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SARS-CoV-2 – новий коронавірус, що став
причиною глобальної пандемії COVID-19 в усьому світі, клінічними проявами якої можуть бути не
тільки респіраторний синдром та системні прояви,
а також очні симптоми. Багатьма дослідженнями
було доведено наявність експресії ACE2, а також
TMPRSS2 в епітелії кон’юнктиви й рогівки, а також
виявлення РНК SARS-CoV-2 у слізній рідині інфікованих пацієнтів, що свідчить про тропність тканин ока до вірусу та можливій передачі його через
очну поверхню. У зв’язку з введенням захисних
протиепідемічних заходів, таких як захисні маски,
почалося швидке збільшення та прогресування
хвороби сухого ока, що призводить до зниження
імунних механізмів очної поверхні, та може потенційно збільшувати ризики передачі вірусу SARSCoV-2. В даному дослідженні була опрацьована
та представлена науковій спільноті інформація
щодо останніх наукових даних світової літератури
стосовно впливу якості слізної плівки на захисні
властивості проти SARS-COV-2 і на подальші ризики зараження COVID-19 при хворобі сухого ока.
Було проведено огляд механізмів захисту здорової очної поверхні та можливих шляхів боротьби з
вірусом SARS-COV-2. Також було показано потенційні причини збільшення ураження очної поверхні
під час пандемії. За рахунок носіння захисних масок відбувається додаткове розсіювання повітря
навколо очей і пришвидшене випаровування слізної рідини, що супроводжується її витонченням і
розривом, що сприяє прогресуванню поширеності
хвороби сухого ока. Даний стан очної поверхні був
визначений терміном «MADE» – сухе око, асоційоване з носінням маски. Хвороба сухого ока, в
свою чергу, є багатофакторним захворюванням
очної поверхні, що призводить до нестабільності
слізної плівки, гіперосмолярного стресу та каскаду запальних реакцій. Це ініціює пошкодження
поверхні ока, порушення імунного статусу, патологічний апоптоз клітин кон’юнктиви й рогівки, та
втрату основної функції захисту. Таким чином, з
огляду на очевидне зниження при хворобі сухого
ока імунних захисних механізмів очної поверхні,
яка є вразливим місцем для проникнення вірусу,
ця область заслуговує подальшого поглибленого
вивчення.

Ключові слова: слізна плівка, сухе око,
кон’юнктива, COVID-19, коронавірус.
Дана робота є ініціативним дослідженням.
Вступ. З грудня 2019 року весь світ перебуває
у боротьбі з новим пандемічним захворюванням –
COVID-19. Незважаючи на те, що основні прояви
представлені важким респіраторним синдромом, а
також наслідками цитокінового шторму й судинними ускладненнями [1-5], не можна залишити без
уваги очні прояви [6, 7]. Почервоніння очей, або
кон’юнктивіт, у деяких випадках – це перший [8-11]
або навіть єдиний симптом COVID-19 [12].
Багатьма дослідженнями підтверджено тропність тканин ока до вірусу, наявність експресії
ACE2, а також TMPRSS2 в епітелії кон’юнктиви й
рогівки [13-15].
Також, на даний момент є ряд досліджень,
які виявили у пацієнтів з COVID-19, як з проявами
очних симптомів, так і без, у зразках сльози SARSCoV-2 [16-18]. Це вказує на те, що очна поверхня
потенційно може служити вхідними воротами для
вірусу, а також бути одним із способів передачі вірусу. Необхідно відзначити, що очні прояви, як і
виявлення РНК SARS-CoV-2 у слізній рідині інфікованих пацієнтів, зустрічаються досить рідко [19].
На сьогодні немає пояснення, що є причиною
цього ефекту – низьке вірусне навантаження або
висока ефективність захисних механізмів ока.
