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Około 14  280 razy w ciągu dnia wy-
konujemy tę samą czynność. Jest 
dla nas tak naturalna jak oddycha-
nie. Wszystko jest w porządku, jeśli 
odruch ten jest przez nas wręcz nie-
zauważalny. Gorzej, gdy towarzyszy 
mu dyskomfort, pieczenie, uczucie 
ciała obcego. Mowa o mruganiu, 
a raczej mruganiu w ekstremal-
nych warunkach…z towarzystwem  
ZESPOŁU SUCHEGO OKA.

DO ŁEZKI ŁEZKA
Film łzowy tworzący się w momencie 
zetknięcia gałki ocznej z powieką, pełni 
niezwykle istotną rolę dla prawidłowego 
funkcjonowania narządu wzroku. Składa 
się on z trzech warstw, z których każda 
ma swoje unikatowe zadanie.

Warstwa lipidowa chroni przed nadmier-
nym parowaniem, a także tarciem, umoż-
liwiając swobodne poruszanie się powieki. 
Warstwa wodna ma za zadanie dostar-
czanie tlenu i wartości odżywczych do 
rogówki, ponadto wykazuje właściwości 
bakteriobójcze oraz przeciwzapalne za-
bezpieczając przed infekcjami i zapew-
niając ochronę przed wszelkimi czynni-
kami zewnętrznymi, takimi jak: kurz, czy 
nawet rzęsa. Warstwa mucynowa (śluzo-
wa) jest odpowiedzialna za prawidłowe 
nawilżenie gałki ocznej oraz przyleganie 
łez. 

Dysfunkcje pojawiające się w którejkol-
wiek z warstw filmu łzowego prowadzą 
bezpośrednio do objawów suchego oka. 
Pojawiające się zaburzenia powodują 
niewystarczające nawilżenie, natomiast 
wysychanie rogówki i spojówki w dal-
szym etapie może nawet przyczynić się 
do POGORSZENIA OSTROŚCI WIDZENIA. 
Problem pojawia się wówczas, gdy łzy 
ulegają nadmiernemu parowaniu, są źle 
rozprowadzane po powierzchni oka lub 
zmianie ulega ich skład. Wówczas nie są 
w stanie spełnić wszystkich swoich waż-
nych funkcji. 

TAK TO SIĘ ZACZYNA
Objawy zespołu suchego oka mocno 
uprzykrzają życie jego „posiadaczom”. 
Oczy kłują, pieką, są podrażnione, odczu-
walna jest suchość i wrażenie piasku pod 
powiekami. Może występować zaczer-
wienienie, światłowstręt, nieostra widocz-
ność, a nawet gęsta wydzielina.  „Winnych” 
takiego stanu rzeczy może być wielu. Na 
zespół suchego oka narażone są osoby 
starsze, gdyż wraz z wiekiem zmniejsza 
się ilość produkowanych łez. ZSO czyli 
zespół suchego oka lubi wszelkie zmiany 

hormonalne, dlatego szczególną czuj-
ność powinny zachować Panie w okresie 
menopauzy. Nie bez znaczenia na ZSO 
mogą mieć również wpływ: przyjmowa-
ne leki (antydepresanty, leki psychotro-
powe, obniżające ciśnienie krwi), przeby-
te zabiegi (w tym również te okulistyczne, 
np. laserowa korekcja wzroku), choroby 
(autoimmunologiczne, problemy z nad-
czynnością, lub niedoczynnością tarczy-
cy), noszenie soczewek kontaktowych, 
a nawet stosowanie kropel do oczu, które 
zawierają konserwanty. Na rozwój zabu-
rzenia oddziałuje też nieodpowiednia 
dieta (niedobór witaminy A) oraz wszel-
kie blizny spojówkowe powstałe w wy-
niku uszkodzenia, bądź przebytego zapa-
lenia. OBJAWY SUCHEGO OKA NASILAJĄ 
SIĘ W KLIMATYZOWANYCH LUB OGRZE-
WANYCH POMIESZCZENIACH (powietrze 
jest suche, a łzy wówczas szybciej parują), 
również podczas długotrwałej pracy przy 
komputerze, oglądaniu telewizji, czy na-
wet czytaniu książek (rzadsze mruganie 
oznacza rzadsze rozprowadzanie filmu 
łzowego). Dodatkowo zespołowi suche-
go oka nie sprzyja dzisiejsze, pełne za-
nieczyszczeń środowisko, wszechobecne 
spaliny oraz dym tytoniowy. Nasze oczy 
nie mają lekko.

DIAGNOZA U SPECJALISTY
O te wszystkie czynniki ryzyka, z którymi 
może się zetknąć pacjent, szczegółowo 
wypyta lekarz okulista. Przeprowadzony 
wywiad może okazać się skarbnicą wie-
dzy. Następnie nie obędzie się bez specja-
listycznych badań określających stopień 
nawilżenia oczu. Bardzo popularny jest 
tzw. test Schirmera I, który przy pomocy 
paska bibuły umieszczonego pod dolną 
powieką, po 5 minutach da odpowiedź 
o ilości wytwarzanych łez w zależności 
od stopnia zamoczonego wskaźnika. Test 
ten jednak nie skupia się na odpowied-
nim składzie łez. Dlatego kolejne badanie 
pod kątem ZSO polega na wkropieniu 
do oka barwnika i obserwację pod spe-
cjalnym przyrządem, po jakim czasie 
pojawi się łza ( jasna plamka) oraz czy 
odpowiednio długo utrzyma się na 
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powierzchni oka (co świadczy o pra-
widłowym składzie). Lekarz spraw-
dzi też ewentualne ubytki nabłonka 
w obrębie rogówki lub szpary powie-
kowej, bądź występowanie fałdów 
spojówki równoległych do krawędzi 
powieki (u zdrowego człowieka nie 
istnieją).

