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Rezumat: Disfuncția glandelor Meibomius DGM este o afecțiune frecventă a pleoapelor, 35%-50%,
procent care crește cu înaintarea în vârstă. Este o cauză majoră a ochiului uscat de cauză evaporativă,
pierderea glandelor ducând la diminuarea stratului lipidic al filmului lacrimal, la creșterea evaporării
stratului apos determinând instabilitatea filmului lacrimal ce determină dezordini ale suprafeței oculare
si ale marginii libere palpebrale. DGM joacă un rol major în patologia marginii palpebrale. Este foarte
frecventă, dar deseori neobservată, ignorată si nediagnosticată.
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Abstract: DGM Meibomius gland dysfunction is a common eyelid condition, 35% -50%, a percentage
that increases with age. It is a major cause of evaporative dry eye cause loss of glands resulting in
reduction of the tear film lipid layer, the aqueous layer causing increased evaporation of the tear film
instability causing ocular surface disorders and the free edge of the eyelid. DGM plays a major role in
the pathology of eyelid margin. It is very common, but often unnoticed, ignored and undiagnosed.

INTRODUCERE
Disfuncția glandelor Meibomius DGM este o
afecțiune frecventă a pleoapelor, 35%-50%, procent care crește
cu înaintarea în vârstă.
Este o cauză majoră a ochiului uscat de cauză
evaporativă, pierderea glandelor ducând la diminuarea stratului
lipidic al filmului lacrimal, la creșterea evaporării stratului apos
determinând instabilitatea filmului lacrimal ce determină
dezordini ale suprafeței oculare şi ale marginii libere palpebrale.
DGM joacă un rol major în patologia marginii palpebrale. Este
foarte frecventă, dar deseori neobservată, ignorată şi
nediagnosticată.
Semne clinice ale DGM
Producție și compoziție alterată de meibum apare datorită:

Obstrucție a glandulelor

Alterări ale glandelor

Modificări ale secreție glandulare

Pacienții acuză senzație continuă de arsură

Apare o instabilitate a filmului lacrimal și accelerarea
timpului de rupere TBUT
Simptomele clinice caracteristice DGM sunt:

Senzația de arsură

Prurit

Lăcrimare excesivă

Senzație usturime și de corp străin din cauza
secrețiilor încrustate și a uscăciunii suprafeței oculare

Scăderea vederii sau modificări ale clarității vizuale
datorită deteriorării filmului lacrimal

Pleoapele lipite la trezire

Secreții încrustate la baza genelor, în special la trezire

Hiperemia marginii libere palpebrale, la trezire
Figura nr. 1. Glandele Meibomius congestionate şi cu
secreţie îngroşată

Procedura de diagnosticare în vederea identificării
DGM presupune:
Examinarea pleoapelor pentru a identifica glandele
închistate, congestionate, hiperemice și cu secreție îngroșată.
Expresia glandelor de la nivelul marginii libere
palpebrale și evaluarea cantitativă și calitativă a secreției.
Tratamentul simptomelor de ochi uscat cu picături
oculare lubrefiante + igienă și masaj al pleoapelor
Figura nr. 2. Expresia glandelor de la nivelul marginii libere
palpebrale

Disfuncția glandelor meibomius și patologia oculopalpebrală asociată
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Disfuncția glandelor meibomiene nu are o
simptomatologie specifică și deseori gradul de afectare nu se
corelează cu semnele clinice pe care le găsim la examinare –
senzația de corp străin, arsură, hiperemie și congestie oculară.
Disfuncțiile glandelor meibomiene sunt consecința
unor anomalii ale acestor glande (în general de tip obstructiv)
asociate frecvent cu: blefarita, kerato-conjunctivita meibomiană,
acneea rosacee, chalazionul, sindromul de ochi uscat prin
evaporare crescută, intoleranţa la lentile de contact.
Blefarita
Coexistă adesea cu alte afecțiuni, cel mai frecvent cu
sindromul de ochi uscat, dermatita seboreică, acneea rozacee,
dermatita atopică. Blefarita posterioară afectează glandele
meibomiene şi orificiile lor.

Pemfigusul ocular
Se prezintă inițial ca o conjunctivită cronică bilaterală
persistentă ani de zile. În timp apar cicatrici conjunctivale,
retracția conjunctivei, simblefaron, îngroșarea fundurilor de sac
conjunctivale care poate progresa până la blocarea completă a
acestora între conjunctiva bulbară și cea palpebrală.

Figura nr. 3. Blefarita

Figura nr. 6. Pemfigusul ocular

Chalazionul
Este un chist în grosimea pleoapei, cauzat de o
inflamație sterilă, granulomatoasă a unei glande Meibomius
obstruate, asociată frecvent cu meibomita sau acneea rozacee.
Rezultă adesea ca o complicație a blefaritei
posterioare și impune întreruperea portului lentilelor de contact
datorită intoleranței care apare.
Figura nr. 4. Chalazion

Kerato-conjunctivita meibomiană
Kerato-conjunctivita meibomiană (MKC, meibomita
primară) este cea mai severă inflamație a marginii libere
palpebrale, asociindu-se în toate cazurile cu diverse afecțiuni
cutanate precum seboreea sicca, dermatita seboreică, acneea
rosacee sau în combinație cu atopia.
Intoleranţa la lentile de contact
Sunt studii care afirmă că există o scădere a numărului
de glande funcționale la purtătorii de lentile de contact, direct
proporțională cu durata purtării (50%). În DGM este afectat
filmul lacrimal și stratul lipidic vine în contact cu materialul
lentilei de contact, modificând astfel calitatea suprafeței lentilei
de contact și determinând apariția depunerilor lipidice, alterarea
vederii și intoleranța la materialul lentilei de contact respective.
Acneea rosacee
Acneea rosacee este asociată adesea cu blefarita
posterioară şi chalazioane recurente, în contextul afectării
glandelor sebacee ale feței.
Figura nr. 5. Acneea rosacee

Sindromul de ochi uscat de tip evaporativ
Disfuncția glandelor meibomiene reprezintă cea mai
frecventă cauză de ochi uscat de tip evaporativ, asociindu-se cu
reducerea grosimii filmului lacrimal datorită evaporării crescute
prin deficiența secreției lipidice. Acest lucru afectează
metabolismul cornean și creșterea descuamării celulelor
epiteliale, rezultând astfel o suprafață potențial expusă invaziei
bacteriene
Strategia de management a DGM

Stabilizarea componentei lipidice a filmului lacrimal

Protecția epiteliului cornean

Reducerea simptomatologiei de uscăciune oculară
Ținte terapeutice
 Protejarea feței posterioare de la nivelul marginii
libere palpebrale
 Minimizarea riscului de obstrucție progresivă a
orificiului glandular
 Îmbunătățirea stabilității filmului lacrimal (timpul de
rupere)
 Lacrimi artificiale special concepute pentru a reface
stratul lipidic
 Termoterapie și masaj palpebral
 Diminuarea inflamației marginii libere palpebrale și a
suprafeței oculare
 Corticosteroizi (oral și / sau local)
 Tetraciclină (oral și / sau local)
 Azitromicină (oral și / sau de local)
 Acizi grași esențiali Omega-3
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 Ciclosporina
Lacrimile artificiale special concepute pentru a reface
stratul lipidic sunt formulate pentru:
 Stabilizarea filmului lacrimal
 Suplimentarea secreției inadecvate a glandelor
meibomiene cu lipide naturale
 Asigură diminuarea simptomatologiei de ochi uscat
legata de DGM
În mod curent se consideră că DGM este una dintre
cele mai dificile de tratat afecțiuni a suprafeței oculare, deoarece
nu există un tratament etiologic specific și eficient. Pe lângă
tratamentul clasic cu picături și unguente topice, igiena locală,
comprese calde, masaj local, există și o metodă mai de
actualitate – termoterapia, realizată cu unele dispozitive
speciale.
Lipidele meibomiene se topesc în intervalul de
temperatură 320 – 400 Celsius. La pacienții cu disfuncție
meibomiană secreția începe abia la 350 versus 320, la subiecții
normali.
Studii recente au demonstrat rolul semnificativ al
temperaturii în secreția glandelor Meibomius, subliniind
beneficiul compreselor calde pentru îmbunătățirea secreției
glandelor disfuncționale. Aceasta se explică prin modificarea
vâscozității lipidice.
CONCLUZII
o
Disfuncțiile meibomiene joacă un rol major în
patologia marginii libere palpebrale, afecțiuni extrem de
frecvente, dar adesea trecute cu vederea şi nediagnosticate.
o
Pacienții cu patologie oculo-palpebrală ar trebui
întotdeauna să fie examinați cu atenție pentru a evalua
implicarea DGM, deoarece complicațiile disfuncțiilor glandelor
meibomiene sunt comune și pot implica deteriorări severe ale
suprafeței oculare și intoleranță marcată la purtarea lentilelor de
contact.
o
Noile metode de tratament noi s-au dovedit a accelera
vindecarea, creșterea toleranței la materialul lentilelor de contact
și de îmbunătățirea calității vieții pacienților
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Rezumat: Lucrarea este un studiu pe 40 de pacienți operați pentru cataractă prin tehnica
facoemulsificării, la care s-a corelat pierderea de celule endoteliale în funcție de cantitatea de
ultrasunete folosită. Studiul statistic arată că timpul de ultrasunete folosit nu influențează semnificativ
pierderea de celule endoteliale.
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Abstract: This work is a study on 40 patients operated for cataract throught facoemulsification technic.
It was correlated the time of ultrasound used with the endothelial cells loss. The statistic study shows
that the loss of endothelial cells related with ultrasound time used is not significant.

INTRODUCERE
Cataracta este una dintre cele mai frecvente patologii
oculare cu tratament chirurgical. Cataracta se manifestă prin
opacifierea cristalinului. Extracţia cristalinului opacifiat se face
uzual prin technica facoemulsificării. Îndepărtarea cristalinului
presupune înlocuirea sa cu o lentilă artificială.(1)
Această procedură poate avea diferite efecte asupra
structurilor endooculare şi în special asupra corneei (stratul de
celule endoteliale)
Endoteliul cornean este format dintr-un singur strat de
celule.
Rolul său este esenţial în menţinerea integrităţii
corneei. Aceste celulele nu se pot regenera. Începând cu al
doilea deceniu de viaţă densitatea celulelor scade de la 30004000 celule/mm2 la 2500-2700 celule/mm2 până în deceniul opt
de viaţă. Pierderea de celule provoacă extinderea celulelor
vecine pentru a umple spatiile goale.(2,3)
Transparenţa corneei este controlată de pompe ionice
endoteliale active, care menţin un nivel scăzut al hidratării
stromale.
Atunci când numărul de celule endoteliale scade sub
600-800 celule/mm2, apare decompensarea corneană şi edemul
cornean ca rezultat al compromiterii funcţiei de pompă.
Figura nr. 1. Structura corneei

SCOPUL STUDIULUI
Scopul este de a arăta efectele operaţiei de cataractă,
prin tehnica facoemulsificării, asupra endoteliul cornean în
funcţie de timpul de ultrasunete.
MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul nostru este bazat pe 40 de pacienţi care au fost
operaţi prin acest tip de chirurgie în clinica de oftalmologie a
spitalului din Sibiu. Toate cazurile sunt cataracte legate de
vârstă cu un indice de scleroza nucleară până la gradul al treilea.
Criterii de excludere au fost: boli oculare, boli
sistemice, pahimetrie corneană mai mare de 0,60mm şi numărul
de celulele endoteliale preoperator mai mic de 1800 celule/mm2.
Pahimetria presupune măsurarea grosimii corneene,
care este un indicator al integrităţii endoteliul cornean (grosimea
normală în zona centrală este între 0,49 – 0,56 mm).
Toate intervenţiile chirurgicale au fost efectuate de
acelaşi chirurg şi prin aceeaşi tehnică.
Procedura chirurgicală:

anestezie topică, cu Tetracaină 0,5%
administrată cu 10 minute înainte de
operaţie,

microincizii în cornea clară (2,2 mm)
folosind substanţe vâscoelastice coezive şi
dispersive.

facoemulsificare s-a efectuat cu aparatul
Infinity.

implantarea cristalinului artificial foldabil.
Numărul de celule endoteliale şi pahimetria corneană
au fost efectuate prin microscopie speculară cu o zi înainte de
intervenţia chirurgicală şi după 7-14 postoperator.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Am constatat că numărul mediu de celule endoteliale
pierdut a fost de 304 celule/mm2 şi timpul de ultrasunete a avut
o medie de 38,39 sec. Creşterea grosimii corneei este corelată cu
pierderea celulelor.
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Figura nr. 2. Densitatea celulelor endoteliale ale corneei

descoperirea unui strat nou, al 6-lea. Această descoperire a fost
făcută de Harminder Dua din Universitatea din Nottingham.
Stratul este situat între stromă şi membrana
Descememt. Acest strat a fost descoperit prin injectarea de aer
între straturile corneei şi a fost confirmat de microscopie
electronică.(4,5)
Chiar dacă acest strat este foarte subţire (doar 15
microni), este foarte rezistent si este capabil să reziste la
presiune de până la 1,5–2 bari.
În prezent se presupune că edemul cornean este cauzat
de discontinuități în stratul lui Dua, cauzate de factori diferiţi.
CONCLUZII
Lezarea corneei în timpul facoemulsificării este
multifactorială.
Pierderea de celule endoteliale corelate cu timpul de
ultrasunete nu este semnificativă
Figura nr. 5. Pahimetrie înainte şi după facoemulsificare

Figura nr. 3. Pahimetria corneană

Tehnica facoemulsificării prin microincizii şi prin
utilizarea de substanţe vâscoelastice este foarte sigură pentru
cornee.
Coeficientul de corelaţie între timpul de ultrasunete şi
a pierderii de celulele endoteliale au o valoare scăzută
R² = 0, 1944
Riscul de pierdere a celulelor endoteliale corelat cu
timpul de ultrasunete este scăzut.
Figura nr. 4. Coeficientul de corelaţie între timpul de
ultrasunete şi pierderea de celulele endoteliale
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Până de curând s-a crezut că, cornea umană are o
valoare medie de 550 microni, având 5 straturi: epiteliului,
membrana Bowman, stroma, membrana Descemet si endoteliul,
recent experienţa clinică a transplantului de cornee a condus la

AMT, vol II, nr. 1, 2014, pag. 5

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

DIAGNOSTICUL PRECOCE AL KERATOCONUSULUI LA
OCHIUL CONGENER FOLOSIND OCULAR RESPONSE
ANALYZER – PREZENTARE DE CAZ
CĂTĂLINA CORBU 1, RALUCA MOISESCU2, RALUCA IANCU3, DANA DĂSCĂLESCU4,
C. TĂTARU5
Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti, 2 Spitalul Universitar de Urgenţă, Bucureşti

1,3,4,5

Cuvinte
cheie:
diagnostic
precoce,
keratoconus,
Ocular
Response Analyzer

Rezumat: Pacienţii cu keratoconus prezintă alterarea parametrilor biomecanici corneeni. Valorile
scăzute ale factorului de rezistenţă corneană (CRF) şi histerezisului cornean (CH) reprezintă parametrii
care facilitează diagnosticarea formelor incipiente de keratoconus. Anumiţi factori ce afectează
stabilitatea corneei nu pot fi detectaţi cu ajutorul topografiei corneene, fiind responsabili de progresia
de la suspiciune la boală manifestă. Prezentăm cazul unei paciente de 20 de ani diagnosticată cu
keratoconus stadiul II la ochiul drept. Ochiul congener nu prezenta modificări topografice sugestive
pentru keratoconus. La examenul cu Ocular Response Analyzer (ORA) s-au obţinut valori scăzute ale
CRF şi CH bilateral. După 6 luni ORA arată creşterea indicelui de suspiciune şi valori modificate ale
CH şi CRF la ochiul stâng. Topografia corneană confirmă diagnosticul de keratoconus în stadiu
incipient. În acest caz ORA constituie un instrument util pentru diagnosticul precoce al keratoconusului,
înainte de apariţia modificărilor topografice, în cazul pacienţilor cu boală deja instalată la ochiul
congener.
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early
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Abstract: Keratoconus patients show alterations in corneal biomechanics. Low corneal resistance factor
(CRF) and corneal hysteresis (CH) are useful parameters for detecting early stage keratoconus. Some
factors affect the stability of the cornea, cannot be detected by corneal topography, but are responsible
for progression from suspicion to manifest keratoconus. We present the case of a 20-year-old woman
diagnosed with stage II keratoconus in the right eye. The fellow eye showed no topographic and
keratometric changes consistent with keratoconus. Examination performed with the Ocular Response
Analyzer (ORA) indicated decreased values of CRF and CH bilaterally. Six months later, ORA shows
increased index of suspicion and modified CH and CRF values in the left eye. Corneal topography
confirms the diagnosis of early stage keratoconus. In this case, ORA represents a useful instrument for
the early detection of keratoconus, before any topographic changes occur, in patients with a previous
diagnostic in the fellow eye.

INTRODUCERE
Keratoconusul reprezintă o ectazie corneană noninflamatorie, frecvent bilaterală, cu o incidenţă de circa 1 la
2000 în populaţia generală. În această afecţiune, zona centrală şi
paracentrală a corneei suferă un proces de subţiere progresivă,
devenind proeminentă şi căpătând formă conică.(1) Elementul
caracteristic îl constituie prezenţa astigmatismului neregulat, ca
o consecintă a modificărilor ce survin în geometria corneei
anterioare.(2) Aceste modificări sunt evaluate şi cuantificate în
practica clinică cu ajutorul topografiei corneene care evidenţiază
următoarele elemente: o zonă de dimensiuni variabile cu putere
refractivă crescută înconjurată de zone concentrice la nivelul
cărora valoarea refracţiei scade progresiv, asimetrie între puterea
refractivă a părţii superioare şi a celei inferioare a corneei, ca şi
înclinarea axelor celor mai refringente atât superior cât şi
inferior de meridianul orizontal.(3)
Toate modificările topografice apar ca urmare a
modificărilor biomecanice de la nivelul structurii corneene.
Gradul de elasticitate şi rigiditatea corneeană sunt afectate sever
în keratoconus, datorită modificărilor structurale ale corneei.
Studiul proprietăților biomecanice corneene in vivo a reprezentat

o provocare pentru cercetători în ultimii ani şi momentan există
un singur instrument (Ocular Response Analyzer [ORA];
Reichert, DePew, NY) cu ajutorul căruia sunt evaluati doi
parametrii biomecanici esenţiali pentru studiul modificărilor
întâlnite în keratoconus: histerezisul cornean (CH), respectiv
factorul de rezistentă corneană (CRF) (4). Termenul de
histerezis descrie răspunsul biomecanic al unui material cu
proprietăți vâscoelastice la acţiunea unui tip de stres şi măsoară
energia disipată de material. Aşadar CH măsoară energia
absorbită de cornee în timpul fenomenului de aplanaţie. CRF
reprezintă un indicator global al rezistenţei corneene relative,
independent de presiunea intraoculară sau de asocierea dintre
gradul de hidratare şi rezistenţa elastică ale corneei.(5)
Există câteva studii care au demonstrat deja că valorile
acestor doi parametrii sunt reduse semnificativ în ochii cu
keratoconus diagnosticat faţă de ochii sănătoşi şi s-au găsit de
asemenea corelaţii între CH, CRF şi alte date de natură clinică
sau paraclinică utilizate frecvent în practică: refracţie obiectivă
şi subiectivă, keratometrie, topografie corneană şi
pahimetrie.(6,7,8)
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Saad şi colaboratorii au întreprins un studiu pentru a
compara proprietăţile biomecanice ale corneei într-un grup
selecţionat de pacienţi suspecţi de keratoconus, cu cele dintr-un
grup de pacienţi sănătoşi, demonstrând o scădere a CH şi CRF
în ochii suspecţi de keratoconus şi faptul că diferenţa în valoare
absolută dintre aceşti doi parametri este cu atât mai mare cu cât
stadiul bolii este mai avansat. Aceasta sugerează că evoluţia
naturală a keratoconusului presupune modificări progresive ale
biomecanicii corneene, existând factori necunoscuţi până în
prezent care afectează stabilitatea corneei şi care nu pot fi
detectaţi cu ajutorul topografiei corneene, factori responsabili de
o progresie evidentă de la suspiciune până la boala diagnosticată
şi eventual la un stadiu avansat.(9)
Galetti şi colaboratorii au demonstrat recent o
îmbunătăţire a sensibilităţii şi specificităţii CRF pentru
diagnosticarea stadiilor incipiente de keratoconus la ochiul
congener, fără modificări topografice, în cazurile de keratoconus
diagnosticat la celălalt ochi. De asemenea, analiza
multiparametrică folosind ORA permite detectarea în proportie
crescută a pacienţilor cu keratoconus subclinic în comparaţie cu
topografia corneană, cu o specificitate crescuta faţă de utilizarea
individuală a CH şi CRF.(10,11)
Wolffsohn a raportat creşterea sensibilităţii şi o
scădere cu numai 3% a specificităţii în detectarea şi stadializarea
keratoconusului prin încorporarea parametrilor frontului de undă
în evaluarea standard folosind topografia, pahimetria si
keratometria.(9,10)
PREZENTARE DE CAZ
Pacienta P.C., în vârstă de 20 de ani, se prezintă în
clinica noastră în martie 2013 acuzând scăderea progresivă a
acuităţii vizuale bilateral în ultimele 6 luni. Antecedentele
personale patologice evidenţiază un astigmatism miopic compus
diagnosticat în copilărie, antecedentele heredo-colaterale fiind
nesemnificative.
Din examinarea efectuată la prezentare reiese o
acuitate vizuala: VOD= 0,05 fără corecţie (fc) / 0,7 cu corecţie
(cc) (-1,50 - 1,50 x 20º), respectiv VOS = 0,16 fc / 0,9 cc (-1,00
– 0,75 x 135º). Examenul biomicroscopic indică aspect normal
al polului anterior la ambii ochi. Grosimea corneană determinată
folosind pahimetria prezintă următoarele valori: OD = 473 µm şi
OS = 484 µm (valori normale între 520-540 µm). De asemenea,
se măsoară parametrii biomecanici corneeni folosind ORA,
obţinându-se valori scăzute al CH si CRF bilateral. Indicii de
suspiciune pentru keratoconus sunt crescuţi, iar analiza frontului
de undă evidenţiază modificarea Keratoconus match index la
amândoi ochii (tabelul nr. 1).
Tabelul nr.1. Parametrii biomecanici corneeni măsuraţi
folosind ORA la interval de 6 luni.

