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ÎNTR-UN CAZ DE ULCER CORNEAN PERFORAT

CRISTINA NICULA1, D. NICULA2, M. BLIDARU3, LAURA STĂNILĂ4,
SIMINA MUREŞAN5
1,2,4Clinica

Optilens Cluj-Napoca, 3,5UMF Cluj-Napoca

Rezumat: Se prezintă cazul unei paciente cu ulcer
cornean perforat, la care s-a efectuat un transplant de
membrană amniotică, ca soluţie temporară pentru
salvarea globului ocular.
Cuvinte cheie: membrană amniotică
Abstract: We present the case of a female patient, 30
years old, who developed a perforated corneal ulcer at
which we made an amniotic membrane graft as a
temporary solution in order to save the eye
Keywords: amniotic membrane
INTRODUCERE
În 1940, Roth (7) este primul care utilizează
membrana amniotică în scopuri oftalmologice. Ulterior,
Tseng şi colab. (9,10) foloseşte transplantul de membrană
amniotică pentru defectele corneene.
Indicaţiile transplantului de membrană amniotică
sunt: defecte epiteliale corneene persistente, ulcer cornean
progresiv, keratopatia pseudofakică buloasă, keratita
neurotrofică, simblefarom, melanom conjunctival,
epidermoliza buloasă (la copii) (3,4,5,6,8). Membrana
amniotică mai poate fi utilizată, dar cu eficienţă minimă
în: deficitul de celule stem, sindromul Steven-Johnson,
trahom sau pemfigoidul ocular (1). În aceste cazuri se
asociază cu transplantul de celule stem limbice.
Proprietăţile clinice ale membranei amniotice
constau în: favorizarea epitelizării corneene (prin
migrarea şi adeziunea celulelor epiteliale), conservă
funcţionalitatea celulelor limbice stem, diminuă
inflamaţia şi procesul de cicatrizare şi scade
neovascularizaţia (2).
SCOPUL LUCRĂRII
Scopul lucrării, este de a evidenţia utilitatea
membranei amniotice într-un caz de perforare corneană.
Anamneză
Lucrarea de faţă prezintă cazul unei paciente, în
vârstă de 30 de ani, care a suferit în antecedente o operaţie
pentru neurinom acustico-vestibular drept. Postoperator
rămâne cu o paralizie facială periferică şi lagoftalmie pe
ochiul drept, dezvoltând în timp o keratopatie
neurotrofică, pentru care a urmat tratament local cu
antiinflamatorii nesteroidiene (Indocolir 3x/zi), lacrimi
artificiale (Systane 2x/zi) şi epitelizante (Corneregel

2x/zi). Pacienta refuză blefarorafia propusă şi la
indicaţiile mamei îşi instilează tinctură de tătăneasă.
Imediat după instilaţii acuză dureri puternice, epiforă şi
blefarospasm. Consultul oftalmologic evidenţiază o
ulceraţie corneană centrală, care reţine colorantul şi se
recomandă tratament local cu epitelizante, lacrimi
artificiale, antiinflamatorii nesteroidiene şi pansament
ocular. Din păcate, evoluţia a fost nefavorabilă spre
descemetocel şi perforare corneană.
Motivele consultului oftalmologic
Au constat în scurgerea unul lichid călduţ pe
obraz, durere oculară şi blefarospasm, manifestări
prezente la OD.
Antecedente personale patologice
Reţinem operaţia de neurinom acusticovestibular în anul 2000, urmată de paralizie facială.
Examenul obiectiv ocular
 VOD = PSL
 VOS = 1
 Refracţie oculară: OD – nu se poate face, OS - + 0,5
 Biomicroscopia
o OD:
- congestie conjunctivală de tip mixt
- corneea hipotransparentă, cu o ulceraţie
centrală, ce reţine colorantul, iar central
prezintă o perforaţie corneană de aproximativ
2mm, cu iris inclavat la acest nivel; zona de
ulceraţie este înconjurată de edem cornean;
- camera anterioară dispărută, irisul fiind „lipit”
de endoteliul cornean.
o OS:
- pol anterior normal
 Fund de ochi:
o OD – nu se poate vizualiza
o OS – normal
Diagnosticul pozitiv
Pe baza anamnezei şi examenului ocular
funcţional şi obiectiv, s-a pus diagnosticul de:
 OD: Lagoftalmie. Ulcer cornean perforat. Uveită
acută exogenă.
 OS: Hipermetropie mică
Evoluţie
În absenţa unui tratament de urgenţă şi adecvat,
evoluţia bolii este spre endoftalmită, panoftalmie cu
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pierderea funcţională sau/şi anatomică a globului ocular.
Tratament
În acest caz tratamentul trebuie efectuat de
urgenţă şi are ca obiectiv obturarea perforaţiei corneene.
În lipsa posibilităţilor de transplant cornean, singura
modalitate de menţinere a globului ocular este
transplantul de membrană amniotică.
Prelevarea de membrană amniotică s-a efectuat
din placenta unei gravide care a născut prin cezariană, cu
teste de HIV, HVB, HVC şi sifilis negative. Înainte de
folosire s-a introdus într-o soluţie de cefalosporine.
Tehnica operatorie a constat în:
- anestezie topică cu Benoxinat;
- introducerea de substanţă vîscoelastică la nivelul
perforaţiei pentru a împinge irisul de la acest nivel
(fig. 1);
- incizia conjunctivei perilimbice (fig. 2);
- aşezarea membranei amniotice cu faţa epitelială în
sus peste cornee (fig. 3);
- inserarea membranei amniotice pe sub conjunctiva
bulbară (fig. 4);
- sutura membranei amniotice de conjunctiva
dezinserată cu fir 7.0 Vycril, în surjet (fig. 5);
- punerea unei lentile de contact terapeutice;
- pansament ocular până a doua zi.
Figura nr. 1. Injectarea substanţei vîscoelastice în
perforaţie

Figura nr. 2. Incizia conjunctivei perilimbice

Figura nr. 3. Aşezarea membranei amniotice

Figura nr. 4. Insinuarea membranei amniotice sub
conjunctivă

Figura nr. 5. Sutura membranei amniotice la
conjunctivă

Tratamentul postoperator a constat în istilaţii cu
Floxal 0,3% - 3x/zi, asociat cu instilaţii cu Flumetol –
3x/zi şi Systane – 2x/zi.
Evoluţia a fost favorabilă. În prima zi
postoperator pacienta nu a mai prezentat dureri oculare,
membrana amniotică fiind pe loc, ca o cameră anterioară
de profunzime mică.
Controlul pacientei s-a efectuat ulterior la 48-72
ore şi apoi tot la 3 zile timp de 2 luni. După 3 săptămâni,
s-a observat resorbţia completă a membranei amniotice,
epitelizarea totală a ulcerului cornean şi stabilizarea
arhitectonicii corneene, fără inflamaţie. După 6 săptămâni
a apărut o cicatrice corneană centrală cu o camera
anterioară normală.
După un an pacienta a fost supusă unui transplant
cornean, efectuat la Budapesta şi implantarea unei plăcute
de aur în pleoapa superioară pentru ameliorarea
lagoftalmiei.
Prognostic
Prognosticul vizual al pacientei este în strictă
dependenţă de prezenţa lagoftalmiei, care nu a putut fi
rezolvată în totalitate şi care poate influenţa menţinerea
unui grefon cornean intact.
Particularităţile cazului
Evoluţia nefavorabilă a cazului spre ulcer
cornean şi perforare a fost determinată de lipsa efectuării
la momentul oportun a blefarorafiei precum şi de
asocierea cu automedicaţia pacientei, care pe o cornee
bolnavă a constituit factorul declanşator.
CONCLUZII
Transplantul de membrană amniotică constituie o
soluţie terapeutică temporară în corecţia tectonică a
deficitelor conjunctivale şi corneene, până la realizarea
transplantului cornean.
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Rezumat: Lucrarea prezintă aspecte teoretice privind
astigmatismul – cauze, clasificare, corecţie prin lentile de
contact torice şi dure. Sint discutate avantajele,
dezavantajele şi aspecte practice ale folosirii acestor
tipuri de lentile în corecţia astigmatismelor mari.
Cuvinte cheie: astigmatism, lentile de contact moi, lentile
rigide
Abstract: This paper presents theoretical aspects
concerning the astigmatism like - cause, classification,
correction by toric and rigid contact lenses. Advantages,
disadvantage and practical aspects of these lenses use for
correction of high astigmatism are discussed.
Keywords: toric contact lenses, rigid contact lenses,
astigmatism





procentul astigmatismului conform regulei se reduce
de la 75% în prima decadă de viaţă la 20% către 48
ani.
procentul astigmatismului invers regulei creşte de la
20% în primii ani la 65% către 45 ani.
procentul astigmatismului oblic rămâne constant de-a
lungul vieţii reprezentând 20 – 25%.
Procent
Valoare astigmatism
> 0.25 D
76.5%
> 0.50 D

61.5%

> 0.75 D

45.4%

>1D

34.8%

> 1.25 D
24.8%
INTRODUCERE
> 1.50 D
19.2%
Astigmatismul reprezintă tulburarea de refracţie
> 1.75 D
15.8%
în care focarul razelor venite paralel de la infinit, după
traversarea dioptrului ocular, nu este punctiform, ci este
> 2.25 D
10%
format dintr-o multitudine de puncte care formează focare
> 2.75 D
6%
liniare sau neregulate. Astigmatismul regulat prezintă o
>3D
3.4%
abatere ordonată din punct de vedere geometric,
Aceste modificări sunt determinate de:
meridianele principale sunt perpendiculare şi se
diminuarea
curburii meridianelor principale corneene,
corectează cu lentile aeriene. Astigmatismul neregulat
raza
orizontală
tinzând să fie egală cu raza verticală;
prezintă o abatere neordonată geometric a suprafeţelor
dispariţia
astigmatismului
fiziologic; presiunea palpebrală
dioptrice de la forma sferică normală, meridianele
diminuată
pe
meridianul
vertical
– cu vârsta modificarea
principale nu sunt perpendiculare, puterea dioptrică este
structurii
colagenului
alterează
rigiditatea
şi favorizează
neomogenă.
transformarea
astigmatismului
conform
regulei în
Astigmatismul a fost descris pentru prima dată
astigmatism
invers
regulei.
de Isac Newton in 1670.
În cazul astigmatismului neregulat corecţia este
Astigmatismul total este determinat de suma
diferenţiată
în funcţie de clasificarea Amsler:
dintre astigmatismul cornean anterior şi astigmatismul

Stadiu
I caracterizat prin astigmatism oblic se
intern. Astigmatismul intern este determinat de suma
corectează
cu lentile aeriene sau de contact suple.
dintre astigmatismul cornean posterior, astigmatismul

Stadiu
II
caracterizat prin astigmatism asimetric
cristalinian, astigmatismul retinian şi aberaţii optice.
marcat
se
corectează
cu lentile de contact rigide.
Astigmatismele cu valoare dioptrică mai mare de 2.50D

Stadiu
III
caracterizat
prin astigmatism aproape
sunt considerate astigmatisme mari, acesta se poate
imposibil
de
înregistrat
uneori este corectat prin
corecta cu lentile de contact sferice torice sau lentile dure.
lentile de contact rigide.
În tabelul alăturat este arătată distribuţia astigmatismului
 Stadiu IV cu astigmatism imposibil de înregistrat,
la pacienţi care doresc să poarte lentile de contact
opacităţi corneene, necesită corecţia cu lentile de
Din studiu Holden notăm că 25% dintre pacienţi
contact rigide +/- piggyback sau nu se poate corecta.
prezintă astigmatism < 0.25 D, iar 10% dintre pacienţi
Prin corecţia astigmatismului cu lentile de
care necesită corecţie prezintă astigmatism > 2.75 D. În
contact
suple
sau rigide se crează două noi interfeţe una
acelaşi studiu este arătat ca astigmatismul evoluează în
între
aer
şi
suprafaţa
anterioară a lentilei şi alta între
cursul vieţii astfel că:
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suprafaţa posterioară a lentilei şi suprafaţa anterioară a
filmului lacrimal. Corecţia astigmatismului total cu lentile
de contact necesită:
 centrarea corectă, statică şi dinamică a lentilei de
contact.
 poziţionare determinată (absenta rotaţiei pe cornee)
pentru lentilele cu suprafaţa torică.
Corecţia astigmatismului cornean sau mixt se
realizează cu lentile torice suple posterioare.
Astigmatismul pur se corectează cu lentile torice
anterioare sau posterioare.
Indicaţiile de utilizare ale lentilelor de contact
torice suple sunt:
 astigmatism > 1 D;
 intoleranţă la lentilele rigide;
 acuitate vizuală nesatisfăcătoare cu lentile sferice
suple;
 raport sferă/cilindru < 4/1.
Avantaje folosirii lentilelor de contact torice
suple pentru corecţia astigmatismului sunt reprezentate
de: confort – frecvent este prima opţiune pentru pacient
(studiile şi practica arată că şi lentilele rigide pot asigura
un confort similar odată ce pacientul s-a acomodat);
adaptare imediată, stabilitate influenţată de forţele
hidrostatice, gravitaţionale, palpebrale, având un diametru
mai mare, marginea superioară este acoperită de pleoapa
superioară, la clipit pleoapa glisează pe lentila de contact
fără a o disloca, acuitate vizuală maximă; port prelungit
cu menţinerea stabilităţii optice a imaginii în timpul
clipitului; influenţează mai puţin metabolismul cornean
ameliorând toleranţa; leziunile oculare sunt rare, nu există
teama de accidente.
Dezavantajele sunt reprezentate de: fragilitate,
durata de viata mai mică; dificultăţi în corecţia
astigmatismelor mari; curăţire şi dezinfectare greoaie
deteriorând materialul lentilei; formarea de depozite
(mucus, proteine); risc de infecţie (contaminare
fungi/bacterii) orice zgârietura pe lentila de contact crează
situsuri de aderentă pentru potenţiale microorganisme;
sunt lentile ”perfide” cu o rata mai mare a complicaţiilor
de natură ischemică sau infecţioasă în cazul unei utilizări
defectuoase (ritm de purtare, igienă, control
oftalmologic); pot determina tulburări de AV chiar în
cazul unei adaptări perfecte, datorită deshidratării lentilei,
a astigmatismului sau depunerilor de pe lentilă.
Apariţia lentilelor de contact gaz rigid
permeabile (LCRGP) au marcat o etapă importantă în
evoluţia lentilelor de contact prin asigurarea unui aport de
oxigen satisfăcător pentru cornee permiţând astfel o
derulare normala a metabolismului cornean şi diminuarea
accidentelor de intoleranţă prin edem cornean. Există
RGP sferice, torice şi bitorice.
RGP torice anterioare corectează astigmatismul
intern sau mixt. Pentru astigmatismul rezidual se
utilizează RGP bitorice. RGP sferice corectează
astigmatismul cornean pur, în cazul astigmatismului
rezidual se folosesc RGP torice anterioare.
Indicaţiile de prescriere a lentilelor de contact
gaz rigid permeabile sunt:



asigură corecţia a 90% din astigmatismul cornean
anterior
 corecţia astigmatismelor >3D, necorectate cu lentile
torice suple
 corecţia astigmatismelor neregulate
 pacienţi
cu
conjunctivită
giganto-papilara,
complianţă, igienă precară.
Avantaje utilizării lentilelor de contact rigide
sunt reprezentate de:
 corecţia superioară a astigmatismului deci calitate
optică superioară lentilelor torice suple (pacienţii cu
astigmatism >1D obţin prin corecţia cu lentile suple o
AV redusă deoarece prin natura lor flexibilă acestea
adera strâns la cornee reproducând suprafaţa torică)
 performanţe vizuale superioare şi stabile
 vedere binoculară
 permit circulaţia lacrimilor sub LC fiind indicate şi la
pacienţii cu insuficienţă lacrimală care sunt incapabili
să menţină o stare de hidrofilitate cu lentilele suple
 durabilitate
 întreţinere uşoară
Dezavantaje sunt reprezentate de: perioadă de
adaptare crescută; perioadă de toleranţa mai mica;
instabilitate optică a imaginii la clipit; dislocare uşoară;
risc de pierdere mai mare; clipit frecvent; ptoza
palpebrală; iritaţie oculară.
În cazul astigmatismelor neregulate, uneori
neînregistrabile, Kmediu > 60 D se indică utilizarea
tehnicii piggy-back care are următoarele avantaje:
 ameliorare confort;
 centrare mai buna;
 diminuare risc de pierdere;
 protecţie mecanica a apexului.
Dezavantajele acestei tehnici sunt reprezentate
de manipularea şi întreţinerea a două lentile şi implicit
costuri mai ridicate.
Vom prezenta şase cazuri cu astigmatisme mari
pentru corecţia cărora s-au folosit lentile torice moi sau
RGP.
Cazul I:
Pacient în vârstă de 25 ani prezintă la OD
refracţia: -3.25 sf <> - 3.75 cyl ax 42
Acuitatea vizuală fără corecţie este de 0.3.
Acuitatea vizuală cu lentilă de contact torica (2.25 cyl ax 40) este de 0.7, iar cu RGP (7.5/-2.25/9.85)
este 10/10.
Cazul 2:
Pacienta în vârstă de 29 ani prezintă la OD
refracţia: -2.25 sf <> -3.50 cyl ax 15
Acuitatea vizuală cu lentila torică -2.50 sf <> 2.25 cyl ax 10 este 10/10.
Cazul 3:
Pacient in vârstă de 21 ani cu keratoconus
prezintă la OS refracţia: -1.50 sf <> -8.50 cyl ax 10.
Acuitatea vizuală fără corecţie este de 0.3.
Acuitatea vizuală cu RGP (7.6/-3/10) este de 0.7
Cazul 4:
Pacient în vârstă de 20 ani cu keratoconus
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prezintă următoarea refracţie:
 OD: -4.50 sf <> -9.50 cyl ax 14
 OS: -2.25 sf <> -8.50 cyl ax 165
 VOD = 0.05fc.Cu RGP (7.1/-6.5/10) acuitatea
vizuală la OD este 0.8
 VOS = 0.1 fc. Cu RGP (7.4/-3/10) acuitatea vizuală
la OS este 10/10.
Cazul 5:
Pacient în vârstă de 17 ani prezintă la OD
refracţia următoare: + 3.25 sf <> -5 cyl ax 23.
Pacientul nu corectează cu RGP. Acuitatea
vizuală fără corecţie este 0.05, iar cu lentila torică (-2.25
cyl ax 20) este 0.5.
Cazul 6:
Pacienta în vârstă de 16 ani prezintă la OD
refracţia următoare: +4 sf <> -4 cyl ax 18.
Acuitatea vizuală fără corecţie este 0.1, nu
corectează cu RGP şi corectează cu lentilă torică (+1sf <>
-1.75 cyl ax 20) la 0.6.
CONCLUZII
Lentilele de contact torice suple sau rigide
reprezintă o soluţie pentru corecţia astigmatismelor mari,
opţiunea pacientului având importanţă majoră în alegere.
Lentilele rigide gaz permeabile sunt preferate din
punct de vedere fiziologic pentru adaptarea la port
prelugit prin asigurarea unei transmisibilităţi superioare la
oxigen. Îmbunătăţirea acuităţii vizuale cu acest tip de
lentile în cazul astigmatismelor la pacienţi cu keratoconus
reprezintă şi o probă de confirmare a diagnosticului.
Corecţia cu lentile torice suple a astigmatismelor
este mult mai simpla, însă acestea trebuie să aibă o
permeabilitate înaltă pentru oxigen şi înlocuirea lor sa fie
cât mai frecventă. În cazurile cu refracţie sferică
hipermetropică lentilele torice asigură corecţia vizuală;
lentilele rigide neîmbunătăţind acuitatea vizuală.