LECZENIE OBJAWOWE
Leczenie ZSO skupia się w zasadzie na 
złagodzeniu samych objawów. Jest to 
dolegliwość, która gdy raz się ujawni, to 
zazwyczaj zostaje towarzyszką do końca 
życia. Wyjątkiem jest ZSO wtórne, które 
wystąpiło na skutek zażywania określo-

nych leków i może ustąpić po ich od-
stawieniu. Aby poprawić komfort życia 
osób, które cierpią na tę dolegliwość  
ZALECANE JEST UŻYCIE RÓŻNEGO RO-
DZAJU TZW. SZTUCZNYCH ŁEZ, KROPLI, 
ŻELI. Wszystko to po to, aby uzupełnić dys-
funkcyjny film łzowy. Częstotliwość uży-
cia tych preparatów uzależniona jest od 
stopnia zaawansowania schorzenia. Jeśli 
dana osoba jest szczególnie wrażliwa na 
konserwanty zawarte w kroplach może 
sięgnąć po preparaty, które są ich pozba-
wione. Przygotowane są tak, aby starczyły 
do jednego użycia, bądź są umieszczone 
w specjalnie do tego przystosowanych 
opakowaniach z dozownikiem, dzięki 

którym otrzymujemy pojedynczą kroplę. 
Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie 
preparatów w formie żelu. Dłużej utrzy-
mują się na powierzchni oka, tym samym 
dając lepsze nawilżenie. Minusem może 
być chwilowa nieostrość widzenia, spo-
wodowana specyficzną konsystencją. 
Należy także pamiętać o odpowiedniej 
higienie, jak np. ogrzewanie i masowanie 
powiek, mające na celu usunięcie zalega-
jącej wydzieliny. W poważnych stadiach 
ZSO wykonywany jest zabieg zatykania 
kanalików łzowych specjalnymi silikono-
wymi koreczkami, dzięki czemu łzy nie 
są odprowadzane i nadal utrzymują się 
na powierzchni oka. W bardzo skrajnych 
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ciężkich przypadkach ZSO wykonuje się 
operację. Kanaliki są wówczas zamykane 
całkowicie za pomocą lasera.

PROFILAKTYKA
Jest kilka aspektów sprzyjających ZSO, 
na które możemy mieć wpływ. Jeśli wy-
konujemy pracę przed komputerem 
ustawmy go w dalszej odległości. Staraj-
my się też robić krótkie przerwy, podczas 
których kierujmy wzrok na oddalony 
punkt. Wzbogaćmy naszą dietę w dużą 
ilość kwasów tłuszczowych omega-3 
(znajdziemy go w rybach, najwięcej 
w łososiu!), które obniżają ryzyko za-
chorowania aż o 20%. Ograniczmy 
natomiast spożycie kwasów tłuszczo-
wych omega-6 zawartych w olejach 
roślinnych i mięsie. Jeśli nie jesteśmy 
w stanie uciec od przegrzanych lub 
klimatyzowanych pomieszczeń, to sto-
sujmy nawilżacze powietrza. Starajmy 
się korzystać z odpowiednich kropli 
do oczu. Zwróćmy uwagę na ich skład, 
niestety często jest tak, że im dłuższą 
datę przydatności po otwarciu podają 
producenci, tym zawierają więcej kon-
serwantów. Kobiety nigdy nie powinny 
zapominać o demakijażu, przy czym 
należy używać do tego delikatnych 
środków, aby nie wywołały podrażnień 
lub uczuleń. W końcu profilaktyka ZSO 
to jeszcze jeden powód do tego, żeby 
rzucić palenie.

Objawy zespołu suchego oka można 
zbagatelizować. Można uznać, że to 
zwykłe zmęczenie oczu, tak powszech-
ne w dobie komputerów, telewizorów, 
telefonów. Ale można też zacząć drążyć 
temat. Przyjrzeć się swoim nawykom, 
diecie, otoczeniu. Wprowadzić drobne 
zmiany. I wreszcie udać się na badanie 
profilaktyczne do specjalisty. 

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać 
dlaczego WARTO DBAĆ O SWOJE OCZY.
A Ty, kiedy ostatnio byłeś u okulisty? 

ANNA BEDNARCzyK
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TEST  W  WARUNKACH  DOMOWYCH

Jeżeli mamy podejrzenie, że nasze oczy nie są 
odpowiednio nawilżone, możemy samodzielnie 

wykonać bardzo prosty test sprawdzający. Wystarczy 
stoper i odrobina refleksu. Gdy już jesteśmy w ten 

sposób wyposażeni, siadamy wygodnie, dwukrotnie 
mrugamy, przy czym po drugim razie natychmiast 

włączamy stoper,  starając się przy tym patrzeć w dal 
w jeden punkt. Czas zatrzymujemy w momencie 
odczucia pierwszego dyskomfortu związanego 

z przerwaniem mrugania. Jeśli osiągniemy niechlubny 
wynik poniżej 5 sekund - mamy powody do 

niepokoju. Świadczy to bowiem o tym, że film łzowy 
zbyt krótko utrzymuje się na powierzchni oka.
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