Останнім часом сухе око є великою проблемою, так як частота його виникнення прогресивно
зростає за рахунок постійної роботи з електронними пристроями [20-22]. У період пандемії COVID-19
додався новий провокуючий фактор – захисна маска, тривале носіння якої є обов’язковим елементом
дотримання правил карантину [23, 24], але при
цьому її носіння призводить до швидкого випаровування слізної плівки, що погіршує стан очної поверхні та знижує її захисні функції [25-27]. Оскільки
захисні маски будуть обов’язковим елементом ще
довгий час, є необхідність проаналізувати дані літератури щодо того, чи може якість слізної плівки або підвищене її випаровування впливати на
захисні властивості проти SARS-CoV-2, що буде
підвищувати ризик сприйнятливості до COVID-19
через очну поверхню.
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Метою дослідження є опрацювання та представлення до уваги наукової спільноти інформації
щодо останніх наукових даних світової літератури
стосовно впливу якості слізної плівки на захисні
властивості проти SARS-COV-2 і на подальші ризики зараження COVID-19 при хворобі сухого ока.
Захист очної поверхні нормі. На відміну від
усіх інших слизових, очна поверхня відкрита та
безпосередньо піддається постійному впливу факторів зовнішнього середовища й різних патогенів,
а також схильна до висихання і пошкодження. Однак, існують особливі механізми, фізичні та імунні,
які регулюють секрецію і розподіл сльози, а також
захищають очну поверхню від механічних пошкоджень і різних мікроорганізмів [28, 29].
Серед імунних компонентів важливо виділити
розташовані в епітелії кон’юнктиви дендритні антигенпрезентуючі клітини і безліч популяцій інтраепітеліальних лімфоцитів (IEL), які виходять за межі
лімфоїдних органів і контактують з епітеліальними
клітинами кишківника, шкіри й легень, та які виконують ефекторні й регуляторні функції, такі як ініціювання або пригнічення запалення [30, 31].
На сьогоднішній день у кон’юнктиві людини
ідентифіковано кілька підмножин IEL, включаючи
в тому числі CD4 +, CD8 +, гаммадельта (γδ) + і
NK-клітини [32].
Іншим основним компонентом захисту є слізна
плівка, яка має виражені антибактеріальні та противірусні властивості, і, відповідно, може інактивувати патогени, що потрапляють на очну поверхню
[33]. Стабільна і здорова слізна плівка забезпечує
захисний шар, але коли якість або кількість слізної
рідини погіршується за рахунок деяких дисфункцій, може розвинутися нестабільність слізної плівки і хвороба сухого ока [34], що може бути фактором передачі вірусної інфекції очним шляхом.
Для збереження якості слізної плівки необхідне дотримання певних умов, таких як вологість,
температура навколишнього середовища, чистота
повітря, відсутність впливу хімічних речовин, а також патологічних станів і запальних процесів. Це
важливо для підтримки достатньої заломлювальної здатності рогівки, гостроти зору, комфорту і
здоров’я очної поверхні [35].
Хвороба сухого ока. Сухе око – це багатофакторне захворювання очної поверхні, що характеризується втратою гомеостазу слізної плівки
і супроводжується очними симптомами, при яких
нестабільність і гіперосмолярність слізної плівки,
запалення і пошкодження очної поверхні, а також нейросенсорні аномалії відіграють етіологічну
роль [36].
На даний момент хвороба сухого ока є одним
з найбільш поширених захворювань, і являє собою
глобальну проблему, від якої страждають більш
ніж 344 мільйонів чоловік у всьому світі, і є однією
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з найбільш частих причин відвідування пацієнтами
офтальмолога [36-40].
При хворобі сухого ока відбувається порушення захисних механізмів слізної плівки, що супроводжується її нестабільністю, зміною кількісного і
якісного складу, що викликають гіперосмолярний
стрес [41]. Це ініціює запальну реакцію, секрецію
прозапальних цитокінів, пошкодження поверхні
ока, порушення імунного статусу й втрату її захисної функції [42-44].
