
PRACTICA MEDICALÅ – VOL. VII, NR. 1(25), AN 201234

Adresă de corespondenţă: 

Dr. Laura Ţuru, Clinica Vision, Str. Justi ţiei Nr. 63, București 
e-mail: laura_turu@yahoo.com

REZUMAT
Ochiul uscat este o boală multifactorială a lacrimilor și suprafeţei oculare, determinând afectarea vederii și 

instabilitatea fi lmului lacrimal. Clasifi carea etiopatogenică demonstrează multiplele cauze de ochi uscat. Fiziopatolo-
gia bolii se explică în principal prin două mecanisme: infl amaţia și hiperosmolaritatea. Pentru diagnostic sunt 
necesare anamneza și testarea pacientului (testul de rupere al fi lmului lacrimal cu fl uoresceină – TFBUT, testul 
Schirmer). Terapia principală este cu lacrimi artifi ciale. Este important să cunoști sindromul de ochi uscat și să 
tratezi, să educi pacientul cu acest sindrom.
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ABSTRACT
 Dry eye is a multifactorial disease of the tears and ocular surface that results visual disturbance and tear 

fi lm instability. Etiopathogenic classifi cation of the disease illustrates the multiple causes of dry eye. Two 
major mechanism have been suggested for the pathophysiology: infl ammation and hyperosmolarity. To 
diagnose the disease, the clinician need patient’s history and some test (TFBUT, Schirmer test). The main 
therapy use artifi cial tears. It is important to be informed about the disease and to educate the patient about 
dry eye.

Key words: tear fi lm, dry eye disease, artifi cial tears

Nevoia clinicianului de a înţelege sindromul de 
ochi uscat (Dry Eye Disease – DED)
The clinician need to understand the Dry Eye Disease (DED) syndrome
Dr. LAURA ŢURU

Vision Clinic, București 

REFERATE GENERALE5 PRACTICA MEDICALÅ

Ochii reprezintă „aparatul foto“ al 
organismului. Deci calitatea „ima-
ginilor“ interpretate de creier de-
pinde de acurateţea lenti lelor 
intra  oculare (cornee, cristalin) și 

extraoculare (meniscul fi lmului lacrimal). Filmul 
lacrimal este primul dioptru ocular, situat la 

interfaţa aer-cornee. Orice perturbare a sa 
implică o scădere a calităţii vederii.

DEFINIŢIA OCHIULUI USCAT
Raportul DEWS (Dry Eye Workshop) defi nește 

Dry Eye Disease – DED ca o boală multi factorială 
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a lacrimilor și a suprafeţei oculare care se ca-
racterizează prin simptome ca disconfort ocular, 
tulburări vizuale, instabilitatea fi lmului lacrimal 
cu posibile alterări ale suprafeţei oculare. (1) 
Este însoţită de creșterea osmo larităţii fi lmului 
lacrimal și infl amaţia suprafeţei oculare.

De fapt, reprezintă un sindrom dat de dis-
funcţionalitatea lacrimilor, o insufi cienţă canti -
tati vă sau calitati vă a fi lmului lacrimal, iar mai 
nou se defi nește ca o maladie a suprafeţei ocu-
lare.

Prevalenţa
Acest sindrom este foarte răspândit pe glob, 

studiile efectuate arătând o rată de la 3% la 15%, 
chiar 35% la populaţia de peste 50 ani. Studiile 
din Spania au găsit 12%, iar în Asia este o 
prevalenţă mult mai mare, dublă faţă de cele 
raportate în SUA; Europa sau Australia (1). 
Despre România nu avem date stati sti ce, dar 
studii făcute arată ca ne încadrăm în datele 
generale, aproximati v 10%. În general, femeile 
sunt mai afectate decât bărbaţii.

Fiziopatologie
Filmul lacrimal are rol (2) de apărare (pro tecţia 

suprafeţei oculare) și rol refracti v (primul dioptru 
ocular la interacţiunea mediu aer-cornee). Este 
alcătuit din trei straturi: apos, lipidic, mucinic. De 
la exterior spre interior avem:

– un strat superfi cial subţire de lipide (0,11 
uM), produs de glandele meibomiene, func ţia 
sa principală fi ind aceea de a întârzia evaporarea 

lacrimilor şi de a ajuta la o uniformă răspândire 
a lor pe suprafaţa oculară. 

