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Rezumat: Lentilele de contact terapeutice reprezintă o terapie adjuvantă eficientă şi uneori de elecţie 

pentru tratamentul afecţiunilor corneene primitive sau secundare. Purtarea lentilelor de contact 

terapeutice determină ameliorarea durerii, discomfortului ocular şi epitelizare corneană mai rapidă. 

Fiind net superioare pansamentului ocular ocluziv, acestea redau vederea binoculară, prevenind 

ambliopia la copii şi permiţând desfăşurarea activităţii socio-profesionale a pacienţiilor. Scopul lucrării 

este de a scoate în evidenţă indicaţiile lentilelor de contact terapeutice, precum şi avantajele acestora 

faţă de pansamentul ocular. Variantă terapeutică net superioară pansamentului ocluziv, lentila de 

contact terapeutică restrânge indicaţiile blefarorafiei şi acoperii conjunctivale. 
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Abstract: Therapeutic contact lens become an efficiently adjuvant therapy and in many cases is the first 

choice of treatment in corneal diseases. The use of therapeutical contact lens improved the pain, eye 

discomfort and corneal epithelium healing. The therapeutical contact lens are better than the occlusive 

eye patch, they restore binocular vision, prevent ambliopia in children and alllows restoration of the 

social-professional life. The aim of the paper is to emphasize the indications of therapeutical contact 

lens and the advantages of using them compared with the eye patch. A therapeutical alternative clearly 

superior to the occlusive eye patch, the therapeutical contact lens limits the indications of tarsorrhaphy 

and conjunctival flap. 
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INTRODUCERE 

Lentilele de contact terapeutice sunt lentile de contact 

moi cu un procent crescut de apă, ce reprezintă o alternativă 

uneori ideală pentru tratamentul pacienţilor cu afecţiuni 

corneene primitive sau secundare.(1,2,3) Lentilele de contact 

terapeutice pot fi din: 

- hidrogel:  

-cu conţinut scăzut de apă ( 38-45%) 

-cu conţinut moderat de apă (45-55% 

-cu conţinut crescut de apă (67-80%) 

- gliceril-metacrilat 

- silicon elastomer 

- silicon hidrogel 

Scopul utilizarii lentilelor de contact terapeutice constă în: 

1. Ameliorarea durerii : în keratopatia edemato-buloasă, 

eroziuni corneene recurente, keratopatia herpetică, arsuri 

corneo-conjunctivale. 

2. Epitelizare corneană mai rapidă: în eroziuni corneene 

recurente, keratopatii de expunere, arsuri corneene, 

ulceraţii corneene cronice, keratopatia neurotrofică 

3. Efect tectonic : în descemetocel după ulceraţie corneană, 

în laceraţiile corneene şi corneosclerale fără interesare de 

membrană endooculară. 

4. Permite vederea binoculară – în toate cazurile 

(1,2,3,7,10) 

 Indicatiile lentilelor de contact terapeutice  sunt 

medicale şi chirurgicale. 

A. Afectiuni medicale 

1. Afecţiuni palpebrale 

 lipsă de substanţă palpebrală posttraumatică 

 trichiazis 

 ectropion 

În aceste cazuri se prefera lentilele de contact 

terapeutice din silicon. 

1. Afecţiuni conjunctivale 

 pemfigus – necesită corecţia chirurgicală a 

conjunctivei pentru favorizarea centrării lentilei 

 sindrom Stevens-Johnson 

2. Afecţiuni corneene 

 afecţiuni corneene epiteliale: neregularităţi 

epiteliale, keratita punctată superficială, keratita 

sicca, keratita filamentoasă, abraziile traumatice, 

eroziunile recidivante, arsuri corneo-

conjunctivale, etc 

 afecţiuni corneene stromale: ulceraţii corneene 

profunde neinfectate 

 afecţiuni corneene endoteliale: keratopatia 

buloasă afachică şi pseudofachică, distrofia 

corneană Fuchs 

B. Afecţiuni chirurgicale 

 plăgi corneene mici perforante ce nu necesită sutură până la 

cicatrizare 

 plăgi corneene mari, fără inclavare de membrane, pâna la 

realizarea suturii 

 keratopatia edematoasă şi edematobuloasă afachică şi 

pseudofachică 

 bule de filtraţie mari după trabeculectomie cu atalamie – în 

aceste cazuri, diametrul lentilei de contact va fi de 15-15,5 

mm pentru a depăşi zona de filtrare 

 transplantul de cornee dupa arsuri alcaline; lentila de 
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contact terapeutică protejează epiteliul grefonului 