Підкомітет з патофізіології TFOS DEWS II розглянув механізми, які беруть участь у виникненні
та пролонгації сухого ока. Його центральний механізм – це втрата води за рахунок випаровування,
що призводить до гіперосмолярного пошкодження тканин [41]. Синдром сухого ока був визнаний багатофакторним захворюванням, при якому
відбувається втрата гомеостазу слізної плівки і
причинами якого можуть бути гіперосмолярність,
запалення, пошкодження очної поверхні та нейросенсорні розлади [45]. Хвороба сухого ока має
на увазі серйозні зміни структури і функції слізної
плівки, розрив якої призводить до локальної гіперосмолярності, і, як наслідок, пошкодження очної
поверхні безпосередньо, або через каскад запалення, утворення запальних цитокінів (IL-1 [IL-1α;
IL-1β]), фактор некрозу пухлини-α [TNF-α]) і протеаз, таких як MMP9 [46-51]. Залучення нейтрофілів
викликає подальше пошкодження епітеліальних
клітин шляхом апоптозу, активації матриксних металопротеаз, порушення бар’єрної функції, руйнування глікокаліксу і втрати келихоподібних клітин
[52, 53]. Подальше зменшення зволоження очної
поверхні призводить знову до передчасного розриву слізної плівки і посилення гіперосмолярності
за рахунок порочного кола [28, 41].
Більш того, гіперосмолярний стрес надає гальмувальну дію на такі важливі функції нейтрофілів,
як міграція й дегрануляція [54-56], що призводить
до патологічних змін кон’юнктиви і плоскоклітинної
метаплазії. Щільність келихоподібних клітин також
різко знижується, що супроводжується порушенням нормальних механізмів вродженого захисту
очної поверхні [28].
Довгий час вважалося, що цитокіни відіграють
важливу роль в імунопатологіі при вірусній інфекції. Швидка і добре скоординована вроджена імунна відповідь – це перша лінія захисту від вірусної
інфекції [57].
Однак порушення регуляції та утворення надмірної імунної реакції можуть викликати імунне
ушкодження тканин.
Ситуація погіршилася з появою нового фактора, такого як постійне й тривале носіння захисних
масок [23]. Широке використання масок для обличчя, хоча й необхідне для запобігання передачі
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нового коронавірусу, супроводжується сухістю і
подразненням очей. Спостерігається збільшення
симптомів сухого ока серед регулярних користувачів масок і поява дискомфорту в осіб, які раніше не
страждали на цю патологію [43, 58].
Американський офтальмолог DE White став
спостерігати появу скарг на сухість очей у своїх
пацієнтів, які раніше не відчували дискомфорт. У
червні 2020 року він вперше пов’язав появу симптомів з тривалим носінням захисних масок і описав
це в своєму блозі, визначивши даний стан терміном «MADE» – сухе око, асоційоване з носінням
маски [59].
Перше дослідження, яке підтверджує MADE,
було проведено анонімно у вигляді онлайн-опитування через різні соціальні мережі. В анкеті просили вказати про наявність симптомів сухого ока,
таких як відчуття стороннього тіла, сухість, подразнення або печіння. Проаналізовано 3605 анкет. При цьому серед 2447 учасників з наявністю
вищезазначених скарг, 658 (26,9%) повідомили,
що ці симптоми загострювалися під час носіння
маски. Таким чином, у 18,3% анкетованих спостерігалося пов’язане з маскою сухе око [60].
Механізм розвитку сухого ока полягає в розсіюванні повітря навколо очей і випаровування
слізної рідини, що супроводжується швидким її
витонченням і розривом [26, 61]. Було доведено,
що вплив на слізну плівку високої швидкості повітря викликає значне зниження рівня стабільності
сльози [62].
Швидке випаровування слізної рідини, у свою
чергу, супроводжується різким зниженням рівня
лактоферину, ефективності муцину, активності
макрофагів і лізоциму [63, 64], а також зміні імунного статусу очної поверхні. [44, 65]. Відбувається
активація CD4+ Т-клітин і розвиток автоімунних реакцій, що, у свою чергу, призводить до запалення,
зниження продукції сльози і втрати келихоподібних
клітин кон’юнктиви [66]. Хоча точний механізм, за
допомогою якого CD4+ клітини сприяють пошкодженню епітелію очної поверхні, повністю не вивчений, є дослідження, які показали, що в умовах
штучно створеного підвищеного висихання слізної
плівки відбувається опосередковане Т-клітинами
запалення очної поверхні [65].