1.
2.
3.
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TEHNICA CROSSLINKING ÎN PATOLOGIA
CORNEEANĂ
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Rezumat: Cross – Linking (CXL) este un proces de
fotopolimerizare al fibrelor stromale corneene, în vederea
creşterii rezistenţei şi rigidităţii corneene, prin acţiunea
combinată a substanţei fotopolimerizante – riboflavina şi a radiaţiei ultraviolete eliberată de un aparat special CMB X LINKER (18). Obiectivul tehnicii de cross-linking
a fost de a încetini sau stopa progresia keratoconusului,
astfel evitând sau cel puţin întârziind necesitatea
transplantului corneean.
Cuvinte cheie: cross-linking, keratoconus
Abstract: Cross – Linking (CXL) is a photopolimerization
of the stromal fibrillas, in order to increase their stiffness
and resistance to the keratectasia, through the combined
action of a photosensitizing substance (riboflavin and
Vitamin B2) with the irradiation of ultraviolet light
performed with an illuminator in a solid state of UVA
kind (18). The main objective is to slow down or arrest
the progression of keratoconus, avoiding, or at least
delaying the necessity of keratoplasty.
Keywords: cross-linking, keratoconus
Definiţie
Cross – Linking (CXL) este un proces de
fotopolimerizare al fibrelor stromale corneene, în vederea
creşterii rezistenţei şi rigidităţii corneene, prin acţiunea
combinată a substanţei fotopolimerizante – riboflavina - şi
a radiaţiei ultraviolete eliberată de un aparat special CMB X LINKER (18).
Istoricul tehnicii de Cross – Linking
Tehnica a fost dezvoltată din 1993 până în 1997
de către Gregor Wollensak, Theo Seiler şi Eberhard
Spoerl de la Universitatea din Dresda, Germania (19).
Primii pacienţi trataţi au fost în 1998.
Obiectivul tehnicii de Cross – Linking
Obiectivul tehnicii de cross-linking a fost de a
încetini sau stopa progresia keratoconusului, astfel
evitând sau cel puţin întârziind necesitatea transplantului
corneean.
Raţiunea procedurii are ca suport faptul că
pacienţii diabetici tineri nu sunt afectaţi de keratoconus
(17). În rarele cazuri de dezvoltare a keratoconusului
înainte de apariţia diabetului s-a observat o stopare a bolii
datorită cross-linking-ului natural determinat de efectul
glucozei (cross-linking chimic) (21).

Principiul tehnicii de Cross – Linking
Fotopolimerizarea cu radiaţie ultravioletă a fost
descoperită ca cea mai promiţătoare metodă de a crosslink
a ţesutul conjunctiv. Procesul de fotopolimerizare este
activat de o substanţă nontoxică şi solubilă precum şi de o
lungime de undă, care este absorbită îndeajuns pentru a
proteja straturile profunde al ochiului (3).
Mecanismul tehnicii de Cross – Linking
Trigger-ul îl reprezintă acţiunea combinată a
radiaţiei ultraviolete cu administrarea concomitentă a
soluţiei de riboflavina dextran ca fotosensibilizator.Ca
rezultat apar radicalii liberi de oxigen şi superoxid cu
realizarea crosslinkingului fizic al fibrelor de colagen (3).
Legăturile intrahelicale şi interhelicale pot fi
formate în cadrul sau între unităţile de tropocolagen care
includ fibrilele de colagen individuale. Legăturile
microfibrilare se pot forma între microfibrilele de colagen
adiacente care cuprind lamelele de colagen. Prin aceasta
se realizează o încetinire a subţierii corneei şi creşterea
rezistenţei acesteia (25).
Modificările biomecanice corneene după Cross –
Linking
Andreasson şi colab. (2 ) arată că puterea
biomecanică a corneei este foarte scăzută la cei cu
keratoconus. Elsheikh (7), Hardley (8), Krueger (12) şi
Seiler (17) observă că, keratoconusul rar apare în
circumstanţe unde rigiditatea corneană este crescută prin
intensificarea cross-linking-ului (diabet, vârstnici).
Baza creşterii puterii corneene după crosslinking
constă în formarea legăturilor covalente şi interacţiunea
radicalilor liberi cu aminoacizii din vecinătatea
moleculelor de collagen, care vor determina legături
chimice puternice (25).
Nu se ştie exact dacă cross-linking-ul se
limitează numai la colagen sau poate apare şi în alte
ţesuturi. Suprafaţa fibrelor de colagen este mult prea
separată pentru a permite legături interfibrilare directe. În
ţesutul cornean, colagenul este legat si de moleculele de
proteoglicani, constituind un indirect cross-linking
interfibrilar (26).
Muller şi colab.(15) au arătat într-un studiu că
ţesutul cornean cross-linkat se umflă mult mai puţin decât
cel normal. Rezultatele studiului au demonstrat că
riboflavina - dextran reduce grosimea corneei de oaie
până la 17% după expunerea timp de 35 de minute. Nu s-a
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putut stabili exact dacă creşterea rezistenţei stromei
corneene la umflare după cross-linking este legată de
prezenţa dextranului sau datorită legăturilor interfibrilare
indirecte.
Wollensak şi colab.(25) prin studiile efectuate
demonstrează că tehnica cross-linking stopează progresia
keratoconului sau determină chiar o uşoară regresie.
Braun şi colab.(3) studiind rigiditatea corneană
după cross-linking au sesizat o scădere a elasticităţii
corneene după această tehnică.
Luce şi colab. (13) au arătat că histereza
corneană reprezintă un indicator al vâscoelasticităţii
corneene.
Albe (1) şi Zadok (26) într-un studiu efectuat pe
oi au demonstrat creşterea histerezei corneene după crosslinking şi că modificările biomecanice pot fi influenţate
de schimbarea parametrilor în timpul procedurii.
Spoerl şi colab.(19) au măsurat stresul
biomecanic din corneele cross-linkate. Alţi autori (22,23)
observă într-un studiu creşterea rigidităţii corneene după
cross-linking cu până la 320%.
Pe termen lung efectul de rigidizare este
menţinut peste 8 luni (22,24), iar creşterea rezistenţei
corneene apare in timp (24).
Avantajele tehnicii de Cross – Linking
Avantajele tehnicii constau în: este uşor de
efectuat; timpul de procedură nu este foarte îndelungat;
este un tratament local selectiv; nu determină formare de
cicatrici; riboflavina este uşor de procurat, nu este toxică
şi hidrosolubilă; are bună penetrare în stroma corneeană.
Tehnica cross – linking este o procedură sigură.
Riboflavina poate reduce până la 95% din intensitatea
luminoasă, astfel încât endoteliul cornean să fie protejat.
Rolul riboflavinei constă în absorbţia şi
concentrarea radiaţiei UV, fiind agentul fotosensibilizant
pentru producerea de radicali liberi şi în acelaşi timp
protector al endoteliului cornean.
Soluţia de riboflavină 0,1% conţine Dextran 500
20%, care menţine osmolaritatea şi astfel previne
umflarea corneei în timpul tratamentului.
Riscurile procedurii asupra structurilor oculare
Nu s-au evidenţiat efecte adverse asupra
endoteliului cornean, cristalinului sau retinei. După
tratament pacientul acuză durere oculară şi senzaţie de
corp străin pentru 24-48 de ore, pănă la epitelizarea
completă, hiperlăcrimare şi edem cornean tranzitoriu cu
ceaţă pentru 30-60 de zile. Tratamentul nu exclude
necesitatea de keratoplastie.
Tehnica de Cross – Linking favorizează îmbătrânirea
artificială?
Cross-linking-ul creşte rigiditatea şi rezistenţa la
digestia enzimatică (18,20) şi alterează comportamentul
cornean la stresul termic, hidrostatic şi electroforetic (20),
dar mărimea exactă a efectului clinic nu poate fi
cuantificat.
Marshall şi colab.(14) au efectuat un studiu în
care 9 corneei au fost dezepitelizate, altele dezepitelizate
şi s-a efectuat cross-linking, iar altele dezepitelizate şi cu
cross-linking cu glutaraldehidă 10%. Rezultatul studiului

a fost creşterea rigidităţii corneene lineară cu vârsta.
Modulul lui Young a crescut de 4,3 ori, iar după
CXL cu glutaraldehidă de 7,3 ori.
Cross-linking-ul îmbătrâneşte corneea cu 600 de
ani în 600 de secunde.
Tipuri de Cross – Linking
Există 4 tipuri de cross-linking:
1. Cross-linking enzimatic (cross-linking natural prin
enzima lizozim oxidază);
2. Cross-linking
chimic
(glutaralaldehidă,
formaldehidă);
3. Cross-linking fotochimic (radiaţii UVA, radiaţii
ionizante);
4. Cross-linking oxidativ (riboflavină - UVA ).
Indicaţiile Cross – Linking-ului
1. Keratoconus
- progresiv - la pacienţii tineri, la cei cu diagnostic
precoce, la cei mai în vârstă cu instabilitate refractivă
depistată prin topografie corneană;
- stabil, dar cu intoleranţă la lentile de contact dure
(CXL prin modificarea curburii corneene favorizează
o fixare mai bună a lentilelor de contact); (4)
- recurent după keratoplastie perforantă. (24)
2. Degenerescenţa marginală pellucida
3. Ectazia corneeană postlasik (4)
4. Keratopatia buloasă (16)
5. Melting-ul corneean şi ulcerul corneean (5)
6. Miopia patologică (10, 11).
Contraindicaţiile tehnicii de Cross – Linking
Constau în:
1. pahimetria sub 400 de microni;
2. cicatrici corneene centrale;
3. strii Vogt;
4. tulburări de vindecare corneană (distrofia corneană
map-dot, tulburări reumatice);
5. keratotomie refractivă;
6. keratită herpetică în antecedente ( radiaţiile UVA pot
reactiva keratită herpetică);
7. sarcină.
Examinarea oculară în vederea operaţiei
1. Discuţia cu pacientul despre tehnica operatorie
Aceasta trebuie să stabilească scopul CXL -ului
şi că tehnica nu este o procedură refractivă. De asemenea
se va explica tehnica ca atare , efectele ei (de limitare a
progresiei bolii, că poate fi nevoie în continuare de portul
ochelarilor sau lentilelor de contact şi că nu influenţează
stilul de viaţă. Se vor da detalii asupra cursului
postoperator privind ceaţa, durerea oculară, întârzierea în
epitelizare, disfuncţia filmului lacrimal şi posibila
prezenţă a infiltratelor sterile.
Se va stopa portul lentilelor de contact dure cu 2
săptămâni înainte de operaţie şi vitamina C (antioxidant)
se va întrerupe cu o săptămână înainte de CXL la pacienţii
cu tulburări oculare atopice sau disfuncţii ale filmului
lacrimal.
Se va explica pacientului că efectul crosslinking-ului nu este imediat, ci necesită 3-6 luni şi că în
primele săptămâni poate apare o uşoară scădere a acuităţii
vizuale.
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2. Examinarea oculară urmăreşte:
- determinarea acuităţii vizuale fără corecţie şi cu
corecţie;
- efectuarea refracţiei oculare;
- keratometria, care trebuie să fie mai mică de 60 D;
- topografia corneană (Pentacam);
- pahimetria corneană (minim 400 de microni).
Tehnica de Cross – Linking
a. Protocolul standard cuprinde următoarele etape:
- anestezie locală cu benoxinat câte o picătură în ochiul
de operat de 3-4 ori cu 15 -20 de minute înainte de
începerea procedurii;
- verificarea aparatului CMB X LINKER
- efectuarea
câmpului
operator
şi
punerea
blefarostatului;
- dezepitelizarea corneană pe o zonă optică de 9 mm;
- instilarea unei picături de benoxinat;
- instilarea repetată a riboflavinei tot la 3 minute timp
de 30 de minute;
- se poziţionează aparatul CMB X LINKER deasupra
corneei şi se porneşte;
- pe durata eliberării de UV se instilează riboflavină
0,1% tot la 3 minute timp de 30 de minute;
- la sfârşitul procedurii se instilează antibiotic şi
antiinflamator nesteroidian şi se pune o lentilă de
contact terapeutică în scop antialgic şi epitelizant.
b. Protocolul modificat
b1. La corneile subţiri (keratectazie progresivă
avansată), în aceste cazuri se foloseşte riboflavina
hipoosmolară 0,1% (9), care nu are dextran. După
dezepitelizarea corneană se instilează acest tip de
riboflavină până când grosimea corneană ajunge la 400
de microni, după care se continuă tehnica descrisă
anterior.
b2. Cross-linking transepitelial tensioactiv
(tehnica Pinelli) Soluţia folosită este riboflavina cu
benzalkoniu cloride, care se aplică direct pe epiteliul
intact. Substanţa benzalkoniu cloride modifică tensiunea
la suprafaţa corneei şi permite o bună penetrabilitate a
riboflavinei în stroma corneană.
Avantajele metodei sunt: este mai puţin invazivă,
are mai puţine complicaţii şi creşte confortul pacientului
(6).
Managementul postoperator
Lentila de contact terapeutică este aplicată pentru
4-5 zile. Pacientul va folosi postoperator instilaţii cu
antibiotic, antiinflamatorii steroidiene şi lacrimi artificiale
timp de 4-6 săptămâni. Controlul se efectuează la 24-48
ore şi în ziua 4 sau 5 se scoate lentila de contact. Pacientul
este revăzut la 6 săptămâni, 3,6,9,12 luni după procedură.
Rezultatele tehnicii de Cross – Linking în keratoconus
Analiza topografiei corneene a arătat o reducere
a puterii dioptrice în zona centrală de 3 mm cu 2,1D la 3
luni postoperator (25). Aberaţia sferică şi aberaţiile mari
nu prezintă modificări statistice semnificative. Coma este
mult redusă din prima lună după cross-linking.
În privinţa valorilor keratometrice s-a constatat o
regresie de aproximativ 2 D la 70% din pacienţi (18,24)
după 3-6 luni postoperator. Alţi autori (21), observă o

reducere a k-urilor cu 2,1D.
În ceea ce priveşte refracţia oculară s-a observat
o reducere cu 1,14 D a echivalentului sferic (20). Spoerl si
colab. (18) au evidenţiat o reducere a echivalentului sferic
cu 2,5D.
Valorile pahimetrice au fost uşor crescute în
prima lună postoperator probabil din cauza edemului
postoperator pentru ca ulterior să revină la valori normale
(23).
Acuitatea vizuală cu corecţie s-a îmbunătăţit cu
una sau două linii Snellen în 68% a cazurilor, chiar dacă
procedura nu este cotată ca o tehnică refractivă (21).
Tehnica de cross-linking stabilizează corneea,
dar pentru reabilitarea vizuală poate fi asociată cu
fotokeratectomia refractivă ghidată topographic (3) sau cu
implantarea de inele intracorneene. Ambele asocieri
urmăresc reducerea astigmatismului neregulat şi eroarea
refractivă în acelaşi timp. Secvenţa efectuării metodelor
depinde de la autor la autor.
Tehnica Cross – Linking în keratopatia buloasă
Pentru o activitate normală corneea necesită o
pompă endotelială care să funcţioneze normal. O
funcţionare deficitară a acesteia determină edem corneean
şi fluidul se acumulează în spaţiul extracelular între
fibrele de colagen şi lamele (16).
Principiul cross-linking-ului în keratopatia
buloasă este de a creşte rezistenţa la acumularea osmotică
şi hidrostatică a lichidului (12).
Tehnica Cross – Linking în melting-ul şi ulcerul
corneean
Principiul metodei în inflamaţiile corneene grave
este de a creşte rezistenţa la digestia enzimatică
(colagenază, pepsină, tripsină), mai ales în jumătatea
anterioară a corneei (efectul biomecanic al cross-linkingului). Studiile lui Spoerl şi colab. (19) pe ochii de porc
cross-linkaţi au evidenţiat un timp dublu de digestie al
enzimelor corneene.
Tehnica Cross – Linking în miopia forte
Principiul metodei în miopia malignă se referă la
efectul biomecanic al cross-linkingului având în vedere că
în miopia forte există o modificare patologică a sclerei cu
slăbirea şi subţierea acesteia.
Prin aplicarea cross-linking-ului pe ochii de
iepure (pe scleră), Wollansek (22) şi Iseli (10) au observat
creşterea rigidităţii sclerale.

1.

2.
3.
4.

5.

CONCLUZII
În keratoconus puterea biomecanică a corneei este
foarte scăzută şi poate reprezenta un factor de
progresie a bolii.
Tehnica Cross – Linking poate stopa evoluţia bolii.
Cross – Linking-ul îmbătrâneşte corneea cu 600 de
ani în aproximativ 600 de secunde.
Cross – Linking-ul are multiple indicaţii:
keratoconus. Degenerescenţa marginală pelucidă,
ectazia post-Lasik, keratopatia buloasă şi miopia
patologică.
Modificarea parametrilor de tratament este indicată în
keratectaziile avansate în care se poate obţine o
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acuitate vizuală satisfăcătoare cu lentile de contact.
Soluţia de ribiflavină hipoosmolară poate fi folosită
pentru a creşte grosimea corneei în cazul celor prea
subţiri pentru protocolul standard.
Acest tratament trebuie sa prevină deteriorarea
endoteliului corneean, irisului, cristalinului şi retinei.
Fotokeratectomia cu laser în asociere cu tehnica de
Cross – Linking îmbunătăţeşte datele topografice şi
ajută la reabilitarea vizuală.
Inelele intracorneene regularizează suprafaţa
anterioară a corneei, oferind posibilitatea unei
reabilitări vizuale.
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CORECŢIA PREZBIOPIEI CU LENTILE DE CONTACT

DANIELA GOICEA
Medicover, Bucuresti

Rezumat: În toate ţările europene dezvoltate se vorbeşte
despre îmbătrânirea populaţiei. În România există o
situaţie aparte legată de ajungerea la vârsta prezbiopiei a
celor născuţi în urma decretului de interzicere a avortului
(770/1966), care a avut ca rezultat dublarea natalităţii în
anii următori. Pe de altă parte, în urmă cu aproape 20 de
ani pătrundeau pe piaţa romanească primele lentile de
contact. Cei care au început atunci să le poarte au
devenit sau vor deveni curând prezbiopi. De aceea, este
bine sa fim pregătiţi să oferim o soluţie prezbiopilor care
nu doresc să poarte ochelari.
Cuvinte cheie: presbiopia, monovision, lentile de contact
multifocale
Abstract: Population ageing is an issue in all the
developed European countries. Romania encounters a
special situation, due to reaching the presbyopic age of
people born after the Decree 770/1966 banning
abortions, which resulted in doubled natality next years.
On the other hand, about 20 years ago the first contact
lenses started to enter on the Romanian market. Those
who shifted to contact lenses at that moment became or
will soon become presbyops. Therefore, is appropriate to
be prepared to offer a solution to presbyops who do not
want to wear glasses.
Keywords: presbyopia, monovision, multifocal contact
lenses
INTRODUCERE
Lentile de contact
Monovisionul – un compromis acceptabil…pentru unii
pacienţi
Monovisionul constă în aplicarea pe un ochi a
corecţiei pentru distanţă (de obicei pe ochiul dominant),
iar pe celălalt a corecţiei pentru aproape. Se bazează pe
principiul că sistemul vizual selectează imaginea clară la
distanţa dorită, el putând alterna supresia centrală între cei
2 ochi când vederea se schimbă de la o ţintă îndepărtată la
una apropiată. Succesul adaptării depinde de gradul de
supresie, care diferă de la un pacient la altul. Rata de
acceptare a monovisionului este între 67 şi 86%.
Avantaje

Este uşor de prescris.

Se pot folosi toate tipurile de lentile (sferice/torice,
diferite materiale).

Nu depinde de dimensiunea pupilei.



Nu compromite vederea în condiţii de iluminare
redusă sau contrast scăzut.

