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 Kuiva silma sündroom on multifaktoriaalne 
pisaraid ja silma pinda haarav haigus, mille 
tõttu tekib ebamugavustunne, nägemise ja 
pisarakihi muutus ning mille tulemuseks on 
silma pinna muutumine. 

 Kuiva silma sündroomiga kaasneb pisarakihi 
osmolaarsuse tõus ja silma pinna põletik. 



 Veekiht – toodetakse 
pisaranäärmes, ca 1ml 
ööpäevas 

 FN – niisutab, puhastab 
ja toidab silma pinda, 
antibakteriaalne, tagab 
pisarate ühtlase 
jaotuse silma pinnal 

 Lipiidid – toodetakse 
Meibomi näärmetes 

 FN – väldib pisarate 
aurustumist ja 
soodustab pisarakile 
stabiilsust 
 



 Igal pilgutamisel 
taastatakse 
pisaravedelik ja 
ülejäänud pisarad 
voolavad 
pisarapunktide 
kaudu ninakoopasse 

 Pisaranäärmete 
tühjenemist 
soodustab lihaste 
kontraktsioon  
silmade pilgutamisel, 
ca 22 x minutis 



 Pisarate sekretsioon on erinevatel põhjustel 
vähenenud (vanus, pisaranäärme 
düsfunktsioon, pisaranäärme juha 
obstruktsioon, süsteemsed sidekoe 
haigused) 

 Pisarate aurustumise kiirus on samal tasemel, 
tõuseb pisarakihi ja silmapinna rakkude 
osmolaarsus, 

 Põletiku mediaatorite taseme tõus silma 
pinna rakkudes  

 



 Meibomi näärmete düsfunktsioon 

 Laugude asendi anomaaliad 

 Madal pilgutamissagedus 

 Silma pinda kahjustavad tegurid 

 Kontaktläätsede kandmine 

 Silmapinna haigused 

 Allergiline konjuktiviit 



 Raske võrrelda erinevaid uuringuid erineva 
definitsiooni ja metodoloogia tõttu 

 Erinevatel rahvastel ja vanustes  erinev 
esinemissagedus 

 Esinemissagedus tõuseb vanusega: 
◦ 10% inimestest vanuses 30-60 aastat 

◦ 15% > 60 aasta 

 Üks sagedasemaid silmaarsti poole 
pöördumise põhjuseid (20% patsientidest)  
 



 Vanus 

 Vähenenud pilgutamissagedus 
 Töö kuvariga (alla 10xmin), TV, pimedal ajal auto 

juhtimine, peenmehhaanikaga tegelemine 

 Suur  silmapilu kõrgus, rohke ülesvaatamine 
seoses tööga (maalrid, piljardi mängimine) 

• Häirunud hormonaalne tasakaal – 
kõrge östrogeenide tase või madal 
androgeenide tase 
 
 

 



 Süsteemsed ja lokaalsed ravimid 

 Kontaktläätsede kasutamine 

 Vähe ɷ-3 ja palju ɷ-6 rasvhappeid 

 Sidekoe haigused 

 LASIK ja muu laserkirurgia 

 Kiiritusravi 

 Luuüdi siirdamine (krooniline GvHD) 

 Vitamiin A-puudulikkus 



 Madal õhu niiskus 
◦ Kliimast tingituna 

◦ Kinnised ruumid kunstliku ventilatsiooniga  

 Püsiv õhu liikumine 
◦ Konditsioneerid 

◦ Tuuline keskkond 

 



 Hõõruv, kraapiv, kipitav, põletav tunne,  
„purutunne“, valguskartus, 

 Punetus, ärritus, silmade kiire väsimine 
 Liigne pisaratevool (reflektoorsed pisarad), 

limaniit silmas 
 Hägune nägemine, mis möödub silmade 

pilgutamisel, silmade sulgemisel või 
kunstpisarate kasutamisel 

 Kontaktläätsede talumatus 
 Sümptomid süvenevad päeva jooksul 
 Sagedased põletikud – konjuktiviit, blefariit 

 



 Anamnees,  eriti elu- ja töökeskkonna 
tingimused 

 Schirmeri test   

 



 Näitab reflekspisaravoolu 
 Ilma tuimestuseta silm 
 Testriba asetada korraga mõlema silma alalau 

serva alla keskmise ja lateraalse kolmandiku 
piirile (ei puuduta sarvkesta) 

 Patsient sulgeb silmad 
 5 minuti pärast mõõta niiskeks muutunud riba 

pikkus 
 Mõõtmistulemused: 

 ≤ 5mm kuiv silm 

 6-10 mm kahtlane 

 >10 mm normaalne  



 Vaatlusel pilulambi all hinnatakse: 
◦ Lauserva muutusi- punetus, sälgud, paksenemine 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Meibomi näärme avade muutusi – 
näärmeavade korgid, pisarakihi vaht, 
mullitamine 
 

 



 Näitab pisarakihi stabiilsust ja võimaldab hinnata 
lipiidkihi seisundit 

 Üks tilk ilma anesteetikumita 2% fluorestseiini 
alumisse forniksisse ilma silma pinda 
puudutamata 

 Patsient pilgutab mõned korrad vabalt 

 10-30 sekundit pärast tilkade silma panemist 
hinnata pilulabi all 12 x suurenduse ja sinise 
filtriga 

 Aeg viimase täieliku silmade pilgutuse ja kuiva 
koha tekkimise vahel silma pinnale 
◦ 5 µl tilk < 5 sekundi ebanormaalne 
◦ 10 µl tilk <10 sekundi ebanormaalne 

 Pärast mõõtmist peab pt. vabalt pilgutama 

 

 



 Keskkonna muutmine – õhuniisutajad, auto 
konditsioneer jalgadele, monitor silmade 
kõrgusest allapoole, regulaarsed pausid 
arvutiga töötamisel 

 Pisarate asendamine – niisutavad tilgad 

 Laugude hooldamine – lauservade korralik 
puhastamine ja masseerimine 

 Meibomi näärmete sondeerimine 

 Niiskust hoidvad prillid, 



 Pisarateede punnid- paigaldatakse 
pisarakanalitesse 

 Bioloogilised pisarate asendajad 
◦ Seerumtilgad 

◦ Süljenäärmete siirdamine 

 Põletikuvastane ravi 

 

 




