Suho oko
Samo za tvoje oči

Kaj je sindrom
suhega očesa
Suho oko oz. sindrom suhega
očesa je zelo pogosta,
običajno kronična očesna
bolezen, pri kateri se solze
ne tvorijo dovolj učinkovito
(motnja v nastajanju solz/
hiposekrecijska oblika
suhega očesa) in/ali solze
prehitro izhlapijo s površine
očesa (motnja v sestavi solz/
evaporativna oblika suhega
očesa).
Je bolezen, ki se kaže na različne
načine in ima lahko veliko različnih
vzrokov. Pomembno je, da suho oko
pravočasno prepoznamo in ustrezno
zdravimo. Če ne ravnamo pravilno
in težavam ne namenimo ustrezne
pozornosti, to sčasoma vodi v
poškodbe površine očesa. Suho oko
lahko močno vpliva na kakovost
življenja.

Kaj so solze?
Solze so bistra tekočina, ki se razporedi po površini očesa med mežikanjem.
Njihova naravna vloga je poskrbeti za prehrano sprednjega dela očesa,
omogočiti jasen vid, vlažiti in zaščititi oko pred tujki ali okužbo.

MUCINSKI
S LOJ

VODNI
S LOJ

L I P I D N I S LOJ

Solze so sestavljene iz treh slojev :
Lipidni, maščobni sloj: Tvorijo ga Meibomove žleze na robovih
vek. Je najbolj zunanji sloj solznega filma. Skrbi, da se solze
enakomerno razporedijo po površini in ne izhlapijo prehitro.

Vodni sloj: Nastaja v solzni žlezi ob očesu. Je količinsko najbolj

obilen. Vsebuje različne protivnetne molekule. Skrbi za prehrano
očesne površine in zaščito pred mikroorganizmi.

Mucinski sloj: Izločajo ga čašaste celice. Pomaga razporediti
solze in stabilizira solzni film.
Kadar je prisotno pomanjkanje ali motnja v kakovosti solz (suho oko), je oko
bolj izpostavljeno dejavnikom okolja, vidna ostrina niha, sproži se vnetje.

Simptomi
suhega očesa
Simptomi sindroma suhega očesa so raznoliki.
Najpogosteje se pojavi:

Srbečica
okrog veke

Občutek peska, tujka v očeh.
Izcedek

Oko je pordelo, srbeče,
pekoče.
Prisoten je občutek
razdraženosti, utrujenosti,
nelagodja.
Vidna ostrina niha.
Povečani sta občutljivost in
nelagodje ob nošnji kontaktnih
leč.

Zaspano oko,
ki zjutraj težje
odpremo

Izjava pacienta:
Zelo sem zadovoljna z vsemi njihovimi
storitvami! Osebje je strokovno,
prijazno in ustrežljivo, vedno na voljo
za nasvete in pomoč.
Zelo priporočam vsem, ki imajo
kakršnekoli težave z očmi.
Nataša Š., Facebook

Občutljivost
ob nošenju
kontaktnih leč

Svetlobna
občutljivost

Vidna ostrina
niha

Pekoč,
razdražen
občutek
Boleča,
rdeča in vneta
veka

Zelo pogosto suho oko spremlja tudi
nenadno poudarjeno solzenje (zlasti
ob spremembi temperature, branju,
gledanju v ekran, prepihu). Kljub
temu, da se oko solzi, temu stanju
pravimo suho oko, saj je razlog
za poudarjeno solzenje namreč
refleksni odziv očesa ob izsušitvi
očesne površine. Oko tako sproži
hitro produkcijo refleksnih solz, ki pa
so sestavljene drugače kot običajne
solze in zelo hitro izhlapijo iz očesne
površine. Očesna površina tako
ostane slabše zaščitena.

Zgodnje, blažje oblike suhega
očesa navadno ne povzročajo
trajnih sprememb očesne
površine. Pri napredovalem
suhem očesu je vnetje bolj
izrazito. Opazijo se ranice na
površini veznice in roženice.
Vid je slabši. Pojavljajo se
brazgotine.

Vzroki sindroma
suhega očesa
Najpogosteje se s težavami suhega očesa srečujejo starejši ljudje, zlasti
ženske. A staranje še zdaleč ni edini razlog za suho oko. Najpomembnejši
dejavniki tveganja za razvoj suhega očesa so:

Starost:

Suho oko je del naravnega procesa staranja, zato se
najpogosteje pojavi po 50. letu starosti.

Spol: Ženske pogosteje obolijo za suhim očesom, saj so bolj
izpostavljene hormonskim spremembam.
Okolje:

Vroče, suho, prepišno, prašno okolje povzroči, da solze
prehitro izhlapijo z očesne površine. Dolgotrajna uporaba digitalnih
naprav oz. dolgotrajno osredotočanje na določeno razdaljo (branje,
šivanje, gledanje TV ipd.) je povezano s preredkim mežikanjem, kar
povzroči, da se očesna površina izsuši.

