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Rezumat: Lentilele de contact terapeutice sunt lentile de contact speciale, folosite în tratamentul unor
afecţiuni ale suprafeței oculare. Ele au ca efecte principale: reducerea durerii şi creşterea confortului,
asistarea reparării tisulare, protecţie mecanică, menţinerea hidratării suprafeţei oculare şi rezervor de
substanţe medicamentoase. Pot avea şi rolul de a menţine sau îmbunătăţi vederea. Materialele folosite
sunt diverse: hidrogel, elastomeri siliconici, colagen, polimeri gaz permeabili în forma de lentile
sclerale. Lentilele din silicon-hidrogel, disponibile din 1999, au devenit prima opţiune datorită înaltei
transmisibilităţi la oxigen, rezistenţei la deshidratare şi bunei acoperiri a suprafeţei oculare.
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Abstract: Therapeutic contact lenses are special contact lenses worn for the treatment of corneal or
anterior eye diseases and injuries. They are primarily used for pain relief and increase of comfort,
assistance of wound healing, mechanical protection, maintenance of ocular surface hydration and as a
vehicle for drug delivery. The use of plano or powered contact lenses may also preserve or enhance
vision in injured eyes. The materials used for therapeutic contact lenses are hydrogels, silicone
elastomers, collagen, and gas permeable polymers in the form of scleral lenses. Silicone hydrogel lenses,
available since 1999 and approved for therapeutic use, became the first choice because of very high
oxygen transmissibility, lower on-eye dehydration and good comfort and coverage of the eye surface.

Cuvântul
terapeutic
provine
din
grecescul
“therapeuein” = a vindeca, a trata.
Lentilele de contact terapeutice sunt lentile de contact
speciale, folosite în tratamentul unor afecţiuni ale suprafeței
oculare. Ele au ca particularităţi folosirea lor în modalitatea de
purtare extinsă, pe perioade variabile de timp cuprinse între
câteva zile şi luni, poate chiar ani şi sunt de obicei asociate cu
medicaţie topică.
În funcţie de scopul aplicării, au fost încercate în timp
diversele produse existente pe piată.(1) Astăzi sunt disponibile
materiale mai performante (cu transmisibilitate crescută la
oxigen : lentile rigide gaz-permeabile şi lentile moi din siliconhidrogel), variante îmbunătăţite de design şi regimuri de purtare
diversificate (extinsă, continuă) (2), elemente ce încurajează
folosirea lentilelor de contact terapeutice într-un număr mai
mare de situaţii patologice ale segmentului anterior şi cu o rată
mai mare de succes.
Tipuri de lentile de contact
Hidrogel
Lentilele de contact moi au fost cel mai des folosite în scop
terapeutic datorită caracterului lor suplu şi a marii variabilităţi a
parametrilor disponibili, respectiv adaptării lor facile şi
confortabile la orice suprafaţă oculară, chiar cu distorsiuni
importante. Structura lor permeabilă permite şi îmbibarea cu
substanţe medicamentoase, menţinând o concentraţie uniformă
cu o frecvenţă a instilaţiilor mai redusă.(12)
Există astăzi numeroase combinaţii chimice pornind de la
varianta iniţială Polyhydroxyethylmethacrylat (p-HEMA)
imaginată de Otto Wichterle, cu conţinut de apă de 38%, la care

s-au adaugat diverşi monomeri (acid methacrylic (AM), N-vinyl
pyrollidone (NVP), poly vinyl pyrollidone (PVP), poly vinyl
alcohol (PVA), pentru îmbunătăţirea permeabilităţii la oxigen şi
a biocompatibilităţii.
Clasificarea convenţională europeană le împarte în trei
grupe: cu conţinut de apă scăzut 38-45%, cu conţinut de apă
mediu 45-55% şi cu conţinut de apă înalt 67-80%.
Lentile subţiri din gliceril-metacrilat (Crofilcon)
Lentilele de contact realizate din acest material au
demonstrat o incidenţă mai redusă a cazurilor de conjunctivită
giganto-papilară.(9)
Elastomeri de silicon
Siliconul permite pasajul liber al oxigenului prin structura
sa, de aceea lentilele din elastomeri de silicon au fost introduse
în special pentru acele cazuri care necesitau purtarea lentilei pe
termen lung fără compromiterea fiziologiei corneene (ex.
corecţia afakiei la copii). Materialul fiind însă hidrofob,
utilizarea lor a fost limitată de aderenţa mare a lentilelor la
suprafaţa oculară şi de depozitele lipidice.
LC Silicon- Hidrogel
Primele modele au fost introduse în 1999 (Lotrafilcon A
and Balafilcon A) şi au primit aprobarea FDA pentru purtare
extinsă de maxim 30 zile.
Aceste lentile îmbină înalta transmisibilitate la oxigen a
siliconului cu flexibilitatea hidrogelului. Oxigenarea înaltă
limitează stresul hipoxic în purtarea extinsă eliminând
posibilitatea de apariţie a neovascularizaţia şi edemul cornean.
Procentul de apă din compoziţie a scăzut, deoarece nu mai
este necesar pentru pasajul oxigenului, implicit dehidratarea lor
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la purtare, astfel că ele menţin un film lacrimal retrolenticular
bun. Suprafeţele tratate sunt hidrofile (prin acoperire, respectiv
oxidare plasmatică), îmbunătăţind compatibilitatea lor cu
suprafaţa oculară. Buna umectabilitate a suprafeţei reduce rata
de acumulare a depozitelor, diminuând iritaţiile palpebrale şi
uscăciunea.
Există însă şi unele dezavantaje: varietate redusă de
parametri (diametre relative mici), necesită medicaţie
concomitentă fără conservanţi şi fiind purtate în modalitate
extinsă nu au eliminat riscul incidenţelor inflamatorii şi
infecţioase.
Lentilele şi inelele sclerale
Lentilele corneene, sclerale şi inelele din materiale rigide gaz
permeabile pot fi folosite în scop terapeutic, mai ales în
variantele moderne cu transmisibilitate mare la oxigen. Ele nu se
deshidrateaza, iar keratita microbiana este excepţională.
Foiţe de colagen
Fără a fi lentile de contact propriu-zise, foiţele de colagen
sunt introduse în această categorie deoarece sunt membrane din
colagen bovin sau porcin, adesea îmbibate în substanţe
medicamentoase, care se aplică pe suprafaţa oculară în scop
terapeutic.
Particularitatea lor este că sunt biodegradabile,
persistenţa lor pe suprafaţa oculară fiind de 12, 24 sau 72 ore,
deci nu trebuie îndepărtate de catre medic. Transmisibilitatea lor
la oxigen este echivalentă cu a unei lentile moi din hidrogel cu
63% apă.
Indicații de utilizare a lentilelor de contact terapeutice:
Indicații medicale:
Afecțiuni conjunctivale: pemfigus, sindrom Stevens Johnson
Afecțiuni corneene:
o
epiteliale: keratita punctata superficială, keratopatia
filamentoasă, keratita sicca, abraziuni corneene,
eroziuni corneene recurente, arsuri
corneoconjunctivale
o
stromale: ulcere corneene sterile, profunde
o
endoteliale:
keratopatia
buloasă
afachica/pseudofachică, distrofia endotelială Fuchs
Indicații chirurgicale:
 plăgi corneene penetrante mici
 în perforaţiile de dimensiuni mai mari, lentila poate fi
utilizată pentru refacerea camerei anterioare înainte de
intervenţia chirurgicală
 keratopatia buloasă afachica/pseudofachică
 bulă mare de filtrare după trabeculectomie cu atalamie
 transplant cornean postarsură
 lentilele de contact sunt aplicate de rutină la sfârşitul
procedurilor de chirurgie refractivă pentru îmbunătăţirea
confortului, promovarea vindecărea și restaurarea
binocularității
Lentile de contact terapeutice pot fi folosite în
următoarele scopuri:
1. ameliorarea durerii
 keratopatia edemato-buloasă
 eroziuni corneene recurente sau ulcere
corneene după corpi străini intracorneeni
 keratopatia herpetică
 arsuri corneo-conjunctivale
2. facilitarea reepitelizării corneene
 eroziuni corneene recurente
 keratopatia de expunere
 arsuri corneene
 ulcer cornean cronic
 keratopatia neurotrofică
3. efect tectonic

Descemetocel după ulcer cornean
lacerații corneo-sclerale fără hernierea de
membrane endo-oculare
4. conservarea vederii binoculare
 toate cazurile
Adaptarea lentilei de contact terapeutice
În funcţie de afecţiune se alege cea mai potrivită
lentilă din punct de vedere al parametrilor: transmisibilitatea la
oxigen, dimensiuni (diametru şi raza de curbură), stabilitatea
parametrilor, umectabilitatea suprafeţei, lubricitate, depozite
(lentilele din hidrogel non-ionice şi cele din silicon-hidrogel
atrag mai puţine proteine şi mai multe lipide ce se acumulează
liniar în timp dar nu sunt alergizante)(14), modulul, costuri.
Adaptarea propriu-zisă
După aplicarea lentilei se verifica centrarea, gradul de
acoperire corneană şi mobilitatea acesteia.



Figura nr. 1: Adaptarea lentilei de contact

Evaluarea adaptării lentilei se repetă la 20 min şi apoi
la 60 min, pentru a surprinde efectele deshidratării în timpul
purtării.
Instrumentar
Pentru adaptarea unei lentile de contact terapeutice, mai ales una
moale, nu este nevoie de multă aparatură şi instrumentar.
Figura nr. 2. Examinarea la biomicroscop

Particularitatea examinării unei suprafeţe oculare în
suferinţă este folosirea luminii difuze sau cu intensitate joasă
datorită fotofobiei marcate pe care o prezintă aceşti pacienţi,
uneori fiind necesară anestezie prealabilă. Se recomandă
folosirea unei cantităţi mici de anestezic întrucât afectează
epitelizarea.
Pentru estimarea întinderii leziunii se pot folosi coloranţi
vitali: fluoresceina, roz bengal, lissamine green.
Testul Schirmer este util de fiecare dată când suspicionăm
o scădere cantitativă a secreţiei lacrimale.
Keratometria
Nu este absolut necesară pentru adaptarea unei lentile moi,
dar este utilă când dorim o adaptare exactă (mai strânsă sau mai
largă). Deoarece este dificil de obţinut o măsurătoare pe o
cornee lezată, folosim datele obtinute de la ochiul congener.
Topografia corneană
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Ne poate da o indicaţie asupra gradului de distorsiune
corneana şi este necesară în adaptarea unei lentile rigide gaz
permeabile.
Patologia oculară în care aplicarea lentilei de contact
terapeutice are ca scop principal ameliorarea durerii
Keratopatia buloasă
Apărută în cazul decompensării funcţiei de pompă a
endoteliului cornean, ca în cazul distrofiilor corneene sau
postoperator, se caracterizează prin edem cornean şi bule
epiteliale care se sparg şi denudează terminaţiile nervoase de
suprafaţă (Fig. nr.3). Pentru ameliorarea durerii, mobilitatea
lentilei terapeutice trebuie să fie minimală, deci se recomandă o
adaptare strânsă. (4) Purtarea ei poate fi continuată indefinit, sub
o urmărire periodică sau doar până la efectuarea unei
keratoplastii perforante, deci se va alege o lentila cu înaltă
transmisibilitate la oxigen pentru a reduce riscul vascularizaţiei
corneei.(5)

preexistentă, steroizi topici, complianţă, igienă, starea de
sănătate generală şi motivaţie), pe cele legate de lentila de
contact (hipoxia, depozitele, agresiunea mecanică, adaptarea
deficitară, purtarea extinsă).(17)
Patologia oculară în care aplicarea lentilei de contact are ca scop
principal vindecarea plăgilor
Eroziuni corneene recurente
Figura nr. 4. Eroziuni corneene

Figura nr. 3. Keratopatie edemto-buloasă cu transplant de
membrană amniotică si LCT

Keratita superficială Thygeson
Dezepitelizările recurente pot crea disconfort şi
senzaţie de corp străin, de aceea în cazurile severe se pot utiliza
lentile de contact terapeutice adaptate strâns.
Keratita filamentoasă
Filamentele corneene apar adesea în sindromul Sicca, dar
se citează şi postoperator în keratoplastiile perforante şi după
vitrectomiile diabeticilor. În cazurile severe şi persistente, lentila
poate fi folosită pe perioadă scurtă, observându-se ameliorare
după 3-4 zile şi dispariţia filamentelor în 2 săptămâni, dar pot
apărea recurenţe. Purtarea lentilei de contact trebuie asociată cu
lubrefiere intensă şi necesită urmărire frecventă din cauza
riscului mai crescut de infecţie la aceste cazuri.
Complicaţiile lentilelor de contact terapeutice
Sunt aceleaşi ca şi pentru lentilele utilizate continuu în scop
refractiv:
hipoxie,vascularizaţie,
infiltrate
corneene,
dezepitelizări, depozite pe lentilă, conjunctivită papilară,
hipopion, infecţia corneei.
Keratita microbiană este şi în acest caz cea mai de temut
complicaţie a purtării lentilelor de contact, la cele terapeutice
putând exista factori de risc suplimentari purtării extinse (diabet,
imunosupresie de fond sau antiinflamatoare steroidiene).

Apărute cel mai adesea posttraumatic (tăietura liniară, corp
străin) dar pot apărea şi în distrofiile membranei anterioare
(10%) şi în prezenţa unor factori favorizanţi: uscăciune oculară,
diabet. Se recomandă folosirea unor lentile terapeutice adaptate
strâns, dispozabile, folosite o perioadă mai lungă de timp (2-6
luni).
Defecte epiteliale persistente
Intârzierile în epitelizare dupa arsuri sau defectele epiteliale
persistente cum sunt cele din keratopatiile neurotrofice (după
varicelă sau herpes simplex, neurinom de acustic, iradieri,
chirurgie sau accidente vasculare în aria n.trigemen) beneficiază
de lentile de contact moi sau foiţe de colagen, meţinute până
când noul epiteliu se reataşează la noua membrană bazală.
Herpes simplex
Infecţia acută a corneei cu virus herpetic este o
contraindicaţie pentru aplicarea lentilei terapeutice dar ea poate
fi utilă în repararea defectelor epiteliale persistente după câteva
săptămâni, datorate fie toxicitaţii medicaţiei antivirale, fie
keratitei neurotrofice.(6)
Figura nr. 5. Infecţia cu herpes simplex

Keratita de expunere
Keratita de expunere datorată frecvent paraliziilor nervului
facial sau defectelor palpebrale, keratita de expunere poate
beneficia, până la tratament chirurgical, de lentile terapeutice şi
lubrefiere intensă.
Figura nr. 6. Keratita de expunere

Purtarea lentilelor terapeutice trebuie monitorizată
atent şi frecvent de către specialist deoarece asociază
riscurilor legate de pacient (uscăciunea oculară
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Keratopatie neurotrofică
Ulcerele corneene pot duce la o subţierea extremă a
corneei cu risc de perforaţie. Lentila de contact terapeutică,
împreună cu tratamentul antiinfecţios şi antiinflamator poate fi o
alternativă a blefarorafiei.(7)
Figura nr. 7. CI, 49 ani- OS: keratopatie neurotrofică stadiu
3 (perforație corneană), după cheratită herpetică recurentă

În cazul din imagine s-a folosit lentilă teraputică cu
dioptrii, în scop optic şi terapeutic
Pacientul prezenta carcinom extins pe întreaga față,
inclusiv cele 2 pleoape- după mai multe intervenții chirurgicale
de plastic apare lagoftalmia şi keratopatia de expunere
Keratoconus- piggy-back
In formele avansate de keratoconus, sistemul ”PiggyBack” protejează cornea centrală, creşte gradul de confort şi
oferă o mai bună centrare, stabilitate şi mobilitate lentilei rigide,
implicit o mai bună corecţie vizuală.
Figura nr.10. Sistemul Piggy Back din Keratoconus

Tratamentul a constat din anti-inflamatoare
nesteroidiene, antivirale, trofice corneene, lentile de contact
terapeutice - nici un succes
A fost necesar să se aplice o membrană amniotică
pluristratificată pentru a acoperi perforaţia şi transplant de
membrană amniotică fixat cu lentila de contact terapeutică.
Patologia oculară în care aplicarea lentilei de contact are ca
scop principal protecţia
Sindrom Steven-Johnson
In sindromul Steven - Johnson lentilele de contact pot
fi utile în fazele tardive, pentru prevenirea simblefaronului şi
protecţie a corneei, expusă prin cicatricile palpebrale retractile şi
/sau lezate de cilii torsionaţi. In aceste cazuri sunt de preferat
lentile sclerale rigide, lentile moi groase, cu diametru larg (1520mm) sau cele din silicon –hidrogel.
Ochi uscat –forma severă
Pe termen scurt, în special în formele filamentoase, pot fi
folosite lentilele de contact cu deshidratare scăzută - silicon şi
cele sclerale rigide gaz-permeabile.
Figura nr.8. Ochi uscat

Cazurile chirurgicale datorate unor traumatisme accidentale
sau unor proceduri terapeutice
Arsuri chimice
In fazele acute lentila de contact terapeutică poate inhiba
pasajul anumitor enzime proteolitice prezente în filmul lacrimal
către stromă, prevenind astfel procesul ulcerativ progresiv .
In cazul defectelor periferice, se pot alege lentilele de
contact moi cu conţinut redus de apă în scopul stimulării
proliferării vasculare ce are ca efect oprirea procesului
ulcerativ.(9)
Atunci când arsura afectează şi pleoapele sunt recomandate
mai ales lentilele sclerale ce protejează integral cornea şi
conjunctiva expusă, menţinând hidratarea.
In stadiile tardive ale arsurilor cu baze, lentilele sclerale şi
cele moi cu diametru mare pot preveni formarea
simblefaronului.(10)
Figura nr. 11. Simblefaron post arsură veche corneoconjunctivală

Keratopatia de expunere
Entropion , Trichiazis
Lentilele de contact crează o barieră împotriva cililor până
la corecţia chirurgicală.

Figura nr.12. Transplant de membrană amniotică

Figura nr. 9. Entropion
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Figura nr. 13. Postoperator la 2 săpt.

Figura nr. 16. Rezecţia pterigionului şi acoperirea cu LC
terapeutică

Abrazii corneene
Atunci cand abrazia depăşeşte 4 mm sau pacientul are
nevoie de vederea binoculară pentru a-şi desfăşura neîntrerupt
activitatea, aplicarea lentilei de contact este benefică pentru
ameliorarea durerii şi favorizarea vindecării.
Lacerări corneene
Atunci când traumatismul cornean interesează o suprafaţă
corneană mai mare, cu distrucţie neregulată de ţesut, fără
infecţie, şi mai ales în localizările limbice, vindecarea se
produce cu o vascularizaţie mai redusă faţă de aplicarea
suturilor, atunci când se folosesc lentile cu înaltă
transmisibilitate la oxigen.
Perforaţii corneene
In cazul perforaţiilor mici, lentila de contact terapeutică poate fi
suficientă pentru sigilare, singură sau cu adeziv ciano-acrilat.
Absenţa suturilor centrale permite vindecarea fără astigmatism.
Figura nr. 14. Perforaţii corneene

Cataracta
In urma operaţei de cataractă umoarea apoasă poate să
filtreze prin inciziile manifestată prin camera anterioara mică, cu
semn Seidel (+) reprezintă indicaţia pentru aplicarea unui fir de
sutură sau a unei lentile de contact terapeutice pentru câteva zile,
până la sigilarea inciziei.
Figura nr. 17.Semnul Seidel+

Glaucomul
In cazul filtrării excesive după operaţia de glaucom se
recomandă aplicarea unei lentile de contact largă, cu diametru
total de circa 16-20 mm, pentru realizarea unei presiuni
moderate în zona limbică şi asupra bulei de filtrare, lentila
urmărită zilnic şi menţinută cel putin până la stabilizarea
volumului camerei anterioare.
Figura nr. 18.Filtare excesivă după operţia de glaucom

În majoritatea cazurilor de perforaţii corneene, lentila de
contact terapeutică reduce la minim nevoia de sutură sau chiar
elimină sutura.
Pterigion
Aplicată în general în prima zi postoperator, lentila de contact
are drept scopuri reducerea durerii, promovarea epitelizării
corneene, epitelizarea conjunctivală controlată şi reduce
numărul şi severitatea recurenţelor.
Figura nr. 15. Pterigion OD

Keratoplastia
Mulţi chirurgi folosesc lentilele de contact după
keratoplastia perforantă sau lamelară în scopul îmbunătăţirii
confortului, pentru protejarea grefei de acţiunea pleoapei
superioare în timpul clipitului, protejarea conjunctivei
palpebrale superioare de iritaţia provocată de suturi dar şi în
cazul unor diferenţe de grosime între grefa şi gazda, suturilor
slăbite, filament epiteliale. In aceste situaţii lentila acţionează în
sensul ameliorării disconfortului, protecţiei, menţinerii hidratării
şi favorizării vindecării.
Vitrectomia
După vitrectomie, 25% dintre diabetici dezvoltă
defecte epiteliale. Este utilă aplicarea unei lentile de contact cu
înaltă transmisibilitate la oxigen şi cu o deshidratare redusă
pentru a favoriza vindecarea, atent urmărită, eventual asociată
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cu antibioterapie fără conservanţi, datorită riscului crescut de
infecţie.
Chirurgia refractivă
Lentilele de contact sunt aplicate de rutină la sfârşitul
procedurilor de chirurgie refractivă PRK şi LASEK pentru
îmbunătăţirea confortului şi promovarea vindecărea plagii. (11)
Ele previn desicarea corneană, în special când ablaţia lasă
stroma descoperită (PRK), iar la LASEK menţin epiteliul în
poziţie. Aplicarea lentilei terapeutice este de scurtă durată (4
zile) până la refacerea epiteliului cornean şi se recomandă o
lentilă cu transmisibilitate înaltă la oxigen, umectabilă, cu
lubricitate crescută şi deshidratare redusă.
In LASIK lentila de contact se foloseste în mod
exceptional, în cazurile în care flap-ul realizat este extrem de
subţire, pentru a împiedica cutarea lui, sau în incidente
intraoperatorii: flap liber, găurit sau franjurat.
Reconstrucţia suprafeţei oculare cu membrană
amniotică
Membrana amniotică este un ţesut folosit pentru refacerea
suprafeţei ocular, care se fixează prin suturi. Aplicarea unei
lentile de contact terapeutice permite reducerea numărului de
suturi necesare, creşterea şi adeziunea celulară, fără interferenţa
pleoapelor în timpul clipitului şi protejează mucoasa palpebrală
de iritaţii provocate de suturi. Mai mult, ea poate să
prelungească persistenţa membranei amniotice pe suprafaţa
oculară, implicit efectul ei reparator şi imunomodulator.
Complicaţiile lentilelor de contact terapeutice
Nu trebuie să uităm că aplicăm lentilele de contact
terapeutice pe un ochi deja bolnav şi de aceea trebuie să fim mai
precauţi.
Complicaţiile sunt aceleaşi ca şi pentru lentilele utilizate
continuu în scop refractiv: hipoxie, vascularizaţie, infiltrate
corneene, dezepitelizări, depozite pe lentilă, conjunctivită
papilară, hipopion, infecţia corneei.
Purtarea lentilelor terapeutice trebuie monitorizată atent şi
frecvent de către specialist deoarece asociază riscuri legate de
pacient (uscăciunea oculară preexistentă, steroizi topici,
complianţă, igienă, starea de sănătate generală şi motivaţie), cu
cele legate de lentila de contact (hipoxia, depozitele, agresiunea
mecanică, adaptarea deficitară, purtarea extinsă).(17)

3.

CONCLUZII
Lentilele de contact terapeutice oferă mari beneficii în
tratamentul afecţiunilor suprafeţei oculare.
Lentilele moi sunt în general preferate datorită
diametrului mare, supleţii, mobilităţii reduse şi a confortului
superior. Lentilele din hidrogel însă se deshidratează în timpul
purtării, iar transmisibilitatea la oxigen este relativ scăzută şi pot
induce hipoxie, mai ales că sunt folosite în regim continuu.
Lentilele din silicon hidrogel, disponibile din 1999, au
devenit prima opţiune datorită înaltei transmisibilităţi la oxigen,
rezistenţei la deshidratare şi bunei acoperiri a suprafeţei oculare,
în condiţii de confort .
Prin educerea durerii, evitând ocluzia şi restaurarea
binocularităţii lentilele de contact terapeutice îmbunătăţesc
calitatea vieţii pacienţilor cu afecţiuni oculare.
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MODIFICĂRI ALE SUPRAFEŢEI OCULARE ÎN PARALIZIA DE
NERV FACIAL
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Rezumat: Nervul facial este un nerv mixt, fiind format din fibre motorii, senzitive, senzoriale și
vegetative (parasimpatice); are atașat nervul intermediar Wrisberg (VII’) care este un nerv senzitiv. Are
următoarele funcții: asigură sensibilitatea gustativă, inervația musculaturii mimicii, secreția glandelor
salivare sublinguale și submaxilare, secreția glandelor lacrimale. Lagoftalmia reprezintă dificultatea
sau lipsa completă a ocluziei palpebrale prin afectarea mușchiului orbicularis oculi. Este de obicei
unilaterală, secundară afectării periferice a nervului VII, paraliziei Bell sau unor traumatisme.

Keywords: facial nerve,
lagophtalmos exposure
keropathy,
weight
implant

Abstract: The facial nerve is a mixed nerve, consisting of motor, sensitive, sensory and autonomic
(parasympathetic) fibers; the Weisberg (VII') intermediate nerve is attached to, which is a sensitive
nerve. It has the following functions: it provides taste sensitivity, mimic muscles innervation, sublingual
and submaxillary salivary gland secretion, lacrimal gland secretion. Lagophthalmos is the difficulty or
the complete lack of eyelid occlusion by affecting the orbicularis oculi muscle. It is usually unilateral,
secondary to the peripheral damage of the VIIth nerve, Bell palsy or certain trauma.

Nervul facial este un nerv mixt, fiind format din fibre
motorii, senzitive, senzoriale și vegetative (parasimpatice); are
atașat nervul intermediar Wrisberg (VII’) care este un nerv
senzitiv. Are următoarele funcții: asigură sensibilitatea
gustativă, inervația musculaturii mimicii, secreția glandelor
salivare sublinguale și submaxilare, secreția glandelor
lacrimale.(1)
Figura nr. 1 Traiectul N VII

Etiologia parezei de nerv facial
Extrem de multiple şi diverse cauze pot afecta nervul facial. În
funcţie de topografia unei posibile leziuni, cele mai frecvente
cauze sunt:(2)
Afectarea facială uni- sau bilaterală prin leziune
supranucleară poate fi expresia unui: accident vascular
cerebral (ischemic sau hemoragie), a unei tumori
primitive sau secundare, infecţii, traumatism

-

În unghiul ponto-cerebelos, nervul poate fi afectat în:
tumori
(neurinom
de
acustic,
meningiom,
colesteatom), meningite, polineuropatii infecţioase
(lues, mononucleoza infecţioasă), sarcoidoză;
Lezarea în apeduct se produce în: tumori,
traumatisme, accidental operator, osteite, paralizia
facială "a frigore.
Extracranian nervul poate fi interesat în cursul tumorilor
sau infecţiilor parotidiene sau de vecinătate, rar comprimat prin
aplicare de forceps (paralizie obstetricală)
Afectarea bilaterală a N. VII poate fi: congenitală
(sindrom Moebius), în sarcidoză (sindrom Heerford),
scleroza laterala amiotrofică;
Paralizii faciale mai pot apărea într-o serie de boli:
cardio-vasculare (HTA), boli metabolice (diabet,
porfirie, uremie), stări caşectice, boli musculare
Forme anatomo - patologice ale paraliziei faciale:
• Paralizia facială centrală are sediul leziunii supranuclear şi se
caracterizează clinic prin: defict motor limitat în etajul inferior
al feţei; se poate însoţi de hemiplegie, hemianestezie, testele
electro-şi neelectrodiagnostice sunt negative.
• Paralizia facială periferică are sediul leziunii nuclear, radicular
sau troncular, caracterizându-se prin: deficit motor total al
hemifaciesului prin afectarea ambelor ramuri terminale; se poate
însoţi de hemiplegie (în leziunile pontine). Testele electro şi
neelectrodiagnostice sunt perturbate
Paralizia facială "afrigore” are următoarele caracteristici:

Este cea mai frecventă dintre paraliziile faciale, având
o incidenţă de 23 cazuri la 100.000 persoane/an.

Afectează ambele sexe.

Îmbolnăvirile sunt mai frecvente toamna şi primăvara
(după expuneri la curenţi de aer).
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În paralizia facială "a frigore" se produce o inflamaţie
nonsupurativă ce determină edemaţierea nervului în apeduct
vizibilă la computer tomografie.
Afecțiunea
este
autolimitată,
ameliorarea
simptomatologiei obsevându-se în decurs de două pâna la trei
săptamâni, fără efecte reziduale, dar există și situații în care
recuperarea nu este completă. Într-un procent mic de cazuri pot
să apară recurențe, rar de aceeași parte.(3)
Fiziopatologie
Figura nr. 2. Manifestări oculare în paralizia de N. facial

Lagoftalmia reprezintă dificultatea sau lipsa completă
a ocluziei palpebrale prin afectarea mușchiului orbicularis oculi.
Este de obicei unilaterală, secundară afectării periferice a
nervului VII, paraliziei Bell sau unor traumatisme.(3)
În lagoftalmia paralitică fanta palpebrală este
întredeschisă, iar în momentul în care bolnavul încearcă să
închidă ochii, pleoapa superioară de partea paralizată cade prin
greutatea sa, însă nu realizează ocluzia completă. Globul ocular
este deviat în sus şi în afară (semnul Bell). Din cauza scăderii
tonusului muşchiului orbicular, pleoapa inferioară este uşor
ectropionată iar punctul lacrimal inferior pierzând contactul cu
globul, se produce epifora. Din cauza inocluziei palpebrale care
este mai accentuată în timpul somnului, corneea neumectată
corespunzător, se va usca, se va dezepiteliza şi în unele situaţii
vor apărea ulceraţii corneene în treimea inferioară a corneei
(keratita lagoftalmică). Aceasta survine mai precoce şi este mai
gravă atunci când leziunea este situată între punte şi ganglionul
geniculat extern, producând tulburarea secreţiei lacrimale.
Pierderea sensibilităţii corneene indică o leziune extinsă de nerv
VII sau VIII cu presiune pe nervul trigemen, fiind factor de
prognostic prost şi necesitând tratament agresiv.(4)

De-a lungul timpului s-au utilizat o mare varietate de
tehnici pentru reabilitarea pacienților cu paralizie de nerv facial.
În toate cazurile tratamentul trebuie individualizat pentru fiecare
pacient în parte, tinându-se cont de vârsta pacientului, gradul
deficitului ocluzional și de perspectiva recuperării funcționale.
Dacă lagoftalmia este ușoară si se anticipează
recuperarea funcțională tratamentul constă în instilare
de lacrimi artificiale în timpul zilei, utilizare de
unguente și acoperirea ochiului pe timpul nopții pentru
a preveni afectarea corneană, încăperi umidificate
corespunzător, sau aplicarea unor lentile de contact
terapeutice.
În cazul în care lagoftalmia este moderată se poate
proceda la efectuarea unei blefarorafii temporare în
cele două treimi externe ale fantei palpebrale, ce va fii
menținută până când se produce recuperarea motorie a
orbicularului. Dezavantajul acestei metode constă însă
în reducerea câmpului vizual și un aspect inestetic. O
alternativă poate fi injectarea de toxină botulinică la
nivelul mușchiului ridicător al pleoapei superioare
pentru inducerea ptozei temporare.
Lagoftalmia persistentă, în care nu se întrevede
recuperarea funcțională și prezența keratopatiei de
expunere, necesită în cele mai multe cazuri o abordare
chirurgicală.
În prezent, una dintre cele mai utilizate metode de
corecție a lagoftalmiei, este implantul unei greutăți (aur sau
platină) la nivelul pleoapei superioare. O greutate palpebrală
suplimentară va determina o bună ocluzie palpebrală si o
protecție corneană adecvată. Tehnica chirurgicală este simplă,
iar rezultatele funcționale și estetice optime.(5)
Caz clinic (Imagini din arhiva Clinica Oftalmologie
Sibiu)
Pacient R. I., 76 de ani. OD pareză de nerv facial “a
frigore”, keratopatie de expunere (fig.3,4,5).
Figura nr. 4. OD lagoftalmie

Figura nr. 3. Simptome posibile ale paraliziei Bell

OD s-a practicat implantarea unei plăcuțe de aur la
nivelul pleoapei superioare.
Figura nr. 5. OD Implant de plăcuță de aur

Managementul modificărilor suprafeței oculare în paralizia
de nerv facial
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Datorită recuperării funcționale complete a mușchiului
orbicular, am decis explantarea plăcuței după șase luni
postoperator.
Figura nr. 6. La 3 luni POSTOP corneea este clară

Cunningham S.J., Teller D.C. – Facial Nerve Paralysis :
Management of the Eye, Univ. of Texas Medical Branch,
Grand Rounds Presentation, 2006
10. Ghid de neuro-oftalmologie. Adriana Stănilă, Ioan Ştefan
Florian, 2007, pg 116
9.