Т-хелпери (Th)-17 – це субпопуляція CD4+ клітин, яка необхідна для боротьби з вірусними, грибковими та внутрішньоклітинними бактеріальними
інфекціями [67]. У сухому оці через активацію NKклітин відбувається генерація неадекватної імунної відповіді Th-17 клітинами і секреція ними IFN-γ
в зоні келихоподібних клітин кон’юнктиви, збільшення його концентрації в сльозах, що призводить
до патологічного апоптозу клітин кон’юнктиви й
рогівки [29, 68]. З цих даних також можна зробити

висновок, що втрата імунного балансу може бути
критичною, оскільки природна первинна противірусна активність NK-клітин порушується. Деякі дослідження задокументували симптоми сухого ока
у пацієнтів з COVID-19. Хоча ці дослідники припускають, що сухість очей є ускладненням самого
захворювання, але є припущення, що результати
можуть бути частково пов’язані з обов’язковим
довгостроковим використанням маски, а не з єдиними наслідками COVID-19 [58].
Особливості COVID-19 і зв’язок SARS-CoV-2
зі структурами ока. COVID-19 – це респіраторне
захворювання, що викликається новим вірусом
SARS-CoV-2 [69, 70]. Перші випадки пневмонії невідомої етіології були зареєстровані в місті Ухань,
Китайська Народна Республіка, у грудні 2019 року
[71]. У найкоротші терміни хвороба поширилася на
кілька континентів, а в березні 2020 року Всесвітня
Організація Охорони Здоров’я (ВООЗ) охарактеризувала захворювання як пандемію [72].
Одним з перших лікарів, який опублікував повідомлення про 7 схожих з тяжким гострим респіраторним синдромом (SARS) випадків захворювання
в його шпиталі, спалах якого було зареєстровано
в Китаї у 2002 році, був молодий офтальмолог Лі
Веньлян. Сам лікар Веньлян заразився вірусом
після контакту з пацієнтом і, згодом, помер [73].
Збудник хвороби SARS-CoV-2 – це одноланцюговий бета-коронавірус, що належить до сімейства Coornaviridae і це єдиний вірус з позитивною
РНК [74, 75]. Швидкість мутації РНК-вірусів вища,
ніж у ДНК-вірусів, що передбачає більш ефективний процес адаптації для виживання. Геном кодує
принаймні чотири основних структурних білка:
шип (S), мембрану (M), білки оболонки (E), нуклеокапсид (N) та інші допоміжні білки, які допомагають
реплікативним процесам і полегшують проникнення вірусу в клітини [76, 77].
Відомо, що передача інфекції SARS-CoV-2 від
людини до людини в основному відбувається при
прямому контакті або через аерозольні краплі від
інфікованого пацієнта при кашлі або чханні [78].
Ключовим фактором клітинної сприйнятливості до SARS-CoV-2 є рецептор ACE2 на поверхні
клітини, який пов’язує вірусний спайковий білок, а
TMPRSS2 є важливою протеазою, що забезпечує
проникнення вірусу в клітину-хазяїна [79-81].
Дані рецептори містяться на епітеліальних клітинах слизової носа й бронхів. Патогенетичні механізми інфікування кон’юнктиви досі залишаються предметом суперечок, однак імуногістохімічні
дослідження виявили чітку присутність рецептора
ACE-2 на кон’юнктиві, лімбі й рогівці [13-15], що
свідчить про підвищену сприйнятливість поверхні ока до SARS-CoV-2 і про той факт, що слизова
очей потенційно може служити вхідними воротами
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для вірусу і резервуаром для передачі від людини
до людини [82-84].