Determină o compromitere minimă a performanţei
vederii la aproape – poate fi recomandat celor cu
solicitare mare la aproape.
Dezavantaje
 Pierderea stereoacuităţii mai ales pentru adiţii mari.
 Pierderea contrastului şi dificultăţile de supresie a
imaginilor luminoase pe fond întunecat
 Unii pacienţi se adaptează greu datorită supresiei
dificile a unui ochi.
 Pot apărea probleme în aprecierea distanţelor.
- Trebuie preveniţi conducătorii auto.
- Se poate rezolva cu un ochelar purtat peste LC
 Compromite vederea foarte departe şi foarte aproape.
(dificultăţi pentru unele activităţi: condus noaptea,
jocul de golf, citit timp îndelungat).
Monovision parţial
Este recomandată atunci când prezbiopia
avansează, fiind necesară o adiţie mai mare de 2.00D, iar
monovisionul nu mai este acceptat. Se reduce adiţia pe
ochiul corectat pentru aproape şi se compensează
subcorecţia cu un ochelar suplimentar pentru scrisul mic.
În plus se pot recomanda ochelari suplimentari pentru
distanţă pentru condus. Această modalitate de corecţie
poate fi potrivită pentru pacienţii care au nevoie mai ales
de vedere clară la distanţe intermediare.
Lentilele de contact multifocale
Lentilele de contact bifocale sau multifocale se
bazează pe două tipuri de design: cu vedere alternantă şi
cu vedere simultană.
Lentilele cu vedere alternantă
Similar cu ochelarul bifocal, lentilă prezintă 2
arii distincte – una superioară pentru vederea la distanţă şi
una inferioară pentru vederea la aproape. Pentru vederea
la distanţă, pacientul priveşte drept şi vede prin partea
superioară a lentilei. Când priveşte în jos pentru a citi,
lentilă este împinsă în sus de pleoapa inferioară şi
pacientul priveşte prin partea inferioară a lentilei care
conţine adiţia pentru aproape. Stabilitatea lentilei este
obţinută prin îngroşarea în partea inferioară (balast
primatic), prin trunchiere sau ambele.
Lentile cu vedere simultană
Zonele pentru vederea la distanţă, intermediar şi
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aproape sunt dispuse concentric în faţa pupilei, astfel
încât imaginea fiecărui obiect se formează prin toate
zonele optice. Când este privit un obiect situat la distanţă,
zona optică pentru distanţă determină o imagine clară, în
timp ce prin zona pentru aproape se formează pe retină o
imagine neclară. Sistemul vizual este capabil să selecteze
imagine dorită, clară şi să le ignore pe celelalte.
Performanţa lentilei este influenţată de
dimensiunea pupilei şi de centrarea lentilei.
Există 3 tipuri de design pentru vedere
simultană: cu zone multiple concentrice, difractiv şi
asferic.
Designul cu zone multiple concentrice
Există mai multe zone concentrice alternativ
pentru distanţă şi pentru aproape. Cantitatea de lumină
care pătrunde în ochi prin zonele de distanţă sau aproape
determină calitatea vederii la fiecare distanţă. Proporţia de
lumină este reglată de dimensiunea pupilei. Favorizează
vederea la distanţa în lumină foarte puternică sau foarte
redusă. În lumina ambientală se produce o distribuţie mai
egală prin zonele de distanţă şi aproape.

Designul asferic
Puterile sunt dispuse concentric şi se schimbă
treptat de la centrul geometric spre marginea zonei optice.
Există 2 tipuri de design asferic – cu centrul pentru
aproape şi cu centrul pentru distantă. Problema pentru
lentilele cu centrul pentru distanţă se datorează faptului că
la privirea la aproape apare constricţia pupilei care
blochează vederea prin periferia destinată vederii la
aproape. Această problemă este rezolvată de designul cu
centru pentru aproape. Ambele lentile multifocale din
Silicon hidrogel prezente pe piaţa din România au design
cu centrul pentru aproape.

Prescriptia lentilelor multifocale
A. Refracţia
1. Determinarea dioptriei pentru distanţă
Dioptria la distanţă se determină făcând o
refracţie cât mai exactă şi alegând cel mai mic minus sau
cel mai mare plus. +/-0.25Dsf ar putea afecta vederea şi
satisfacţia pacientului. Trebuie sa ţinem seama ca la
aceasta vârsta creste uşor hipermetropia. Supracorecţia
miopiei sau subcorecţia hipermetropiei poate conduce la o
adiţie mai mare decât necesarul.
Valoarea dioptriei la distanţă a lentilei
multifocale se determina făcând transformarea in vertex
zero a echivalentului sferic pentru corecţia la distanta. Nu
trebuie ignorat un astigmatism mai mare de 1Dcil.
deoarece se sumează cu aberaţiile de ordin înalt.
2. Determinarea adiţiei
3. Determinarea ochiului dominant (de exemplu prin
testul de ebluisare cu +2,00Dsf)
B. Proba cu lentila de contact progresivă
• Se lasă lentila să se stabilizeze pe ochi aproximativ
10 minute.
• Se evaluează adaptarea lentilei la biomicroscop
(centrare, mobilitate).
• Verificarea acuităţii vizuale la distanţă şi la aproape
în vedere binoculară, în condiţii de iluminare normală
• Refracţie peste LC folosind rama de probă.
Foropterul ar trebui evitat deoarece modifică
răspunsul acomodativ la aproape şi dimensiunea
pupilei.
Îmbunătăţirea vederii la distanţă
 Creşterea minusului la putere pentru distanţă
- În pas de -0.25Dsf pe ochiul dominant sau pe
ambii
- Observarea îmbunătăţirii AV la distanţă subiectiv
şi obiectiv
- Se verifică vederea la aproape, care trebuie să
rămână nemodificată sau acceptabilă.
- Se continuă adăugarea minusului dacă
îmbunătăţirea la distanţă este confirmată, în timp
ce vederea la aproape nu se alterează.
 Reducerea adiţiei – la unul sau ambii ochi.
 “Monovision modificat“
 “Monovision imbunătăţit”
Îmbunătăţirea vederii la aproape
 Creşterea plusului la puterea pentru distanţă
- In pas de +0.25Dsf pe ochiul nondominant sau pe
ambii
- Observarea îmbunătăţirii AV la aproape subiectiv
şi obiectiv
- Verificarea vederii la distanţă – nemodificată sau
acceptabilă
- Adăugarea plusului pe ochiul nondominant poate
reduce riscul de alterare a vederii la distanţă,
îmbunătăţind în acelaşi timp vederea la aproape
 Creşterea adiţiei
 “Monovision modificat”
 “Monovision îmbunătăţit”
Monovision modificat
Constă în aplicarea de lentile progresive pe

AMT, vol II, nr. 1, 2010, pag. 12

CONGRESUL ANUAL AL SOCIETĂŢII ROMÂNE DE LENTILE DE CONTACT
ambii ochi, dar cu îmbunătăţirea vederii la distanţă a unui
ochi (cu preţul scăderii performanţei la aproape), simultan
cu îmbunătăţirea vederii la aproape pentru celălalt ochi.
Îmbunătăţirea vederii la distanţă pe ochiul dominant se
poate face prin creşterea minusului / scăderea plusului la
dioptria la distanţă, scăderea adiţiei sau alegerea
designului cu centru pentru distanţă. Îmbunătăţirea vederii
la aproape pe ochiul nondominant se face prin creşterea
plusului / reducerea minusului la dioptria pentru distanţă,
creşterea adiţiei sau alegerea designului cu centrul pentru
aproape.
Monovision imbunătăţit
Constă în aplicarea pe un ochi a unei lentile
monofocale pentru distanţă (de obicei pe ochiul
dominant), iar pe celălalt a unei lentile bifocale sau
progresive. Această modalitate de corecţie este utilă
pentru pacienţii adaptaţi cu lentile multifocale
nemultumiţi de vederea la distanţă., precum şi pentru
purtătorii de monovision care au nevoie de adiţii mari, cu
scopul de a le îmbunătăţi stereoacuitatea. Mai rar, pentru
pacienţii interesaţi mai ales de vederea la aproape, se
poate recomanda o lentila monofocală pentru aproape pe
ochiul dominant şi o lentilă bifocală sau progresivă pe
celălalt.
Abordarea pacientului
O idee interesantă este abordarea pacientului
înainte de apariţia prezbiopiei, după cum sugerează Sarah
Morgan: “Ceea ce contează nu este ceea ce spunem
pacientului presbiop, ci celui aflat înainte de presbiopie.
Anticiparea problemelor care vor apărea in viitor oferă
încredere şi plasează medicul ca pe o persoană vizionară
şi o autoritate în corecţia vederii. Explicarea prezbiopiei
este primul pas şi este binevenit sa discutăm despre ea
înainte sa apară.”
Dupa apariţia prezbiopiei ar trebui să prezentăm
pacienţilor toate modalităţile de corecţie cu beneficiile si
limitele lor şi să îi sfătuim în alegerea modalităţii potrivite
pentru fiecare. Prezentând toate modalităţile, ei nu vor
putea spune “nimeni nu mi-a spus asta”.
Prescriptorii care au succes în recomandarea
lentilelor progresive afirmă că esenţial este modul de
comunicare. Iată câteva sfaturi:
• Fiţi entuziaşti!
Menţionaţi lentilele multifocale fiecărui candidat
posibil!
Puteţi spune ”Ştiaţi că există lentile de contact
care va permit să vedeţi la aproape fără ajutorul
ochelarilor?”
• Fiţi optimişti!
“Purtarea lentilelor de contact este modalitatea
“secretă” de a vedea la toate distanţele, în orice direcţie
veti privi.”
• Stabiliţi aşteptări realiste!
“Lentilele de contact multifocale îmbunăţătesc
vederea şi reduc nevoia de ochelari.” Pacientul trebuie să
ştie că lentilele de contact îl vor ajuta pentru activităţi
obişnuite – vederea telefonului mobil, lucru la computer,
citirea ziarului, dar vor putea exista situaţii în care
vederea să nu fie suficientă şi va folosi ochelari de ajutor.

•

Oferiţi un “test drive”
Încurajaţi pacientul să testeze vederea cu lentilele
multifocale în viaţa de zi cu zi. Pacientul ar trebui să
poarte lentilele aproximativ o săptămâna, după care să
revină pentru eventuale ajustări. Precizaţi că puteţi
îmbunătăţi ulterior prescripţia iniţială, care este doar un
punct de plecare. Insistaţi să poarte lentilele în perioada
de probă şi să evalueze calitatea vederii la aproape şi la
distanţă.
CONCLUZIE
Astăzi exista variante multiple de corecţie a
prezbiopiei cu ajutorul lentilelor de contact. Noile lentile
cu design pentru vedere simultană, confortabile şi cu
performanţe optice îmbunătăţite sunt uşor de adaptat, iar
disponibilitatea lentilelor de probă de unică folosinţă
permite pacienţilor să le experimenteze şi să se bucure de
avantajele lor.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
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LCT ÎN COMPLICAŢII ALE CHIRURGIEI
DE POL ANTERIOR

ADRIANA STĂNILĂ, A. TEODORU, ELENA MIHAI, MIHAELA FLORESCU,
V. RUSU, I. COSTACHE
Centrul de Cercetare a Suprafeţei Oculare Sibiu , Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu

Rezumat: Scopul lucrării: studiul evidenţiaza unele
complicaţii ale chirurgiei polului anterior in care lentila
de contact terapeutică s-a dovedit eficientă. Material,
metodă: am utilizat LCT în dehiscenţe de plagă după
operaţia de cataractă, în situaţiile cu exces de filtrare
după chirurgia glaucomului şi în keratopatia edemato
buloasă. Rezultate, discuţii: dehiscenţele mici după
chirurgia cataractei (facoemulsificare) s-au rezolvat
pozitiv în câteva zile după aplicarea lentilei. Excesul de
filtrare după operaţia de glaucom s-a normalizat folosind
LCT. Simptomatologia s-a ameliorat în keratopatia
edemato-buloasă prin aplicarea de LCT. Concluzii:
folosirea LCT oferă o soluţie nouă şi simplă la unele
complicaţii aparute în urma chirurgiei de pol anterior.
Cuvinte cheie: lentila de contact terapeutică, chirurgia
polului anterior
Abstract: This study reveals some complications of the
anterior pole surgery where the use of therapeutic contact
lenses (TCL) proved to be of great benefit. Matherial,
Method: We used TCL for the management of wound
dehiscence (after cataract surgery) and excessive
filtration (after glaucoma surgery). Results, discussions:
The small wound dehiscences after cataract surgery
(through small incisions for phacoemulsification) were
solved within a few days using only a TCL, without resuturing the wound. The excessive filtration after
glaucoma surgery turned to normal using TCL. The
applying of LCT in bullous keratopaty reduced
significantly the symptoms in all cases.Conclusions: The
using of TCL in these cases offer new and simple
solutions for the management of nearly common
complication encountered after anterior pole surgery.
Keywords: therapeutic contact lens, anterior pole surgery
SCOPUL LUCRĂRII
Studiul nostru îşi propune să evidenţieze
avantajele lentilei terapeutice în tratamentul unor
complicaţii ale chirurgiei de pol anterior.
MATERIAL ŞI METODĂ
Am folosit LCT in tratamentul dehiscenţei de
plagă (după operaţia de cataractă), pentru reducerea

filtrării excesive (in urma operaţiei de glaucom) şi în
keratopatia edemato-buloasă.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Dehiscenţele de plagă mici, apărute în urma
operaţiei de facoemulsificare s-au rezolvat favorabil în
câteva zile, folosind o lentilă terapeutică, fără a necesita
resuturarea plăgii.
Dintr-un grup de 570 de pacienţi operaţi de
cataractă prin facoemulsificare la Clinica de Oftalmologie
din Sibiu, în perioada 2007-2008, în 4 cazuri (0,70%) a
apărut dehiscenţa plăgii a 2-a zi postoperator (cu cameră
anterioară mică, fără inclavarea irisului).
2 din aceste cazuri au fost corelate semnificativ
statistic cu injuria termică a inciziei principale (p<0,05).
In toate cazurile s-a aplicat o lentilă terapeutică, fără a fi
nevoie de reintervenţia chirurgicală (fig.1).
Figura nr. 1. Aplicare de LCT în dehiscenţa de plagă.

În 3 cazuri, în care a apărut filtrare excesivă cu
scăderea camerei anterioare în urma operaţiei de glaucom
s-a aplicat o lentilă terapeutică (2007-2009).
Filtrarea a revenit la normal in câteva zile, iar
camera anterioară s-a refăcut (fig. 2).
Ruperea veziculelor corneene din keratopatia
buloasă determină apariţia durerii oculare, a senzaţiei de
corp străin, care se adaugă discomfortului vizual dat de
edemul cornean.
Simptomatologia s-a ameliorat în toate cazurile
de keratopatie buloasă prin aplicarea de LCT (fig. 3).
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Figura nr. 2. Aplicare de LCT în filtrarea excesivă
după trabeculectomie

Treatment of eye Disease, 3rd edition, Lippincot,
Williams& Wilkins, 1999, pg 61-63,67,112

Figura nr. 3. Aplicare de LCT în keratopatia edematobuloasă






1.
2.
3.
4.

CONCLUZII
Folosirea lentilei terapeutice oferă o soluţie nouă şi
simplă la unele complicaţii apărute în urma chirurgiei
de pol anterior.
Dehiscenţa de plagă se rezolvă favorabil în câteva
zile cu lentilă terapeutică.
Diminuarea filtrării excesive şi refacerea camerei
anterioare se obţine cu succes în urma aplicării LCT.
Simptomatologia din keratopatia buloasă diminuă sub
protecţia lentilei pregătind cazul pentru intervenţii
ulterioare (transplant de membrană amniotică,
keratoplastie).
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APLICAŢII ALE LENTILELOR DE CONTACT
TERAPEUTICE

SIMONA RADU
SC Euro-Optics SRL, Bucureşti

Rezumat: Lentilele de contact terapeutice sunt definite ca
lentile de contact folosite în tratamentul unor afecţiuni şi
traumatisme oculare. Ele au ca efecte principale:
reducerea durerii şi creşterea confortului, asistarea
reparării tisulare, protecţie mecanică, menţinerea
hidratării suprafeţei oculare şi rezervor de substanţe
medicamentoase. Pot avea şi rolul de a menţine sau
îmbunătăţi vederea. Lentilele terapeutice sunt incluse şi
în cadrul protocolului postoperator în cazul anumitor
afecţiuni şi complicaţii chirurgicale (pterigion, chirurgia
cataractei şi a glaucomului, keratoplastii, chirurgie
refractivă, collagen crosslinking, transplant de membrană
amniotică) deoarece permit creşterea şi adeziunea
celulelor corneene fără interferenţa clipitului şi
protejează pleoapele de iritaţiile cauzate de firele de
sutură. Materialele folosite sunt diverse: hidrogel,
elastomeri siliconici, collagen, polimeri gaz permeabili în
forma de lentile sclerale. Lentilele moi sunt în general
preferate datorită diametrului mare, supleţii, mobilităţii
reduse şi a confortului superior. Lentilele din hidrogel
însă se deshidratează în timpul purtării, iar
transmisibilitatea la oxigen este relativ scăzută şi pot
induce hipoxie, mai ales că sunt folosite în regim
continuu. Lentilele din silicon hidrogel, disponibile din
1999, au devenit prima opţiune datorită înaltei
transmisibilităţi la oxigen, rezistenţei la deshidratare şi
bunei acoperiri a suprafeţei oculare, în conditii de
confort.
Cuvinte cheie: lentile de contact terapeutice, materiale
silicon-hidrogel
Abstract: Therapeutic contact lenses are special contact
lenses worn for the treatment of corneal or anterior eye
diseases and injuries. They are primarily used for pain
relief and increase of comfort, assistance of wound
healing, mechanical protection, maintenance of ocular
surface hydration and as a vehicle for drug delivery. The
use of plano or powered contact lenses may also preserve
or enhance vision in injured eyes. Therapeutic lenses are
particularly useful for post surgical management of the
patients (pterygium, cataract and glaucoma surgery;
keratoplasty; refractive surgery; collagen cross linking;
amniotic membrane) as they allow the cell growth and
adhesion to take place without interference from the
blinking eyelids and also protect the eyelids from
irritations caused by sutures. The materials used for

therapeutic contact lenses are hydrogels, silicone
elastomers, collagen, and gas permeable polymers in the
form of scleral lenses. Soft lenses are preferred because
of the large diameter, supple nature, low movement
amplitude and enhanced comfort. Hydrogel lenses,
however, dehydrate on the eye and the relatively low Dk
may induce hypoxia, as therapeutic contact lenses are
used in the continuous mode. Silicone hydrogel lenses,
available since 1999 and approved for therapeutic use,
became the first choice because of very high oxygen
transmissibility, lower on-eye dehydration and good
comfort and coverage of the eye surface.
Keywords: therapeutic contact lenses, silicon-hidrogel
materials

