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Øjentørheds-syndrom (DES) er en til-

stand, hvor tåreproduktionen er

mangelfuld eller fordamper, hvilket

resulterer i øjensymptomer. De første

symptomer bliver ofte opfattet som

en irritation, men kan føre til spræk-

ker, sår, tyndslidning af hornhinden

og synstab. Symptomer på øjentør-

heds-syndrom inkluderer kløe, blod-

skudte øjne, træthed i øjnene, tør-

hed, irritation, rifter, skorpedannelse

på øjenlågene, tåreflåd, betændelse i

øjet, sløret syn, smerter, lysskyhed,

ændret blinkefunktion, følelse af

fremmedlegeme i øjet og en bræn-

dende fornemmelse, hvilket kan for-

årsage irritationståreflåd.

Dry Eye Syndrome (DES) og Dry

Mouth Syndrome (mundtørheds-

syndrom) er blevet påvist hos cirka

15 % af fibromyalgipatienterne.

Man mener, at alment ordineret me-

dicin kan medvirke til DES ved fibro-

myalgi (FM), men der kan også være

andre årsager.

Der findes forskellige undersøgel-

sesmetoder til at stille Øjentørheds-

syndrom-diagnosen. Ved DES hos

fibromyalgipatienter bør man så vidt

muligt undgå omgivelser med lav

luftfugtighed, herunder brug af føn-

tørrer, og nedsætte forbrug af op-

varmning med tør luft og lange fly-

veture, som også forværrer øjentør-

heds-symptomer. Computere bør

anbringes i øjenhøjde eller lavere

med henblik på at undgå overdre-

ven udsættelse af øjenoverfladen i

længere tid ad gangen. Kunstig tå-

revæske bør anvendes hyppigere i

sådanne situationer. 

Den væsentligste behandling for

DES er at forøge den udsatte øjen-

overflades fugtighed med en fysio-

logisk tåreerstatning og holde de

kunstige tårer i øjet så længe som

muligt. Kunstig tårevæske findes i

både konserveret og ukonserveret

form og kan indeholde olietilsæt-

ning, som skal efterligne naturlige

tårer. Visse ældre konserverings-

midler kan forårsage stor irritation af

det alvorligt udtørrede øje. Med

ukonserveret kunstig tårevæske

eller nyere konserveringsmidler kan

dette problem undgås.

Således er den bedste strategi at

kombinere kunstige tårevæsker

med forskellige egenskaber for at

opnå forskellige fordele. For eksem-

pel at kombinere et middel med for-

øget viskositet med en ukonserveret

hypotonisk kunstig tårevæske hver

4. til 6. time fulgt af en ukonserveret

salve ved sengetid ville kunne give

fordelene fra alle produkter, samti-

dig med at det ville formindske bi-

virkninger. Dråber, som er olieholdi-

ge, kan anvendes, hvis man mis-

tænker en utilstrækkelig funktion af

de Meibomske kirtler.

Der findes tårestimulerende midler,

som i kliniske forsøg har vist sig at

formindske øjentørhedssymptomer

og fremme heling af øjenoverfladen. 

Ved inflammation i forbindelse med

øjentørhedssymptomer findes end-

videre en behandling med forbed-

ring af heling af hornhindedefekter

efter 3 måneders behandling. 

Akupunktur har vist sig at hjælpe

med at lindre øjentørhedssympto-

mer i ikke-autoimmune DES.

DES symptomer er almindelige ved

FM og bør håndteres dels via pati-

entoplysning for at begrænse aktivi-

teter, som forøger øjentørhed, dels

via velovervejet diæt og lægeordi-

nerede hjælpemidler. Ved korrekt di-

agnose og behandling kan alvorlige

komplikationer såsom kronisk sår-

og ardannelse på hornhinden und-

gås. Der foregår aktiv og lovende

forskning indenfor udvikling af mid-

ler, der stimulerer slimproduktionen

direkte fra indersiden af øjet frem for

fra tårekirtlen samt androgene øjen-

dråber til at hæmme øjeninflamma-

tion.

Kilde: Fibromyalgia AWARE October
2005 - January 2006. Artiklen er oversat
med tilladelse fra Fibromyalgia AWARE.

Ordforklaring: Meibomske kirtler: øj-
enlågets talgkirtler, som producerer be-
skyttende oliesekretion. Viskositet: en
væskes sejhed (tyktflydende). Hypoto-

nisk: i dette tilfælde et lavere saltindhold
end det, der normalt findes i kroppen. In-

flammation: betændelsesreaktion (rød-
me, hævelse, smerte) med eller uden
bakteriel infektion. Polyumættet: fleru-
mættet (de sunde fedtsyrer). Ikke-auto-

immun: lidelser, der ikke er forårsaget af
antistof mod egne proteinstoffer. Andro-

gen: mandlig - indeholdende mandligt
kønshormon.
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