– un strat gros de mijloc apos (7 uM), produs 
de glandele lacrimale principale (secreţia re-
fl exă), precum şi de glandele lacrimale ac cesorii 
Krause şi Wolfring (secreţia de bază). 

– un strat profund mucinic hidrofi lic (0,2-0,5 
uM), produs de celulele goblet (cupă) ale con-
juncti vei şi de epiteliul suprafeţei oculare ade-
rent de acesta prin glicocalix. Aceasta este 
calitatea hidrofi lică a mucinei, care permite 
com ponentei apoase să se răspândească peste 
epi teliul cornean. 

Orice perturbare în compoziţia unuia dintre 
straturi poate duce la DED.

Două mecanisme majore sunt implicate în 
fi ziopatologia ochiului uscat: infl amaţia și hiper-
osmolaritatea, care întreţin un cerc vicios al 
bolii. Hiperosmolaritatea lacrimilor crește dis-
tru  gerea celulelor epiteliale conjuncti vale, dis-
tru gerea celulelor goblet, secretoare de mucină. 
La nivelul corneii acti vează arcul refl ex neurogen 
infl amator cu eliberare de citokine (Fig. 1). In-
fl amaţia poate fi  tratată, dar nu poate fi  ușor 
măsurată, în ti mp ce hiperosmolaritatea se mă-
soară ușor, cu dispoziti ve minilab.

Efectul factorilor de mediu în uscăciunea oculară 
Mediul intern: clipitul rar (privit fi x la cal-

culator, microscop), fanta palpebrală mai mare 
(hiperti roidie), vârsta, scăderea androgenilor, 
me dicaţie sistemică (anti histaminice, beta-blo-
cante, diureti ce, anti spasti ce, anti depresive).

Cauze și factori de risc
Vârsta 
Mediul ambiental
Medicaţie
Modifi cări hormonale
Boli autoimune
Blefarita
Portul LC

Afectare strat 
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mucinic

Secreţie lacrimală 
neadecvată
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FIGURA 1. 
Cascada sin-
dromului de 
ochi uscat
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 Mediul extern: umiditate atmosferică scă-
zută, aer condiţionat (mașină, avion, săli de con-
ferinţe, magazine), vânt, frig.

CLASIFICAREA SINDROMULUI DE OCHI 
USCAT

Clasifi carea eti ologică (1) cuprinde:
A: DED datorită defi citului (apos) lacrimal în 

care se încadrează:
I: Sindromul de ochi uscat din sindromul 

Sjogren primar sau secundar. Sindromul Sjögren 
este o exocrinopati e în care glandele salivară și 
lacrimală sunt ţintele unui proces autoimun 
infl amator. Cel primar constă în apariţia uscă-
ciunii oculare, însoţită de mucoasă bucală uscată 
și prezenţa anti corpilor Ro (SSA), cu examen 
histo patologic poziti v al glandei salivare. Se-
cundar, sindromul apare în alte boli autoimune 
ale ţesutului conjuncti val (lupus eritematos 
sistemic, poliarterită nodoasă). 

II: Sindromul de ochi uscat non-Sjögren:
Afectarea glandei lacrimale poate fi  pri-1. 
mară (vârsta, alacramie congenitală, 
disauto nomie familială – sd. Riley Day) 
sau secundară: infi ltrarea infl amatorie a 
glandei lacrimale (sar coidoză, limfom, 
SIDA, boala de rejet de organ), ablaţia chi-
rurgicală a glandei (tumori), dener varea 
(parasimpati că) a glandei lacrimale.
Obstrucţia canalelor glandei lacrimale 2. 
principale și a glandelor accesorii apare în 
cazurile de cicatrizare a mucoasei con-
juncti vale din boli precum: trahomul, 
pemfi gusul cicatricial, erite mul multi form, 
arsurile chimice, termice.
Hiposecreţia refl exă prin blocarea re fl e-3. 
xului senzorial sau a celui motor. Re fl exul 
senzorial este afectat în special după 
intervenţii chirur gicale (operaţia de ca-
taractă sau chirurgia refracti vă (3) – LASIK, 
PRK), portul lenti lelor de contact, vârsta. 
Funcţia secretomotoare este afectată 
după leziuni ale nervului facial, când apare 
și lagoft almia.