Figura nr. 7. Recuperare funcţionala a m. orbicular cu
explantarea placuţei

O alternativă modernă la plăcuţele implantate
chirurgical sunt plăcuţele palpebrale externe. Sunt o variantă de
tratament rapidă şi eficientă deoarece plăcuţa coboară pleoapa şi
permite un reflex de clipire mult mai uşor, asigurând o protecţie
continuă a corneei şi un film lacrimal mai stabil.
CONCLUZII
Afecţiunile neurologice determină importante
deficienţe
motorii,
senzitivo-senzoriale
şi
psihocomportamentale care transformă bolnavul, cel puţin într-o
primă etapă, dependent de serviciile medicale specializate, iar
apoi de asistenţa socială sau familială.
Lagoftalmia este o complicaţie severă a paraliziei de
nerv facial, extrem de supărătoare pentru pacienţi, atât
tulburările estetice cât şi problemele oculare reprezentate de
fenomenele de iritare ale suprafeţei oculare în procente variabile
determinate de ocluzia incompletă a pleoapelor, având un
puternic impact asupra calităţii vieţii şi integrării lor
socioprofesionale.
Tratamentul lagoftalmiei şi al keratopatiei de expunere
trebuie indiviualizat pentru fiecare pacient, o mare varietate de
tehnici putând fi utilizate pentru a asigura funcţia palpebrală şi
confortul ocular.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
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POSIBILITATEA DE ACOPERIRE A SUPRAFEŢEI OCULARE ÎN
PARALIZIA DE NERV FACIAL PRIN IMPLANTUL UNEI
GREUTĂŢI LA NIVELUL PLEOAPEI SUPERIOARE
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Cuvinte
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Rezumat: Una dintre complicațiile paraliziei de nerv facial, de diverse etiologii, (paralizia Bell, leziuni
vasculare, tumori, iatrogenie, traumatisme, infecții, afecțiuni degenerative) este lagoftalmia, definită ca
și imposibilitatea ocluziei complete a fantei palpebrale (2). Scopul acestei lucrări este de a demonstra
posibilitatea de acoperire a suprafeței oculare prin implantul unei greutăți la nivelul pleoapei
superioare în cazul pacienților cu lagoftalmie persistentă, fără perspectiva recuperării funcțonale.

Keywords: lagoftalmia,
the
weight
implantation,
facial
nerve palsy

Abstract: One of the complications of facial nerve palsy of various etiologies (Bell’s palsy, vascular
lesions, tumors, iatrogenic, trauma, infections, degenerative diseases) is lagophthalmos, defined as the
inability to completely close the eyelids. The aim of this paper is to show the possibility of ocular surface
coverage by implanting a weight in the upper eyelid in patients with persistent lagophthalmos, without
the perspective of functional recovery.

INTRODUCERE
Una dintre complicațiile paraliziei de nerv facial, de
diverse etiologii, (paralizia Bell, leziuni vasculare, tumori,
iatrogenie, traumatisme, infecții, afecțiuni degenerative) este
lagoftalmia, definită ca și imposibilitatea ocluziei complete a
fantei palpebrale.(2)
Imposibilitatea ocluziei palpebrale poate determina
afectare corneană cu urmări precum defecte epiteliale, subțiere
stromală, keratopatie de expunere, infecții bacteriene, perforații,
leucom cornean.(5)
Tratamentul de primă intenție al lagoftalmiei este
conservator și
simptomatic (lacrimi artificiale, unguente,
acoperirea ochiului pe timpul nopții și încăperi cu umiditate
corespunzătoare), dar intervenția chirurgicală poate deveni
necesară în cazul pacienților la care terapia medicamentoasă a
eșuat sau la care paralizia de nerv facial nu prezintă perspectiva
recuperării funcționale.(5)
Implantul unei greutăți la nivelul pleoapei superioare a
devenit una dintre cele mai utilizate tehnici pentru reabilitarea
oculară în cazul pacienților cu paralizie de nerv facial și s-a
demonstrat că reduce semnificativ lagoftalmia, asigură protecția
corneei și îmbunătățește aspectul cosmetic, având totodată o rată
scăzută de extruzie.(5)
Aurul este materialul preferat datorită culorii sale,
gravitației specifice și compatibilității tisulare, dar o alternativă
la acest material sunt inelele de platină, care ar trebui utilizate în
cazul pacienților susceptibili a fii alergici la aur.(12)
Această procedură constă în inserția unei greutăți de
aur la nivelul pleoapei superioare, asigurând ocluzia palpebrală
prin forța gravitației. Prezența unei greutăți la nivelul pleoapei
superioare se pare că ajută la mimică și la clipit, ceea ce asigură
un aspect estetic mai bun.

SCOPUL LUCRĂRII
Scopul acestei lucrări este de a demonstra posibilitatea
de acoperire a suprafeței oculare prin implantul unei greutăți la
nivelul pleoapei superioare în cazul pacienților cu lagoftalmie
persistentă, fără perspectiva recuperării funcțonale.
MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU
Am efectuat implantul unei greutăți de aur la nivelul
pleoapei superioare în cazul a 14 pacienți cu lagoftalmie
paralitică, spitalizați în Clinica de Oftalmologie Sibiu în
perioada 2006-2012. În 8 cazuri paralizia facială a fost de cauză
tumorală, în 2 cazuri postraumatică și în 4 cazuri paralizia a fost
idiopatică.
În toate cazurile alegerea greutății plăcuței de aur s-a
realizat preoperator, greutatea necesară fiind determinată prin
lipirea unor machete la nivelul pleoapei superioare.
S-a utilizat o greutate cu 0,1 grame mai mare decât
greutatea minimă ce a determinat ocluzia palpebrală maximă.
Inserția plăcuței s-a realizat prin incizia tegumentului
palpebral și disecția mușchiului orbicular. S-a fixat plăcuța la
nivelul tarsului la 4-5 mm de marginea liberă a pleoapei
superioare, în treimea medie a pleoapei cu ajutorul a trei fire de
sutură resorbabile. (fig. 1).
Figura nr. 1. Poziționarea plăcuței de aur
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Cinci dintre pacienți au necesitat o procedură
adițională concomitentă pentru corecția ectropionului paralitic.
(metoda Duverger) (fig. 2).

Figura nr. 5. Preop.: OD– lagoftalmie

Figura nr. 2. Corecția ectropionului.

Figura nr. 6. OD: implant de greutate la nivelul pleoapei
superioare. 1 săptămână postoperaror. Pacientul prezenta
ocluzie palpebrală adecvată

REZULATATE
În toate cazurile am obținut rezultate funcționale
optime și reducerea fenomenelor de iritare a suprafeței oculare.
De asemenea s-a soluționat problema keratopatiei de expunere.
Nu au existat complicații intra sau postoperatorii.
Vom prezenta câteva dintre cazurile soluționate
utilizând această tehnică.
Caz I.
Pacienta S.A., 42 de ani - pareză facială dreaptă (operată pentru
neurinom de acustic) (fig. 3,4).

Caz III
Pacient V.I., 40 de ani OS – pareză de nerv facial (meningiom
operat); OS keratopatie de expunere (fig. 7, 8).
Figura nr. 7. Preop. OS lagoftalmie

Figura nr. 3. OD- lagoftalmie/keratopatie de expunere.
Preop: când ochii sunt închiși, cornea ochiului drept rămâne
parțial expusă.

Figura nr. 8. OS – implant de plăcuță de aur. OS – ocluzie
palpebrală completă

Figura nr. 4. OD: implantarea unei greutăți la nivelul
pleoapei superioare. La șase luni postop., pacienta prezintă o
bună ocluzie palpebrală, cornea este clară, cu epitelizare
completă și cu un aspect cosmetic mult îmbunătățit.

Caz IV
Pacient G.I., 53 de ani. OS- keratopatie de expunere, ulcer
cornean, ectropion paralitic pleoapa inferioară, pareză de nerv
facial (neurinom de acustic) (fig. 9, 10)
Figura nr. 9. Preop. OS lagoftalmie

Caz II
Pacient C.N., 48 de ani OD - lagoftalmie paralitică (tumoră de
endobază, OS- metastaze coroidiene) (fig. 5, 6).
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Figura nr. 10. 1zi postop.: OS- implant de plăcuță de aur +
corecția ectropionului

Caz V
Pacient R. I., 76 de ani. OD pareză de nerv facial “a frigore”,
keratopatie de expunere (fig. 11-13). Datorită recuperării
funcționale complete a mușchiului orbicular, am decis
explantarea plăcuței după șase luni postoperator.

Dezavantajul major al acestei metode este faptul că
datorită mecanismului gravitațional de corecție, există situații
când ochiul nu se închide atunci când pacientul se află în
clinostatism.
Un alt dezavantaj al acestei metode este faptul că
atunci când ochii sunt închiși conturul plăcuței poate fi observat.
Postoperator poate sa apară o ușoară ptoză a pleoapei
superioare.
Uneori exteriorizarea plăcuței prin tegument poate să
apară treptat pe parcursul a câteva luni. În acest caz se va
îndepărta implantul și se va reinsera după vindecarea
pleoapei.(11)
CONCLUZII
Managementul lagoftalmiei paralitice prin inserția
unei greutăți palpebrale de aur este o metodă sigură, ieftină și
ușor reproductibilă, asigurând o reducere semnificativă a
lagoftalmiei și o protecție optimă a suprafeței oculare.

Figura nr. 11. OD lagoftalmie
1.

2.
3.
4.
Figura nr. 12. OD Implant de plăcuță de aur
5.

6.

7.
Figura nr. 13. La 3 luni postoperator corneea este clară, cu
epitelizare completă.
8.
9.
10.
11.
DISCUŢII
Utilizarea implantului unei greutăți de aur este cu
siguranță o metodă deziderabilă pentru tratamentul pacienților
cu lagoftalmie paralitică, dar nu are totdeauna succesul scontat
sau rezultatul estetic nu este cel așteptat, acest fapt datorându-se
grosimii implanturilor prefabricate și structurii anatomice a
ochiului.
Evaluarea adecvată preoperatorie este necesară pentru
a determina mărimea, greutatea optimă, precum și poziționarea
implantului palpebral. Cele mai frecvente complicații ale acestei
tehnici
se
datorează
utilizării
unei
greutăți
necorespunzătoare.(13)
Această tehnică asigură o ocluzie palpebrală dinamică,
cu o bună protecție a suprafeței oculare și rezultate cosmetice
optime. Lagoftalmia și keratopatia de expunere sunt soluționate,
acuitatea vizuală se îmbunătățește semnificativ, iar rata
complicațiilor este extrem de redusă.

12.

13.
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Rezumat: Membrana amniotică umană (MAU) reprezintă o alternativă foarte utilă în tratamentul
multor afecţiuni oculare. Membrana amniotică se poate utiliza fie sub formă de petec/patch, atunci când
se elimină după o anumită perioadă de timp, sau pe post de grefă atunci când se încorporează în ţesutul
gazdei. Tehnica aplicarii MAU în scopul reconstrucţiei suprafeţei oculare este repetitivă şi cu costuri
relativ reduse.
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Abstract: The amniotic membrane is a useful alternative in the management of many ocular conditions.
The membrane can be used to serve either as a patch, when the membrane is removed after some time or
is expected to fall off, or as a graft when the membrane is incorporated into the host tissue. This
technique is repetitive and the costs are low.

INTRODUCERE
Membrana amniotică umană (MAU) reprezintă o
alternativă foarte utilă în tratamentul multor afecţiuni oculare.
S-a demonstrat existenţa unor variaţii din punct de vedere al
structurii şi funcţiei membranei amniotice inter şi intra donor.
Localizarea membranei în raport cu placenta, vârsta sarcinii,
paritatea, momentul naşterii şi chiar rasa pot determina aceste
variaţii. De asemenea, studiile au arătat faptul că păstrarea şi
modalitatea de procesare a membranei amniotice pot avea un
impact semnificativ asupra structurii acesteia. Proaspătă sau
chiar şi conservată, membrana aminiotică prezintă un potenţial
risc de transmitere a unor afecţiuni; hepatită B, C, HIV
important fiind respectarea ferestrei imunologice (7,9,12).
Indicaţii de utilizare a membranei amniotice în
reconstrucţia suprafeţei oculare.(1)
Tabel nr. 1. Indicaţii de utilizare a membranei amniotice

* Autogrefa limbică utilizată de preferinţă în cazurile unilaterale
sau simetrice; alogrefa limbică rezervată cazurilor bilaterale
**se poate utiliza împreună cu auto sau alogrefa limbică
***Indicaţie în reconstrucţia fornixului după cicatrizare
Membrana amniotică se poate utiliza fie sub formă de
petec / patch, atunci când se elimină după o anumită perioadă
de timp, sau pe post de grefă (inclusiv pentru expansiunea exvivo a celulelor stem de tip limbic) atunci când se încorporează
în ţesutul gazdei. Cele mai importante obiective atunci când
utilizăm membrana amniotică sunt de a oferi protecţie epiteliului
cornean, împiedicarea degradării, limitarea cicatricilor,
reducerea inflamaţiei şi a neovascularizaţiei. Aşteptările trebuie
foarte bine definite chiar de la începutul intervenţiei, putându-se
solda cu succes, succes parţial sau eşec.
Tehnici de utilizare a membranei amniotice6,7,8 :
1. PATCH (OVERLAY): membrana amniotică este suturată
episcleral, circular desupra unui defect epitelial sau stromal,
marginile defectului rămânând sub membrana amniotică.
2. GRAFT (INLAY – unul sau mai multe straturi): membrana
amniotică este suturată la nivelul ulceraţiei iar epiteliul
cornean se regenerază deasupra membranei amniotice.
Membrana amniotică funcţioneaza ca membrană bazală, este
integrată în cornee si rămâne acolo câteva luni. Este
important ca epiteliul să fie indepărtat circular în jurul
ulceraţiei iar membrana amniotică să fie suturată în zona de
stromă opacă. In cazul unei ulceraţii mai profunde,
membrana amniotică se poate aplica în mai multe straturi şi
se suturează doar cel de deasupra.
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3. SANDWICH: se combină tehnicile PATCH si GRAFT.
Tehnica are rată de succes crescută şi incidenţă scăzută de
recidivă.
Se recomandă utilizarea antibioticelor şi după caz a
antiviralelor înainte şi după intervenţie şi
este foarte importantă urmărirea atentă a pacienţilor
postoperator(10.)
Am folosit membrana amniotică în arsuri corneoconunctivale vechi cu formare de simblefaron, cu rezultate bune.

Figura nr. 5. Aspectul la 7 zile posoperator membrană
amiotică şi LCT

Figura nr. 1. Simblefaron după arsură corneo conjunctivală

Figura nr. 6. Aspectul la 10 zile posoperator

Figura nr. 2. Transplant de MAU

În asurile corneo-conjunctivale chimice sau termice
poate reprezenta o opţiune terapeutică utilizată precoce sau
tardiv în tratamentul sechelelor.
Figura nr. 7. OS Arsură chimică cu baze

Figura nr. 3. Aspectul postoperator la 14 zile
Figura nr. 8. OS Simblefaron

Membrana amniotică reprezintă o alternativă utilă în tratamentul
keratopatiei edematobuloase pseudofachice ducând la
ameliorarea
simptomatologiei,
favorizând
rezultatele
postekeratoplastie.

Figura nr. 9. Transplant de MAU

Figura nr. 4. Keratopatie edemato buloasă
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Figura nr. 10. Aspectul la 1 lună postoperator

Figura nr. 14. Aspect la 7 zile posoperator

Tehnica aplicarii MAU în scopul reconstrucţiei
suprafeţei oculare este repetitivă şi cu costuri relativ reduse.
Transparenţa corneană şi aspectul estetic se pot
ameliora prin folosirea acestei metode singură sau asociată cu
grefa de celule stem limbice, cunoscut fiind faptul că o cornee
sănătoasă are nevoie de 25-33% limb sclero-cornean integru,
pentru a asigura o repopulare a suprafeţei corneene1.

Figura nr. 11. Corecţia Trichiazisului
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În unele situaţii membrana amniotică poate reprezenta
o opţiune, dar nu neapărat cea mai bună opţiune. Afectarea de
tip neurotrofic şi/sau evaporativ, în paralel cu aplicarea MAU,
este necesară corecţia mecanismelor de apărare a suprafeţei
oculare: corecţia anomaliilor palpebrale, tarsorafie, injecţie de
toxină botulinică, ocluzia punctelor lacrimale.(5,7,8.)
În pterigion şi pterigion recidivant folosirea MAU se
asociază cu aplicarea de lentilă de contact terapeutică (LCT) în
scopul reducerii durerii şi inflamaţiei postoperatorii cu
favorizarea epitelizării corneene.
Figura nr. 12. OS Pterigion

Figura nr. 13. Aspect posoperator LCT–fixează membrana
amniotică, MAU– fără sutură în cornea clară; 3-4 puncte de
sutură la limb
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Rezumat: Pacienţii cu astigmatism sunt unii dintre cei mai solicitanţi pacienţi în practica e zi cu zi. În
acelaşi timp, purtătorii dedicaţi de lentile torice sunt în permanenţă în căutarea produselor performante
care să le îmbunătăţească experienţa vederii. Acum putem să oferim purtatorilor o vedere incredibil de
clara şi stabilă pe toata durata purtarii cu noile lentile de contact torice PureVision®2 HD for
Astigmatism de la Bausch + Lomb.

Keywords: toric lenses,
PureVision®2 HD for
Astigmatism

Abstract: Astigmatic patients are some of our most demanding patients in the practices. Meanwhile,
contact lens wearers committed to toric are continuously looking to improve their visual experience
through better products. Now, you can give them consistently crisp, clear vision throughout the day with
the new toric contact lenses PureVision®2 HD for Astigmatism from Bausch + Lomb.

De-a lungul istoriei lentilelor de contact, provocarea
de a răspunde nevoilor persoanelor cu astigmatic a fost
semnificativă. Este important să se depună eforturi în continuare
pentru a satisface aceste nevoi atunci când luăm în considerare
populația care necesită această corecție. A fost raportat faptul ca
aproximativ 37% până la 45% dintre adulți au un astigmatism
de 0.75D sau mai mult.1-3 Deoarece aproape jumătate din
populația care poartă lentile de contact au astigmatism2
semnificativ, industria lentilelor de contact ca un întreg trebuie
să continue să sprijine nevoile acestui grup mare de pacienți.
Într-un studiu de 201 purtători de lentile de contact cu
astigmatism, simptomele cu care se confruntă în mod regulat sau
ocazional, cel mai des menţionate în timp ce poartă lentile
torice, sunt vedere încețoșată / tulbure, fluctuaţii ale vederii şi
vedere distorsionată.4 Patruzeci și șapte la sută dintre subiecți au
raportat că se confruntă cu vedere încețoșată sau tulbure, 37% au
raportat vedere fluctuantă, iar 32% vedere distorsionată. În plus,
32% dintre pacienții cu lentile torice au raportat senzaţia de
orbire şi halouri în condiții de lumină scăzută. Beneficiile
lentilelor torice (în ceea ce priveşte vederea, confortul, sănătatea
și comoditatea), au fost prezentate pacienților în mod aleatoriu
în grupe succesive de câte patru pentru evaluare. Beneficiul cel
mai important pentru o lentila de contact torică moale, a fost
faptul că aceasta ar trebui să "ofere în mod constant vedere clară
pe tot parcursul perioadei de purtare". Caracteristicile și
performanțele actuale ale lentilelor torice pot limita capacitatea
pacienților de a obține în mod constant vedere clară şi stabilă.
Pacienții sunt în căutarea unei lentile de contact care oferă

vedere fără compromisuri și stabilitate, fără a compromite
confortul la purtare.
Caracteristicile design-ului și experiența clinică
Abordarea nevoilor pacienților cu astigmatism a fost
un obiectiv primar atunci când Bausch + Lomb a proiectat
PureVision ® 2 pentru Astigmatism cu High Definition ™
Optics. Trei caracteristici de design au fost încorporate pentru a

lucra împreună și de a atinge performanțe excepționale pentru
lentilele torice: High Definition Optics ™, Auto-Align Design
™ și Tehnologia ™ ComfortMoist.
High DefinitionTMOptics
Aberația sferică reprezintă incapacitatea ochiului de a
focaliza razele de lumina care trec simultan prin centru și
periferie. Imaginea retiniană apare neclară, deoarece razele de
lumina periferice sunt concentrate în faţa retinei (Figura 1).
Figura nr. 1. O lentilă cu aberații sferice are diferite puncte
focale pentru razele de lumina care trec prin centru și
periferia acesteia.

Aberațiile sferice pot afecta calitatea vederii în
condiții de lumină difuză, rezultând vedere încețoșată, cu halouri
și/sau reflexii orbitoare. Lentilele Bausch + Lomb cu High
Definition TM Optics sunt proiectate pentru a reduce aberatiile
sferice pozitive, situaţie care se petrece în mod natural în ochiul
uman, pentru a minimiza halourile și strălucirile luminii și să
aducă toate razele de lumină în același punct focal pentru a crea
o vedere clară pe tot parcursul purtării - în special în condiţii de
lumină scăzută. (Figura 2).
O lentilă de contact sferică convențională nu
controlează în mod constant şiconsecvent aberația sferică pentru
întreaga gamă de putere. Lentilele de contact asferice de la
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Bausch + Lomb cu tehnologia High DefinitionTM Optics sunt
proiectate pentru a reduce aberatiile sferice inerente ale ochiului
și inclusiv aberația sferică indusă de lentila de contact pe ochi.
Figura nr. 2. Lentilele de contact asferice de la Bausch +
Lomb cu tehnologia High DefinitionTM Optics sunt
proiectate pentru a reduce aberaţiile sferice pozitive, situaţie
care se petrece în mod natural în ochiul uman, pentru a
minimiza halourile și strălucirile luminii și să aducă toate
razele de lumină în același punct focal.

PureVision®2 HD For Astigmatism au fost construite
cu tehnologia High Definition™ Optics pentru a reduce aberația
sferică pe ambele meridiane sferic şi cilindric, în pași de sfert de
dioptrie pentru întreaga gamă de puteri, pentru o vedere clară pe
tot parcursul purtării - şi în special în condiţii de lumină scăzută.
PureVision®2 HD For Astigmatism este singura lentilă de
contact torică din silicon-hidrogel care reduce aberația sferică
pe ambele meridiane sferic şi cilindric. Prin acest control al
aberațiilor sferice, PureVision®2 HD For Astigmatism
corectează nu numai astigmatismul şi aberaţia sferică, dar
reduce de asemena şi astigmatismul secundar.
Figura nr. 3. FAuto-Align DesignTM

Stabilitatea unei lentile torice este reglementată de mai
multe forțe. Aceste forțe pot fi împărțite în statice (care includ
tensiunea de suprafață a lacrimilor, gravitația, conformitatea
lentilei și presiunea pleoapelor în partea de sus și / sau de jos
asupra lentilei) și forțele dinamice (care includ mişcarea
pleoapelor superioară şi inferioară și mişcarea globului ocular).
Pentru a întelege mai bine cum se comportă lentilele pe ochi,
mai multe experimente au fost efectuate pentru a înțelege unul
dintre principalii factori de instabilitate, dinamica clipitului.
Clipitul este esențial pentru protecţia suprafeței oculare și are loc
la o viteză care este aproape imperceptibilă. Principalii factori
musculari implicaţi în dinamica clipitului sunt: în plan orizontal
- muşchiul obicular și în planul vertical, muşchiul ridicător al
pleoapei și mușchiul Muler. Pentru a capta mișcarea acestor
muşchi, s-a folosit un aparat de fotografiat de mare viteză,
capabil să înregistreze 300 de cadre pe secundă. Rezultatele au
arătat că, de la inițierea şi până la finalizarea clipitului trece doar
1 zecime de secundă. În tot acest timp pleoapa superioră a
coborât aproximativ 7,5 mm în jos și 4.8 mm nazal. Interesant
este faptul că pleoapa inferioară are o mișcare pe verticală
limitată, lăsând pleoapa superioră pentru a fi aproape în
întregime responsabilă pentru reumectarea suprafaței oculare
prin mecanica clipitului.

Atunci când pleoapele se închid în timpul unui clipit
complet, există o deplasare ușoară în jos a lentilei și cele 2
pleoape se întâlnesc de obicei la un punct situat la 1-2mm de la
baza lentilei. Pentru ca o lentilă torică să îşi mențină orientarea
stabilă pe parcursul acestui proces dinamic, stabilizarea cu
prismă de balast trebuie să aibă în vedere aceste lucruri. Prin
poziţionarea grosimii maxime în porţiunea inferioară a lentilei,
se asigură o culisare optimă a pleoapei superioare pe suprafaţa
lentilei, în timp ce aceasta rămâne stabilă având ca suport pleopa
inferioară.. Înţelegerea mecanismului de mişcare a pleoapelor şi
a ochiului pe parcursul clipitului, a ajutat la proiectarea
designului Auto-Align DesignM caracteristic lentilelor
PureVision®2 HD For Astigmatism. Această caracteristică
permite lentilei să îşi menţină stabilitatea și orientarea oferind în
același timp în mod constant vedere clară pe tot parcursul
purtării.
Diverse tehnici inovatoare au fost folosite pentru a
crea o lentilă de contact torică stabilă, inclusiv trunchierea, dual
slab-off, peri balast și prisma de balast, pentru a numi câteva, și
există mai multe modele comercializate în prezent, care sunt
construite pe aceste geometrii de bază.
Noua lentilă
PureVision®2 HD For Astigmatism se bazează pe înțelegerea
profundă a tehnicilor de stabilitate a lentilelor de contact.
Software-ul sofisticat de proiectare al lentilei și tehnicile
inovatoare de producţie au permis Bausch + Lomb să dezvolte o
lentilă care utilizează cele mai bune principii ale prismei de
balast și peri-balastul pentru a crea un sistem hibrid de
stabilizare, foarte performant. Designul oferă o stabilitate
excelentă pentru o veder clară, cu orientare repetabilă chiar și în
funcţie de clipit și mișcarea ochilor. Experienţa producătorului
asigură şi un profil rotunjit al marginii, pentru o interacţiune cât
mai fină cu pleoapele.
Pentru a îmbunătăţi centrarea, PureVision®2 HD For
Astigmatism sunt construite cu un diametru mai mare
comparativ cu PureVision® Toric. PureVision®2 HD For
Astigmatism are un diametru de 14.5mm şi raza de curbură of
8.9mm. diametrul mai mare al lentilelor PureVision ®2 HD For
Astigmatism oferă o suprafaţă mai mare de distribuire a
grosimii, astfel încât să se reducă profilul maxim de grosime
comparativ cu PureVision® Toric (Figura 3). Acest lucru ajută la
a crea o experiență mai confortabilă pe parcursul purtării,
menținând în același timp aceeași zonă optică mare ca și
PureVision® Toric. Zona optică largă (8.0mm pentru o lentilă
de-3.00-1.25x180) asigură o vedere clară chiar şi în condiţii de
lumină difuză.
Figura nr 4. Profilul grosimii lentilelor PureVision®2 HD
For Astigmatism (a) şi PureVision® Toric (b), unde culoarea
roșie indică zona cea mai groasă din lentilă și culoarea
albastră reprezintă cea mai subțire porțiune a lentilei.

Cu o prismă de balast optimizată, un diametru larg şi o
zonă optică largă PureVision®2 HD For Astigmatism reduce la
minim posibilitatea de rotaţie a lentilei, pentru a asigura
stabilitatea rotaţională constantă şi vedere clară pe tot parcursul
purtării.
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Tehnologia ComfortMoistTM
ComfortMoistTM Technology are două caracteristici principale:
un design subţiat al lentilei pentru a oferi o senzație naturală pe
ochi de-a lungul zilei și agent hidratant inclus în ambalaj pentru
a oferi un confort excelent chiar de la aplicare. PureVision ®2
HD For Astigmatism foloseşte profilul rotunjit al marginii la fel
ca şi PureVision®2 HD sferic, pentru a asigura o interacţiune
fină cu pleoapele.
Concluzii
Viziunea si experienţa rămân fundamentale în dezvoltarea de
noi modele de lentile de contact. Pacienții sunt în căutarea unei
lentile de contact care oferă vedere fără compromisuri și
stabilitate, fără a compromite confortul la purtare. Designul
lentilelor PureVision®2 HD For Astigmatism combină High
Definition™ Optics, Auto-Align Design™, şi tehnologia
ComfortMoist™ pentru a asigura o vedere clară, stabilă şi
confortabilă pe tot parcursul purtării.
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Rezumat: Sindromul de ochi uscat rămâne una dintre cele mai răspândite şi subdiagnosticate boli
oftalmologice, afectând între 3% şi 15% din populația generală. S-a demonstrat că instabilitatea
filmului lacrimal și inflamația joacă roluri importante în diferite stadii ale bolii, iar recunoașterea
etiologiei ca fiind reprezentată atât de evaporarea filmului lacrimal cât și de producția insuficientă a
acestuia, a permis o mai bună înțelegere a sindromului de ochi uscat. Factorii de risc pentru ochiul
uscat sunt reprezentați de vârstă, sex, factorii de mediu, administrarea de medicație sistemică cu efect la
nivelul filmului lacrimal, situații postoperatorii sau profesia. De asemenea sindromul de ochi uscat se
poate asocia cu o multitudine de boli sistemice. Managementul ochiului uscat implică strategii
terapeutice variate ce se adresează uneia sau mai multor componente etiopatogenice ale bolii.
Tratamentul de bază este reprezentat de administrarea de lacrimi artificiale, care, pe lângă faptul că
prezintă siguranță și eficacitate crescută, ameliorează simptomatologia subiectivă și semnele obiective
ale ochiului uscat, cu îmbunătățirea calității vieții pacientului.

Keywords: dry eye
syndrome, tear film,
inflammation, artificial
tears substitutes

Abstract: Dry eye syndrome remains one of the most widespread and underdiagnosed ophthalmic
disorders, affecting 3% - 15% of the general population. The understanding of dry eye disease has
advanced recently through increasing recognition that the etiology of the condition involves both tear
evaporation and insufficient tear production, and that tear film instability and inflammation play roles in
the various stages of the disease. Causative factors for dry eye syndrome include age, gender,
environmental stressors, systemic medications with drying effects, postsurgical conditions and
prolonged visual tasking. Dry eye is also associated with various systemic diseases. The management of
dry eye involves various strategies and therapeutic approaches that address one or more
ethiopathological components of the disease. The mainstay of therapy remain the artificial tears
subtitutes. In addition to being safe and effective, they improve both the subjective symptoms and the
objective signs of dry eye, increasing the quality of life.