sugestiv pentru keratoconus (figura nr. 1 şi figura nr. 2). Prin
corelarea datelor clinice şi paraclinice se pune diagnosticul de
keratoconus stadiul I-II la ochiul drept (OD), respectiv
suspiciune de keratoconus la ochiul stâng (OS) şi se recomandă
urmărirea la 6 luni pentru o eventuală progresie la OS.
Figura nr. 1. Topografia corneană în martie 2013 sugestivă
pentru keratoconus stadiul I-II la OD

Figura nr. 2. Topografia corneană în martie 2013 OD

La controlul de 6 luni, se determină o acuitate vizuală:
VOD= 0,05 fc / 0,7 cc (-1,50 - 1,50 x 20º) si VOS= 0,16 fc / 0,8
cc (-1,00 – 0,75 x 135º). Examenul biomicrosopic evidenţiază
prezenţa inelului Fleischer la OD, OS având în continuare un
aspect normal al polului anterior. Valorile pahimetriei corneene
sunt staţionare: OD= 469 µm , OS = 483 µm. La examenul
folosind ORA se evidenţiază scăderea CRF şi creşterea indicelui
de suspiciune pentru keratoconus la OS, valorile la OD
neprezentând modificări semnificative (tabelul nr. 1).
Determinările keratometrice şi topografice arată creşterea
curburii corneei pe meridianul cel mai refringent (K max) cu
aproximativ 0,50 dioptrii la OS (tabelul nr. 2), aspectul
topografiei corneene confirmând diagnosticul de keratoconus
incipient la OS (figura nr. 3).
Tabelul nr. 2. Determinările keratometrice şi topografice la
interval de 6 luni

Determinările keratometrice şi topografice sunt listate
în tabelul 2, aspectul topografiei corneene la ochiul drept fiind

Figura nr. 3. Topografia corneană la 6 luni confirmă
diagnosticul de keratoconus incipient la OS
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DISCUŢII
În acest caz, parametrii ORA, determinaţi la interval
de 6 luni, sugestivi pentru progresia de la suspiciune la
keratoconus incipient la OS sunt următorii: scăderea valorii
CRF, modificarea Keratoconus match index şi creşterea
indicelui de suspiciune. Deşi la prima vizită nu s-au evidenţiat
modificări topografice sugestive şi nu au existat modificări la
examenul obiectiv al polului anterior la OS, topografia corneană
efectuată la 6 luni va confirma progresia prin creşterea valorii
Kmax. De asemenea, valorile pahimetriei corneene s-au menţinut
staţionare între cele 2 vizite, iar acuitatea vizuală s-a păstrat
relativ bună, ceea ce poate constitui o dificultate în diagnosticul
keratoconusului la OS.
Cu toate acestea, se certifică apariţia modificărilor
biomecanice corneene, obiectivate prin scăderea valorilor CH si
CRF, înainte de apariţia modificărilor topografice şi
keratometrice. De aceea în protocolul standard de investigare a
pacienţilor cu keratoconus trebuie inclusă măsurarea
parametrilor biomecanici corneeni folosind ORA, cu predilecţie
la pacienţii cu keratoconus diagnosticat unilateral, în vederea
evidenţierii unei eventuale progresii la ochiul congener.

10.

11.

segments for keratoconus. J Cataract Refract Surg Vol 35,
Oct 2009.
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JL. Corneal biomechanical properties in normal, post-laser
in situ keratomileusis, and keratoconic eyes. J Cataract
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CONCLUZII
Se creează astfel premiza utilizării parametrilor
biomecanici corneeni în protocoale de screening ce includ ORA
pentru a îmbunătăți sensibilitatea şi specificitatea măsurătorilor
topografice, având un rol clinic bine definit în detectarea
modificărilor biomecanice precoce în cazul pacienţilor suspecți
de keratoconus sau în diagnosticarea stadiului incipient.
ORA devine astfel un instrument util în diagnosticul
precoce al keratoconusului, înainte de apariţia modificărilor
topografice, în vederea creşterii ratei de reușită a intervenţiilor
terapeutice minim invazive şi eliminării necesităţii unor terapii
agresive sau costisitoare precum keratoplastia penetrantă.
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TRATAMENTUL CATARACTEI – FACTOR IATROGEN DE
LEZARE A SUPRAFEŢEI OCULARE
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Rezumat: Chirurgia cataractei atât prin medicaţia utilizată, dar şi prin efectele mecanice şi termice
influențează homeostazia suprafeţei oculare: simptome de ochi uscat, perturbarea sensibilităţii,
creşterea permeabilităţii epiteliului cornean, diminuarea stabilităţii filmului lacrimal, cu impact negativ
asupra calităţii vieţii pacientului.

Keywords:
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Abstract: Cataract surgery influences ocular surface homeostasis by drugs and mechanical and thermal
effects: dry eye symptoms, disorders of sensibility, increasing of corneal epithelium permeability,
decreasing of tears film stability, with a negative impact for quality of patient life.

early
ocular

Cataracta este principala cauză de scădere a acuităţii
vizuale la populaţia în vârstă. Cu toate că tratamentul
medicamentos ar fi o alternativă dorită de pacient dar cu
eficacitate discutabilă, singurul şi cel mai eficient tratament este
intervenţia chirurgicală prin facoemulsificare şi implant de
cristalin artificial. Insatisfacţia postoperatorie a pacienţilor poate
fi determinată de o insuficientă atenţie asupra calităţii suprafeţei
oculare.
Lucrarea de faţă prezintă influenţa medicamentelor
utilizate pre, intra şi postoperator asupra suprafeţei oculare şi a
intervenţiei de cataractă propriu-zise
Suprafaţa oculară reprezentată de conjunctivă, limbul
sclerocornean, cornee şi filmul lacrimal, asigură suprafaţa
refractivă şi are rol de protecţie faţă de factorii mecanici, toxici
şi infecţioşi.
Deficienţa lacrimală, iritaţia mecanică sau infecţiile
reprezintă injurii pentru suprafaţa epitelială determinând
afectarea toleranţei imune, eliberarea de citokine inflamatorii
(TNF, IL) şi matrix metalproteinaze, distrugerea ţesuturilor,
remodelarea ţesuturilor degenerate şi pierderea funcţiilor.(1)
Relaţia dintre chirurgia cataractei şi suprafaţa oculară
este bilaterală: patologia suprafeţei oculare influenţează
chirurgia cataractei, iar aceasta la rândul ei afectează
homeostazia suprafeţei oculare. Disfuncţia suprafeţei oculare
influenţează preoperator determinarea valorilor keratometrice
fiind posibilă apariţia erorilor biometrice; intraoperator apar
dificultăţi de vizualizare; iar postoperator disconfortul
pacientului se agravează şi se poate asocia şi cu întârzierea
recuperării acuităţii vizuale.
Medicaţia preoperatorie include droguri care dilată
pupila, antiinfecţioase şi anestezice afectează homeostazia
suprafeţei oculare. Agenţii simpatomimetici midriatici şi
cicloplegicele parasimpatolitice determină iritarea terminaţiilor
nervoase corneene. Antiinflamatoare nesteroidiene (AINS)
previn mioza pupilară, reduc inflamaţia chirurgicală, previn
edemul macular cistoid postoperator, scad sinteza de
prostaglandine prin inhibarea ciclooxigenazei.(2) Studiile arată
că administrarea topică cu o ora înainte de intervenţie are

eficacitate maximă iar riscul de endoftalmita este redus în cazul
utilizării de cefuroxim în camera anterioară, însa cea mai
eficientă măsură de profilaxie a endoftalmitei este reprezentată
de utilizarea topică de iod-povidone 5% instilată anterior
intervenţiei cu eficacitate egală cu a antibioticelor topice.(3)
Anestezicele utilizate în prezent blochează iniţierea şi
propagarea potenţialelor de acţiunea neuronală, nervii
mielinizaţi de diametru mic fiind cei mai susceptibili la acţiunea
lor. Determină alterarea secreţiei lacrimale şi a stabilităţii
filmului lacrimal; toxicitate epitelială prin prezenţa
benzalconului; reacţii alergice şi idiosincrazice. Datorită
siguranţei ridicate Benoxinatul 0.4% este cel mai utilizat,
lidocaina gel creşte hidratarea corneei iar Tetracaina 0.5% şi
Proparacaina 0.5% sunt frecvent utilizate datorită acţiunii scurte
şi a efectului toxic epithelial redus.(4)
Utilizarea medicaţiei intraoperatorii (antibiotice,
epinefrina, lidocaina) prin adiţia în soluţiile de irigare nu este
indicată deoarece determină alterarea pH, a balanţei chimice şi
osmolarităţii şi de asemenea prezintă potențial toxic.(2)
Postoperator antiinflamatoarele reduc inflamaţia şi asigură
controlul durerii, însă, dacă AINS sunt utilizate mai mult de 4
săptămâni riscul de melting cornean creşte cu atât mai mult cu
cât există condiţii pentru keratopatie neurotrofică, ochi uscat,
blefarite sau meibonite. Corticosteroizii inhibă fosfolipaza A2,
calea ciclo şi lipooxigenazei, alterează producerea inhibitorilor
proteinici, inhibă producţia de mediatori inflamatori, diminuă
permeabilitatea vasculară reducând edemul, infiltraţia celulară,
dilataţia capilară şi proliferarea fibroblastelor. Dar în cazul
utilizării pe termen lung pot determina creşterea tensiunii
intraoculare, midriază, ptoza, inhibarea vindecării epiteliului
corneal şi stromal, staining punctiform.(5)
Conservanţii, substanţele care au rol de stabilizare a
drogurilor şi promovare a penetrării substanţelor specifice prin
cornee au efect negativ asupra suprafeţei oculare. Dintre acestea,
conform studiilor lui Epstein et al., thiomersalul şi
benzalkonium chloride (BAC) au toxicitate mai mare decât
alcolii şi poliquadul. BAC determină dizolvarea membranelor
celulare ale microorganismelor datorită lanţurilor hidrofobe şi
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hidrofile care acţionează ca biocide. Efectul citotoxic indirect se
manifestă prin perturbarea fazei apoase şi lipidice a filmului
lacrimal lezând stabilitatea acestuia, diminuarea glicocalixul, a
cantităţii de mucina prin distrugerea celulelor goblet, scăderea
proliferării şi aderării celulelor epiteliale accentuând
permeabilitatea celulară. Thiomersalul este un compus din
mercur organic care se metabolizează în corp în ethyl mercur şi
are efect antimicrobial prin creşterea permeabilităţii celulare şi
reducerea activităţii enzimatice. Manifestă efect citotoxic
conjunctival şi cornean, reacţii alergice, edem palpebral,
chemozis.(6)
Intervenţia chirurgicală poate aduce elemente de
lezare a suprafeţei oculare, fie prin arsuri tisulare în lipsa unei
răciri adecvate, fie prin efectul termic de dezepitelizare corneană
produs de microscopul operator. Edemul cornean este
determinat de lezarea endoteliului (în special la cei cu număr
redus de celule endoteliale) prin utilizarea de ultrasunete cu
energie mare şi timp îndelungat. Traumatismul chirurgical,
inflamaţia, expunerea la medicație topică cu conservanţi şi
anestezice, lezarea nervilor senzoriali prin incizii corneene la
orele 3 si 9 sunt cauze posibile de apariţie a sindromului de ochi
uscat. Simptomele de ochi uscat sunt determinate de perturbarea
sensibilităţii corneene (sensibilitatea corneană revine la nivelul
preoperator la 3 luni de la intervenţie), creşterea permeabilităţii
epiteliului cornean, reducerea stabilităţii filmului lacrimal.(7)
Evaluarea preoperatorie atentă a suprafeţei oculare
este vitală pentru evitarea complicaţiilor postoperatorii şi a
insatisfacţiei pacienţilor după operaţia de cataractă. Tratamentul
medicamentos pre şi postoperator ca de altfel şi intervenţia
chirurgicală perturbă desfăşurarea activităţilor metabolice
normale la nivelul suprafeţei oculare. Este necesară educarea
pacienţilor cu privire la disfuncţiile filmului lacrimal
preexistente preoperator şi posibilitatea exacerbării simptomelor
postoperator.
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Rezumat: Lucrarea este un studiu retrospectiv efectuat după intervenţia de crosslinking, pe 34 de cazuri
cu keratoconus cu vârsta cuprinsă între 13 şi 18 ani. Intervenţia a fost efectuată prin metoda “epi-off”.
Parametrii urmăriţi au fost: acuitatea vizuală, refracţia şi valorile dioptrice corneene. Toate cazurile au
fost analizate la 1 an de la crosslinking, 28 de cazuri au fost evaluate la 2 ani şi numai 15 cazuri la 3
ani. La 1 an şi la 2 ani de la intervenţie aproximativ 50% din cazurile urmărite au prezentat regresia
afecţiunii şi numai aproximativ 20% din cazuri au progresat. La 3 ani de la efectuarea intervenţiei 60%
din cazuri prezintă evoluţie favorabilă iar 33.33% au progresat. Acuitatea vizuală s-a menţinut relativ
constantă. Intervenţia de crosslinking reprezintă o modalitate terapeutică de efectuat la copii cu
keratoconus. Eficienţa acestei metode a fost constatată la aproximativ jumătate din cazuri.

Keywords:
children,
keratoconus,
crosslinking

Abstract: This paper is a retrospective study after crosslinking was performed and includes 34 of
keratoconus cases with range age between 13 to 18 years old,. Intervention was performed using “epioff” method. Visual acuity, refraction and corneal values were followed parameters. All cases were
analyze at 1 year after crosslinking was performed, 28 cases at 2 years and only 15 cases were
evaluated at 3 years. Aproximatively 50% of cases evaluated at 1 and 2 year after crosslinking present
regression of keratoconus evolution and only 20% of cases manifest progression of disease. At 3 years
afters crosslinking 60% of cases present regression of evolution and 33.33% manifest progression of
keratoconus. Crosslinking intervention represents a therapeutic modality that has to be performed at
children with keratoconus. The efficacy of this method was obtained for approximate half of cases.

INTRODUCERE
Keratoconusul este distrofia corneană caracterizată
prin modificări în structura şi organizarea fibrelor de colagen
care determină reducerea rezistenţei corneene şi diminuarea
acuităţii vizuale prin apariţia miopiei şi a astigmatismului
neregulat.(1)
La copii evoluţia acestei afecţiuni este mult mai
rapidă, iar în multe cazuri nu se poate corecta acuitatea vizuală
cu lentile aeriene sau lentile de contact moi fiind necesară
prescrierea de lentile de contact rigide cu un risc de intoleranţă
mult mai ridicat.(2) De aceea prin introducerea corneal collagen
crosslinking (CXL) ca şi metodă terapeutică la copii s-a încercat
stabilizarea progresiei şi evitarea necesităţii efectuării
keratoplastiei.(3)
SCOP
Evaluarea cazurilor cu keratoconus cu vârsta mai mică
de 18 ani după efectuarea intervenţiei de crosslinking
fotooxidativ.
MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul este retrospectiv cu o perioadă maximă de
urmărire de 3 ani, efectuat la copii cu vârsta sub 18 ani după
efectuarea intervenţiei de crosslinking. Intervenţia a fost
efectuată prin metoda “epi-off”. Au fost analizate acuitatea
vizuală, refracţia manifestă şi valorile dioptrice corneene
obţinute la examinările topografice.

REZULTATE
Studiul a cuprins 34 de cazuri care au fost evaluate la
1 an. Dintre acestea 28 au fost evaluate la 2 ani, iar 15 cazuri au
fost analizate şi la 3 ani. Vârsta cazurilor examinate a fost
cuprinsă în intervalul 13 -18 ani, cu o medie de 16.08 ani. La
nivelul întregului lot a predominat sexul masculin (26 de
cazuri).
Examinarea biomicroscopică evidențiază absenţa
modificărilor corneene la un sfert din cazuri, însă la majoritatea
cazurilor este prezent inelul Fleischer izolat (12 cazuri) sau
asociat cu linii Voght (7 cazuri).
La 1 an de la intervenţie valoarea medie a refracţiei
sferice după CXL a crescut puţin semnificativ de la - 3.78
dioptrii (D) la – 4.2 D, iar valoarea medie a refracţiei cilindrice
s-a menținut relativ constantă CXL (- 4.36 D pre-CXL si – 4.47
D post – CXL. Valoarea dioptrică medie pe meridianul cel mai
refringent (K max) prezintă o tendinţă de regresie de la 52.33 D
la 51.97 D.
La 2 ani se constată accentuarea refracţiei sferice şi
cilindrice după CXL. Refracţia sferică creşte de la -3.99 D la 5.18 D iar media refracţiei cilindrice creşte de la -4.79 D la -4,36
D. Valoarea medie a K max scade de la 52.92 D la 52.58D.
Cazurile evaluate la 3 ani evidențiază o marcată
tendinţă de accentuare a refracţiei sferice de la o medie de – 3.48
D la -6.88 D, datorită probabil accentuării miopiei odată cu
creșterea. Refracţia cilindrică medie a diminuat de la - 5.31 D la
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- 4.2 D. În schimb media K max prezintă o uşoara accentuare de
la o valoare de 53 D la 53.84D.
Figura nr. 1 evidențiază evoluţia cazurilor la un an, doi
şi respectiv 3 ani de la crosslinking. După cum se observă
aproximativ jumătate din cazurile evaluate la 1 an şi la 2 ani
manifestă o tendință de regresie a afecţiunii. La aproximativ
30% din cazuri evoluţia keratoconusului se menţine relativ
constantă în primii 2 ani după CXL, însă la 20% din cazuri
afecţiunea a progresat. La 3 ani de la intervenție cu toate că
procentul cazurilor la care afecţiunea a regresat este mai mare
(60%) se constată şi o creştere a numărului de cazuri care au
evoluat după crosslinking (33.33%).

vârstă mai mică de 18 ani ce prezintă keratoconus trebuie
efectuată cu atenţie şi mult mai frecvent (la fiecare 3 luni).

1.

2.
3.

REFERINŢE
Radner W, Zehemayer M., Skorpik C., Mallinger R.
Altered organization of collagen in apex of
Keratoconus corneas Ophthalmic Res 1998; 30(5):
327-332.
Rabinowitz YS. Keratoconus 1998; 42(4): 297-319.
Wollensak
G.,
Spoerl
E.,
Seiler
T.,
Riboflavin/ultraviolet A induced collagen crosslinking
for the treatment of keratoconus. Am J Ophthalmol
2003; 135 (5): 620-627.