B: DED datorat evaporării lacrimilor
I. Intrinsec

Disfuncţia glandelor meibomiene sau 1. 
blefarita posterioară
Anomalii ale fantei palpebrale: exoft almie, 2. 
miopie forte
Scăderea ratei clipitului: boala Parkinson, 3. 
privitul îndelungat la calculator, microscop

II: Extrinsec
1. Afectarea suprafeţei oculare: defi citul de 

vitamina A, efectul local al conservanţilor 

(tratament topic îndelungat – anti glauco ma-
toase) (4).

2. Purtarea lenti lelor de contact.
3. Conjuncti vitele alergice cronice. 

SEMNE ŞI SIMPTOME
Simptomatologia dată de ochiul uscat este 

foarte diversă, de la ușoară jenă oculară, ac-
centuată de factorii de mediu favorizanţi, până 
la durere acută (când sunt leziuni corneene). Cel 
mai ades, pacienţii descriu senzaţie de corp 
străin în ochi, fără secreţii oculare (prezente în 
conjuncti vite), usturimi, ameliorate de închi-
derea pleoapelor sau spălarea pe ochi, uneori 
prurit ușor, oboseală oculară, clipit des, ochi 
roșii, senzaţie de uscăciune oculară. Acestea 
apar mai ales spre sfârșitul zilei sau la expunere 
la aer condiţionat, vânt, privit mai mult ti mp la 
calculator. Purtătorii de lenti le de contact des-
criu aceste simptome la câteva ore de la apli-
carea lenti lelor pe ochi. Uneori, la debutul bolii 
există hiperlăcrimare de natură refl exă, dar la-
crimile nu au o calitate care să le asigure stabi-
litatea pe suprafaţa oculară.

METODE DE DIAGNOSTIC
Ochiul uscat a devenit o importantă problemă 

de sănătate, de aceea este necesară o stan dar-
dizare a testelor ce ajută la diagnosti cul prezenţei 
și severităţii bolii.

Se pot împărţi în 4 grupe de teste ce stu-
diază:

istoricul clinic – chesti onare;• 
compoziţia fi lmului lacrimal – osmolari-• 
tatea;
stabilitatea fi lmului lacrimal – TFBUT, eva-• 
po rarea, anomaliile componentei lipidice; 
suprafaţa oculară: coloraţiile, citologia, • 
mi croscopia suprafeţei.

În cabinet se folosește frecvent TFBUT (Tear 
Fluorescein Breakup Time), care arată ti mpul de 
rupere al fi lmului lacrimal între clipit și ne dă 
informaţii despre stabilitatea lacrimilor pe su-
prafaţa oculară. (TFBUT normal peste 15 se-
cunde).

Un alt test este testul Schirmer, care măsoară 
secreţia lacrimală refl exă și pe cea bazală), 
indică modifi cările volumetrice ale lacrimilor, 
fi ind de aceea uti l doar în defi citele can ti tati ve, 
nu și calitati ve. 

Scorul LIPCOF (Lid Parallel Conjuncti val Folds) 
efectuat printr-o simplă examinare la bio-
microscop este un indicator al uscăciunii mu-
coasei conjuncti vale.
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Metode mai moderne constau în deter-
mi narea exactă a osmolarităţii lacrimale (mini-
teste TearLab), studirea stucturilor corneii și 
con  jucti vei cu ajutorul microscopiei confocale.