INTRODUCERE
“Sindromul de ochi uscat (SOU) este o boală
multifactorială a lacrimilor și suprafeței oculare, caracterizată
prin simptome ca disconfort ocular, tulburări de vedere,
instabilitatea filmului lacrimal cu posibile alterări ale suprafeței
oculare. Este acompaniată de hiperosmolaritatea filmului
lacrimal și inflamația suprafeței oculare.” (Raportul din 2007 al
Workshop-ului de Ochi Uscat).(1) Prevalența este crescută, cu
afectarea a 3% - 15% din populația generală (chiar 35% la
populația de peste 50 de ani).(1,2,3,) A fost demonstrat că
femeile sunt de două ori mai afectate decât bărbații, prevalența
crescând cu vârsta, în special la femeile la menopauză.(4,5,6,7)
Există factori multipli cu rol în dezvoltarea sindromului de ochi
uscat ce includ vârsta, factorii de mediu (aer condiționat,
umiditate atmosferică scăzută, vânt), profesia (frecvența scăzută
a clipitului în timpul utilizării excesive a calculatorului),
administrarea de medicamente sistemice (antihistaminice, beta
blocante, diuretice, anxiolitice, antidepresive, contraceptive
orale), modificări hormonale (nivel scăzut de hormoni

androgeni), boli autoimune, purtarea lentilelor de contact,
blefarită, fanta palpebrală mare (hipertiroidism).
FIZIOPATOLOGIE
SOU este de fapt un sindrom disfuncțional al filmului
lacrimal datorat fie deficitului de lacrimi, fie datorită evaporării
excessive a acestora de la nivelul suprafeței oculare. Există două
mecanisme majore (Figura 1):

Hiperosmolaritatea filmului lacrimal care determină
distrugerea celulelor epiteliale conjunctivale și a celulelor
goblet

Inflamația care determină eliberarea mediatorilor
inflamatori la nivelul lacrimilor.
Filmul lacrimal protejează suprafața corneeană externă și
este alcătuit din trei straturi distincte: stratul lipidic, apos și
mucinic. Dinspre anterior către posterior ele sunt:
Stratul lipidic:

este cel mai superficial

este secretat de glandele meibomiene

împiedică evaporarea lacrimilor
Stratul apos:
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are grosimea cea mai mare

este secretat de glandele lacrimale

asigură nutriția corneei (inclusiv anticorpi)
Stratul mucinic:

este cel mai profund (în contact direct cu epiteliul
corneean)

este secretat de celulele goblet

asigură lubrefierea și protecția suprafeței oculare

Tabelul nr. 1. Teste diagnostice în SOU
Metode de
diagnostic

•

Chestionar standardizat cu 12
răspunsuri raportate de
pacient

•

Măsoară nivelul de disconfort şi
interferenţa cu activităţile zilnice
determinate de SOU

Testul Schirmer

•

Măsoară modificările volumetrice
ale lacrimilor (producţia) pe o
perioadă dată de timp cu ajutorul
unei benzi de hârtie standardizată
aplicată la nivelul sacului
conjunctival

Gradarea colorației
suprafeței oculare

•

Măsoară modificările suprafeţei
oculare datorate unei protecţii
insuficiente de către filmul
lacrimal prin colorarea corneei
şi/sau a conjunctivei cu un
colorant (verde lizamină sau roz
bengal) şi gradarea pe diagrame
standardizate

Timpul de rupere a
filmului lacrimal
(TBUT)

•

Măsoară stabilitatea
filmului lacrimal prin
instilare de fluoresceină;
dacă stabilitatea este
perturbată,(ca în
deficienţele de lipide sau
mucină), timpul iniţial de
rupere a filmului lacrimal
după clipire devine mai
rapid (normal >15 sec)

Scorul LIPCOF(Lid
Parallel Conjunctival
Folds)

•

Se examinează la biomicroscop

•

Indicator al uscăciunii mucoasei
conjunctivale

Chestionare
(Ocular Surface Disease
Index)

Figura nr. 1. Mecanismele SOU

Filmul lacrimal are patru funcții principale:
Ajută la menținerea unei suprafețe oculare clare
Asigură lubrefierea suprafeței oculare pentru facilitarea
clipitului

Este principalul furnizor la nivel corneean de oxigen și alți
nutrienți

Ajută la protecția împotriva infecțiilor oculare.
CLASIFICARE
Etiologică:
Raportul din 2007 al Workshop-ului de Ochi Uscat a
împărțit SOU în două mari grupe: ochiul uscat prin deficit
lacrimal și ochiul uscat datorat evaporării lacrimilor. Ochiul
uscat prin deficit lacrimal poate fi împărțit la rândul lui în ochiul
uscat din sindromul Sjogren și ochiul uscat non-Sjogren. Ochiul
uscat datorat evaporării lacrimilor poate să fie secundar
factorilor intrinseci (funcție palpebrală anormală) sau extrinseci
(purtarea lentilelor de contact).
Simptomatică:

Ușor – simptome ocazionale (rar, subclinic)

Moderat – simptomatologie permanentă

Sever – simptome permanente cu scăderea calității vieții
pacientului
SIMPTOMATOLOGIE
Principalele simptome asociate cu sindromul de ochi uscat
includ:

Senzație de corp străin (arsură, zgârietură, usturime,
mâncărime)

Fotosensibilitate

Ochi roșu

Clipit des

Dificultate la purtarea lentilelor de contact

Hiperlăcrimare (la debutul bolii este de natură reflexă, dar
lacrimile nu au o calitate care să le asigure stabilitatea pe
suprafața oculară)
Intensitatea acestor simptome este influențată de diverși
factori de mediu cum ar fi aerul condiționat, umiditate
atmosferică scăzută, vânt sau utilizarea îndelungată a
monitorului calculatorului.



Detalii de evaluare

DIAGNOSTIC
Managementul SOU se bazează pe examenul clinic riguros
şi diagnosticarea corectă a factorilor ce stau la baza afecţiunii. În
mod obişnuit se foloseşte o combinaţie de teste şi masurători
atât subiective cât şi obiective pentru a determina prezenţa şi
severitatea sindromului de ochi uscat.(8)
Testele disponibile studiază: (Tabel 1)
 Istoricul clinic uilizând un chestionar cum ar fi Indexul
pentru afecţiunile suprafeţei oculare (Ocular Surface
Disease Index). Acesta poate cuantifica frecvenţa şi
severitatea simptomelor pentru fiecare tip de pacient cu
SOU
 Stabilitatea filmului lacrimal (Timpul de rupere al filmului
lacrimal cu fluoresceină-TFBUT, evaporarea, anomalii ale
stratului lipidic)
 Suprafaţa oculară (colorații, examen citologic, microscopie
confocală)
Alte metode moderne de evaluare a semnelor şi simptomelor
ochiului uscat s-au dezvoltat recent:

Miniteste – Sistemul TearLab utilizat pentru măsurarea
osmolarităţii filmului lacrimal

Examen citologic – recoltatrea şi analizarea celulelor
corneene şi conjunctivale

Interferometrie – măsoară grosimea stratului lipidic
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Indexul de protecţie oculară (IPO) – se calculează
împărţind TFBUT la intervalul între clipiri (IIC); este
precisă şi reproductibilă, fiind utilizată pentru a determina
eficacitatea tratamentului (un IPO >1 arată că filmul
lacrimal ramâne intact până când este realimentat prin
clipire, în timp ce IPO <1 arată că suprafaţa oculară este
expusă între momentul de rupere al filmului lacrimal şi
clipit).
Tabelul nr. 2. Algoritm de tratament (în funcţie de
severitatea SOU)


1.

Severitatea SOU

Recomandări de
tratament

Simptome uşoaremoderate cu/fără semne
conjunctivale uşoaremoderate

Lacrimi artificiale cu/fără
conservant
Managementul factorilor de
mediu
Tratarea alergiilor, dacă sunt
prezente
Evitarea medicamentelor
sistemice care contribuie la
SOU

2.

Simptome moderate severe

Lacrimi artificiale fără
conservanți

Afectarea filmului
lacrimal

Geluri şi unguente pentru
prelungirea timpului de
contact

Keratită punctată
superficială (KPS) ușoară
sau colorare
conjunctivală cu
afectarea acuităţii vizuale

3.

Simptome severe

Suport nutritiv
Steroizi topici/ ciclosporină

Terapie sistemică
(tetraciclină)

KPS severă
Ocluzia punctelor lacrimale
Impregnare corneană
centrală

Ser autolog

Keratită filamentoasă

4.

Simptome foarte severe
care afectează calitatea
vieţii
Defecte epiteliale
Cicatrici conjunctivale

Terapie antiinflamatorie
sistemică
Cauterizarea punctelor
lacrimale
Tratament chirurgical
(tarsorafie)

TRATAMENT
Obiectivele tratamentului sunt de a ameliora
simptomatologia ochiului uscat, de a îmbunătăţi confortul
pacientului, de a readuce suprafaţa oculară şi filmul lacrimal la
starea normală şi de a preveni afectarea corneană pe cât
posibil.(1,9)
Tratamentul poate varia de la educarea pacientului
(modificarea factorilor ambientali, controlul umidităţii, evitarea
aerului condiţionat, evitarea expunerii îndelungate la monitorul

calculatorului) până la utilizarea de lacrimi artificiale– care
reprezintă tratamentul de bază al cazurilor uşoare până la
moderate, geluri şi unguente– în cazurile severe, agenţi
antiinflamatori şi tetracicline pentru blefarite cronice şi acnea
rosacee. Alte posibile recomandări: substanţe pentru stimularea
secreţiei lacrimale (agenţi colinergici, Diquafosol), ser autolog,
agenţi sistemici imunosupresori (Cyclosporina))– în cazurile
asociate cu boli autoimune, diete bogate în acizi grași esenţiali
(omega 3), lentile de contact terapeutice (pentru complicaţiile
corneene), ocluzia punctelor lacrimale sau tarsorafie.
Au fost formulate recomandări de tratament bazate pe
simptome şi semne clinice ale SOU împărţite în 4 categorii
(Tabel 2).(8)
LACRIMI ARTIFICIALE
Definiţie:
Lacrimile artificiale înlocuiesc în special volumetric
lacrimile naturale dar nu reproduc cu exactitate structura celor
trei straturi ale filmului lacrimal ce sunt necesare unei suprafeţe
oculare sănătoase. Se comportă ca şi lubrefianţi sau mimează
compoziţia electrolitică a lacrimilor naturale. Un lubrefiant ideal
ar trebui:

Să aibă abilitatea de a se răspândi eficient, rapid şi uniform
pe cornee

Să aibă un sistem de a creşte timpul de retenţie

Să minimalizeze fricţiunea dintre pleoapa superioară şi
cornee

Să îmbunătăţească atât simptomele subiective cât şi
semnele obiective ale SOU
Efect clinic:

Lubrefiază suprafaţa oculară

Încearcă să înlocuiască constituenții lacrimali deficitari

Scad osmolaritatea lacrimilor

Diluează şi asigură spălarea agenţilor pro-inflamatori

Prelungesc retenţia lacrimilor pe suprafaţa oculară
Compoziţie:
Conservanţi
Motive pentru includerea conservanţilor în lacrimile
artificiale:

Inhibă
creşterea
microbilor
ce
contaminează
recipientul(1,10)

Prelungesc durata de valabilitate prevenind biodegradarea
şi menţinând potenţa medicamentului

Ele permit folosirea comodă şi sigură a unui recipient
multi-doză
Din acest motiv, numeroase lacrimi artificiale conţin
conservanţi cum ar fi surfactanţii (clorura de benzalkoniu – cel
mai frecvent conservant utilizat), metale (iod, mercur), acid
etilendiaminotetraacetic (EDTA), metilparaben, cu un risc
crescut de efecte adverse la nivelul suprafeţei oculare şi reacţii
de hipersensibilitate. Aceste riscuri cresc odată cu durata
utilizării şi numărul picaturilor administrate pe zi.(11,12)
Afectarea suprafeţei oculare include modificări de film lacrimal
(scăderea TFBUT şi a secreţiei lacrimale), modificări corneene
(scăderea grosimii epiteliului, degenerearea crescută a epiteliului
si creșterea permeabilității epiteliale) şi schimbări ale
conjunctivei (scăderea producţiei de mucină, scăderea
integrităţii membranelor celulare, răspuns inflamator crescut,
pierderea celulelor Goblet, încetarea creşterii celulare şi
apoptoza crescută). Când luăm în calcul utilizarea pe o perioadă
îndelungată, pentru a diminua efectele secundare, au fost
introduşi conservanţi mai noi, mai puţin toxici.(7)

polyquad

“conservanţi care dispar” (aceştia se disociază la contactul
cu suprafaţa oculară) – complexul oxicloro (Purite) – se
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disociaza în Clˉ şi apă, perboratul de sodiu – se disociază în
apă şi oxigen.
Produse fără conservanţi (unidoză sau multi-doză în
flacoane speciale) sunt utilizate în special la pacientii cu SOU
moderat.
Electroliţi:
Rolul lor este de a scădea osmolaritatea şi de a creşte
densitatea filmului lacrimal. Doi din cei mai importanţi
electroliţi sunt: potasiul care menţine grosimea corneei şi
bicarbonatul care ajută la menținerea ultrastructurii epiteliale
normale şi a stratului mucos şi ajută la recuperarea funcţiei de
barieră a epiteliului.(1,10)
Agenţi vâscoşi:
Hidrogelurile sunt polimeri care pot creşte perioada de
retenţie a filmului lacrimal, ajutând la o mai bună penetrabilitate
a medicamentului şi oferind deci un confort sporit pacientului.
Unul dintre dezavantajele agenţilor cu vâscozitate crescută este
tendinţa lor de a determina vedere înceţoșată, de aceea sunt
rezervaţi pentru controlul simptomelor în cazurile severe sau
pentru uzul pe perioada nopţii.
Hialuronatul de sodiu:

concentraţia variază între 0,15-0,2%

are efect analgezic şi antiinflamator şi stimulează
reepitelizarea

este prima alegere în SOU

poate fi utilizat fie simplu în recipiente de tip monodoză
sau multidoză, sau în combinaţie cu aminoacizi şi gingko
biloba
Metilceluloza
(Hidroxipropilmetil
celulozaHPMC,
Carboximetil celuloza-CMC):

este un compus polimeric

este utilizat şi la gonioscopie şi lentile de contact dure

CMC înlocuieşte şi creşte stratul de mucina din filmul
lacrimal

HPMC 0,3% necesită instilaţii frecvente

utilizat în concentraţii mai mari (1%) înceţosează vederea
Dextran 70:

este o pudra uşor solubilă în apă, insolubilă în alcool

are o greutate moleculară de 70000 Da

poate fi folosit iv (creşte volumul plasmatic)

în picături poate fi utilizat simplu sau în combinaţie cu
HPMC sau glicerină
Condroitin sulfat:

picături cu o concentraţie de 3%

are o greutate moleculară de 50000 Da

este utilizată pentru conservarea grefelor corneene
Alcool polivinilic:

creşte retenţia lacrimilor pe suprafaţa oculară

utilizat în combinaţie cu povidona sau carbomeri
Carbomerii:

reţin apa
Polivinilpirolidona (Povidona 2%):

picături cu o vâscozitate mai mare decât a soluţiilor, dar
mai mică decât a gelurilor
Hidroxipropil-guar (HP-guar):

este un agent gelatinos

are pH neutru

în combinaţii (cu Propilen glicol sau Polietilen glicol),
permite o retenţie mai lungă a filmului lacrimal şi
facilitează repararea epiteliului cornean protejând celulele
expuse
Agenţi osmotici:
La pacienţii cu ochi uscat osmolaritatea filmului lacrimal
este mai mare decât la subiecţii normali, creând un cerc vicios,
cu eliberare crescută de mediatori ai inflamației. Adăugând

agenţi ce protejează celulele epiteliale de deshidratare (glicerină,
eritriol, levocarnitina), lacrimile artificiale încearcă să ofere
osmoprotecţie suprafeţei celulare lezate.
Alţi agenţi:
N-acetil cisteina 10%- este un agent mucolitic folosit în formele
severe de keratoconjunctivită Sicca şi keratită filamentoasă
Uleiuri minerale – ajută la reconstrucţia unui strat lipidic
continuu şi stabilizează filmul lacrimal
Agenţi ce stimulează secreţia de mucină – sunt în prezent
studiaţi (Disquafosol, sodiu Ecabet, Rebamipid, 15-HETE)
Aminoacizi (glicină, prolină, lizină, leucină) – repară epiteliul
cornean (intră în structura desmozomilor) şi stroma corneană
(colagen IV)
Extract de Gingko Biloba– are un efect antioxidant, neutralizând
radicalii liberi responsabili de distrugerea celulelor
corneoconjunctivale. Totodată, ajută la refacerea terminaţiilor
nervoase după LASIK.
Utilizare:
Criteriile de selecţie se bazează pe:

Severitatea SOU

Mecanismul producerii SOU

Patologia asociată

Experienţa personală
Sugestii pentru utilizare:
SOU prin evaporare:

lacrimi atrificiale care stabilizează filmul lacrimal, cu
frecvenţă redusă a administrării

asociată frecvent cu tratamentul disfuncţiei glandelor
Meibomiene (igiena marginii palpebrale, comprese calde,
geluri)
Sindromul de ochi uscat asociat cu sindromul Sjögren:

ciclosporina A 0,05% este principalul tratament

agenţi cu HP-guar, CMC ce asigură confort pe termen lung
prin osmoprotecţie
După chirurgia refractivă:

agenţi ce conţin hialuronat de sodiu, fără conservanţi sau
combinaţii cu aminoacizi sau gingko biloba
Postoperaţie de cataractă:

concomitent cu agenţii antibiotici şi antiinflamatori sau la o
lună
După keratoplastia penetrantă:

administrare pe termen lung (tot restul vieţii)

agenţi ce conţin hialuronat de sodiu - simpli sau în
combinaţii
Tratament cronic antiglaucomatos:

lacrimi artificiale fără conservanţi

agenţi ce pot proteja conjunctiva pentru eventualele operaţii
viitoare
Defecte epiteliale:

hialuronat de sodiu

agenţi ce cresc stabilitatea filmului lacrimal, mucoadezivi

condroitin sulfat – foarte eficient în defectele epiteliale cu
vindecare lentă
CONCLUZII
Gestionarea actuală a sindromului de ochi uscat reflectă
multifactorialitatea acestei afecţiuni. Strategiile terapeutice sunt
direcționate către repararea filmului lacrimal natural, protejarea
suprafeţei oculare şi îmbunătățirea confortul ocular al
pacientului şi a calității vieţii. Este necesară o atenție sporită la
efectuarea anamnezei pentru a diagnostica această boală și
severitatea ei. Frecvent simptomatologia este subestimată,
diagnosticul fiind astfel îngreunat (poate fi confundat cu o
conjunctivită alergică, bacterială sau virală).

AMT, vol II, nr. 4, 2012, pag. 22

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE LENTILE DE CONTACT
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CORNEE ŞI SUPRAFAŢĂ OCULARĂ
Lacrimile artificiale rămân terapia de bază în sindromul de
ochi uscat. Clinicianul trebuie să ia în calcul sensibilitatea
pacientului la conservanţi, frecvenţa admninistrării, starea
corneei, riscul crescut de contaminare la produsele fără
conservanţi şi costul. Cu toate că există o multitudine de lacrimi
artificiale pe piață, nu există un substituent lacrimal “universal”
pentru toate cazurile.
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Rezumat: Corneal collagen crosslinking-ul fotooxidativ a fost introdus în 2003 ca metodă terapeutică
de creştere a stabilităţii biomecanice corneene prin formarea de noi legături între fibrele de colagen
folosind UVA şi riboflavina ca agent fotosensibilizant. În lucrarea de faţă autorii prezintă indicaţiile,
contraindicaţiile, metodele de efectuare cu avantaje şi dezavantaje, investigaţiile preoperatorii,
complicaţiile acestei intervenţii. Pe lângă tehnica standard de efectuare a crosslinkingului cu sau fară
dezepitelizare folosind riboflavina hipo şi/sau izotonă, este prezentată tehnica transepitelială prin
iontoforeză şi noile metode care implică utilizarea unei energii de iradiere mai mari şi reducerea
timpului de expunere la UVA.
Abstract: Corneal collagen crosslinking photooxidativ was introduced in 2003 as therapeutically
method for increasing corneal biomechanical stability by binding new links between collagen fibrils
using ultraviolet light and riboflavin as photosensibilizing agent. The authors show indications,
contraindications, different technique with advantages and disadvantages, preoperatively investigations,
complications of this therapeutically method. Besides standard technique of crosslinking “epi-off” or
“epi-on” using hipo and/or isotonic riboflavin, it is also presented transepithelial technique by
iontophoresis and new methods that include a higher irradiation energy and decrease of irradiation
time.

INTRODUCERE
Crosslinking-ul reprezintă reacţia de polimerizare
biochimică, enzimatică sau fotodinamică, naturală sau indusă,
caracterizată prin formarea de legături covalente intra şi
interhelicoidale care sunt responsabile de creşterea rezistenţei
tisulare. Corneal colagen crosslinking (CXL) este metoda
parachirurgicală, minim invazivă care creşte rezistenţa şi
stabilitatea corneei. Există mai multe tipuri de crosslinking:
enzimatic prin lysyl – oxidază (LOX) responsabilă de
crosslinking-ul fiziologic sau natural, sau prin glucozaldehidă
responsabilă de crosslinking la diabetici; chimic prin utilizarea
glucozaldehidei sau formaldehidei; fotochimic folosind
ultraviolete (UVA) sau radiaţii ionizante; fotooxidativ prin
utilizarea riboflavinei şi a UVA.(1)
SCOP
Scopul acestei lucrări este de a prezenta metodele
clasice “epi – off” şi “epi – on”, indicaţiile, contraindicaţiile
acestora, mecanismul de acţiune al crosslinkingului şi noile
metode de reducere a timpului intervenţiei şi de favorizare a
penetrării riboflavinei la nivelul stromei corneene.
METODĂ
Mecanismul CXL fotooxidativ: riboflavina activată de
lumina ultravioletă (UVA) cu lungimea de undă (λ) 370 nm,
eliberează specii reactive de oxigen (ROS), în principal radicali
liberi şi mai puţin anioni superoxid. ROS reacţionează cu
moleculele proteice ale fibrelor de colagen realizând legături
chimice covalente între grupările amino. Prin formarea de noi

legături inter şi intrafibrilare cornea devine mai compactă şi mai
rezistentă (2). Rolul riboflavinei este de agent fotosensibilizant
şi de absorbţie a UVA (maxima pentru λ = 370 nm) prin care se
asigură protecţia endoteliului, cristalinului şi retinei. Dextran T
500 menţine osmolaritatea corneei la 400mOsm/l evitând
edemul cornean. Efectul de crosslinking este concentrat în
primii 200-300 microni (μ) anteriori datorită reducerii
intensităţii UVA în profunzime prin absorbţia de către
riboflavină (65% din UVA sunt absorbite în primii 200 μm şi 25
– 30% în următorii 200 μ ).(1)
Efectele CXL: creşterea rigidităţii şi rezistenţei
biomecanice corneene cu 328.9%; creşterea diametrului fibrelor
de colagen cu 12.2% în stroma anterioară şi cu 4.6% în stroma
posterioară, modificări care au fost observate şi la vârstnici sau
diabetici prin efectul de împingere al fibrelor de colagen şi
creşterea spaţiului intermolecular; termostabilitate; diminuarea
permeabilităţii corneene pentru substanţe nutritive sau
medicamente; efect biochimic; antimicrobian; creşterea
rezistenţei la hidratare; creşterea rezistenţei la colagenaze prin
prelungirea timpului de digestie; efect de apoptoză a
keratocitelor.(2)
Keratoconusul
progresiv;
ectaziile
post-laser;
degenerescenţa marginală pellucida; keratopatia buloasă,
keratitele infecţioase refractare la tratament, reducerea riscului
de reapariţie a distrofiei granulare/lattice pe grefon,
ortokeratologie reprezintă indicaţiile de efectuare a CXL.
Sarcina, afakia, keratita herpetică, keratotomiile radiare, cornea
mai subţire de 380 μ, infecţiile oculare acute reprezintă
contraindicaţii de efectuare a acestei intervenţii.(2,3,4)
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DISCUŢII
Progresia Keratoconusului, principala afecţiune pentru
care se efectuează CXL este determinată de subţierea corneei
asociată cu modificarea configuraţiei lamelelor de collagen;
stabilitatea redusă a fibrelor de colagen (factor 0.7), cantitatea
acestora fiind similară cu cea dintr-o cornee sănătoasă;
dizolvarea hidroxiprolinei într-o cantitate de 2 ori mai mare de
către pepsina; alteraţiile enzimatice manifestate prin creşterea
expresiei enzimelor lizozomale, proteolitice şi diminuarea
concentraţiei inhibitorilor (2,5).
Criteriile de progresie sunt reprezentate de reducerea
acuităţii vizuale cu mai mult de o linie Snellen, a grosimii
corneei cu mai mult de 20 μ şi creşterea valorii dioptrice
corneene pe meridianul cel mai refringent cu cel puţin o
dioptrie.(3,4)
Indicaţiile CXL în cazul keratoconusului sunt
reprezentate de progresia afecţiunii, cornee transparentă fără
cicatrici, grosime mai mare de 380 μ, lipsa infecţiilor acute. Pre
şi postoperator se efectuează urmatoarele înregistrări: refracţie,
acuitate vizuală cu şi fără corecţie, examen biomicroscopic, fund
de ochi, tensiune intraoculară, topografie corneană şi
topoaberometrie, pahimetrie, analiza biomecanicii corneene,
tomografie în coerenţă optică de pol anterior, număr de celule
endoteliale.(3,4)
Intervenţia se efectuează după consimţământul
informat al pacientului, în condiţii aseptice şi după verificarea
parametrilor lămpii UV prin tehnica “epi-off” sau “epi-on”.
Metoda “epi off” implică îndepărtarea epiteliului cornean pe o
suprafaţă de 9 mm (epiteliul cornean reprezentă o barieră contra
difuziei stromale a riboflavinei datorită greutăţii moleculare
(376 g/mol). Dezepitelizarea se poate realiza uniform, în grilaj
(pentru accelerarea reepitelizării, însă analiza spectrofotometrică
relevă o reducere semnificativă şi o absorbţie neomogenă a
riboflavinei) sau cu alcool 20%. Se instilează riboflavină izotonă
0.1% dacă grosimea corneei este mai mare de 400 μ până la
saturarea stromei verificată cu filtru albastru. Iradierea cu UVA
3mW/cm2 se realizează timp de 30 minute (perioadă în care la
fiecare 5 minute se instilează riboflavină 0.1%).
Postoperator după lavajul ocular se aplică o lentilă de
contact terapeutică, antibiotic, antiinflamator nesteroidian şi
lacrimi artificiale până la epitelizarea corneei.
Pentru cazurile cu o cornee sub 400 μ există mai
multe variante: edemaţierea corneei cu riboflavină hipotonă,
debridare ghidată pahimetric lasând epiteliul intact în zona
subţire sau aplicarea unui film gros de riboflavină conţinând
metilceluloza. Această metodă şi-a demonstrat eficienţa şi
îmbunătăţirea acuităţii vizuale pe termen lung fiind prima
alegere în cazurile cu keratoconus progresiv sub 26 ani şi o
grosime corneană mai mare de 400 μ.(3)
Complicaţiile CXL sunt reprezentate de întârzierea
epitelizării, haze, glare, infecţii, ulceraţii, reactivare herpes,
distrucţia plexului nervos subbazal, infiltrate sterile, melting,
perforaţie, progresia afecţiunii.(2)
Varianta transepitelială “epi-on” a fost introdusă pentru a
înlătura riscurile dezepitelizării corneene (infecţii, durere,
diminuarea acuităţii vizuale, întarzierea epitelizării, discomfort).
Pentru această variantă se folosesc substanţe care cresc
permeabilitatea la riboflavină (anestezice, EDTA, clorură de
benzalconiu).
Iontoforeza este tehnica care a fost dezvoltată pentru a
mări difuzia riboflavinei folosind un câmp electric cu intensitate
redusă. Rata de molecule care traversează ţesuturile este
influenţată prin modificarea intensităţii curentului sau a
caracteristicilor soluţiilor. Intensitatea curentului utilizat este de
1 mA/min. 5 minute de iontoforeză asigură o imbibiţie stromală

mai mare decât 15 minute de imbibiţie pasivă; cantitatea de
riboflavină în stromă este proporţională cu timpul de
iontoforeză. Studiile arată o îmbunătăţire funcţională
nesemnificativă şi o stabilizare incertă în primele 12 luni pentru
această metodă, care este indicată în special pentru cazurile cu o
cornee sub 400 μ, datorită penetrării neomogene şi superficiale a
riboflavinei.
De aceea, în prezent, cercetările sunt orientate către
crearea unor noi formule de riboflavină, scurtarea timpului
utilizând soluţii îmbogăţite cu riboflavină (20 min, 10 min, 1.5
min) sau iontoforeză (5min) şi cresterea puterii UVA cu
reducerea timpului de iradiere (30mW/4 min; 45mW/2 min;
10mW/9min)(Caporossi – Lugano 2012).
CONCLUZII
Corneal collagen crosslinking este o procedură
standard de stabilizare a ectaziilor. Sunt necesare studii pe
termen lung cu privire la eficienţa şi siguranţa noilor modificări
ale protocolui terapeutic cu privire la reducerea timpului şi
creşterea intensităţii UVA.
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Rezumat: Scopul lucrării este de a analiza parametrii biomecanici corneeni cu ajutorul Ocular
Response Analyzer la cazuri cu suspiciune sau diagnostic cert de keratoconus. Este un studiu prospectiv,
comparativ efectuat pe 23 cazuri cu suspiciune de keratoconus, 55 cazuri cu diagnostic cert de
keratoconus şi 56 cazuri fără afecţiuni corneene. Histerezisul cornean, factorul de rezistenţă corneană
şi indexul de keratoconus au fost parametrii analizaţi. Valorile acestor parametrii biomecanici sunt
semnificativ reduse la pacienţii cu diagnostic cert de keratoconus, comparativ cu formele suspecte de
keratoconus sau cazurile fără afecţiuni corneene. Diferenţa dintre histerezisul cornean şi factorul de
rezistenţă corneană este cu atât mai mare cu cât afecţiunea este mai avansată. Înregistrările furnizează
informaţii importante pentru studiul biomecanicii corneene şi diagnosticul keratoconusului.

Keywords:
corneal
histerezis,
corneal
resistance factor,
keratoconus

Abstract: The purpose of this paper is to analyze corneal biomechanical parameters using Ocular
Response Analyzer for suspect or cert forms of keratoconus. This is a prospective, comparative study,
which include 23 cases with suspect keratoconus, 55 cases with cert forms of keratoconus and 56 cases
without corneal diseases. Corneal histerezis, corneal resistance factor and keratoconus match index
were the parameters analyzed. The values of these biomechanical parameters were significantly
decreased for patients with cert diagnosis of keratoconus comparative with suspect keratoconus or cases
without corneal disease. The difference between corneal histerezis and corneal resistance factor is
higher when the disease is advanced. The recorders give important information for corneal
biomechanical study and diagnosis of keratoconus

INTRODUCERE
Dezvoltarea tehnicilor chirurgicale efectuate la nivelul
corneei şi riscul de ectazie corneană postoperatorie au
determinat direcţionarea cercetărilor actuale către studiul
biomecanicii corneene. Ocular Response Analyser (ORA) este
metoda de investigare simplă, rapidă, repetabilă a răspunsului
vâscoelastic cornean, în vivo, bazată pe un proces de aplanaţie
bidirecţional, prin utilizarea unui jet de aer calibrat şi a unui
semnal infraroşu reflectat, înregistrându-se două presiuni de
aplanaţie.(1) Răspunsul tisular la acţiunea unei forţe depinde de
magnitudinea forţei aplicate şi de velocitatea acesteia. Din punct
de vedere vâscoelastic corneea prezintă o rezistenţă statică şi o
rezistenţă dinamică. Factorul de rezistenţă corneană (CRF)
măsoară rezistenţa statică generală a corneei şi este calculat ca
funcţie liniară a celor două presiuni asociate proceselor de
aplanaţie; deformarea este proporţională cu forţa aplicată.
Histerezisul cornean (CH) determinat de structura vâscoelastică
a ţesutului cornean, măsoară rezistenţa dinamică prin calcularea
diferenţei dintre valorile celor două presiuni înregistrate în
timpul celor două procese de aplanaţie.(2)
Caracteristicile semnalelor ORA sunt influenţate de
proprietăţile biomecanice şi nivelul de deformare; amplitudinea
semnalului este direct proportională cu mărimea suprafeţei
aplanate iar lăţimea semnalului este invers proportională cu
viteza de aplanaţie. Noul soft de analiza Reichert permite
identificarea şi urmărirea cazurilor cu keratoconus prin

înregistrarea scorului undelor, a indicelui de probabilitate
(KMP): normal, suspect, incipient, moderat, sever şi a indicelui
de keratoconus (KMI). La cazurile fără afecţiuni corneene
semnalele sunt înalte, simetrice, cu valori repetabile şi simetrice
bilateral. În keratoconus semnalele au amplitudine redusă cu
multiple oscilaţii, asimetrice şi nerepetabile.
SCOP
Scopul lucrării este de a analiza parametrii înregistraţi
cu ORA în forme cu suspiciune sau cu diagnostic cert de
keratoconus.
MATERIAL ŞI METODĂDE LUCRU
Este un studiu prospectiv, comparativ, observaţional
efectuat pe trei grupuri de cazuri: 1 –grup control fără afecţiuni
corneene (56 cazuri), 2 – grupul cazurilor suspecte (23 cazuri) şi
3 – grupul cu diagnostic cert de keratoconus (55 cazuri).
Histerezisul cornean, factorul de rezistenţă corneană şi KMI au
fost parametrii analizaţi. Înregistrările ORA (4 măsurători
consecutive, a fost selectată cea mai bună înregistrare cu cel mai
bun scor al undelor >3), examinarea biomicroscopică, topografia
corneană, pahimetria corneană au fost analizele efectuate în
toate cazurile. Cazurile cu suspiciune de keratoconus prezintă pe
hărţile topografice arie de proeminenţă superior şi inferior,
asimetrie topografică minoră, astigmatism oblic mai mare de
1.5D. Cazurile cu keratoconus prezintă diagnostic cert şi au fost
stadializate pe baza criteriilor Krumeich.(3)
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REZULTATE
Studiul cuprinde cazuri cu vârste cuprinse între 15 şi
37 ani cu o medie de 27.56 ani. Conform stadializării Krumeich
au fost analizate 7 cazuri cu keratoconus stadiu I, 11 stadiul II,
27 stadiul III şi 10 stadiul IV. În cadrul cazurilor de control a
predominat sexul feminin (23 barbati/33 femei) iar la grupurile 2
şi 3 sexul masculin (19/4; respectiv 34/21). Valorile medii
înregistrate pentru CH la cazurile cu suspiciune de keratoconus
10.41 mmHg (7.6 – 11.7 mmHg) au fost mai mici comparativ cu
grupul control, 11.53 mmHg (8.4 – 16.2 mmHg). Cazurile cu
keratoconus au înregistrat o valoare medie a CH mult mai
redusă 8.5 mmHg (6.2 – 10.7 mmHg) (Figura nr. 1).