Не можна не враховувати той факт, що віруси, які досягають очної поверхні, можуть бути змиті сльозами через носослізний канал у носоглотку,
а звідти в дихальні шляхи й шлунково-кишковий
тракт [85]. Це відбувається завдяки тому, що носослізний канал анатомічно є з’єднувальним мостом між очною й дихальною системами [86]. Таким
чином слізна рідина дренується через носослізний
канал у нижній носовий хід, де частково всмоктується через епітеліальну вистилку слізної протоки
в кровоносну систему [87], проте велика частина
проходить у носоглотковий простір [88], де у великій кількості присутні мембран-асоційовані первинні
протеази, що сприяють адгезії вірусних частин [89].
До того ж є прямий імунний взаємозв’язок з носослізною і, навіть, системною лімфоїдною тканиною
[90]. Це вказує ще на один механізм інфікування вірусом SARS-CoV-2 через очну поверхню [91, 92].
Підвищені ризики передачі коронавірусу через
очну поверхню медпрацівникам під час проведення інтубації трахеї від лабораторно підтверджених
пацієнтів з SARS були показані в ретроспективному дослідженні в Торонто. Найбільш прогностичною змінною було те, чи носили медичні працівники засоби захисту очей. За їх результатами виявилося, що 1% інфікованих медичних працівників
використовували засоби захисту для очей, в той
час як 8% інфікованих працювали без таких засобів [93].
Докази тропності коронавірусу SARS-CoV до
тканин ока також були опубліковані ще в 2004 році.
У Сінгапурі в лікарні Тан Ток Сенг після спалаху
атипової пневмонії у 36 пацієнтів з підозрою на
SARS були зібрані зразки слізної рідини. Була проведена екстракція РНК з подальшою стандартною
якісною полімеразною ланцюговою реакцією зі
зворотною транскрипцією (ЗТ-ПЛР) з двома наборами праймерів і у трьох пацієнтів були отримані
позитивні результати [94].
Також відомо, що геном SARS-CoV-2 має загальну (82%) нуклеотидну ідентичність з SARSCoV BJ01 2003 [95].
Про можливу передачу SARS-CoV-2 через
кон’юнктиву першим повідомив Ван Гуанфу, член
національної групи експертів з пневмонії 22 січня
2020 р. У нього була зареєстрована позитивна
ПЛР до нового вірусу, однак першим симптомом
захворювання був кон’юнктивіт лівого ока і тільки
після цього з’явилися лихоманка й респіраторні
симптоми [8].
На сьогоднішній день вже опубліковані дані, які
вказують на наявність SARS-CoV-2 в кон’юнктиві й
слізній рідини. У січні 2020 року в лікарні на базі
Чжецзянського університету, Ханчжоу, Чжецзян,
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Китай, проводилося проспективне дослідження слізної рідини у 30 пацієнтів з підтвердженим
SARS-CoV-2. Зразки брали двічі з інтервалом 2-3
дні, а позитивний результат у двох зразках був
зареєстрований в одного пацієнта з проявами
кон’юнктивіту [17].
У лютому 2020 у провінції Хубей, Китай, були
досліджені 38 пацієнтів з клінічно підтвердженим
COVID-19. У двох були позитивні результати на
SARS-CoV-2 при ЗТ-ПЛР з мазків з кон’юнктиви і
носоглотки [18].
Також була проведена оцінка очних проявів
(SARS-CoV-2) в сльозах у дітей. З 27 пацієнтів очні
прояви у вигляді легкого кон’юнктивіту спостерігалися у 4 пацієнтів (15%). Мазки з кон’юнктиви були
позитивні у 3 пацієнтів (11%), у одного з симптомами і у двох без симптомів [96].
Так само є дослідження, що проводилися в
Гонконзі, які використовували культуру кон’юнк
тиви ex vivo людини, інфікували SARS-CoV-2, фіксували при 48 hpi в 10% формаліні і обробляли
для імуногістохімічного фарбування. У результаті
були виявлені більш високі титри вірусу через 48
годин [97].