Figura nr. 1. Evoluţia cazurilor la 1, 2 şi 3 ani de la CXL

Acuitatea vizuală (AV) fără corecţie prezintă o relativ
îmbunătăţire. Anterior CXL media AV fără corecţie a fost de
0.3. Pentru cazurile examinate la 1 an media acestui parametru a
crescut la 0.36 iar pentru cazurile examinate la 2 ani s-a
constatat o uşoară îmbunătăţire de la 0.29 la 0.3. Cazurile
examinate la 3 ani prezintă o valoare medie constantă a AV fără
corecţie de 0.24. Majoritatea cazurilor şi-au menţinut constantă
sau au îmbunătăţit AV fără corecţie indiferent de perioada de
examinare (tabelul nr. 1).
Tabel nr. 1. Evoluția AV fără corecţie la 1, 2 şi respective 3
ani după CXL
AV fc
1 an
2 ani
3 ani
Diminuată

6

4

4

Constantă

8

7

3

Îmbunătățită

20

17

8

AV cu corecție a fost cuprinsă în intervalul 0.5 – 1. La
majoritatea cazurilor (25) s-au prescris lentile de contact rigide,
însă 7 dintre aceștia nu le-au utilizat. La 8 cazuri AV a fost
corectată cu lentile aeriene variind în intervalul 0.5 – 0.9; un caz
a fost corectat cu lentila de contact torică şi un caz a obținut o
AV maximă fără corecţie după efectuarea CXL
DISCUŢII
Accentuarea valorilor medii ale refracţiei sferice la 2
şi respectiv 3 ani de la intervenţie se datorează probabil creșterii
miopiei prin mărirea cu vârsta a axului antero-posterior al
globului ocular. Aceasta teorie este susţinută şi de faptul că
refracţia cilindrică a diminuat la cazurile evaluate la 3 ani de la
CXL.
Creșterea valorii medii a K max la 3 ani de la
intervenţie este determinată şi de numărul mic de cazuri evaluate
CONCLUZII
Pacienții cu keratoconus prezintă o evoluţie favorabilă
după crosslinking (regresie sau menţinere constantă a
parametrilor) cu cât vârsta acestora se apropie de 18 ani.
Efectuarea CXL procedeu minim invaziv ce creşte
rezistenţa corneei trebuie luată în considerare şi pentru aceasta
categorie de pacienţi, cu toate că nu există criterii specifice
pentru a evita evoluţia afecţiunii. Monitorizarea cazurilor cu
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KERATOCONUS. MODALITĂŢI TERAPEUTICE
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1,2,3,4,5

Clinica Optilens, Cluj-Napoca

Cuvinte
cheie:
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Rezumat: Se prezintă cazul unui pacient în vârstă de 32 de ani, aparţinând mediului urban, de profesie
programator. Antecedentele heredocolarterale sunt nesemnificative, iar antecedentele personale
patologice nu au legătură cu boala actuală. S-a practicat la OS cross-linking UV – tehnica Epi-off,
conform protocolului de la Siena. Evoluţia este staţionară după metodele terapeutice aplicate. Aplicarea
tehnicilor moderne de tratament în keratoconus pot influenţa favorabil prognosticul funcţional al
pacientului, ameliorând astfel calitatea vieţii acestuia.

Keywords:
keratoconus,crosslinking,
corneal
topography

Abstract: We will present a case of a 32 year old male, living in urban area, software engineer, with no
relevan current disease, but current symptoms which started subjectively last year, complaining of
decreased distant visual acuity for which the patient was recommended optical correction. We
performed at the LE CXL ultraviolet(UV) –Epi-off technique. The visual prognosis depends on the
evolution of Keratoconus. The modern therapeutical treatments in keratoconus induce a very good
functional prognosis and quality of live.

PREZENTARE DE CAZ
Se prezintă cazul unui pacient în vârstă de 32 de ani,
aparţinând mediului urban, de profesie programator.
Antecedentele heredocolarterale sunt nesemnificative,
iar antecedentele personale patologice nu au legătură cu boala
actuală.
Boala actuală a debutat în urmă cu aproximativ 1 an,
prin scăderea acuităţii vizuale (AV) la distanţă, pentru care
pacientului i se recomandă corecţie optică.

topografia corneeană este ilustrată în figura de mai jos (figurile
nr. 1,2).
Figura nr. 2. Topografie oculară OS

Figura nr. 1.Topografie oculară OD

Din examenul ocular reţinem :
 acuitatea vizuală la ochiul drept (VOD) este de 0,1
cc (-3,00/-5,00x700) şi la ochiul stâng (VOS) de 1
cc (-1,25x 950).
 refractometria este următoarea: OD: -3,25/6,00x710, OS: -1,00/-1,50x970, iar keratometria:
OD: 50,75D; 46,25 D; OS: 44,00; 42,5D.
 biomicroscopic se observă: OD: cornee uşor
deformată conic; OS: pol anterior normal.
 tensiunea intraoculară la ambii ochi (TIAO): 16
mmHg, iar fundul de ochi la ambii ochi (FAO)
este normal.

În urma anamnezei şi examenului clinic şi paraclinic
se pune diagnosticul AO: Keratoconus stadiu II/III OD, I/II OS.
Posibilităţi terapeutice constau în OD: CXL + inele
intracorneene/ Topo-guided,
OS: CXL
S-a practicat la OS cross-linking UV – tehnica Epi-off,
conform protocolului de la Siena.
Protocolul a fost cel standard:
 Anestezie topică (Benoxi) – 3-4 pic, 15-20 min
înaintea CXL
 Dezepitelizarea corneei pe un diametru de 9 mm
 Instilaţia unei picaturi cu Benoxi
 Instilaţia de riboflavină 0,1% la fiecare 3 min timp de
30min înainte de iradiere

1
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Expunerea părţii centrale de 9 mm a corneei la UV+
instilația de riboflavina 0,1% la fiecare 3 min timp de
30 min, energie 2,94 J
 Instilaţie de picaturi de ofloxacina + indocolyr
 Lentila de contact terapeutică pentru 3-4 zile.
Postoperator s-a efectuat la OS: instilaţii Tobradex
5x/zi 4 săptămâni, instilaţii lacrimi artificiale 2x/zi 4 săptămâni.
La controlul de 6 săptămâni pacientul se prezintă cu:
o haze corneean timp de 2-3 luni,
o VOD=0,1 ccp,
o VOS=1 ccp,
o biomicroscopic: OS: cu haze corneean.
Se recomandă continuarea tratamentului cu lacrimi
artificiale.
La controlul de 3 luni se notează

VOD=0,1 ccp, VOS=1 ccp, biomicroscopic: OS: cu o
mică zonă pulverulentă în zona centrală;

Refracţie: OD: -2,50/-6,25x700; OS: -0,25/-1,25x980;

Keratometrie OD: 45.25 ; 50.75 D;

Keratometrie OS: 42.00; 43.50 D.
Continuă tratamentul cu lacrimi artificiale.
Topografia corneeană este ilustrată în figurile 3 si
4(fig.3,4).

Figura nr. 5. Topografia corneeană OD

Figura nr. 3. Topografia corneeană OD

Figura nr. 6. Topografia corneeană OS

Figura nr. 4. Topografia corneeană OS

Controlul la 1 an înregistrează următoarele date:

VOD=0,2 cc (-7,00); VOS=1 cc (-1,00/-1,00x950);

AO: cornee clară; refracţie:
o OD: -2,50/-6,25x700;OS: -0,25/-1,25x980;
o keratometrie OD: 45.25 ; 50.75 D;
o keratometrie OS: 42.00; 41.50 D.
Topografia corneeană este
ilustrata în figurile 5 şi 6 (figurile nr. 5,6).

Se decide la OD Topo-guided + cross-linking tehnica
Epi-off cu energie 2,98 J (figura nr. 7).
Figura nr. 7. Fişa TopoGuided
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Debut afirmativ este tardiv (la 31 ani).
Evoluţia este staţionară după metodele terapeutice
aplicate.
Aplicarea tehnicilor moderne de tratament în
keratoconus pot influenţa favorabil prognosticul funcţional al
pacientului, ameliorând astfel calitatea vieţii acestuia.

Urmează tratament local la OD cu instilaţii Tobradex
şi lacrimi artificiale timp de 6 săptămâni.
La control de 6 săptămâni, pacientul se prezintă astfel:

VOD=0,3 fc nc, VOS=1 ccp;

Refracţie: OD:-5,50/-2,50x70;OS:0,00/-1,50x85;

Refracţie OD: cornee cu haze.
Se recomandă tratament cu Edenorm (2x/zi) şi Flumetol (3/zi).
Control la 3 luni înregistrează următoarele date::

VOD=0,3 fc nc;VOS=1 ccp

Refracţie: OD:-5,50/-2,50x70;

OS:0,00/-1,50x85;

OD: cornee clară
La controlul de 6 luni pacientul prezintă:

VOD=0,3 cc (-5,00/-2,50x900);

VOS=1cc (-1,50x900);

Refracţie: OD: -5,75/-2,50x800;

Refracţie OS: 0,00/-1,50x850;

Keratometrie: OD: 50.00; 47;

Keratometrie OS: 43.60; 41.0 D.
Topografia corneeană este prezentată în fig 8.
Figura nr. 8. Topografia corneeană

PARTICULARITATEA CAZULUI
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INFLUENŢA FACTORILOR IATROGENICI ASUPRA
SUPRAFEŢEI OCULARE
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Cuvinte
cheie:
suprafaţă oculară, film
lacrimal, sindrom de
ochi uscat

Rezumat: Suprafaţa oculară (SO) este alcătuită din cornee, conjunctivă, limb şi sunt acoperite de un
epiteliu scuamos nonkeratinizat. Cele 3 regiuni de epiteliu reprezintă un suport pentru filmul lacrimal
(FL) şi se opune evaporării FL şi intrării agenţilor patogeni. Funcţia primară a SO este aceea de a
determina vedere clară. Aceasta determină 2/3 din puterea refractivă a globului ocular, menţine
comfortul, previne contaminarea microbiană a globului ocular. Integritatea SO este determinată de
integritatea epiteliului corneean cât şi de FL precorneean. Orice disfuncţie sau alterare a celor 2 factori
duce la apariţia ochiului uscat şi a unui fenotip epitelial instabil.

Keywords:
ocular
surface, tear film, dry
eye sindrom

Abstract: Ocular surface (OS) is formed by the cornea, conjunctiva and limbus covered by a
nonkeratinized squamos epithelium which constitutes a support for the tear film preventing evaporation
of the latter and also preventing penetration of pathogenic agents. Primary function of the ocular
surface constitutes in assuring a clear vision, contributes in 2/3 of the ocular refractive system, maintain
ocular comfort and prevent microbial contamination. Integrity of OS is determined by the integrity of the
corneal epithelium and also by the precorneal tear film. Any disfunction in either of those 2 factors
determines dry eye and epithelial instability.

Suprafaţa oculară (SO) este alcătuită din cornee,
conjunctivă, limb şi sunt acoperite de un epiteliu scuamos
nonkeratinizat. Cele 3 regiuni de epiteliu reprezintă un suport
pentru filmul lacrimal (FL) şi se opune evaporării FL şi intrării
agenţilor patogeni.
Funcţia primară a SO este aceea de a determina vedere
clară. Aceasta determina 2/3 din puterea refractivă a globului
ocular, menţine confortul, previne contaminarea microbiana a
globului ocular.
Integritatea SO este determinată de integritatea
epiteliului corneean cât şi de FL precorneean
Orice disfuncţie sau alterare a celor 2 factori duce la
apariţia ochiului uscat şi a unui fenotip epitelial instabil(7)
Relaţia strânsă dintre epiteliul corneean şi filmul
lacrimal este generată de interfaţa celule epiteliale-mucină.
Filmul lacrimal (FL) stabil protejează epiteliul SO, iar epiteliul
participă activ în formarea acestuia. Explicaţia rezidă din faptul
că celulele Goblet de la nivelul conjunctivei sunt secretoare de
mucina (componentă importantă a FL). Celulele NonGoblet
corneoconjunctivale eliberează pe suprafaţa epiteliului diferite
tipuri de mucină transmembranară asigurând umidifierea
acestuia. Fenotipul epiteliului corneoconjunctival este
nonkeratinizat, iar formarea keratinei este strâns legată de
secreţia de mucină şi impreuna asigură umidifierea epiteliului.
Menţinerea unei suprafeţe oculare sănătoase rezidă din
existenţa mecanismelor de apărare ale acesteia, care asigură
stabilitatea filmului lacrimal precum şi din păstrarea diferenţierii
epiteliale.(7)
Boala suprafeţei oculare (BSO) este o entitate ce
cuprinde: ochiul uscat, keratita neurotrofică, Dellen corneean,

eroziunile epiteliale, ulcerațiile corneene, cât şi perforarea
globului ocular.
Testele pentru evaluarea BSO constau în:

Anamneza cu simptome şi semne, la nivelul
faciesului (acnee, alte alergii) şi a marginii
palpebrale.

Biomicroscopie, cu examinarea marginii libere
palpebrale
şi
a
glandelor
meibomius,
conjunctivei, corneei

BUT (timpul de rupere a filmului lacrimal)

Test Schirmer

Coloraţia FL cu fluoresceina, lisamina, roz
bengal

Sensibilitatea corneană

Citologie de impresiune: Uzul BAK cu disparţia
celulelor Globlet şi creşterea inflamaţiei
suprafeţei oculare

Tear stability analysis system(TSAS)

Topografie corneeană[7]
A) Chirurgia pleoapelor, şi anume blefaroplastia, este
utilizată în cazul epiforei, eroziunilor corneene,
ocluziei inadecvate, ochiului uscat
Factori de risc în cazul chirurgiei pleoapelor sunt,
ochiul uscat preexistent, absenţa fenomenului Bell şi Lasik în
antecedente.
B) Keratoplastia perforantă sau lamelară este utilizată în
cazul unui defect epitelial persistent, unei ulceraţii
corneene,
keratopatiei
filamentoase,
keratoconjunctivitei sicca.
Factori de risc pentru complicaţiile epiteliale pot fi
legate de donor (stocajul corneei, diabet zaharat la donor) sau
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legate de recipient (inervaţie, vârstă înaintată, uzul
antibioticelor, ochiul uscat preexistent).
C) LASIK(keratomileusis in situ)
Ochiul uscat după Lasik sau PRK (fotokeratectomie
refractiva) reprezintă principalele probleme ale chirurgiei
refractive.
Toţi pacientii prezintă tranzitor după Lasik ochi uscat.
Frecvenţa complicației diferă de la autor la autor: unii
susţin o frecvenţă de 60% a ochiului uscat la 1 luna postoperator
(1), alţii au avut 50% din pacienţii cu Lasik ochi uscat la 6
luni.(2) Alte cazuistici oferă o frecvenţă a ochiului uscat de 15%
la 3 luni postoperator. Donnenfeld (3,4) prezintă o frecvenţă de
5% a ochiului uscat la 6 luni postoperator.
Cauzele ochiului uscat postLasik:
1. Primul factor patogenetic este reprezentat de presiunea
crescută generată de sucţiunea inelului în timpul
creării flap-ului. Aceasta va determina deteriorarea
celulelor Goblet conjunctivale şi compromiterea
stratului mucinic al FL.(5)
2. Al doilea factor este reprezentat de alterările suprafeţei
corneene asociate cu Lasik , care au ca şi consecinţă
diminuarea umidifierii corneei prin scăderea
frecvenţei clipitului.(5)
3. Tot în patogenia ochiului uscat postLasik pot acţiona
şi medicamentele cu efect epiteliotoxic (antibiotice,
antiinflamatorii nesteroidiene, conservanţii-clorura de
benzalconiu) folosite înainte, în timpul sau după
operaţie.
4. Denervarea corneeană asociată cu scăderea
sensibilităţii corneene este însă cea mai frecventă
cauză a ochiului uscat postLasik. In timpul tehnicii
chirurgicale, trunchiurile nervoase sunt secţionate de
microkeratom şi nervii din stroma anterioară sunt
întrerupţi prin fotoablţtie, ceea ce va determina
deterioararea inervaţiei corneene. Rducerea feedbackului neuronal corneean la creier va genera scăderea
inervaţiei glandei lacrimale şi reducerea producţiei de
lacrimi. Regenerarea nervilor în postoperator
determină refacerea sensibilităţii corneene în
aproximativ 6 luni, ceea ce poate explica ochiul uscat
tranzitor.(4)
Denervarea senzoriala-ciclu self perpetuu
Suprafaţa oculară şi funcţia glandei lacrimale
formeaza o unitate. Comunicarea dintre ele se face printr-o
bucla reflexă neuronala. Nervii senzoriali ce inervează SO se
conecteaza cu nervii eferenţi din creier şi favorizează secreţia
FL şi de proteine de către glanda lacrimală.(6) Sensibilitatea
corneeană scade prin reducerea producției de FL şi de clearance
a filmului lacrimal, favorizând apariţia ochiului uscat, deoarece
scade reflexul senzorial ceea ce va determina diminuarea
abilităţii glandelor lacrimale de a răspunde la insultele SO.
Corneea anesteziată (prin flap şi fotoablaţie) accentuează ochiul
uscat. Prin reducerea căilor aferente nervoase între cornee şi
creier cu scăderea semnalului eferent de la creier la glanda
lacrimală.
5. Flap-ul corneean
În mod normal, corneea este cel mai inervat şi senzitiv
ţesut din corp. Sensibilitatea corneeană este vitală pentru
integritatea epiteliului corneean şi funcţia FL. Ea provine din
nervii ciliari lungi situaţi în spaţiul supracoroidian şi care se
ramifică de două ori până să intre în cornee şi limb. Nervii largi
pătrund prin limb predominant la ora 9 şi 3 si apoi se bifurca şi
se îndreaptă spre ora 12 si 6; după o ramificare secundara se
îndreaptă din nou spre ora 9 şi 3.

Iniţial, nervii pătrund în cornee în 1/3 medie a stromei,
dar se îndreaptă anterior unde se ramifică şi formează un plex
sub membrana Bowmann, care inervează corneea centrală, apoi
penetrează membrana Bowmann şi se termină în stratul celulelor
“în aripă “(epiteliale, suprabazale).(8)
Faptul că nervii ciliari lungi pătrund în cornee la ora 9
şi 3 explică de ce sensibilitatea corneeană este mai mare la
limbul temporal şi nazal decât inferior.
Microscopia confocală in vivo arată că Lasik-ul
induce alteraţii la nivelul plexurilor nervoase sub membrana
Bowmann, ceea ce scade sensibilitatea corneeană.
Sensibilitatea corneeană este păstrată în vecinătatea
hindge-ului şi scade spre corneea centrală şi periferică.(8)
Deoarece nervii corneeni pătrund predominant la ora 9
şi 3, un hindge superior va traversa ambele arii de inervaţie
majoră a corneei, iar un hindge nazal va intersecta doar o arie.
Studiul lui Donnenfel:(4) arată că pierderea
sensibilităţii corneene şi ochiul uscat au avut o frecvenţă mai
mică în ochii cu un hindge nazal larg decât în cei cu hindge mic.
Eroziunile punctate epiteliale prin colorarea cu Roz bengal n-au
fost evidenţiate câteva zile-săptămâni după operaţie, inclusiv la
pacienţii care nu au prezentat ochi uscat preoperator. De regulă
se evidenţiază la 6 luni postoperator. Sunt mai accentuate la
pacienţii cu ochi uscat diagnosticat preoperator.
6. Inflamaţia
Este o cauză dovedită a ochiului uscat postchirurgical.
Inflamaţia cronică determină scăderea producţiei de lacrimi şi de
CFL. Răspunsul inflamator constă în ctivarea limfocitelor T de
la nivelul SO şi creşterea adeziunii moleculare şi inflamatorii,
creşterea citokinelor inflamatorii în FL, creşterea activităţii
matrix-ului de degradare a enzimelor în F.(9)
D. Alternative la Lasik
1. Fotokeratectomia Refractivă (PRK) constă în
dezepitelizarea corneeană urmată de fotoablaţie.
Tehnica determină scăderea sensibilităţii corneene
prin eradicarea plexului nervos subepitelial şi scăderea
circulaţiei FL şi stabilităţii acestuia.
2. Keratomileusis Subepitelial (Lasek) constă în
realizarea unui flap fin la nivelul epiteliului, urmat de
fotoablaţie şi repunerea flap-ului .În această tehnică
nervii ciliari nu sunt secţionaţi, fiind distruşi prin
ablaţie doar cei superficiali, fiind păstrate trunchiurile
profunde.(8)
Kanellopoulos şi colab. (2) arată că există o pierdere
mai mică a sensibilităţii corneene cu PRK şi Lasek, decât cu
Lasik.(6,7)
Profilaxia ochiului uscat după chirurgie refractivă
A) Preoperator
Se efectuează prin screeningul preoperator al
pacienţilor cu ochi uscat. Trebuie evidenţiate situaţiile sugestive
pentru ochi uscat şi anume: intoleranţa la lentile de contact (LC),
portul cronic de LC (dure), simptome de usturime, corp străin,
uscăciune oculară, semne de meibomită, stenoza sau închiderea
orificiilor meibomienem şi producţia scăzută de lacrimi. Sunt
necesare efectuarea de examinări de evaluare cantitativă şi
calitativă a FL: timpul de ruptura a filmului lacrimal (BUT),
testul Schirmer, colorare conjunctivală cu roz bengal şi
floresceină şi colorarea corneei.(8,9)
B) Intraoperator
Măsurile de profilaxie au ca obiective conservarea
epiteliului corneean şi prevenirea eroziunii corneene prin: uzul
minim de anestezic, folosirea unguentelor lubrifiante cu o baza
de glicerină înainte de trecerea microkeratomului; după ridicarea
flap-ului se plasează o mică cantitate de carboximetilceluloza
1% pe suprafaţa corneeană pentru a împiedica desicarea;
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aplicarea de steroizi, antiinflamatorii nesteroidiene şi antibiotice
(fluorochinolone) înainte de scoaterea blefarostatului; imediat
postoperator se recomandă pacientului să stea cu ochii închişi 15
minute, înainte de examinarea flap-ului.(4)
C) Postoperator
Se va urmări favorizarea epitelizării, scăderea
incidenţei ochiului uscat şi reducerea inflamaţiei prin: instilaţii
de lacrimi artificiale tot la 2 ore (uneori chiar şi fără conservant),
instilaţii de steroizi/ antiinflamatorii nesteroidiene.(4)
E. Chirurgia Glaucomului
Ochiul uscat după chirurgia glaucomului apare mai
frecvent la femei, mai ales în glaucomul pseudoexfoliativ.
Creşte cu durata tratamentului şi numărul de medicamente.
Cauzele pot fi: terapia cronică antiglaucomatoasă, scăderea
numarului de celule Goblet, apoptoza celulelor epiteliale.
Se poate întâlni inflamaţia SO după trabeculectomie,
cât şi fibroza bulei prin uzul mitomicinei şi defectul epitelial
permanent.
F. Terapia crosslinking(CXL) UV-tehnica epi-off
Cauzele BSO din cadrul crosslinkingului sunt
urmatoarele: dezepitelizarea, necroza fibroblastelor, acţiunea
ultravioletelor (UV).
Complicaţiile CXL sunt: supraexpunerea la UV,
acţiunea toxică a UV opacifiere corneană, infecţii (infiltrate
aseptice), toxicitate endotelială datorită concentraţiei crescute de
radicalii liberi de oxigen (concentraţie crescută de riboflavină,
UV cu putere mare, cornee subţire), persistenţa defectelor
epiteliale (CXL+PRK ghidat topografic) mai ales după folosirea
mitomicinei.
G. Vitrectomia posterioară
Cauzele BSO în urma vitrectomiei pot fi: diabetul
zaharat, traumatismele oculare, afachia, glaucomul postoperator.
Factorii de risc sunt: BSO preoperator, timp operator
îndelungat, inflamaţie postoperatorie crescută.
Tratamentul ochiului uscat constă în:

Instilaţii de lacrimi artificiale

Instilaţii antibiotice şi steroizi

Inserare de plug-uri la nivelul căilor lacrimale pentru
stabilizarea SO (în cazuri severe)

Dacă există afectarea glandelor meibomius se
administrează doxiciclina

In persistenţa fenomenelor de ochi uscat se
administrează Restazis (ciclosporina) pentru 6
luni.(8,9)

and laser in situ keratomileusis.J Cataract refract Surg
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7. Nejima R, Miyata K, Tanabe T, et al. Corneal barrier
function, tear film stability, and corneal sensation after
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Am J Ophthalmol 2005; 139:64-71.
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SUPRAFAȚA OCULARĂ –MEDIUL COMPLEX DE ADOPȚIE AL
TRATAMENTULUI TOPIC ANTIGLAUCOMATOS
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Rezumat Suprafața oculară este o unitate funcțională complexă în care țesuturi diferite ca structură și
funcții se integrează armonios în realizarea unui film de foarte scurt metraj –filmul lacrimal, esențial
pentru calitatea refractivă a corneei și implicit a vederii. Odată cu vârsta suprafața oculară suferă un
declin fiziologic, adesea având o funcţionalitate la limită. Administrarea unui tratament topic
antiglaucomatos constitue în sine o solicitare a suprafeței oculare iar natura unor ”accesorii” conținute
în acest tratament fac din ”picătura antiglaucomatoasă” ultima picătură care rupe un echilibru fragil
sau agravează o suferință subclinică deschizând simptomatologii inexistente anterior și inducând reacții
față de tratament. Tratamentul topic în glaucom are aspectul complex al unei adopții. Orice adopție este
un fenomen delicat și imprevizibil. Succesul acesteia este armonia și conviețuirea. Pentru aceasta
trebuie să cunoaștem bine mediul adoptiv, să alegem corect factorul adoptat și să le armonizăm.

Keywords:
surface,
glaucoma
tear film

Abstract: Ocular surface is a complex functional unit in which tissues so different as structure and
function harmonize each other to produce a very short film -tear film (15-45 sec.) essential for quality of
the vision. With age ocular surface undergoes a physiological decline, often with a limitation of its
functionality. Administration of topical glaucoma treatment itself constitutes a solicitation of the ocular
surface and the nature of " accessories "included in this”drop glaucoma treatment "might be last straw”
that breaks the fragile balance or aggravates a previously nonexistent suffering subclinical
symptomatology opening and inducing reactions to treatment. Topical treatment in glaucoma could have
the complex aspect of an adoption. Every adoption is a delicate and unpredictable phenomenon. Success
does mean harmony and coexistence. For adoption to succeed we need to know well the adoptive
environment , the adopted element and harmonize them together

ocular
topical
treatment,

Tratamentul topic antiglaucomatos are un caracter
cronic, adesea numărul substanțeor administrate crescând
progresiv. Administrarea îndelungată a unui astfel de tratament
îmbracă aspectul unei adevărate adopții; suprafața oculară este
mediul adoptiv, tratamentul topic antiglaucomatos este
elemental adoptat iar armonizarea celor doi factori asigură
toleranța tratamentului și succesul acestuia. Pentru ca o relație
de adopție să reușească trebuie să cunoaștem mediul adoptiv,
elemental adoptat și să urmărim armonizarea acestora.
Mediul adoptiv
Suprafața oculară este un mediu adoptiv dinamic
complex și în aceeași măsură vulnerabil.
E aproape un miracol că țesuturi oculare atât de
diferite anatomic și funcțional (conjunctiva și cornea) se
delimitează atât de net anatomic dar se armonizează complex
printr-un fluid (filmul lacrimal) într-o unitate funcțională numită
suprafață oculară. Filmul lacrimal este un film viu de foarte
scurt metraj (15-40 secunde) care deschide calea percepției
vizuale .
Structura filmului lacrimal
Stratul lipidic extern are o grosime de 0,1microni, este
produs de gl. Meibomius, gl . Zeiss și gl.Moll. Conține lipide cu
polaritate scăzută (esteri ai colesterolului ) lipide cu polaritate
mare (TG, acizi grași, fosfolipide). Are rolul de a preveni
evaporarea filmului lacrimal și superfluxul de lacrimi.

Stratul mediu apos este produs de glanda lacrimală
principală și glandele accesorii Krause și Wolfring. El constituie
principala componentă a filmului lacrimal, având o grosime la
nivelul corneii de 7-8microni.
El îi asigură epiteliului cornean oxigenul, elimină
detritusurile și conține substanțe antibacteriene; lizozim,
betalizina.
Stratul intern de mucină este produs de celulele
caliciforme conjunctivale şi celulele epiteliale scuamoase ale
conjunctivei și corneei având o grosime de 0,2microni.
Are rol vital în stabilitatea filmului lacrimal
convertind hidofobia epiteliului cornean în hidrofilie. Lubrifiază
suprafața oculară și palpebrală și formează un înveliș în jurul
corpilor străini protejând corneea de efectul abraziv al acestora.
Glicocalixul reprezintă molecule transmemmbranare
care ancorează filmul lacrimal la membrana celulară epitelială
Dinamica mediului adoptiv
Clipitul dispersează filmul lacrimal pe toată suprafața
corneei. După 15-45 sec. filmul se rupe și apar punctele de
ruptură (dry spots).
Uscarea suprafeței corneene nu poate fi numai
rezultatul evaporării (ar trebui 10 minute ca evaporarea să usuce
corneea).
Mecanismul Holly-Lemp -1973 (2); Filmul lacrimal se
subțiază progresiv inițial prin evaporare. Când grosimea sa
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atinge un nivel critic unele molecule lipidice aderă la stratul de
mucină și migrează în acesta. Când stratul de mucină se
amestecă cu mai multe lipide acesta devine hidrofob și filmul
lacrimal se rupe.
Dinamica filmului lacrimal în timpul clipitului(descris
de Holly 1980)
Pleoapa superioară în timpul clipitului coboară
comprimând stratul lipidic superficial între marginile palpebrale
Astfel se amestecă lipidele cu mucusul formând amestecuri
filiforme care ajung în fornixul inferior. Când se deschide ochiul
lipidele dispersează într-un singur strat prin acțiunea pleoapei
superioare. Excesul de lipide se dispersează şi într-o secundă se
formează stratul lipidic
Lipidele în dispersarea lor trag lacrimi apoase cu ele și
îngroașă filmul lacrimal
Evaluarea mediului adoptiv
Examenul filmului lacrimal
Timpul de rupere al filmului lacrimal BUT se va
corela cu indexul ocular. Acesta reprezintă raportul dintre BUT
și intervalul dintre două clipiri succesive. Când acesta din urmă
depășește BUT zone din cornee rămân uscate determinând
simtopme de ochi uscat. Testează stabilitatea filmului lacrimal
-BUT sub 10 secunde –anormal.
Volumul lacrimal (Schirmer) Testul este considerat
anormal când după 5 minute < 10 mm fără anestezie sau < 5 mm
cu anestezie
Osmolaritatea lacrimală4 Valorile peste 316 mOsm/.
sunt relevante.
Examenul suprafeței oculare (colorații)
Examenul cu fluoresceină sodică, folosit pentru timpul
de rupere a filmului lacrimal colorează zonele în care există o
rupere a legăturilor intercelulare care permit accesul
Examenul cu Rose bengal colorează zonele cu celule
suferinde care și-au pierdut învelișul de mucus. Colorează mai
mult conjunctiva decât corneea.
Examenul cu Lissamine green folosit în gradingul
afectării conjunctivale.
Mediul de adopție sensibil sau suferind
Adesea mediul doptiv poate prezenta o suferință
cronică prealabilă instituirii tratamentului topic antiglaucomatos.
Aceasta este o afecțiune multifactorială a suprafeței oculare și a
sistemului lacrimal cu simptome asemănătoare ochiului uscat;
disconfort, tulburări vizuale, afectare cantitativă și calitativă a
filmului lacrimal, instabilitatea filmului lacrimal, uscăciune,
vedere încețoșată asociate cu leziuni ale suprafeței oculare.
Tulburări ale stratului lipidic-blefarite cronice.
Deficit apos-KCS, idiopatic, boli sistemice.
Deficit al mucinei-hipovitaminoze,pemfigoid ocular
cicatriceal, Steven –Johnson, induse de medicamente, arsuri.
Tulburarea funcției pleoapelor-keratită de expunere,
simblefaron, pterigion.
Epiteliopatii-cornee
anestezică,
neregularități
epiteliale.
În astfel de situații adopția unui tratament topic
antiglaucomatos poate depăși disponibilitățile funcționale ale
suprafeței oculare iar alternativa unei alte modalități de
tratament (chirurgical, laser) trebuie luată în considerare. În caz
contrar tratamentul topic poate agrava patologia și
simptomatologia existentă iar complianța pacientului scade.
Aceasta este situația nefericită în care mediul adoptiv
nu întrunește condițiile de adopție a tratamentului topic
antiglaucomatos iar natura tratamentului trebuie schimbată;
chirurgie sau laser.
Elementul/tratamentul adoptat

Colirurile antiglaucomatoase conțin o substanță activă
și componente accesorii (5) care corectează pH-ul,
osmolaritatea, sterilitatea soluției etc.
Atât componentele active cât și accesoriile pot induce
modificări la nivelul unei suprafețe ocular normale dereglând-o,
pot tulbura o funcționalitate la limită a acesteia sau îi pot agrava
o suferință prealabilă. Administrarea cronică a unor substanțe
oricare ar fi natura lor solicită funcțiile suprafeței oculare.
Efectele asupra suprafeței oculare pot fi determinate de
substanța activă sau de conservanții conținuți de acestea iar
gradul de afectare este în relație cu natura conservanților,
numărul administrărilor sau numărul de coliruri folosite.
Prezervativii sunt substanțe care previn dezvoltarea
germenilor bacterieni acționând asupra acestora prin efect
citotoxic direct sau prin liza membranei celulare cu pierdere de
citoplasmă.
Sunt 2 clase de prezervativi (tabelul nr. 1):
Tabelul nr. 1. Clase de prezervativi
Detergenţi
Oxidanţi
Benzalkonium chloride (BAK) Stabilised oxychloro complex
(SOC/Purite)
Polyquaternium-1 (Polyquad)
Sodium perborate (GenAqua)
Sofzia
Prezervativii detergenți acționează ca surfactanți care
alterează permeabilitatea membranei celulare determinând
dispersia lipidelor (cu destabilizarea filmului lacrimal) (5) și liza
conținutului citoplasmatic.
Benzalkonium chloride (BAK or BAC) este cel mai
utilizat prezervativ în coliruri în general și în peste 70% din
colirurile multidoză antiglaucomatoase. În concentraţii 1/10
poate determina necroza celulară iar concentraţii 1/100-1/10000
apoptoza celulară a celulelor caliciforme, sau chiar celulelor
endoteliale trabeculare.
Prezervativii oxidanți penetrează membrana celulară
microbiană și afectează funcțiile celulare alterând lipidele,
proteinele și AND-ul
Acțiunea lor de destabilizare a membranei este mai
slabă decât cea a detergenților. Studiile umane și animale au
indicat că prezervativii din coliruri pot induce inflamații cu
afectarea suprafeței oculare.
Uneori substanța activă poate avea efect toxic;
inhibitorii topici ai anhidrazei carbonice pot afecta endoteliul
cornean.(13,14)
Studiile epidemiologice au arătat că, colirurile fără
prezervativi au determinat mai puține simptome și semne din
partea SO.16,17.
O proporție mare de pacienți cu glaucom tratat topic
are afectată suprafața oculară.(18,19)
Cum poate influienta tratamentul antiglaucomatos
SO?
Tratamentul topic antiglaucomatos poate afecta SO cu
apariția unor simptome și semne (20): uscăciune, lăcrimare,
arsuri, senzație de corp strain, fotofobie sau afectarea vederii.
Obiectiv la nivelul corneii și conjunctivei pot surveni o keratită
punctată superficială, manifestări alergice sau instabilitatea
filmului lacrimal
Keratita punctată superficială survine mai frecvent
după administrarea topică de prostaglandine, betablocante sau
pilocarpină fiind mai frecventă în cazul preparatelor cu
prezervativi.(25)
Manifestările alergice au la bază reacții de tip I
mediate de Ig E sau de tp IV. Induse de substanța activă sau de
conservanți. Ele se manifestă prin senzație de arsură, chemozis,
hiperemie conjunctivală sau edem palpebral.(21,22)
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Instabilitatea filmului lacrimal (23,24) este cea mai
frecvent efect al terapiei topice antiglaucomatoase. Se
obiectivează prin BUT, Schirmer, osmolaritatea lacrimală
examenul glandelor Meibomius.
Afectarea suprafeței oculare ca urmare a
tratamentului antiglaucomatos poate afecta tratamentul scăzând
toleranța acestuia și implicit complianța la tratament. Din boală
asimptomatică glaucomul împrumută simptomele unei suferințe
a suprafeței oculare. Mediul adoptiv nu poate tolera elementul
adoptat.
CONCLUZII
Nu există șabloane după care să adaptăm o terapie
topică antiglaucomatoasă la o suprafață oculară aflată în
suferință. Există doar situații individuale și chiar asimetrii între
cei doi ochi la același individ.
Adecvarea tratamentului după evaluarea aspectelor
deficitare ale suprafeței oculare şi compensarea acestora;
lubrefianți, administrări tranzitorii de corticoizi florurați cu
atenție la HTIO indusă. Reacțiile alergice pot necesita
întreruperea pe termen scurt sau înlocuirea unor preparate, iar
toxicitatea ar indica folosirea unor preparate monodoză sau fără
conservanți.
Selecția colirurilor antiglaucomatoase în funcție
posologia și toxicitatea acestora față de SO (prezervativi mai
putin toxici (26,27,28) posologie redusă). Tratamentul prelungit
cu preparate continând concentrații mari(<1/1000)BAK
determină în mod cert afectarea severă a SO.(28,29,30)
Luarea în considerare a simptomelor tratamentului
topic antiglaucomatos; simptomatologia unei suferințe a
suprafeței oculare la acești pacienți poate singura
simptomatologie oculară, pe care pacientul o poate supraevalua
evitand tratamentul. Pot fi simptome fără suport obiectiv, pot fi
și deficite obiectivizate fără simptome.
In glaucomul cronic cel mai constant factor de risc
este vârsta iar suprafața oculară suferă un declin evident cu
vârsta. În aceste condiții orice terapie topică prelungită
reprezintă o proba de rezistentă.
O evaluare periodică a suprafeței oculare ar repera
suferința acesteia; înainte ca simptomele să transforme
glaucomul dintr-o boală asimptomatică în una supărătoare.
Orice adopție este un act complex a cărui finalitate
depinde de momentul inițial (cunoașterea mediului adoptiv,
alegerea corectă a celui adoptat) și armonizarea continuă relației
între cei doi factori. Tratamentul antiglaucomatos poate fi privit
ca o adopție specială.
Cine ar încuviința o adopție unui mediu familiar
vârstnic cu deficite sau vulnerabilități multiple mai ales când cel
adoptat este pasibil de a crea probleme chiar unui mediu
adoptive (SO ) normal?
Suprafața oculară este locul unei sublime armonii,
tratamentul topic antiglaucomatos este știința de a integra
anumite coliruri antiglaucomatoase în această armonie și de a o
menține.
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SICS – STAINING CORNEEAN INDUS DE SOLUŢII
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Rezumat: Introducerea lentilelor de contact din silicon hidrogel pentru purtare zilnică în combinaţie cu
soluţiile de întreţinere existente a evidenţiat faptul că soluţiile multifuncţionale cu conservant
interacţionează diferit cu diversele materiale ale lentilelor de contact. S-a constatat că utilizarea
anumitor combinaţii de lentile şi soluţii poate avea ca rezultat apariţia unei colorări accentuate cu
fluoresceină a suprafeţei corneene, definită ca SICS (“solution-induced corneal staining”). Aceasta se
manifestă prin staining punctat superficial tranzitor, tipic sub o formă difuză, în cel puţin patru din cele
cinci regiuni corneene, uniform sau inelar, cu o densitate mai mare în periferie. Poate fi asimptomatic
sau asociat cu manifestări clinice de disconfort şi reducere a vederii subiective. Deşi etiologia şi
relevanţa clinică a acestor fenomene este încă în dezbatere şi studiu, clinicienii ar trebui să identifice şi
monitorizeze dezvoltarea SICS şi să reducă incidenţa acestui fenomen prin selectarea unei combinaţii
potrivite de lentile şi soluţii.

Keywords: UV corneal
staining, contact lens
solutions

Abstract: The introduction of silicone hydrogel lenses for daily wear use in combination with the
available solutions led to the realization that preserved multi-purpose solutions interact differently with
this lens materials. Certain lens-solution combinations have been identified as inducing increased
amounts of corneal staining, often referred to as “solution-induced corneal staining” or SICS. This is a
transient condition characterised by superficial punctate staining and typically presents as diffuse
corneal staining in at least four of the five corneal regions. This staining may present evenly across the
cornea or in a more annular pattern with greater density in the periphery, and may or may not be
associated with symptoms of discomfort and poorer subjective vision. Although the underlying etiology
and clinical relevance of SICS is still being debated, clinicians should aim to monitor for the
development of SICS at the appropriate time points and also aim to minimise its occurrence by selecting
appropriate lens-solution combinations.

