F.A.: Mechanism of
eosinophil and basophil migration. Allergy 1994, 49: 797-807.