Figura nr. 3. CH – CRF

Figura nr. 1. Distribuţia comparativă CH

La grupul cu keratoconus valoarea medie KMI a fost
mult mai mică 0.41 comparativ cu 0.99 pentru cazurile cu
suspiciune de keratoconus şi 1.099 pentru cazurile normale. Cu
cât afecţiunea este mai avansată KMI a înregistrat o valoare mai
mică (0.16 pentru stadiul IV, 0.36 pentru stadiul III, 0.65 pentru
stadiul II şi 0.62 pentru stadiul I) (Figura nr. 4).
Distributia comparativa CRF
Figura nr. 4. KMI
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În privinţa CRF s-a înregistrat pentru grupul control o
valoare medie de 11.61 mmHg (8.1 – 16.9 mmHg), 10.02
mmHg (8 – 11.9 mmHg) pentru cazurile cu suspiciune de
keratoconus şi o valoare mult mai mică 7.37 mmHg (5.1 – 10.7
mmHg) pentru cazurile cu keratoconus (Figura nr. 2).
Figura nr. 2. Distribuţia comparativă CRF
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Analiza statistică a evidenţiat o corelaţie pozitivă de
0.58 între CH, CRF şi grosimea corneei, cu cât aceasta este mare
cu atât parametrii biomecanici înregistreazăă valori mai mari şi
o corelaţie moderat negativă (-0.36) între parametrii biomecanici
şi valoarea dioptrică corneană pe meridianul cel mai refringent.

DISCUŢII
Valorile CH şi CRF înregistrate la cazurile cu
keratoconus sunt mai mici comparativ cu formele cu suspiciune
de keratoconus sau fără afecţiuni corneene (1,3).
În keratoconus există o diminuare a diametrului
asociată cu alterarea aranjamentului ortogonal al fibrelor de
Series1colagen în centrul corneei.
Modificările sunt în principal datorate alterării
structurii proteoglicanilor şi glucozaminoglicanilor şi diminuării
proteoglicanilor în matricea extracelulară care determină
reducerea adeziunilor interlamelare stromale şi diminuarea
rezistenţei corneei.
Modificările histologice influenţează răspunsul elastic
cornean la forţele externe şi preced deformările morfologice(1).

-0.2

S-a observat că diferenţa dintre CH şi CRF este mai
mare ca 1 la cazurile cu keratoconus (1.13 în lotul studiat)
comparativ cu cazurile cu suspiciune de keratoconus sau
cazurile de control la care diferenţa este 0,38, respectiv -0.08
(Figura nr. 3). Această diferenţă este cu atât mai mare cu cât
stadiul keratoconusului este mai avansat (0.77 pentru stadiul I,
1.03 pentru stadiul II, 1.17 pentru stadiul III şi 1.4 pentru
stadiul IV).

CONCLUZII
Valorile CH, CRF, KMI sunt semnificativ reduse la
cazurile cu keratoconus, cu atât mai mult cu cât stadiul acestei
afecţiuni este mai avansat. La pacienţii cu keratoconus valoarea
CRF este mai mică comparativ cu valoarea CH. Diferenţa dintre
CH şi CRF mai mare ca 1 şi o valoare redusă a CRF evidenţiază
un risc mai mare de dezvoltare a acestei afecţiuni. Înregistrările
ORA furnizează informaţii adiţionale pentru studiul
biomecanicii corneene şi diagnosticarea cazurilor cu
keratoconus.
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ABORDUL CHIRURGICAL AL PACIEŢILOR CU GLAUCOM
PRIMITIV CU UNGHI DESCHIS (GPUD) ŞI CATARACTĂ
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Rezumat: Obiective: Evaluarea rezultatelor postoperatorii ȋn cazul pacienţilor cu GPUD şi cataractă,
ce au fost supuşi mai multor tipuri de intervenţii chirurgicale. Metodă: Studiu prospectiv, observaţional,
pe o perioadă de un an, ce include pacienţi cu GPUD compensat şi decompensat medicamentos. Ultimul
grup a fost divizat ȋn alte doua subgrupuri: pacienţi cu afectare glaucomatoasă uşoară/moderată şi
pacienţi cu afectare glaucomatoasă severă. Rezultate: Au fost ȋnrolaţi ȋn studiu 101 pacienţi. Valorile
presiunii intraoculare (PIO) au fost reduse semnificativ la un an: după facoemulsificare cu 2,17 +/- 2,03
(p = 3.4x10-7), după facotrabeculectomie cu 5,25+/-2,37 (p=4.2x10-4), iar după trabeculectomie urmată
de facoemulsificare cu 8,95+/-2,93 (p=7.82x10-13). Numărul medicamentelor topice antiglaucomatoase
a scazut semnificativ statistic doar ȋn urma intervenţiilor de trabeculectomie sau facotrabeculectomie.
Concluzii: PIO a scăzut ȋn urma tuturor tipurilor de intervenţii chirurgicale. Terapia topică
antiglaucomatoasă s-a redus cel mai mult ȋn urma intervenţiei de trabeculectomie urmată de
facoemulsificare. Operaţia de cataractă a fost urmată de cele mai puţine complicaţii şi a conferit cea
mai rapidă reabilitare vizuală.

Keywords:
cataract,
POAG,
IOP,
phacoemulsification,
trabeculectomy,
phacotrabeculectomy.

Abstract: Objective: Evaluation of postoperative outcome in patients with POAG and cataract following
different surgical procedures. Methods: This was a prospective, observational study, with one year
follow up, including patients with medically controlled POAG and with medically uncontrolled POAG.
The last group was further divided in two subgroups: patients with mild/moderate glaucomatous damage
and with severe glaucomatous damage. Patients underwent phacoemulsification, phacotrabeculectomy
or trabeculectomy followed by phacoemulsification. Results: The population consisted of 101 patients.
At one year follow-up, IOP was significantly reduced after phacoemulsification with 2.17 +/- 2.03
(p=3.4x10-7), after phacotrabeculectomy with 5.25+/-2.37 (p= 4.2x10-4) and after trabeculectomy
followed by phacoemulsification with 8.95+/-2.93 (p=7.82x1013). Number of glaucoma medications
decreased significantly only after phacotrabeculectomy and trabeculectomy. Conclusions: IOP was
lowered by all types of procedures. The need for medication was reduced at most after trabeculectomy
followed by phacoemulsification. Phacoemulsification was followed by the least postoperative
complications and visual rehabilitation was the quickest.

INTRODUCERE
Glaucomul primitiv cu unghi deschis (GPUD) şi
cataracta se întâlnesc frecvent la acelaşi pacient, prevalenţa
amândurora crescând cu vârsta. Ambele afecţiuni se numară
printre cele mai frecvente cauze de scădere a acuităţii vizuale. O
proporţie considerabilă a pacienţilor ce se prezintă la medicul
oftalmolog cu simptomatologie asociată glaucomului sau
cataractei cumulează ambele afecţiuni (1) Managementul acestei
asocieri continuă să reprezinte o provocare.
Există anumite caracteristici ale pacienţilor cu
glaucom şi cataractă ce trebuie amintite: cristalinul joacă un rol
dominant ȋn anumite tipuri de glaucoma(2), terapia topică
antiglaucomatoasă este posibil să influenţeze dezvoltarea
cataractei[3,4], chirurgia glaucomului se poate asocia cu
creşterea riscului evoluţiei cataractei postoperator(5), iar
facoemulsificarea are o influenţă complexă şi dinamică asupra
PIO.(6,7)
Scăderea acuităţii vizuale determinată de cataractă
este reversibilă, spre deosebire de cea determinată de glaucom.

Cataracta, fiind astfel curabilă chirurgical, iar neuropatia optică
glaucomatoasă fiind ireversibilă, decizia abordului terapeutic se
bazează ȋn special pe gradul afectării glaucomatoase şi mai puţin
pe severitatea cataractei. Pentru stadializarea glaucomului a fost
utilizat sistemul EGSS (Enhanced Glaucoma Staging Severity)
[8] şi clasificarile prezentate ȋn POAG PPP AAO 2010 (Primary
Open-Angle Glaucoma Preferred Practice Pattern, American
Academy of Ophthalmology 2010).(9)
Astfel, severitatea afectării glaucomatoase poate fi
clasificată dupa cum urmează:(12,11)

uşoară: anomalii ale nervului optic specifice pentru
glaucom, perimetrie computerizată fără modificări;

moderată: anomalii ale nervului optic specifice pentru
glaucom, modificări de câmp vizual ȋntr-un hemicâmp
+/- modificări pe 5 grade ȋn jurul punctului de fixaţie;

severă: anomalii ale nervului optic specifice pentru
glaucom, modificări de câmp vizual ȋn ambele
hemicâmpuri +/- modificări pe 5 grade ȋn jurul
punctului de fixaţie ȋn cel puţin un hemicâmp.
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POAG PPP AAO propune următoarea clasificare ȋn funcţie
de răspunsul la tratamentul topic:
1) GPUD compensat medicamentos – PIO ȋn limitele PIO
ţintă, fără semne de evoluţie pe câmpul vizual sau la analiza
nervului optic/stratului de fibre nervoase.;
2) GPUD decompensat medicamentos – PIO > PIO ţintă,
semne de progresie , sub tratament topic, pe câmpul vizual şi la
analiza nervului optic/stratului de fibre nervoase.
Ca şi opţiuni terapeutice considerăm:(12)
1. Operaţia de cataractă ca unică terapie
2. Abordul chirurgical stadializat
3. Operaţia combinată pentru glaucom şi cataractă.
MATERIAL ŞI METODĂ
Au fost ȋnrolaţi ȋn studiu 101 pacienţi prezentând
cataractă şi GPUD, ȋn perioada 2009 – august 2012; 35 dintre
aceştia fiind diagnosticaţi cu GPUD compensat medicamentos,
iar 66 cu GPUD decompensat medicamentos. Ultimul grup a
fost divizat ȋn alte două subgrupuri: pacienţi cu afectare
glaucomatoasă uşoară/moderată (31 de pacienţi) şi pacienţi cu
afectare glaucomatoasă severă (35 de pacienţi). Pacienţii au fost
urmăriţi pe o perioadă de un an după ultima intervenţie
chirurgicală.
Fiecare pacient a fost evaluat atât preoperator (acuitate
vizuală cu şi fără corecţie, examen biomicroscopic, tonometrie
prin
aplanaţie,
pahimetrie,
gonioscopie,
perimetrie
computerizată Humphrey), cât şi postoperator la o lună, şase
luni şi un an (acuitatea vizuală cu şi fără corecţie, tonometrie
prin aplanaţie, perimetrie computerizată Humphrey).
Pentru alegerea intervenţiei chirurgicale au fost luate
ȋn calcul: severitatea glaucomului, PIO ţintă, toleranţa le terapia
topică antiglaucomatoasă, vârsta pacientului. Opţiunile
terapeutice
au
fost:
doar
operaţia
de
cataractă,
facotrabeculectomie sau trabeculectomie +/- 5-FU (5fluorouracil) urmată la 4 – 11 luni de facoemulsificare.
Analiza statistică s-a efectuat cu programul SPSS
(versiunea 18), iar semnificaţia statistică a fost considerată
pentru o valuare p < 0,05.
SELECŢIA PACIENŢILOR
Criteriile de includere au fost: cataracta simptomatică
asociată cu GPUD, GPUD controlat sau nu medicamentos.
Criteriile de excludere au fost urmatoarele: prezenţa patologiei
oculare asociate (irită, distrofie corneana endotelială), sau
pacienţi ce au suferit alte intervenţii chirurgicale oftalmologice
ȋn antecedente. Au fost excluşi şi pacienţii cu diabet zaharat sau
ȋn tratament sistemic cu corticosteroizi.
REZULTATE
Studiul cuprinde 101 pacienţi ȋmpărţiţi ȋn grupuri
(Tabelul 1). Primul grup cuprinde pacienţii cu GPUD controlat
medicamentos, totalizând 35 de pacienţi (35 ochi), cu media de
vârsta de 74.3 ani. Distribuţia pe genuri a fost 25.7% bărbaţi şi
74.3% femei. Toţi pacienţii din acest grup au fost trataţi prin
facoemulsificare. PIO a fost determinată preoperator, la 1 luna,
la 6 luni şi la un an postoperator. PIO măsurat la controlul de 1
an a scăzut semnificativ cu 2.17+/-2.03 mmHg (p=3.4x10-7).
PIO masurată postoperator la o lună nu a diferit semnificativ
comparativ cu valoarea preoperatorie; la 6 luni postoperator
totusi, aceasta a scăzut semnificativ, cu valori similare celor de
la controlul de un an. Media necesarului de medicaţie
antiglaucomatoasa a fost de asemenea evaluată. Preoperator,
necesarul mediu a fost de 1.46, iar la controlul anual, de 1.54.
Diferenţa ȋntre cele două nu a fost ȋnsă semnificativă statistic
(p=0.446).

Tabelul nr. 1. Distribuţia pacienţilor conform diagnosticului
şi tipului de procedură chirurgicală

Grupul pacienţilor cu GPUD uşor/moderat
decompensat medicamentos a cuprins 31 de pacienţi trataţi prin
facoemulsificare (23 de pacienţi) sau facotrabeculectomie (8
pacienţi). Vârsta medie a lotului tratat cu facoemulsificare a fost
de 76.6 ani, cu o distribuţie pe genuri de 35% bărbaţi şi 65%
femei. Vârsta medie a lotului tratat prin facotrabeculectomie a
fost de 77.6 ani cu distribuţie echivalentă pe genuri (50%). În
cadrul subgrupului tratat prin facoemulsificare, PIO la controlul
de un an a scăzut semnificativ comparativ cu PIO preoperatorie
(3.65+/-1.55 mmHg, p=1x10-10). Scăderea PIO ȋn subgrupul
tratat prin facotrabeculectomie a fost de asemenea redusă
semnificativ statistic la un an comparativ cu valoarea
preoperatorie (5.25+/-2.37 mmHg; p = 4.24 x 10-4). Necesarul
de medicaţie antiglaucomatoasă ȋn cadrul aceluiaşi subgrup a
scăzut de la 3.25 preoperator la 1.37 la controlul de un an.
Necesarul de medicaţie topică a scăzut semnificativ la 58% din
pacienţi.
Pacienţii cu GPUD sever decompensat medicamentos
au avut două opţiuni terapeutice: facotrabeculectomie + 5-FU
(12 pacienti) sau trabeculectomie+/- 5-FU, urmată la 4-11 luni
de facoemulsificare (23 pacienţi). Vârsta medie ȋn grupul
pacienţilor trataţi prin facotrabeculectomie a fost de 75.9 ani, cu
o distribuţie pe genuri de 42% bărbaţi şi 58% femei; PIO a
scăzut semnificativ statistic după facotrabeculectomie la
controlul de un an cu 6.04 +/- 3.01 mmHg (p=2.8x10-6).
Necesarul de medicaţie topică a scăzut semnificativ de la 3.25
preoperator la 1.33 la 1 an postoperator. Referitor la ultimul
subgrup, tratat prin trabeculectomie urmată de facoemulsificare
la 4-11 luni, vârsta medie a fost de 71.7 ani, cu distribuţia pe
genuri de 35% femei şi 65% bărbaţi. PIO a scăzut semnificativ
statistic cu 8.95 +/- 4.93 mmHg (p=7.82x10-13) la un an
postoperator. Numărul de medicamente topice a scăzut de
asemenea la 1 an postoperator la 84% din pacienţi (de la 2.43 la
1.3 la un an). 5-FU a fost utilizat la 40% din pacienţii trataţi prin
trabeculectomie, urmată de facoemulsificare. PIO la pacienţii
trataţi cu 5-FU a scăzut semnificativ statistic doar la 4
săptămâni, dar şi-a pierdut semnificaţia la 6 luni postoperator.
Complicaţiile postoperatorii după facoemulsificare au fost:
edem cornean epitelial şi stromal 8%, care a regresat după o
lună
postoperator,
fără
complicaţii
tardive.
După
facotrabeculectomie, 37% din pacienţi au prezentat complicaţii
imediate, precum camera anterioară de profunzime redusă,
hifema, inflamaţie postoperatorie; nu au existat complicaţii
postoperatorii tardive după această intervenţie. Trabeculectomia
a fost urmată de complicaţii imediate la 21.7% din pacienţi
(decolare de coroidă, hipotonie, hifemă); 4.3% din pacienţi au
prezentat complicaţii tardive (compromiterea bulei de filtraţie).
Facoemulsificarea ce a urmat trabeculectomiei a prezentat o
incidenţă de 8.6% complicaţii imediate (edem cornean) şi 4.3%
complicaţii tardive (compromiterea bulei de filtraţie).
DISCUŢII
Deşi glaucomul şi cataracta se ȋntâlnesc frecvent la
acelaşi pacient, nu există un consens ȋn literatură referitor la
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abordul terapeutic chirurgical combinat sau stadializat.(13) O
comparaţie ȋntre rezultatele comunicate ale diferitelor centre este
dificil de realizat datorită varietăţii tehnicilor chirurgicale
folosite şi discrepanţelor ȋn comunicarea datelor, ceea ce reduce
reproductibilitatea
datelor
existente
sau
posibilitatea
standardizării acestora. Deşi chirugia combinată este o opţiune
avantajoasă pentru pacient deoarece tratează ambele afecţiuni ȋn
acelaşi timp, necesită ȋnsă un chirurg experimentat şi cumulează
de obicei complicaţiile ambelor proceduri.
Facoemulsificarea ca intervenţie individuală prezintă o
serie de avantaje: tratează cataracta ameliorând acuitatea
vizuală, recuperarea postoperatorie este mai rapidă, necesarul de
ingrijire postoperatorie este mai redus şi este insoţită de mai
puţine complicaţii imediate şi la distanţă. Aceasta reduce PIO,
dar ȋn masura mai redusă, fiind prin urmare o terapie
suboptimală pentru controlul glaucomului. Facoemulsificarea ca
procedeu unic poate fi folosită la pacienţii cu glaucom
uşor/moderat, care tolerează medicaţia şi prezintă PIO ȋn limite
terapeutice. Riscul principal asociat facoemulsificării este
reprezentat de puseele de hipertensiune intraoculară
postoperatorii.(14)
Trabeculectomia reduce PIO cel mai rapid, constant şi
de durată, fiind cea mai sigură metodă pentru controlul PIO.(15)
Referitor la utilizarea antimetaboliţilor, un studiu recent a arătat
ca nu există diferenţe semnificative ȋntre 5-FU şi Mitomicină C
privind
reducerea
PIO
preoperator,
ȋnainte
de
trabeculectomie.(16,17)
CONCLUZII
Tratamentul chirurgical reduce eficient PIO la
pacienţii cu glaucom şi cataractă concomitent. Studiul nostru
demonstrează eficienţa tuturor procedurilor individuale sau
combinate, menţionate anterior; necesarul de medicaţie topică
antiglaucomatoasă a fost redus ȋn cea mai mare masură după
trabeculectomie urmată de facoemulsificare. Indepărtarea
cataractei a fost insoţită de cea mai rapidă recuperare a funcţiei
vizuale cu rata minima a complicaţiilor. Totuşi, după cum am
precizat, facoemulsificarea ca unică procedură nu reduce
ȋntotdeauna suficient de mult PIO, ȋn special la pacienţii cu
glaucom sever.
Glaucomul prin caracterul său cronic, progresiv poate
duce la orbire, indicând axarea terapiei pacientului cu patologie
combinată mai degrabă pe severitatea glaucomului decât pe cea
a cataractei.(18) Trabeculectomia ramâne un alegere eficientă, ȋn
special la pacienţii cu glaucom sever care necesită reducerea
permanentă a PIO. Indicată ȋn mod corespunzător, chirugia
combinată ramâne o opţiune chirurgicală la pacienţii cu
patologie glaucomatoasă şi cataractă combinate. Nivelul PIO şi
severitatea afectării nervului optic sunt cei mai importanţi
parametri care trebuie consideraţi ȋn momentul alegerii tipului
de tratament chirurgical pentru un anume pacient.(19)
Tratamentul trebuie de asemenea adaptat caracteristicilor
pacientului şi PIO ţintă.(20)
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OPŢIUNI TERAPEUTICE ÎN EDEMUL CORNEAN
POSTOPERATOR

ANDREEA HÂNCU1 ADRIANA STĂNILĂ2, ELENA MIHAI3, A. TEODORU4, DIANA MIHU5,
ANDREEA BOTEZAN6, MINODORA TEODORU7
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu,2,3Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu,

1,3,5,6,7

Cuvinte cheie: edem
cornean postoperator,
lentilă
de
contact
terapeutică, transplant
de
membrană
amniotică, transplant
cornean

Rezumat: Decompensarea endotelială reprezintă imposibilitatea endoteliului de a-şi îndeplini rolul de
pompă ionică, rezultatul fiind hidratarea corneei cu apariţia edemului cornean. Scopul lucrării este de a
scoate in evidenţă opţiunile terapeutice la care putem apela în decompensările endoteliale. Am analizat
cazurile ce s-au prezentat în Clinica de Oftalmologie a Spitalului Clinic Judeţean Sibiu cu edem cornean
de cauză endotelială. Keratopatia edemato-buloasă rămâne o complicaţie postoperatorie de temut.
Aceasta depinde de gradul traumatismului chirurgical şi de numărul şi aspectul celulelor endoteliale
existente preoperator. LCT şi transplantul de membrană amniotică sunt opţiuni terapeutice care
ameliorează simptomatologia din keratopatia edemato-buloasă. Transplantul endotelial rămâne
opţiunea optimă de rezolvare a keratopatiei edemato-buloase.

Keywords:
postoperative corneal
edema, therapeutic
contact lens, amniotic
membrane
transplantation,
corneal transplant

Abstract: Endothelial decompesation is defined as the impossibility of endhotelium to perform the role of
ion pump and the result is corneal edema with corneal hydration. The aim of the study is to highlight the
therapeutic options for endothelial decompensations. We analyzed the cases who were presented in the
Ophtalmology Clinic of Academic Emergency Hospital of Sibiu with corneal edema by endothelial
cause. Edemato-bullous keratopathy remains a feared postoperative complication. It depends on the
surgical trauma and the state of the preoperative endothelium. TCL and amniotic membrane
transplantation are therapeutic options which can improve the symptoms of edemato-bullos keratopathy.
Endothelial transplant remains the best option to solve edemato-bullos keratopathy.

INTRODUCERE
Corneea deţine o suprafaţă de 1,3 cm2 din polul
anterior al ochiului. Este o membrană transparentă, avasculară,
cu inervație senzitivă din ramura oftalmică a trigemenului. Este
un mediu refringent. Se comportă ca o lentilă sferocilindrică de
aproximativ +43 dioptrii.
Microscopic corneea este formată din cinci straturi:
1.
Epiteliul anterior de tip pavimentos stratificat,
nekeratinizat.
2.
Membrana Bowman, acelulară, cu structură fibrilară,
traversată de filete nervoase, nu se regenerează.
3.
Stroma corneeană reprezintă 90% din grosimea
corneei; este formată dintr-un sistem de fibre conjunctivale.
4.
Membrana Descemet este elastică, rezistentă, se
regenerează dupa distrugere.
5.
Endoteliul este format dintr-un singur strat de celule
poligonale; nu se regenerează. O data cu vârsta (sau
posttraumatic) numărul de celule scade, iar spațiul rămas este
ocupat prin migrația și lărgirea celulelor rămase.
Endoteliul asigură transparenţa corneană controlând
gradul de hidratare a corneei. 60% din celule endoteliale sunt
hexagonale. Forma şi mărimea celulelor, ca şi acoperirea întregii
suprafeţe posterioare a corneei sunt importante pentru asigurarea
barierei endoteliale.
După vârsta de 50 de ani se constată o scădere
semnificativă a numărului de celule endoteliale. Deturgescenţa

corneană este asigurată de către endoteliu prin cele două funcţii
ale sale, de barieră şi de pompă metabolică.
Endoteliul cornean este format dintr-un singur strat de
celule. Rolul său este vital în menținerea deturgescentei stromei.
Celulele sale nu se pot regenera. Începând din a 2-a decadă de
viață densitatea celulelor endoteliale scade de la 3000-4000
celule/mm2 până la 2500-2700 celule/mm2 în a 8-a decadă de
viață. Pierderea celulelor survenită cu vârsta determină celulele
vecine să se mărească pentru a umple spațiile goale.
Până la analizarea endoteliului în microscopie
speculară și stabilirea rolului acestuia în menținerea sănătății
corneei, keratopatia striată era considerată normală în evoluția
postoperatorie a bolnavilor operați de cataractă.
Introducerea substanțelor vâscoelastice protectoare a
fost un important pas înainte în reducerea complicațiilor legate
de lezarea endoteliului cornean.
Facoemulsificarea aduce factori de risc suplimentari
asupra lezării endoteliale. Pierderea camerei în timpul
manevrelor chirurgicale contribuie la atingerea accidentală și
lezarea endoteliului. Menținerea sondei de faco sau a altor
instrumente în apropierea endoteliului duce la injuria acestuia.
Timpul de faco este, de asemenea direct răspunzator de
distrucția endotelială, datorită acţiunii ultrasunetelor asupra
celulelor endoteliale.
Edemul cornean după operația de cararactă prin
facoemulsificare se leagă de factori care țin de: traumatismul
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chirurgical, leziunile endoteliale preexistente, injuria chimică,
prezenţa pseudofacului, contactul corneei cu alte tesuturi
oculare, decolarea Descemetului, retenţia diferitelor materiale
străine, glaucomul postoperator, inflamaţia, contactul cu
vitrosul.
Edemul cornean postoperator se clasifică în funcție de
gravitate în reversibil și ireversibil.
Edemul stromal cornean postoperator este consecinţa
decompensării endoteliale care trebuie să asigure stromei un
status al hidratării corespunzător .
Acesta se clasifică în funcție de gravitate în:

Edem cornean reversibil:

Cu remitere sub 7 zile;

Cu remitere sub 30 zile;

Edem cornean ireversibil (keratopatia edemato-buloasă).
Principalele cauzele edemului cornean postoperator se
referă la:

Traumatismul chirurgical:

Instrumente;

IOL;

Soluția de irigație;

Vibrații ultrasonice;

Fragmente nucleare;

Operații în antecedente;

Leziunile endoteliale primitive:

Distrofia Fuchs;

Densitate scazută a celulelor endoteliale;

Injuria chimică:

Conservanții din soluții;

Toxici chimici reziduali pe instrumente (detergenți);

Concentrații nepotrivite ale unor soluții (antibiotice);

Agenți toxici introduși accidental în cameră;

Prezenţa pseudofacului:

Contactul corneei cu alte țesuturi oculare:

Pierderi ale camerei;

Hematom coroidian;

Decolarea Descemetului:

Retenţia diferitelor materiale străine;

Glaucomul postoperator;

Inflamaţia;

Contactul cu vitrosul.
SCOPUL LUCRĂRII
Scopul lucrării este evidenţierea diverselor optiuni
terapeutice pentru edemul cornean postoperator.
MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU
Am analizat 101 de cazuri de edem cornean după EEC
şi facoemulsificare.
Astfel, în 68 de cazuri a fost vorba de edem cornean
reversibil, cu remitere sub 7 zile, în 21 cazuri edemul reversibil
s-a remis sub 30 de zile, iar 12 cazuri au avut keratopatie
edemato-buloasă.
DISCUŢII
Tratamentul edemului cornean depinde de gravitatea
acestuia.
În edemele tranzitorii s-au folosit picături cu soluţii
hipertone (clorura de natriu 5%) pentru reducerea edemului
cornean. Este vorba de edemele corneene observate la
desfacerea pansamentului, date de retenția de apă prin lipsa
evaporației.
Întrucât inflamația poate induce disfuncția tranzitorie
a pompei endoteliale, tratamentul antiinflamator local steroidian
și nesteroidian poate să contribuie la prezervarea celulelor

endoteliale. Deși sunt larg folosite în cazurile de edem cornean
postoperator, în momentul de față eficiența antiinflatorilor este
încă discutată.
În edemele cu durată mai lungă de 7 zile tratamentul
topic a fost completat cu picături cu soluţii hipotonizante
(inhibitori de anhidrază carbonică, beta-blocante), când
tensiunea intraoculară a fost crescută, lacrimi artificiale,
unguente cu trofice corneene (vitamina A). Tratamentul general
s-a făcut cu hipotonizante (Acetazolamidă, Manitol).
În edemul cornean ireversibil, prezent la peste 2 luni
postoperator restaurarea vederii poate fi obținută doar prin
keratoplastie. Înaintea keratoplastiei, concomitent cu aceasta sau
post keraoplastie se poate aplica membrana amniotică pe
suprafața oculară.
In toate cazurile de keratopatie edemato-buloasă s-a
realizat transplant de membrană amniotică suturată cu fire 10.0
la limb (nu în cornee clară pentru a se evita traumatismele
suplimentare la nivelul corneei). Peste membrana amniotică s-a
aplicat o lentilă de contact terapeutică pentru stabilizarea
membranei pe suprafaţa oculară.
Utilizarea membranei amniotice a redus semnificativ
simptomatologia din keratopatia edemato-buloasă.
Membrana amniotică a fost utilă prin stimularea
reepitelizarii
şi
proprietăţile
ei
antiinflamatorii
şi
imunomodulatorii. Membrana amniotică umană (M.A.U.) este
un ţesut biologic utilizat ca şi grefă pentru reconstrucţie
corneană şi/sau conjunctivală în diverse afecţiuni ale suprafeţei
oculare.
MAU conține colagen tip III și V, colagen tip IV și VII similar
cu membrana bazală a epiteliului cornean, fibronectina și
laminina, fibroblaști și alţi factori de creștere.
Proprietățile membranei amniotice umane sunt:
•
stimuleaza reepitelizarea;
•
efect antiinflamator;
•
efect antiinfecţios;
•
efect imunomodulator;
•
impiedică neovascularizarea corneeană și formarea de
cicatrici;
•
stimulează procesul de refacere al inervației.
Întrucât endoteliul nu are capacitatea de a se regenare, cea mai
bună solutie rămâne înlocuirea sa. În decompensările endoteliale
s-a recurs multă vreme la keratoplastia perforantă.
În ultima vreme, transplantul endotelial tinde să
devină standard în afecţiunile endoteliale.
Avantajele transplantului endotelial vis-a-vis de
keratoplastia perforantă clasică sunt date de astigmatismul redus
postoperator, timpul mai rapid de recuperare, reducerea riscului
de reject.
Membrana amniotică şi LCT sunt opţiuni terapeutice
care ameliorează simptomatologia.
CONCLUZII

keratopatia edemato-buloasă rămâne o complicaţie de
temut a operaţiei de cataractă;

gravitatea edemului cornean postoperator depinde de
traumatismul chirurgical şi de statusul endoteliului preoperator;

în edemele tranzitorii sunt suficiente tratamentele
topice cu hipotonizante, trofice corneene, eventual hipotonizante
pe cale generală;

în edemul cronic, keratopatia edemato-buloasă,
membrana amniotică şi lentila terapeutică ameliorează temporar
simptomatologia;

transplantul cornean rămâne singura opţiune de
rezolvare a keratopatiei buloase
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Rezumat: Scopul lucrării este acela de evaluare a rezultatelor obţinute la pacienţi cu keratoconus după
intervenţia de crosslinking fotooxidativ, metodă introdusă pentru stoparea progresiei afecţiunii. Este un
studiu retrospectiv care include 45 de cazuri cărora li s-a efectuat crosslinking prin metoda “epi - off”.
La 5 ani de la intervenţie s-a constatat reducerea semnificativă a refracţiei cilindrice, 1.64 dioptrii şi a
valorii dioptrice corneene pe meridianul cel mai refringent cu 1.79 dioptrii. Pentru cazurile examinate
s-a obţinut stoparea, stabilizarea evoluţiei afecţiunii şi în unele cazuri îmbunătăţirea parametrilor
monitorizaţi.
Abstract: The aim of this paper is to evaluate the results obtained for patients with keratoconus after
phothooxidativ crosslinking, method introduced for stopping the progression of the disease. This is a
retrospective study which includes 45 of cases for was performed crosslinking using “epi-off” technique.
After 5 years, it was observed significantly decrease of the cylindrical refraction with 1.64 diopters and
the corneal value on the highest refractive meridian with 1.79 diopters. For these cases it was obtained
stopping, stabilization and in some cases the improvement of monitoring parameters.