(5,3,8,10) 

 după keratectomie fotorefractivă; folosirea lentilelor de 

contact terapeutice după keratectomie fotorefractivă are ca 

obiective: efect terapeutic antalgic prin reducerea durerii 

imediat postoperator (2), restaurează binocularitatea(3). 

 

SCOPUL LUCRĂRII 

Scopul lucrarii este de a evidentia rolul lentilelor de 

contact terapeutice în diverse afecţiuni de suprafaţă aculară, 

indicaţiile acestora şi complicaţiile care pot să apară, precum şi 

avantajul lentilelor de contact teraputice faţă de pansamentul 

ocular care este inestetic, incomod şi care  perturbă vederea 

binoculară putând genera ambliopie la copii. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ DE LUCRU 

Studiul a cuprins un număr de 55 de pacienţi, cărora li 

s-au aplicat lentile de contact terapeutice pentru diverse 

afecţiuni oculare. 

Cazurile studiate au fost internate în Secţia de 

Oftalmologie a Spitalului Clinic Judeţean Sibiu, pentru studiu 

urmărindu-se foile de observaţie ale pacienţilor precum şi 

controalele oftalmologice după externare. 
 

REZULTATE 

La cazurile studiate (tabel I) s-au luat în discuţie tipul 

de afecţiune corneană, tratamentul asociat, perioada de timp cât 

au fost purtate lentilele de contact terapeutice şi eventualele 

complicaţii.  

Lentilele de contact terapeutice au fost foarte bine 

tolerate, au determinat ameliorarea durerii şi epitelizare 

corneană mai rapidă. 

Utilizarea lentilelor de contact terapeutice necesită 

evaluarea riscurilor, a beneficiilor şi alternativele terapeutice 

pentru fiecare pacient.(5) 

Principalul risc al folosirii lentilelor de contact 

terapeutice este reprezentat de episoadele hipoxice acute 

nocturne însoţite de edem cornean şi/sau reacţie iriana cu 

susceptibilitate ridicată a keratitelor microbine. Din aceste 

motive, pacientul caruia i s-a aplicat o lentilă de contact 

terapeutică necesită examinări frecvente, administrare topică de 

antibiotic şi instruire corectă (5,7,10) 

 

Tabelul nr. 1. Tipul afecţiunilor corneene în care s-au aplicat 

lentile de contact terapeutice 

 
La cazurile studiate, lentila de contact terapeutică  a 

favorizat epitelizarea corneană la cazurile de keratită herpetică 

(12 cazuri). În asociaţie s-au administrat antivirale, antibiotice, 

cicloplegice, trofice corneene, cunoscut fiind faptul că lentilele 

de contact terapeutice cresc eficienţa aminigliozidelor aplicate 

topic şi amplifică efectul antiviralelor(2,3,4). 

Din cele două cazuri de keratită neurotrofică, la un caz 

s-a observat ameliorarea simptomatologiei în timpul purtării 

lentilelor de contact terapeutice, iar la celălalt caz evoluţia a fost 

nefavorabilă spre perforaţie. 

 

Figura nr. 1. LCT in kereatita herpetică 

 
Din cele două cazuri de keratită neurotrofică, la un caz 

s-a observat ameliorarea simptomatologiei în timpul purtării 

lentilelor de contact terapeutice, iar la celălalt caz evoluţia a fost 

nefavorabilă spre perforaţie. 

