
megfelelő környezet és tudatos 
életkörülmények (pl. pislogás, megfelelő 
folyadékbevitel, monitor előtti munka közben szünetek stb.)

szemhéj masszírozása (tenyerünkkel óvatos 
mozdulatokkal alsó és felső szemhéjakat és környéküket 
körkörös mozdulatokkal masszírozzuk)

szemhéjak és környékük melegítése
(melegítő párna)

könnypótlás (műkönny, gél, kenőcs)

könnyelvezetés megakadályozása 
(könnypontdugó, párakamra, kontaktlencse)

gyulladáscsökkentő készítmények (szteroid és 
nem szteroid tartalmú), szisztémás gyógyszerek 
vagy antibiotikumos szemcseppek 
alkalmazása

műtétek (extrém ritka esetben)

SZÁRAZSZEMŰSÉG
A szárazszem betegség olyan tünetcsoport, mely során a 
pislogást követően nem alakul ki szabályos és stabil 
könnyfilm, vagy éppen, hogy az egészségestől eltérően a 
következő pislogásnál korábban szétszakadozik a 
könnyfilm , ami károsítja a szaruhártya felszínét. Oka lehet 
a csökkent a könnytermelés, vagy fokozott a könnyvesztés, 
könnypárolgás. Száraz szem szindrómáról 
(keratoconjunctivitis sicca) akkor beszélünk, amikor a 
kötő- és szaruhártya szárazság miatti gyulladása is fennáll. 

6 tünet, amely szemszárazságra utal

Égő érzés, viszketés,
szúródás, fájdalom.

Idegentest
érzés.

Fénykerülés,
fényérzékenység.

Vörös
szemek.

Időnként jelentkező
homályos látás,
mely pislogásra

javul.

Könnyezés.

Mintha valami bekerült volna a szemébe. Jellemző panasz, hogy
a betegek úgy érzik, mintha homok lenne a szemükben.

Okok és hajlamosító tényezők

hosszantartó vagy 
folyamatos számítógép-

és mobilhasználat

bizonyos gyógyszerek
(egyes szemcseppek, bizonyos

vérnyomás csökkentők, antidepresszánsok,
szteroidos készítmények, nyugtatók, fogamzásgátlók)

külső környezeti tényezők
(dohányfüst, por, égéstermékek,

kipufogógázok, klíma, esetleg
kozmetikumok) 

életkor
(az idősebb korban

kevesebb könny termelődik)

számos szisztémás
betegség kísérője is lehet

hormonális változások
(pl. menopauza)

autoimmun (Sjögren-szindróma),

reumatológiai (sokízületi gyulladás, köszvény),
pajzsmirigy és cukorbetegség,

vagy éppen különböző
fertőző betegségek és allergiák

egyes refraktív sebészet
beavatkozások is

okozhatnak száraz szemet

Hogyan történik a kivizsgálás?

SCHIRMER-TESZT
(a könnytermelés mérése)

egy speciális papírcsíkot 
helyeznek az alsó szemhéj alá, 
és meghatározott ideig (5 perc) 

mérik a könny folyadékcsíkjá-
nak a papíron megtett távolsá-
gát (ha 5 mm-nél kisebb, akkor csökkent 

a könnytermelés). 

BREAK-UP-TIME
(könnyfilm felszakadási idő mérése)

fluoreszcein oldatot cseppente-
nek a szembe, majd figyelik, 

hogy mennyi idő alatt jelenik 
meg az első száradási folt a 

szaruhártya felszínén.
A szemfelszínhez tapasztó 

mucinréteg megfogyatkozásának
(10 másodperc alatt kóros) kimutatá-

sára alkalmas.

A SZEMFELSZÍN
FESTŐDÉSE:

a kötőhártya és a szaruhártya 
hámsejtjeinek állapotát 

fluoreszcein, lisszamin zöld 
vagy bengál vörös oldat 

segítségével figyelhetjük meg, 
különböző esetekben 

különböző sejtek festődnek 
meg. Az ép szaruhártya nem 

festődik. A könnyfilm minőségi 
összetételének egyik jelzője.

Mit lehet 
tenni a 
kellemetlen 
tünetek 
ellen?
Számos terápiás 
lehetőség áll 
rendelkezésre
melyek közül
egyénre szabottan
kell megtalálni
a megfelelő és
hatásos módszert:
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