INTRODUCERE
Keratoconusul este distrofia corneană progresivă,
bilaterală, caracterizată prin subţierea şi protruzia corneei, care
determină diminuarea acuităţii vizuale cu impact negativ asupra
calităţii vieţii(1). Collagen crosslinking-ul fotooxidativ este
metoda terapeutică utilizată în prezent pentru stoparea evoluţiei
afecţiunii prin formarea de noi legături covalente între fibrilele
de colagen cu efect de creştere a rezistenţei corneene.(1,2,3)
SCOPUL LUCRĂRII
Lucrarea de faţă îşi propune o analiză a rezultatelor
obţinute la pacienţi cu keratoconus progresiv după 5 ani de la
efectuarea intervenţiei de crosslinking.
MATERIAL ŞI METODĂ
Este un studiu observational, retrospectiv, care
cuprinde 45 de cazuri (33 pacienti) cu keratoconus. Corneal
collagen crosslinking-ul s-a efectuat în momentul constatării
progresiei afecţiunii utilizând metoda standard “epi - off” după
informarea detaliată a pacienţilor cu privire la evoluţia
afecţiunii, a posibilităţilor terapeutice, etapelor şi efectelor
intervenţiei. Pentru cuantificarea rezultatelor obţinute analiza s-a
efectuat prin substracţia înregistrărilor la 5 ani de la intervenţie
din valorile preoperatorii. Intervenţia a fost efectuată la pacienţi
cu keratoconus progresiv, cu o grosime corneană de minim 400
microni (μ), cornee fără opacităţi sau afecţiuni corneene de
natură infecţioasă, degenerativă sau keratotomii refractive.
Prezenţa opacităţilor corneene, afakia, antecedentele de keratită
herpetică, sarcina sau afecţiunile autoimune au reprezentat
contraindicaţii de efectuare a intervenţiei. Intervenţia s-a
efectuat în condiţii aseptice. Sub anestezie locală s-a efectuat

debridarea mecanică, uniformă a epiteliului pe o suprafaţă de 9
mm. Timp de 30 de minute s-a instilat riboflavină 0.1% cu
Dextran T 500 20% până la încărcarea stromei corneene,
verificată microscopic prin utilizarea filtrului albastru. Iradierea
cu ultraviolete (UVA) cu lungime de undă de 370 nm s-a
efectuat timp de 30 de minute, perioadă în care, la fiecare 5
minute s-a instilat riboflavină 0.1%.(4,5,6) Postoperator, după
lavajul corneei, s-a aplicat o lentilă de contact terapeutică şi s-a
administrat topic antibiotic, antiinflamator nesteroidian şi
lacrimi artificiale, până la epitelizarea corneei. După epitelizare
timp de două săptămâni s-a administrat topic antiinflamator
steroidian. Refracţia, acuitatea vizuală cu şi fără corecţie,
aspectul biomicroscopic, topografia corneană, grosimea corneei
au fost monitorizate pre şi postoperator.(6)
REZULTATE
Datele demografice a celor 45 de cazuri cu
keratoconus progresiv evidenţiază o medie de vârstă de 25.57
ani (16 - 40 ani) şi o preponderenţă a sexului masculin (raport
sex masculin/feminin - 20/25). Intervenţia a fost efectuată la un
singur ochi la 21 de pacienţi şi la ambii ochi, în şedinţe separate,
la 12 pacienţi. Repartiţia cazurilor în functie de stadiul afecţiunii
conform criteriilor Krumeich a fost următoarea: 5 cazuri cu
stadiul I, 16 cazuri cu stadiul II, 7 cazuri cu stadiul III şi 17 cu
cazuri stadiul IV. Biomicroscopic s-a constatat prezenţa inelului
Fleischer la 24.44% din cazuri, a liniilor Voght la 28.86% din
cazuri şi a asocierii celor două semne la 46.66% din cazuri.
La 5 ani de la intervenţie, refracţia sferică a prezentat
o diminuare nesemnificativă de la o medie preoperatorie de 4.79 dioptrii (D) la o medie postoperatorie de - 4.32D(±0.97).
Refracţia cilindrică a prezentat o regresie de la o valoare medie
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de- 5.28 D la - 3.64 D (±1.22). La 37.77% din cazuri diminuarea
refracţiei cilindrice a fost mai mare de 2 D, iar la 35.55% din
cazuri acest parametru s-a menţinut constant (Figura nr. 1).
Echivalentul sferic (ES) a diminuat de la o valoare medie de 7.34 D la - 6.05 D(±1.17). ES s-a menţinut constant la 46.66%
din cazuri şi a prezentat o diminuare mai mare de 2 D la 22.22%
din cazuri.
Figura nr. 1. Modificarea refracţiei cilindrice
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CONCLUZII
Colagen crosslinking-ul fotooxidativ este o metodă
eficientă, sigură şi durabilă de stopare a evoluţiei
keratoconusului.
Series1
Pe lângă stabilizarea afecţiunii, acestă metodă
terapeutică permite în unele cazuri regresia astigmatismului, a
valorii dioptrice corneene pe meridianul cel mai refringent şi
îmbunătăţirea acuităţii vizuale.
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literatura de specialitate.(1,6) Efectul de creştere a rezistenţei
corneei este obţinut prin întărirea şi formarea de noi legături
covalente între fibrele de colagen ca urmare a acţiunii radicalilor
liberi de oxigen eliberaţi de riboflavină sub acţiunea UVA (2).
Explicaţia îmbunătăţirii acuităţii vizuale în unele cazuri, este
dată de regresia astigmatismului şi a valorii dioptrice corneene
pe meridianul cel mai refringent prin regularizarea şi aplatizarea
corneei.(3,4,5) Efectul maxim se obţine în primii 300 μm ai
stromei anterioare prin absorbţia UVA de către riboflavină în
această zonă.(2,3)

Reducere >2
D

REFERINŢE
1. Raiskup-Wolf F, Hoyer A, Spoerl E, Pillunat L. Collagen
crosslinking with riboflavin and ultraviolet-A light in
keratoconus: Long-term results. J Cataract Refract Surg
2008; 34:796-801.
2. Wollensak G. Crosslinking treatment of progressive
keratoconus: new hope. Curr Opin Ophthalmol 2006;
17:356-360.
3. Caporossi a, Baiocchi S, Mazzotta C, et al. Parasurgical
therapy for keratoconus by riboflavin-ultraviolet type A rays
induced cross-linking of corneal collagen; preliminary
refractive results in an Italian study. J. Cataract Refract Surg
60.00%
54.44%
2006; 32:837-845.
50.00%
4. Corbu C, Constantin M. Keratoconus treatment by collagen
40.00%
crosslinking for patients with extreme ages – case
presentation. Acta Medica Transilvanica 2011; 1:19-21.
30.00%
22.22%
Series1
5. Corbu C, Constantin M. Efficiency of corneal collagen
15.55%
20.00%
crosslinking using riboflavin and ultraviolet – A light for
4.04%
10.00%
advance cases of keratoconus – one year analysis. Journal of
0%
Experimental Medical surgical Research 2009; 3:243-247.
0.00%
Constanta
Im bunatatire
Im bunatatire
6. Nicula C., Nicula D,. Popescu R., Result after three years in
2 LS
4 LS
the treatment of keratoconus with crosslinking technique
Valoarea dioptrică corneeană pe meridianul cel mai
Acta Medica Transilvanica 2011; 4:9-11.
refringent (K max) prezintă o regresie medie de 1.79 D de la o
medie preoperatorie de 52.15 D la 50.36 D(±1.66) postoperator.
La 42.22% din cazuri acest parametru a regresat cu mai mult de
2D, pentru 37.77% din cazuri menţinându-se constant (Figura
nr. 3). Grosimea corneei a crescut nesemnificativ cu 6.03 μ de la
446.08 μ la 452.11 μ (±5.97).
Figura nr. 3. Modificarea K max
Pacienţii prezintă o îmbunătăţire medie de o linie
Snellen a acuităţii vizuale (AV) fără corecţie de la o valoare
medie de 0.28 la 0.37(±0.1). Preoperator AV fără corecţie a fost
cuprinsă în intervalul 0.03 – 0.8, postoperator în intervalul 0.05
– 1. După intervenţie, 6 cazuri au obţinut o acuitate vizuală
maximă fără corecţie (Figura nr. 2). Corecţia acuităţii vizuale
pre şi postoperator s-a realizat la majoritatea cazurilor cu lentile
de contact rigide, în medie valoarea acestui parametru fiind de
0.91.
Figura nr. 2. Îmbunătăţtirea AV fără corecţie
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DISCUŢII
Rezultatele acestui studiu efectuat la 5 ani de la
intervenţie demonstrează eficienţa intervenţiei ca metodă de
stopare a progresiei afecţiunii, demonstrată de altfel şi în
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GLAUCOM SECUNDAR SAU GLAUCOM JUVENIL?PREZENTARE DE CAZ-

MARINETA MĂGUREAN 1, M. FILIP², CARMEN DRAGNE3
¹ Ghencea Medical Center Bucureşti,2,3 Clinica de Oftalmologie Ama Optimex, Bucureşti

Cuvinte
cheie:
astigmatism
miopic,
LASEK, glaucom

Rezumat: Se prezintă cazul unui tânăr, de 27ani, cu astigmatism miopic compus, cu miopie medie, ce
dorşte o operaţie de chirurgie refractivă pentru a scăpa de dioptrii. In 02.2008 se practică AO: Laser
Excimer (tehnica LASEK). La 5 luni postoperator dezvoltă un prim episod de hipertensiune intraoculară
(valori de 30-32 mmHg), considerat glaucom cortizonic, remis sub tratament specific. La 4 luni după
acest eveniment, se prezintă cu valori tensionale de 30-35 mmHg AO. Se instituie tratament
antiglaucomatos, sub care se află şi în prezent.

Keywords:
astigmatism,
glaucoma

Abstract: It shows a young man case (27 years old) with myopic astigmatism, who wants refractive
surgery to get rid of diopters. In 02.2008 was practiced BE Laser Excimer (Lasek technique). At 5
months postoperatively develop a first episode of intraocular hypertension (values of 30-32 mmHg),
considered cortisone glaucoma, issued under specific treatment. At 4 month after this event, presents
tension values of 30-35 mmHg BE. It was instituted antiglaucoma therapy, under which there are at
present.

myopic
LASEK,

INTRODUCERE
Definiţii:
•
Glaucom secundar cortizonic: tratamentul cortizonic
îndelungat (topic, intravitrean sau sistemic), poate
induce
modificări
trabeculare
(la
nivelul
glicoproteinelor) ce au ca rezultat scăderea facilitaţii la
scurgere . (1)
•
Glaucomul juvenil: forma de glaucom primitiv
hipertensiv cu unghi deschis, cu etiologie necunoscută,
ce apare în jurul vârstei de 35 ani.(1)
SCOPUL LUCRĂRII
De a supune atenţiei un caz rar din punct de vedere
etiopatogenic
MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU
Se prezintă cazul unui tânăr cu astigmatism miopic
compus operat LASEK în 02.2008 şi evoluţia postoperatorie
până în prezent (10.2012).
Istoric:
•
11.2007-prima prezentare în clinică: solicită CO cu
LC
•
01.2008- Doreşte să scape de dioptrii
•
19.02.2008- Se practică Laser Excimer, tehnica
Lasek AO: evoluţie intra- şi postoperatorie
imediată fovarabilă.
Preoperator: 02.2008:
•
AV: OD- 1cc -3,5dsf/-1,25dcyl ax 100
OS-0,9cc -3,75dsf/-1,25dcyl ax 90
•
Dioptron: OD: -3,75dsf/-2dcyl ax 101
OS:- 4dsf/-1dcyl ax 71
•
Cycloplegie: OD:-3dsf/-2dcyl ax 101
OS: -3,75dsf/-1dcyl ax 75

•

Biomicroscopie : AO- apect normal : CA
profundă liberă
•
AO- normoton
•
Pahimetrie:
OD: 491μ
OS: 500μ
•
Nr de celule:
OD: 2852 cell/mm2
OS: 2775cell/mm2
•
Keratometrie:
OD:K1= 7,53; K2=7,42; AWG= 7,48
OS: K1= 7,56; K2=7.48; AWG:7,52
•
Diametre – cornean:
OD: 11,9 mm
OS: 12 mm

pupilar:
OD: 5,1 mm
OS: 5,3 mm
•
FO-AO- în limite normale
Topografie corneană

-

Figura nr. 1. Topografie corenană OD

Figura nr. 2. Topografie corneană OS
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OS: precipitate punctiforme pigmentate
endoteliale, semimidriază reflexivă
Gonioscopie: AO – unghi deschis grd IV
FO: C/D

OD:0,4-0,5

OS:0,7-0,8
Se instituie triplaterapie antiglaucomatoasă: IAC-B +P
La o lună TAO: 12-13 mmHg (sub tratament)
Perimetrie 03.2009:
Figura nr. 3. Perimetrie OD

Postoperator:
•
Tratament:
săptămâna 1: AB+AINS, lacrimi
artificiale
săptămânile
2-3:Maxidex+lacrimi
artificiale
săptămânile
4-5:Flumetol+lacrimi
artificiale
•
Controale:- la 1 , 3 si 7 zile- evoluţie favorabilă
- la 1 luna:(24.03)- se constată fin haze
cornean (OS>OD) şi se decide continuarea tratamentului cu
Maxidex încă 2 săptămâni şi oprirea acestuia în doze
descrescânde

VOD-1 fc; VOS:0,3 fc; 1cc -1dfs/-0,5dcyl ax 5

TAO- normoton
La 3 luni (4.06): edem cornean; se reia tratamentul cu
Maxidex pentru încă 3 săptămâni

VOD:-1 fc; VOS:0,7 fc; 1cc -0,5dfs/-0,5dcyl ax 40

TAO- normotoni
29.07.2008:AV

VOD-1 fc

VOS: 0,9 fc; 1cc:-0,75dsf/-0,5dcyl ax 60
TAO- 30-32 mmHg
Pol anterior- OS: fine precipitate brune, punctiforme
endoteliale; semimidriază reflexivă

OD- aspect normal
Se instituie tratament antiglaucomatos (combinaţie fixă P-B).
La controlul de 1 luna TIO este în limite normale (1617mmHg).
La următorul control, TIO menţinându-se în limite normale,
se opreşte tratamentul (09.2008)
11.2008:
Pacientul ne conteactează telefonic pentru:
-jena, disconfort ocular
-ochii roşii
-uşoară scăderea a vederii, întrebând dacă să reia tratamentul
cu cortizon.
Este chemat de urgenţă la control, fără a I se indica vreun
tratament .
21.01.2009:AV, TAO

VOD-1 fc

VOS- 1cc -1dfs

TOD: 30mmHg

TOS: 34mmHg
Pol anterior: AO-fin edem endotelial

Figura nr. 4. Perimetrie OS
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Până în 01.2011, TIO a avut variaţii între 12 şi 30
mmHg!(prin neglijarea tratamentului şi a controalelor
priodice).
Din 01.2011 şi până în prezent, TIO s-a mentinut în
jur de 13-16 mmHg sub tratament: OD: prostaglandina
OS prostaglandina-betablocant (CF)
În prezent:
VAO- 1fc
Refracţie

OD: 0/-0,5dcyl ax 80

OS: 0/-0,5dcyl ax 20
TAO: 14-16 mmHg (sub tratament)
-ajustată : 17,5-19,5mmHg
Keratometrie:

OD: K1=8,02;K2=7,94; AVG=7,98

OS: K1=8,03; K2=8,01; AVG=8,02
Pahimetrie:

OD=427μ

OS=464μ
Nr de celule:

OD=2724

OS= 2896
FO:C/D

OD:0,5-0,6

OS: 0,8
Perimetrie 09.2012
Figura nr. 5. Perimerie OD

OCT 10.2012:
Figura nr. 7. OCT AO

Pahimetrie 10.2012:
Figura nr. 8. Pahimetrie OD

Figura nr. 9. Pahimetrie OS
Figura nr. 6. Perimetrie OS

DISCUŢII
Glaucom secundar cortizonic:
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contextul terapeutic, miopii fiind consideraţi highresponders la cortizon;

situaţii
similare
(intervenţia
chirurgicală,
tratamente topice) ce au favorizat debutul şi
evoluţia simultană a afecţiunii la AO;

Anamnestic: valori stabile ale refracţiei;

lipsa antecedentelor familiale;

lipsa semnelor clinice şi paraclinine (efectuate)
preoperator.
Glaucom juvenil:
vârsta;

astigmatismul myopic;

evoluţia rapidă a defectelor perimetrice;

bilateralitatea;

urmarea aceleiaşi scheme terapeutice cu pacienţii
ce au avut evoluţie postoperatorie similară.
CONCLUZII
Indiferent de etioptatogenie, cazul este dificil.
Pacientul a înţeles foarte greu gravitatea afecţiunii, motiv
pentru care a neglijat iniţial tratamentul şi controalele
periodice, monitorizarea permanentă, tonometrică şi
perimetrică, fiind foarte importantă.
Mentinerea TIO la o valoare de siguranţă reprezintă
scopul tratamentului actual. In prezent, tratamentul topic este
eficient, dar în viitor (probabil viitorul apropiat), pacientul
fiind foarte tânăr şi glaucomul avansat la OS, va fi necesară o
intervenţie laser sau/şi chirurgicală.
Dar, concluzia cea mai importantă este că viitorul
vizual al pacientului, mai ales în ceea ce priveşte OS, este
rezervat!

1.
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CORNEAN TRANSEPITEALIAL

DIANA MIHU 1, ADRIANA STĂNILĂ2, MIHAELA FLORESCU3, VALERICA PROŞTEAN4
1,3,4

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu,2Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu,

Cuvinte
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Rezumat: Keratoconusul este o afecţiune corneană progresivă în care modificările structurale de la
nivelul stromei corneene duc la subţierea ei şi la o formă conică a corneei. Crosslinking-ul transepitelial
reprezintă o alternativă la terapia clasică care presupune îndepărtarea epiteliului cornean înaintea
administrării agentului fotosensibilizant şi expunerea la radiaţii ultraviolete.Scopul lucrării este de a
arăta eficacitatea acestei tehnici şi de a demonstra avantajele ei. Am luat în studiu un număr de 13 ochi
trataţi în cadrul Clinicii Oftalmologie Sibiu. Pacienţii au fost urmăriţi topografic pre şi post
intervenţie.După analiza rezultatelor topografice am concluzionat ca crosslinkingul transepitelial
folosind Ricrolin TE este o tehnică eficientă în stabilizarea progresiei keratoconusului. Aceasta
alternativă terapeutică oferă multiple avantaje atât medicului cât şi pacientului şi reprezintă o soluţie şi
pentru stadiile avansate de keratoconus.

Keywords:
Keratoconus,
crosslinking,
transepithelial,
progression,
corneal
topography.

Abstract: Keratoconus is a progressive disorder in wich the structural changes in the corneal stroma
lead to stromal thinning and a conical shape of the cornea. Transepithelial crosslinking represents an
alternative to the classic therapy wich implies disepithelialization prior to administration of the
photosensitizing agent and ultraviolet irradiation.The aim of the study is to show the efficiency of this
technique and to demonstrate its advantages. We studied 13 eyes treated in the Ophthalmology Clinic
Sibiu. The patients were followed by corneal topography pre and post intervention. Transepithelial
crosslinking using Ricrolin TE is an efficient technique in stabilizing the progression of keratoconus.
This technique offers multiple advantages for the doctor and for the patient and it also reprezents a
solution for the advanced cases of keratoconus.

INTRODUCERE
Keratoconusul este o afecţiune corneană progresivă în
care modificările structurale de la nivelul stromei corneene duc
la subţierea ei şi la o formă conică a corneei. Tipic boala
debutează în jurul pubertăţii şi progreseză lent până în decada a
treia sau a patra de viaţă, când de obicei se stabilizeză.
Afecţiunea este bilaterală în aproximativ 85% din cazuri,
asimetrică şi mai frecventă la sexul masculin.(1,2). Boala se
împarte în patru stadii, în funcţie de stigmatismul miopic indus,
valorile k+urilor corneene, pahimetria corneană şi aspectul
biomicroscopic (tabel 1).(3)
Tabel nr. 1. Stadiile Keratoconusului
I
Miopie şi/sau astigmatism indus <= 5 D
K-uri corneene <= 48.00 D
Strirui Vogt, aspect topografic tipic

II

Miopie şi/sau astigmatism indus > 5.00 şi <= 8.00 D
K-uri corneene <= 53.00 D
Pahimetrie >= 400 µm

III Miopie şi/sau astigmatism indus > 8.00 şi <= 10.00 D
K-uri corneene > 53.00 D
Pahimetrie între 200 şi 400µm

IV

Refracţia nu se poate măsura
K-uri corneene > 55.00 D
Cicatrici corneene centrale
Pahimetrie <= 200 µm

Obiectivele tratamentului acestei afecţiuni sunt două:
stoparea progresiei şi reastaurarea acuităţii vizuale.
Crosslinking-ul transepitelial (CXL-TE) reprezintă o abordare
inovativă la tratmentul keratoconusului şi altor ecatzii corneene,
utilizat pentru stoparea progresiei bolii. Este o alternativă la
tratamentul standard ce presupune îndepărtarea epiteliului
cornean înaintea aplicarii de Riboflavină.(4,5) Scopul
tratementului este de a stopa modificările progresive şi
neregulate de formă ale corneei.(6,7) Procedura presupune
utilizarea unei substanţe inofensive (riboflavina conţinută în
Riboflavin TE) pentru a creea o reacţie chimică în stroma
corneană. Această reacţie este declanşată de radiaţii UVA de
intensitate mică şi duce la formarea unor legături covalente
foarte puternice între fibrele de colagen din stroma corneană. În
consecinţă fibrele de colagen se reorganizează într-un mod mai
compact ceea ce duce la creşterea proprietăţilor biomecanice ale
corneei.(8,9)
SCOPUL STUDIULUI
Scopul studiului este de a evalua atât efectele clinice
timpurii ale acestei tehnici la pacienţi cu keratoconus progresiv
cât şi eventualele efecte secundare.
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MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU
Acest studiu este unul de tip retrospectiv în care am
studiat 13 ochi, 9 pacienţi ce au prezentat keratoconus progresiv.
Pacienţii au fost urmăriţi topografic pre şi post intervenţie în
Clinica Oftalmologie Sibiu. Procedura propriu-zisă a constat în:
instilare pilocarpină cu 30 minute înaintea expunerii la radiaţii
UVA, instilare Ricrolin TE câte o picătură la fiecare 2 minute
înaintea expunerii, anestezic topic câte o picătură la fiecare patru
minute la început şi apoi chiar înaintea expunerii, expunere la
radiaţii UVA pentru 30 minute – 6 paşi a câte 5 minute cu
instilare Ricrolin TE la începutul fiecărui pas. După intervenţie
pacienţilor li s-a aplicat o lentilă de contact teapeutică (LCT) ce
a fost îndepărtată ulterior la 3-4 zile şi pacientul a fost instruit să
utilizeze lacrimi artificiale.
REZULTATE
9 dintre cei 13 ochi luaţi în studiu au prezentat KC
stadiul I sau II cu valoarea pahimetriei corneene >400 microni,
în timp ce 4 ochi au prezentat KC stadiul III (figura 1).
Figura nr. 1. Distribuţia cazurilor pe stadii

tranzitorii, în ziua tratamentului. Lentila de contact terapeutică a
fost îndepartată în toate cazurile la aproximativ 3-4 zile.
CONCLUZII
Datorită faptului că 12 ochi au arătat o uşoară reducere
a mediei K-urilor la patru luni putem spune că CXL-TE ar putea
fii o metodă eficientă pentru tratamentul KC progresiv. Se pare
că acestă procedură este mai eficientă când este utilizată în stadii
timpurii pentru că ochiul ce a arătat progresie la patru luni se
afla în stadiul III. Deşi eficienţa metodei rămâne să fie evaluată,
CXL-TE poate fi utilizat în condiţii de siguranţă şi în cazuri
speciale cu pahimetria corneană < 400 microni.
CXL-TE este o metodă sigură de a trata KC, este
repetabilă şi evită complicaţiile datorate dezepitelizării. În aceste
condiţii pacienţii nu se plâng de durere post intervenţie şi nici de
deteriorarea acuităţii vizuale.
Deşi rezultatele preliminarii sunt promiţătoare,
cazurile trebuie urmărite clinic, topografic şi pahimetric pe o
perioadă mai lungă de timp (mai mult de doi ani) pentru a putea
evalua eficienţa metodei.
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Topografia efectuată la patru luni post intervenţie a
arătat o reducere uşoară a valorilor k-ului mediu în majoritatea
cazurilor, cu o reducere medie de 0,48 D. Din cei 13 ochi doar
unul (stadiul III) a arătat progresia KC cu o creştere de
aproximativ 1D a mediei K-urilor la patru luni (Figura 2).
Figura nr. 2. Evoluţia mediei K-urilor la patru luni post
tratament

În ceea ce priveşte acuitatea vizuală nu s-a identificat
nici o schimbare post tratament. Pentru a restabili acuitatea
vizuală, la patru luni după CXL-TE, 7 ochi au fost adaptaţi cu
lentile de contact RGP, model RK2 şi RK2 PG, ceea ce a dus la
o îmbunătăţire considerabilă a acuităţii vizuale a pacienţilor.
Niciunul dintre pacienţi nu a prezentat complicaţii
post-prodecură cu excepţia unei hiperemii conjunctivale
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Rezumat: Lucrarea prezintă rezultatele obţinute la chestionarul OSDI la pacienţii cu sindrom Sjögren.
Au fost analizate separat cele trei grupe de întrebări: legate de funcţia vizuală, legate de simptomele
oculare şi cele legate de factorii de mediu. Datele obţinute au fost corelate cu semnele clinice evaluate
printr-o serie de teste clinice (TBUT, testul Schirmer, coloranții vitali).

Keywords:
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Abstract: This paper presents the OSDI questionnaire’s results in patients with Sjögren's syndrome.
Three groups of questions were analyzed separately: visual-related function, ocular symptoms, and
environmental triggers. The data obtained were correlated with clinical signs assessed by a series of
clinical tests (TBUT, Schirmer test, vital stains).

INTRODUCERE
Sindromul Sjӧgren (SS) reprezintă una dintre cauzele
majore de ochi uscat. SS este o afecţiune autoimună
caracterizată prin apariția unor infiltrate celulare inflamatorii la
nivelul glandelor lacrimale și salivare responsabile de uscăciune
bucală şi oculară şi de producerea de autoanticorpi. Pentru
stabilirea gradului de severitate a sindromului de ochiului uscat
și urmărirea eficacității tratamentului se pot folosi mai multe
chestionare. Chestionarul OSDI (Ocular Surface Disease Index)
evaluează gravitatea simptomelor de ochi uscat, frecvenţa lor de
apariţie şi impactul deficitului de lacrimi asupra funcţiei vizuale.
SCOPUL LUCRĂRII
Lucrarea își propune stabilirea unor posibile corelații
între gravitatea simptomatologiei, evaluată prin chestionarul
OSDI și semnele clinice, evaluate printr-o serie de teste
obiective (TBUT, testul Schirmer, folosirea coloranților vitali).
MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU
Au fost luați în studiu 61 de pacienți diagnosticați cu
sindrom Sjӧgren care prezentau forme medii şi severe de ochi
uscat.(1) Aceștia au completat chestionarul OSDI şi apoi s-a
evaluat filmul lacrimal (testul Schirmer I, TBUT) și integritatea
suprafeței lacrimale (staining-ul la fluoresceină).
Chestionarul OSDI are 12 întrebări și cuprinde trei
subscoruri: A – evaluarea disconfortului ocular (durerea oculară,
sensibilitatea la lumină, senzația de nisip în ochi), B – evaluarea
funcției vizuale (evidențiază limitarea unor activități curente
precum cititul, folosirea calculatorului, șofatul), C – evaluează
impactul factorilor de mediu (de exemplu, expunerea la vânt sau
aer condiționat). În funcție de răspunsurile pacienților am
calculat subscorurile A, B şi C, precum şi scorul OSDI după
formula:
Scor OSDI = (A+B+C)×25/N
(N = nr.de întrebări la care s-a răspuns) (2)
Scorurile obținute s-au corelat cu rezultatele testelor clinice.

Testul Schirmer I fără anestezie s-a realizat prin
introducerea unei bandelete de hârtie de filtru la nivelul sacului
conjunctival inferior și măsurarea după 5 minute a lungimii pe
hârtia de filtru umezită de lacrimi.
Instabilitatea filmului lacrimal a fost evaluată prin
măsurarea timpului de rupere a filmului lacrimal (TBUT). După
instilarea de fluoresceină și folosind filtrul albastru-cobalt la
lampa cu fantă s-a măsurat timpul între un clipit complet și
apariția primului punct de discontinuitate în filmul lacrimal.
Pentru evaluarea staining-ului corneo-conjunctival la
fluoresceină s-a folosit scala Oxford, care cuprinde 6 grade de
severitate, de la 0 la V, în funcție de densitatea punctelor de
fixare a colorantului. (3)
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Rezultatele obținute pentru OD (61 de ochi) au arătat
prezența unei corelații importante între valorile subscorului A şi
a scorului total OSDI şi valorile testelor clinice. O corelaţie mai
modestă s-a înregistrat între valorile subscorului C şi valorile
TBUT. În ceea ce priveşte subscorul B, nu a existat nicio
corelaţie între acesta şi rezultatele testelor clinice. (Fig. 1,2,3)
Figura nr. 1. Corelații scoruri OSDI – valori test Schirmer OD

Figura nr. 2. Corelații scoruri OSDI – valori staining
fluoresceină OD
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Figura nr. 5. Corelații scorui OSDI – valori staining
fluoresceină OS

Figura nr. 3. Corelații scoruri OSDI – valori TBUT OD
Figura nr. 6. Corelații scoruri OSDI – valori TBUT OS

Rezultate asemănătoare s-au înregistrat și pentru OS
(60 de ochi). (Fig. 4,5,6) Conform datelor din literatură scorul
OSDI se corelează bine cu TBUT, staining-ul la fluoresceină și
mai puțin cu valorile testului Schirmer.(4) Noi am obținut o
bună corelație a scorului OSDI cu valorile testului Schirmer și
cu gradul de fixare a colorantului la nivelul suprafeței oculare.
Pe de altă parte, nu am găsit o bună corelație între valorile
TBUT și simptomatologie, contrar datelor din literatură.(5)
Dintre subscorurile chestionarului OSDI, corelațiile cele mai
importante s-au înregistrat între subscorul A și valorile testelor
clinice.(4)
Figura nr. 4. Corelații scoruri OSDI – valori test Schirmer
OS

CONCLUZII
Valorile testului Schirmer şi ale staining-ului la
fluoresceină s-au corelat mai bine cu scorurile OSDI.
Corelaţiile cele mai importante s-au înregistrat între
scorul total OSDI şi semnele clinice.
Am găsit o bună corelaţie între semnele clinice
obiective şi simptomatologie (subscorul A OSDI), şi o lipsă a
corelaţiei acestora cu activităţile ce implică funcţia vizuală
(subscorul B OSDI).
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AMELIORAREA SUPRAFEŢEI CORNEENE PRIN PROCEDEUL
COMBINAT TOPO-GUIDED – CROSSLINKING ÎN
KERATOCONUS
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Cuvinte
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Rezumat: Scopul lucrării: se analizează cazurile de keratoconus în stadiile II-III tratate prin procedeul
combinat Topo-guided-Crosslinking Material şi metodă: se compară topografiile pre/postoperatorii (la
3 luni), k-urile, centrul, forma elevaţiei corneene şi funcţional acuitatea vizuală cu/ fără corecţie.
Rezultate: s-a remarcat o ameliorare din punct de vedere topografic a elevaţiilor, în unele cazuri cu o
uşoară scădere a echivalentulului sferic şi a acuităţii vizuale cu corecţie. Concluzii: este o tehnică
relativ nouă pe plan mondial (aproximativ 2 ani). Fiind prima abordare pe plan naţional este necesară
o urmărire de minim 2 ani a cazurilo.r

Keywords:
keratoconus,
Topoguided, Crosslinking

Abstract: Purpose: Considering cases in stages II-III of keratoconus treated by combined procedure
Topo-guided-Crosslinking Methods: Analyzing topographies pre / postoperative (at 3 months), k values ,
the center, corneal elevation and functional visual acuity with / without correction Results: there was an
improvement in terms of topographic elevations, in some cases with a slight decrease of spherical
equivalent and best corrected visual acuity. Conclusions: It is a relatively new technique in the world
(about 2 years old). Being the first approach at national level, we need minimum 2 years follow-up.