Introducerea lentilelor de contact din silicon hidrogel
pentru purtare zilnică în combinaţie cu soluţiile de întreţinere
existente a evidenţiat faptul că soluţiile multifuncţionale cu
conservant interacţionează diferit cu diversele materiale ale
lentilelor de contact şi induc modificări ale suprafeţei
oculare.(1,2) SICS (“solution-induced corneal staining”) se
caracterizează prin colorarea punctiformă difuză a suprafeţei
corneene la aplicarea de fluoresceină (de grad 1 sau mai mare)
în cel puţin patru din cele cinci regiuni corneene (central,
superior, inferior, nazal şi temporal), cel mai frecvent cu
distribuţie inelară.(2,3) Nu se ştie cu precizie dacă variaţia
aspectului depinde de pacient, de produs sau este pur şi simplu
tiparul evolutiv în timp, dar sunt de obicei descrise două tipuri:
Periferic (figura nr. 1) şi Difuz (figura nr. 2).(4)
Figura nr. 1. Corneal staining: periferic şi difuz

Diagnosticul diferenţial al formei periferice se face cu
colorarea indusă de deshidratare şi cu băltirea colorantului în
zona joncţională. SICS este un fenomen pasager. În funcţie de
combinaţia de produse, intensitatea maximă se observă după una
sau două ore de la inserţia lentilelor, care diminuă considerabil
după patru ore de purtare.
Semnificaţia colorării cu fluoresceină
Fluoresceina sodică este un colorant folosit în
oftalmologie ca indicator al sănătăţii suprafeţei oculare de peste
100 de ani, hiperfluorescenţa observată prin bio-microscopie
fiind denumită “fluorescein staining”. Totuşi, mecanismele
celulare implicate în apariţia acestui fenomen la nivelul celulelor
corneene expuse diferitelor combinaţii lentile de contact+ soluţie
multifuncţională sunt puţin înţelese.
Teoriile clasice consideră colorarea cu fluoresceină a
fi rezultatul unuia din următoarele trei mecanisme: băltirea în
locul de unde s-au desprins celule superficiale, pătrunderea
printre celule datorată alterării joncţiunilor strânse şi în celulele
moarte sau în curs de descuamare.(5)
Astăzi răspunsul celular care explică acest fenomen
este încă controversat. S-a demonstrat că fluoresceina intră în
citoplasma celulelor epiteliale în unele cazuri, susţinând teoria
că staining-ul este un indicator al compromiterii celulelor.(6) O
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teorie alternativă sugerează că SICS pur şi simplu evidenţiază
aderarea fluoresceinei de suprafaţa celulelor epiteliale,
conservantul produsului de întreţinere acţionând ca agent
adeziv, denumită “hiperfluorescenţă tranzitorie asociată
conservantului
(“preservative-associated
transient
hyperfluorescence– PATH)”.(7)
Totuşi tehnicile de citologie prin impresiune şi
microscopia confocală oferă dovezi că fluoresceina sodică e
localizată în celule şi nu în spaţiile intercelulare, primar la
nivelul celor din stratul superficial, dar şi în primele trei straturi
ale epiteliului cornean. Studiile de laborator asupra celulelor
aflate în condiţii normale şi de stress, folosind modele in vitro şi
ex vivo, sugerează un mecanism prin care fluoresceina intră în
celulele vii printr-o formă de transport activ, absent în cazul unei
celule moarte.(8,9)
Citometria dinamică arată că 30% din celulele
epiteliului cornean human expuse la MPS prezintă semne de
necroză precoce şi tardivă şi îşi pierd activitatea mitotică.(10)
Cauza
SICS poate apărea ca urmare a interacţiunii dintre trei
elemente: lentila de contact (material, suprafaţă, depozite),
soluţii (dezinfectanţi, surfactanţi etc.) şi suprafaţa oculară
(ex.ochi uscat)
Lentilele din silicon- hidrogel au o structură mai
complex decât cele din hidrogel. Conţinutul de apă poate varia
între 24% şi 74%, conţin silicon hidrofob de diferite forme,
unele specii de floruri, agenţi de hidratare internă, iar unele
dintre lentile pot avea tratamente de suprafaţă pentru creşterea
umectabilităţii. Lentilele silicon-hidrogel absorb componente ale
MPS şi le eliberează apoi pe o perioadă cuprinsă între câteva
aminute şi cîteva ore. Acest fenomen poate afecta eficacitatea
antimicrobiană a soluţiei şi, probabil, biocompatibilitatea
Rugozitatea suprafeţei lentilei poate şi ea accentua iritaţia
oculară, secreţia de proteine şi aderenţa microbiană.
Sistemele de întreţinere ale lentilelor de contact
încercă să păstreze echilibrul între eficacitatea antimicrobiană,
uşurinţa în folosire, confort şi efectele nedorite ale
componentelor sale asupra lentilei şi ochiului, dar formula lor
chimică este foarte complexă.
Deoarece soluţiile multifuncţionale sunt folosite în
principal pentru curăţarea şi dezinfecţia lentilelor de contact, ele
conţin un agent antimicrobian ca dezinfectant şi conservant, un
surfactant, un chelator ce poate prezenta proprietăţi antibiotice,
agenţi de hidratare şi agenţi tampon pentru menţinerea pH-ului.
Aceste substanţe trebuie să fie eficienţi în distrugerea microbilor
dar biocompatibili cu suprafaţa oculară. Există diferenţe între
soluţii şi în ce priveşte proprietăţile fizice - pH, osmolalitate,
tensiunea de suprafaţă, vâscozitate. Principalii dezinfectanţi
folosiţi sunt: Polyhexamethylene biguanide (PMBH),
Polyquaternium-1
(Polyquad),
Myristamidopropyl
dimethylamine (Aldox), Polyaminopropyl biguanide, Hydrogen
peroxid, iar principalii surfactanţi: Poloxamer, Poloxamine,
Pluronic, Tetronic. Interacţiunea dintre surfactant şi lentilă este
influenţată de conţinutul hidrofob şi de greutatea moleculară a
surfactantului şi de încărcătura ionică şi hidrofobicitatea
suprafeţei lentilei.
Calitatea slabă a a filmului lacrimal este deasemenea
un factor predispozant pentru SICS.(11) Depozitele proteice şi
lipidice sunt dependente de purtător, variaţia celor lipidice fiind
mult mai semnificativă, iar compoziţia acestora diferă nu numai
între purtători dar şi între ochi.
Studii
Interacţiunea dintre soluţii şi lentile a fost mai întâi
studiată de Andrasko, iar rezultatele prezentate sub formă de
grilă.(12) (Andrasko Staining Grid-www.staininggrid.com). S-a

înregistrat procentul mediu de staining cornean (ca suprafaţă)
observat la 2 ore de purtare a unor lentile din material siliconhidrogel, păstrate o noapte în diferite soluţii. Rezultatele au fost
foarte controversate şi ulterior Institute for Eye Research (IER) a
realizat Studiul Matrix, având o altă abordare: pacienţii au fost
urmăriţi timp de trei luni,cu purtare zilnică a uneia din cele 16
combinaţii lentilă-soluţie şi s-a înregistrat incidenţa SICS. 73%
dintre cazuri au fost bilaterale, majoritatea ochilor (61 %) au
prezentat staining difuz şi 39 % periferic. Nu au existat corelaţii
ale cazurilor periferice cu tipul de lentila, iar la 23% dintre
pacienţi s-a constatat formă difuză la un ochi şi periferică la
celălalt.(13)
In ambele studii, sisteme de întreţinere diferite în
combinaţie cu acelaşi tip de lentile din silicon –hidrogel au
demonstrat rate de staining variate. In modelul de expunere
acută unele produse conservate cu polyhexamethylene biguanide
(PHMB) au indus grade mai severe de SICS, în timp ce pe
perioade de expunere mai lungi, produse cu polyquad pot
produce mai mult staining decât unele cu PHMB.
Dificultatea majoră în compararea informaţiilor din
cele două studii este aceea că Andrasko raportează întinderea în
suprafaţa a stainingului observat după două ore de expunere, în
timp ce IER analizează incidenţa de apariţie a stainingului pe o
perioadă de trei luni.
Rezultatele corespund însă în ce priveşte sistemul
hidrogen peroxid, care cauzează cele mai puţine cazuri de SICS
faţă de oricare soluţie multifuncţională (pentru toate
combinaţiile p<0.001), de aceea ar fi metoda de ales în vederea
evitării apariţiei acestui tip de afectare corneană.
Semnificaţia clinic a SICS – încă în dezbatere!
În ciuda apariţiei unui staining semnificativ, multe
cazuri sunt relative asimptomatice (14), dar acest lucru poate fi
explicat prin scăderea sensibilităţii corneene, ca urmare a
afectării funcţiei senzoriale neurale a suprafeţei oculare de către
sistemele de îngrijire ale lentilelor. Alte studii au raportat o
reducere a confortului,(15) cel mai frecvent simptom fiind
senzaţia de “arsură”, mai ales la îndepărtarea lentilei.(16)
Un studiu retrospectiv a arătat că gradul SICS este
asociat cu disconfortul la purtarea lentilelor şi un risc de trei ori
mai mare de a dezvolta infiltrate corneene (17), dar alte cercetări
privitoare la asocierea dintre SICS, rata de evenimente
infiltrative şi markerii inflamatori specifici din filmul lacrimal
nu au confirmat aceste rezultate.(18)
Nu există dovezi de relaţie cauzală între SICS şi
apariţia keratitei microbiene la pacienţi individuali şi
deasemenea nu există o astfel de asociere cu nici un tip de
staining, legat sau nu de soluţii, ratele de infecţie fiind
neschimbate în ultimii 25 de ani (1/2500 purtători la purtare
zilnică şi 1/500 purtători la purtarea extinsă).(19)
Prevenţie, depistare şi management
Pentru prevenirea apariţiei SICS au fost sugerate:
diagnosticarea şi tratarea ochiului uscat, adaptarea de lentile de
contact dispozabile zilnice, alegerea unei combinaţii “sigure” de
material silicon-hidrogel şi produse de întreţinere.
Pacienţii trebuie sfătuiţi să poarte lentilele cînd se
prezintă la primul control de rutină, în prima lună de purtare.
Depistarea SICS este simplă, prin îndepărtarea lentilelor şi
examinarea atentă cu fluoresceină, chiar şi în absenţa
simptomelor. Atunci când sunt observate nivele semnificative de
staining sunt recomandate câteva strategii: curăţarea şi clătirea
lentilei înainte de aplicare (20), folosirea sistemelor hidrogen
peroxid sau altă soluţie multifuncţională (12,13,21) sau chiar
evitarea folosirii soluţiilor prin readaptarea de lentile dispozabile
de o zi.
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Concluzii:
Pentru a înţelege pe deplin relevanţa SICS sunt
necesare studii suplimentare, dar este déjà clar că nu este un
fenomen legat doar de soluţie ci depinde şi de materialul lentilei
cu care aceasta interacţionează.
Urmărirea purtării lentilelor de contact ar trebui să
includă de rutină examinarea cu fluoresceină.
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Rezumat: Aproape toate intervențiile chirurgicale oftalmologice induc modificări ale integrității și
funcționalității suprafeței oculare. Toți mușchii extraoculari (MEO) pot fi operați. Chirurgia se poate
adresa unuia sau mai multor mușchi și ea poate traumatiza conjunctiva sau cornee prin incizii
inadecvate sau suturare incorectă. După intervenții multiple și suturi inadecvate ale inciziilor este foarte
posibilă cicatrizarea vicioasă. Există si alți factori care pot influența vindecarea chirurgicala a plăgii
conjunctivale. Tratamentul topic postoperator susține vindecarea plăgii operatorii dar, în aceeaşi
măsură, produce modificări în calitatea și calitatea filmului lacrimal (mai ales când administrarea se
face îndelungat) influențând integritatea suprafeței oculare. Diverse tipuri de strabism pot influența de
asemenea suprafața oculară prin specificul lor și consecințele produse de schimbarea poziției globului
în orbită și ale raportului cu pleoapele.

Keywords
surface,
surgery

Abstract: Most of surgeries addressed to the ocular globe induce changes in ocular surface integrity and
functionality. All the extraocular muscles (EOM) can be operated, one or more muscles on the same eye
in the same session. Surgery can induce trauma of the conjunctiva by different types of inappropriate
incisions or inadequate closure. Conjunctival vicious scaring is possible after multiple surgeries. The
postop topical treatment can also influence the conjunctival healing but in the same time, produces
changes in tear film quality and quantity (especially when the topical steroids are postoperatively used
for long time) producing changes in ocular surface integrity. Special types of strabismus can influence
also the ocular surface by their specificity and consequences on the eyeball position in the orbit and lid
closure after surgery.

:ocular
strabismus

INTRODUCERE
Aproape toate intervențiile chirurgicale oftalmologice
induc modificări ale integrității și funcționalității suprafeței
oculare. Mai mult decât alte tipuri de chirurgie oculară, chirurgia
strabismului poate produce de la modificări minore până la
complicații majore ale integrității suprafeței oculare. Există
câteva mențiuni care trebuiesc făcute în legătură cu chirurgia
strabismului. Toți mușchii extraoculari (MEO) pot fi operați.
Chirurgia se poate adresa unuia sau mai multor
mușchi și ea poate traumatiza conjunctiva sau cornea prin incizii
inadecvate sau suturare incorectă.
După intervenții multiple și suturi inadecvate ale
inciziilor este foarte posibilă cicatrizarea vicioasă. Există si alți
factori care pot influența vindecarea chirurgicala a plăgii
conjunctivale. Tratamentul topic postoperator susține vindecarea
plăgii operatorii dar, în aceeaşi măsură, produce modificări în
calitatea și calitatea filmului lacrimal (mai ales când
administrarea se face îndelungat) influențând integritatea
suprafeței oculare. Diverse tipuri de strabism pot influența de
asemenea suprafața oculară prin specificul lor și consecințele
produse de schimbarea poziției globului în orbită și ale
raportului cu pleoapele.
Mușchii Drepti susțin aportul sanguin la nivelul
polului anterior al globului prin intermediul arterelor musculare.
Prin detașarea celor patru muschi Drepti sau chiar mai puțin pot

fi afectate irisul, pupila, cornea sau întregul ochi ca urmare a
ischemiei de pol anterior (ISA), cea mai severă complicație a
chirurgiei strabismului.
Prin urmare, operarea a patru mușchi drepți trebuie
evitată, în special în aceeași sesiune. Mai mult, detașarea a doi
mușchi drepți verticali a fost demonstrată ca fiind extrem de
periculoasă pentru irigarea segmentului anterior. Mușchii Oblici
nu sunt implicați în perfuzarea polului anterior.
Inciziile limbice produc modificări mai mari ale
suprafeței oculare în timp ce inciziile în fornix şi tehnicile
moderne minim invazive o afectează mult mai puțin, exceptând
modificări reversibile la nivelul celulelor Goblet.(1)
Ischemia Segmentului Anterior
Scala Olver și Lee (2) descrie stadiile ischemiei
segmentului anterior după cum urmează:

I=scăderea fluxului sanguin irian,

II = I+ semne pupilare,

III= II + uveită

IV=III +keratopatie.
Gradul IV poate cauza leziuni permanente care pot
merge pană la pierderea vederii ca urmare a cataractei,
opacifierii corneei sau afectare retiniană (maculară).
Complicațiile suprafeței oculare după chirurgia
strabismului pot fi clasificate după cum urmează:
CORNEA
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Dellen
Dezepitelizare corneană ca urmare a traumei
chirurgicale
3. Ulcer cornean la pacienți cu paralizie de nerv III și
fenomen Bell absent
4. Keratită filamentoasă, de etiologie necunoscută
CONJUNCTIVA
1. Avansarea anormală a plicii semilunaris
2. Retracția și răsucirea
3. Chemozis
4. Granulomul piogenic
5. Prolapsul fasciei Tenon
6. Chisturi de incluzie epitelială
7. Aderențe conjunctivale
Toate aceste complicații sunt posibile și reprezintă o
consecință directă a unei tehnici chirurgicale necorespunzatoare
privind incizia și închiderea acesteia.
Dellen
Dellen-ul reprezintă o subțiere a corneei aproape de
limb cauzată de deshidratare și lubrefiere necorespunzătoare a
acesteia cauzată de neregularitațile suprafeței oculare. Pacientul
prezintă disconfort și fotofobie. De regulă, nu este însoțită de
infecție, nu fixează flouresceină dar poate fi confundată cu un
ulcer periferic. Apare mai frecvent în inciziile limbice, în
intervențiile complexe, reintervenții, strabismul tiroidian, clipit
incomplet, chemozis sever, hemoragii conjunctivale masive ,
situații în care lubrefierea uniformă a suprafeței oculare nu este
posibilă.
Tratament: Dellen-ul necesită lubrefiere și hidratare
agresivă cu lacrimi artificiale plus steroizi în administrare locală.
Tratat corect se vindecă cu “restitution ad integrum”.
Tipuri particulare de strabism
Strabismul asociat orbitopatiei distiroidiene necesita o
atenție specială. Cel mai frecvent afectat mușchi extraocular în
orbitopatia distiroidiana este Mușchiul Drept Inferior care, de
regulă, trebuie retropoziționat pentru a corecta hipotropia și a
restaura binocularitatea Aceasta intervenție este urmată frecvent
de ptoza pleoapei inferioare care în asociere cu exoftalmia și
sindromul de ochi uscat asociat poate duce la keratopatie de
expunere. Ca urmare, postperator se impune administrarea de
lacrimi artificiale și gel, urmărire atentă și chirurgie reparatorie
urgenta a pleoapelor.
Există de asemenea alte tipuri de strabism care
necesită o atenție deosebită. De exemplu, în paralizia de nerv III
în care fenomenul Bell este absent, suprafața oculară și în
special cornea sunt mult mai amenințate decât în același tip de
paralizie unde fenomenul Bell este prezent și afectarea corneană
nu este obișnuită..
Sindromul de ochi uscat la pacientul cu strabism
Pacienții în vârsta au nevoie uneori de chirurgia
strabismului care de regulă, la aceasta vârsta, este de cauză
paralitică sau restrictivă. Vârsta pacientului poate reprezenta un
factor de risc pentru suprafața oculară dat fiind modificările
filmului lacrimal legate de vârstă. Cei mai mulți pacienți
prezintă disfuncția glandelor meibomiene sau hiposecretie
lacrimală care pot întârzia procesul de vindecare.
Sindromul de ochi uscat însoțește majoritatea bolilor
autoimune care pot genera strabism operabil.
Un alt tip particular de strabism care necesita chirurgie
este prezent în sindromul Moebius în care clipitul este absent iar
secreția lacrimală într-o mare măsură compromisă. Lubrifierea
suprafeței oculare trebuie să reprezinte de asemenea o prioritate
în tratamentul postoperator.
Tehnica chirurgicală

Incizia: Incizia limbică poate fi utilizată pentru toți cei
patru mușchi drepți. Inciziile mari afectează într-o mai mare
masură vascularizația, produc edem mai masiv, vindecare mai
lentă şi cicatrice perilimbică comparativ cu incizia minimală în
fornix care nu afectează zona perilimbică și se închide rapid
fiind protejată de pleoapă. Afrontarea necorespunzătoare a
marginilor plăgii poate duce la toate complicațiile conjunctivale
menționate anterior.
Cicatrizarea vicioasa a conjunctivei
Cicatrizarea vicioasă a conjunctivei este cauzată de o
afrontare greșită a conjunctivei, distrugerea carunculei sau plicii,
retracție conjunctivală (figurile nr. 1 a şi b).
Figura nr. 1. Sclera subțiată și cicatrizare vicioasă în urma
unei proceduri originale de slăbire a mușchiului Drept
Intern-dedublare sclerală

Figura nr. 2. Simblefarom temporal după intervenții
multiple pentru strabism cu abordare inadecvată

În asemenea situații conjunctiva poate fi cosmetizată
prin rezecția conjunctivei cicatriciale și recesie conjunctivală, cu
rezultate excelente.(3,4)
Firele de sutură
În chirurgia strabismului se folosesc în prezent fire
rezorbabile de 8-0 sau 7-0 pentru închiderea conjunctivei. Deși
rar, pot produce intoleranță, iritație conjunctivală, prurit.
Închiderea incorectă a plăgii cu fire necorespunzătoare
poate duce la infecție (granulom piogen, celulită preseptală),
edem, ciactrizare vicioasă, neovascularizație, inflamație 'cronică,
chisturi de incluzie epitelială.
Tratamentul postoperator
Administrarea prelungită a picăturilor cu cortizon în
perioada postoperatorie poate duce la manifestări de ochi uscat,
motiv pentru care adăugarea lacrimilor artificiale va grăbi
vindecarea și va crește confortul pacientului, în special la
pacienții cu risc. După recesia conjunctivală pansamentul
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ocluziv este obligatoriu până la epitelizarea sclerei fiind
obligatorie administrarea topică de geluri lubricante si reepitelizante utilizare de regulă pentru epitelizarea corneană.
Lentilele de contact după chirurgia strabismului
Lentilele de contact soft pot fi purtate dupa chirurgia
strabismului daca suprafața oculară nu a suferit modificări, dacă
nu există cicatrici vicioase. Adaptarea însă trebuie făcută cu
prudența mai ales la pacienții cu chirurgii multiple mai sensibili
la hipoxia corneană. Pacientul trebuie investigat cu atenție în
privința filmului lacrimal și urmărit frecvent. Cele cu purtare
extinsă nu sunt recomandate dar cele gaz permeabile pot
reprezenta o soluție viabilă în anumite situații.
CONCLUZII
Chirurgia strabismului poate produce afectarea
suprafeței oculare și trebuie efectuată după o examinare
riguroasă și un diagnostic complet al pacientului (5).
Tratamentul postoperator trebuie adaptat caracteristicilor
suprafeței oculare a pacientului. O tehnică chirurgicală
necorespunzatoare poate compromite suprafața oculară.
Cicatrizarea vicioasă poate fi corectată prin conjunctivoplastie
urmată de tratament adecvat. Lentilele de contact pot fi purtate
de către pacientul cu strabism operat cu condiția ca adaptarea lor
sa fie personalizată.

