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CAZURI CLINICE

NEVRITĂ OPTICĂ LA O PACIENTĂ CU SINDROM 
SJÖGREN PRIMAR: PREZENTARE DE CAZ 

Optic neuritis in a patient with primary Sjögren’s syndrome: a case report 

Junida Sheraj, Cristina Vianu Young
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti

Rezumat
Sindromul Sjögren (SS) este o boală autoimună sistemică caracterizată prin infi ltrate limfo-plasmocitare în 
glandele exocrine. Sunt afectate în primul rând glandele salivare şi lacrimale. În prezenta lucrare raportăm cazul 
unei femei de 37 de ani cu nevrită optică, la care SS a fost descoperit ulterior. În cazul de faţă, SS este însoţit de 
nevrită optică – asociere rară şi severă, care a impus corticoterapia cu doze mari, sub care evoluţia a fost foarte 
bună, cu recuperarea acuităţii vizuale. 
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Abstract
Sjögren syndrome (SS) is a systemic chronic infl ammatory disorder characterized by lymphocytic infi ltrates in 
exocrine organs. Most individuals with SS present with sicca symptoms, such as xerophthalmia and xerostomia. 
Optic neuritis is a rare but severe occurrence in SS. Here we report the case of a young woman with ON and SS. 
Treatment with intravenous methylprednisolone led to complete recovery of visual accuity.
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INTRODUCERE
Sindromul Sjögren este o afecţiune sistemică 

auto  imună caracterizată prin disfuncţia şi distrucţia 
glandelor exocrine, în special a glandelor salivare şi 
lacrimale. Nevrita optică poate coexista alături de 
Sindromul Sjögren (SS). Nevrita optică este o boală 
infl amatorie demielizantă a nervului optic. Clinic se 
observă o scădere temporară şi severă a vederii. Sin-
dromul Sjögren este o boală multisistemică auto-
imună. Ca şi simptomatologie, pacienţi prezintă us-
că ciunea mucoaselor.

PREZENTAREA CAZULUI
Pacienta în vârstă de 37 de ani s-a prezentat la 

oftal molog acuzând o scădere bruscă a acuităţii vizuale, 
survenind de aproximativ 40 de ore, şi durere oculară 
accentuată la mişcarea globului ocular drept, care s-a 
agravat progresiv. 

La examenul oftalmologic, acuitatea vizuală la 
ochiul drept (OD) a fost 1/10, iar la ochiul stâng 
(OS) 10/10. Examenul fundului de ochi: la OD pa-
pila nervului optic a prezentat contur şters, în timp 
ce la OS aspectul fundului de ochi a fost normal 
(Fig. 1 a-d). În prima etapă s-a recomandat efectuarea 
unor teste oftalmologice suplimentare (câmp vizual, 
fl u oro angiografi e, tomografi e de coerenţă optică) 
pen tru clarifi carea suspiciunii de nevrită optică 
(NO). De asemenea, pacienta a fost îndrumată către 
specia lităţile Medicină internă şi Neurologie pentru 
identi fi carea unei eventuale afecţiuni sistemice, 
respectiv neurologice, ca şi cauză de NO.

La consultul de medicină internă, pacienta a re-
latat prezenţa xeroftalmiei de mai mult de un an, 
des  crisă ca senzaţie zilnică persistentă a uscăciunii 
oculare cu durere asociată de peste 3 luni“, „senzaţie 
de nisip în ochi“ şi a xerostomiei. Anamnestic nu 
s-au decelat alte simptome sugestive pentru o boală 
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sistemică. Nu au existat argumente pentru afectarea 
articulară sau de sistem nervos periferic şi nici pentru 
existenţa fenomenului Raynaud. 

Examenul clinic general pe aparate şi sisteme a 
arătat: pacientă cu stare generală bună, afebrilă, su-
praponderală, cu xerostomie, fără alte modifi cări de 
tegumente sau mucoase, fără afectare articulară. Exa -
menul pe aparate şi sisteme nu a găsit elemente pa-
tologice.

În prezenţa suspiciunii de NO s-au solicitat in-
ves  tigaţii suplimentare pentru susţinerea unui diag-
nostic de sindrom Sjögren: analize uzuale de labo-
rator, anticorpi antinucleari, anticorpi anti-Ro şi 
anti-La, biopsie de glandă salivară minoră. De ase-
menea, s-a solicitat oftalmologului investigarea aces -
tei ipoteze.