SCOPUL LUCRĂRII
De a evalua o serie de pacienţi diagnosticaţi cu stadiul IIII keratoconus, conform Protocolului de la Atena:
Photorefractive keratectomy (PRK), ghidată topografic,
urmată de colagen cross-linking (CXL), în aceeaşi şedinţă.
MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU
Am analizat 6 cazuri de KC stadiul I-III, între 1936 ani. Am efectuat Topoguided PRK transepithelial
(Wavelight Allegreto), urmată imediat de aplicare
mitomicina C 0,02% timp de 20 sec (peste țesut ablat) și
3mW/cm2x CXL 30 min folosind 0,1% riboflavina topică de
sodiu fosfat (nu mai mult de 50 microni ablaţie).
După aceea am folosit antibiotice topice, antiinflamatorii (1-2 luni) și CL (3-5 zile).
Am comparat AVFC, AVCC, refracția manifestă,
echivalentul sferic, keratometria, pahimetria centrală a
corneei (SUA), topografia corneană-anterioară (Oculus
pentacam) și media de urmărire a fost de 3 luni (1.5-5 luni)
Rezultate: 1 caz a pierdut 2 linii Snellen (graficul
Snellen), 2 cazuri au fost neschimbate (AVFC), 3 cazuri au
câștigat AVFC, (2 cazuri 5-6 linii), 5 cazuri au câștigat
AVCC, AVCC-18/20, 1 caz, 20 / 20 într-un caz.
Figura nr. 1. AVFC pre şi postoperator

Figura nr. 2. AVCC pre şi postoperator

Figura nr. 3. Km pre şi postoperator
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Figura nr. 4. ES pre şi postoperator

Figura nr. 8. Topografia corneeană (pre şi postoperator)

Figura nr. 9. Profilul ablaţiei – caz 2
Figura nr. 5. Elevaţia anterioară pre şi postoperator

Figura nr. 6. Topografia corneeană (pre şi postoperator)

Figura nr. 10. Topografia corneeană (pre şi postoperator)

Figura nr. 7. Profilul ablaţiei – caz 1

Figura nr. 11. Profilul ablaţiei – caz 3
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Figura nr. 14. Topografia corneeană (pre şi postoperator)

Figura nr. 15. Profilul ablaţiei – caz 5

Figura nr. 12. Topografia corneeană (pre şi postoperator)

Figura nr. 16. Topografia corneeană (pre şi postoperator)

Figura nr. 13. Profilul ablaţiei – caz 4

Figura nr. 17. Profilul ablaţiei – caz 6
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Valorile K și ale echivalentului sferic au scăzut ușor
în 5 (K) /4 (ES) de cazuri. Elevaţia anteriora a scăzut ușor, în
toate cazurile analizate (3-27 microni). Pahimetria scăzută/egala
faţă de cea anterioară ablaţiei. Haze-ul corneei de grad 1-2 a fost
observat în toate cazurile la 1 lună și a fost redus în mod
semnificativ în timp. Hărţile topografice au fost îmbunătățiţe, în
toate cele 6 cazuri analizate.
CONCLUZII
Procedeele combinate TopoGuided PRK & CXL par a
fi eficace în gestionarea pacienţilor cu keratoconus (STG I-III)
Predictabilitatea este dificil de evaluat în acest moment. Efectul
dorit de CXL apare mai târziu de 3-6 luni.
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REZULTATE COMPARATIVE A PROCEDEULUI COMBINAT
INELE INTRACORNEENE ŞI CROSSLINKING LA PACIENŢII
CU KERATOCONUS
CRISTINA NICULA1, D. NICULA2, RALUCA POPESCU3
1,2,3
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Keywords:
keratoconus,
crosslinking,
intrastromal
ring

cheie:
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Clinica Optilens, Cluj-Napoca

Rezumat: Scopul: de a compara eficienţa procedeelor combinate: inele intracorneene şi crosslinking cu
procedura inversă: crosslinking urmat de inele intracorneene, privind rezultatele refractometrice,
keratometrice şi funcţionale după 1 an de la efectuarea procedurilor la pacienţii cu keratoconus.
Material si metodă: s-au luat în studiu un număr de 2 loturi de pacienţi cu diferite stadii evolutive ale
keratoconusului, care au întrunit criteriile de eligibilitate pentru tehnica crosslinking şi inele
intracorneene. Lotul 1 a cuprins pacienţi (41 ochi) la care s-a efectuat inele intracorneene urmate de
crosslinking, iar lotul 2 (30 ochi) a beneficiat iniţial de crosslinking, urmat de inele intracorneene.
Rezultate: s-au evidenţiat reduceri ale K-urilor de ~1,5 D şi ale refracţiei oculare în lotul 1, comparativ
cu reduceri ale k-urilor de ~1 D şi refracţii oculare la lotul 2. Recuperarea acuităţii vizuale a fost
superioară la lotul 1 comparativ cu lotul 2. Concluzii: succesiunea inele intracorneene urmate de
crosslinking s-a dovedit a fi mai eficientă privind reducerea K-urilor, echivalentului sferic şi cilindrului
comparativ cu efectuarea crosslinkingului urmat de inele intracorneene.
Abstract: Purpose: to compare the effectiveness of combined procedures: intrastromal corneal ring
implantation followed by crosslinking, with crosslinking followed by intrastromal corneal ring
implantation, results based on refractometry, keratometry and function after 1 year from the procedures.
Materials and methods: The study comprised 2 groups of patients with different stages of keratoconus,
which met the eligibility criteria for intrastromal corneal ring segment implantation and corneal
collagen crosslinking. Group 1 included patients (41eyes) who underwent intrastromal corneal ring
implantation followed by crosslinking and group 2 (30 eyes) included patients who underwent
crosslinking first followed by intrastromal corneal ring implantation. Results: it was observed a
decrease in K values about 1.5 D and refraction in group 1, compared to a decrease in, K values about 1
D and refraction, in group 2. Recovery of visual acuity was higher in group 1 than group 2.
Conclusions: the sequence of intrastromal corneal ring implantation followed by crosslinking proved to
be more effective in reducing K values, spherical equivalent and cylinder compared with crosslinking
followed by intrastromal corneal ring implantation.

SCOPUL LUCRĂRII
Scopul lucrării este de a compara eficienţa
procedeelor combinate: inele intracorneene şi crosslinking cu
procedura inversă: crosslinking urmat de inele intracorneene,
privind rezultatele refractometrice, keratometrice şi funcţionale
după 1 an de la efectuarea procedurilor la pacienţii cu
keratoconus.
MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU
Studiul a cuprins două loturi de pacienți cu diferite
stadii evolutive ale keratoconusului, care au îndeplinit criteriile
de eligibilitate pentru implantarea inelelor intracorneene şi
tehnica crosslinking. Lotul 1 de pacienți a inclus 41 ochi
diagnosticaţi cu keratoconus şi operaţi cu implantare de inele
intracorneene, urmată de crosslinking, iar grupul 2 (30 ochi) a
inclus pacienți care au fost trataţi initial cu crosslinking, urmat
de implantare de inele intracorneene.
Criteriile de includere au fost:

pacienții între 15 -54 de ani










-

ambele sexe
diagnosticaţi cu keratoconus - stadiul I, II, III, III/IV
grosimea medie a corneei de cel puțin 400 μ
cornee transparentă
intoleranță la lentile de contact
Criteriile de excludere au fost:
pacienții cu grosime corneană medie sub 400 μ
striuri Vogt
keratită herpetică și/sau alte infecții oculare active
pacienții cu sindrom de ochi uscat sever sau aphakie
Examenul ocular a inclus:
determinarea acuităţii vizuale cu şi fară corecţie
refracție și keratometrie
examinarea biomicroscopică
măsurarea presiunii intraoculare
pahimetrie
topografie corneeană (Pentacam)
număratoarea de celule endoteliale

1
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Implantarea inelelor intracorneene (ICR) s-a efectuat
în anestezie topică şi a cuprins următorii timpi: marcarea
centrului corneei, incizie corneeană pe meridianul mai mai
refringent cu bisturiul de diamant cu o adâncime de 2/3 din
grosimea corneei, delaminare. Apoi urmează introducerea
inelelor intrastromal şi instilarea de antibiotice și steroizi.
Tehnica crosslinking (CXL) constă în:

anestezia locală cu Benoxi - 3-4 picaturi, 15-20min
înainte de CXL.

îndepărtarea epiteliului cornean pe un diametru de
9mm şi instilarea unei picături de benoxi.

instilarea de riboflavină 0,1% la fiecare min 3 timp de
30 minute înainte de iradiere

iradierea corneei dezepitelizate prin linker CMBX şi
instilarea de riboflavină 0,1% la fiecare 3 min timp de
30 de minute

instilarea de ofloxacina și indocolyr

utilizarea unor lentile de contact terapeutice pentru 3-4
zile după procedură.
Controlul s-a efectuat la 24, 48, 7 ore și pacienții au
urmat tratament local cu antibiotice, cu instilarea de steroizi şi
lacrimi artificiale pentru 2, 3 luni. Controlul ulterior s-a produs
la 1, 3, 6, 12 luni verificându-se acuitatea vizuală, datele
keratometrice, echivalentul sferic și cilindrul.

În al doilea lot diferența dintre ES a fost de 1,07 D. Valoarea P a
fost semnificativă statistic la 1 lună în ambele
grupuri.(P=0,00987) (Fig.3 şi Fig.4 )
Figura nr. 3. Grupul 1(ICR+CXL) –Echivalentul sferic

Figura nr. 4. Grupul 2(CXL+ICR) Echivalentul Sferic

REZULTATE
În ceea ce privește distribuția pe sexe, în grupurile
noastre, în primul lot majoritatea au fost bărbați , iar în al doilea
lot majoritatea au fost femei.
Cei mai mulți pacienţi din ambele loturi s-au încadrat
în intervalul de vârstă 21-40 ani în ambele grupuri.
Cel mai frecvent s-a întalnit keratoconusul în stadiul
II/III, în primul lot (Fig.1), I/II și III în al doilea lot.
Figura nr. 1. Grupul 1(ICR+CXL)- Stadiul keratoconusului
Diferența dintre cilindrul preoperator (Cyl) şi cel la 12
luni a fost de 1, 11 D, în primul lot(p=0,000179238). În al doilea
lot diferența dintre cei doi cilindrii a fost de 0,91 D. Valoarea P
a fost semnificativă statistic la 3 luni e în primul lot și la 6 luni
în al doilea lot (p=0,003654) (Fig.5 , Fig.6 )
Figura nr. 5. Grupul 1(ICR+CXL)- Cilindrul

Figura nr. 2. Grupul 2(CXL+ICR) –Stadiul keratoconusului

Diferența între echivalentul sferic (ES) preoperator și
cel la 12 luni a fost de 1,68 D, în primul lot(p=0,0000310878).

Figura nr. 6. Grupul 2(CXL+ICR) -Cilindrul
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mai semnificativa statistic în primul grup (Fig.9 Fig. 10., Fig.11
Fig.12).
Figura nr. 9. Grupul 1(ICR+CXL) Acuitatea vizuala fara
corectie

Diferența dintre keratometria preoperatorie (km) și cea
la 12 luni a fost 2,4 D, în primul lot(p=0,003). În al doilea lot
diferența dintre cei doi km a fost 1,2 D. (p=0,017) .Valoarea lui
P a fost statistic semnificativă la 6 luni la ambele loturi. (Fig.11,
Fig12).

Figura nr. 10. Grupul 2(CXL+ICR) Acuitatea vizuală fără
corecţie

Figura nr. 7. Grupul 1(ICR+CXL)-Keratometria

Figura nr. 11. Grupul 1(ICR+CXL) Acuitatea vizuală fără
corecţie

Figura nr. 8. Grupul 2(CXL+ICR) –Keratometria

Figura nr. 12. Grupul 2(CXL+ICR) Acuitatea vizuală fără
corecţie

În ceea ce privește acuitatea vizuală fără corecţie
(AVFC), valoarea lui P la 12 luni a fost semnificativă statistic în
primul lot (p= 0,00001264332) la fel ca în al doilea grup
(p=0,00569458 ). După cum se poate vedea, valoarea lui p este
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In primul grup acuitatea vizuală fără corecţie câștigată
a fost de 2 linii Snellen de UCVA (Fig.17), iar în al doilea grup
s-au câștigat între 0 și 1 linii Snellen (Fig. 13).

Figura nr. 17. Grupul 1(ICR+CXL) Acuitatea vizuală cu
corecţie

Figura nr. 13. Grupul 1(ICR+CXL) Avansarea în linii
Snellen în cazul AVFC

Figura nr. 14. Grupul 2(CXL+ICR) Avansarea în linii
Snellen în cazul AVFC

Figura nr. 18. Grupul 2(CXL+ICR) Acuitatea vizuală cu
corecţie

În ceea ce privește acuitatea vizuală cu corecţie
(AVCC), valoarea P la 12 luni a fost semnificativă statistic
(p=0,0000169758), la fel şi în cel de-al doilea grup
(p=0,000267655). După cum putem vedea, valoarea p este mai
semnificativă în primul grup (Fig.15 ,Fig. 16, Fig.17 si Fig.18 )
Figura nr. 15. Grupul 1 (ICR+CXL) Acuitatea vizuală cu
corecţie

În primul grup câștigul a fost de 4 linii Snellen de
AVCC (Fig.19), iar în al doilea grup pacienţii au câștigat între 2
și 4 linii Snellen de AVCC (Fig. 20).
Figura nr. 19. Grupul 1 (ICR+CXL) Avansarea în linii
Snellen în cazul AVCC
Figura nr. 16. Grupul 2 (CXL+ICR) Acuitatea vizuală cu
corecţie
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Figura nr. 20. Grupul 2(CXL+ICR) Avansarea în linii
Snellen în cazul AVCC
9.

10.

11.

12.

DISCUŢII
Brian Bexler Wacheler [1] spune că există o reducere
mai mare a valorilor cilindrului și K-urilor în grupul pacineţilor
ce au beneficiat de ambele procedee (implantare de inele
intracorneene şi crosslinking), comparativ cu grupul unde s-au
utilizat doar inelele intracorneene.
Efectul sporit fata de crosslinking este creat prin două
procedee: ambele proceduri provocă aplatizarea corneei și
canalul creat pentru Intacs [2,3,4] duce la concentraţia
riboflavinei în jurul segmentului Intacs.
Are loc o schimbare a colagenului corneean după
CXL, în general crescand rigiditatea biomecanică de 4,5 ori și
plasarea inelelor Ferrara poate modifica modelul și distribuția de
colagen modificat.(5,9,10) O noua formare de colagen a fost
observata
În jurul Intacs. Aceste fibre noi ar putea deveni de
asemenea mai groase în timp (6,7,8), care ar putea contribui la o
mai mare contractură şi "retragere" a conusului”.(11,12,13)
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ribosomes. Nucleic Acids Res., 9, 3287-3306.
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CONCLUZII
Secvența de implantare a inelelor intracorneene,
urmată de crosslinking s-a dovedit a fi mai eficientă în reducerea
valorilor K, echivalentului sferic și cilindrului, comparativ cu
crosslinking, urmat de implantare inelelor intracorneene.
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EXPERIENŢA PERSONALĂ CU LENTILELE DE CONTACT
KERASOFT 3 ÎN CORECŢIA KERATOCONUSULUI
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1,2
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Cuvinte
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Rezumat: Scopul lucrării: de a evalua indicaţiile, avantajele şi rezultatele funcţionale în ceea ce
priveşte corecţia keratoconusului cu lentile de contact Kerasoft 3. Material şi Metodă: am studiat 30 de
ochi de la 15 pacienţi diagnosticaţi cu keratoconus în stadii diferite (I, II sau III). Examenul ocular
înaintea utilizării lentilelor a constat în: acuitate vizuală cu şi fără corecţie, refracţie oculară,
keratometrie, topografie corneeană (Pentacam) şi pahimetrie. Alegerea lentilelor de contact s-a făcut în
funcţie de stadiul keratoconusului. După 30 de minute de la aplicarea lentilelor de contact am verificat
acuitatea vizuală, mobilitatea lentilelor, overrefraction şi comfortul pacientului. Rezultate: majoritatea
cazurilor tratate cu lentile de contact Kerasoft 3 aparţineau stadiilor II/III de keratoconus. Acestea au
fost utilizate în 10 cazuri la pacienţi diagnosticaţi cu keratoconus fără alte tratamente anterioare, la 10
cazuri după crosslinking, la 4 cazuri după implantarea de inele intracorneene şi la 6 cazuri după
crosslinking şi inele intracorneene. Acuitatea vizuală cu lentile de contact a fost mult mai bună
comparativ cu acuitatea vizuală aeriană (p<0,0351). A fost maximă în 16 cazuri, între 0,4-0,7 în 10
cazuri şi în 4 cazuri între 0,2-0,4. Concluzii: Kerasoft 3 reprezintă o modalitate de corecţie a acuităţii
vizuale la pacienţii diagnosticaţi cu keratoconus. Avantajele oferite de aceste lentile sunt: perioadă
scurtă de acomodare, comfort şi acuitate vizuală superioară comparativ cu cea aeriană.

Keywords:
keratoconus, Kerasoft

Abstract: to evaluate the indications, advantages and functional results of keratoconus correction with
contact lens Kerasoft 3. Material and method: we studied 30 eyes of 15 patients with keratoconus
different stage s(I, II or III). The ocular exam before fitting consists in: visual acuity with and without
correction, ocular refraction, keratometry, corneal topography (Pentacam) and pahimetry. The choice
of the contact lens depends on the stage of keratoconus. After 30 minutes with the contact lenses on the
eye we checked the visual acuity, mobility of the lens, overrefraction and the comfort of the patient.
Results: the majority of cases fitted with Kerasoft contact lenses were with keratoconus stage II/III. They
were used in 10 eyes with keratoconus without any further treatments, in 10 eyes after crosslinking, in 4
eyes after intracorneal rings and in 6 eyes after crosslinking and intracorneal rings. The visual acuity
with the contact lens was much better comparative with the visual acuity corrected by glasses
(p<0,0351). It was maximum in 16 eyes, between 0,4-0,7 in 10 eyes and in 4 eyes between 0,2-0,4.
Conclusion: Kerasoft 3 represents a modality to correct the visual acuity in keratoconus patients. The
advantages offered by this lens are: short time of fitting, comfort and superior visual outcomes
comparing with glasses correction.

SCOPUL LUCRĂRII
Scopul lucrării este de a evalua indicațiile, fitarea,
avantajele și rezultatele funcționale în corecţia keratoconusului
cu lentilele de contact Kerasoft 3.
MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU
Am luat în studiu un numar de 30 de ochi de la 18 pacienți
diagnosticați cu keratoconus în diferite stadii de evoluție.
Examenul ocular a constat în:
examinarea acuitătii vizuale (AV) cu și fără corecție;
examinarea refracției oculare si keratometria;
efectuarea topografiei corneene cu Pentacamul;
pahimetria oculară pentru determinarea grosimii
corneene.

Alegerea corectă a lentilelor de contact (LC) Kerasoft 3 s-a
efectuat în funcţie de keratometrie şi stadiul keratoconusului.
Astfel:
In keratoconusul incipient (7-7,4 mm), s-a folosit LC
de -2 D, cu raza de curbură de 8,6 si 14,5 mm diametru
In keratoconusul moderat (6,6-7 mm): s-a folosit LC
de -6 sau -4D cu raza de curbură de 8,4 şi diametru de 14,5 mm
In keratoconusul avansat (6,2-6,6 mm): s-a folosit LC
de -10 şi -8D, cu raza de curbură de 8,2, şi diametru de 14,5 mm
In keratoconusul foarte avansat (<6,2 mm): s-a folosit
LC de -14 şi -12D, cu raza de curbură de 8 mm, şi diametru de
14,5mm.
După 30 de minute, cu lentile de contact de pe ochi, sa efectuat reverificarea acuităţii vizulale (AV), mobilitatea
lentilelor şi s-a apreciat confortul. După 3 luni de purtare a
lentilelor de contact, din nou s-a reevaluat acuitatea vizuală,
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refracţia peste lentila de contact, mobilitatea şi confortul,
prescriind lentila de contact definitivă.
Parametrii evaluați au fost: distribuţia cazurilor în
funcţie de vârstă, sex, stadiul keratoconusului, tratamentele
asociate (crosslinking, inele Ferrara), acuitatea vizuală cu
corecţie cu lentile de contact comparativ cu corecție aeriană.
REZULTATE
1.In funcţie de vârsta pacientilor, am observat o predominanţă a
vârstei între 21-30 ani.(Fig.1).

4.

Pacientii au prezentat ca tratamente concordante cu
stadiul keratoconusului terapia crosslinking în 6
cazuri, implantarea de inele Ferarra într-un caz, iar în
4 cazuri s-au aplicat ambele proceduri. Restul de 16
globi oculari nu au suferit niciun fel de terapie.(Fig.
4).

Figura nr. 4. Tipurile de tratament aplicate pacienţilor

Figura nr. 1. Repartiţia cazurilor în funcţie de vârstă

5.

2.Am observat pe cazuistica noastră o predominanta a sexului
masculin (22 ochi) comparativ cu cel femin în (8 ochi).(Fig. 2).

Acuitatea vizuală a pacienţilor corectaţi cu LC
Kerasoft 3 a fost semnificativ statistic mai bună decât
cea corectată cu lentile aeriene.(p<0,0351). (Fig. 5).

Figura nr. 5. Acuitatea vizuală înainte şi după purtarea
lentilelor de contact

Figura nr. 2. Repartiţia cazurilor în funcţie de sex

3.In funcţie de stadializarea keratoconusului a predominat
stadiul II şi II/III (19 ochi) (Fig. 3).
Figura nr. 3. Repartiţia cazurilor în funcţie de stadiul
keratoconusului

Prezentăm în continuare cateva cazuri:
1.Cazul pacientului S.D., de sex masculin, având vârsta de 30
ani, psiholog, caucazian. Motivul pentru evaluarea
oftalmologică a fost scăderea la distanță a acuitatii vizuale (AV)
cu corectie aeriană. Istoricul pacientului: la 20 de ani i s-a
efectuat prima corecție (AO: -0,75 D), ulterior corecția
incluzând cilindru. Ultima corecție a fost: OD: -1,25 / -1,25 x
45°, OS: -1,75 / -1,50 x 125°. AV OD: 0,9 - 1,0 cc -2,75 / -1,75
x 45° AV OS: 0,6 - 0,7 cc . -2,75 / -2,00 X 130°. La
biomicroscopie s-a vizualizat AO: cornee clară, segmentul
anterior normal. La examinarea fundului de ochi s-a constatat
AO: normal. Presiunea intraoculară (PIO) masurată a fost OD:
18 mmHg, OS: 17 mmHg. Refracția cu cicloplegie a fost OD: 2,25/ -1,75 43 °, OS: -3 /-2 137 °, iar cea fără cicloplegie OD: 2,75 -2 ° 46, OS: -3,50 -2,50 131°. Valorile keratometrice au
fost: OD: 7,62 26 ° 7,09 116 °, OS: 7,33 147 ° 6,88
57°.Topografia corneeană a evidentiat keratoconus (Fig.6 si
Fig.7).
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- raza de curbura 8,6 mm, diametru 14,5 mm) cu care am obţinut
VOD=0,8, VOS=0.7 - 0.8 Motilitate, comfort foarte bun și
absenţa bulelor. După 3 luni de purtare cu LC silicon hidrogel sa constatat o AV la OS de 1, refracţia peste lentilele de contact
fiind OS: +0,75 -1,25 x 5°.

Figura nr. 6. Oculus Pentacam OD

Figura nr. 8. Oculus Pentacam OD

Figura nr. 7. Oculus Pentacam OS

Figura nr. 9. Oculus Pentacam OS
Diagnosticul pozitiv a fost AO Keratoconus incipient (
stadiul 1) Diagnosticul diferențial s-a efectuat cu astigmatismul
miopic congenital și alte ectazii ale corneei (prin topografie
corneeană).
Optiunile terapeutice au constat în ochelari (de care nu
a fost foarte mulțumit), lentile de contact silicon hidrogel
Kerasoft 3, crosslinking UV - riboflavina, inele intracorneene
Am folosit o pereche de lentile de silicon hidrogel (KERASOFT
3 de -2D - raza de curbura 8,6 mm, diametru 14,5 mm) cu care
am obtinut VOD: 0,8 si VOS: 0,7 - 0,8. Motilitate bună, confort
foarte bun și absenţa bulelor. După 3 luni de purtare, cu lentilele
de contact silicon hidrogel acuitatea vizuală la OD a fost 0,8 , iar
la OS 0,7 - 0,8. Refracţia peste lentila de contact a fost OD:
+0,25 -1 38° ,OS: 0,00 -1,50 138°, iar VOD= 1 cc LC si - 0,75 x
40°, VOS= 1 ccLC si - 1,50 x 140°. O dată ce refracția s-a
stabilit, comanda finală a fost: OD: -2,00 -0,75 40° /8,60 / 14,50
OS: -2,00 -1,50 140°/8,60 / 14,50 .
2. Cazul 2 este pacientul L.I., de sex masculin, 37 ani, șofer,
caucazian. Motivul pentru evaluarea oftalmologică a fost
scăderea AV la distanță cu corectia aeriană. Din antecedentele
personale patologice reţinem, terapia crosslinking în iulie 2008,
şi implantarea de inele intracorneene (aprilie 2009). Istoricul
bolii ne arată ca la 25 de ani, i s-a facut prima corecție optica
(necunoscuta). Mai târziu corecţia a inclus cilindru. Ultima
corecție a fost: OD: -0,50 sf, OS: -3,00 / -2,50 x 170°. Acuitatea
vizuală la OD a fost 1,0 c.c. -0,50 sf, iar la OS: 0,6 c.c. -2,00 / 2,50 X 170°. Examinarea biomicroscopica AO a decelat o
cornee clară, segmentul anterior normal. Examinarea fundului
de ochi la AO a fost normala , PIO fiind la OD: 18 mmHg, iar
la OS: 17 mmHg. Refracția cu cicloplegie a fost OD: -0,75 -0,75
147°, OS: -2,50 -3,25 75°, iar cea fără cicloplegie OD: -0,75 0,75 147°, OS: -3,00 -3,75 75°. Keratometria a înregistrat
valorile în cazul OD: 7,42 141 °7,33 51°, iar în cazul OS: 6,71
167°7,08 77°. Topografia corneeană releva keratoconus stadiul
I/II OD, II/III OS.(Fig. 8 şi Fig.9).
Diagnosticul pozitiv a fost OD: Keratoconus incipient
(stadiul1), OS: Keratoconus stadiul 2. Diagnosticul diferențial sa făcut cu astigmatismul miopic congenital (topografie
corneeană) și alte ectazii corneene. Opțiunile terapeutice includ
ochelarii (nu este foarte mulțumit), lentile de contact silicon
hidrogel, crosslinking UV - riboflavină, inele intracorneene. Am
folosit o pereche de lentile de silicon hidrogel Kerasoft 3 (de-2D

O dată ce refracția s-a stabilit, comanda finală a fost:
OD: -2,00 -0,75 40°8,60 / 14,50 OS: -2,00 -1,50 140°, 8,60 /
14,50, AV OD: 1, AV OS: 1.
3.Cazul 3 este pacientul G.A. bărbat, 21 ani, student, caucazian.
Motivul pentru evaluarea oftalmologică este scăderea AV la
distanță cu ochelari. La 16 de ani a avut prima corecție
(necunoscută). Mai târziu, corecția a inclus cilindru. Ultima
corecție optică a fost: OD: -3,00/-2,50 x 50°, OS:. -6,00 / -3,00
X 150°, AV la OD fiind 0,5 c.c.-3, 00 / -2,50 x 50°, iar AV la
OS 0,3 c.c. -6, 00/-3,00 x 150 °. Examinare biomicroscopică a
constatat o cornee clară, segmentul anterior normal.
Examinarea fundului de ochi a fost în relaţii normale. PIO OD:
18 mmHg, OS: 17 mmHg. Refracția cu cicloplegie a fost OD: 3,50 -2,75 x 47°, OS: -6,00 -3,00 x 150°, iar cea fără cicloplegie
OD: -3,75 -3,00 x 47°, OS: -6,25 -3,00 x 150°, keratometria
fiind următoarea: OD: 7,09 40° 6,67 130°, OS: 6,85 155° 6,40
65°. Topografia corneeană relevă keratoconus stadiul II AO
(Fig. 10 şi Fig. 11).
Figura nr. 10. Oculus Pentacam OD
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Figura nr. 11. Oculus Pentacam OS

Diagnosticul pozitiv a fost AO: Keratoconus stadiul 2.
Diagnosticul diferențial s-a facut cu astigmatismul miopic
congenital (topografie corneeană) și alte ectazii corneene.
Opțiunile terapeutice includ ochelarii (nu este foarte mulțumit),
lentile de contact silicon hidrogel, crosslinking UV - riboflavina,
inele intracorneene. Am folosit o pereche de lentile cu silicon
hidrogel (KERASOFT 3 lentile-2D 8,6 mm 14,5 mm) şi s-a
constatat o AV la OD de 0,8,iar la OS de 0.7- 0.8. Lentila a avut
o bună motilitate, confort foarte bun și absenta bulelor.
DISCUŢII
Lentilele de contact Kerasoft 3 au indicaţii în corecţia
Keratoconusului stadiu I, II, III [1,2,3], în cazul intoleranței LC
dure (4,5,6), după tehnica crosslinking(16,17) și inele Ferrara
(12,13,14,15). Caracteristicile Keralens constau în compoziţia
acestora, şi anume materialul silicon hidrogel, conținutul de apă
de 74%, DK 60 x 10 -11. Acestea au spectru larg de dioptrii şi
pot fi purtate 3 luni de zile. Avantajele acestora sunt
urmatoarele: acomodarea rapidă, confortul excelent, toleranţa
foarte bună şi o bună motilitate.(7,8,9,10,11)

1.

2.

CONCLUZII
Lentilele de contact silicon hidrogel Kerasoft 3 oferă multe
dintre beneficiile lentilelor rigide, comfort excelent,
acuitate vizuală foarte bună şi permeabilitate mare de
oxigen.
Aceste lentile de contact noi reprezintă o soluție bună în
ceea ce privește stresul mecanic al corneei, un factor major
care contribuie la apariţia keratoconusului. Lentilele de
contact silicon hidrogel Kerasoft 3 reprezintă o oportunitate
foarte importantă pentru oftalmologi în depaşirea
dificultăţilor în acomodarea lentilelor în keratoconus.
BIBLIOGRAFIE
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UTILIZAREA LENTILELOR DE CONTACT MOI TORICE
PUREVISION ÎN CORECŢIA ASTIGMATISMULUI
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Cuvinte
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Rezumat: Scopul lucrării: de a evalua eficacitatea, comfortul şi acuitatea vizuală după corecţia
astigmatismului cu lentile de contact moi, torice PureVision. Material şi Metodă: am luat în studiu un
număr de 30 pacienţi cu astigmatism (miopic şi hipermetropic) de diferite grade, care au fost trataţi cu
lentile de contact torice PureVision. Am analizat acuitatea vizuală, mobilitatea şi comfortul lentilelor de
contact după acomodare. Rezultate:în 45% din cazuri am prescris lentilele de contact pentru
astigmatismul cuprins între 0,75-1 D, în 30% pentru astigmatismul cuprins între 1-1,5 D, 14% în
astigmatismul între 1,5-2 D şi în 11% pentru astigmatismul peste 2 D. Am obţinut acuitate vizuală
maximă în astigmatismul mic şi acuitate vizuală de 0,8-0,9 în astigmatismul mare. În toate cazurile
pacienţii au descris un foarte bun comfort. Concluzii: lentilele de contact moi torice PureVision
reprezintă o soluţie întemeiată în corecţia diferitelor tipuri şi grade ale astigmatismului.

Keywords:
astigmatism,
PureVision

Abstract: Purpose: to evaluate the efficacy, comfort and visual outcomes in astigmatism correction with
PureVision soft contact toric lenses. Material and method: we studied a number of 30 patients with
astigmatism(myopic and hyperopic) of different degrees who were fitted with PureVision soft contact
toric lenses. We checked the visual acuity, mobility and comfort of the contact lenses after fitting.
Results: in 45% of cases we prescribed the contact lenses for astigmatism between 0,75-1 D, in 30% for
astigmatism between 1-1,5 D, 14% in astigmatism between 1,5-2 D, and in 11% for astigmatism above 2
D. We obtained maximum visual acuity in low astigmatism and a 0,8-0,9 visual acuity in higher
astigmatism. In all cases the patients declared very good comfort and healthy eyes. Conclusions:
PureVision soft contact toric lenses represents a suitable solution in correction of different types and
degrees of astigmatism.