1.

2.

3.

4.

5.

REFERINŢE
Jeon S, Park SH, Choi JS, Shin SY. Ocular surface changes
after lateral rectus muscle recession. Ophthalmic Surg
Lasers Imaging. 2011 Sep-Oct;42(5):428-33.
Coats DK, Olitsky SE. Anterior Segment and Ocular
Surface Complications in Coats DK and Olitsky SE editors,
Strabismus Surgery and its Complications. BerlinHeidelberg: Springer; 2007. P185-201.
Wright KW. Strategies for stretched scars In: Farzavandi S,
editor. Color Atlas of Strabismus Surgery. Strategies and
Techniques. New-York: Springer; 2007. P 210.
Helveston EM. Adjustable sutures: techniques for
restrictions. In: Helveston EM, editor. Surgical Mangement
of Strabismus: An atlas of Strabismus Surgery. 5-th edition.
Oostende: Wayenborg Publishing; 2005. P 261.
JB Lee, JH Chang , SH Han, IH Chang. Changes in corneal
and conjunctival sensitivi- ty, tear film stability and tear
secretion after strabismus surgery in: Transactions 29th
European Strabismological Association-de Faber (ed)
2005, P: 295 ISBN 04 1537 211

AMT, vol II, nr. 1, 2014, pag. 28

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

KERATOCONUL ŞI SOMNUL
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Cuvinte
cheie:
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obstructivă de somn

Rezumat: Fiziopatologia apariţiei şi progresiei keratoconului nu este bine înţeleasă. Deşi factorii
genetici par a fi fundamentali, factorii de mediu şi comportamentali pot avea un rol major în
dezvoltarea bolii. Apoptoza keratocitelor este accelerată la pacienţii cu keratocon, iar traumatismele
externe minore precum frecatul ochilor, presiunea şi căldura aplicată pe glob în timpul somnului şi
adaptarea inadecvată a lentilelor de contact pot determina eliberarea de citokine la nivelul epiteliului,
care stimulează apoptoza keratocitelor. Scopul lucrării a fost de a analiza corelaţia dintre poziţia în
somn a pacienţilor şi apariţia şi dezvoltarea keratoconului. Metodă. 88 de pacienţi cu keratocon au fost
intervievaţi telefonic asupra alergiilor, obiceiului de a freca ochii, poziţiei în somn şi simptomelor
specifice apneei de somn. Au fost identificaţi 18 pacienţi care prezentau keratocon moderat sau avansat
(stadiul 3 sau 4) pe un ochi şi keratocon subclinic (stadiul 1) pe celălălt (Grupul 1). Rezultate. 12
pacienţi (66.7%) din grupul 1 au afirmat că dorm pe partea cu keratoconul mai avansat. Dintre aceştia
9 au declarat că dorm exclusiv pe partea cu ochiul care prezintă keratocon mai avansat. Simptomele de
apnee de somn au fost identificate la 10% dintre pacienţii intervievaţi. Concluzii. Pacienţii cu keratocon
şi copiii lor trebuie sfătuiţi să evite frecatul ochilor şi poziţiile de somn în care se face presiune sau
căldură pe ochi şi trebuie chestionaţi asupra simptomelor specifice apneei de somn şi îndrumaţi pentru
polisomnografie în cazul identificării acestora.

Keywords:
keratoconus,
obstructive sleep apnea

Abstract: The pathophysiology of how keratoconus develops and progresses is not well understood.
Genetic factors appear to be fundamental. However, environmental and behavioral factors may play a
major role in the progression of keratoconus. The keratocyte apoptosis is accelerated in patients with
keratoconus. Minor external traumas, such as eye rubbing, pressure and warm applied on the eye during
sleep and poorly fitted contact lenses can release cytokines from the epithelium that stimulate keratocyte
apoptosis. The goal of the paper is to analyze the correlation between patients’ position during sleep
and the development and progress of keratoconus. Method. 88 patients with keratoconus have been
interviewed by phone regarding allergies, eye rubbing, sleep position and symptoms related to sleep
apnea. 18 patients with moderate or severe keratoconus (stage 3 or 4) on one eye and subclinical
keratoconus (stage 1) on the other eye were found (Group 1). Results. 12 patients (66,7%) from group
1stated that they sleep on the side with the eye with more advanced keratoconus. Out of them 9 declared
sleeping exclusively on the side with the eye with more advanced keratoconus. Sleep apnea symptoms
have been identified in 10% of interviewed patients. Conclusions. Patients with keratoconus and their
children must be advised to avoid eye rubbing and sleeping positions which apply pressure and warm on
the eye, and must be questioned about sleeping apnea symptoms. If they are present, the patients have to
be referred to nighttime polysomnogram.

INTRODUCERE
Etiologia keratoconului (KC) nu este încă înţeleasă pe
deplin.
Rolul factorului genetic este dovedit atât de frecvenţa
crescută a KC în unele familii, de identificarea perechilor de
gemeni identici cu KC, cât şi de asocierea KC în diferite
sindroame genetice precum sindromul Down, sindromul EhlerDanlos, amauroza congenitală Leber şi atopie.(1,2)
Când spunem pacienţilor că aceasta boală este o
afecţiune genetică, ei ne întreabă pe bună dreptate de ce în
familia lor nimeni nu are această afecţiune. Intervenţia unor
factori de mediu sau comportamentali ar putea fi o explicaţie

plauzibilă. Identificarea unor factori declanşatori în apariţia bolii
ar putea avea ca rezultat reducerea incidenţei şi progresiei boli.
O altă întrebare legitimă este de ce KC avansează mai
mult pe unul din ochi. Este în vreun fel pacientul “vinovat” de
această evoluţie?
Factorul mecanic în apariţia şi evoluţia KC este
menţionat în numeroase articole de specialitate.
Unul dintre cei mai importanţi factori mecanici
asociaţi cu progresia KC este obiceiul cronic de a freca anormal
ochii. Kandarakis şi colab. a descris un caz de keratoconus
bilateral cauzat de frecarea compulsivă a ochilor la un pacient cu
sindrom Tourette. Coyle a raportat cazul unui băiat în vârstă de
11 ani care la vârsta de 5 ani a descoperit că putea să-şi oprească
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episoadele de tahicardie paroxistică atrială prin masajul viguros
al ochiului stâng. La vârsta de 11 ani a dezvoltat KC unilateral la
ochiul respectiv.(2)
Alergia şi atopia sunt cei mai comuni factori de risc
pentru frecatul cronic al ochilor în KC.(2)
Rolul atopiei în aparţia KC este controversat, unele
studii arătând că nu există o diferenţă semnificativă statistic între
grupul de control şi pacienţii cu keratocon, în timp ce Kaya şi
colab. au observat că la pacienţii cu KC şi atopie cornea este mai
subţire şi mai bombată decât la cei cu KC fără atopie.(2)
Mâncărimea indusă de atopie care determină frecare pare a fi cel
mai puternic factor care contribuie la apariţia KC.(2)
Un alt factor mecanic important este presiunea
exercitată pe ochi în timpul somnului. Carlson descrie două
cazuri de KC unilateral care afirmau că dorm exclusiv pe partea
afectată într-o poziţie în care făceau presiune semnificativă pe
ochiul afectat. Acelaş autor menţionează că a observat tendinţa
pacienţilor de a dormi pe partea cu ochiul mai afectat sau cu
progresie mai rapidă. Unii dintre aceşti pacienţi dorm cu braţul
sau cu mâna sub ochi sau ţin perna în braţe într-o poziţie care
determină presiune pe glob. Carlson afirmă că şi presiuni uşoare,
cumulate pot avea efect în timp, la acestea adăugându-se şi
efectul termic al pernei presate pe ochi, care reduce disiparea
normală a căldurii.(1)
Apoptoza keratocitelor este accelerată la pacienţii cu
KC, iar traumatismele externe minore precum frecatul ochilor,
presiunea şi căldura aplicată pe glob în timpul somnului şi
adaptarea inadecvată a lentilelor de contact pot determina
eliberarea de citokine la nivelul epiteliului, care stimulează
apoptoza keratocitelor.(3)
Apneea de somn este o afecţiune a aparatului
respirator caracterizată prin episoade repetate de pauze
respiratorii cu durata minimă de 10 secunde, asociate cu hipoxie.
Apneea de somn obstructivă (ASO) este caracterizată de
încetarea fluxului de aer în ciuda impulsurilor respiratorii,
datorită obstrucţiei sau îngustării căilor respiratorii superioare.
Simptomele comune sunt sforăitul zgomotos şi somnolenţa
diurnă excesivă. ASO este asociată cu afecţiuni cardiace (infarct
miocardic, aritmie), hipertensiune arterială, atac cerebral şi
diabet. Netratată, poate creşte riscul de moarte prematură.
Asocierea dintre ASO şi KC este suspectată de multă
vreme. Două studii recente (Saidel şi colab; Gupta şi colab.) au
evidenţiat prevalenţa crescută a ASO la pacienţii cu KC.(4,5)
Factorul comun care uneşte cele două boli se speculează că ar fi
sinteza de colagen sau poziţia de somn.(5) Saidel recomandă că
pacienţii cu KC să fie chestionaţi asupra simptomelor ASO.(4)
MATERIAL ŞI METODĂ
În cadrul acestui studiu, 88 de pacienţi cu KC au fost
intervievaţi telefonic asupra poziţiei corpului şi a capului în
timpul somnului, precum şi a presiunii şi căldurii pe care o
exercită asupra ochiului. De asemenea, au fost formulate
întrebări sugestive pentru a identifica simptome specifice apneei
de somn (sforăitul zgomotos, somnolenţa diurnă). Pentru
identificarea altor factori de risc, pacienţii au fost chestionaţi
asupra antecedentelor de KC, alergiilor şi obiceiului de a freca
ochii.
Au fost identificaţi 18 pacienţi care prezentau KC
moderat sau avansat (stadiul 3 sau 4) pe un ochi si KC subclinic
(stadiul 1) pe celălalt (Grupul 1). Am izolat acest grup deoarece
am observat că aceştia răspundeau foarte prompt la întrebarea
“Pe ce parte dormiţi?”, în timp ce ceilalţi adesea nu ştiau să
răspundă, îşi întrebau familia sau spuneau că le este indiferent.

Am stabilit stadiile de KC folosind clasificarea bazată pe
evoluţia bolii propusă iniţial de Amsler şi preluată de Hom şi
Bruce.(5)
KC stadiul 1 (subclinic) este caracterizat prin AV 6/6
cu ochelari şi diagnostic pe baza topografiei corneene. KC
stadiul 2 (incipient) prezintă subţiere uşoară, fără alte semne la
nivelul corneei. KC stadiul 3 (moderat) este definit prin prezenţa
inelului Fleisher, a striilor Vogt, absenţa opacităţilor corneene,
AV<6/6 cu ochelari şi AV ~6/6 cu lentile de contact,
astigmatism neregulat între 2.00 şi 8.00 D, subţiere
semnificativă a corneei. KC stadiul 4 (sever) este caracterizat
prin bombarea accentuată a corneei >55 D, opacităţi corneene,
AV<6/7.5 cu lentile de contact, subţiere severă a corneei şi
prezenţa semnului Munson.(5)
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Din grupul total studiat, istoricul familial de KC a fost
întâlnit în 6.8% din cazuri (6 pacienţi).
Au declarat că au fost diagnosticaţi cu alergii 22.7%
(20 pacienţi). Frecatul ochilor a fost identificat ca un obicei la
80% (16) dintre pacienţii cu alergii şi 41.2% (28) dintre pacienţii
care nu au alergii.
Nu au fost identificaţi pacienţi cu diagnostic de ASO,
ci doar 9 pacienţi (10%) cu suspiciune de apnee de somn. Aceste
rezultate sunt diferite de cele din alte studii care au observat că
prevalenţa ASO la pacienţii cu keratocon este de 19.6% - Seidel
şi respectiv 18% – Grupta, iar riscul de ASO evaluat cu
chestionarul Berlin a fost de 53.6%, respectiv 39% în studiile
menţionate.
Putem considera că neutilizarea unui chestionar
specific pentru diagnosticul ASO, aşa cum este chestionarul
Berlin utilizat în studiile menţionate, poate duce la o identificare
mai scăzută a riscului de ASO. În schimb numărul redus de
pacienţi diagnosticaţi anterior cu ASO este o realitate care poate
fi explicată prin diagnosticarea insuficientă a ASO în România
sau prin vârsta mică a lotului studiat (vârsta medie 36 de ani),
fiind cunoscut că ASO este mai frecvent după vârsta de 40 de
ani.
În lotul total studiat 38.6% (34 pacienţi) dorm pe
partea ochiului cu keratocon mai avansat, 31.8% (28) afirmă că
fac presiune pe ochi în timpul somnului şi 38.6% (34) menţin
căldură cu perna sau cu mâna.
În Grupul 1 (tabelul nr. 1), 12 pacienţi (66.7%) au
afirmat că dorm pe partea cu KC mai avansat. Dintre aceştia 9
au declarat ca dorm exclusiv pe partea cu ochiul care prezintă
KC mai avansat. În acest grup 50% fac presiune pe ochi în
timpul somnului şi 55.5% menţin căldură cu perna sau cu mâna.
Tabelul nr. 1. Corelaţii între apariţia keratoconusului şi
obiceiuri şi afecţiuni individuale
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CONCLUZII
Căldura şi presiunea pe ochi în timpul somnului pot fi
factori care favorizează evoluţia KC la persoanele predispuse
genetic.
Pacienţii cu KC şi copii lor ar trebui sfătuiţi să evite
frecatul ochilor şi poziţiile de somn în care se face presiune sau
cĂldură pe ochi.
Având în vedere riscul crescut de deces al pacienţilor
cu ASO şi prevalenţa mai mare a ASO la pacienţii cu KC,
aceştia trebuie chestionaţi asupra simptomelor specifice apneei
de somn şi îndrumaţi pentru polisomnografie în cazul
identificării acestora.
Fiind cunoscut că cel mai adesea pacienţii cu ASO
preferă poziţia de somn ventrală sau laterală, care favorizează
presiunea şi căldura pe glob în timpul somnului, identificarea şi
tratarea ASO, mai ales la copii şi adolescenţi, ar putea preveni
apariţia KC.
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Cuvinte cheie: sindrom
de ochi uscat, trehaloză

Rezumat: Sindromul de ochi uscat este o keratopatie neinfecțioasă datorată deficitului umectării
corneei și conjunctivei. Tratamentul vizează ameliorarea disconfortului și prevenirea complicațiilor
corneene. Studiul de faţă a urmărit subiectiv şi obiectiv evoluţia unui lot de pacienţi diagnosticaţi cu
sindrom de ochi uscat, care au urmat timp de o lună un tratament topic diferit la un ochi faţă de altul.

Keywords: dry eye
syndrome, trehalose

Abstract: The dry eye syndrome is a non-infectious keratopathy which is caused by the cornea and
conjunctiva wetting deficit. The treatment aim is to relieve the distress and to prevent the corneal
complications. This study followed the evolution of a group of patients diagnosed with dry eye syndrome,
who followed for a month a different topical treatment for each eye.

INTRODUCERE
Sindromul de ochi uscat este o keratopatie
neinfecțioasă datorată deficitului umectării corneei și
conjunctivei.
Filmul lacrimal precornean este alcătuit din trei
straturi:
1. stratul extern, lipidic, secretat de glandele Meibomius
2. stratul mijlociu, apos, secretat de glandele lacrimale
(conţine: proteine electroliți și apă)
3. stratul intern, mucinic, secretat de glandele conjunctivale
Filmul lacrimal este întins pe suprafața ochiului prin
clipit - sistem controlat neurologic. După un timp lichidul
lacrimal drenează prin căile lacrimonazale. Există 3 factori
responsabili pentru umectarea eficientă a întregii suprafețe
oculare:
a.
reflexul de clipit normal
b.
un raport fiziologic intact între suprafața oculară și
pleoape
c.
epiteliu cornean integru
Etiopatogenia ochiului uscat este destul de complexă.
Aceasta poate fi sistematizată astfel:

Hiposecreția lacrimală din cadrul sindromului Sjogren,
artrita reumatoidă sau datorită atrofiei sau distrugerii
glandelor lacrimale.

Modificări în compoziția filmului lacrimal dependente
de vârstă, factori de mediu, chirurgia oculară în
antecedente,
tratamente
medicale
cronice,
hipovitaminoza A etc.
Simptomatologia sindromului de ochi uscat este, la
rândul ei, vastă: senzație de corp străin, senzaţie de nisip,
hiperlăcrimare reflexă, în condiții minime de mediu ostil - vânt,
frig, umiditate scăzută atmosferică sau citit mai îndelungat,
fotofobie, senzație de arsură, dureri la clipit.
Clinic pot fi observate următoarele semne:

Testul Schirmer (figura nr. 1) (care cuantifică secreția
bazală și reflexă şi conferă informații despre componentele
apoase ale lacrimilor) este scăzut sub 10 mm;
Timpul de ”rupere” al filmului lacrimal conferă detalii
în legătura cu stabilitatea filmului lacrimal precornean datorat
conținutului de mucină din lacrimi, este mai mic de 5 secunde
(normal peste 10 sec).
Figura nr. 1. Testul Schirmer

La examenul biomicroscopic se poate constata
vasodilatație a vaselor conjunctivale și congestie perikeratică
(figura nr. 2). Pleoapa inferioară deplasează conjunctiva bulbară
formând pliuri, iar lacrimile nu se pun în evidență la nivelul
cantului palpebral inferior.
Figura nr. 2. Cogestie Conjunctivală

În formele severe congestia conjunctivală este
accentuată iar filmul lacrimal este mucilaginos, filamentos iar
corneea este dezepitelizată filiform, keratopatia filamentoasă (la
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colorația cu fluoresceină se văd leziunile corneene, de asemenea
se observă mici filamente atașate la un capăt de epiteliul corneei
iar celălalt liber ce se mobilizează o data cu clipitul).
Tratament
Tratamentul vizează ameliorarea disconfortului și
prevenirea complicațiilor corneene. Rezolvarea problematicii
legate de ochiul uscat reprezintă o provocare pentru medicul
oftalmolog. Există o multitudine de factori implicaţi în
etiopatogenia acestui sindrom. De aceea terapia trebuie să se
adreseze în primul rând cauzei. O soluţie poate fi umidificarea
mediului ambiental pentru a diminua evaporarea lacrimilor.
Tratamentul de substituţie se face cu lacrimi artificiale
cu vâscozitate diferită în funcție de gravitatea afecțiunii. Acestea
po fi instilate de 2-3 ori/ zi sau mai des, la o ora sau chiar la ½
ora. Substanțele ce conservă soluțiile pot fi alergeni pentru
conjunctivă, de aceea se preferă soluţiile fără conservanţi.
Chirurgical se poate practica obstrucția temporară sau
permanentă a punctelor lacrimale.
SCOPUL LUCRĂRII
Studiul de faţă a urmărit subiectiv şi obiectiv evoluţia
unui lot de pacienţi diagnosticaţi cu sindrom de ochi uscat, care
au urmat timp de o lună un tratament topic diferit la un ochi faţă
de altul.

nu a prezentat modificări semnificative la controalele efectuate
pe parcursul celor 4 săptămâni.
Acuitatea vizuală nu a fost modificată în nici unul din
cazuri.
Parametrii măsuraţi obiectiv nu au prezentat
modificări semnificative. În schimb, subiectiv, pacienţii au
relatat îmbunătăţirea simptomatologiei în majoritatea cazurilor.
Nici un pacient nu a raportat interferenţe ale tratamentului cu
activitatea cotidiană.
CONCLUZII
Tratamentul de substituţie în sindromul de ochi uscat
ameliorează simptomatologia în majoritatea cazurilor.
Adăugarea unui produs cu trehaloză reduce
suplimentar simptomele.
Complianţa pacienţilor vis a vis de acest tratament a
fost pozitivă.
Obiectiv, parametrii măsuraţi obiectiv (test Schirmer,
BUT) nu suferă modificări semnificative pe parcursul a 4
săptămâni de tratament.

1.
2.