MANAGEMENTUL PACIENTULUI CU OCHI 
USCAT

Tratamentul (5) cuprinde:
educarea pacientului (modifi carea am-• 
bien tului cu creșterea umidităţii, ochelari 
de protecţie, cu mecanism de umidifi ere, 
evitarea expunerii la aer condiţionat, 
pauze la privitul la videoterminale);
substi tuenţii lacrimali (lacrimi arti fi ciale) • 
reprezintă terapia de bază. Se folosesc 
pentru formele ușoare sau medii ale bolii, 
de preferat formulele fără conservanţi (și 
acești a atacă suprafaţa oculară);
geluri sau unguente oft almice pentru • 
formele mai severe ale bolii;
agenţi anti infl amatori (topic anti infl a-• 
matoare nesteroidiene și steroizi);
tetracicline în cazurile cu blefarită cronică, • 
acnee rosacee;
ocluzia punctelor lacrimale temporar (cu • 
dispoziti ve numite plug) sau defi niti v 
(cica trizare);
substanţe ce sti mulează secreţia lacri mală • 
(se studiază efectul colinergicelor, Diqua-
fo  sol);
ser autolog;• 
imunosupresoare sistemice (ciclospo-• 
rina), când se asociază cu boli autoimune; 
acizi grași esenţiali (pește, Omega 3 cp.);• 
lenti le de contact terapeuti ce dacă apar • 
complicaţii corneene (ulceraţii).

TABELUL 1. Algoritmul de tratament în funcţie de nivelul de severitate al bolii

Nivelul 1 Simptome ușoare sau moderate
Modifi cări conjuncti vale ușoare, moderate
Fără afectare corneană

Lubrifi anţi (+ / – conservanţi)
Controlul ambientului, alergiilor, medicaţiei 
sistemice

Nivelul 2 Simptome moderate, severe
Modifi cări de fi lm lacrimal, afectarea vederii
Colorarea conjuncti vei
Kerati tă punctată superfi cială (KPS) ușoară

Lacrimi arti fi ciale fără conservanţi
Geluri/unguente oft almice seara
Suport nutriţional
Ciclosporină picături
Steroizi topic

Nivelul 3 Simptome severe
KPS severă, centrală
Kerati tă fi lamentoasă

Tetracicline
Ocluzia punctelor lacrimale (punctal plugs)

Nivelul 4 Simptome extrem de severe, alterarea modului de viaţă
KPS severă, eroziuni corneene
Cicatrizarea conjuncti vei

Terapie sistemică anti infl amatorie
Chirurgical (cauterizarea punctelor lacrimale)

metode chirurgicale (tarsorafi e, mai ales • 
pentru complicaţiile bolii, autotransplant 
de glandă salivară).

Nu există un protocol standardizat de tra-
tament, terapia trebuie insti tuită în funcţie de 
gradul de severitate al bolii (Tabelul 1).

CONCLUZIE
Acest sindrom nu este difi cil de diagnosti cat, 

dar necesită atenţie din partea clinicianului. 
Simptomele pot fi  subesti mate, deoarece nu 
întot deauna se corelează cu semnele obiecti ve, 
dar pacientul prezintă un real discomfort, cu 
afectarea calităţii vieţii. Uneori se confundă cu 
banale conjuncti vite alergice, bacteriene, virale, 
dar care nu răspund la tratament. Simptomele 
se ameliorează în ti mpul administrării picăturilor 
(conţin anti infl amatoare), dar reapar la încetarea 
acestora. De asemenea, pacienţii operaţi pentru 
cataractă, de obicei vârstnici, dezvoltă uneori 
us căciune oculară; deși „văd bine, nu se simt 
bine postoperator“. Creșterea numărului de 
purtători de lenti le de contact și al celor care 
apelează la chirurgie refracti vă în România a dus 
la înmulţirea cazurilor de ochi uscat. 

Tratamentul este în principal de substi tuţie, 
cu lacrimi arti fi ciale (există o multi tudine de 
produse farmaceuti ce), dar trebuie individualizat 
în funcţie de cauza și severitatea afecţiunii.

În concluzie, sindromul de ochi uscat este 
mai frecvent întâlnit în populaţie decât se apre-
ciază, având multi ple cauze. El produce un real 
dis confort, cu alterarea vederii și a calităţii vieţii. 
Informarea și educarea pacienţilor despre 
această boală este o cale reală de a putea trata 
corect.
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