Zdravila,

kot so zdravila za zniževanje krvnega tlaka, zdravila
proti alergiji, diuretiki, hormonski kontraceptivi, antidepresivi itn.

Prehrana

z nizko vsebnostjo omega-3-maščobnih kislin, pri
pomanjkanju vitamina A ipd.)

Bolezni: Pri boleznih vezivnega tkiva, Sjogrenovem sindromu,
revmatoidnem artritisu, motnjah delovanja ščitnice, sladkorni
bolezni je suho oko pogostejše.
Kajenje

Kako suho oko
odkrijemo?
Diagnostika suhega očesa v specializirani
Ambulanti za suho oko zajema:

Opredelitev pacientovih težav, bolezni, zdravil.
Pregled z biomikroskopom (pregled vek,
veznice, roženice, učinkovitosti mežikanja).
Merjenje količine solz: Schirmerjev test
(merjenje količine solz).
Merjenje kakovosti solz : Fluresceinski test
(NBUT test, prikaz sprememb na površini
očesa).
Napredna diagnostika :

> merjenje osmolarnosti solz s TearLab® testom

> meibomografija (prikaz stanja Meibomovih žlez)
> digitalni NBUT test (prikaže stabilnost solznega filma)

Zdravljenje sindroma
suhega očesa
Sindrom suhega očesa je večinoma kronična bolezen s številnimi vzroki,

ki jih običajno ne moremo popolnoma odpraviti. Imamo pa veliko možnosti za lajšanje
težav in preprečevanje hudih okvar očesne površine. Osnovni namen zdravljenja je
vzpostavitev čim boljšega solznega filma, s tem zmanjšanje vnetja in normalizacijo
obnavljanja očesne površine, da bolnik nima težav in dobro vidi. Učinkovito zdravljenje
se začne s specializiranim očesnim pregledom. Glede na vzroke in stopnjo bolezni,
se nato svetuje ustrezno zdravljenje. Uspešnost zdravljenja je odvisna tudi od tega,
ali pacient upošteva navodila očesnega specialista. Zelo pomembno je, da pacient pri
zdravljenju vztraja.

Osnovni principi zdravljenja:

Umetne solze oz. vlažilne kapljice za oči
So osnovna oblika zdravljenja suhega očesa. Z njimi očem nadomeščamo
pomanjkljive in/ali neustrezno sestavljene solze. Pri blažjih in prehodnih primerih
suhega očesa, ki nastanejo npr. zaradi pogoste uporabe računalnika, branja, študija,
suhega in prepišnega okolja in podobnih dejavnikov, je lahko že dovolj pogosta
uporaba umetnih solz oz. vlažilnih kapljic dovolj učinkovita za izboljšanje stanja. Na
trgu je na voljo širok spekter vlažilnih kapljic za oči, ki se razlikujejo po učinkovinah in
viskoznosti, prisotnosti oz. odsotnosti konzervansov itd.
• Kapljice z majhno viskoznostjo (bolj ‘vodene’) so primerne pri blažjih oblikah sindroma suhega
očesa, nudijo takojšnje olajšanje in ne zameglijo vida. Pomembno je, da se kapljice aplicira
redno, večkrat na dan (vsaj štirikrat, pri hudi obliki suhega očesa tudi na eno uro).
• Kapljice s povečano viskoznostjo (geli) se priporočajo pri izrazitejših simptomih suhega
očesa in pred spanjem. Zaradi večje viskoznosti se vid po aplikaciji prehodno zamegli. Učinek
olajšanja je daljši.

Ob pogosti uporabi kapljic je priporočljivo izbrati kapljice brez konzervansov, saj lahko
le-ti dodatno dražijo oko in poslabšajo vnetje. Če uporabljate kontaktne leče, morate
biti pozorni, da izberete kapljice, primerne uporabnikom kontaktnih leč.

Gretje vek
Kadar je razlog suhega očesa neprimerno izločanje olja iz Meibomovih žlez, se svetuje
pregrevanje očesnih vek s toplimi suhimi obkladki oz. grelnimi prevezami. Suha
toplota zmehča gostejši izcedek, ki maši žleze. Izcedek postane bolj tekoč, oljnat, se
lepše razporedi po očesni površini in jo učinkovito zaščiti pred izsušitvijo. Za učinkovito
delovanje moramo postopek izvajati redno, dvakrat na dan po 20 minut, s primerno
ogreto prevezo (42 ⁰C), ki ima možnost ohranjanja toplote. Po končanem pregrevanju
je priporočljivo izvajati tudi nežno masažo vek po priporočilih očesnega specialista.