Testele de laborator au arătat: hemogramă şi teste 
biochimice serice normale, proteina C reactivă nor-
mală, viteză de sedimentare a hematiilor uşor cres-
cută (30 mm/1h). Ca teste serologice s-au efectuat, 
prin tehnica ELISA: factorul reumatoid (FR), anti-
corpii antinucleari (AAN), anticorpii anti-centromer, 
anti-Ro (SSA), anti-La (SSB), anticorpii antifos fo li-
pidici (test screening) şi anticorpii anticardiolipinici, 
rezultate pozitive primindu-se pentru AAN [1.3 UI/
ml, normal < 1 UI/ml], FR [29 UI/ml, normal < 14 
UI/ml], SSA [22 UI/ml, normal < 10 UI/ml] şi SSB 
[14 UI/ml, normal < 10 UI/ml]. 

Biopsia de glandă salivară a arătat infi ltrat limfo-
citar glandular, evaluat cantitativ ca 2 focare/4 mm2.

Consultul neurologic a infi rmat ipoteza unei scle-
roze multiple, iar examenul RM cranio-cerebral a 
fost normal.

REEVALUARE OFTALMOLOGICĂ ŞI 
REZULTATELE INVESTIGAŢIILOR 
SUPLIMENTARE SOLICITATE DE 
OFTALMOLOG

Testul Schirmer a fost pozitiv pentru ambii ochi 
(< 5 mm/min), iar timpul de rupere a fi lmului lacri-
mal (break-up time), care evaluează stabilitatea fi l-
mului lacrimal după colorarea cu fl uoresceină, a fost 
scurtat (< 10 secunde). La examenul biomicroscopic 
cu fl uoresceină s-a pus în evidenţă stagnarea difuză a 
colorantului la nivel cornean. 

Câmpul vizual computerizat nu a arătat modifi cări 
semnifi cative. 

Fluorangiografi a (FAG) arată la OD hiperfl uo res-
cenţa în timpul arteriovenos, cât şi dilatarea capi la-
relor discului nervului optic, iar în faza tardivă se 
observă stagnarea colorantului la nivelul câmpului 
nervului optic (Fig. 3 a, b). 

FIGURA 1 a.b. Ochiul drept: examinarea fundului de ochi 
arată conturul şters al câmpului nervului optic 
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FIGURA 1 c.d. Ochiul stâng: aspectul fundului de ochi 
este normal. 



159REVISTA ROMÂNĂ DE REUMATOLOGIE – VOL. XXIII NR. 3, AN 2014

Tomografi a de coerenţă optică (Fig. 4 a, b) con-
fi rmă diagnosticul de nevrită optică.

săptămâni. De asemenea, a fost tratată şi kerato con-
junctivita sicca cu lacrimi artifi ciale.

DISCUŢIE
Sindromul Sjögren poate fi  primar sau secundar – 

atunci când se regăseşte în asociere cu altă boală de 
ţesut conjunctiv (lupus eritematos, sclerodermie sis-
te mică, poliartrită reumatoidă). Reprezintă cea mai 
frecventă boală reumatologică autoimună după poli-
artrita reumatoidă, are o preponderenţă feminină şi 
debutează de regulă în cea de-a 5-a decadă de viaţă. 
Tablou clinic include în primul rând manifestările 
glandulare, cu prinderea glandelor salivare mani fes-
tată prin xerostomie, tumefi erea glandelor parotide, 
afectarea glandelor lacrimale exprimată prin xero-
ftalmie. Sindromul sicca se poate manifesta şi la ni-
vel nazal, traheobronşic şi vaginal. Manifestările 
extra glandulare includ fatigabilitate, mai rar scă dere 
ponderală şi/sau febră, frecvent manifestări musculo-
scheletale (mialgii, artralgii, artrită), mani festări vas-
cu lare periferice (fenomen Raynaud), afec  tare pul-
monară interstiţială şi mai rar manifestări di gestive, 
renale şi cardiace

FIGURA 2 a. Ochiul drept, faza arterială 
(aspect angiofl uorografi c) 

FIGURA 2 b. Ochiul drept (aspect angiofl uorografi c) – 
detaliu: în faza arteriovenoasă se observă dilatarea 
arteriolelor discului optic.

În urma examinării oftalmologice, a examenului 
angiofl uorografi c, a tomografi ei coerenţă de op tică, 
oftalmologul stabileşte diagnosticul de ne vrită optică 
a OD.

În fi nal, diagnosticul de Sindrom Sjögren s-a făcut 
pe baza xerostomiei obiectivată la examenul oftal-
mo logic, a testelor serologice şi a biopsiei de glandă 
salivară. Sunt satisfăcute criteriile de clasifi care 2012 
ale Colegiului American de Reumatologie pentru SS 
(1), prin prezenţa infi ltratului limfocitar în glandele 
salivare minore cu scor  > 1 focar/4 mm2, la o pa ci-
entă cu serologie pozitivă pentru SS (AAN, anticorpi 
anti-SSA şi anti-SSB prezenţi în titruri semnifi cative).