INTRODUCERE
Lentilele de contact PureVision Toric pentru
Astigmatism oferă o acuitate vizuală clară, stabilă – clipire după
clipire. Procesul AerGel, permite nivelurilor naturale de oxigen
să ajungă la nivelul globului ocular. Lentila este confecţionată
din silicon hidrogel A folosit în lentile PureVision sferice și
utilizează procesul de AerGel patentat.. Ele pot fi purtate zilnic
până la 30 de zile continuu
SCOPUL LUCRĂRII
Scopul lucrării este de a evalua eficacitatea, comfortul
și acuitatea vizuală în corecţia astigmatismului cu lentile de
contact moi Pure Vision Toric.
MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU
Grupul de studiu a constat din 32 de ochi, de la 21 de
pacienti cu diferite tipuri și grade de astigmatism. Adaptarea
lentilelor de contact include urmatoarele etape: evaluarea
acuității vizuale cu și fără corecție, refracție oculară și
keratometrie. S-a efectuat
examinarea biomicroscopică a
segmentului anterior al ochiului, examinarea fundului de ochi,
evaluarea filmului lacrimal, mobilitatea, rotația lentilelor de
contact, comfortul şi acuitatea vizuală după punerea acestora.
Toți pacienții au fost fitati cu lentile PureVision Toric. Pacienții

au fost instruiți pentru a pune și scoate lentilele de contact.
Controlul s-a efectuat la o săptămână și 6 săptămâni după fitare,
în ceea ce privește AV, motilitatea, stabilitate și comfortul.
REZULTATE
Pacienţii au vârste între 10-40 ani, cu un maxim între 10-20 de
ani (fig.1).
Figura nr.1. Distribuţia pe vârstă

Lotul de pacienţi a cuprins predominant femei(fig. 2).
Figura nr. 2. Distribuţia pacienţilor după sex
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Figura nr. 6. Comfortul PureVision

Pacienţii au prezentat toate tipurile de astigmatism,
predominând astigmatismul compus miopic (14 ochi)(fig.3).
Figura nr. 3. Tipurile de astigmatism
Acuitatea vizuală corectată cu lentile de contact a fost
superioară celei corectate cu ochelari (p<0,047)(fig.7).
Figura nr. 7. Acuitatea vizuală cu corecţie

În ceea ce priveste gradul astigmatismului, a
predominat astigmatismul de 0,75-1 D (15ochi), urmat de cel de
1-2D (Fig.4).
Figura nr.4. Gradul astigmatismului

DISCUŢII
Pe lotul nostru de studiu a predominat corecţia cu LC
a astigmatismului miopic, iar gradul astigmatismului cel mai
frecvent adaptată fost 0,75-1 D. Reindel şi colab (1) adaptează
mai frecvent lentilele torice pentru astigmatism de 1,25D.
Acuitatea vizuală cu corecţia lentilelor de contact a
fost superioară semnificativ statistic celei cu corecţie aeriană.
AV este de minim afectată în condiții non-standard.(2)

Majoritatea pacienţilor au prezentat astigmatism cu
axe oblice (72%) (fig.5)
Figura nr. 5. Tipurile de astigmatism

CONCLUZII
Lentilele de contact moi Pure Vision Toric reprezintă
o soluție potrivită în corectarea diferitelor tipuri și grade de
astigmatism şi oferă un confort bun și rezultate vizuale foarte
bune.

1.

2.

3.
4.
5.
Pacientii adaptaţi cu lentile de contact PureVision au
prezentat comfort în 94% cazuri (fig.6).

6.
7.
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TRATAMENTUL CU CELULE STEM
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Rezumat: Se vor prezenta modalităţile de protecţie a suprafeţei oculare prin transplant de celule stem.
Se va pune accent pe modalităţile de recoltare, timpii operatori, cât şi pe modalităţile evolutive.

Keywords: Stem cells,
transplantation, ocular
surface.

Abstract: Presenting ways to protect the ocular surface by stem cells transplantation. Focusing on stem
cells harvest, operatory procedures, evolution

În organismul adult, multe ţesuturi se multiplică rapid
şi au un turnover continuu.
Aceste ţesuturi care includ epiteliul simplu stratificat
trebuie să se repopuleze şi în acelaşi timp să menţină integritea
ţesuturilor.
Celulele stem la fel ca alte celule au capacitate mare
de autoreânnoire la maturitate.
Celulele stem sunt într-o proporţie estimată de 0.5%
până la 10% din populaţia celulelor.(1)
Corneea face parte din suprafaţa oculară .
Structura corneei
Corneea conţine urmatoarele straturi:
1. epiteliu–reprezintă 10% din grosimea corneeană şi este
format din celule bazale, celule wing şi celule
scuamoase.(2,3) Rolul acestora este de a absorbi nutrienţii
şi oxigenul, oferind în acelaşi timp şi protecţie oculară;
2. startul Bowman–reprezintă o zona acelulară din partea
anterioră a stromei şi este localizat sub membrana bazală;
3. stroma- reprezintă 90% din grosimea corneană, este
avasculară, conţine glicosaminoglicani şi proteoglicani,
apă, colagen cu keratocite sau fibroblaste;
4. membrana Descemet- este membrana bazală a endoteliului
şi rolul acesteia constă în extracţia apei ce e în exces în
stroma şi menţine transparenţa corneană;
5. endoteliu.(Fig.1).
Epitleliul este supus la un proces constant de reânnoire şi
regenerare a celulelor. Celulele epiteliale care sunt situate la
suprafaţă corneeană sunt descuamate continuu şi ţesutul este
înlocuit prin proliferarea celulară(4,5)
Numai celulele care sunt în contact cu membrana bazală
au posibilitatea de diviziune a celulelor prin procesul de mitoză.
Celulele care sunt deplasate la nivelul stratului suprabazal devin
postmitotice şi pierd capacitatea de diviziune celulară.(4,5,6)
Proliferarea celulelor bazale este controversată, existând
doua teorii patogenetice. Prima teorie susţine că originea
proliferării celulelor epiteliale corneene derivă din conjunctivăa
adiacentă prin transdiferenţiere conjunctivală.(4,5,6)

Cea de-a doua susţine că originea proliferării epiteliului
corneean depinde de celule stem corneene din epiteliu bazal
limbic.(4,5,6)
Figura nr. 1. Structura corneei

Localizarea celulelor stem corneene la nivelul
limbului.
Davanger şi Evensen în 1971[7] afirmă că celulele
pigmentare de la nivelul limbului migrează centripet spre centrul
corneei astfel încât celulele stem sunt localizate în stratul
celulelor bazale al limbului. Schemer si colab.(14) sustin că
epiteliul corneean provine din limb şi că epiteliul bazal de la
nivelul limbului conţine celule stem din epiteliul corneean.
Catsarelis et all (7) consideră că numai celulele bazale
de la nivelul limbului reţin thymidina pentru o perioadă lungă de
timp. Ebato, Lindberg (8,9) afirmă că celulele bazale de la
nivelul limbului au un potenţial mai mare de proliferare în
cultura decât epiteliu corneean central. Chen (10) susţine că
îndepărtarea chirurgicală a regiunii limbice determină
vindecarea cu epiteliu noncorneean. Kenyon(11) spune că
transplantul limbic determină regenerarea de epiteliul care
seamănă cu epitheliul cornean.
Catsarelis si Zietske (12) susţin că celulele bazale
limbice răspund la traumatismul corneean central prin diviziune
celulară.
Perpetuarea celulelor stem
Puţine lucruri sunt cunoscute despre mecanismul care
ajută la menţinerea şi perpetuarea celulelor stem limbice.
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Se consideră că există anumite proprietăţi intrinseci şi
extrinseci:
a. Proprietăţi extrinseci: sunt caracteristice mediului din jurul
celulelor stem. Menţinerea ‘stemness’ prin proprietăţi
extrinseci este explicată de modelul propus de Scofieldn
(1985), care susţine că celulele stem există într-o ‘nisa’
optimă care promovează menţinerea celulelor stem într-o
condiţie nediferenţiată.
După un model alternativ, în urma divizării celule stem,
celulele fiice pot reintra fie în celula nişă de celule stem sau întro nișă mai mică, care permite celulelor să rămână nediferențiate
și să păstreze caracteristicile celulelor stem, cum ar fi divizarea.
Aceste celule pot intra în căile de diferențiere sau să rămână
într-o stare nediferențiată stem-like. Celulele care pleacă din
‘nisa’ au capacitatea de a se diviza.(Fig. 2).
Figura nr. 2. Celula nişă

După diviziune, numai o celulă (sora) poate reintră în
‘nişa’. Restul se diferenţiază şi devin celule amplificate
tranzitorii (TA).(Fig.3).
Figura nr. 3. Celula TA

Conţine limbul o ‘nişa’ de celule stem?
Dacă limbul conţine celule stem nişă, atunci
structurile sunt diferite de corneea centrală
Zona limbică prezintă: vase de sânge, asigură nutriţia de la
nivelul limbului, interacţionează cu citokinele din sânge(15),
proximitatea vaselor de sânge-caracteristică celulelor stem,
structura membranei bazale- stroma se extinde în sus, fibrile
care ancorează sunt prezente aici şi se extind din membrana
bazală şi intersecţionează cu alte fibrile care ancorează şi
formează o nişă care promovează aderenţa (16) de celulele
bazale limbice, protejează de traumatismul extern, membrana
limbică bazală este formată din colagen tip IV(16), membrana
bazală limbică poate exprima K3 (marker de diferenţiere) şi
formarea AE-27 la un nivel mai înalt.
b. Proprietăţi intrinseci

Celulele limbice proliferează rapid în cultură.(16). Factorii
de creștere și ionii de calciu afectează tipuri de celule
diferite.(16) Epiteliul limbic este mult mai rezistent la
promotorii tumorali.(16) Transplantul de celule epiteliale
limbice a dus la o creștere a unui epiteliul limbus-like.(16)
Celulele limbice conțin niveluri ridicate de diferite proteine ca
enzime metabolice (RON enolase), cytocrome-oxidaze, Na / KATP-aza, anhidraza carbonică.(16) Celulele limbice pot fi mai
degrabă filamente intermediare metabolice, cum ar fi
vimtaentina, Keratina 19.(16) Ele pot fi responsabile pentru
ancorarea celulelor stem într-un anumit mediu.
Importanța celulelor stem corneene pentru regenerarea
epiteliului cornean
Locul de amplasare a celulelor stem ale epiteliului bazal
limbic, adică regenerarea epiteliului cornean este dependentă de
integritatea limbului.
Argumente pro sunt: Fenotipul inițial corneean nu poate fi
menținut în lipsa de celule stem din limb. Fenotipul inițial al
epiteliului corneean poate fi reconstituit prin transplant
chirurgical de celule stem limbice.
A. Vindecarea plăgii corneene în lipsa de celule stem corneene
Investigând o serie de experimente, Tseng si col (5,6) rezumă
că, în prezența de celule stem corneene în cadrul unui epiteliu
limbic integru, regenerează epiteliul cornean, în ciuda
repetatelor răni mici centrale, chiar dacă epiteliului cornean este
eliminat total. În absența parțială a celulelor stem corneene
limbice (deficit de limb) și menţinerea celulelor tranzitorii de
amplificare, se poate menține şi regenera epiteliul cornean în
condiții fiziologice. Chen şi colab.(6) spun că eliminarea
celulelor TA în ochiii cu deficit parțial de ţesut limbic dezvoltă
întârzierea vindecării injuriilor şi favorizează vascularizaţia,
expresie a unui fenotip conjunctival. Celulele TA sunt
importante pentru menţinerea și regenerarea epiteliului cornean,
chiar și în absența celulelor stem. Celulele stem rămase nu ar
putea regenera celulele suficiente pentru a reconstitui celulele
TA ale epiteliului cornean.
B. Transplantul de celule stem corneene
Kenyon și Tseng (4,5,6) spun că fenotipul inițial
corneean ar putea fi reconstituit de transplant de celule stem
sănătoase ale corneei, bazat pe conceptul că o pierdere simultană
a corneei şi a celulelor TA determină modificarea fenotipului
corneei.
Tsai și colab (4,5,6) au citat că s-a efectuat o
îndepărtare simultană a epiteliului cornean şi limbic, ceea ce
duce la conjunctivalizarea și neovascularizație. Transplantul
limbic duce la îndepărtarea celor doua fenomene.
Conversia celulelor stem în celule T A este susținută
de factori serici şi anume de acidul retinoic. Amplificarea de
celule TA este promovată de către factorul de crestere
epidermic (FEG), acidul şi baza factorului de creştere
fibroblastic 1 a b(FGF), factorului de creștere nervoasă (MGF)
şi Ca.
Amplificarea de celule TA este inhibată de acidul
retinoic și transformarea beta a factorului de crestere (TGF3).
Tulburările de suprafață oculară multifactorială sunt cauzate de
absenţa de celule stem corneene
Celulele stem corneene sunt situate numai la nivelul
epiteliul limbal bazal.
Argumente în această favoare sunt reprezentate de:
Investigarea de diferențiere celulară, epiteliul bazal limbic uman
are lipsa de expresie de diferenţiere a keratinei (K3). Fenotipul
corneei după pierderea simultană a epiteliului cornean și limbic
poate fi reconstituit de transplant de celule stem limbice.(4,5,6)
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Neoplasmul epiteliului cornean întotdeauna provine de la
epiteliul limbic.(4,5,6)
Etiologia insuficienței epiteliului limbic
Primară: caracterizată prin lipsa unor factori externi, ca leziuni,
daune mecanice, droguri farmaceutice. Aniridia se
caracterizează prin epiteliul neregulat, vascularizarea corneei;
examenul
citologic
relevă
creşterea
de
epiteliu
conjunctival.(4,5,6) Erithrokeratodermia congenitală descrisă de
Burns (4,5,6) se caracterizează prin epiteliu neregulat şi clar
traversat de către vasele de sânge.
Secundară: arsuri chimice şi termice, deteriorarea
epiteliului limbic şi ischemie a vaselor limbice cu creşterea
permeabilitatii, influx de leucocite la nivelul epiteliului și
stromei, cu modificarea regulamentului de proliferare și
diferențiere celulară (4,5,6) și invazia epiteliului conjunctival.
Purtători de lentile de contact (disfuncție epitelială legată de LC
(CLRD) (5): vascularizarea corneei, anomalii epiteliale +
nereguli.
Chirurgie limbică: excizia limbului pentru tumori,
excizia pterigionului, crioterapie pentru corpul cilliar, Sd.
Steven-Johnson.
Caracteristici clinice:
Simptomatologia care poate să apară: scăderea vederii,
fotofobie, lăcrimare, blefarospasm, episoade recurente de
durere, inflamația cronică.
Semne (examinarea biomicroscopica): un reflex lenes
și epiteliu neregulat, straturile profunde ale epiteliului și stromei
anterioare conţin vase de sânge şi zona de opacifiere, creşterea
internă de panus fibrovascular şi calcificare (în absența severă a
celulelor stem epiteliale corneene) .
Tratamentulul deficitului de celule stem
Tipurile de celule stem folosite pentru tratamente:
celulele stem alogene, de la un donator genetic diferit în cadrul
aceleiași specii (4), celule stem mezenchimale- autoloage
(recoltate de la pacient înainte de utilizare în tratamente diverse)
(14), celulele stem xenogenice (derivate din specii diferite și
utilizate în scopul cercetării) (12)
Date istorice despre transplantul de celule stem
2003 – a fost efectuat cu succes transplantul de celule
stem corneene pentru a restabili acuitatea vizuală; s-au folosit
coli de celule retiniene de la fetuşi avortaţi.(12)
2005 - Regina Victoria Spitalul Sussex Anglia (dr.
Daye) – redarea acuităţii vizuale cu această tehnică, la 44 ochi
[11]; le-au folosit celule stem adulte de la pacient, o rudă sau
chiar un cadavru.
2009 - Universitatea din Pittsburg Medical Center:
celule stem colectate de la corneea umană pot restabili
transparenţa fără a provoca o reacţie de respingere (14)
Ianuarie 2012:- Dr. Stephen Swartz de la UCLA Stem
Eye Institute: Două femei care au fost considerate oarbe din
degenerescenţa maculară. S-au înregistrat îmbunătățiri ale
vederii după injectarea de celule retiniene stem embrionare
umane.(10)
Scopul a fost de a reconstrui suprafața oculară în urma
tulburărilor provocate de insuficienţa limbică. Se bazează pe
modelul de celule stem Kenyon și Tseng, care au modificat în
continuare tehnica de transplant conjunctival pentru a include
epiteliul limbic. Astfel procedura chirurgicală de transplant
limbic constă în transfer de epiteliu limbic care conţine celule
stem corneene in vivo.
Etapele chirurgiei:
a. transplant Autolog cu îndepărtarea țesutului fibrovascular
şi a epiteliului alterat până la nivelul sclerei, cu pregătirea
de grefa limbică de la donator (keratectomie superficială),

în periferia corneei. Graftul constă în 2 dungi de tesut
fiecare masoară aproximativ 4 ore (pentru autograft). In
allografts-o grefa de inel care conține 360° de tesut limbic
poate fi preparată din ochi donator. Este necesar să se
includă o porțiune suficientă de stromă limbică în grefă.
Din acest inel de celule limbice sunt generate celule TA
care migrează pe suprafața corneei dezepitelizată a gazdei.
După transplantul de gazdă, corneea va fi permanent
acoperită de epiteliul de la donator.
Figura nr. 5. Transplant autolog

Figura nr. 4.Schema transplantului autolog

transplant autolog care nu se aplică în cazurile bilaterale de
deficienţă limbică. Astfel se pretează transplantul
heterolog, ce determină creşterea şanselor de rejet,
deoarece țesutul limbic este alcătuit dintr-un pat foarte
vascular. Se recomandă utilizarea ulterioară a ciclosporinei
A (local) x steroizi general [130 Tsai-W ] o perioadă lungă
de timp.
Figura nr. 6. Aspect posttransplant de celule stem
b.
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CONCLUZII
Deşi multi anticorpi s-au dezvoltat, nici celulele stem, nici
celulele TA, nici cele postmitotice nu pot fi diferențiate în
prezent.
Se ştie puţin despre regulamentul autoreânnoirii de celule
stem și rezistența lor la agenții inductori de diferențiere.
Un număr tot mai mare de citokine sunt în prezent studiate
și investigarea diferitelor tipuri de celule ar putea permite
în cele din urmă identificarea unei nișe de mediu care
guvernează reglarea de celule stem
Identificarea factorilor care împiedică diferențierea
celulelor stem și permite amplificarea lor este importantă
pentru un tratament conservator de tulburări oculare de
suprafață, din cauza pierderii de celule stem sau disfuncției
acestora. Toți acești factori pot promova diferențierea
celulelor stem sau de celule TA și de aceea nu pot fi
utilizaţi pentru tratamentul de insuficienţă limbică.
Insuficienţa unilateral limbică poate fi cu succes reabilitată
de autogrefe limbice.
Să sperăm că îmbunătățirea cunoștințelor noastre de bază
referitoare la perpetuarea de celule stem ar putea permite în
cele din urmă să ne creştem celule stem unice în cultură și
să le folosim pentru reconstituirea suprafeței oculare.
[4,5,6]
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Rezumat: Scopul: de a compara topografia corneeană efectuată înainte de crosslinking şi implantarea
de inele intracorneene, cu cea efectuată la un an după tratament, respectiv rezultatele keratometrice, ale
astigmatismului, grosimea corneenă, elevaţia corneei anterioare şi posterioare. Material şi Metodă: S-a
luat în studiu un lot de 30 de ochi diagnosticaţi cu keratoconus în diferite stadii de evoluţie, care au
beneficiat de tehnică crosslinking şi implantarea de inele intracorneene (la aproximativ 4-6 luni de la
efectuarea crosslinkingului). Rezultate: S-au evidenţiat scăderi ale valorilor keratometrice, ale
astigmatismului, menţinerea grosimii corneene, aplatizarea elevaţiei corneene anterioare şi posterioare.
Concluzii: Tehnicile combinate crosslinking şi implantarea de inele intracorneene s-au dovedit a
îmbunătăţi topografia corneeană din punct de vedere al k-urilor, astigmatismului, grosimii corneene şi
al ectaziei corneene cu ameliorare consecuitvă a reliefului feţei anterioar a corneei .

Keywords:
keratoconus,
crosslinking,
intracorneal rings,
corneal topography

Abstract: Purpose: To compare corneal topography performed before crosslinking and implantation of
intracorneal rings, with the one made after one year of treatment, including keratometric
results,astigmatism, corneal thickness, corneal front and back elevation Material and Methods: We
studied a group of 30 eyes diagnosed with keratoconus in different stages of evolution, which underwent
crosslinking and implatation of intracorneal rings (about 4-6 month after Crosslinking). Results: They
showed decreased in keratometric values, astigmatism, maintenance of corneal thickness, flattening
corneal front and back elevation. Conclusions: combined procedures, crosslinking and implantation of
intracorneal rings, showed improvements in corneal topography in terms of k values, astigmatism,
corneal thickness and flattening of corneal front and back elevation

SCOPUL LUCRĂRII
Scopul lucrării este de a compara topografia corneană
efectuată înainte de crosslinking și implantarea de inele
intracorneene, cu cea făcută după un an de tratament, inclusiv
rezultatele keratometrice, astigmatismul, grosimea corneei,
elevaţia anterioară şi posterioară.
MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU
Grupul de studiu a inclus 30 de ochi, diagnosticati cu
keratoconus în stadii diferite, trataţi atât cu crosslinking, cât și
cu implantare de inele intracorneene la 4-6 luni după
crosslinking.
Criteriile de includere au fost pacienții între 19 - 42
ani, aparţinând ambelor sexe, diagnosticati cu keratoconus,
stadiul I, II, III, cu grosimea corneei mai mare de 400μm și
cornee transparentă.
Criteriile de excludere au fost grosimea corneei sub
400μm, striuri Vogt, keratită herpetică sau alte infecții active,
oculare, sindromul de ochi uscat, afachie.
Examenul oftalmologic a inclus examenul acuităţii
vizuale cu şi fără corecţie, refracția oculară și keratometrie,

biomicroscopie, măsurarea presiunii intraoculare, pahimetrie,
topografia corneană efectuata cu Pentacam, numărare de celule
endoteliale corneene.
Tehnica crosslinkingului (CXL) cuprinde anestezia
locală cu 3-4 picături Benoxi-15-20min, înainte de CXL;
îndepărtarea epiteliului cornean pe o zona optică de 9mm şi
instilare unei picături de benoxi; instilarea de riboflavina 0,1%
la fiecare 3 min timp de 30min înainte de iradiere; iradierea
corneei dezepitelizate central prin linker CMBX şi instilarea de
riboflavina 0,1% la fiecare 3min - 30min; instilarea antibiotic şi
de steroizi; punerea unei lentile de contact terapeutice pentru 3-4
zile la sfârşitul procedurii.

Tehnica de implantare a inelelor intracorneene (ICR)
constă în anestezie topică, marcarea centrului corneei, incizia pe
meridianul mai refringent, delaminare cu delaminatorul pentru
crearea şanturilor, implantare inelelor în şanturile create și
instilarea de antibiotice și steroizi.
Controlul postoperator s-a produs la 24, 48, 72 ore,
iar pacientii au urmat tratament local cu antibiotice, instilarea de
steroizi si lacrimi artificiale pentru 2,3 luni. Controlul s-a
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efectuat la 1, 3, 6, 12 luni în ceea ce privește acuitatea vizuală,
datele keratometrice, echivalentul sferic și cilindrul.
Prelucrarea statistică a datelor s-a efectuat cu testul T
Student. Parametrii luaţi în studiu au fost: repartiţia cazurilor pe
grupe de vârste şi sex; repartiţia cazurilor în funcţie de stadiul
keratoconusului; valorile keratometrice; valorile echivalentului
sferic; valorile cilindrului; pahimetria corneeană; aspectele
topografiei corneene după realizarea procedurilor; rezultate
fruncţionale.
REZULATAE
Cazurile luate în studiu au avut vârste cuprinse între
17-46 ani, majoritatea pacienţilor fiind între 21-40 ani (70%)
(fig. 1)

Diferenţa între valorile cilindrului preoperator şi
postoperator la12 luni a fost de 0,91 D, iar p-ul este semnificativ
statistic la 12 luni (p<0,003654) (fig.5).

Figura nr. 1. Distribuţia pe vârste

Figura nr. 5. Valorile cilindrului

Pe cazurile studiate, pacienţii au fost de ambele sexe (fig.2)

In ceea ce priveşte echivalentul sferic(ES), diferenţa
între valorile preoperatorii şi postoperatorii la 12 luni este de
1,07D, valoare semnificative statistic ( p<0,00987) (fig.6)

Figura nr. 2. Distribuţia pe sexe

Figura nr. 6. Valorile ES

In funcţie de stadializarea keratoconusului,
pacienţilor au fost în stadiile I/II, III (fig.3).

majoritatea

Figura nr. 3. Stadiul Keratoconusului
Grosimea corneeană
semnificativ statistic (fig.7).

nu

a

suferit

modificari

Figura nr. 7. Grosimea corneeana

In privinţa valorilor keratometrice, diferenţa între
valorile preoperatorii ale K-urilor şi postoperatorii la 12 luni a
fost de 1,2 D. Rezultatele de prelucrare statistică sunt
semnificativ statistice la 12 luni (p<0,017), comparativ cu cele
de la 1 lună (p<0,534), 3luni (p<0,428), 6 luni (p<0,048)(fig.4).
Figura nr.. 4:- Valorile K

In privinţa elevaţiei anterioare decelata pe topografie,
se constată o reducere a ei la 12 luni postoperator comparativ cu
valorile preoperatorii(p<0,05)(fig.8).
Figura nr. 8. Elevaţia anterioară
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Elevaţia posterioară s-a menţinut, P fiind 0.083074664
(P>0,05)(fig. 9).
Figura nr. 9. Elevaţia posterioară

In cazul acuităţii vizuale fără corecţie s-au recuperat
între 1 şi 5 linii Snellen în 21 cazuri, iar în 9 cazuri vederea a
rămas staţionară (fig.10).
Figura nr. 10. Recuperarea AVFC

Vorbind de acuitatea vizuală cu corecţie optimă, în 30
de cazuri s-a îmbunătăţit cu 2 chiar 6 linii Snellen(fig.11).
Figura nr. 11. Recuperarea AVCC

Keratoconusului (3), împiedică sau întârzie nevoia de transplant
de corneean.(4)
Principiul inelelor intracorneene este acela că produce
un efect prismatic (direcționează lumina reflectată departe de
căile vizuale datorită secțiunii transversale triunghiulare).(5)
Intacs sau inelelor intracorneene modifică lungimea arcului de
curba din fața corneei, printr-o acţiune mecanică (aplatizare
corneeană de la periferie spre centru (6) și o acțiune
refractivă.(6,7)
Literatura de specialitate (15) arată că această
procedura reduce valorile keratometrice la fel ca în studiul
nostru, la 12 luni postoperator.
Scopul inelelor intracorneene este acela de aplatizare,
recentrare și acuitate vizuală îmbunătăţită, de a converti
pacienții cu intoleranță la lentile de contact în pacienti ce
tolereaza lentilele de contact (8), de a preveni nevoia de
transplant de cornee.(9)
Avantajele ICR sunt acelea ca reprezintă o tehnică
mini-invazivă chirurgicala, reversibilă, bine tolerată, în asociere
cu CCL crește stabilitatea și rezistența corneei, are un efect de
refractie cu creșterea AV.(10)
Complicațiile intraoperatorii care pot apare sunt:
perforația accidentală a corneei, plasarea prea superficială a
inelelor, ceață postoperatorie (11), sedimente din canalul
intrastromal, opacitate gelatinoasă, infecţii ale corneei, melting,
migrația și extruzie de inele intrastromale.
1.Un studiu (12) arătat că ICR + CXL a avut ca efect
reducerea mai mare în cilindru și keratometrie decât ICR
singur.
2. Un alt studiu (13) a concluzionat că UCVA
preoperator a fost de 1,11 logMAR, după CXL 0,75 logMAR
p=0,03, 0,23; după 6 luni de la implantare ICR p <0,001 ;în
cazul nostru, p=0,005;AVCO la un an a fost de 0,05 și în studiul
nostru 0,0002.
3.Studiul lui Kilic (14) sustine că atât AVFC și AVCC
au avut o valoare p <0,05;SE a scăzut cu 2,5 D – în cazul nostru
07D. Cilindru a scăzut cu 2 D în cazul nostru cu 0, 91D; K cu
4,51 D, iar în cazul nostru cu 1,2 D.
CONCLUZII
Procedurile combinate crosslinking şi implantarea de
inele intracorneene, au înregistrat îmbunătăţiri în topografia
corneeană în ceea ce priveste valorile keratometrice,
astigmatismul, echivalentul sferic și aplatizarea corneei
anterioare. Efectele implantări inelelor intracorneene pot fi mai
previzibile folosind FemtoSecond Laser pentru efectuarea
tunelurilor.

1.

2.
3.
DISCUŢII
Principiul tehnicii crosslinking este de a
fotopolimeriza ţesutul stromal fibrilar, cu scopul de a crește
rigiditatea si rezistenta keratectaziei, prin acțiunea combinată a
substanței riboflavina, cu iradierea luminii ultraviolete.(1,2)
Avantajele procedurii crosslinking sunt acelea că este
o procedură parachirurgicală, provoacă o încetinire a progresiei

4.

5.
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ASTIGMATISMUL INDUS DUPĂ CURA CHIRURGICALĂ A
CATARACTEI
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Cuvinte
cheie:
astigmatism
indus,
astigmatism
preexistent, incizie în
cornee clară

Rezumat: Scopul Lucrării - de a evalua un lot de cazuri operate de cataractă, din punct de vedere al
astigmatismului indus operator. Material și metodă. Lotul de studiu a cuprins un număr de 232 de
pacienți, operați de cataractă prin metoda facoemulsificării cu implantare de cristalin artificial de
cameră posterioară. S-a efectuat o analiză a astigmatismului indus operator din punct de vedere al
frecvenței, gradului și tipului clinic al acestuia. Rezultate. Cele mai multe cazuri de astigmatism indus
operator au avut valori cuprinse între 0,00 dioptrii și 0,75 dioptrii (70,69%), iar ca formă clinică a
predominat astigmatismul contrar regulei (60,34%). O creștere a sumei valorilor astigmatismului
postoperator comparativ cu cel preoperator, s-a observat doar în cazul grupului de incizii de 2,75 mm.
Concluzii. Frecvența aberațiilor optice induse de chirugia cataractei prin incizie în cornee clară, este
dependentă în principal de dimensiunea inciziei.

Keywords:
induced
astigmatism,
preexistent
astigmatism,
clear
corneal incision

Abstract: Purpose - to evaluate a lot of cases operated of cataract, from the point of view of the operated
induced astigmatism Material and method. The study group comprised 232 patients operated of cataract
with the phacoemulsification method and with artificial lens implantation in the posterior chamber.. An
analysis of the operated induced astigmatism was conducted in terms of frequency, extent and nature of
its clinical type.Results Most cases of operated induced astigmatism had values between 0.00 diopters
and 0.75 diopters (70,69%) and as the predominant clinical form, there was the against the rule
astigmatism (60,34%). the sum of the postoperative astigmatism values was slightly higher than the one
of the preoperative astigmatism. this fact was noticeable in the 2,75 mm incision group. Conclusions.
The frequency of the optical aberrations induced by the cataract surgery in clear cornea, depends
mainly on the size of the incision.

INTRODUCERE
Facoemulsificarea a devenit o practică de rutină pentru
extracţia cataractei în cea mai mare parte a lumii.
O dată cu disponibilitatea implantelor de cristalin
foldabil, incizia în chirurgia cataractei s-a dezvoltat de la incizia
sclerală la incizia în cornee clară. Astfel, în prezent, chirurgia
cataractei prin facoemulsificare, prin incizie în cornee clară, a
devenit principala metodă de abordare, datorită lipsei de
sângerare, a accesului rapid şi a recuperării facile.
SCOPUL LUCRĂRII
De a evalua un lot de cazuri operate de cataractă prin
metoda facoemulsificării, din punct de vedere al astigmatismului
indus, al factorilor etiologici incriminaţi în producerea acestuia,
metode de profilaxie şi tratament.
MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU
S-a efectuat un studiu retrospectiv pe un lot de 232 de
pacienţi, care au suferit operaţie de cataractă, prin
facoemulsificare şi implantare de cristalin foldabil, în perioada
2009-2011, la Clinica Optilens din Cluj-Napoca.
Abordul chirurgical s-a făcut prin incizie în cornee
clară, cu diferite dimensiuni de 2,75 mm, 2,2 mm şi 1,8 mm.
Localizările inciziilor au fost diferite: superioară, superotemporală, supero-nazală.

Parametrii luaţi în studiu au fost: vârsta, tipul clinic de
cataractă, dimensiunea inciziei corneene, astigmatismul (Atg.)
preexistent, astigmatismul postoperator, echivalentul sferic
postoperator.

EVALUAREA PREOPERATORIE a cuprins:
-acuitatea vizuală => fără corecţie/cu corecţie
-examen biomocroscopic de pol anterior
-examen de fund de ochi
-măsurarea
presiunii
intraoculare
prin
metoda
aplanotonometriei
-determinarea refracţiei oculare cu auto-refractometrul
Topcon
-keratometria cu auto-kerato-refractometrul Topcon
-biometria oculară care s-a efectuat ultrasonic (contact şi
imersie) şi optic (IOL Master)
-calculul implantului intraocular s-a efectuat cu ajutorul
următoarelor formule, în funcţie de lungimea axului
antero-posterior al globului ocular
< 22 mm ->HQ
22 mm – 24 mm - >HQ, Holladay, SRK-T
> 22mm -> SRK-T
-target-ul refractiv postoperator a fost de 0,00-> ±0,5
dioptrii
-s-a obţinut de asemenea consimțămîntul scris al
pacientului

1
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EVALUAREA POSTOPERATORIE a cuprins:
-acuitatea vizuală fără/cu corecţie
-refracţia oculară cu auto-kerato-refractometrul Topcon

CRITERII DE INCLUDERE
-diagnosticul de cataractă presenilă și senilă
-vârsta între 40 de ani şi 90 de ani

CRITERII DE EXCLUDERE
-alte afecţiuni oculare preexistente sau contemporane
operaţiei
-alte istorii de chirurgie oculară
-traumatisme oculare
-complicaţii intraoperatorii sau extraoperatorii
PERIOADA DE URMĂRIRE a fost de 6-8 săptămâni
postoperator, interval de timp considerat suficient în acest tip de
intervenţie chirurgicală, din punct de vedere al reabilitării
anatomice şi funcţionale oculare.

