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Panunuyo ng Mata (o Dry Eyes) 

 

Introduksyon 

Luha 

Ang tungkulin ng luha at para malinis, maglangis, magbigay ng sustansiya, at protektahan ang ibabaw 

ng cornea. 

Ang luha ay binubuo ng tatlong mga suson. Ang pinakaloob na suson ay ang mucous layer. Ito ay 

inilalabas ng conjunctiva. Ang tungkulin nito ay para langisan ang cornea. Pinapayagan ng film ng luha 

na maikalat ng pantay sa ibabaw ng cornea. Ito ay magbibigay ng makinis na ibabaw at paganahin ang 

pantay na pagdaloy ng ilaw. Sa middle aqueous layer, 90% ay tubig. Ito ay inilalabas ng lacrimal gland. 

Ang suson na ito ay may oxygen, protina, lysosome, antibody at iba pa at ang tungkulin nito ay para 

protektahan, basain, langisan at magbigay ng sustansiya sa cornea at conjunctiva. Ang pinakalabas na 

suson ay tinatawag na lipid layer. Ito ay inilalabas ng mga Meibomian gland ng talukap ng mata. Ito ay 

maaring pababain ang ebaporasyon ng luha at pigilan ang pagtulo ng mga luha sa gilid ng talukap. 

  

Panunuyo ng Mata 

Ang Panunuyo ng mata ay kadalasan dulot ng mababang dami ng likido mula luha. Karaniwan, ang 

panloob na suson ay apektado. Ito ay kadalasan dahil sa kakulangan ng epekto ng paglangis, ang film 

ng luha ay hindi naikakalat ng pantay sa ibabaw ng cornea na nagreresulta sa lokal na pagtuyo at 

iritasyon. Minsan, maaaring magreklamo ang pasyente ng pagluluha dahil sa pagbabagong reaksyon 

sanhi ng panunuyo ng mata. 

  

Paggagamot 

Ang Paggagamot ng panunuyo ng mata ay ang magbalik o palitan ang nawalang mga luha gamit ang 

panglangis na pampatak sa mata o ointment sa ang pinakamabuti kung ang formulasyon ay walang 

halong mga preservative. Subalit, ang artipisyal na luha ay hindi naglalaman ng oxygen/ mga nutrient, 

lsozome, antibody at iba pa, at ang madalas na paglalagay ng artipisyal na pampatak ng mata ay 

maaring magtanggal ng pangprotekta, panglangis at masustansiyang substansiya na nasa natural na 

luha. Ito ay dapat na gamitin lamang kung kailangan. Ang malubhang panunuyo ng mata ay maaaring 

magamot sa pamamagitan ng maliit na operasyon, na naglalayong matakpan ang paglabas sa lacrima 

upang pabagalin ang pag-agos ng luha. 
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