INTRODUCERE
Lentilele de contact terapeutice sunt lentilele de
contact utilizate în tratamentul afecţiunilor şi
traumatismelor accidentale sau chirurgicale ale polului
anterior ocular. Ele au ca particularităţi folosirea lor în
modalitatea de purtare extinsă, pe perioade variabile de
timp cuprinse între câteva zile şi luni, poate chiar ani,
manipularea lor fiind făcută exclusiv de către oftalmolog
şi sunt de obicei asociate cu medicaţie topică.
În funcţie de scopul aplicării, au fost încercate în
timp diversele produse existente pe piată.(1) Astăzi sunt
disponibile
materiale
mai
performante
(cu
transmisibilitate crescută la oxigen: lentile rigide gazpermeabile şi lentile moi din silicon-hidrogel), variante
îmbunătăţite de design şi regimuri de purtare diversificate
(extinsă, continuă) (2), elemente ce încurajează folosirea
lentilelor de contact terapeutice într-un număr mai mare
de situaţii patologice ale segmentului anterior şi cu o rată
mai mare de succes. De asemenea introducerea unor
tehnici noi de chirurgie refractivă a extins şi mai mult
utilizarea lentilelor de contact în scop medical.
Funcţiile lentilei de contact terapeutice
Aplicarea lentilei de contact terapeutice serveşte
unui scop principal, dar adesea funcţiile ei sunt asociate.
 Ameliorarea durerii
Lipsa de substanţă la nivelul epiteliului cornean
este foarte dureroasă şi induce deasemenea lăcrimare,
fotofobie, blefarospasm, iar în cazurile severe chiar
reacţie iridociliară, cu chemozis şi congestie pericheratică.
Pleoapa superioară, în timpul clipitului, provoacă o iritaţie
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suplimentară a zonei lezate, ceea ce accentuează
disconfortul. Prezenţa lentilei ameliorează durerea imediat
după aplicare, având efect superior pansamentului ocular.
 Protecţie mecanică
Prezenţa lentilei poate proteja suprafaţa sensibilă
a corneei de frecarea cu pleoapa superioară în condiţii
particulare precum ochiul uscat - în care filmul lacrimal
este afectat cantitativ şi/sau calitativ şi putem întâlni chiar
epiteliopatie palpebrală marginală sau în cazul leziunilor
corneene posttraumatice sau recurente.
Prezenţa lentilei poate fi utilă şi în cazul în care
pleoapele prezintă malformaţii sau cicatrici care afectează
forma sau mobilitatea palpebrală (până la corecţia
chirurgicală), în trichiazis şi în tulburări de inervaţie
palpebrală în care apare keratopatie de expunere
(temporar).
O altă situaţie des întâlnită este în keratoconusul
avansat, în care lentila de contact moale are scopul de a
proteja vârfului conului de frecarea lentilei rigide gaz
permeabile, alcătuind sistemul numit ” piggy-back”.
Lentila de contact poate proteja deasemenea şi
conjunctiva pleoapei superioare de iritaţia produsă de
firele de sutură sau diferenţele de nivel apărute pe
suprafaţa corneană sau limbică după anumite proceduri
chirurgicale (ex.keratoplastie).
 Favorizarea vindecării plăgii
Eliminarea tracţiunii asupra marginilor plăgii
exercitată de mişcarea pleoapei în timpul clipitului
măreşte viteza de acoperire a suprafeţei denudate şi
permite formarea unor legături intercelulare şi a unei
adeziuni faţă de membrana bazală a epiteliului superior.
În aceste cazuri lentila de contact terapeutică trebuie să
asigure şi o oxigenare înaltă, necesară refacerii tisulare şi
o deshidratare minimală pentru a elimina stresul osmotic
al celulelor de pe suprafaţa corneei.
 Menţinerea hidratării epiteliului cornean
Uscăciunea oculară severă este considerată o
contraindicaţie pentru purtarea lentilelor de contact, mai
ales a celor din hidrogel, cu conţinut mare de apă, care se
deshidratează în timpul purtării şi absorb apa de pe
suprafaţa corneei, cu consecinţe asupra filmului lacrimal
şi a osmolarităţii celulare. Cu toate acestea, în anumite
situaţii, lentilele de contact pot fi folosite pe perioade
scurte pentru menţinerea hidratării suprafeţei oculare.
Spre exemplu în Sindromul Sicca cu filamente corneene
sau în keratopatia de expunere putem asocia o lentilă cu
conţinut scăzut de apă cu picături de hidratare sau folosi o
lentilă sclerală rigidă.
 Suport structural
În condiţiile de subţiere extremă a corneei cu
iminenţă de perforare, cum ar fi descemetocelul, lentila de
contact terapeutică poate fi o alternativă estetică şi puţin
agresivă a blefarorafiei.
 Sigilarea perforaţiilor corneene
Unele plăgi perforante ale corneei pot fi
rezolvate fără sutură sau cu un numar mai mic de suturi,
reducându-se astfel riscul de astigmatism postoperator
tracţional, folosind lentile de contact care menţin
afrontarea plagii.



Rezervor medicamentos (foiţe de colagen, lentile
moi)
Folosirea lentilei de contact asigură o persistenţă
prelungită a substanţelor medicamentoase pe suprafaţa
oculară, mărind eficacitatea acestora şi rărind astfel
numărul de administrări. În aceeaşi măsură însă pot
concentra şi eventualii conservanţi asociaţi, cu efect toxic,
de aceea se recomandă utilizarea substanţelor active în
varianta fără conservanţi, cu conservanţi nontoxici sau
înlocuirea frecventă a lentilei terapeutice.
 Îmbunătăţirea acuităţii vizuale
Lentilele de contact terapeutice nu sunt folosite
de obicei în scop refractiv şi de aceea majoritatea sunt
produse în varianta „plano”, dar ele pot îmbunătăţi
acuitatea vizuală la pacienţii la care corneea este
distorsionată, mai ales în variantele rigide sau din silicon
hidrogel cu design special, dar şi la acei pacienţi la care
traumatismele faciale extinse nu permit corecţia
aeriană.(3)
 Restaurarea vederii binoculare
Lentila de contact, înlocuind pansamentul în
cazul plăgilor corneene, permite monoftalmilor
independenţa în mediu, iar celorlalţi le asigură păstrarea
vederii binoculare şi astfel le permite desfăşurarea
activităţii profesionale în bune condiţii.
Patologie oculară în care aplicarea lentilei de contact
terapeutice are ca scop principal ameliorarea durerii
Keratopatia buloasă
Apărută în cazul decompensării funcţiei de
pompă e endoteliului cornean, ca în cazul distrofiilor
corneene sau postoperator, se caracterizează prin edem
cornean şi bule epiteliale care se sparg şi denudează
terminaţiile nervoase de suprafaţă. Pentru ameliorarea
durerii, mobilitatea lentilei terapeutice trebuie să fie
minimală, deci se recomandă o adaptare strânsă. (4)
Purtarea ei poate fi continuată indefinit, sub o urmărire
periodică sau doar până la efectuarea unei keratoplastii
perforante, deci se va alege o lentilă cu înaltă
transmisibilitate la oxigen pentru a reduce riscul
vascularizaţiei corneei.(5)
Keratita superficială Thygeson
Dezepitelizările recurente pot crea disconfort şi
senzaţie de corp străin, de aceea în cazurile severe se pot
utiliza lentile de contact terapeutice adaptate strâns.
Keratita filamentoasă
Filamentele corneene apar adesea în sindromul
Sicca, dar se citează şi postoperator în keratoplastiile
perforante şi după vitrectomiile diabeticilor. În cazurile
severe şi persistente, lentila poate fi folosită pe perioadă
scurtă, observându-se ameliorare după 3-4 zile şi
dispariţia filamentelor în 2 săptămâni, dar pot apărea
recurenţe. Purtarea lentilei de contact trebuie asociată cu
lubrefiere intensă şi necesită urmărire frecventă din cauza
riscului mai crescut de infecţie la aceste cazuri.
Patologia oculară în care aplicarea lentilei de contact
are ca scop principal vindecarea plăgilor
Eroziuni corneene recurente
Apărute cel mai adesea posttraumatic (tăietura
liniară, corp străin) dar pot apărea şi în distrofiile
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membranei anterioare ( 10 %) şi în prezenţa unor factori
favorizanţi : uscăciune oculară, diabet. Se recomandă
folosirea unor lentile terapeutice adaptate strâns,
dispozabile, folosite o perioadă mai lungă de timp (2-6
luni).
Defecte epiteliale persistente
Intârzierile în epitelizare dupa arsuri sau
defectele epiteliale persistente cum sunt cele din
keratopatiile neurotrofice (după varicelă sau herpes
simplex, neurinom de acustic, iradieri, chirurgie sau
accidente vasculare în aria n.trigemen) beneficiază de
lentile de contact moi sau foiţe de colagen, meţinute până
când noul epiteliu se reataşează la noua membrană bazală.
Herpes simplex
Infecţia acută a corneei cu virus herpetic este o
contraindicaţie pentru aplicarea lentilei terapeutice, dar ea
poate fi utilă în repararea defectelor epiteliale persistente
după câteva săptămâni, datorate fie toxicităţii medicaţiei
antivirale, fie keratitei neurotrofice.(6)
Keratita de expunere
Datorată frecvenţei paraliziilor nervului facial
sau defectelor palpebrale, keratita de expunere poate
beneficia, până la tratament chirurgical, de lentile
terapeutice şi lubrefiere intensă.
Descemetocelul
Ulcerele corneene pot duce la subţierea extremă
a corneei cu risc de perforaţie. Lentila de contact
terapeutică, împreună cu tratamentul antiinfecţios şi
antiinflamator poate fi o alternativă a blefarorafiei.(7)
Patologia oculară în care aplicarea lentilei de contact
are ca scop principal protecţia
Sindrom Steven-Johnson
În sindromul Steven - Johnson lentilele de
contact pot fi utile în fazele tardive, pentru prevenirea
simblefaronului şi protecţie a corneei, expusă prin
cicatricile palpebrale retractile şi /sau lezate de cilii
torsionaţi. In aceste cazuri sunt de preferat lentile sclerale
rigide, lentile moi groase, cu diametru larg (15-20mm)
sau cele din silicon –hidrogel.
Ochi uscat –forma severă
Pe termen scurt, în special în formele
filamentoase, pot fi folosite lentilele de contact cu
deshidratare scăzută - silicon şi cele sclerale rigide gazpermeabile.
Entropion, Trichiazis
Lentilele de contact crează o barieră împotriva
cililor până la corecţia chirurgicală
Keratoconus- piggy-back
In formele avansate de keratoconus, sistemul
”Piggy-Back” protejează cornea centrală, creşte gradul de
confort şi oferă o mai bună centrare, stabilitate şi
mobilitate lentilei rigide, implicit o mai bună corecţie
vizuală.
Cazurile chirurgicale pot fi datorate unor
traumatisme accidentale sau unor proceduri
terapeutice
Abrazii corneene
Atunci cand abrazia depăşeşte 4 mm sau
pacientul are nevoie de vederea binoculară pentru a-şi

desfăşura neîntrerupt activitatea, aplicarea lentilei de
contact este benefică pentru ameliorarea durerii şi
favorizarea vindecării.
Lacerări corneene
Atunci când traumatismul cornean interesează o
suprafaţă corneană mai mare, cu distrucţie neregulată de
ţesut, fără infecţie, şi mai ales în localizările limbice,
vindecarea se produce cu o vascularizaţie mai redusă faţă
de aplicarea suturilor, atunci când se folosesc lentile cu
înaltă transmisibilitate la oxigen. Mobilitatea lentilei
trebuie să aibă o amplitudine mică, preferabil prin
creşterea diametrului total al lentilei. (8)
Perforaţii corneene
În cazul perforaţiilor mici, lentila de contact
terapeutică poate fi suficientă pentru sigilare, singură sau
cu adeziv ciano-acrilat. Absenţa suturilor centrale permite
vindecarea fără astigmatism. In perforaţiile de dimensiuni
mai mari, lentila poate fi utilizată pentru refacerea
camerei anterioare înainte de intervenţia chirurgicală.
Arsuri chimice
În fazele acute lentila de contact terapeutică
poate inhiba pasajul anumitor enzime proteolitice
prezente în filmul lacrimal către stromă, prevenind astfel
procesul ulcerativ progresiv .
În cazul defectelor periferice, se pot alege
lentilele de contact moi cu conţinut redus de apă în scopul
stimulării proliferării vasculare ce are ca efect oprirea
procesului ulcerativ.(9)
Atunci când arsura afectează şi pleoapele sunt
recomandate mai ales lentilele sclerale ce protejează
integral cornea şi conjunctiva expusă, menţinând
hidratarea.
În stadiile tardive ale arsurilor cu baze, lentilele
sclerale şi cele moi cu diametru mare pot preveni
formarea simblefaronului. (10)
Pterigion
Aplicată în general în prima zi postoperator,
lentila de contact are drept scopuri reducerea durerii,
promovarea
epitelizării
corneene,
epitelizarea
conjunctivală controlată şi reduce numărul şi severitatea
recurenţelor.
Cataracta
Camera anterioara mică, cu semn Seidel (+)
reprezintă indicaţia pentru aplicarea unui fir de sutură sau
a unei lentile de contact terapeutice pentru câteva zile,
până la sigilarea inciziei.
Glaucomul
În cazul filtrării excesive după operaţia de
glaucom se recomandă aplicarea unei lentile de contact
largă, cu diametru total de circa 16-20 mm, pentru
realizarea unei presiuni moderate în zona limbică şi
asupra bulei de filtrare, lentila urmărită zilnic şi menţinută
cel putin până la stabilizarea volumului camerei
anterioare.
Keratoplastia
Mulţi chirurgi folosesc lentilele de contact după
keratoplastia perforantă sau lamelară în scopul
îmbunătăţirii confortului, pentru protejarea grefei de
acţiunea pleoapei superioare în timpul clipitului,
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protejarea conjunctivei palpebrale superioare de iritaţia
provocată de suturi, dar şi în cazul unor diferenţe de
grosime între grefă şi gazdă, suturilor slăbite, filament
epiteliale. In aceste situaţii lentila acţionează în sensul
ameliorării disconfortului, protecţiei, menţinerii hidratării
şi favorizării vindecării.
Vitrectomia
După vitrectomie, 25% dintre diabetici dezvoltă
defecte epiteliale. Este utilă aplicarea unei lentile de
contact cu înaltă transmisibilitate la oxigen şi cu o
deshidratare redusă pentru a favoriza vindecarea, atent
urmărită, eventual asociată cu antibioterapie fără
conservanţi, datorită riscului crescut de infecţie.
Chirurgia refractivă
Lentilele de contact sunt aplicate de rutină la
sfârşitul procedurilor de chirurgie refractivă PRK şi
LASEK pentru îmbunătăţirea confortului şi promovarea
vindecării plagii. (11) Ele previn desicarea corneană, în
special când ablaţia lasă stroma descoperită (PRK), iar la
LASEK menţin epiteliul în poziţie. Aplicarea lentilei
terapeutice este de scurtă durată (4 zile) până la refacerea
epiteliului cornean şi se recomandă o lentilă cu
transmisibilitate înaltă la oxigen, umectabilă, cu
lubricitate crescută şi deshidratare redusă.
În LASIK lentila de contact se foloseste în mod
exceptional, în cazurile în care flap-ul realizat este extrem
de subţire, pentru a împiedica cutarea lui, sau în incidente
intraoperatorii : flap liber, găurit sau franjurat.
Keratoconusul, Ectaziile corneene
Procedura de tratare a corneei ectatice cu
riboflavină şi ultraviolete presupune aplicarea unei lentile
de contact pentru ameliorarea durerii şi favorizarea
vindecării.
Reconstrucţia
suprafeţei
oculare
cu
membrană amniotică
Membrana amniotică este un ţesut folosit pentru
refacerea suprafeţei ocular, care se fixează prin suturi.
Aplicarea unei lentile de contact terapeutice permite
reducerea numărului de suturi necesare, creşterea şi
adeziunea celulară, fără interferenţa pleoapelor în timpul
clipitului şi protejează mucoasa palpebrală de iritaţii
provocate de suturi. Mai mult, ea poate să prelungească
persistenţa membranei amniotice pe suprafaţa oculară,
implicit efectul ei reparator şi imunomodulator.
Tipuri de lentile de contact
Hidrogel
Lentilele de contact moi au fost cel mai des
folosite în scop terapeutic datorită caracterului lor suplu şi
a marii variabilităţi a parametrilor disponibili, respectiv
adaptării lor facile şi confortabile la orice suprafaţă
oculară, chiar cu distorsiuni importante. Structura lor
permeabilă permite şi îmbibarea cu substanţe
medicamentoase, menţinând o concentraţie uniformă cu o
frecvenţă a instilaţiilor mai redusă. (12)
Există astăzi numeroase combinaţii chimice
pornind
de
la
varianta
iniţială
Polyhydroxyethylmethacrylat (p-HEMA) imaginată de
Otto Wichterle, cu conţinut de apă de 38%, la care s-au
adaugat diverşi monomeri (acid methacrylic (AM), N-

vinyl pyrollidone (NVP), poly vinyl pyrollidone (PVP),
poly vinyl alcohol (PVA)), pentru îmbunătăţirea
permeabilităţii la oxigen şi a biocompatibilităţii.
Clasificarea convenţională europeană le împarte
în trei grupe: cu conţinut de apă scăzut 38-45%, cu
conţinut de apă mediu 45-55% şi cu conţinut de apă înalt
67-80%.
În Statele Unite clasificarea include patru grupe:
Grup I: Non - ionic, conţinut de apă scăzut (38 % - 50 %
apă; < 0.5 % AM), Grup II: Non - ionic, conţinut de apă
ridicat ( > 50 % apă; < 0.5 % AM), Grup III: Ionic,
conţinut de apă scăzut (38 % - 50 % apă> 0.5 % AM),
Grup IV: Ionic, conţinut de apă ridicat (> 50 % apă; > 0.5
% AM).
Permeabilitatea
la
oxigen
este
direct
proporţională cu conţinutul de apă, dar cu cât o lentilă are
mai multă apă ea devine mai fragilă, deci trebuie realizată
mai groasă la centru, fapt care reduce transmisibilitatea.
Astfel cea mai bună proporţie între supleţe şi oxigenare o
oferă lentilele cu conţinut mediu de apă, dar
transmisibilitatea la oxigen nu depăşeşte în majoritatea
cazurilor nici valorile minime acceptate pentru purtarea
doar pe timpul zilei: Dk/t = 24 pentru absenţa edemului
corneean (Holden & Mertz) şi Dk/t =35 pentru lipsa
anoxiei în straturile bazale ale corneei (Harvitt
&Bonnano), necesităţile în timpul somnului crescând şi
mai mult: Dk/t = 87, respectiv Dk/t =125. (Valoarea
cunoscută a Dk/t este la -3,00Dsf la 35°C, în zona
centrală a lentilei) (13)
Utilizarea lentilelor terapeutice se face în regim
continuu şi astfel folosirea celor din hidrogel induce un
anumit
grad
de
hipoxie
corneei,
respectiv
neovascularizaţie, edem şi scăderea capacităţii de apărare,
aceste efecte crescând semnificativ la o utilizare
prelungită.
În plus, în timpul purtării, lentilele din hidrogel
suferă un proces de deshidratare de până la 6% ceea ce
realizează un stress osmotic asupra suprafeţei oculare şi
determină o modificare a parametrilor lentilei (raza de
curbură şi diametru) cu obţinerea unei adaptări mai
strânse decat cea estimată. Se recomandă de aceea
reevaluarea adaptării dupa minim 20 minute de la
aplicare.
Încărcarea electrică a suprafeţei influenţează
tipul de depozite, materialele ionice atrăgând mai multe
proteine faţă de lipide şi vice-versa.(14)
Lentile
subţiri
din
gliceril-metacrilat
(Crofilcon)
Lentilele de contact realizate din acest material
au demonstrat o incidenţă mai redusă a cazurilor de
conjunctivită giganto-papilară. (9)
Elastomeri de silicon
Siliconul permite pasajul liber al oxigenului prin
structura sa, de aceea lentilele din elastomeri de silicon au
fost introduse în special pentru acele cazuri care necesitau
purtarea lentilei pe termen lung fără compromiterea
fiziologiei corneene (ex. corecţia afakiei la copii).
Materialul fiind însă hidrofob, utilizarea lor a fost limitată
de aderenţa mare a lentilelor la suprafaţa oculară şi de
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depozitele lipidice.
LC Silicon- Hidrogel
Primele modele au fost introduse în 1999
(Lotrafilcon A and Balafilcon A) şi au primit aprobarea
FDA pentru purtare extinsă de maxim 30 zile. Aceste
lentile îmbină înalta transmisibilitate la oxigen a
siliconului cu flexibilitatea hidrogelului. Oxigenarea
înaltă limitează stresul hipoxic în purtarea extinsă
eliminând neovascularizaţia şi edemul cornean.
Procentul de apă din compoziţie a scăzut,
deoarece nu mai este necesar pentru pasajul oxigenului,
implicit dehidratarea lor la purtare, astfel că ele menţin un
film lacrimal retrolenticular bun. Suprafeţele tratate sunt
hidrofile (prin acoperire, respectiv oxidare plasmatică),
îmbunătăţind compatibilitatea lor cu suprafaţa oculară.
Buna umectabilitate a suprafeţei reduce rata de acumulare
a depozitelor, diminuând iritaţiile palpebrale şi
uscăciunea, iar natura depozitelor este majoritar lipidică,
avantajul acestora fiind că acestea nu sunt alergizante.
Există însă şi unele dezavantaje : varietate redusă
de parametri (diametre relative mici), necesită medicaţie
concomitentă fără conservanţi şi fiind purtate în
modalitate extinsă nu au eliminat riscul incidentelor
inflamatorii şi infecţioase. Lentilele de primă generaţie au
o flexibilitate mai redusă, cu impact asupra confortului şi
adaptării pe suprafaţa ocular (există de aceea şi mai multe
raze de curbură disponibile), respectiv incidenţe
inflamatorii mai frecvente (infiltrate, conjunctivită
papilară, leziuni epiteliale arcuate superioare). (15)
Tratamentul suprafeţei implică costuri suplimentare de
producţie.
Începând cu anul 2004 au aparut şi alte variante
de lentile din silicon hidrogel: cu agenţi interni de
hidratare –PVP(Galyfilcon A, Senofilcon A) (16) sau
combinaţii natural umectabile de macromeri de mărimi
diferite (Comfilcon A, Enfilcon A) ce au eliminate
necesitatea tratării suprafeţei şi o variantă mai flexibilă a
primei generaţii, cu conţinut de apă mai crescut şi
păstrarea tratamentului de suprafaţă (Lotrafilcon B)
Recomandarea pentru purtare diferă la aceste
produse noi: extinsă până la 7 zile şi 6 nopţi (lotrafilcon
B, senofilcon A) şi extinsă până la 30 zile şi nopţi
(comfilcon A).
Avantajele acestor generaţii recente sunt
îmbunătăţirea flexibilităţii şi eliminarea necesităţii
tratamentelor de suprafaţă, implicit a costurilor de
producţie. Scăderea costurilor permite înlocuirea lor mai
rapidă.
Lentilele şi inelele sclerale
Lentilele corneene, sclerale şi inelele din
materiale rigide gaz permeabile pot fi folosite în scop
terapeutic, mai ales în variantele moderne cu
transmisibilitate mare la oxigen. Ele nu se deshidrateaza,
iar keratita microbiană este excepţională. Materialele
rigide sunt cel mai adesea folosite în situaţiile în care este
necesar un diametru mare pentru prevenirea
simblefaronului sau menţinerea hidrătarii corneoconjunctivale (cele sclerale) dar şi cele corneene pot fi
folosite, ajutând la îmbunătăţirea vederii în cazuri de