Toaleta vek
Potem, ko se veke pogrejejo in opravi masaža robov vek, se svetuje, da se robovi vek
očistijo s čistilnimi krpicami. Tako se z robov odstrani gostejši izcedek, ki se je izločil
po gretju, ali prhljaju podobne zgostitve med vejicami trepalnic, ki dražijo oko.

Omega-3-maščobne kisline
Omega-3-maščobne kisline, predvsem DHA (docosahexaenoična kislina) in EPA
(Eicosapentaenoična kislina), sta dve od treh omega-3-maščobnih kislin, ki jih telo ne
more samo zgraditi in jih je potrebno pridobiti s hrano, kot je npr. ribje olje. Omega-3maščobne kisline dokazano omilijo očesno vnetje, saj vplivajo na metabolizem vnetnih
dejavnikov. Očesni specialisti zato ob sindromu suhega očesa priporočajo povečan
vnos hranil bogatih, z omega-3-maščobnimi kislinami. Ob izbiri prehranskih dopolnil
moramo biti pozorni na kakovosten sledljiv vir, ki ni onesnažen s težkimi kovinami. Za
ustrezno učinkovitost mora biti prisotna zadovoljiva količina omega-3-maščobnih kislin
(300 mg/dan). Dobri viri omega-3-maščobnih kislin pa so tudi mastne ribe, kot sta na
primer losos ali skuša, pa tudi laneno seme.

Način življenja
Na zmanjšanje simptomov suhega očesa vplivata tudi okolje in način življenja.
Svetuje se izogibanje prepihu, prahu in izsušenemu okolju. Pri delu za računalnikom,
intenzivnemu branju, koncentriranemu, po navadi bližinskemu delu poskrbimo,
da dovolj pogosto mežiknemo, za nekaj sekund zapremo oči, pogledamo v daljavo.
Poskrbimo za zadostno hidracijo telesa, kakovosten spanec. Nosimo kakovostna
zaščitna sončna očala.

Specifično zdravljenje:

Čepki
Kadar je vzrok suhega očesa motnja v nastajanju solz in je vnetje na očesni površini
umirjeno, se lahko odločimo za vstavitev prehodnih ali trajnih čepkov v spodnja izvodila
solzevodov. Tako se solze dlje zadržijo na očesni površini in je potrebna redkejša
aplikacija vlažilnih kapljic.

Zdravila
Vnetje je pomemben spremljevalni dejavnik sindroma suhega očesa,
odgovorno za rdeče oko.
Ob izrazitem vnetju očesne površine, zlasti takrat kadar je ogrožena tudi
roženica, je priporočljiva terapija s kapljicami s protivnetnim delovanjem (npr.
Softacort, Flarex, Lotemax ipd.). Kapljice predpiše zdravnik in jih je potrebno
uporabljati v skladu z njegovimi navodili. Kronična uporaba protivnetnih zdravil
se odsvetuje. Protivnetna zdravila ukinjamo postopoma. Po prenehanju uporabe
se lahko prehodno poveča rdečina očesa in ojačajo neprijetni simptomi. Ob
uporabi protivnetnih zdravil je zelo pomembna redna aplikacija vlažilnih kapljic
za oči.
Pri napredovali obliki suhega očesa se odločimo za aplikacijo imunosupresivnega
zdravila (npt. Restasis, Ikervis ipd.).
Kadar je prisotno izrazito vnetje vek, se lahko odločimo za lokalno ali sistemsko
zdravljenje z antibiotiki.
Pri zelo hudi obliki suhega očesa, kjer prihaja do združevanja solz v trše,
dražeče skupke, ki poškodujejo očesno površino, zdravimo z mukolitičnimi
kapljicami (npr. acetylcistein). Zelo dobro zdravilo pri napredovali obliki suhega
očesa so tudi kapljice avtolognega seruma ipd.

IPL
Intenzivna pulzirajoča svetloba (IPL), ki
jo oddaja aparat, zmanjša vnetje vek in
izboljša strukturo solz. Za ustrezen učinek
se svetuje nekaj zaporednih terapij.

Rexon Eye
Rexon-Eye je najnovejša metoda
zdravljenja suhega očesa, ki je primerna
za vse oblike suhega očesa. Deluje po
principu kvantumske molekularne
resonance, kjer se s pomočjo
električnega polja visoke frekvence in
nizke moči spodbudi metabolizem in
naravno obnavljanje celic. Z aplikacijo
Rexon-Eye terapije na področje vek,
se po običajno že štirih zaporednih
terapijah izboljša stanje solznega filma
in zmanjšajo simptomi suhega očesa.
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