MATERIAL ŞI METODĂ
Am studiat timp de o lună un lot de 25 pacienţi
diagnosticaţi cu sindrom de ochi uscat cu vârste cuprinse între
29 şi 76 ani.
Acestor pacienţi le-a fost propus următorul tratament:

OD – lacrimi artificiale, de 3x/ zi;

OS – lacrimi artificiale + un produs cu trehaloză, de
3x/ zi.
Au fost evaluaţi săptămânal astfel: acuitate vizuală,
examen biomicroscopic, test Schirmer, timp de rupere a filmului
lacrimal (BUT).
După o lună de tratament pacienţii au fost rugaţi să
completeze următorul chestionar:
1. Cum aţi tolerat produsul?

Bine

Foarte bine

Mai puţin bine
2. Cum apreciați interferenta tratamentului cu viaţa
dumneavoastră cotidiană?
 Nu îmi afectează activitățile zilnice
 Minima
 Importanta
3. Simptomele:

S-au ameliorat

Au rămas neschimbate

S-au accentuat

3.
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REZULTATE ŞI DISCUŢII
În urma tratamentului instituit simptomatologia s-a
ameliorat în 19 cazuri şi a rămas neschimbată în 6 cazuri. În 10
din cele 19 cazuri s-au raportat ameliorări mai importante la
ochiul la care s-a administrat şi produsul cu trehaloză. Nici un
pacient nu a acuzat accentuări ale simptomelor.
Obiectiv s-a constatat o îmbunătățire a timpului de
rupere a filmului lacrimal în 4 cazuri la 3 săptămâni şi în 6
cazuri la 4 săptămâni de tratament, cu valori mai bune în cazul
ochiului cu dublă terapie.
În 2 cazuri timpul de rupere al filmului lacrimal a
prezentat o uşoară reducere la 3 şi 4 săptămâni. Testul Schirmer
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Cuvinte
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Rezumat: Lucrarea studiază eficienţa tratamentului şi complianţa pacientului vis-a-vis de terapia topică
cu Azitromicina ca primă intenţie în conjunctivitele bacteriene. Am luat în studiu un lot de 18 pacienţi cu
vârste între 3 luni şi 59 ani, diagnosticaţi cu conjunctivită bacteriană, care au primit tratament topic cu
Azitromicină. Tratamentul instituit a fost eficient în toate cazurile studiate.

Keywords: bacterial
conjunctivitis, topical
treatment,
Azithromycin

Abstract: This paper studies the efficiency and the patient compliance of the topical therapy with
azithromycin as the first line in bacterial conjunctivitis. We have studied a group of 18 patients aged 3
months to 59 years, who were diagnosed with bacterial conjunctivitis and they received topical
treatment with azithromycin. The established treatment was effective in all cases.

INTRODUCERE
Conjunctivita bacteriană este o afecțiune frecvent
întâlnită la toate grupele de vârstă cu predilecție la copii. Infecția
se propagă prin contact direct cu secrețiile infectate.
Etiologie. În ordinea frecvenței, germenii responsabili de
conjunctivita bacteriană sunt: Stafilococul, Streptococul,
Pneumococul, Hemophilus Influenzae.
 Nou – născuți:
o Chlamydiae,
o Neisseria gonorheae
 Copii:
o Streptococcus pneumoniae
o Haemophylus influenzae
o Staphyloccocus
o Moraxella
 Adulți:
o Staphyloccocus aureus
o Staphyloccocus epidermidis
o Streptococcus
o E. Coli
o Neisseria gonorhae
o Pseudomonas
o Proteus
o Serarratia
Semnele şi simptomele conjunctivitelor bacteriene sunt variate:

secreția conjunctivală este apoasă la început
pentru a deveni purulentă provocând
aglutinarea cililor.

pleoapele sunt uşor edemațiate

congestia conjunctivală este maximă în
fundurile de sac și mai diminuată
perikeratic,
hiperemie
conjunctivală
superficială.

conjunctiva tarsală este roșie catifelată cu
reacție papilară.

Pentru diagnosticul de prezumţie semnele clinice sunt de obicei
suficiente. Pentru diagnosticul etiologic este necesar examenul
secreției conjunctivale cu antibiograma.
Tratament. De obicei afecțiunea răspunde bine la
tratamentul topic antibiotic cu spectru larg. Se utilizează
antibiotice cu toxicitate selectivă pe microorganisme,
perturbându-le specific etape ale metabolismului lor celular.
Aminoglicozidele
(Gentamicina,
Neomicina,
Tobramicina) au efect bactericid prin inhibarea sintezei proteice
bacteriene. Pătrund în celula bacteriană prin transport activ,
dependent de oxigen şi prin difuziune. Din această cauză
bacteriile anaerobe au o rezistenţă naturală la aceste antibiotice.
Aminoglicozidele se fixează de subunitaţile ribozomale
bacteriene 30S, cu inhibarea sintezei proteice prin impiedicarea
formării peptidelor, prin citirea greşită a codului genetic şi prin
desfacerea polizomilor în monozomi nefuncţionali. Activitatea
lor este dependentă de concentraţie şi au un efect postantibiotic
care se menţine câteva ore după ce concentraţia plasmatică
scade sub valoarea CMI.
Fluoroquinolonele (Ciprofloxacina, Moxifloxacina,
Ofloxacina) au acţiune bactericidă prin inhibarea ADN-girazei
bacteriene (topoizomeraza II) şi topoizomeraza IV. Spectrul de
acţiune include bacterii gram pozitive ca S. Pneumoniae şi S.
Aureus şi bacterii gram negative precum H. Influenzae.
Macrolidele (Azitromicina, Neomicina) posedă un
inel lactonic alifatic de dimensiuni mari. Spectrul antibacterian
este îngust, de tip penicilinic, cuprinzând îndeosebi bacterii
gram-pozitive aerobe, coci gram-pozitivi aerobi, bacterii
anaerobe, Chlamydia, Mycoplasma pneumoniae, Helicobacter.
Dacă aminoglicozidele şi fluoroquinolonele au spectru
mai larg decât macrolidele, posologia macrolidelor presupune
administrarea lor o perioadă mai scurtă de timp, cu o frecvenţă
mai redusă a administrării.
SCOPUL LUCRĂRII
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Lucrarea îşi propune să studieze eficienţa
tratamentului şi complianţa pacientului vis-a-vis de terapia
topică cu Azitromicina ca primă intenţie în conjunctivitele
bacteriene.
MATERIAL ŞI METODĂ
Am luat în studiu un lot de 18 pacienţi cu vârste între
3 luni şi 59 ani, diagnosticaţi cu conjunctivită bacteriană.
Diagnosticul a fost stabilit clinic şi completat de
examenul bacteriologic al secreţiei conjunctivale şi
antibiograma.
Tratamentul instituit a fost topic cu Azitromicină la
AO, de 2x/zi, timp de 3 zile.
Pacienţii au fost urmăriţi la 7 şi 14 zile. La 14 zile a
fost repetată antibiograma.
Pacienţii au fost rugaţi să completeze un chestionar la 14
zile de la prima prezentare.
1) Ați administrat tratamentul complet / (copilului
dumneavoastră- dacă e vorba de copil) (șase doze)?
a. Da, am administrat tratamentul conform indicațiilor
b. Am omis unele dintre doze
c. Am administrat azitromicina de mai multe ori decat
mi s-a indicat
d. Am sistat tratamentul
2) Cum apreciați interferența tratamentului cu viața
dumneavoastră cotidiana?
a. Nu imi afecteaza activitățile zilnice
b. Minimă
c. Importantă
3) Pacientul /Copilul dumneavoastră a prezentat :
a. O reacție de disconfort accentuată la instilații
b. Accentuarea hiperemiei oculare sau edem palpebral
c. Nici una din cele de mai sus

4.

5.

Rapoza PA, Quinn TC, Kissling LA, Taylor HL,
Epidemiology of Neonatal Conjunctivitis, Ophthalmology,
Dec 2012.
Teodoru Adrian, Oftalmologie clinica, Editura Universitara
“Carol Davila”, Bucuresti, ISBN: 978-973-708-645-7,
2012.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
La 7 zile de la iniţierea tratamentului s-au constatat:
a) Absenţa secreţiei purulente în 18 cazuri din 18;
b) Absenţa hiperemiei în 15 cazuri din 18;
La 14 zile de la iniţierea tratamentului s-au constatat:
a) Absenţa secreţiei purulente în 18 cazuri din 18;
b) Absenţa hiperemiei în 18 cazuri din 18;
În 3 cazuri s-a constatat apariţia edemului palpebral.
Analiza chestionarului a relevat o bună complianţă a
pacienţilor la 15 cazuri din 18.
Repetarea antibiogramei la 14 zile a arătat absenţa
germenilor patogeni la toate cazurile
o
o
o

1.
2.
3.

CONCLUZII
Tratamentul instituit a fost eficient în toate cazurile
studiate,
Complianţa la tratament a fost bună în majoritatea
cazurilor,
Simptomatologia s-a remis în timp scurt.
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Rezumat: Tumorile glandei lacrimale reprezintă 10% din tumorile orbitei, iar 20% din tumorile glandei
lacrimale au origine epitelială. Cea mai frecventă formă de tumoră epitelială malignă a glandei
lacrimale este carcinomul adenoid chistic, aproximativ 50% din tumorile maligne ale glandei lacrimale.
Cel mai frecvent, pacienții sunt asimptomatici, diagnosticul punându-se cel mai adesea în stadiul
avansat al bolii.(1,3) Scopul lucrării este de a prezenta dificultățile de diagnostic și atitudinea
terapeutică într-un caz cu carcinom adenoid chistic de glandă lacrimală la o pacientă tânără, precum și
de a sublinia importanța unui diagnostic precoce și efectele radioterapiei asupra suprafeței oculare.
Datorită evoluției asimptomatice, carcinomul adenoid chistic de glandă lacrimală este de cele mai multe
ori un diagnostic tardiv cu repercusiuni severe asupra funcției vizuale. Uneori se prezintă sub forma
unei mase tumorale la nivelul pleoapei superioare asociată cu pseudoptoza, exoftalmie, durere și
scăderea acuității vizuale. Fiind o formă malignă și extrem de agresivă este important necesitatea
diagnosticării precoce în stadiul asimptomatic al bolii.(3,6,7)

Keywords:
adenoid
cystic
carcinoma,
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ocular
surface.

Abstract: The lacrimal gland tumors, are rare eye tumors, and represent 10 % from all orbital tumors.
From these, 20 % of the lacrimal gland tumors have epithelial origin. The most common form of
malignant epithelial tumors of the lacrimal gland is the adenoid cystic carcinoma, approximately 50 %
of the malignant tumors. Fruequently, the patients are asymptomatic and the diagnosis is most often
established in the advanced stages of the disease (1,3). The purpose of this paper is to present the
difficulties in diagnosis and the complex therapeutic approach with its side effects, in a case of adenoid
cystic carcinoma of the lacrimal gland, in a young patient. Due to asymptomatic evolution, the diagnosis
of adenoid cystic carcinoma of the lacrimal gland is lately established, often with severe repercussions
on visual function. Sometimes it is presented as a tumor mass in the upper eyelid associated with
pseudoptosis, exophthalmos, pain and decreased visual acuity. Being a malignant form and extremely
aggresive, it is important the early diagnosis in the asymptomatic stages of the disease. (3,6,7)

INTRODUCERE
Carcinomul adenoid chistic de glandă lacrimală este o
tumoră epitelială malignă, extrem de agresivă. Apare mai
frecvent la femei, în decada a-3-a de viață.
Rata de supraviețuire la 5 ani este de 50%, iar rata de
supraviețuire la 15 ani este de 25%.(1,9,10,11) Stadiul
simptomatic al bolii este un stadiu tardiv în care necesitatea unui
tratament chirurgical agresiv asociat cu radioterapie reprezintă
atitudinea terapeutică optimă pentru minimalizarea recurențelor.
Radioterapia deteriorează suprafața oculară, cu consecințe
nefaste asupra funcției vizuale.
Suprafața oculară este un sistem complex constituit
din cornee și conjunctivă, acoperite de filmul lacrimal.
Anatomic și funcțional, suprafața oculară este dependentă de
structurile adiacente pentru a-și îndeplinii funcțiile (marginea
liberă a pleoapelor împreună cu glandele Meibomius, cilii și
glandele asociate lor, sistemul lacrimal și ductul lacrimo-nazal).
Orice injurie adusă structurilor adiacente determină deteriorarea
suprafeței oculare cu repercusiuni severe asupra funcției
vizuale.(2,3,8,9)
SCOPUL LUCRĂRII

Scopul lucrării este de a sublinia importanța
integrității structurilor adiacente suprafeței oculare pentru
conservarea funcției vizuale într-un caz de keratopatie de
iradiere la o pacientă cu carcinom adenoid chistic de glandă
lacrimală, precum și efectele radioterapiei asupra suprafeței
oculare.
MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU
Se prezintă cazul unei paciente în vârstă de 36 ani ce
se prezintă pe secția de Oftamologie a Spitalului Clinic Județean
Sibiu cu keratopatie de iradiere pentru carcinom adenoid chistic
de glandă lacrimală operat.
Pacienta B.O., în vârstă de 36 ani, mediu urban, se
prezintă pe secția de Oftalmologie a Spitalului Clinic Județean
Sibiu, acuzând la nivelul OD scăderea AV, durere oculară
intensă, fotofobie și hiperemie.
Istoricul bolii:

boala actuală a debutat insidios cu 1 luna înaintea
internării cu scăderea AVOD și durere oculară
moderată.
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simptomatologia a debutat la aprox. 6 luni postiradiere
pentru carcinom adenoid chistic de glandă lacrimală
(36 ședințe, 5 x 2,0Gy/ săptămână ).

APF: menarha= 15 ani, 2 sarcini la termen.

APP: în martie 2011 pacienta a fost diagnosticată cu
OD -formațiune tumorală de glandă lacrimală, pentru
care s-a efectuat RMN craniu.
RMN craniu (martie 2011): masă localizată la nivelul
unghiului extern al orbitei drepte, hiposemnal T1, hipersemnal
T2 neomogen, cu dimeniuni axiale maxime de 25/13 mm, relativ
bine delimitată, gadolinofilie neomogenă, formațiunea vine în
contact cu mușchiul oculomotor drept extern față de care, pe
alocuri, șterge interfața de demarcatie și determină efect de
masă asupra globului ocular
Figura nr. 1. RMN craniu-orbita

În iulie 2011 se efectuează radioterapia regiunii
tumorale: iradierea IMRT (radioterapie prin ajustarea intensității
fasciculelor de radiații) a regiunii tumorale, precum şi a
ramurilor nervului trigemen cu 5 x 2,0 Gy/săptămână până la
ZVD 50,0Gy (ZV1), în continuare creşterea dozei (boost) în
regiunea tumorii până la 72,0Gy/ GD în 36 de fracţiuni. În
cursul tratamentului radioterapic se constată la OD eritem al
pielii periorbital şi nazal (gradul 1 conform CTC).
Figura nr. 4. eritem al pielii periorbital şi nazal (gradul 1
conform CTC)

În martie 2011, se intervine chirurgical practicându-se
ablația subtotală a tumorii, iar piesa operatorie excizată se
trimite pentru examen histopatologic.
Diagnosticul histopatologic este de carcinom adenoid
chistic de glandă lacrimală cu pattern bazaloid (G3);
formațiunea tumorală infiltrează țesutul muscular striat din
vecinătate și prezintă invazie perineurală; stadiu pT4NxMx.
Figura nr. 2. EHP nr.183484/29.03.2011: Patern cribriform
cu cuiburi de celule cu spații microchistice umplute cu
material muco-hialin.

În aprilie 2011, se realizează cea de-a 2-a intervenție
chirurgicală de excizie a tumorii. Se efectuează RMN craniu de
control: masă localizată la nivelul unghiului extern al orbitei
drepte, hiposemnal T1, hipersemnal T2 neomogen, cu dimeniuni
axiale maxime de 21/19 mm, relativ bine delimitată,
gadolinofilie neomogenă, formațiunea vine în contact cu
mușchiul oculomotor drept extern față de care, pe alocuri,
șterge interfața de demarcație și determină efect de masă
asupra globului ocular.

Figura nr. 3.RMN craniu aprilie 2011

În august 2012, pacienta prezintă la nivelul OD
dezepitelizări corneene pentru care se aplică LCT și tratament
topic local cu epitelizante corneene și antibiotice.
AHC sunt nesemnificative.
Examenul clinic general:
•
TA – 120/ 90, puls 72 batai/min
•
AV OD = pmm,
•
AV OS= 1 fc
OD
 cornee hipotransparentă, infiltrată
 ulcer cornean perforat, paracentral inferior
 hiperemie conjunctivală mixtă
 test Seidel pozitiv
 madaroză
 FOD – nu se vizualizează
OS – pol anterior și posterior normal
Investigații paraclinice:

HLG- în limite normale

glicemie= 90 mg/dl

probe inflamatorii – în limite normale

probe hepatice – în limite normale

probe renale - în limite normale

FR- absent
RMN craniu: masă localizată la nivelul unghiului extern al
orbitei drepte, hiposemnal T1, hipersemnal T2 neomogen, cu
dimeniuni axiale maxime de 21/19 mm, relativ bine delimitată,
gadolinofilie neomogenă, formațiunea vine în contact cu
mușchiul oculomotor drept extern față de care, pe alocuri,
șterge interfața de demarcație și determină efect de masă
asupra globului ocular.
CT torace/abdomen/pelvis: fără metastaze la distanță.
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Secreție conjunctivală OD – nu se identifică germeni patogeni
Diagnosticul pozitiv: OD –
KERATOPATIE DE IRADIERE.
ULCER CORNEAN PERFORAT.
KERATOPATIE NEUROTROFICĂ.
KERATO-CONJUNCTIVITĂ SICCA.
CARCINOM
ADENOID
CHISTIC
DE
GLANDĂ
LACRIMALĂ OPERAT, IRADIAT.
Diagnosticul diferențial s-a realizat cu:
1.
Ulcere corneene bacteriene- se exclud pe baza
secreției conjunctivale
2.
Ulcere corneene din boli sistemice (artrita reumatoidă,
poliarterita nodoasă, lupus eritematos sistemic, acnee
rozacee): ulcere periferice unilaterale/bilaterale
asociate cu infiltrate inflamatorii, pot progresa
circumferențiar astfel încât să ocupe întreaga periferie
a corneei; pot fi prima manifestare a unei boli
sistemice; se exclud pe baza investigațiilor paraclinice
și de laborator;
3.
Keratita herpetică: ulcer dendritic, marginile ulcerului
fixează colorantul, se exclude pe baza semnelor clinice
(ulcerul dendritic este patognomonic pentru keratita
herpetică).
4.
Sindromul eroziunilor recurente
5.
Keratoconjunctivita limbică superioară
6.
Sindr. Sjogren
7.
Sindr. Stevens Johnson
8.
Hipovitaminoza A
9.
Keratite virale: Herpex simplex, Herpes zoster
10. Keratopatia determinată de radiația UV sau termică
11. Keratopatia de expunere.
Evoluție și tratament:
Fără tratament, evoluția este spre complicații:
 endoftalmită
 glaucom secundar – prin apoziția irisului pe fața posterioară
a corneei producând sinechii anterioare ce duc la închiderea
unghiului irido-cornean
 tromboflebita de sinus cavernos
Evoluția sub tratament: se instituie tratament topic cu
epitelizante corneene, antibiotice, lacrimi artificiale. În scop
tectonic, se intervine chirurgical și se aplică membrană
amniotică cu patching și LCT. Postoperator se administrează
topic antibiotice și corticosteroizi, sub care evoluția a fost
favorabilă, simptomatologia ameliorându-se semnificativ.
Figura nr. 5. Aspectul postoperator la 5 zile de la aplicarea
membranei amniotice.

La 2 luni de la aplicarea membranei amniotice,
pacienta se prezintă din nou în serviciul de Oftalmologie al
Spitalului Clinic Județean Sibiu cu melting cornean însoțit de
perforație corneană (sinteză de colagen alterată datorită
keratopatiei neurotrofice), motiv pentru care se decide
TARSORAFIA OD.
Figura nr. 6. Aspectul la 2 luni de la aplicarea membranei
amniotice

Datorită riscului complicațiilor locale și de vecinătate
și datorită imposibilității de recuperare anatomo-funcțională se
decide EVISCERAȚIA OD.
Figura nr. 7.Ulcer cornean perforat

Evoluția intra și postoperatorie a fost favorabilă.
Prognostic:
Pacienta are un prognostic nefavorabil datorită:

tumorii reziduale rămase

patternului bazaloid

tumorii de dimensiuni mari

invaziei perineurale.
Rata de supraviețuire la 5 ani pentru tipul bazaloid de
tumoră este 21%.
Prognosticul tardiv este rezervat datorită tumorii
reziduale ramase cu invazie perineurala și risc de metastazare la
distanță.
Controlul oncologic s-a efectuat în primii 2 ani la 3
luni, iar în al-3-lea an la 6 luni. Examinările paraclinice
efectuate au constat în:

RMN craniu: masă localizată la nivelul unghiului
extern al orbitei dr. hiposemnal T1, hipersemnal T2
neomogen, cu dimensiuni axiale maxime de 21/9mm,
relativ bine delimitată, fără priză de contrast,
nemodificată față de examinările anterioare.

