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Suplementy diety – nowa era w leczeniu  
zeSpołu Suchego oka

dietary SupplementS – a new era in dry eye 
 Syndrome treatment

Słowa kluczowe
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film  łzowy,  wielonienasycone  kwasy  tłuszczowe.

Streszczenie
Zespół suchego oka, bardzo uciążliwy dla pacjen-

tów, jest częstym problemem okulistycznym. Stanowi 
on przyczynę ponad 25% wszystkich wizyt w gabinecie 
okulistycznym. Udowodniono, że suche oko ściśle wią-
że się z dysfunkcją gruczołów Meiboma, która, według  
szacunków, występuje nawet u ok. 50% pacjentów.  
Zespół suchego oka powstający na tle dysfunkcji gru-
czołów Meiboma jest związany ze zbyt szybkim pa-
rowaniem warstwy wodnej filmu łzowego na skutek  
zmniejszenia stężenia fosfolipidów w filmie łzo-
wym. Dotyczy to głównie osób w wieku starszym. Na 
skutek poprawy warunków życia, opieki zdrowotnej  
i świadomości w zakresie zdrowego trybu życia, dłu-
gość życia stale rośnie, więc przybywa osób starszych  
w  populacji.

Około 30. roku życia następuje stopniowe zmniej-
szanie produkcji łez. Z tego powodu zespół suchego 
oka dotyka także ludzi młodych, szczególnie tych pra-
cujących z monitorami komputerów i w klimatyzo- 
wanych pomieszczeniach. Fakt ten powoduje, że istnie-
je stale aktualna potrzeba poszukiwania nowych, bez- 
piecznych  i  efektywnych  metod  terapii  suchego  oka.

W pracy omówiono najnowsze doniesienia doty-
czące suplementacji diety, która może mieć korzystny 
wpływ na redukcję objawów suchego oka. Szczególną  
uwagę zwrócono na suplementację z użyciem wielo- 
nienasyconych kwasów tłuszczowych.

W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia na te-
mat korzystnego wpływu kwasów tłuszczowych ome-
ga-3 i omega-6, które, stosowane jako suplementy  
diety, mogą być pomocne w leczeniu zespołu suche-
go oka. Udowodniono, że kwasy tłuszczowe omega-3  
suplementowane w diecie mogą hamować reakcje za- 
palne  w  organizmie.
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Summary
Dry eye syndrome, burdensome for patients, is  

a common ophthalmic problem. It is the cause of 
over 25% of all appointments with ophthalmologists.  
It has been proven that the dry eye is closely asso-
ciated with Meibomian gland dysfunction which  
occurs in as much as 50% of patients. Dry eye syn-
drome in connection with Meibomian gland dys- 
function is associated with excessively rapid eva-
poration of the aqueous layer of the tear film due to  
its reduced concentration of phospholipids. This main- 
ly relates to the elderly. As a result of improved  
living conditions, advanced health care and a grea- 
ter awareness related to healthy lifestyle, the popu- 
lation  of  elderly  people  increases.

At the age of 30 the production of tears is gra- 
dually reduced. Therefore dry eye syndrome also  
affects young people, especially those working with 
computer screens or in air-conditioned rooms. There 
is a continuous need for new, safe and efficient  
treatment  methods  for  dry  eye  syndrome.

This study presents the latest news on dietary  
supplementation which can have a positive effect 
on the reduction of the symptoms of dry eye syn- 
drome. Particular attention was paid to supplementa- 
tion  with  polyunsaturated  fatty  acids.

Recent reports reveal the beneficial effects of  
omega-3 and omega-6 fatty acids which may be 
useful in the treatment of dry eye syndrome when  
used as dietary supplements. There is evidence that  
the omega-3 fatty acids supplemented in the diet  
can  inhibit  inflammatory  reactions  in  human  body.
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