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La nivel global, sindromul de ochi uscat este una dintre cele mai răspândite afecţiuni ale 

suprafeţei oculare. Ochiul uscat este definit ca o afecţiune multifactorială caracterizată de un 

dezechilibru al homeostaziei filmului lacrimal, însoţită de simptome la nivel ocular, dintre care, 

instabilitatea filmului lacrimal, hiperosmolaritatea, afectarea şi inflamaţia suprafeţei oculare au 

un rol etiologic. Ca simptomatologie generală, sindromul de ochi uscat poate fi însoţit de 

senzaţia de arsură, mâncărime, hipersecreţie lacrimală sau afectare vizuală; aceste simptome 

putând fi manisfestate fie la un ochi, fie la ambii. 

Obiectivele tratamentului în sindromul de ochi uscat sunt acelea de a creşte calitatea vieţii 

pacientului prin ameliorarea simptomelor, corectarea disfuncţiilor meibomiene, refacerea 

cantitativă sau calitativă a filmului lacrimal, reglarea homeostaziei filmului lacrimal. 

 Lucrarea de faţă cuprinde o parte generală “Stadiul actual al cunoaşterii” în care sunt 

prezentate elemente esenţiale privind structura filmului lacrimal, definiţia, clasificarea, 

metodele de diagnostic şi tratament ale sindromului de ochi uscat. În ultimul capitol, din 

“Stadiul actual al cunoaşterii” sunt prezentate aspecte generale ale dezvoltării farmaceutice 

utilizând un concept modern, de Quality by Design, aplicat ulterior în al treilea capitol din partea 

specială. 

 Partea experimentală a lucrării “Contribuţia personală” cuprinde sinteza activităţii de 

cercetare din cadrul studiilor universitare de doctorat. O primă etapă a fost de a efectua analiza 

managementului sindromului de ochi uscat în farmaciile comunitare din judeţul Sibiu. Al doilea 

studiu tratează formularea şi evaluarea caracteristicilor unui supliment alimentar destinat 

pacienţilor cu sindrom de ochi uscat, aplicând conceptul de Quality by Design. Ultimul studio 

a avut ca obiectiv formularea şi evaluarea stabilităţii unui ser cu acid hialuronic aplicat în zona 

periorbitală.   

 Pentru o mai bună sistematizare a informaţiilor prezentate, lucrarea conţine un număr de 

28 de figuri şi 18 tabele, iar la final, ultimul capitol prezintă elementele de originalitate şi 

contribuţiile inovatoare ale tezei.  

 Rezultatele obţinute pe parcursul cercetării doctorale au fost diseminate prin publicarea a 

trei articole, dar şi prin participarea la congrese de specialitate, anexate tezei.  
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Contribuţiile inovatoare ale tezei sunt prezentate în capitolele 6 şi 7 prin dezvoltarea unor 

produse farmaceutice noi, cu o compoziţie care nu a mai fost descrisă în literatura de 

specialitate, cu scopul de a veni în întâmpinarea nevoilor pacienţilor cu sindrom de ochi uscat.  

 Comprimatele orodispersabile obţinute prin comprimare directă au un avantaj pentru 

industria farmaceutică, acestea fiind uşor de obţinut. Profilul de calitate a suplimentului 

dezvoltat se suprapune cu rezultatele înregistrate din analiza farmacotehnică a celor cinci 

formulări dezvoltate. Coroborând rezultatele cu specificaţiile tehnice ale formei farmaceutice 

din literatura de specialitate - un timp de dezagregare scurt, de maxim 3 minute, cele mai bune 

rezultate au fost înregistrate în formularea B, care conţine doar croscarmeloză sodică folosită 

pentru proprietăţile acesteia de superdezagregant.  

 În acestă lucrare s-a formulat pentru prima dată un supliment alimentar care să aducă 

completări în dieta pacienţilor cu sindrom de ochi uscat, cu o compoziţie bazată pe extracte 

naturale, condiţionate sub forma unor comprimate orodispersabile, o formă farmaceutică 

modernă care aduce multiple avantaje pacienţilor, fiind uşor de administrat.  

 Analiza de risc efectuată pentru dezvoltarea acestui supliment este un element de noutate, 

prin aplicarea cunoştinţelor de tehnologie farmaceutică, stabilind profilul de calitate a 

comprimatelor, apoi studiind influenţa factorilor care pot afecta calitatea acestui supliment.  

 Un alt element de noutate este reprezentat de serul dezvoltat în cadrul capitolului 7, care 

este unic prin compoziţia sa. Molecula de acid hialuronic şi extractul lichid de afine utilizate ca 

principii active aducbeneficii directe categoriei de pacienţi cărora le este destinat acest produs.   
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