Дослідження пацієнтки 65 років з першим підтвердженим випадком COVID-19 в Італії, показали
наявність РНК вірусу в кон’юнктиві навіть при відсутності його у мазках з носа [98].
І перші і другі дані досліджень підтверджують
стійку реплікацію вірусу SARS-CoV-2 в кон’юнктиві.
У цілому, точна частота кон’юнктивіту у пацієнтів з
COVID-19 досі не ясна, але, за деякими даними,
вона коливається в діапазоні від 0.8% до 31.6%
[99].
Виявлення SARS-CoV-2 в зразках кон’юнктиви
або сльози може залежати від вірусного навантаження й виділення, а також від часу забору зразків
під час перебігу хвороби [100]. Були зроблені припущення, що SARS-CoV-2 схильний до існування
на поверхні ока на ранніх стадіях кон’юнктивіту,
а вірусне навантаження через кілька днів знижується [101]. Однак випадки виявлення вірусу без
проявів кон’юнктивіту можуть вказувати на те, що
SARS-CoV-2 може викликати латентну і безсимптомну інфекцію [102].
Також були проведені дослідження, які виявили наявність вірусу в зразках слізної рідини у пацієнтів з підтвердженим COVID-19, взятих у різні
проміжки часу [103, 104].
Важливо відзначити, що мазки з кон’юнктиви
могли мати недостатньо слізного матеріалу для
виявлення вірусу в зразках, що може пояснювати
низьку частоту позитивних результатів [105].
Відповідно, виникає питання про вплив кількості слізної рідини на результати досліджень виявлення вірусу, а також якість та вплив імунного
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захисту на реплікацію SARS-CoV-2. Ефективність
проникнення вірусу в клітину-хазяїна залежить від
трьох чинників: інвазивності вірусу [106], вірусних
рецепторів на мембрані клітини-хазяїна [107] та
імунного статусу хазяїна [108, 109].
Захисні особливості ока проти SARSCoV-2. Одним з важливих захисних компонентів
очної поверхні є слізна плівка, що представляє
особливий інтерес. Слізна плівка володіє противірусними властивостями і, цілком ймовірно, що
вона може інактивувати віруси, які потрапили на
поверхню ока.
Слізна плівка містить такі важливі компоненти
як лізоцим (LYZ), лактотрансферин (LTF; лактоферин) і ліпокалін-1 (LCN1), які разом складають від
70 до 85% всіх білків сльози, а також трансферин
(ТФ), альбумін (ALB), секреторний IgA (CD79A) і
ліпофілін (PLP1) [110].
Лактоферин сльози становить 25% від загальної кількості білків сльози з середньою концентрацією 1.42 мг/мл у здорових людей [111]. Як
багатофункціональний білок, лактоферин також
проявляє ефективність у боротьбі з вірусною інфекцією. Зокрема, він запобігає проникненню вірусу в клітину-хазяїна, що відбувається або шляхом
його зв’язування з рецепторами клітин гепарансульфатних глікозаміногліканів, або шляхом прямої взаємодії з вірусними частинами [112]. Багато
досліджень виявили активність лактоферину проти інших поширених вірусних частин, включаючи
цитомегаловірус (CMV), вірус простого герпесу
(HSV), вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), вірус гепатиту C (HCV), поліовірус (PV), вірус парагрипу
(PIV), вірус папіломи людини (ВПЛ) [113]. Крім того,
противірусна дія лактоферину може бути частково
пов’язана з його імуномодулюючими ефектами
[114], що включають активацію інтерферону (IFN)альфа, підвищення активності NK-лімфоцитів, стимуляцію дозрівання попередників Т-лімфоцитів у
компетентні Т-хелпери, індукування диференціювання незрілих B-лімфоцитів у ефективні антигенпрезентуючі клітини і стимуляцію відповіді антитіл
[115]. Представлені дані підтверджують ключову
роль лактоферину в забезпеченні гомеостатичного
балансу очної поверхні і вказують на багатофункціональність цієї молекули, починаючи від відновлення цілісності епітелію та закінчуючи антибактеріальними та противірусними властивостями. Однак, старіння, а також наявність дисфункціональної

очної поверхні при хворобі сухого ока, корелює з
низьким рівнем лактоферину, тим самим підвищуючи ризик розвитку очної інфекції [116].
