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Streszczenie 
Dysfunkcja gruczołów Meiboma jest jedną z naj-

częściej spotykanych jednostek chorobowych w codzie- 
nnej praktyce lekarza okulisty. Często jest bagatelizo-
wana jako ta, która w sposób bezpośredni nie uszka-
dza narządu wzroku. Może jednak powodować szereg  
objawów, które nieleczone doprowadzają do upośledzenia wi-
dzenia.

W niniejszej pracy przedstawione zostały: zak-
tualizowana definicja dysfunkcji gruczołów Meibo-
ma, objawy kliniczne, patogeneza, wpływ hormonów na  
funkcję gruczołów Meiboma oraz schemat postępo-
wania leczniczego. Przedstawione zostały także moż-
liwe powikłania nieleczonej dysfunkcji gruczołów 
Meiboma, takie jak: jęczmień, gradówka, owrzodzenie i zapa- 
lenie rogówki bądź zapalenie wnętrza gałki ocznej.

Do czynników patogenetycznych, które należy wy-
mienić zaliczamy: Staphylococcus aureus i epidermi-
dis, Corynebacterium spp., Propionibacterium agnes,  
Pityrosporum spp., Demodex folliculorum i brevis.

Androgeny są hormonami odpowiedzialnymi mię-
dzy innymi za prawidłową gospodarkę lipidową, dla- 
tego też ich niedobór (związany z menopauzą, starze-
niem się organizmu lub chorobami immunologiczny-
mi) powodować może nieprawidłowy skład lipido-
wy wydzieliny, pogorszenie jakości filmu łzowego,  
a w efekcie powstanie zespołu suchego oka.

W leczeniu dysfunkcji gruczołów Meiboma antybio-
tykiem z wyboru jest azytromycyna. Lekami II i III rzu- 
tu są odpowiednio doustne tetracykliny i leki immu-
nomodulujące. Poza tym, podstawowym postępowa-
niem jest prawidłowa higiena powiek, często połączona  
z ciepłymi okładami na powieki, odpowiednie nawilżanie oraz 
leki przeciwzapalne. Należy pamiętać, że jest to terapia uciążli-
wa dla pacjenta, przynosząca pierwsze wyniki dopiero po upły-
wie mniej więcej 3 miesięcy. Niezmiernie istotne jest, by poin-
formować pacjenta jak ważne jest systematyczne przestrzeganie 
zaleceń lekarskich i ostrzec go przed zaniechaniem terapii przy  
początkowym braku efektów.
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Summary
Meibomian gland dysfunction is one of the most 

commonly-encountered problems in an ophthalmologi-
st’s daily practice. It is often underestimated as it does 
not directly damage the eye. However, it can cause  
several symptoms which, if left untreated, lead to impairment 
of optimal vision.

This paper presents an updated definition of Meibomian gland 
dysfunction, clinical manifestations, pathogenesis, the impact 
of hormones on the function of Meibomian glands and a treat-
ment regimen. Also, possible complications of untreated Meibo-
mian gland dysfunction such as hordeolum, chalazion, corneal 
ulceration and inflammation and endophthalmitis are presented  
here.

Pathogenic factors to be mentioned include Sta-
phylococcus aureus and epidermidis, Corynebacterium 
and Propionibacterium acnes, Pityrosporum, Demodex  
folliculorum and brevis.

Androgens are hormones which are also responsible for 
proper lipid metabolism, and therefore their deficiency (asso-
ciated with menopause, age or immunological diseases) may 
cause abnormal lipid composition of secretions, tear film qu-
ality deterioration and ultimately, the occurrence of dry eye 
syndrome.

Azithromycin is the antibiotic of choice in the treatment 
of Meibomian gland dysfunction. Second and third-line tre-
atment includes oral tetracyclines and immunomodulato-
ry drugs. In addition to this, the basis for therapy is proper 
hygiene of the eyelids, often combined with warm wraps on 
the eyelids, adequate hydration and anti-inflammatory drugs. 
It should be noted that the therapy is often burdensome for 
the patient and the first results can be seen only after about 3 
months. It is essential that the patient is informed of the ne-
cessity of a systematic adherence to the doctor’s recommen-
dations, and to warn the patient against early cessation of  
treatment before the initial effects occur.
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