distorsiuni corneene. Confortul iniţial este însă mai redus
şi adaptarea consumatoare de timp.
Foiţe de colagen
Fără a fi lentile de contact propriu-zise, foiţele de
colagen sunt introduse în această categorie deoarece sunt
membrane din colagen bovin sau porcin, adesea îmbibate
în substanţe medicamentoase, care se aplică pe suprafaţa
oculară în scop terapeutic.
Particularitatea lor este că sunt biodegradabile,
persistenţa lor pe suprafaţa oculară fiind de 12,24 sau 72
ore, deci nu trebuie îndepărtate de către medic.
Transmisibilitatea lor la oxigen este echivalentă cu a unei
lentile moi din hidrogel cu 63% apă.
Instrumentar
Pentru adaptarea unei lentile de contact
terapeutice, mai ales una moale, nu este nevoie de multă
aparatură şi instrumentar.
Examinare la biomicroscop. Particularitatea
examinării unei suprafeţe oculare în suferinţă este
folosirea luminii difuze sau cu intensitate joasă datorită
fotofobiei marcate pe care o prezintă aceşti pacienţi,
uneori fiind necesară anestezie prealabilă. Se recomandă
folosirea unei cantităţi mici de anestezic întrucât afectează
epitelizarea.
Pentru estimarea întinderii leziunii se pot folosi
coloranţi vitali: fluoresceina, roz bengal, lissamine green.
Testul Schirmer este util de fiecare dată când
suspicionăm o scădere cantitativă a secreţiei lacrimale.
Keratometria. Nu este absolut necesară pentru
adaptarea unei lentile moi, dar este utilă când dorim o
adaptare exactă (mai strânsă sau mai largă). Deoarece este
dificil de obţinut o măsurătoare pe o cornee lezată,
folosim datele obtinute de la ochiul congener.
Topografia corneană. Ne poate da o indicaţie asupra
gradului de distorsiune corneană şi este necesară în
adaptarea unei lentile rigide gaz permeabile.
Adaptarea lentilei de contact terapeutice
În funcţie de afecţiune se alege cea mai potrivită
lentilă din punct de vedere al parametrilor:
transmisibilitatea la oxygen, dimensiuni (diametru şi raza
de curbură), stabilitatea parametrilor, umectabilitatea
suprafeţei, lubricitate, depozite (lentilele din hidrogel
non-ionice şi cele din silicon-hidrogel atrag mai puţine
proteine şi mai multe lipide ce se acumulează liniar în
timp, dar nu sunt alergizante) (14), modulul , costuri.
Adaptarea propriu-zisă. După aplicarea lentilei
se verifică centrarea, gradul de acoperire corneană şi
mobilitatea acesteia.
Identificăm situaţii particulare:
 În cazul în care epiteliul este intact şi există edem
cornean, adaptarea recomandată este normală spre
largă pentru realizarea nestingherită a schimbului
lacrimal
 În cazul unor soluţii de continuitate epiteliale, când
lentila este destinată ameliorării durerii sau când
topografia este neregulată se recomandă o adaptare
strânsă, obţinută prin creşterea diametrului şi/sau
scăderea razei de curbură a lentilei
Designul marginii la lentilele moi are un mare
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impact asupra mobilităţii lentilei cât şi asupra confortului
şi circulaţiei lacrimilor.
Evaluarea adaptării lentilei se repetă la 20 min şi
apoi la 60 min, pentru a surprinde efectele deshidratării în
timpul purtării.
Ingrijirea lentilei
Pacienţii trebuie să respecte regulile de igienă
indicate, să-şi administreze medicaţia conform
recomandărilor şi să revină la controalele planificate,
manipularea lentilei fiind exclusiv în sarcina
specialistului.
Urmărirea pacienţilor poate fi, după caz, zilnică
sau la intervale de 72 de ore, o săptămână, o lună.
Inlocuirea lentilelor se va face săptămânal sau lunar.
Complicaţiile lentilelor de contact terapeutice
Sunt aceleaşi ca şi pentru lentilele utilizate
continuu în scop refractiv: hipoxie, vascularizaţie,
infiltrate corneene, dezepitelizări, depozite pe lentilă,
conjunctivită papilară, hipopion, infecţia corneei.
Keratita microbiană este şi în acest caz cea mai de
temut complicaţie a purtării lentilelor de contact, la cele
terapeutice putând exista factori de risc suplimentari
purtării extinse (diabet, imunosupresie de fond sau
antiinflamatoare steroidiene).
Purtarea
lentilelor
terapeutice
trebuie
monitorizată atent şi frecvent de către specialist deoarece
asociază riscurilor legate de pacient (uscăciunea oculară
preexistentă, steroizi topici, complianţă, igienă, starea de
sănătate generală şi motivaţie), pe cele legate de lentila de
contact (hipoxia, depozitele, agresiunea mecanică,
adaptarea deficitară, purtarea extinsă).(17)
CONCLUZII
Lentilele de contact terapeutice oferă mari
beneficii în tratamentul afecţiunilor suprafeţei oculare.
Lentilele moi sunt în general preferate datorită
diametrului mare, supleţii, mobilităţii reduse şi a
confortului superior. Lentilele din hidrogel însă se
deshidratează în timpul purtării, iar transmisibilitatea la
oxigen este relativ scăzută şi pot induce hipoxie, mai ales
că sunt folosite în regim continuu.
Lentilele din silicon hidrogel, disponibile din
1999, au devenit prima opţiune datorită înaltei
transmisibilităţi la oxigen, rezistenţei la deshidratare şi
bunei acoperiri a suprafeţei oculare, în condiţii de confort
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LENTILELE DE CONTACT TERAPEUTICE ÎN
TRATAMENTUL EROZIUNILOR CORNEENE
RECIDIVANTE
SIMONA RADU
FIACLE, SC Euro-Optics SRL, Bucureşti

Rezumat: Sindromul de eroziuni corneene recidivante
(ECR) este o afecţiune caracterizată printr-o deficienţă a
membranei bazale a epiteliului cornean ce are ca rezultat
o aderenţă scăzută şi soluţii de continuitate recurente ale
epiteliului. Apare cel mai frecvent după un traumatism
cornean (accidental sau chirurgical) sau spontan dacă
există factori predispozanţi cum ar fi distrofiile corneene,
diabetul, ochiul uscat. Tratamentul eroziunilor corneene
recidivante poate fi medical (lubrefianţi, unguente,
pansament compresiv, lentile de contact terapeutice sau
chirurgical. Scopul studiului este de a evalua succesul
utilizării lentilelor de contact terapeutice în tratamentul
eroziunilor corneene recidivante. Analiza retrospectivă a
27 de cazuri de eroziuni corneene recidivante, în
perioada 2006-2009. In cazurile cu alterări epiteliale
vizibile (20), s-a utilizat timp de 1-3 luni o lentilă de
contact din silicon-hidrogel, adaptată strâns, asociată cu
lacrimi artificiale fără conservanţi. 16 dintre eroziunile
recidivante au apărut posttraumatic, 3 cazuri prezentau
distrofii de membrană anterioară, 6 cazuri ochi uscat
moderat sau sever, un caz a fost secundar unui ulcer
cornean şi altul unei kerato-conjunctivite. Nu au existat
complicaţii (infecţii, infiltrate sau vase de neoformaţie).
Succesul acestei proceduri simple depinde de cauza
eroziunilor recurente, factorii asociaţi, tipul lentilei de
contact terapeutice şi modul de adaptare, utilizarea ei pe
o perioadă mai lungă de timp, educarea pacientului.
Lentilele de contact terapeutice se dovedesc eficiente în
tratamentul eroziunilor corneene recidivante şi sunt uşor
de folosit în orice unitate oftalmologică non-chirurgicală.
Cuvinte cheie: Eroziuni corneene recidivante, lentilă de
contact terapeutică
Abstract: Recurrent Corneal Erosions (RCE) syndrome is
a condition that is characterized by a disturbance at the
level of the corneal epithelial basement membrane,
resulting in defective adhesions and recurrent
breakdowns of the epithelium. It may appear secondary to
corneal injury (after trauma or surgery) or
spontaneously, in cases with predisposing factors, such as
corneal dystrophy, diabetes, dry eye. Management of RCE
may be medical treatment (lubricants, ointments, patch,
bandage contact lenses etc) but also a variety of surgical
procedures are recommended. To evaluate the success of
therapeutic contact lenses in the management of recurrent
corneal erosions. 27 cases of recurrent corneal erosions

(2006-2009). 20 of them (macroform cases) were fitted
with silicone-hydrogel TCL (moderate steep fit) used for
1-3 months, associated with preservative free lubricants.
Recurrent erosions were posttraumatic (16), anterior
basement membrane dystrophies (3), dry eye (6),
secondary to microbial corneal ulcer (1) and keratoconjunctivitis (1). There were no complications (no
infection, no infiltrates, no neovascularisation). The
success of this simple procedure depends on cause of the
recurrent erosions, associated factors, type and fit of
TCL, long-term use, proper patient education. The use of
the therapeutic bandage lenses is a useful and simple way
to treat recurrent corneal erosions in any non-surgical
ophthalmological unit.
Keywords: Recurrent corneal erosions, therapeutic
contact lenses
INTRODUCERE
Sindromul de eroziuni corneene recidivante este
o afecţiune caracterizată printr-o deficienţă a membranei
bazale a epiteliului cornean ce are ca rezultat o slabă
aderenţă şi soluţii de continuitate recurente ale epiteliului.
(1)
Vindecarea imperfectă a membranei bazale a
epiteliului sau formarea inadecvată a hemidesmozomilor
şi a adeziunilor cu stroma determină apariţia de
microchisturi, bule şi defecte epiteliale.
Recurenţele multiple sunt tipice deoarece
celulele epiteliale bazale au nevoie de cel putin 8-12
săptămâni pentru regenerarea sau repararea membranei
bazale a epiteliului, iar durerea este simptomul cel mai
supărător.
Cauze:
1. Secundar unor traumatisme corneene. Majoritatea
cazurilor apar după traume accidentale (mai ales după
plăgi cu margini nete sau cu inclavare de corpi
străini) arsuri sau ulcere corneene.(2) Unele
proceduri chirurgicale precum chirurgia refractivă,
vitrectomia, pot fi urmate de vindecarea improprie a
membranei bazale a epiteliului. Folosirea îndelungată
a unor tratamente topice (antibiotice, anestezice,
antiinflamatoare, antiglaucomatoase), prin toxicitatea
conservanţilor sau intrinsecă pot deteriora echilibrul
suprafeţei oculare.
2. Spontane. Eroziunile corneene recurente pot apărea
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spontan în cazuri ce prezintă factori predispozanţi
cum ar fi distrofiile corneene, diabetul, ochiul uscat.
2% din populaţie dezvoltă distrofii corneene
anterioare iar dintre aceştia 10% prezintă episoade
repetate de eroziuni corneene.(3)
Tratamentul eroziunilor corneene recidivante
Tratament medical. În general eroziunile corneene
recidivante beneficiază de tratamente cu lubrefianţi,
unguente, soluţie 5% de clorură de sodiu, pansament
compresiv, lentile de contact terapeutice, uneori
asociate cu ocluzia punctelor lacrimale.(4,5,6)
Tratament chirurgical. Sunt propuse mai multe
opţiuni de tratament chirurgical (7) , mai mult sau
mai putin invazive, unele dintre acestea necesitând
aparatură sofisticată:
Debridarea epiteliului (mecanică sau cu alcool)
Polisarea membranei Bowman cu ajutorul unei
freze diamantate
Puncţii stromale anterioare
Tratament cu laser Nd:YAG al membranei
Bowman
Keratectomie fototerapeutică cu laser excimer

SCOPUL LUCRĂRII
De a evalua succesul utilizării lentilelor de
contact terapeutice în tratamentul eroziunilor corneene
recidivante.
MATERIAL ŞI METODĂ
Analiza retrospectivă a 27 de cazuri de eroziuni
corneene recidivante, tratate ambulator în cabinetul
EURO-OPTICS, în perioada 2006-2009.
În toate cazurile pacienţii au fost supuşi unei
anamneze atente şi apoi examinaţi : refractometrie,
acuitate vizuală, biomicroscopie cu fluoresceină în toate
cazurile şi roz bengal într-un caz, determinarea timpului
de rupere al filmului lacrimal, test Schirmer.
Tratament
În cazurile în care nu a fost identificat un defect
epitelial s-au recomandat lubrifianţi, unguente sau geluri
înainte de culcare şi suplimenţi nutritivi (acizi omega 3
nesaturaţi, vitamina A). Daca epiteliul prezenta alterări, sa adaptat o lentilă de contact dispozabilă din silicon –
hidrogel, pentru purtare continuă: Lotrafilcon A,
disponibilă în 2 raze de curbură (8,4 şi 8,6) şi Balafilcon
A (8,6), adaptarea făcându-se fără anestezie. Singurul
tratament topic asociat a fost reprezentat de lacrimile
artificiale fără conservanţi. În cazurile în care epiteliul era
ataşat superficial pe o suprafaţă mai mare el a fost
îndepărtat prin debridare mecanică cu un beţişor steril cu
vată înainte de inserţia lentilei.
Pacienţii au fost examinaţi a doua zi, la o
săptămână şi apoi lunar.
REZULTATE SI DISCUTII
Vârsta pacienţilor a fost cuprinsă între 9 şi 76 de ani,
cu o medie de 42. Au fost 24 femei şi 3 bărbaţi. În 3
cazuri pacienţii au prezentat episoade bilateral,
alternative. 16 dintre cazuri au avut în antecedente un

traumatism cornean (tăieturi cu o foaie de hârtie, unghii,
corpi străini, asuri), una dintre paciente dezvoltând în
timp aspect cornean de distrofie anterioară tip
“amprentă”, 3 distrofii de membrană anterioară, 6 cazuri
cu ochi uscat moderat sau sever (din care 2 cazuri cu
distiroidie cu medicaţie de substituţie), un caz secundar
unui ulcer cornean şi un caz care folosise timp de 6 luni
medicatie topică diversă şi combinată pentru o
conjunctivită microbiană.
7 dintre cazuri (din grupurile cu traumatisme şi
ochi uscat) au prezentat forme usoare: la examinare având
doar un aspect rugos al epiteliului, colorare punctiformă,
pseudodendrite sau chiar epiteliu aparent intact.
Simptomele au fost reprezentate de durere la trezire, cu
durată scurtă (secunde sau minute), lăcrimare, fără
afectare vizuală.
Cazurile severe prezentau: eroziuni, epiteliu slab
ataşat, opacităţi cenuşii, semn LIPCOF 2, epiteliopatie
marginală a pleoapei superioare (1 caz). Acuzele erau
diverse: senzaţie de corp străin, arsură, înţepătură până la
dureri intense cu durată prelungită (ore-zile), lăcrimare,
fotofobie şi vedere înceţoşată. În formele severe au fost
adaptate (majoritatea fără anestezie) lentile de contact
terapeutice, în 2 cazuri după debridarea mecanică a
epiteliului.
Adaptarea a fost moderat-strânsă. Tratamentul
topic asociat în toate cazurile : lacrimi artificiale fără
conservanţi. Lentilele au fost folosite pe o perioadă de 1-3
luni, lentila fiind înlocuită lunar în cabinet.
După înlăturarea lentilei pacienţii au fost instruiţi să
utilizeze lacrimile artificiale fără conservanţi în timpul
zilei de 3 ori, iar seara gel pentru o perioadă de 6 luni.
Complicaţii
În aceste cazuri nu am constatat infecţii, infiltrate
sau vase de neoformaţie. La unii pacienţi s-au observat
depuneri lipidice pe lentilă, datorită materialului, care nu
au influenţat evoluţia. 2 cazuri au fost readaptate a doua zi
deoarece disconfortul se menţinea iar epiteliul nu prezenta
o regenerare accelerată. Adaptarea mai stransă a avut
rezultatele aşteptate. În 5 cazuri (3 cu distrofii corneene şi
2 cu ochi uscat) au existat recurenţe în următoarele 4-6
luni.
CONCLUZII
Succesul acestei procedure simple depinde de
cauza eroziunilor recurente, factorii asociaţi, tipul lentilei
de contact terapeutice, utilizarea ei pe o perioadă mai
lungă de timp, educarea pacientului. Lentila terapeutică ar
trebui să aibă o înaltă transmisibilitate a oxigenului,
deshidratare redusă în timpul purtării, umectabilitate şi
lubricitate bune ale suprafeţei. Adaptarea optimă a lentilei
este cea moderat - strânsă.
Lentilele de contact terapeutice sunt uşor de
folosit şi se dovedesc eficiente în tratamentul eroziunilor
corneene recidivante în orice unitate oftalmologică nonchirurgicală.
Oftalmologul trebuie să fie familiarizat cu
adaptarea şi urmărirea lentilelor de contact
Educaţia pacienţilor este foarte importantă în
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aceste cazuri datorită naturii imprevizibile a apariţiei
episoadelor.
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CONSERVANŢII ŞI INFLAMAŢIA CORNEEI