Є дані, що лактоферин бере участь в імунній відповіді хазяїна проти інвазії коронавірусу тяжкого гострого респіраторного синдрому
(SARS-CoV), посилюючи активність NK-клітин,
стимулюючи агрегацію й адгезію нейтрофілів,
а також інгібуючи зв’язування SARS-CoV з його
вхідним рецептором, ангіотензин-конвертуючим
ферментом-2 (ACE2), запобігаючи тим самим
адгезії SARS-CoV до його рецепторів прикріплення, гепарансульфатпротеогліканів (HSPG)
[113, 117]. На сьогоднішній день даних щодо
взаємозв’язку лактоферину і SARS-CoV-2 немає.
Секреторний IgA – це ще один важливий протимікробний агент слізної рідини, який має як протимікробний, так і противірусний ефект [117]. У зразках сльози пацієнтів з підтвердженим COVID-19 у
35.7% були виявлені IgA до SARS-CoV-2, спрямовані проти основного поверхневого антигену вірусу, білка S1. При цьому очні прояви у вигляді легкого почервоніння очей були тільки у одного пацієнта. Отримані результати свідчать про наявність
певної відповіді слизової оболонки проти вірусу
SARS-CoV-2 в очах пацієнтів з COVID-19 [118].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Багатьма дослідженнями було доведено, що SARS-CoV-2 виявляється в слізній рідині
пацієнтів з COVID-19 як при наявності очних симптомів, так і без них. Це вказує на той факт, що око
не тільки може бути вхідними воротами інфекції,
але й може бути одним із способів передачі вірусу.
Захисні імунні компоненти нормальної очної
поверхні мають певні механізми для боротьби з
вірусом, однак при пошкодженні очної поверхні
і нестабільності слізної плівки захисні механізми
знижуються, що може збільшувати ризик зараження COVID-19. Хвороба сухого ока вже є глобальною проблемою, а у зв’язку з постійним носінням
захисних масок може й прогресувати. Точних досліджень, які показують пряму кореляцію між порушенням нормальної функції слізної плівки і сухим
оком з одного боку, і підвищеним ризиком передачі
коронавірусу з іншого, на даний момент немає. Але
з огляду на очевидне зниження при хворобі сухого ока імунних захисних механізмів очної поверхні,
яка є вразливим місцем для проникнення вірусу,
ця область заслуговує подальшого вивчення.
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА СЛЕЗНОЙ ПЛЕНКИ НА ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ПРОТИВ
SARS-COV-2 И НА ДАЛЬНЕЙШИЕ РИСКИ ЗАРАЖЕНИЯ ПРИ БОЛЕЗНИ СУХОГО ГЛАЗА
Проценко Е. С., Ремнёва Н. А., Панченко Н. В.
Резюме. SARS-CoV-2 – новый коронавирус, который стал причиной глобальной пандемии
COVID-19 во всем мире, клиническими проявлениями которой могут быть не только респираторный
синдром и системные проявления, а также глазные симптомы. Многими исследованиями было доказано наличие экспрессии ACE2, а также TMPRSS2 в эпителии конъюнктивы и роговицы, а также выявления РНК SARS-CoV-2 в слезной жидкости инфицированных пациентов, что говорит о тропности тканей
глаза к вирусу и возможной передаче его через глазную поверхность. В связи с введением защитных
противоэпидемических мероприятий, таких как защитные маски, началось быстрое увеличение и прогресс болезни сухого глаза, который приводит к снижению иммунных механизмов глазной поверхности,
и может потенциально увеличивать риски передачи вируса SARS-CoV-2. В данном исследовании была
обработана и представлена научному сообществу информация последних научных данных мировой
литературы касательно влияния качества слезной пленки на защитные свойства против SARS-COV-2 и
на дальнейшие риски заражения COVID-19 при болезни сухого глаза. Был проведен обзор механизмов
защиты здоровой глазной поверхности и возможные пути борьбы с вирусом SARS – COV – 2. А также
были показаны потенциальные причины увеличения поражения глазной поверхности во время пандемии. За счет ношения защитных масок происходит дополнительное рассеивание воздуха вокруг глаз
и ускоренное испарение слезной жидкости, которая сопровождается ее истончением и разрывом, что
способствует прогрессированию распространенности болезни сухого глаза. Данное состояние глазной
поверхности было определено термином «MADE» – сухой глаз, ассоциируемый с ношением маски.
