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Ochii uscați - ce puteți face când ochii ustură
și aveți o senzație de mâncărime?
Ochii uscați sunt o cauză frecventă pentru care
oamenii se prezintă la medicul oftalmolog.

Care este procesul de umidiﬁcare a ochilor noștri?
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Sindromul ochilor uscați - cum apare?
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Prevenirea poate ajuta

Sindromul ochilor uscați este neplăcut și poate ﬁ dureros. O posibilă cauză este o
problemă cu mecanismul natural de umidiﬁcare a ochiului, adică organismul nu produce
suﬁcient ﬂuid lacrimal. Cauzele declanșatoare ar putea ﬁ factorii de mediu, boala sau
medicamentele iar un medic oftalmolog poate oferi întotdeauna ajutor.
Arsuri, mâncărime și senzația de a avea grăunți de nisip care se freacă de pupile. Tot mai multe
persoane suferă de sindromul ochilor uscați. Problema este tema unor discuții aprinse pe bloguri și
forumuri. Numeroase persoane nu știu prea multe despre această afecțiune a ochilor, deci este
timpul să le oferim câteva informații.

Sindromul ochilor uscați sau „tulburarea de umidiﬁcare
oculară” - cum apare?

Sindromul ochilor uscați poate ﬁ cauzat de numeroși factori, inclusiv factori de mediu, cum ar ﬁ
lumina foarte puternică a soarelui, gazele de eșapament caustice, polenul sau praful aeropurtat sau
munca în fața monitorului unui calculator. f Șoferii de mașini decapotabile și cicliștii sunt adesea
afectați din cauza vântului care le suﬂă din față. Puteți întâlni cauze ale sindromului de ochi uscați și
în vacanță, deoarece majoritatea piscinelor din zonele de vacanță au un conținut ridicat de clor care
irită conjunctiva sensibilă a ochilor.
Cu toate acestea, sindromul de ochi uscați poate ﬁ cauzat și de către f medicamente precum
antidepresivele sau beta-blocantele. Și femeile care trec prin menopauză sunt adesea afectate,
deoarece schimbările hormonale pot duce la uscarea ﬁlmului lacrimal.
Și, nu în ultimul rând, problemele de vedere incorect tratate pot de asemenea cauza sindromul de
ochi uscați, deoarece ochii obosesc mult mai ușor. Examenele oftalmologice regulate la un optician
sau medic oftalmolog pot oferi imediat claritate.

Care este procesul de umidiﬁcare a ochilor noștri?
Pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă cu f ochii dumneavoastră, mai întâi ar ﬁ indicat să
înțelegeți cum funcționează ochii. Lichidul lacrimal este secretat de către canalele lacrimale și
conține sare, glucoză și proteine. Este întins uniform pe ochi cu ﬁecare clipire a pleoapelor și
produce un ﬁn ﬁlm lacrimal. Acest ﬁlm are mai multe sarcini: îndepărtează particulele străine și
servește ca lubriﬁant pentru a asigura alunecarea ușoară a pleoapelor pe suprafața ochiului. Pe
lângă aceasta, lichidul lacrimal asigură umidiﬁcarea uniformă a corneei și furnizează ochilor oxigen și
substanţe nutritive.
Există două potențiale motive pentru care ochii ar putea ﬁ incomplet acoperiți de ﬁlmul lacrimal: ﬁe
canalele lacrimale nu produc suﬁcient lichid, ﬁe compoziția lichidului lacrimal este
perturbată/modiﬁcată. Deși conceptul de „ochi uscați” este bine-cunoscut și folosit pe scară largă, în
ziua de azi medicii vorbesc de o tulburare de umidiﬁcare a ochilor.
Pentru ambele forme ale problemei, așa-numitele „lacrimi artiﬁciale” pe care le puteți obține în
farmacii asigură soluția cea mai bună. Lacrimile artiﬁciale sunt disponibile sub formă de picături sau
gel și sunt destinate să funcționeze ca un înlocuitor pentru lacrimi. Acestea sunt ﬁe picurate în sacul
conjunctival inferior, ﬁe aplicate prin frecare. Apoi închideți ochii și rotiți-i pentru a distribui în mod
uniform substanțele active. Însă aveți grijă: utilizarea lor pentru o perioadă lungă de timp sau în
mod foarte frecvent poate face ca ochii să producă mai puțin lichid lacrimal. Din acest motiv, este
foarte important să discutați cu un medic oftalmolog despre posibilele cauze ale afecţiunii
dumneavoastră și, dacă este posibil, să le remediați.
Dacă un tratament local nu ajută, atunci, ca ultimă soluție, există întotdeauna opțiunea unei mici
intervenții chirurgicale.

Prevenirea poate ajuta
Pe lângă toate acestea, ﬁecare persoană în parte poate face lucruri care le protejează ochii. Este
important să vă asigurați că aveți suﬁcientă lumină atunci când citiți, însă evitați lumina puternică
sau orbitoare. Nu setați ecranul calculatorului la un nivel de luminozitate prea mare și relaxați-vă
ochii timp de câteva momente după 45 de minute. Când expuși la vânt sau lumină orbitoare a
soarelui, asigurați-vă că purtați f ochelari de vedere sau de soare de înaltă calitate pentru a vă
proteja ochii.
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