ELIGIA – MIRELA CIOBOTARU
Spitalul Judeţean Bistriţa-Năsăud

Rezumat: Sensibilitatea corneei reprezintă unul dintre
cele mai importante reflexe de apărare ale organismului.
Prin aceasta se pastrează integritatea anatomică şi
funcţională a acestei membrane cu un rol deosebit în
realizarea vederii.
Cuvinte cheie: cornee, conservanţi
Abstract: The cornea sensibility represent one of the most
important defense reflexes of the body. This is the
modality of keeping the functional and anatomical
integrity of this membrane, which has a special role in
seeing proces.
Keywords: cornea, preservatives
INTRODUCERE
Anatomia corneei
Anatomic, corneea este o membrană optică
transparentă a segmentului anterior al ochiului, ce
prezintă o serie de structuri stratificate, diferite ca origine,
constituţie şi indice de refracţie. Diametrul mediu este de
circa 12mm la om, suprafaţa este de 1,3cm, adică 7% din
totalul suprafeţei externe a ochiului.
Corneea, central are o grosime de aproximativ
0,53 mm prezentând o îngroşare de cca 50% spre
periferie. Diferenţele depind de particularităţile
histologice ale proporţiei dintre straturile corneei, de
specie, de vârstă şi de curbura sa normală.
Histologia corneei
Histologic corneea prezintă 5 straturi paralele:

epiteliul anterior acoperit de un fin strat lichid – film
precornean;

membrana limitantă anterioară Browman;

stroma corneană;

membrana posterioară Descemet;

endoteliul.
La suprafaţa epiteliului cornean, netedă şi
lucioasă la examenul uzual, dar de fapt prezentând
microvilozităţi, se gaseşte un film fluid precornean.
Grosimea sa este de aproximativ 7-9 microni. Rolul
filmului precornean este optic, nutritiv, de lubrefiere.
Colire
Colirele sunt preparate farmaceutice sterile
folosite în tratamentul şi diagnosticarea bolilor de ochi. Se
prezintă sub formă de soluţie,emulsie sau suspensii şi se
administrează sub formă de picături –instilaţii- în sacul
conjunctival. Fiind bogat vascularizată, cu un sistem

capilar bogat în anastomoze, conjunctiva face legătura cu
sistemul ciliar anterior, fiind astfel locul principal de
absorbţie.
Absorbţia medicamentelor la nivelul ochiului
depinde de :

solubilitatea lor,

pH,

sistemul tampon folosit,

tensiunea superficială.
Colirele trebuie să îndeplinească o serie de
condiţii de bază şi anume:

să fie limpezi,

să aibă aceeaşi presiune osmotică ca lichidul lacrimal

să asigure stabilitatea fizico-chimică a principiilor
active şi adjuvanţilor.

să aibă acelaşi pH cu pH-ul lacrimal (7,4 – 7,8)

să aibă o bună toleranţă fiziologică,

să fie sterile,

să fie absolut clare.
Datorită acţiunii neutralizante a lacrimilor, care
constituie un sistem tampon, ca şi a lacrimării instantenee,
la instilarea unei soluţii iritante, ochiul poate suporta
soluţii care au pH-ul cuprins între 6,5-9,5.
În oftalmologie substanţele folosite cu rol de
conservant trebuie să corespundă unor cerinţe de calitate:

să aibă spectrul larg de acţiune,

să aibă o acţiune rapidă şi de durată,

să posede o bună toleranţă la dozele folosite,

să fie compatibil cu substanţele care se asociază şi
solubil,

să fie termo stabil şi conservabil,

să aibă o acţiune antibacteriană în limite mari de pH.
În ultimii ani au fost publicate multe observaţii şi
studii clinice despre conservanţi, în special clorura de
benzalconiu, care sugerează un rol important al acestora
în toxicitatea topică a picăturilor de uz oftalmic, mai ales
când sunt folosite în tratamente de lungă durată.
Efectele de detergenţi
Marea majoritate a conservanţilor sunt la bază
detergenţi. Amoniu quaternar prezintă cel mai mare risc
citotoxic. Prezintă un capăt puternic încărcat pozitiv
hidrofolic ce le permite ancorarea la nivelul membranelor.
Interacţiunile ionice dereglează sever bilanţul lipidic al
membranelor plasmatice. În acest fel conservanţii pot să
creeze căi de acces pentru substanţe ionice în spaţiile
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intra- şi intercelulare. Aceste efecte sunt suficiente pentru
a produce daune la nivelul celulelor epiteliale şi
pătrunderea de fluid în exces la nivelul stromei, a
hidratării şi producerii edemului cornean.
În concentraţii crescute conservanţii pot produce
liza celulară, dizolvând membranele prin efectul de
“detergent”. În concentraţii reduse pot prevenii
interacţiunile intercelulare, vitale pentru viaţa celulară.
Motive de ingrijorare
Utilizarea prelungită a soluţiilor ce conţin
conservanţi pot duce la reacţii alergice sau inflamatorii
imediate sau întarziate:

sub formă de arsură,

senzaţie de corpi străini,

hiperemie,

keratita punctată superficială, în special în regiunea
inferioară a corneei.
Toxicitatea soluţiilor oftalmice, ce conţin
conservanţi, pot duce la modificări ale filmului lacrimal,
lezări ale epiteliului corneo-conjuctival, precum şi o
permeabilitate crescută la nivel epitelial.
Se poate observa o reacţie inflamatorie cronică şi
fibroză conjunctivală, extinsă uneori pană la nivel
trabecular, în cazul pacienţilor sub tratament îndelungat,
asociat cu antiglaucomatoase.
Inflamaţia şi filmul lacrimal
Filmul lacrimal are un rol protector şi de nutriţie,
esenţial pentru o suprafaţă oculară sanatoasă. Întreruperea
componentei lipidice, stabilitatea redusă şi solubilizarea
sunt primele efecte adverse induse de folosirea produselor
cu conservanţi, în special a celor ce conţin o sare de
amoniu quaternar.
Efectul de “detergent” poate produce o evaporare
mai rapidă a filmului lacrimal precum şi o agravare a unui
sindrom sicca preexistent.
Nuzzi şi colab. arată că, folosirea timp de 3 luni
a clorurii de benzalconiu la subiecţi ce nu prezintă
afecţiuni oculare, poate produce modificări oculare şi
conjunctivale, de aceeaşi intensitate ca şi în cazul
pacienţilor ce prezintă glaucom cu unghi deschis, aflaţi
sub tratament îndelungat. Instilarea unei singure picături
cu o concentraţie de 0,01% clorură de benzalconiu la
pacienţi sanatosi, reduce timpul de înjumătăţire a filmului
lacrimal.
Observaţii clinice privind toxicitatea corneana
Keratopatiile toxice atribuite conservanţilor au
fost descrise în situatii variate – în cazul purtătorilor de
lentile de contact sau a celor cu sd. de ochi uscat, precum
şi postoperator.
Expunerea prelungită la tratamente cu produse ce
conţin conservanţi poate fi extrem de periculoasă ducând
la:

pierderi de epiteliu,

edem la nivelul stromei

infiltraţii şi opacitate corneana.
Examinarea cu ajutorul biomicroscopului relevă
apariţia eroziunilor epiteliale şi vascularizaţii ale stratului
inferior al corneei.
Simptomele fie se ameliorează, când tratamentul

este stopat sau lentilele de contact sunt îndepărtate, sau în
cazul în care se folosesc soluţii oftalmice care nu conţin
conservanţi.
Probabil că în timpul tratamentului îndelungat cu
produse ce conţin conservanţi, aceştia să interfereze cu
metabolismul celular producând efecte toxice care duc la
moartea celulelor, descuamări premature ale celulelor
epiteliale, rupturi de keratocite la nivelul stromei si
posibile degenerări ale celulelor epiteliale, ducând la
keratopatii ulcerative.
Kilt descrie cazul unei femei de 46 de ani care
folosea pentru sd. de ochi uscat, un produs conţinând
benzalconiu, pe care îl aplica din 2 in 2 ore. Aceasta a
dezvoltat o keratita superficială. Simptomele continuând
să se agraveze i s-a recomandat un produs lipsit de
conservanţi, în urma căruia keratopatia a regresat în
decurs de o saptamana.
In timpul anesteziei generale, corneea devine
sensibilă la scaderea producerii de film lacrimal, fiind
recomandaţi lubrefianţii oculari.
Maneke semnalează o agresiune corneană severă
cu hiperemie conjunctivală, fotofobie, AV redusă, la un
bărbat de 47 ani căruia i s-a administrat un lubrefiant
ocular conţinând 0,05% clorbetanol, o soluţie cunoscută
ca fiind în mod normal mai puţin toxică decat clorura de
benzalconiu. Examenul cu fluoresceină a semnalat zone
de dezepitelizare. Simptomele s-au redus după 3 zile de
tratament cu AB, antiinflamatorii şi lacrimi artificiale fără
conservanţi. AV a revenit la normal după 2 saptamani.
Pentru a se evita o eventuală contaminare care să
permită o creştere a florei microbiene, aproape toate
soluţiile de uz oftalmic conţin conservanţi, substanţe
bactericide, bacteriostatice si/sau antifungice, compatibile
cu ceilalţi compuşi ai soluţiilor.
Proprietatea antiseptică a conservanţilor se
bazează pe o activitate biologică non-specifică care
rezultă în solubilizarea membranelor, o creştere a
permeabilităţii ionice şi/sau prin inhibarea metabolismului
celular. Utilizarea acestor substanţe în compoziţia
soluţiilor de uz oftalmic nu este prin urmare lipsită de
risc, mai ales pentru suprafaţa corneo-conjunctivală.
Deşi solutiile de uz oftalmic au fost supuse unor
teste preliminare, atât clinice cât şi paraclinice, pentru a se
demonstra gradul redus de toxicitate, nu de puţine ori au
existat pacienţi care s-au plâns de senzaţia de arsură,
inţepatură, sindrom de ochi uscat, disconfort.
Sindromul de ochi uscat
Soluţiile oftalmice fără conservanţi sunt în acest
sindrom, sunt mult mai eficiente în păstrarea integrităţii
epiteliului cornean afectat.
Goblet şi colab. au efectuat un studiu comparativ
pe 56 de pacienti ce prezentau keratoconjunctivita sicca.
Aplicarea de soluţii fără conservanţi pe baza de
carboximetilceluloza (de 8x/zi timp de 8 săptămâni) a dus
la o îmbunătăţire semnificativă a simptomelor funcţionale
de keratită punctată superficială şi metaplazie scuamoasă,
comparativ cu pacienţii trataţi cu lacrimi artificiale cu
conservanţi.
Aceste rezultate au fost confirmate de Smith şi
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colab., intr-un studiu aleator controlat intra individual. 30
de pacienţi cu sindrom de ochi uscat, ineficient trataţi cu
soluţii ce aveau în compoziţie conservanţi li s-a cerut să-şi
aplice soluţii fără conservanţi în unul din cei 2 ochi,
celălalt continuând să fie tratat cu lacrimi artificiale cu
conservanţi. După 2 sapt. de tratament, 63% din pacienţi
au declarat că preferă soluţiile fără conservanţi. Ochiul
tratat cu lacrimi artificiale fără connservanţi a semnalat o
scădere semnificativă a simptomelor. La ochiul tratat cu
soluţii ce conţineau conservanţi nu a fost semnalată nici o
modificare semnificativă.






11. Lass, J.H., Mack, R.J., Imperia, P.S., Mallick, and

Lazarus, In vitro analysis ofaminoglycoside corneal
epithelial toxicity. 1989.

CONCLUZII
colirele folosite în oftalmologie pentru tratament şi
diagnostic conţin, alături de substanţa activă un
conservant cu rol bactericid ţi fungicid responsabil de
multe ori de aparitia reacţiilor alergice
sensibilitatea faţă de conservanţi tinde să crească
deoarece aceştia se regăsesc atât în soluţii de uz
oftalmic cât şi în produse uzuale cum ar fi: săpunuri,
cosmetice, dezinfectante.
prin urmare, considerând apariţia efectelor adverse
(înţepături, arsura, hiperemie, prurit ocular), se
recomandă restricţionarea folosirii picaturilor cu
conservanţi şi înlocuirea acestora cu colire fără
conservanţi. Acestea fiind mult mai eficiente în
păstrarea integrităţii epiteliului cornean.
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EXPERIENŢA NOASTRĂ CU LASERUL EXCIMER
WAVELIGHT ALLEGRETTO EYE Q 400 HZ LA
PACIENŢII CU HIPERMETROPIE ŞI ASTIGMATISM
HIPERMETROPIC
MONICA GAVRIŞ, GENOVEVA OLARU, DIANA POPA, L. LEVAI
Clinica de Oftalmologie LASER OPTISAN & OPTISAN 2002 SRL, Cluj- Napoca

Rezumat: Laserul excimer Allegretto Wave Eye Q 400 Hz
este cel mai rapid sistem laser disponibil pentru corectia
vederii ce permite corecţia de 1 dioptrie in 2 secunde.
Scopul studiului este de a evalua eficacitatea şi siguranţa
laserului excimer Allegretto Wave Eye Q 400 Hz în
corecţia hipermetropiei şi astigmatismului hipermetropic.
A fost realizat un studiu prospectiv pe 12 pacienţi,
respectiv 23 ochi cu hipermetropie si astigmatism
hipermetropic. Vârstele pacienţilor au fost cuprinse între
20+58 ani. Rezultatele funcţionale au fost evaluate la 1
săptămână, 1 lună, 2 luni şi la 6 luni postoperator.
Corecţia chirurgicală a hipermetropiei şi astigmatismului
hipermetropic rămâne o provocare în domeniul chirurgiei
refractive. Laserul excimer WaveLight Allegretto Eye Q
400 Hz reprezintă o soluţie de reducere a dioptriilor la
pacienţii cu hipermetropie şi astigmatism hipermetropic
pană la 6 D, dacă selecţia pacienţilor este bine făcută şi
dacă pacientul nu are aşteptări exagerate.
Cuvinte cheie: laserul excimer Allegretto Wave Eye Q
400 Hz,
Abstract: Allegretto Wave Eye Q 400 Hz excimer laser is
the most rapid laser system available in the correction of
the sight that allows the correction with 1 diopter in 2
seconds.The aim of the study is to evaluate the efficiency
and safety of the excimer laser Allegretto Wave Eye Q
400 Hz in the correction of the hypermetropi and
hypermetropic astigmatism. A prospective study has been
realised on 12 patients, respectively 23 eyes with
hypermetropi and hypermetropic astigmatism. The
patients’s ages are of 20 to 58 years. The functional
results have been evaluated in one week, one month, two
months and 6 months postsurgery. The surgical
correction of the hypermetropi and hypermetropic
astigmatism remains a challenge in the refractive
surgery. WaveLight Allegretto Eye Q 400 Hz excimer
laser represents a solution to the reduction of the
dioptries in patients with hypermetropi and
hypermetropic astigmatism until 6 dioptries, if the
patient’s selection is well done and the patient has no
great expectations.
Keywords: Allegretto Wave Eye Q 400 Hz laser excimer
INTRODUCERE
WaveLight a fost prima companie care a
introdus în SUA laserul cu viteză mare pentru corecţia

vederii.
Laserul excimer Allegretto Wave Eye Q 400
Hz este cel mai rapid sistem laser disponibil astăzi.
Corectează 1 dioptrie în 2 secunde.
Eye-tracker-ul de înaltă viteză urmăreşte
mişcările oculare, verificând poziţia ochiului de 400 ori
pe secundă şi asigurând o plasare exactă a fiecărui impuls
laser pe cornee.
Profilul razei laser ultra fin (0,95 mm) sculptează
suprafaţa corneană cu cea mai mare precizie.(1)
SCOPUL LUCRĂRII
Este de a evalua eficacitatea şi siguranţa
laserului excimer Allegretto Wave Eye Q 400 Hz în
corecţia hipermetropiei şi astigmatismului hipermetropic.
MATERIAL ŞI METODĂ
Studiu clinic prospectiv pe un lot de 12 pacienţi,
respectiv 23 de ochi cu hipermetropie şi astigmatism
hipermetropic la care s-a practicat tehnica Lasik cu
ajutorul laserului excimer Wave Light Allegretto Eye Q
400Hz.
Vârsta pacienţilor a fost cuprinsă între 20 şi 58
ani. Fiecare pacient a fost supus unui protocol preoperator
riguros constând în:
evaluarea acuităţii vizuale cu cea mai bună corecţie
refracţia cicloplegică
examenul polului anterior şi posterior
PIO
Keratometrie
Pahimetrie
Topografie corneană.
Rezultatele funcţionale au fost evaluate la 1
săptămână, 1 lună, 2 luni şi la 6 luni postoperator.
Acuitatea vizuală preoperatorie a fost între 0,4 şi
5/5 cu cea mai bună corecţie optică.
În urma refracţiei cicloplegice hipermetropia a
fost cuprinsă între 2.75 şi 7.50 D şi astigmatismul între 0
şi 6 D, 11 ochi având hipermetropie şi 12 ochi
astigmatism hipermetropic.
Examenul polului anterior şi posterior a fost în
limite normale; o singură pacientă prezenta un
microstrabism convergent.
Keratometria, pahimetria şi topografia corneană
au fost realizate cu ajutorul topografului cornean
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Oculyzer. Bazat pe tehnologia Pentacam care utilizează o
cameră tridimensională rotatorie Scheimpflug, topograful
cornean Oculyzer este un sistem avansat care realizează:

măsurarea topografică a corneei

detecţia şi cuantificarea keratoconusului

analiza completă 3D a camerei anterioare

analiza cristalinului

Oculink software pentru corecţie laser customizată
(2)
Topografia corneană a exclus existenţa
keratoconusului, astigmatismul fiind regulat în toate
cazurile.
Keratometria a fost cuprinsă la cazurile noastre
între 40 şi 46 de dioptrii.
Pahimetria a fost cuprinsă între 507 şi 640 µm.
Tehnica operatorie – LASIK
 Flap cu grosimea de 130 µm efectuat cu
microkeratomul Rondo şi inel de sucţiune de 8.5 mm
 Zona optică de 6.5 mm
 Spălarea patului de ablaţie cu soluţie de BSS
 Aranjarea flapului +LC terapeutică
 Tratament postoperator cu antibiotic + dexametazonă
şi lacrimi artificiale
REZULTATE SI DISCUŢII
Acuitatea vizuală fără corecţie a fost mai mare
0.5 la 9 pacienţi şi sub 0.5 la 1 pacient. Acuitatea vizuală
cu corecţie mai mare de 0.5 a fost obţinută la 2 pacienţi.
La 9 din 12 pacienţi s-a obţinut reducerea estimată a
dioptriilor, la ceilalţi rămânând
până la 1.5-2 D
restante.Pacienţii la care au rămas restante 1.5 -2 D au
prezentat vicii de refracţie mai mari de 6 D.
Pacienta cu microstrabism convergent prezintă
globul ocular în ortopoziţie.
Nici un pacient nu a pierdut vreo linie Snellen iar o
pacientă cu astigmatism hipermetropic unilateral după
corecţia viciului de refracţie a câştigat 3 linii.
Gradul de satisfacţie a fost bun la toţi pacienţii.
Complicaţii intraoperatorii nu au existat.A doua
zi postoperator şi la o săptămână flapul era curat cu
margini netede, bine poziţionat, fără detritusuri la
interfaţă.
Complicaţii postoperatorii au fost prezente în
două cazuri:
- La 1 caz s-a observat scleroza marginii flapului la o
lună postoperator fără afectarea vederii şi care sub
tratament antiinflamator a remis.
- La un caz – la 1 lună postoperator prezintă la un ochi
o zonă sub 0,5mm de epithelial ingrowth la marginea
temporală a flapului. Se spală zona afectată şi se
instituie tratament cortizonic local cu evoluţie
favorabilă.
Un studiu efectuat pe 120 de pacienţi cu
hipermetropie şi astigmatism hipermetropic urmăriţi la 12
luni postoperator a relevat o refracţie stabilă cu +/- 0.50 D
variaţii faţă de refracţia dorită la 92% respectiv 71% din
pacienţi în funcţie de mărimea viciului de refracţie.(3)
Un alt studiu efectuat în Spania pe pacienţi cu
hipermetropie de până la 6.25 D a relevat că un procent de

70% din pacienţii cu hipermetropie de sub 3 D, respectiv
63 % din cei cu hipermetropie peste 3 D aveau o refracţie
de +/- 0.50 D postoperator. La aproximativ 20% din
pacienţi a fost nevoie de a doua intervenţie.(4)
În cazurile noastre refracţia obţinută a fost
stabilă la 1 lună, la 2 luni postoperator. Refracţia a fost
stabilă şi la 4 pacienţi văzuţi la 6 luni.
Acuitatea vizuală a fost bună la majoritatea
pacienţilor, nici unul nu a acuzat haze sau dificultăţi de
vedere noaptea.