Au predominat valorile de astigmatism preoperator
cuprinse între 0,00->±0,75 dioptrii (72,41%). Cele mai puţine
valori au fost cele mai mari de 2,00 dioptrii (2,59%).
Din punct de vedere al formei clinice de astigmatism
preoperator, distribuţia cazurilor a fost următoarea:
Figura nr.4. Distribuţia astigmatismului în funcție de forma
acestuia

REZULTATE
Cele mai multe cazuri s-au încadrat în decada de
vârstă cuprinsă între 71-80 de ani (40,52%), iar cele mai puţine
între 41-50 de ani (8,19%).
Figura nr. 1. Distribuția pacienţilor în functie de vârstă

Cele mai multe astigmatisme preoperatorii au fost cele
contrar regulei (61,64%).
S-a efectuat o repartiţie a cazurilor în funcţie de
mărimea inciziei. Grupurile de incizii de 2,2 mm şi 2,75 mm au
cuprins un număr foarte apropiat de cazuri (40,09% şi respectiv
41,81%), în timp ce grupul de incizii de 1,8 mm a fost mult mai
redus (8,10%).
Formele clinice de cataractă au fost: corticală
(39,65%), nucleară (31,47%) şi subcapsulară posterioară
(28,88%).

Figura nr. 5. Distribiția astigmatismului în funcție de incizia
corneană

Figura nr. 2. Distribuţia pacienţilor în funcție de cataractă

Astigmatismul preoperator a fost analizat din punct de
vedere al magnitudinii, constituindu-se trei grupe, după cum
rezultă din tabelul de mai jos:

Cele mai multe cazuri de astigmatism postoperator sau situat între 0,00->±0,75dioptrii (70,69%), în timp ce în cazul
astigmatismului preoperator aceste valori au fost în proporţie de
72,41%. A scăzut de asemenea numărul astigmatismelor cu
valori mai mari de 2,00 dioptrii (1,29% postoperator, faţă de
2,59% preoperator). A crescut însă sensibil numărul
astigmatismelor cuprinse între ±1,00 -> ±2,00 dioptrii (28,02%
postoperator, faţă de 25% preoperator).

Figura nr. 3. Distributia pacienţilor din lotul nr. 3, în functie
de vârstă
Figura nr. 6. Distribuția asigmatismelor postoperator
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Figura nr. 9. Analiza efectului astigmat pentru inciziile de
1,8mm

Cele mai multe astigmatisme postoperatorii au fost
contrar regulei (60,34%), valoare sensibil egală cu cea a
astigmatismelor contrar regulei, preoperatorii (61,64%).
Figura nr. 7. Distribuția astigmatismelor postoperatorii în
funcție de forma lor
În cazul inciziei de 2,2 mm suma valorilor astigmatismului
postoperator (70,05) a fost de asemenea mai mică decât suma
valorilor astigmatismului preoperator (81,75).
Tabelul nr. 2. Analiza astigmatismului preoperator și
postoperator pentru inciziile de 2,2 mm

Figura nr. 10. Analiza efectului astigmat pentru inciziile de
2,2 mm
Cele mai multe valori ale echivalentului sferic
postoperator s-au situat intre 0,00->±0,75 dioptrii.
Figura nr. 8. Distribuția cazurilor în funcție de echivlentul
sferic

În cazul inciziei de 2,75 mm suma valorilor
astigmatismului postoperator (72,75) a fost mai mare decât cea a
astigmatismului preoperator (60,05).
În cazul inciziei de 1,8 mm s-a constatat o reducere a
sumei valorilor astigmatismului postoperator (22,25) faţă de
suma valorilor astigmatismului preoperator (28,25).

Tabelul nr. 3. Analiza astigmatismului preoperator și
postoperator pentru inciziile de 2,75mm

Tabelul nr. 1. Analiza astigmatismului preoperator și
postoperator pentru inciziile de 1,8 mm
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Figura nr. 11. Analiza efectului astigmat pentru inciziile de
2,75 mm

DISCUŢII
O analiză a magnitudinii astigmatismului postoperator
comparativ cu cel preoperator nu a arătat o schimbare majoră,
cele mai multe valori fiind cuprinse în intervalul de 0,00->±0,75
dioptrii, în ambele situații. A crescut ușor numărul
astigmatismelor cuprinse în intervalul ±1,00 -> ±2.00 dioptrii,
dar a scăzut numărul celor > 2,00 dioptrii.
În ceea ce privește tipul clinic de astigmatism, atât în
preoperator cât și în postoperator a existat o predominanță a
astigmatismului contrar regulei (61,64% și respectiv 60,34%).
Unii cercetători consideră că astigmatismul miopic contrar
regulei dă o acuitate vizuală necorectată mai aproape de cea
corectată, comparativ cu cel conform regulei [1].
Analizând schimbarea refractivă în funcție de
dimensiunea inciziei s-a constatat faptul că în cazul inciziilor de
1,8 mm și 2,2 mm, suma valorilor astigmatismului postoperator
s-a diminuat față de cea a astigmatismului preoperator. Ambele,
microincizia de 1,8 mm și miniincizia de 2,2 mm sunt
aproximativ egale în prezervarea optică a corneei după
chirurgie. O altă explicație constă în faptul că unele incizii s-au
efectuat pe meridianul cornean mai refringent, în scopul
aplatizării acestuia, în situațiile de astigmatism preexistent mai
mare de 1,00 dioptrii.
Efectul diferit al micilor incizii corneene prin locația
lor, poate fi folositor, depinzînd de astigmatismul preexistent.
Tejedor et al. au arătat faptul că inciziile temporale sunt
recomandate pentru astigmatismul preexistent neglijabil, în timp
ce inciziile nazale și superioare sunt preferate cînd axele mai
refringente sunt localizate la aproximativ 180° și respectiv
90°.(2)
În cazul inciziilor de 2,75 mm, schimbarea refractivă a
fost mai evidentă, în sensul creșterii sumei valorilor la
astigmatismul postoperator, comparativ cu cel preoperator.
Mărimea inciziei are cel mai mare impact asupra aberațiilor
optice induse de chirurgie, iar inciziile mai mici produc aberații
corneene minime, cu o calitate optică mai bună. Există o
mulțime de beneficii în utilizarea unei incizii mici, incluzând o
mai rapidă vindecare a plăgii, mai puțină distorsiune corneană
indusă.(3,4,5)
Deși dimensiunile inciziilor au fost reduse (<3mm),
iar unele locații ale acestora au vizat reducerea astigmatismului
preexistent, s-a constatat existența unui astigmatism rezidual, în
cea mai mare parte contrar regulei, de aproximativ 0,50-0,75
dioptrii. Aceste rezultate concordă cu datele descrise în literatură
de către Masket et al. Aceștia au arătat faptul că există variații
individuale în vindecarea corneană, ca de exemplu, în cazuri
particulare, abruptizarea putându-se accentua de-a lungul
meridianului de incizie.(5) Limitele acurateții și predictibilității
rezultatelor postoperatorii se pot explica astfel prin aceste
constatări. După Dunne et al., un astfel de astigmatism rezidual

de aproximativ 0,50 dioptrii ar fi prezent în 66% până la 83%
din cazuri.(6)
CONCLUZII
Inciziile mici, în cornee clară, minimalizează
deteriorarea corneană și totodată complicațiile postoperatorii.
Aceste tipuri de incizii reduc de asemenea timpul
necesar reabilitării vizuale, restabilesc independența pacientului,
permițîndu-i reîntoarcearea mai rapidă la locul de muncă. Sunt
eliminate totodată examinările postoperatorii multiple.
Există în ultimul timp unele opțiuni pentru modelarea
astigmatismuli postoperator în timpul operației de cataractă.
Este așa-zisa chirurgie incizională, care are ca scop reducerea
astigmatismului preoperator.
Deși cele mai multe astigmatisme preexistente severe
necesită intervenții adiționale (incizii limbice relaxante,
keratotomie radiară sau mai nou implante de cristalin artificial,
torice), astigmatismle de valoare mică pînă la moderată pot fi
corectate sau îmbunătățite prin modificarea parametrilor inciziei.
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MODALITATE DE PROTECȚIE A SUPRAFEȚEI OCULARE
ÎNTR-UN CAZ DE EPITELIOM GIGANT–PLEOAPĂ
SUPERIOARĂ
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Rezumat: Se prezintă cazul unei paciente care prezintă o recidivă de epiteliom bazocelular la nivelul
pleoapei superioare. Se prezintă tehnica de rezolvare cu reconstrucția pleoapei superioare din pleoapa
inferioară
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Abstract: We present the case of a patient with relapse of the basal cell epithelioma at the level of the
upper eyelid. We present the surgical technique used to reconstruct the upper eyelid using the lower
eyelid.

INTRODUCERE
Epiteliomul bazocelular este cea mai frecventă tumoră
malignă palpebrală, întâlnită în aproximativ 90% din cazuri. În
general prezintă o creștere lentă, cu invazie locală, iar
metastazele sunt foarte rare (sub 0,1%). Etiologia exactă nu este
cunoscută, dar este bine cunoscută relația dintre epiteliomul
bazocelular și radiațiile ultraviolete ce determină leziuni la
nivelul foliculului pilosebaceu și celulelor pluripotente.
Expunerea cronică la soare este cea mai frecventă
cauză de apariție a tumorii, în special la nivelul zonelor cutanate
acoperite de păr. Totodată riscul crește atunci când se asociază
anumiți factori genetici și de mediu.
Dintre factorii genetici cel mai frecvent implicați fac
parte: persoanele cu piele deschisă la culoare, cu ochi albaștri
sau verzi, respectiv persoanele blonde sau roșcate.
Statistic, persoanele de sex masculin sunt de două ori
mai afectate decât cele de sex feminin, acest lucru fiind explicat
probabil prin expunerea mai indelungată la razele solare.
Anumite stări precanceroase pot determina
transformarea în epiteliom bazocelular. Printre acestea se
numără:
Xeroderma pigmentosum este o afecțiune cu
transmitere autosomal recesivă caracterizată printr-o
hipersensibilitate la lumina solară ce determină
evoluția epiteliomatoasă a unor leziuni preexistente.
Cauza este reprezentată de lipsa unei enzime
endonucleazice, producându-se o perturbare în
reprimarea ADN-ului.
Sindromul nevoid bazocelular Gorlin-Golz este o
afecțiune cu transmitere autosomal dominantă ce se
caracterizează prin anomalii congenitale extinse la
nivelul ochilor, feței, scheletului si sistemului nervos
central.
Clinic, epiteliomul bazocelular se prezintă sub mai multe
aspecte (epiteliom perlat, epiteliom ulcerat, ulcus rodens,
epiteliom vegetant, epiteliom plan cicatriceal, epiteliom
terebrant), această varietate de forme clinice fiind explicată în

parte și prin faptul că leziunile în diferite etape evolutive pot
îmbrăca aspecte diferite. O caracteristică clinică, importantă de
remarcat este reprezentată de prezența perlelor epiteliomatoase,
niște poeminențe mici rotunde, gri, care înconjoară leziunea
centrală.
Epiteliomul bazocelular poate fi de obicei diagnosticat
printr-o simplă biopsie și este destul de ușor de tratat mai ales
atunci când este descoperit într-un stadiu incipient. Posibilitățile
de tratament sunt numeroase și includ: chiuretaj și cauterizare,
excizie chirurgicală, terapie fotodinamică, crioterapie,
radioterapie sau tratament laser.
PREZENTARE DE CAZ
În august 2011, pacienta C.M. în vârstă de 72 ani, se
prezintă în Clinica Oftalmologie a Spitalului Clinic Județean de
Urgență Sibiu pentru o formațiune tumorală la nivelul pleoapei
superioare a ochiului stâng.
Din antecedentele personale patologice se desprind
următoarele date: OS epiteliom bazocelular pleoapă superioară
operat în 2007, HTA, CIC. În ceea ce privește istoricul bolii,
afecțiunea actuală a debutat în urmă cu aproximativ 2 ani,
formațiunea tumorală crescând lent în dimensiuni și
determinând în ultimele luni o discretă scădere a acuității
vizuale OS.
Examenul oftalmologic evidențiază: AVOD=2/3cc,
AVOS=1/3cc, TIOD=33mmHg, TIOS=40mmHg. La examenul
biomicroscopic se observă formațiunea tumorală ce ocupă
treimea medie a pleoapei superioare OS cu dimensiuni de
aproximativ 25/15mm, polul anterior și posterior al globului
ocular fiind de aspect normal.
În urma anamnezei și a examenului clinic
oftalmologic se ajunge la urmatorul diagnostic: OS Epiteliom
bazocelular pleoapă superioară operat recidivat, Hipertensiune
intraoculară, HTA, CIC.
Se intervine chirurgical în anestezie locală,
practicându-se la OS excizia formațiunii tumorale. Piesa
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excizată este trimisă la examenul histopatologic ce confirmă
ulterior diagnosticul de epiteliom bazocelular.
Pentru reconstrucția pleoapei superioare s-a utilizat
tehnica lamboului tarsoconjunctival. Acesta a fost realizat de la
nivelul pleoapei inferioare, tracționat superior și ancorat la
țesutul tarsoconjunctival restant al pleoapei superioare. La
suprafață a fost creat un lambou cutanat de la nivelul pleoapei
superioare, tegumentul fiind subminat, deplasat inferior și
suturat la nivelul marginii pleoapei inferioare.
Evoluția intra și postoperatorie a fost favorabilă,
aspectul la 10 zile postoperator putându-se observa în figura 1.

Figura nr. 3. Separarea pleoapelor – aspect a doua zi
postoperator

Figura nr. 1. Reconstrucție pleoapă superioară – tehnica
lamboului tarsoconjunctival, aspect la 10 zile postoperator

În urma intervenției pentru separarea pleoapelor se
constată apariția entropionului pleoapei inferioare, situație ce
impune o nouă intervenție chirurgicală pentru corecția
entropionului ce s-a realizat după 7 zile în cadrul aceleași
internări (figurile 4,5).
Figura nr. 4. Entropion pleoapă inferioară

După șase săptămâni pacienta se reinternează pentru
intervenția de separare a pleoapelor. S-a realizat o incizie
orizontală la nivelul lamboului tarsoconjunctival pe linia de
demarcație a celor două pleoape.
La nivelul pleoapei superioare s-a suturat conjunctiva
la tegument realizându-se astfel marginea palpebrală, iar la
nivelul pleoapei inferioare s-a suturat conjunctiva restantă
(figurile 2,3).

Figura nr. 5. Entropion operat – aspect la 7 zile postoperator

Figura nr. 2. Aspect la șase săptamâni postoperator

Pacienta se prezintă la control la cinci săptămâni
postoperator acuzând o discretă scădere a acuității vizuale OS.
Examenul oftalmologic evidențiază cataractă corticonucleară în
evoluție (figura 6) pentru care s-a intervenit chirurgical în iunie
2012, practicându-se facoemulsificare cu implant de cristalin
artificial în camera posterioară. Evoluția a fost favorabilă,
acuitatea vizuală îmbunătățindu-se de la 1/15 preoperator la 1/3
imediat postopertor.
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AVOS=2/3fc, TIOD=21mmHg, TIOS=15mmHg, plagă
operatorie curată, coaptată, in curs de vindecare (figura 9).
Prognosticul este favorabil, chiar și în condițiile celor
două recidive apărute, epiteliomul bazocelular având doar o
extindere locală, metastazele fiind exceptionale. In caz de
necesitate, asocierea radioterapiei și/sau a chimioterapie la
tratamentul chirurgical poate duce la vindecare.

Figura nr. 6. Cataractă corticonucleară

Figura nr. 9. Aspect la două săptămâni postoperator

Din dorința de a păstra canaliculul lacrimal superior,
se pare ca incizia medială din cadrul exciziei epiteliomului a
trecut prin țesut tumoral, motiv pentru care în august 2012, la 11
luni de la prima intervenție, pacienta se prezintă pentru o nouă
recidivă a tumorii. Aceasta este situată în treimea internă a
pleoapei superioare, în apropierea unghiului intern masurând
aproximativ 0,5cm în diametru (figura 7). Se intervine
chirurgical, practicându-se excizia tumorii, evoluția intra și
postoperatorie fiind favorabilă (figura 8).

1.

Figura nr. 7. Recidivă epiteliom bazocelular pleoapă
superioară
2.
3.
4.

5.

6.
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Figura nr. 8. Aspect a doua zi postoperator

examenul

LA controlul de două săptămâni postoperator,
oftalmologic
evidențiază:
AVOD=2/3cc,
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PROTECŢIA SUPRAFEŢEI OCULARE ÎMPOTRIVA
RADIAŢIEI UV
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Rezumat: Expunerea la radiaţia UV este un fenomen prezent pe întreaga durată a anului şi a zilei,
amplificat de anumiţi factori de mediu şi de particularităţile de formă a suprafeţei oculare şi a orbitei.
Nu există dovezi ale unui efect benefic al ultravioletelor asupra ochiului (cum este la nivelul pielii
sinteza de vitamină D), dar sunt anumite boli oculare legate de expunerea cronică la radiaţia UV:
pterigionul, cataracta şi degenerescenţa maculară. Studiile au confirmat predispoziţia de apariţie în
zona nazală a pingueculei, pterigionului şi a cataractei corticale, fiind legată de efectul de focusare a
luminii periferice (curbura corneei concentrează razele de lumină din zona temporală a orbitei, mai
puţin umbrită) dar şi efectele protecţiei împotriva razelor UV asupra pigmentului macular şi a
acomodaţiei. Purtarea pălăriilor, a ochelarilor de soare cu lentile de calitate şi acoperire completă a
zonei orbitare şi a lentilelor de contact cu filtru UV încă din copilărie poate diminua expunerea cronică
la radiaţia UV directă şi reflectată. Educaţia precoce şi frecventă a pacienţilor privitor la importanţa
protecţiei oculare UV şi la modalităţile existente sunt necesare pentru prevenirea afecţiunilor asociate
acestei expuneri.

Keywords:
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Abstract: Exposure to UV radiation is proved to be an all-day and year-round hazard, enhanced by
different environmental factors and also eye and orbit shape features. There is no evidence of a
beneficial effect from UV on the eyes (as is Vitamin D sinthesis in skin), but there are certain eye
diseases related to ultraviolet chronic exposure like pterygium, cataract and macular degeneration.
Studies have confirmed nasal predisposition of pinguecula, pterigyum and cortical cataract that seem to
be associated to the peripheral focusing effect (corneal curvature concentrates the light comming from
unshaded temporal side ) but also the effect of UV protection on macular pigment and accomodation.
Wearing hats, wrap-around quality sunglasses and UV blocking contact lenses since childhood may
lower the life-long exposure to direct and reflected UV light. Early and frequent education of our
patients on the importance and options of ocular UV protection are mandatory for preventing the
common associated diseases
.

Supraexpunerea oculară la radiaţia ultravioletă
(UV)
Soarele reprezintă principala sursă a radiaţiilor
invizibile, cu lungime de undă scurtă, numite UV (ultraviolete),
dar în mediul înconjurător există şi alte surse: lămpi
fluorescente, lămpi solare şi germicide, Arc Welder, Lasere în
spectrul UV (Laseri Excimeri), monitoare video (VDU).
Spectrul UV este împărţit în trei domenii, după
capacitatea de penetrare şi efectul biologic:
Ultravioletele C (100 – 280 nm) erau în trecut
absorbite integral înainte de a atinge suprafaţa pământului, dar
din 1969, măsurătorile au arătat o creştere de până la 4-9% a
cantităţii de UVC la suprafaţa solului din cauza depleţiei
stratului de ozon, datorită emisiilor de gaze.
Ultravioletele B (280 – 315 nm) pot deteriora în mod
direct acizii nucleici (ADN), pot produce alterări ale proteinelor
şi moarte celulară, fiind responsabile de arsurile solare, cancerul
cutanat, fotokeratită, fotoconjunctivită, pterigion, pingueculă şi
cataracta corticală.
Ultravioletele A (315 – 400 nm) generează radicali
hidroxil şi peroxid, induc deteriorări indirecte ale ADN-ului şi
sunt evidenţiabile prin bronzarea pielii, nu prin înroşirea ei, ceea

ce explică de ce nu pot fi detectate prin testele SPF (factor de
protecţie solară). Expunerea cronică contribuie la procesul de
îmbătrânire a pielii şi apariţia cancerului cutanat şi poate afecta
toate straturile oculare, inclusiv retina (1)
Oftalmoheliozele (boli datorate soarelui) sunt direct
corelate cu doza totală de radiaţie şi timpul de expunere.
Expunerea la radiaţia UV este dependentă de: altitudine,
latitudine, condiţiile meteorologice, momentul zilei, tipul de
activitate şi structura facială.(2)
Locaţia geografică
Există hărţi care estimează cantitatea de ultraviolete
care atinge suprafaţa Terrei bazându-se pe factori precum
grosimea stratului de ozon şi a celui de nori. Emisfera sudică
primeşte o iradiere UV mai puternică decât cea nordică, dar nu
există zone, nici în Statele Unite ale Americii, cu nivele joase de
expunere.(3)
Se consideră că expunerea corporală este maximă în
mijlocul zilei, razele parcurgând cel mai scurt traseu, dar forma
orbitei crează o situaţie aparte. Un studiu realizat la universitatea
medicală japoneză Kanazawa în 2006, folosind senzori UV
miniaturali, încorporaţi în ochii unui manechin, a măsurat
radiaţia UV, de la răsărit la apus, în două zile diferite:

Autor Corespondent: Dr. Simona Radu , SC EURO-OPTICS SRL Bucureşti, Str. Dr. Iatropol nr.21 Sector 5, tel 0214109110, 0723309408, e-mail:
simo_radu@yahoo.com
Articol intrat în redacţie în 27.09.2012 şi acceptat spre publicare în 24.10.2012
ACTA MEDICA TRANSILVANICA Decembrie 2012;2(4):76-79
1

AMT, vol II, nr. 4, 2012, pag. 76

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE LENTILE DE CONTACT
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CORNEE ŞI SUPRAFAŢĂ OCULARĂ


La 21septembrie, când ziua şi noaptea sunt egale,
intensitatea UV a fost cea mai ridicată în jurul orei
9:00 a.m. şi între 2:00 şi 3:00 p.m.

La 21November 21, atunci când soarele se îndreaptă
spre cea mai extremă poziţie hibernală, expunerea a
fost maximă aproape de mijlocul zilei
Aceste măsurători sugerează că trebuie să încurajăm
folosirea protecţiei U corespunzătoare pe tot parcursul anului, nu
doar în zilele însorite de vară.(4)
Măsurătorile ulterioare au confirmat că expunerea
apare la momente neaşteptate. În timpul primăverii, verii şi
toamnei, expunerea ochilor la UV este maximă dimineaţa
devreme şi după-amiază târziu, aproape de două ori mai mare
decât în vecinătatea prânzului şi că indicele UV (0-10), bazat pe
măsurarea eritemului cutanat nu corespunde riscului ocular.(5)
Norii nu împiedică decât în foarte mică măsură trecerea razelor
UV.
La altitudini mai înalte, concentraţia atmosferică de
ultraviolete creşte, dar reflectanţa terenului este un factor mult
mai important pentru expunerea oculară. Zăpada este cea mai
reflectantă suprafaţă naturală, până la 94% din radiaţia
incidentă. Oceanul reflectă tipic 5% - 8% iar pământul doar 2%4%.(6) In zonele urbane există şi alte suprafeţe, artificiale, înalt
reflectante: betonul, asfaltul.
Forma orbitei şi a suprafeţei oculare face ca lumina
reflectată să fie mult mai periculoasă. Polul anterior al globului
ocular acţionează ca o prismă şi focusează şi intensifică lumina
venită din lateral, în special dinspre temporal către zona nazală a
limbului cornean şi a cristalinului. Profesorul Coroneo a fost
primul care a descris efectul de focusare a luminii periferice şi
măsurătorile sale arată o concentrare a luminii laterale de 20 de
ori la nivelul conjunctivei nazale şi de 5 ori la nivelul periferiei
nazale a cristalinului, de aceea radiaţia UV poate afecta în
special celulele stem limbice, ecuatorul cristalinian şi marginea
palpebrală.(7,8)
Supraexpunerea
Expunerea la radiaţia UV este acum mai mare decât
oricând, datorită mai multor factori: creşterea speranţei de viată,
depleţia stratului de ozon, petrecerea timpului în aer liber (mai
ales de când studii epidemiologice au arătat efectul favorabil
asupra controlului miopiei) şi complianţa scăzută la măsurile de
protecţie UV.(9,10)
Ochiul beneficiază de mijloace naturale de protecţie
fiind aşezat profund în orbită, umbrit de sprâncene şi gene,
având reflexe fiziologice (blefarospasm şi mioză), reflecţie la
nivelul filmului lacrimal şi absorbţie a radiaţiei UV. Majoritatea
acestei absorbţii se realizează în proporţii dependente de
lungimea de undă, în cornee, umorul apos şi cristalin, pentru
protecţia retinei.
În cornee se absorb în totalitate razele cu lungime de
undă mai mică de 280nm. Cele cu 300nm sunt absorbite 92% în
cornee, 6% în umoarea apoasă şi 2% în cristalin. Cristalinul
aboarbe majoritar radiaţia UVA, acesta fiind un factor important
în etiologia cataractei.(11)
Copiii sunt în mod particular vulnerabili la radiaţia
UV deoarece au pupile mai largi (12), cristalinul lor este mai
transparent (75% din radiaţia UV este transmisă către retina de
către cristalinul copiilor până la vârsta de 10 ani, comparative cu
transmiterea de doar 10% la cei peste 25 de ani), deasemenea ei
au tendinţa de a petrece mai mult timp decât adulţii în aer liber
şi puţini dintre ei poartă protecţie oculară (ochelari de
soare).13,14)
Prin metoda fotografiei în ultraviolet s-au descoperit semne
precoce de fluorescenţă în zona nazală încă din grupa de vârstă
9-11ani (29%). In grupa de vârstă 12-15 ani leziunile au fost

mult mai frecvente (81%), unele fiind decelabile şi la
examinarea clinică simplă (33%).(15)
Protecţia solară nu este folosită constant şi din cauza unor
factori personali, cum ar fi conştientizarea şi preocuparea pentru
expunerea la UV, limitată în majoritatea cazurilor la sezonul de
vară.
Alterările oculare
Radiaţia UV este purtătoare de energie, care este
absorbită de acizii nucleici, proteine şi alte molecule
intracelulare. O mare parte din ea disipează, dar restul poate, în
timp, altera structural moleculele. Au fost documentate chiar
unele consecinţe specifice expunerii la UV, incluzând mutaţii
punctiforme ale AND-ului, denaturarea proteinelor şi moarte
celulară.(16)
Oftalmoheliozele
Patogeneza unui mare număr de afecţiuni oculare
poate fi atribuită, măcar în parte, expunerii la UV. Acestea au
fost grupate sub numele de “oftalmohelioze” de la grecescul
“ophthalmos” (ochi) şi “helios” (soare) adică boli cauzate de
radiaţia solară.(17)
Oftalmoheliozele au un impact negativ atât asupra
calităţii vieţii cât şi al costurilor îngrijirilor medicale. Ca
exemplu, se estimează că depleţia stratului de ozon va avea ca
rezultat creşterea cu 830.000 a numărului operaţiilor de
cataractă în următorii 10 -20 ani, cu costuri de cca 2.8 miliarde
de dolari.(18)
Efectele oculare ale radiaţiei UV asupra ochiului pot fi
acute sau cronice şi pot fi clasificate după locaţie(19,20):
PLEOAPE: arsuri, eritem, elastoză, reacţii de fotosensibilitate,
ectropion cicatricial, carcinom bazocelular (BCC), carcinom
scuamos (SCC), keratoză solară, melanom.
CORNEE:
Keratoconjunctivită UV – reacţie acută la supraexpuneri (poate apărea în 30 secunde), caracterizată prin
moartea celulelor epiteliale, scăderea vederii, lăcrimare intensă,
blefarospasm, durere vie, senzaţie de corp străin, urmată de
reepitelizare în 36 - 72 ore.
Expunerea cronică la doze mici poate induce leziuni
de tip degenerativ: keratopatia climatică, degenerescenţă
sferoidală, neoplasme, polomegatism şi polimorfism endotelial,
hipoxie cronică.(21)
CONJUNCTIVA:
Radiaţia ultravioletă este corelată semnificativ cu
apariţia pingueculei, pterigionului şi a melanomului
conjunctival.
CRISTALIN:
Expunerea la UV este considerată un factor major de
risc pentru apariţia cataractei şi a fost legată de cataracta precoce
de tip cortical şi nuclear. Deşi corelaţia între UV şi cataractă a
fost bine stabilită experimental, rolul exact al radiaţiei UV în
dezvoltarea natural a acestei afecţiuni nu e foarte bine înţeleasă.
Sunt postulate câteva mecanisme: reducerea nivelului de acid
ascorbic în camera anterioară, modificări ale aminoacizilor,
formarea de oxidanţi reactivi toxici. (22,23)
MACULA
Există radiaţie UV care ajunge la nivelul retinei (4% la
tineri datorită cantităţii scăzute de pigment 3-hidroxikinurenină)
şi pot apărea alterări fotochimice prin transferul de protoni şi
electroni care să inducă în timp o parte din fenomenele
responsabile de degenerarea maculară legată de vârstă
(DMLV).(24)
Antibioticele,
anti-inflamatoarele
nesteroidiene,
agenţii psihoterapeutici, unele extracte din plante –pot acţiona ca
agenţi fotosensibilizatori sub acţiunea UVA. Unele experimente
pe animale au arătat leziuni similare DMLV.(25)
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O analiză recentă, retrospectivă, a 5 ani de protecţie
UV cu lentile de contact a arătat un nivel mai înalt, faţă de lotul
martor, a densităţii optice a pigmentului macular, cunoscut a
avea o acţiune protectoare împotriva DMLV.(26)
Protecţia oculară
Protecţia UV poate fi realizată cu ajutorul pălăriilor,
umbrelelor de soare, ochelarilor de soare şi a lentilelor de
contact cu filtru UV.
Ochelarii acoperă ochii şi delicatele ţesuturi
perioculare, dar protecţia UV oferită poate fi limitată de tipul
materialului lentilelor (sticlă: < 300nm, sticlă fotocromatică
deschisă: < 350nm, întunecată: < 380nm, CR39: <350nm,
Policarbonate<380nm), tratament antireflex (fără AR - 4-8%UV
reflectată, cu AR -25% ) mărime, formă, aşezare pe faţă (atunci
când ochelarii de soare sunt purtaţi la 6 mm depărtare de frunte,
cantitatea de UV la nivelul ochilor a variat între 3.7 şi 44.8
%).(27)
Două campanii de piaţă realizate în 2012 sau arătat
deasemenea că 55% dintre adulţi pe an îşi pierd sau rup ochelarii
de soare, iar 27% nu poartă deloc (Vision Council of America);
47% dintre cei intervievaţi nu consideră filtrul UV un criteriu
important pentru alegerea ochelarilor de soare şi doar 17%
dintre părinţi însoţesc cu ochelari de soare aplicarea cremei de
protecţie solară copiilor (American Optometric Association).
Folosirea lentilelor de contact cu filtru UV poate bloca eficient
razele focusate din periferie şi astfel proteja limbul cornean,
conjunctiva nazală şi structurile intraoculare (7), dar majoritatea
pacienţilor nu cunosc factorul de protecţie UV al lentilelor de
contact. Clasa 1 absoarbe cel puţin 90% UVA şi 99% UVB;
clasa 2- 70% UVA şi 95% UVB, iar altele absorb cantităţi
neglijabile. In unele experimente, clasa 1 de lentile de contact a
reuşit să protejeze complet in-vitro culturile de celule epiteliale
şi cristalinele de origine umană de acţiunea radiaţiei UV.28,29)
şi acelaşi efect a fost observat şi în studiile pe iepuri.(30)
Cea mai bună protecţie împotriva efectelor UV o
putem obţine deci prin mijoace combinate, întreaga zi şi în toate
sezoanele: ochelari de soare de calitate (care să acopere integral
zona oculară), pălărie cu boruri largi şi lentile de contact cu
filtru UV (pentru cei care le poartă în scop refractiv).
CONCLUZII
Există câteva mesage care trebuie prezentate
pacienţilor în legătură cu pericolul expunerii oculare la radiaţia
UV:

Nu există beneficii cunoscute ale expunerii oculare la UV

Nu există un nivel de siguranţă al expunerii oculare la UV.

Leziunile induse de UV sunt cumulative şi pot induce boli
oculare.

Protecţia trebuie să fie continuă şi să înceapă cât mai
precoce în copilărie.

Protecţia UV pentru ochi este la fel de importantă ca şi cea
pentru piele

Protecţia trebuie folosită permanent, indiferent de sezon
sau condiţii meteorologice.

O combinaţie de mijloace de protecţie poate elimina
complet riscurile
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