CT torace/abdomen → fără metastaze la distanță.
Figura nr. 8. Aspectul RMN la 3 ani

Reîncadrarea socio-profesională: Din punct de vedere
socio-profesional, pacienta și-a reluat viața normală.

Figura nr. 9. Aspectul la 3 ani. GO protezat
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11.

12.

Particularitatea cazului este dată de heterogenitatea
reacțiilor adverse ale radioterapiei, evoluția nefavorabilă în
pofida încercărilor terapeutice de refacere a suprafeței oculare,
nemodificarea dimensiunilor formațiunii tumorale reziduale la 3
ani de la ablația subtotală a tumorii.






CONCLUZII
Carcinomul adenoid chistic de glandă lacrimală este o
tumoră epitelială malignă, extrem de agresivă.
Cel mai frecvent, pacienții sunt asimptomatici,
diagnosticul punându-se cel mai adesea în stadiul
avansat al bolii.
Radioterapia are efecte nefaste pe suprafața oculară,
cea mai severă fiind keratopatia de iradiere.
Prognosticul nefavorabil este dat de patternul
bazaloid, tumora de dimensiuni mari și invazia
perineurală.
Datorită
efectelor
sale
antiinflamatorii,
antimicrobiene,
antiangiogenetice
și
imunomodulatoare, aplicarea de membrană amniotică
reprezintă o opțiune eficientă de acoperire a suprafeței
oculare.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Tellado MV, McLean IW, Specht CS, Varga J. Adenoid
cystic carcinomas of the lacrimal gland in childhood and
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Rezumat: Conjunctivita bacteriană acută este una dintre cele mai frecvente afecţiuni non-traumatice ale
ochiului ce descrie un proces inflamator a conjunctivei de etiologie bacteriană. Obiectivele acestei
cercetări ştiinţifice sunt de a stabil frecvenţa agenţilor patogeni responsabili de apariţia conjunctivitei
bacteriene şi de a studia sensibilitatea, respectiv rezistenţa bacteriilor la diferite antibiotice.
Examinările bacteriologice ale secreţiilor conjunctivale efectuate în cadrul Spitalului Judeţean Clinic de
Urgenţă Sibiu şi Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu în perioada 01.01.2008 - 01.09.2013 au fost
reevaluate. Agenţii patogeni cel mai frecvent izolaţi au fost Staphylococcus aureus, Streptococcus
pneumoniae şi Haemophilus influenzae.

Keywords: early acute
bacterial conjunctivitis,
bacteriologic
examination,
Staphylococcus aureus

Abstract: Acute bacterial conjunctivitis is one of the most frequent non-traumatic eye disorders
describing any inflammatory process of the conjunctiva of bacterial etiology. The objectives of this
scientific research are to establish the occurrence of pathogen agents in cases of acute bacterial
conjunctivitis and to study the bacteria sensitivity and resistance to antibiotics. Bacteriological records
of conjunctival swabs from Sibiu County Clinical Hospital and from Sibiu Pediatric Clinical Hospital
examined between 01.01.2008-01.09.2013 were reviewed. The most frequently isolated pathogens were
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae.

INTRODUCERE
Conjunctivita bacteriană acută este una dintre cele mai
frecvente afecţiuni întâlnită în practica oftalmologică ce descrie
o inflamaţie a conjunctivei de etiologie bacteriană (figura nr. 1).
Cei mai des incriminaţi agenţi patogeni sunt:
Staphylococcus
aureus,
Haemophilus
influenzae
şi
Streptococcus pneumoniae.(1)
Figura nr 1. Conjunctivita bacteriană acută (cazuistică
Spitalul Judeţean de Urgenţă Sibiu)

Din punct de vedere clinic conjunctivita bacteriană se
caracterizează prin: hiperemie conjunctivală, secreţie purulentă,
chemozis, edem palpebral, lacrimare, papile, membrane şi
pseudomembrane, adenopatie.(2)
OBIECTIVE
Scopul acestui studiu este de a stabili frecvenţa
agenţilor patogeni responsabili de apariţia conjunctivitei
bacteriene acute şi de a studia sensibilitatea, respectiv rezistenţa
bacteriilor la diferite antibiotice topice oculare.

Am realizat un studiu retrospectiv pe 401 secreţii
conjunctivale cu examen bacteriologic pozitiv şi 236
antibiograme ce aparţin pacienţilor diagnosticaţi clinic cu
conjunctivită purulentă şi trataţi în cadrul Spitalului Clinic
Judeţean de Urgenţă Sibiu şi în cadrul Spitalului Clinic de
Pediatrie Sibiu în perioada 1 ianuarie 2008 - 1 septembrie 2013.
Am constituit 3 loturi în funcţie de vârstă: 35 nounăscuţi, 182 copii şi 184 adulţi (tabelul nr. 1).
Tabelul nr. 1. Distribuţia pacienţilor în loturi
401 examinări bacteriologice pozitive
Prematuri şi nouCopii
Adulţi
născuţi
(vârstă: 29 zile (vârstă: peste 17
(vârstă: primele
17 ani):
ani):
28 zile):
182
184
35
♀: 17
♂: 18
♀: 73
♂: 109
♀: 121
♂: 63
În acest studiu au fost incluşi pacienţii diagnosticaţi
clinic cu conjunctivită purulentă acută la care s-au identificat în
secreţia conjunctivală atât bacterii, cât şi leucocite, acestea din
urmă reprezentând din punct de vedere microbiologic marker-ul
infecţiei active.
Antibioticele pe care le-am urmărit în buletinele de
antibiogramă au fost cele cu formă de prezentare colir sau
unguent oftalmic indicate în tratamentul conjunctivitei
bacteriene (tabelul nr. 2).
Tabel nr. 2.Antibiotice topice oculare studiate

MATERIAL ŞI METODĂ
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Se observă o diferenţă netă între ponderea bacteriilor
Gram+ (74.7%) şi bacteriilor Gram- (25.3%) (figura nr. 3)
În studiul “Increasing Bacterial Resistance in
Pediatric Acute Conjunctivitis (1997–1998)” agenţii patogeni
predominanţi izolaţi la copii au fost Haemophilus influenzae şi
Streptococcus pneumoniae.(4)

Serratia marcescens 0.5%
Pseudomonas aeruginosa 1.1%
Klebsiella pneumoniae 1.6%
Moraxella catarrhalis 1.6%
E. Coli 2.2%
H. Influenzae 19.2%
Enterococcus faecalis 0.5%
Streptococcus pyogenes 0.5%
Streptococcus agalactiae 0.5%
Corynebacterium spp 1.1%
Streptococcus pneumoniae
34.1%
Staphylococcus aureus
36.6%
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În lotul adulţilor, pe primul loc se situează din nou
Staphylococcus aureus (78.3%) fiind urmat de Enterobacter
(5.4%), Streptococcus pneumoniae (4.3%), Proteus mirabilis
(3.3%), E. Coli (3.3%), Enterococcus faecalis (2.8%),
Pseudomonas aeruginosa (1.6%), Haemophilus influenzae
(0.5%) şi Acinetobacter baumanii (0.5%). Încă o dată primează
ponderea bacteriilor Gram+ cu un procent de 85.3% (figura nr.
4).
Figura nr. 3. Frecvenţa bacteriilor la adulţi
P<0.001

Enterobacter 11.4%

Acinetobacter baumanii 0.5%

Klebsiella pneumoniae 14.3%

GRAM – 14.7%

GRAM – 42.9%

E. Coli 11.4%

H. influenzae 0.5%
Pseudomonas aeruginosa 1.6%

Pseudomonas aeruginosa 2.9%
E. Coli 3.3.%

Proteus mirabilis 2.9%

Proteus mirabilis 3.3%

Staphylococcus aureus
48.5%
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Enterococcus faecalis 2.8%
Streptococcus pneumoniae 4.3%
Staphylococcus aureus 69.6%
Staphylococcus aureus MRSA 8.7%

70

În lotul copiilor principalele bacterii identificate au
fost: Staphylococcus aureus (36.6%), Streptococcus pneumoniae
(34.1%), H. Influenzae (19.2%), E. Coli (2.2%), Klebsiella
pneumoniae (1.6%), Moraxella catarrhalis (1.6%), Pseudomonas
aeruginosa (1.1%), Corynebacterium spp (1.1%), Citrobacter
braaki (0.5%), Serratia marcescens (0.5%), Enterococcus
faecalis (0.5%), Streptococcus pyogenes (0.5%), Streptococcus
agalactiae (0.5%).

GRAM + 85.3 %

Streptococcus pneumoniae 5.7%

Enterobacter 5.4%

GRAM + 57.1%

Enterococcus faecalis 2.9%

0

GRAM +74.7 %

Figura nr. 1. Frecvenţa bacteriilor la prematuri şi nounăscuţi
P<0.001

Citrobacter braakii 0.5%

GRAM – 25.3%

REZULTATE ŞI DISCUŢII
În perioada 1 ianuarie 2008 - 1 septembrie 2013 s-au
examinat 647 secreţii conjunctivale dintre care 61.98% (401) au
fost pozitive pentru agenţi patogeni bacterieni iar 38.02% (246)
au fost negative.

78.1% (313) dintre bacteriile identificate au fost
Gram+

21.9% (88) Gram-.
Pacienţii ce provin din mediul rural (54.1%) şi sunt de
gen masculin (52.6%) au avut o frecvenţă uşor mai ridicată
decât pacienţii din mediul urban (45.9%) şi care sunt de gen
feminin (47.4%).
În lotul nou-născuţilor, cel mai frecvent agent patogen
izolat a fost Staphylococcus aureus (48.5%), urmat de:
Klebsiella pneumoniae (14.3%), E.Coli (11.4%), Enterobacter
(11.4%), Streptococcus pneumoniae (2.9%), Pseudomonas
aeruginosa (2.9%), Proteus mirabilis (2.9%) şi Enterococcus
faecalis (2.9%). (Fig. 2)
În literatura de specialitate sunt incriminate ca şi cauză
principală a conjunctivitei bacteriene acute la nou născuţi atât
bacterii Gram+ precum Staphylococcus aures, Streptococcus
pneumoniae, Enterococcus cât şi bacterii Gram- cum este
Haemophilus influenzae, bacterie ce nu a fost identificată în
lotul nostru de pacienţi.(3)

Figura nr. 2. Frecvenţa bacteriilor la copii
P<0.001
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Şi în alte studii de specialitate, precum “Update on
Bacterial Conjunctivitis in South Florida”, agentul patologic
principal incriminat de apariţia conjunctivitei bacteriene acute la
adulţi a fost Stafilococcus aureus.(5)
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Agentul patogen cel mai frecvent izolat în toate
loturile de vârstă a fost: Staphylococcus aureus (56.9%) urmat
de Streptococcus pneumoniae (18%), H. Influenzae (9%),
Enterobacter (3.5%), E. Coli (3.5%), Klebsiella pneumoniae
(2%), Enterococcus faecalis (1.7%), Proteus mirabilis (1.7%),
Pseudomonas aeruginosa (1.5%), Moraxella catarrhalis (0.7%),
Corynebacterium spp (0.5%), Citrobacter braakii (0.2%),
Acinetobacter baumanii (0.2%), Serratia mercescens (0.2%),
Streptococcus agalactiae (0.2%), Streptococcus pyogenes
(0.2%). Rezultatele pe care le-am obţinut în studiul nostru
coincid cu datele din literatura de specialitate care incriminează
Staphylococcus aureus drept cea mai frecventă cauză a
conjunctivitei bacteriene acute.(1)
Bacteriile Gram+ au arătat o sensibilitate crescută faţă
de Gentamicină, Cloramfenicol, Co-trimoxazol şi rezistenţă
crescută la Eritromicină. Bacteriile Gram- au înregistrat o
sensibilitate crescută la Gentamicină, Cloramfenicol,
Levofloxacin şi rezistenţă crecută la Tetraciclină (figura nr. 5).
Figura nr. 4. Sensibilitatea şi rezistenţa bacteriilor izolate la
antibioticele topice oculare
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Bacterile Gram+ au avut o frecvenţă net superioară
bacteriilor Gram-;

Agentul patogen cel mai frecvent izolat în toate grupele
de vârstă a fost Staphylococcus aureus, urmat de: Klebsiella
pneumoniae la nou născuţi, Streptococcus pneumoniae la copii
şi Enterobacter la adulţi;

Atât bacteriile Gram+ cât şi Gram- au fost cel mai
frecvent sensibile la Gentamicină şi Cloramfenicol, deci aceste
antibiotice pot fi recomandate cu încredere în tratamentul
conjunctivitei bacteriene ţinând bineînţeles cont de efectele
adverse pe care le pot genera.
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Studii de specialitate, precum “Update on Bacterial
Conjunctivitis in South Florida”, semnalează de asemenea o
sensibilitate crescută a bacteriilor la Gentamicină precum şi o
creştere a rezistenţei bacteriilor la Eritromicină şi
Tetraciclină.(5)
Cloramfenicolul este considerat un antibiotic de
elecţie în tratarea conjunctivitei bacteriene având un spectru larg
de acţiune lucru care reiese şi din studiul nostru.(6)
Antibioticele utilizate în tratamentul conjunctivitei
bacteriene acute pot avea o serie de efecte adverse:

Aminoglicozide: dermatită de contact, toxicitate
corneană şi retiniană, hiperemie conjunctivală, keratită punctată
superficială;

Macrolide: iritaţie oculară minoră, hiperemie
conjunctivală;

Polipeptide: înceţoşarea vederii, prurit palpebral, edem
palpebral, lacrimare, fotofobie;

Quinolone: reacţii alergice, iritaţie oculară, keratită cu
posibilă perforare secundară;

Tetraciclină: reacţii alergice severe, edem papebral,
chemozis, hiperemie conjunctivală;

Cloramfenicol: anemie aplastică, depresia măduvei
hematogene, Sindromul Bebeluşului Gri;

Co-trimoxazole: hiperemie conjunctivală marcată,
senzaţie de arsură, prurit palpebral.(7)
CONCLUZII
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PEMFIGUS OCULAR-PREZENTARE DE CAZ
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Rezumat: Pemfigusul conjunctival este o afecţiune autoimună caracterizată prin prezența de anticorpi
antimembrană bazală cu manifestări conjunctivale uneori devastatoare. Lucrarea de faţa prezintă cazul
unui pacient cu Pemfigus ocular în stadiu avansat şi modalitățile terapeutice utilizate cum ar fi
transplantul de membrană amniotică, aplicarea lentilei de contact terapeutice cu scopul refacerii
suprafeţei oculare şi rezultatele obţinute atât din punct de vedere funcțional cât şi estetic.

Keywords:
ocular
pemphigoid,
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Abstract: Mucous membrane pemphigoid is an autoimmune mucocutaneous blistering disease caused by
the presence of antibodies production against components of the basement membrane with ocular
manifestation that can lead to devastating results. In this presentation I will talk about a case diagnosed
in an advanced stage of Ocular Pemphigoid, discussing the therapeutic approach using amniotic
membrane graft and therapeutic lens to restore the ocular surface, and the functional and aesthetic
results.

PREZENTARE DE CAZ
În lucrarea de faţă vom prezenta cazul clinic al unui
pacient de 75 ani, pensionar din mediul rural care acuză la ambii
ochi scăderea marcată a acuității vizuale, epiforă şi secreţie
mucoasă.
Antecedentele personale patologice:

Conjunctivită cronică

Trichiazis

Simblefaron

Dermatită cu IgA LINIAR

HTA

Prezbiacuzie.
Boala actuală a debutat în 2010 cu multiple leziuni
erozive la nivelul pielii şi mucoaselor: conjunctivale, nazale,
bucale şi faringiene.
Pacientul a prezentat multiple internări în clinica de
dermatologie unde explorarile paraclinice au evidenţiat un
sindrom inflamator şi testul de Imunofluorescenţă directă
depozite de IgA la nivelul membranei bazale şi C3 slab pozitiv.
În clinica de Oftalmologie a SCJU Sibiu se prezintă cu
modificări oculare avansate în vederea tratamentului chirurgical
de refacere a suprafeţei oculare (figura nr. 1).
Figura nr. 1: Aspectul pacientului la internare

La prima prezentare în Clinica noastră AVAO=pl,
Biomicroscopie: Ankiloblefaron total (figura nr. 2), FAO nu se
poate examina.
Figura nr. 2: Ankiloblefaron total OD şi OS

Investigaţiile paraclinice au evidențiat: VSH=
40mm/h, şi Imunofluorescenţa directă prezintă IgA la nivelul
membranei bazale, C3 slab pozitiv.
Pe baza istoricului bolii şi aspectul pacientului la
internare s-a realizat diagnosticul diferenţial cu:

arsuri chimice,

Sindromul Stevens‐Johnson,

afecţiuni
dermatologice
(Buloza
indusă
medicamentos,
Eritem
multiform,
Pemfigus
paraneoplastic, Pemfigoid bulos, Buloza cu
epidermoliza şi Pemfigus vulgar).
Evoluţia bolii fără tratament duce la defecte epiteliale
corneene persistente, perforaţii corneene, neovascularizaţia
corneană, disfuncţie de glandă meibomiană, endoftalmita,
glaucom, cecitate, iar cu tratament se întârzie progresia şi se
ameliorează simptomatologia, se îmbunatăţeste acuitatea
vizuală, se previn complicaţiile şi cecitatea bilaterală.
Evoluţia bolii în cazul nostru, a fost grevata de apariţia
complicaţiilor: OD ulcer stromal (figura nr. 3), perforaţia
corneei şi leucomul cornean (figura nr. 4).
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Figura nr. 7: Aspectul la 3 săptămâni de la prima intervenţie
chirurgicală

Figura nr. 3: OD ulcer stromal

Aspectul actual OD: AVOD= pmm, Leucom cornean,
şi corneea invadată de neovase în periferie (figura nr. 8).
Figura nr. 8: Leucom cornean

Figura nr. 4: OD leucom cornean

AVOS=1/25 fcnc, corneea transparentă central,
invadată de neovase în periferie (figura nr. 9).
Tratamentul Pemfigusului ocular nu este curativ, poate
fi conservator şi chirurgical - de rezolvare a complicaţiilor.
1. Tratamentul conservator - Medicamentos

general s-au administrat antiinflamatoare steroidiene
(Prednison), DAPSONE în scop terapeutic
antiinflamator,
imunosupresive
(Imuran)
şi
pansamente gastrice

local
topice
antiinflamatoare
steroidiene
şi
nesteroidiene, midriatice şi cicloplegice, reepitelizante
corneene , antibiotice, lubrifiante.
2. Tratamentul chirurgical s-a efectuat în mai multe etape cu
scopul refacerii suprafeţei oculare. Prima intervenţie s-a
efectuat la OD, a doua intervenţie la OS şi a constat în
cantotomie şi transplant de membrană amniotică cu scopul
refaceri fundurilor de sac (figura nr. 5).
Figura nr. 5: OD Cantotomie şi transplant de membrană
amniotică

A treia intervenţie s-a efectuat AO Luxarea anterioara
a tarsului în scopul corecţiei trichiazisului (figura nr. 6).
Figura nr. 6: OS Luxarea anterioară a tarsului

Evoluţia a fost grevata de apariţia la OD a ulcerului şi
perforaţiei corneei. S-a intervenit chirurgical şi s-a efectuat OD
Transplant membrană amniotică la nivelul corneei perforate cu
scopul refaceri profunzimii camerei anterioare şi aplicare LCT
(figura nr. 7).

Figura nr. 9: Neovase în periferia corneei

Particularitatea cazului
În ciuda faptului că pacientul s-a prezentat într-un
stadiu avansat am reușit recuperarea din punct de vedere
funcţional a acuităţii vizuale şi refacerea suprafeţei oculare
(figura nr. 10).
Figura nr.10: Aspectul pacientului la externare

DISCUŢII
Pemfigusul ocular este o afecțiune cronică, progresivă,
autoimună care duce la CECITATE. Tratamentul nu împiedică
evoluţia bolii, dar încetineşte progresia şi complicaţiile. Evoluţia
este grevată de remisii şi exacerbări, de aceea este important de
diagnosticat cât mai precoce. Un studiu realizat de Universitatea
Harvard Boston susţine că 1 din 8000 de indivizi poate dezvolta
pemfigus ocular şi un alt studiu a estimat o incidenţă de 1,16
cazuri /milion de locuitori/ an în Franţa şi o incidenţă de 0,87
cazuri /milion de locuitori /an în Germania.
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