1.

2.

3.

1.
2.
3.

4.
5.

CONCLUZII
Corecţia
chirurgicală
a
hipermetropiei
şi
astigmatismului
hipermetropic
rămâne
o
provocare în domeniul chirurgiei refractive.
Posibilitatea regresiei va continua să fie o preocupare
în acest profil chirurgical datorită umplerii zonei
ablate prin vindecarea naturală sau hiperplastică a
corneei.(5)
Laserul excimer WaveLight Allegretto Eye Q 400 Hz
reprezintă o soluţie de reducere a dioptriilor la
pacienţii
cu
hipermetropie
şi
astigmatism
hipermetropic pană la 6 D, dacă selecţia pacienţilor
este bine făcută şi dacă pacientul nu are aşteptări
exagerate.
BIBLIOGRAFIE
http://www.eagleeyecentre.com.sg/allegretto_wave.ht
ml
http://www.wavelight.com
A. John Kanellopoulos, MD; Joseph Conway, MD;
Lawrence H. Pe, MD and Ian F. Comaish, MA, BM,
BCh, FRCOphth. Original Articles:LASIK for
Hyperopia With the WaveLight Excimer Laser.
Journal of Refractive Surgery Vol. 22 No. 1
January 2006
Arun C Gulani, MD. Hyperopia, Lasik. emedicine
Nov 24, 2008
LASIK safe and effective for treating hyperopia,
study says. www.lasiksurgerynews.com, JUL 20,
2009

AMT, vol II, nr. 1, 2010, pag. 29

CONGRESUL ANUAL AL SOCIETĂŢII ROMÂNE DE LENTILE DE CONTACT

ESTE MONOVISION O SOLUŢIE ÎN CORECŢIA
PREZBIOPIEI?

ADRIANA STANILĂ
Universitatea “Lucian Blaga Sibiu”, Centrul de cercetare a suprafeţei oculare Sibiu

Rezumat: Prezbiopia este o tulburare fiziologică a
acomodaţiei ce apare la toţi indivizii, fie ei emetropi,
hipermetropi, miopi sau astigmaţi. Corecţia prezbiopiei
se poate face optic cu: lentile aeriene (mono, bi, tri sau
multifocale); lentile de contact bifocale sau multifocale.
Corecţia optică se poate face monocular sau binocular.
Este oare monovision o soluţie în corecţia prezbiopiei?
Cuvinte cheie: prezbiopia, lentile de contact, monovision
Abstract: Presbiopya is a physiological condition which
affects every person either emetrop, myop, hyperop or
astigmat. The optical correction of presbyopia may be
done using: glases (mono, bi, tri, multifocal lens); bifocal
or multifocal contact lens. The optic correction can be
done monocular or binocular. Can monovision be a
solution for correction of the presbiopia?
Keywords: presbyopia, contat lenses, monovision

scădere a diametrului ecuatorial şi a razei de curbură a
ambelor feţe cristaliniene cu creşterea grosimii centrale a
lentilei.

INTRODUCERE
Prezbiopia a fost definită de D. Michaels drept
“un eşec optic ireversibil, o gafă evolutivă inexplicabilă
ce apare sub forma unui şoc psihologic.“
Prezbiopia (Gr. "presbys" - πρέσβυς, însemnând
“om bătrân" sau “vârstnic” şi Lat. "opia", însemnând
“ochi") descrie situaţia în care ochiul suferă o scădere
progresivă a capacităţii de a focaliza asupra obiectelor din
apropiere odată cu vârsta. Prezbiopia este unul din cele
mai timpurii semne de îmbătrânire. Vârsta este factorul de
risc major pentru prezbiopie şi cataractă primitivă – cea
mai frecventă afecţiune a cristalinului.
Mecanismele de producere a prezbiopiei nu se
cunosc cu exactitate, totuşi cercetările în domeniu indică
o pierdere a elasticităţii cristalinului, deşi modificări ale
curburii lentilei datorate contracţiei şi relaxării continue
ale muşchiului ciliar (muşchiul ce comprimă şi întinde
cristalinul) au fost de asemenea incriminate.
Deşi există încă neclarităţi atât structurale cât şi
funcţionale în ceea ce priveşte muşchiul ciliar, este o
certitudine faptul că acesta reprezintă motorul procesului
acomodaţiei.
În prezent prezbiopia este explicată prin ipoteza
lui Helmholtz ce afirmă că pentru vederea la distanţă
muşchiul ciliar se relaxează şi zonula se tensionează.
Când ochiul acomodează muşchiul ciliar se contractă, iar
zonula se relaxează. Prin scăderea tensiunii zonulare în
prezenţa unei capsule cristaliniene elastice are loc o
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Prezbiopia poate fi corectată cu ochelari sau cu
lentile de contact. În unele cazuri, prescrierea de ochelari
cu lentile bifocale este de ajuns. Pe măsură ce capacitatea
de acomodaţie scade, reţeta de ochelari trebuie schimbată.
În cazul utilizării lentilelor de contact, unele persoane
preferă corecţia unui ochi pentru vederea la aproape şi a
celuilalt pentru vederea la distanţă. Această metodă se
numeşte “monovision” şi elimină necesitatea lentilelor
bifocale sau a ochelarilor pentru citit, dar poate afecta
percepţia profunzimii.
De asemenea există lentile de contact ce pot
corecta atât vederea la distanţă cât şi cea pentru aproape –
lentile de contact multifocale. Totodată noi proceduri
chirurgicale pot oferi soluţii pentru cei ce nu doresc să
poarte ochelari sau lentile de contact.
Corecţia prezbiopiei cu ajutorul ochelarilor
- Ochelari separaţi pentru citit: rame normale sau “half
eye”
- Lentile bifocale/trifocale: două sau trei zone de
corecţie (distanţă/aproape sau distanţă /intermediar/
aproape)
- Lentile progresive: schimbare treptată a dioptriei de
la distanţă la aproape
Corecţia prezbiopiei cu ajutorul lentilelor de
contact
- Vedere simultană: l.c. bifocale concentrice, l.c.
asferice (progresive)
- Vedere alternantă: l.c. cu design în translaţie
- Monovision
Corecţia chirurgicală a prezbiopiei
- Benzi de expansiune sclerală plasate sub scleră
- Sclerotomia ciliară anterioară – 8 incizii radiale pe
suprafaţa sclerei
- Terapia laser – similară sclerotomiei ciliare
anterioare
- Photophaco reducţia – utilizează laserul pentru a crea
cavităţi în cristalin cu scopul de a-i reduce
dimensiunile
- Înlocuirea cristalinului
Monovision reprezintă ştiinţa de adaptare a
lentilelor de contact la un pacient cu prezbiopie, şi anume:

un ochi este corectat cu o lentilă pentru vedere la distanţă
(dacă este necesar) iar celălalt ochi cu o lentilă pentru
vedere la aproape. Când privim la distanţă folosim vedera
ochiului dominant. Creierul este mai atent la informaţia
vizuală venită de la ochiul dominant.
Monovision funcţionează deoarece creierul este
“păcălit” să creadă că lentila de contact face parte din
structura naturală a ochiului. Monovision este o
combinaţie între vederea la distanţă şi cea la aproape şi
este ideal pentru persoane cu un stil de viaţă activ.
De obicei necesită o scurtă perioadă de
acomodare pe masură ce creierul “învaţă” să vadă cu
ochiul potrivit situaţiei (distanţă/aproape). Procesul de
acomodare la monovision durează aproximativ 1-2
săptămâni timp în care creierul începe să folosească ochii
în stil monovision, iar pacientul nu mai este conştient care
ochi focalizează la aproape şi care la distanţă.
Obţinerea monovision se realizează cel mai
frecvent cu ajutorul lentilelor de contact. În cazul
ochelarilor, diferenţa de grosime între lentile poate cauza
disconfort. Monovision poate fi obţinut de asemenea prin
mijloace chirurgicale: chirurgia refractivă cu laser
excimer – LASIK sau PRK. Nu în ultimul rând chirurgia
cataractei poate realiza monovision prin implantarea unei
lentile artificiale intraoculare pentru aproape la un ochi şi
pentru distanţă la celălalt.
10 -15% din persoanele care încearcă
monovision nu tolerează această corecţie datorită
defocalizării cu vedere înceţoşată, cefalee, sau pierderii
discrete a vederii stereoscopice. De obicei este mai bine
să se prescrie monovision ce oferă o vedere bună la
distanţă intermediară, de exemplu pentru citirea unor texte
mai mari cum este meniul unui restaurant. Pentru texte
sau obiecte mici, aceşti pacienţi ar putea avea nevoie
totuşi de ajutorul ochelarilor pentru citit.
Corecţia prezbiopiei cu lentile de contact poate fi
o provocare, dar aduce deopotrivă şi satisfacţii. Natura şi
semnificaţia prezbiopiei trebuie explicată foarte clar
pacientului înainte de a expune opţiunile de corecţie
(ochelari, L.C., etc.) împreună cu avantajele şi
dezavantajele fiecăreia.
Corecţia prezbiopiei este legată mai mult de
alegerea tipului de lentilă / metodei de corecţie ce oferă
vedere satisfăcătoare atât la distanţă cât şi la aproape,
fiind adesea un compromis. Monovision reprezintă cea
mai simplă metodă de corecţie atât pentru distanţă cât şi
pentru aproape cu lentile de contact. O abordare mai
complexă a monovision este reprezentată de utilizarea
unei lentile bifocale la un ochi şi o lentilă monofocală la
celălalt – monovision modificat. De obicei lentila
monofocală se foloseşte pentru corecţia vederii în funcţie
de nevoia pacientului, fie la distanţă, fie la aproape.
Corecţia prezbiopiei la pacienţii mai tineri este mai bine
tolerată cu lentile de contact multifocale la ambii ochi
(vedere simultană). Rata de succes depinde de: corecţia
anterioară, ocupaţie, motivaţie.
Prezbiopii peste 50 ani – în opinia noastră –
reprezintă cea mai bună soluţie pentru corecţia
monovision, corectând ochiul dominant pentru distanţă şi
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cel nondominant pentru aproape sau cu lentile bifocale.
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UTILIZAREA MEMBRANEI AMNIOTICE UMANE ÎN
PATOLOGIA SUPRAFEŢEI OCULARE

ADRIANA STĂNILA1, DIANA MIHU2, T. PRIPOREANU3, ANDREEA BOTEZAN4,
I. COSTACHE5, D. STĂNILĂ6
1,3,6Universitatea

“Lucian Blaga” Sibiu, 2,4Spitalul Clinic Judeţean Sibiu, 5Centrul de cerecetare a suprafeţei oculare

Rezumat: Lucrarea prezintă diferite modalităţi de
folosire a membranei amniotice umane în patologia
suprafeţei oculare. Lotul de studiu este format din 39
cazuri, cu diferite patologii, care au necesitat transplant
de membrană amniotică umană (MAU). Rezultatele
studiului indică faptul că MAU reduce semnificativ
simptomele oculare, este o soluţie ieftină şi repetitivă,
are un efect tectonic bun în perforaţiile corneene,
utilizată corect este o soluţie inovatoare pentru
tratamentul afecţiunilor suprafeţei oculare
Cuvinte cheie: membrană amnitotică umană, pterigion,
keratopatie
edemato-buloasă,
arsuri
corneoconjunctivale, keratopatie de expunere, ulcer cornean.
Abstract: This study presents various methods of possible
use of the human amniotic membrane in the pathology of
the eye surface. The study lot consists of 39 cases, with
different pathologies, that required human amniotic
membrane (HAM) transplant. The results indicate that
HAM significantly decreases the ocular symptoms, is an
inexpensive and reiterative solution and has a very good
tectonic effect in the cornean perforations, utilised
correctly is an inovative solution in the treatment of the
ocular surface diseases.
Keywords: amniotic membrane, pterygium, bullous
keratopathy, corneo-conjunctival burns, exposure
keratopathy, corneal ulcer
INTRODUCERE
Membrana amniotică umană (MAU) are o
grosime totală de 0.5 mm şi este compusă din trei straturi:
un strat de celule epiteliale cubice, membrană bazală
groasă de aproximativ 200 – 300 nm, stromă avasculară
compusă dintr-o reţea de colagen cu fibroblaste puţine.
Proprietăţile membranei amniotice sunt:
 stimulează reepitelizarea prin modularea factorului de
creştere epidermică, factorul de creştere al
keratocitelor, factorul de crestere al fibroblaştilor şi a
factorilor de transformare a creşterii ( TGF ) α şi β;
 efect antiinflamator exercitat prin modularea unor
citokine proiinflamtorii (TGFα, TGF β, IL 1α şi 1β,
factor de creştere al keratocitelor etc.);
 efect antiinfecţios;
 efect
imunomodulator
(expresia
antigenică
incompletă a antigenelor HLA-A, B, DR.), deci

folosirea imunosupresoarelor în transplantul de MAU
nu este necesară;
 împiedica neovascularizaţia corneeană prin inhibarea
creşterii endoteliului cornean;
 împiedica formarea de cicatrici prin supresia
diferenţierii mioblaştilor în fibroblaşti corneeni şi
limbici si inhibarea producerii de matrix extracelular;
 Stimulează procesul de refacere a inervaţiei;
Indicaţiile membranei amniotice în patologia
suprafeţei oculare sunt:
 Defecte epiteliale corneene persistente
 Defecte conjunctivale epibulbare/ tarsale
 Corecţia chirurgicală a simblefaronului
 Arsuri
 In combinatie cu transplantul de celule limbice în
pterigionul recidivat
 Expansiunea ex-vivo a celulelor stem de tip limbic
Tehnici de utilizare a membranei amniotice:
1. PATCH (OVERLAY): membrana amniotică este
suturată episcleral, circular desupra unui
defect epitelial sau stromal, marginile
defectului rămânând sub membrana
amniotică.
2. GRAFT (INLAY – unul sau mai multe straturi):
membrana amniotică este suturată la nivelul
ulceraţiei iar epiteliul cornean se regenerază
deasupra membranei amniotice. Membrana
amniotică funcţioneaza ca membrană bazală,
este integrată în cornee si rămâne acolo
câteva luni. Este important ca epiteliul să fie
indepărtat circular în jurul ulceraţiei iar
membrana amniotică să fie suturată în zona
de stromă opacă. În cazul unei ulceraţii mai
profunde, membrana amniotică se poate
aplica în mai multe straturi şi se suturează
doar cel de deasupra.
3. SANDWICH: se combină tehnicile PATCH si GRAFT.
Tehnica are rată de succes crescută şi
incidenţă scazută de recidivă.
SCOP
Dorim sa arătam diferite modalităţi de folosire a
membranei amniotice umane în patologia suprafeţei
oculare.
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MATERIAL SI METODA
In perioada 2003 – 2009 am utilizat transplantul
de MAU la 39 de cazuri cu diferite patologii:
 keratopatie edemato-buloasă(KEB), 12 cazuri;
 pterigion agresiv sau recidivă, 10 cazuri;
 arsuri corneo conjunctivale, 6 cazuri;
 keratopatie de expunere, 4 cazuri;
 keratopatie neurotrofică, 2 cazuri;
 ulcer cornean perforat, 3 cazuri;
 keratita herpetică, 2 cazuri.
Intervenţia se desfăşoară în anestezie topică şi/
sau retrobulbară. Membrana amniotică se poziţionează cu
partea epitelială deasupra şi se sutureză cu fire separate
dacă sutura este corneană sau în surjet dacă sutura se face
la limb. Postoperator se aplică o lentilă de contact
terapeutică pentru a fixa membrana şi a întârzia resorbţia
ei. Firele de sutură, dacă nu cad sau se lărgesc, se
îndepărtează la cel puţin o lună postoperator pentru a
împiedica o eventuală angiogeneză.

În pterigioanele mari si recurenţele agresive am
considerat necesar transplantul de MAU alături de o LCT
după excizia chirurgicală.
Figura nr. 4. Pterigion preoperator

Figura nr. 5. a 7-a zi postoperator (MAU + LCT)

REZULTATE
Cazurile de KEB post chirurgia cataractei prin
facoemulsificare se prezintă cu simptome ca fotofobie,
durere oculară, hiperlăcrimare, senzaţie de corp străin.
Post transplant de MAU aceste simptome se imbunătăţesc
progresiv.
Figura nr. 1. Prima zi postopoperator

Figura nr. 6. 6 săptămâni postoperator

Figura nr. 2. 1 lună postoperator
Am folosit transplantul de membrana amniotică
în arsuri corneo-conunctivale vechi cu formare de
simblefaron, cu rezultate bune.
Figura nr. 7. Arsură chimică corneo-conjunctivală
veche

Figura nr. 3. 6 luni postoperator
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Figura nr. 8 Transplant de MAU

Figura nr. 12. 1 luna postperator


Figura nr. 9. 14 zile postoperator






În ulcerele corneene perforate am folosit fie
tehnica GRAFT, fie tehnica SANDWICH.
Figura nr. 10. Paralizie nerv facial, keratopatie
expunere, ulcer cornean, perforaţie corneană

1.

2.

3.

4.
Figura nr. 11. Transplant MAU pluristratificată +
LCT

5.

6.

7.

