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ZastOsOwanie LipOsOMaLnegO aerOZOLu w ZespOLe  
Suchego okA SpowodowAnego nieprAwidŁowościAMi 

wArStwy lipidowej filMu Łzowego

appLicatiOn Of LipOsOMaL spray in dry eye syndrOMe 
caused by abnOrMaLities in the LipOsOMaL Layer  

Of the tear fiLM

Słowa kluczowe
Zespół suchego oka, film łzowy, liposomalny aerozol.

Streszczenie
Zespół suchego oka to, według Dry Eye Work- 

Shop, „wieloczynnikowe schorzenie łez i powierzch-
ni oka dające objawy dyskomfortu, zaburzenia widzenia  
i niestabilności filmu łzowego z możliwością uszko- 
dzenia powierzchni oka. Towarzyszy mu zwiększo-
na osmolarność filmu łzowego i zapalenie powierzch-
ni oka”. Schorzenie to dotyka od 5–35% ogólnoświato- 
wej populacji w zależności od wieku, płci, stosowa- 
nia hormonów płciowych lub hormonalnej tera-
pii zastępczej i innych niefizjologicznych stanów, które  
wpływają na jakość filmu łzowego.

Prawidłowy film łzowy składa się z trzech warstw: położonej 
najbardziej powierzchownie warstwy tłuszczowej, środkowej war-
stwy wodnej i wewnętrznej warstwy mucynowej. 

Przyczyn powstania zespołu suchego oka można upatrywać w 
nieprawidłowościach warstwy lipidowej, mucynowej lub wodnej 
filmu łzowego, jak i w nieprawidłowościach dwóch lub wszystkich 
warstw. Należy jednak nadmienić, że prawidłowa warstwa lipidowa  
w większym stopniu wpływa na protekcję filmu łzo- 
wego poprzez redukcję parowania rzędu 90–95%.

Nieprawidłowości warstwy wodnej są spowodowa- 
ne dysfunkcją gruczołów łzowych, a warstwy mucynowej – zaburzonym 
działaniem komórek kubkowych spojówki. Natomiast przyczyn niepra-
widłowości w lipidowej warstwie filmu łzowego możemy doszukiwać  
się w szerokiej gamie niefizjologicznych stanów, ta- 
kich jak: zapalenia brzegów powiek, dysfunkcja gru- 
czołów Meiboma, przewlekłe stosowanie soczewek  
kontaktowych, stany po zabiegach chirurgii refrakcyj- 
nej czy zespół oka biurowego.

Aerozol liposomalny znalazł zastosowanie w ła-
godzeniu objawów zespołu suchego oka spowodowa- 
nych nieprawidłowościami warstwy lipidowej oraz  
w stabilizacji filmu łzowego poprzez pogrubienie war-
stwy lipidowej filmu i wydłużenie czasu jego przer- 
wania.
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Summary
Dry eye syndrome, according to the Dry Eye  

Workshop, is a “multifactorial disease of the tears  
and ocular surface that results in symptoms of dis- 
comfort, visual disturbance, and tear film instability  
with potential damage to the ocular surface. It is  
accompanied by increased osmolarity of the tear film  
and inflammation of the ocular surface.” The disease  
afflicts 5–35% of the general world population in  
relation to age, sex, use of sex hormones or hormo-
nal replacement therapy and other non-physiological con- 
ditions which influence tear film quality.

The causes of dry eye syndrome can be ascribed  
to the abnormality of the lipid layer, the mucin layer  
or the aqueous layer of the tear film, and also to ab- 
normalities of two or all the layers. However, it sho-
uld be noted that a normal lipid layer has a greater influ- 
ence on tear film protection through a 90–95% reduc- 
tion of evaporation.

Abnormalities of the aqueous layer result from  
the dysfunction of the lacrimal glands; abnormalities  
in the mucin layer result from functional disorders of  
the conjuctival goblet cells. The causes of abnormali- 
ties of the tear film lipid layer can be ascribed to a wi- 
de range of non-physiological conditions, such as cilia- 
ry blepharitis, Meibomian gland dysfunction, chronic use of contact 
lenses, status after refractive surgery or office eye syndrome.

Liposomal spray is used to reduce the symptoms  
of dry eye syndrome caused by abnormalities of the  
lipid layer and to stabilise the tear film by thickening  
its lipid layer and increasing its break-up time.

Zastosowanie liposomalnego aerozolu w zespole suchego oka... – praca poglądowa  


