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Mruganie ma znaczenie
Ból oka, uczucie suchości czy światłowstręt – to wszystko może być objawem zespołu
suchego oka. Z dolegliwością tą zmaga się coraz więcej osób. Do jej powstawania przyczynia
się m.in. klimatyzacja, przegrzewanie pomieszczeń, czy rzadkie mruganie przed ekranami
komputerów czy smartfonów.

Zespół suchego to choroba powierzchni oka, polegająca na zaburzeniach filmu łzowego. Objawia się
zazwyczaj światłowstrętem, kłuciem czy bólem oka oraz uczuciem suchości – mówi PAP prof. Zofia
Michalewska z Kliniki Okulistycznej „Jasne Błonia” w Łodzi.
Ekspertka podkreśla, że nasze łzy składają się nie tylko z warstwy wodnej, ale również z warstwy
lipidowej oraz mucynowej. Każda z tych warstw u różnych osób może ulegać pewnym zaburzeniom,
które mogą powodować różne objawy. To nie tylko światłowstręt czy ból oka, ale czasami
paradoksalnie wręcz łzawienie.
„Wiele osób, które zgłaszają się do okulisty z łzawieniem, ma do zdiagnozowania zespół suchego oka,
a łzawienie wynika z faktu, że łez produkujemy w nadmiarze, żeby zrekompensować niedobór którejś
z tych warstw” - dodaje prof. Michalewska.
Jest cały szereg czynników środowiskowych powodujących zespół suchego oka: od przegrzanych
pomieszczeń zimą, po klimatyzację latem. Dochodzi do tego także rzadkie mruganie przed ekranami
komputerów, telewizorów czy smartfonów. Ale przyczyną zespołu suchego oka mogą być również
choroby autoimmunologiczne, choroby reumatyczne czy cały szereg zaburzeń hormonalnych naszego
organizmu.
„Zespół suchego oka dotyczy także większości pacjentów, którzy w przeszłości byli poddani
operacjom okulistycznym tj. witrektomii, operacji zaćmy, czy laserowej korekcji wad wzroku” dodaje prof. Michalewska.
Jak podkreśla, jeżeli zespół suchego oka jest prawidłowo zdiagnozowany i leczony, to można z nim w większym lub mniejszym komforcie - przeżyć resztę życia. Jeżeli jednak leczenia nie podejmiemy
odpowiednio szybko, może on prowadzić nawet do ciężkich uszkodzeń rogówki.
A jak chronić się przed zespołem suchego oka? Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o mruganiu
siedząc przed ekranami komputerów czy telewizorów, a także unikać klimatyzowanych pomieszczeń.
Ale to nie zawsze jest możliwe. Wtedy należy używać kropli nawilżających, które są skutecznym
postępowaniem w przypadku większość osób. Dodatkowo wskazana jest dieta bogata w kwasy
omega.

Niestety u części pacjentów, którzy nie radzą sobie z takimi zwykłymi sposobami suplementacji,
konieczna jest wizyta lekarska, profesjonalna diagnostyka i bardziej zaawansowane formy leczenia.
„Tutaj możliwości jest bardzo dużo. Przede wszystkim są w tej chwili dostępne badania, które
definiują nam dokładnie, która część naszego filmu łzowego jest uszkodzona i pozwalają nam
spersonalizować leczenie” - dodaje prof. Michalewska.
Jak podkreśla ekspertka, w bardziej zaawansowanych postaciach zespołu suchego oka można
dyskutować o lekach dostępnych na receptę oraz o zabiegach. Do tych ostatnich można zaliczyć m.in.
włożenie pacjentowi zwykłych zatyczek do dróg łzowych.
„Jest to zabieg całkowicie bezbolesny wykonywany podczas zwykłej wizyty u okulisty. Nie wymaga
on pobytu w szpitalu ani żadnych ograniczeń ze strony pacjenta. Są również dostępne zabiegi na
suche oko, które polegają na rozgrzewaniu, czy też zabieg e-EYE - czyli przezskórna stymulacja
gruczołów Meiboma, które to zabiegi na jakiś czas, a czasami na trwałe, mogą złagodzić te
dolegliwości” - dodała prof. Zofia Michalewska.
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Odwrócona osmoza w przedsiębiorstwach czyli standard a nie kaprys
Odwrócona osmoza, ultrafiltracja - techniki uzdatniania wody w kontekście przemysłowym stają się
coraz ważniejsze.

20-05-2019

Glukozamina może zapobiegać chorobom
serca
Zawierające glukozaminę suplementy diety, sprzedawane jako pomocne w dolegliwościach stawów,
wydają się obniżać ryzyko chorób serca.

20-05-2019

Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen
Dzieci w wieku przedszkolnym, które oglądają telewizję dłużej niż godzinę dziennie, śpią znacznie

krócej w porównaniu z rówieśnikami, którzy spędzają przed ekranem mniej czasu.

20-05-2019

Antyewolucyjne leki na raka
Leki, które mają powstrzymać proces uodparnianie się nowotworów na leczenie, mogą się pojawić w
ciągu dziesięciu lat.

17-05-2019

Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.

17-05-2019

Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska
wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.

17-05-2019

Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.

15-05-2019

Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.
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