CONCLUZII
În KEB transplantul de MAU reduce semnificativ
simptomele (durere oculară, senzaţie de corp străin,
lăcrimare in exces, fotofobie).
Deşi transplantul de MAU nu poate fi considerat ca
fiind soluţia finală pentru pacienţii cu KEB, are
beneficii mari fiind o soluţie ieftină si repetitivă,
înainte de a ajunge la keratoplastie.
Folosirea transplantului de MAU în pterigioanele
mari sau recurente agresive asociat cu LCT este o
opţiune promiţătoare în managementul acestei
afecţiuni corneene.
Transplantul de MAU asociat cu LCT asigură efect
tectonic bun în perforaţiile corneene.
MAU proaspătă corect utilizată si fixată este o
soluţie inovatoare pentru tratamentul afecţiunilor
suprafeţei oculare.
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OSMOPROTECŢIA – O NOUĂ ABORDARE ÎN
TRATAMENTUL OCHIULUI USCAT

GABRIELA OPREA
Bucuresti

Rezumat: Patologia ochiului uscat este caracterizată
printr-un film lacrimal compromis, întrerupt şi cu celulele
epiteliale deshidratate şi în dezechilibru. Majoritatea
produselor de tip lacrimi artificiale oferă doar un singur
mod de protecţie împotriva uscării ochiului şi acesta este
simpla suplimentare a filmului lacrimal compromis.
Osmoprotecţia este o nouă abordare în tratamentul
ochiului uscat, o abordare ce asigură protecţia celulelor
epiteliale corneene împotriva efectelor hipertonicităţii.
Cuvinte cheie: osmoprotectie, film lacrimal, lacrimi
artificiale
Abstract: The pathology of the dry eye syndrome is
characterized by a compromised lacrimal film, broken,
and with dehydrated epithelial cells and insufficient..
Most of the products of the type artificial tears offer just
one way of protection against the drying of the eye and
that is the supplementation of the compromised lacrimal
film. The osmoprotection is a new approach in the
treatment of the dry eye syndrome that ensures the
protection of the epithelial cornean cells against
hypertonicity effects.
Keywords: osmoprotection, lacrimal film, artificial tears

epiteliale deshidratate şi în dezechilibru.
În ochiul uscat, schimbările survenite la nivelul
ochiului sau în mediu pot afecta în mod negativ atât
cantitatea cât şi calitatea filmului lacrimal. Consecinţa
acestor schimbări este un film lacrimal dezechilibrat care
nu mai poate să-şi îndeplinească în mod corespunzător
funcţiile de nutriţie şi protecţie ale suprafeţei oculare. De
asemenea, aceste schimbări pot conduce în mod cronic la
afectarea permanentă a celulelor epiteliului cornean şi a
fibrelor nervoase corneene care conditionează secreţia
lacrimală.
În sumar, filmul lacrimal în ochiul uscat este mai
subţire şi mai instabil în comparaţie cu filmul lacrimal
normal, iar electroliţii, proteinele şi mucina sunt afectate.
Simptomatologia variază de la un pacient la
altul, dar în mod general include: senzaţia de nisip în ochi,
prurit, arsuri, sensibilitate la lumină puternică şi la lumina
solară, senzaţia de corp străin, iritaţie, durere, vedere
înceţoşată şi intoleranţă la lentilele de contact la cei
purtători. În cazuri extreme, ochiul uscat este o boală ce
poate conduce la pierderea vederii.
Cele mai multe lacrimi artificiale convenţionale
conţin ingredienţi similari: agenţi de lubrifiere, apă,
electroliţi, sisteme tampon şi conservanţi. Chiar şi aşa,
INTRODUCERE
O suprafaţă oculară sănătoasă implică un film aceste lacrimi convenţionale diferă prin: tipul de agent
lacrimal necompromis, celulele epiteliale sunt hidratate şi lubrifiant
(carboximetilceluloza,
polivinilalcool,
în echilibru osmotic, iar filmul lacrimal asigură un maxim polietilenglicol, etc), proprietăţile chimice (sisteme
de confort.
tampon
unice,
agenţi
osmotici),
tipul
Deoarece nu există circulaţie sangvină la nivelul conservantului,vâscozitate.
suprafeţei corneene, lacrimile naturale sunt esenţiale
Toate lacrimile artificiale disponibile astăzi
pentru menţinerea unei sănătaţi optime a ochiului. Pe asigură lubrifierea oculară iar pentru a face acest lucru
langă asigurarea unui mediu biochimic potrivit acestei diferitele formule au abordări diferite şi anume:
suprafeţe, filmul lacrimal deserveşte şi alte funcţii  Contracarează hipertonicitatea: soluţiile hipotonice
importante în menţinerea ochiului sănătos, printre
pot fi folosite pentru a genera ameliorare temporară a
care:confortul suprafeţei oculare, protecţia la infecţii,
simptomatologiei prin cresterea conţinutului de apă.
nutriţia, refacerea după agresiune, creşterea celulelor,  Conţin uleiuri: îmbunătăţesc stratul lipidic al filmului
puterea refractivă şi claritatea vederii.
lacrimal pentru a preveni evaporarea
Pentru a performa aceste funcţii critice, lacrimile  Cresc timpul de retenţie: acţionează prin creşterea
naturale sănătoase conţin o mixtură completă şi
văscozităţii sau utilizează agenţi cu proprietăţi
echilibrată de electroliţi, proteine şi mucine. Aceste
bioadezive pentru a creşte retenţia lacrimilor naturale
elemente cheie sunt regăsite în cele 2 componente ce
la nivelul suprafeţei oculare
construiesc filmul lacrimal : stratul lipidic şi gelul
Solviţi compatibili:componente organice, non
apos/mucinic.
ionice cu structură moleculară mică ce pot genera un
Patologia ochiului uscat este caracterizată printr- mediu osmotic solid fără a afecta proteinele intracelulare.
un film lacrimal compromis, întrerupt şi cu celulele
Când filmul lacrimal este sănătos, îşi menţine
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osmolaritatea constantă la un nivel de 295 -305 mOsm/L.
În ochiul uscat cantitatea de apă din filmul lacrimal este
redusă, fie din cauza unei evaporări crescute, fie din cauza
unei producţii insuficiente. Această lipsă de apă duce la
creşterea osmolarităţii şi afectează echilibrul izotonic ce
există în condiţii normale între filmul lacrimal şi celulele
epiteliale corneene.
Când celulele epiteliale sunt deshidratate şi în
dezechilibru, filmul lacrimal devine hiperton. Soluţia
apoasă din filmul lacrimal este hipertonă în comparaţie cu
soluţia apoasă din interiorul celulelor epiteliale. În
vederea restabilirii echilibrului izotonic, apa migrează
prin osmoză spre exteriorul celulelor epiteliale. Când
acest fenomen se întamplă, osmolaritatea celulelor
epiteliale creşte peste nivelul acceptabil şi poate întrerupe
funcţionalitatea normală celulară.
Majoritatea produselor de tip lacrimi artificiale
oferă doar un singur mod de protecţie împotriva uscării
ochiului şi acesta este simpla suplimentare a filmului
lacrimal compromis. Mecanismul primar de acţiune al
acestora este neutralizarea statusului hipertonic al filmului
lacrimal prin spălarea suprafeţei oculare cu lubrifiant.
Această acţiune produce o ameliorare doar temporară, de
scurtă durată a simptomatologiei.
Un film lacrimal hipertonic determină
deshidratarea celulelor epiteliale cu pirdere de apă şi
reducerea volumului celular. În tentativa de a-şi reface
volumul, celulele iau sare din mediul filmului lacrimal
hiperton. Această tentativă se finalizează printr-un
dezechilibru electrolitic generat de concentrarea sării în
celulă, sare care afectează funcţionalitatea intracelulară
determinând suferinţa metabolică şi în final moarte
celulară. Dacă, în locul sării, dezechilibrul electrolitic este
adresat prin acumularea de solviţi compatibili, rezultatul
este OSMOPROTECŢIA.
Osmoprotectorii L-carnitină si eritritol, luaţi
separat sau în combinaţie, au fost identificaţi ca protectori
împotriva activării stressului celular la nivelul celulelor
epiteliale corneene aflate în mediu hiperosmolar
Osmoprotecţia este o nouă abordare în
tratamentul ochiului uscat, o abordare ce asigură protecţia
celulelor epiteliale corneene împotriva efectelor
hipertonicităţii.
O lacrimă de avangardă este aceea care
favorizează un film lacrimal echilibrat şi celule epiteliale
corneene sănătoase.
Un mecanism dual de acţiune generează:
hidratarea şi lubrifierea suprafeţei epiteliale, o acţiune
protectivă împotriva efectelor devastatoare ale ochiului
uscat dincolo de suprafaţa corneană.

1.
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O NOUĂ ABORDARE A SINDROMULUI DE OCHI
USCAT; STABILIZAREA FILMULUI LACRIMAL

ADRIANA STANILĂ
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Centrul de cercetare a suprafeţei oculare

Rezumat: Ochiul uscat este o afecţiune multi – factorială
a lacrimilor şi suprafeţei oculare ce determină simptome
de disconfort ocular, afectarea vederii şi instabilitatea
filmului lacrimal, cu potenţial distructiv asupra suprafeţei
oculare. Experienţa clinică a dus la concluzia că există o
bună corelare între severitatea sindromului de ochi uscat
şi prezenţa sau intensitatea pliurilor conjunctivale
paralele cu pleoapa. Asigurarea lubrifierii suprafeţei
corneene reprezintă un deziderat al tratamentului
ochiului uscat şi ca urmare, este un factor important de
care trebuie să ţinem cont în alegerea tratamentului.
Cuvinte cheie: ochi uscat, film lacrimal, lacrimi
artificiale
Abstract: The dry eye syndrome is a multifactorial
condition of the tears and the ocular surface that causes
symptoms of ocular distress, afecting the sight, the lack of
balance of the lacrimal film with a distructive potential on
the eye surface. The clinical experience lead us to the
conclusion that there is a good correlation between the
severity of the dry eye syndrome and the presence and
intensity of the parallel conjunctival fold with the eyelid.
Assuring the lubrication of the cornean surface represents
the desideratum in the treatment of the dry eye and is an
important factor that we should take into account when
we choose the treatment.
Keywords: dry eye syndrome, lacrimal film, artificial
tears

hiposecreţia. Instabilitatea filmului lacrimal este
determinată fie de o inflamaţie cronică sau recurentă
(alergie, blefarită, rosacea, mediu, conservanţi, lentile de
contact şi soluţiile acestora, chalazion, iregularităţile
marginii pleoapei), fie de o agresiune acută (conjunctivită
virală sau bacteriană, conservanţi, chrurgia refractivă, a
cataractei sau procedurile Lasik). Hiposecreţia este
determinată de sindromul Sjögren sau alte afecţiuni
autoimune, menopauză, afecţiuni neurotrofice, sau diferite
tratamente sistemice (antidepresive, beta-blocante,
antihistaminice).
Este de presupus că tabloul clinic al sindromului
de ochi uscat va fi mult mai frecvent întâlnit în viitor.
Diagnosticul sindromului de ochi uscat se bazează pe
simptome subiective, semne clinice obiective şi teste de
diagnostic. În acest moment sunt utilizate mai multe tipuri
de asemenea teste, însă corelaţia dintre acestea este destul
de slabă (1,2,3,4,5).
Experienţa clinică a dus la concluzia că există o
bună corelare între severitatea sindromului de ochi uscat
şi prezenţa sau intensitatea pliurilor conjunctivale paralele
cu pleoapa (lid parallel conjunctival folds – LIPCOF).
Această corelare a fost examinată de către Höh, Schirra,
Kienecker şi Ruprecht şi clasificată gradual.
Metoda pliurilor conjunctivale paralele cu
pleoapa (LIPCOF) reprezintă un test diagnostic simplu şi
non-invaziv al sindromului de ochi uscat (6,7,8,9). În
timpul examenului la lampa cu fantă, poate fi observată
cu uşurinţă prezenţa şi intensitatea acestor pliuri, aflate la
INTRODUCERE
Ochiul uscat este o afecţiune multi – factorială a marginea palpebrală exterioară, aşa cum au fost descrise
lacrimilor şi suprafeţei oculare ce determină simptome de de către Höh, Schirra, Kienecker şi Ruprecht (10,11).
disconfort ocular, afectarea vederii şi instabilitatea Conform rezultatelor obţinute de către aceştia, LIPCOF
filmului lacrimal, cu potenţial distructiv asupra suprafeţei reprezintă un semn sigur al sindromului de ochi uscat: în
oculare. Este însoţită de creşterea osmolarităţii filmului cazul a 267 de pacienţi, ei au găsit o valoare predictivă
lacrimal şi inflamaţia suprafeţei oculare (16).
negativă de 75,95% şi o valoare predictivă pozitivă de
Incidenţa sindromului de ochi uscat este în 93,09% (11). Pentru comparaţie, un test mult mai frecvent
creştere. Factorii de risc cunoscuţi, cum ar fi lucrul utilizat – TFBUT (timpul de rupere al filmului lacrimal),
prelungit în faţa computerului, administrarea anumitor are o valoare predictivă pozitivă de 72,2% (16). Totuşi,
medicamente, sistemele de aer condiţionat sau încălzirea câţiva autori au găsit diferenţe minore între pacienţi cu
centrală, indică faptul că aceasta este o afecţiune tipică sindrom de ochi uscat moderat şi subiecţi sănătoşi
civilizaţiei. De asemenea, prevalenţa sindromului de ochi (12,13).
uscat creşte odată cu înaintarea în vârstă; rapoartele arată
Höh şi colaboratorii susţin că semnele LIPCOF
că aceasta variază între 5 – 30% în rândul adulţilor (2,3).
pot regresa printr-un tratament intens al sindromului de
Clasificarea etiologică a sindromului de ochi ochi uscat (14). Dausch şi colaboratorii au găsit că terapia
uscat este corelată cu instabilitatea filmului lacrimal şi sindromului de ochi uscat îmbunătăţeşte semnificativ
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parametrii LIPCOF şi că acest semn poate fi util în
evaluarea diverselor terapii ale sindromului de ochi uscat.
Metoda de măsurare şi gradare LIPCOF
Pliurile conjunctivale care reprezintă semnul
LIPCOF pot fi găsite nazal, central sau temporal, în
apropierea pleoapei superioare sau inferioare. Acestea
delimitează porţiunea posterioară a marginii palpebrale,
mergând paralel cu aceasta. Cel mai frecvent, aceste pliuri
apar infero-temporal. De aceea, în special la examinarea
acestui cadran, trebuie să urmărim apariţia acestora.
Examinarea se realizează cu ochiul relaxat, fără a efectua
nicio manevră.
Pacientul, cu privirea înainte, clipeşte de câteva
ori. După acesta, se poate evalua prezenţa şi stadiul
LIPCOF, aşa cum au descris Höh şi colaboratorii, la
marginea pleoapei inferioare, în cadranul temporal
inferior, fără ca examinatorul să atingă pleoapele
pacientului. Examinatorul va căuta un pliu conjunctival
orizontal, situat între treimea medie şi cea temporală a
pleoapei inferioare (10,11,14,15). Gradul LIPCOF este
corelat prin compararea mărimii şi numărului pliurilor
conjunctivale cu mărimea meniscului lacrimal. Valoarea
minimă a meniscului lacrimal normal este de 0,2 mm.
Pliurile LIPCOF dispar atunci când pleoapa este trasă de
către examinator şi reapar după ce pacientul clipeşte de
câteva ori; acestea vor apare întotdeauna în acelaşi grad.
Gradul 0: nu există niciun pliu conjunctival,
ochiul pacientului este în repaus; aceasta nu exclude
posibilitatea apariţiei unui pliu conjunctival care să fie
împins superior, atunci când pacientul clipeşte. Sindromul
de ochi uscat este absent.
Gradul 1: prezenţa permanentă a unui pliu unic,
care nu depăşeşte marginea meniscului lacrimal normal.
Sindromul de ochi uscat este de intensitate uşoară.
Gradul 2: datorită volumului crescut al pliului,
acesta se împarte în două sau mai multe pliuri paralele,
dar care sunt mai mici decât marginea meniscului lacrimal
normal. Sindromul de ochi uscat este de intensitate medie.
Gradul 3: mai multe pliuri conjunctivale paralele
depăşesc marginea meniscului lacrimal normal.
Sindromul de ochi uscat este de intensitate severă.

filmului lacrimal (TFBUT), lubrefierea suprafeţei
corneene şi timpul de retenţie al picăturilor oftalmice
lubrifiante pe suprafaţa corneană.
Figura nr. 1. LIPCOF Grad 0 Fără pliu prezent
permanent

Figura nr. 2. LIPCOF Grad 1 Pliu mic unic, mai mic
decât limita meniscului lacrimal normal

Figura nr. 3. LIPCOF Grad 2 Două sau mai multe
pliuri, până la limita meniscului lacrimal normal

Figura nr. 4. LIPCOF Grad 3 Pliuri multiple, ce
depăşesc limita meniscului lacrimal

Tabelul nr. 1 sumarizează gradarea şi interpretarea
semnelor LIPCOF
Gradul /
Intensitatea
LIPCOF
Gradul 0
Gradul 1

Gradul 2

Gradul 3

Descrierea pliului
conjunctival
Fără pliu prezent
permanent
Pliu mic unic, mai mic
decât meniscul lacrimal
normal
Două sau mai multe pliuri,
până la limita meniscului
lacrimal normal
Pliuri multiple ce depăşesc
limita meniscului lacrimal
normal

Interpretarea /
Intensitatea SOU
SOU absent
SOU de intensitate
uşoară
SOU de intensitate
medie
SOU de intensitate
severă

A devenit tot mai clar că punctul esenţial în
managementul sindromului de ochi uscat este reprezentat
de către stabilizarea filmului lacrimal. Aceasta reprezintă
o acţiune majoră pentru a creşte timpul de rupere al

Pleoapa superioară exercită o forţă de 50 – 70 g
(18) pe suprafaţa corneană şi în mod normal, această forţă
este atenuată de către lubricitatea filmului lacrimal.
Presiunea medie în timpul clipirii este de 10.3 mmHg
(19). În mod normal, prin presiuneaexercitată, pleoapa
mătură suprafaţa oculară, curăţind-o, prin îndepărtarea
celulelor epiteliale corneene moarte, descuamate. În cazul
pacienţilor cu sindrom de ochi uscat, această presiune
exercită o forţă destructivă, datorită creşterii
coeficientului de fricţiune. Acest lucru duce la o expunere
a suprafeţei oculare. Lubrefierea dintre pleoapă şi
suprafaţa oculară reprezintă o cauză a disconfortului şi a
afectării suprafeţei oculare care este deseori trecută uşor
cu vederea de către examinatori; atunci când lubifierea

AMT, vol II, nr. 1, 2010, pag. 40

CONGRESUL ANUAL AL SOCIETĂŢII ROMÂNE DE LENTILE DE CONTACT
scade, forţele de frecare cresc, în acest moment
dezvoltându-se şi pliurile conjunctivale LIPCOF. Această
problemă necesită un tratament cu o lacrimă artificială
având un coeficient de frecare redus.
Sunt mai mulţi factori care determină compoziţia
şi capacitatea de lubrifiere a filmului lacrimal uman şi a
celor trei straturi ale sale (apos, mucinic şi lipidic). Filmul
lacrimal trebuie să menţină o lubrifiere crescută a suprafeţei
oculare, astfel încât marginea pleoapei să alunece uşor pe
aceasta. Dacă se permite apariţia fricţiunii, atunci mişcarea
constantă a pleoapei pe suprafaţa oculară va determina
disconfort.
Dar mai exact, cum protejează suprafaţa oculară,
un coeficient de frecare mai redus? Un studiu de laborator a
evaluat lubricitatea intrinsecă a SYSTANE® prin
compararea coeficientului său de frecare (sau rezistenţa la
mişcare) cu coeficientul de frecare al altor picături
oftalmice lubrifiante (17). Culturi tisulare, reprezentând
pleoapa, au fost ataşate pe suporturi semisferice,
evaluându-se frecarea prin măsurarea vitezei şi a forţei la
care s-a dezvoltat rezistenţa. Rezultatele au arătat că
SYSTANE® are o capacitate de lubrefiere de 6 ori mai
mare decât carboximetilceluloza (CMC); de aproape 4 ori
mai mare decât polzsorbat 80 + glicerină; şi de peste 2,5 ori
mai mare decât hidroxipropilmetilceluloza (HPMC) 0,03%.
Tradusă în context clinic, acest fapt dovedeşte că doar
SYSTANE® reface lubricitatea, exprimată printr-un
coefficient de frecare mai scăzut între pleoapa superioară şi
cornee. Acesta este una dintre caracteristicile importante
ale SYSTANE® care explică eficacitatea clinică a acestuia
de a reduce simptomatologia ochiului uscat.
Atunci când se află în flacon, SYSTANE® arată ca
orice colir lichid. Aplicat pe suprafaţa corneană a unui
pacient cu ochi uscat, SYSTANE® formează un scut
protector şi se transformă în gel (efectul unic de gelificare
în ochi), având o acţiune similară cu a glicocalixului
natural. SYSTANE® scade evaporarea, creşte stabilitatea
filmului lacrimal, lubrifiază şi ajută la iniţierea proceselor
de reparaţie tisulară. Intensitatea sindromului de ochi uscat
este direct corelată cu creşterea pH-ului suprafeţei oculare,
iar vâscozitatea SYSTANE® este direct corelată cu pH-ul
ochiului. Ca urmare, cu cât este mai mare gradul de
uscăciune oculară, cu atât SYSTANE® se va gelifica mai
mult.
În concluzie, asigurarea lubrifierii suprafeţei
corneene reprezintă un deziderat al tratamentului ochiului
uscat şi ca urmare, este un factor important de care trebuie
să ţinem cont în alegerea tratamentului. Dintre toate
lacrimile artificiale disponibile, SYSTANE® asigură cea
mai bună lubrifiere a suprafeţei oculare.
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