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Για τα μάτια σου μόνο...
Τι πρέπει να γνωρίζετε για να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά την ξηροφθαλμία

Τ

α μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής μας. Και
όχι μόνο! Δείχνουν και
την ηλικία μας, καθώς όσο μεγαλώνουμε δείχνουν πιο άτονα και κουρασμένα.
Το πρόβλημα της ξηροφθαλμίας παρουσιάζεται σε όλες τις
ηλικίες και επιδεινώνεται με την
πάροδο του χρόνου.
Οπως εξηγεί ο δρ Αναστάσιος Ι. Κανελλόπουλος, καθηγητής Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, «η
παραγωγή δακρύων φυσιολογικά ελαττώνεται καθώς μεγαλώνουμε σε ηλικία. Οι γυναίκες
ενοχλούνται περισσότερο, με
αποτέλεσμα τα μάτια τους να
δείχνουν άτονα και κουρασμένα. Αυτό παρατηρείται κυρίως
μετά την εμμηνόπαυση (45-50
έτη). Σήμερα, η ξηροφθαλμία
και η κούραση στα μάτια παρατηρούνται από πολύ μικρότερες ηλικίες και ο λόγος είναι
απλός: η ίδια η ζωή, το περιβάλλον, οι πολλές ώρες δουλειάς, η
χρήση Η/Υ και το συχνό make
up κουράζουν τα μάτια και τα
κάνουν να δείχνουν άτονα. Η
δακρύρροια από έναν "ξηρό

Συμπτώματα
f Κοκκίνισμα
f Ατονο και κουρα-

σμένο βλέμμα
f Τσούξιμο ή κάψιμο
στα μάτια
f Κνησμός
fΙνώδης βλέννη μέσα ή γύρω από τα μάτια
(τσίμπλες)
f Eντονος ερεθισμός
του ματιού από τον καπνό, τον άνεμο, τα
έντονα φώτα κ.ά.
f Δακρύρροια
f Δυσκολία τοποθετήσεως φακών επαφής

οφθαλμό" ακούγεται κάπως
παράδοξη, αλλά, εάν τα δάκρυα που ευθύνονται για τη
διατήρηση της εφυγράνσεως
δεν κρατούν τον οφθαλμό σε
αρκετά υγρό περιβάλλον, το
μάτι ερεθίζεται. Κατά τον ερεθισμό αυτό ο δακρυϊκός αδένας παράγει μεγάλη ποσότητα δακρύων που υπερβαίνει
το όριο του αποχετευτικού συστήματος του οφθαλμού. Αυτή η αυξημένη ποσότητα δακρύων τελικώς ξεχειλίζει από
το μάτι. Τα τελευταία χρόνια
δημιουργήθηκε μια νέα κατηγορία προϊόντων για την καταπολέμηση της ξηροφθαλμίας, τα λεγόμενα οφθαλμοκαλλυντικά ή δάκρυα ομορ-

φιάς. Χάρη στο υαλουρονικό
οξύ, έχουν την ικανότητα της
βαθιάς ενυδάτωσης, καθώς
και της δημιουργίας ενός διαυγούς ενυδατικού φιλμ στα

μάτια, το οποίο προστατεύει
από ερεθισμούς και κοκκινίλες που μπορούν να προκληθούν από τη χρήση καλλυντικών και την ήδη αρκετά βε-

βαρημένη ατμόσφαιρα (ρύπανση - νέφος), ενώ βοηθούν
στην αντιγήρανση γύρω από
τα μάτια», καταλήγει ο Αν. Κανελλόπουλος.