TRATAMENT 
Simptomatologia oftalmologică cu scăderea mar-

cată a acuităţii vizuale la OD a impus administrarea 
de metilprednison în puls-terapie (1 g/zi timp de 5 
zile) urmată de corticoterapie orală în doză medie, 
cu scădere lentă. Acuitatea vizuală s-a ameliorat în 8 

FIGURA 3 a. Ochiul drept (aspect angiofl uorografi c): în 
faza tardivă se observă hiperfl uorescenţa discului optic 
datorită fenomenului de „staining“.

FIGURA 3 b. Ochiul stâng (aspect angiofl uorografi c): se 
observă aspectul normal al discului optic.
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Manifestările neurologice, prezente la circa 30% 
dintre cazuri, cuprind: polineuropatia simetrică distală, 
mononeuropatia (adesea în forma multiplex), neuro-
patia vegetativă, neuropatia trigeminală, neuropatia 
optică, pareza facială şi afectarea nervului auditiv. 

Nevrita optică (NO) e o manifestare rară la pa-
cienţii cu SS. Ea se poate manifesta prin scăderea 
bruscă a vederii, asociată cu o durere intensă. Cea 
mai frecventă etiologie a NO este reprezentată de 
scleroza multiplă. NO apare mai ales la adulţi cu 
vârsta cuprinsă între 20-45 de ani, fi ind mai frecventă 
la femei. O parte dintre pacienţi îşi revin în mod spon-
tan după un episod de NO, vederea începe să se 
amelioreze după 2-3 săptămâni şi se stabilizează în 
decursul urmă toa relor luni. Pentru un diagnostic de 
certitudine, me di cul oftalomolog trebuie să facă o 
analiză amănunţită a stării de sănătate a pacientului. 
Sunt necesare oftal moscopia fundului de ochi, re-
activitatea pupilară la lumină (poate fi  pus în evidenţă 

defectul relativ pu pilar aferent). Ulterior se realizează 
examinarea câm pului vizual, gradul de percepţie a 
culorii. Imagistica prin rezonanţă magnetică poate 
evidenţia demieli ni zarea la nivelul substanţei albe a 
nervului optic. De regulă testele de laborator evi-
denţiază niveluri cres cute ale reactanţilor de fază 
acută.

Pentru tratarea afecţiunii este indicată cortico te-
rapia sistemică, iniţial cu doze mari (de preferinţă 
metilpre dnisolon intravenos în mega-doză) urmată 
de cortico steroizi pe cale orală, în doze progresiv şi 
lent descrescătoare. 

Asocierea NO cu SS este descrisă în literatura de 
specialitate. Astfel, Gono şi colab. (2) au găsit că 3 
din 17 pacienţi cu SS primar (18%) aveau şi nevrită 
optică. Kadota şi colab. (3) au descris un caz de SS 
primar care a debutat cu nevrită optică. Şi în cazul 
pacientei noastre, iniţial s-a confi rmat prezenţa NO 
şi abia în urma investigaţiilor suplimentare am ajuns 
şi la diagnosticarea SS.

Delalande şi colab. (4) au observat manifestările 
neurologice la 82 de pacienţi cu SS, iar dintre aceştia 
doar 13 (16%) au  avut o scădere a acuităţii vi zuale, 
care în cazul prezentat de noi nu a fost afectată sever 
şi s-a recuperat complet după corticoterapie.

În circa o treime dintre cazuri, afectarea nervului 
optic este descoperită la examenul de fund de ochi. Şi 
în cazul prezentat de noi, modifi cările de aspect ale 
fun dului de ochi au îndrumat diagnosticul către NO. 

Alhomoud şi colab., 2009 (5), au demonstrat că 
im plicarea sistemului nervos central în SS primar 
poate precede simptomele de sindrom sicca, fapt de 
altfel constatat şi în acest caz.

CONCLUZIE
Până în prezent s-au raportat relativ puţine cazuri 

de nevrită optică în rândul pacienţilor cu Sindrom 
Sjögren, dar nu putem să ignorăm posibila asociere 
între aceste două patologii, cu risc crescut de pierdere 
a vederii. Acest fapt ne sugerează utilitatea unui test 
de screening prin examen de fund de ochi şi testarea 
acuităţii vizuale la pacienţii cu SS.

FIGURA 4 a.b. OCT (tomogafi a de coerenţă optică) arată 
la ochiul drept edemul nervului optic, spre deosebire de 
ochiul stâng la care aspectul nervului optic este normal.
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