Болезнь сухого глаза, в свою очередь, является многофакторным заболеванием глазной поверхности, которая приводит к нестабильности слезной пленки, гиперосмолярному стрессу и каскаду воспалительных реакций. Это инициирует повреждение поверхности глаза, нарушение иммунного статуса,
патологический апоптоз клеток конъюнктивы и роговицы, и потерю основной функции защиты. Таким
образом, учитывая очевидное снижение при болезни сухого глаза иммунных защитных механизмов
глазной поверхности, которая является уязвимым местом для проникновения вируса, эта область заслуживает дальнейшего углубленного изучения.
Ключевые слова: слезная пленка, сухой глаз, конъюнктива, COVID-19, коронавирус.
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The Effect of Tear Film Quality on Protective Properties against SARS-CoV-2
and on Further Risks of Infection in Dry Eye Disease
Protsenko E. S., Remnyova N. A., Panchenko N. V.
Abstract. SARS-CoV-2 is a new coronavirus causing global pandemic COVID-19 throughout the world,
the clinical manifestations of which may include not only respiratory syndrome and systemic manifestations,
but also eye symptoms.
The purpose of the study. This study processed and presented to the scientific community the latest scientific evidence from the world literature regarding the effect of tear film quality on protective properties against
SARS-CoV-2 and on further risks of COVID-19 infection in dry eye disease.
Many studies have proven the presence of ACE2 as well as TMPRSS2 expression in the conjunctival and
corneal epithelium and detection of SARS-CoV-2 RNA in the tear fluid of infected patients, which indicates the
ocular tissue tropism to the virus and its possible transmission through the ocular surface. The detection of
SARS-CoV-2 in conjunctival or tear samples may depend on viral load and secretion, as well as on sampling
time during the course of the disease. It has been suggested that SARS-CoV-2 is prone to exist on the surface
of the eye in the early stages of conjunctivitis, and the viral load decreases after a few days. However, cases
of virus detection without conjunctivitis may indicate that SARS-CoV-2 can cause latent and asymptomatic
infection.
With the introduction of protective anti-epidemic measures such as protective masks, the rapid increase
and progression of dry eye disease has begun, which leads to decreased ocular surface immune mechanisms,
and could potentially increase the risks of SARS-CoV-2 virus transmission.
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The mechanisms of protection of the healthy ocular surface and possible ways to combat SARS-CoV-2
were reviewed. And the potential causes of increased ocular surface infections during a pandemic were also
shown. Through wearing of protective masks, there is additional dispersion of air around the eyes and accelerated evaporation of tear fluid with its thinning and rupture, which contributes to the progression of the prevalence of dry eye disease. The information confirmed by research has already appeared in the literature. This
ocular surface condition has been defined by the term “MADE” – dry eye associated with wearing a mask. Dry
eye disease, in turn, is a multifactorial ocular surface disease that results in tear film instability, hyperosmolar
stress, and a cascade of inflammatory responses. This initiates ocular surface damage, impaired immune status, pathological apoptosis of conjunctival and corneal cells, and loss of basic protective function.
Conclusion. Thus, given the obvious decrease in the immune defense mechanisms of the ocular surface
in dry eye disease, which is a vulnerable place for virus penetration, this area deserves further in-depth study.
Keywords: tear film, dry eye, conjunctiva, COVID-19, coronavirus.
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