În cazurile de keratopatie edematobuloasă 

pseudofachică şi afachică s-au asociat soluţii hipertone, trofice 

oculare şi beta blocante, lentila de contact terapeutică suprimând 

durerea până la realizarea keratoplastiei. Într-un caz de 

keratopatie edematoasă pseudofachică, tabloul clinic a remis  în 

decurs de 1 lună. 

Literatura de specialitate  menţionează că aproximativ 

jumătate din cazurile de eroziune corneană recidivantă apar în 

cadrul distrofiei corneene epiteliale şi recomandă terapie 

continuă 8 săptămâni sau mai mult cu riscul reapariţiei leziunii 

după scoaterea lentilei(2,4). Asocierea tratamentului topic cu 

AINS, antibiotice şi trofice ar determina ameliorarea mai rapidă 

a durerii şi reluarea precoce a activităţii(1,2,4,10). 

În scop tectonic, lentilele de contact terapeutice au fost 

utilizate în: 

 2 cazuri cu descemetocel, care nu au mai fost urmate 

de perforaţia corneană; 

 6 cazuri cu plăgi corneene perforante fără hernie de 

membrane  

 1 caz cu plagă corneo-sclerală perforantă mică, fără 

herniere de membrane 

 1 caz cu plagă corneană la limb, cu rol de temporizare 

până la rezolvarea chirurgicală. 

 

Figure no. 2. Plagă corneo-sclerală supero-temporală şi 

aplicare LCT fără sutură 

 
Lentilele de contact terapeutice pot fi utilizate cu 

succes şi în chirurgia refractivă, keratoplastie, cross-linking, 

după transplantul de membrană amniotică, după vitrectomie 

(8,9,10). 

Nu trebuie omis faptul că aplicăm lentilă de contact 

terapeutică pe un ochi deja afectat, motiv pentru care trebuie să 

fim extrem de atenţi la eventualele complicaţii care pot să apară:  

 edem cornean 

  vascularizaţie corneană 
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 infiltrate corneene 

 depozite 

 conjunctivita papilară gigantă 

 infecţii (suprapurtare, diabet, terapia cu 

corticosteroizi) (1,4,8,10). 

Complicaţiile care pot sa apară sunt in relaţie directă 

cu pacientul, respectiv: severitatea afecţiunii, sindromul de ochi 

uscat, complianţa, igiena, motivatia, afectiuni asociate, dar ţin şi 

de portul lentilelor de contact: hipoxia, depozite, trauma 

mecanică, suprapurtare). 

 

CONCLUZII 

1. Lentilele de contact terapeutice reprezintă o terapie 

adjuvantă eficientă şi uneori de elecţie în afecţiunile 

suprafeţei oculare. 

2. Lentilele de contact terapeutice din silicon hidrogel, 

disponibile şi aprobate pentru uz terapeutic din anul 1999 , 

reprezintă prima alegere datorită unei transmisibilităţi de 

oxigen optime, deshidratarii minime şi a comfortului 

ocular. 

3. Purtarea lentilelor de contact terapeutice determină 

ameliorarea durerii şi a discomfortului ocular şi a favorizat 

epitelizarea corneană mai rapidă. 

4. Lentilele de contact terapeutice s-au utilizat în scop 

tectonic în 10 cazuri: descemetocel (2 cazuri), plăgi 

cornene perforante făra herniere de membrane (8 cazuri). 

5. În keratopatia edematobuloasă pseudofachică şi afachică, 

lentila de contact terapeutică  suprimă durerea până la 

realizarea keratoplastiei. 

6. Lentilele de contact terapeutice devin o necesitate la 

pacienţii monoftalmi cu afecţiune corneană. 

7. Lentilele de contact terapeutice oferă beneficii majore în 

patologia suprafeţei oculare. 

8. Datorită ameliorării durerii, evitarea pansamentului ocular 

ocluziv, şi datorită restaurării binocularităţii, lentilele de 

contact terapeutice îmbunătaţesc viaţa pacienţilor şi permit 

desfăşurarea activităţii socio-profesionale a acestora. 
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Suprafaţa oculară este alcătuită din cornee şi conjunctivă, acoperite de filmul lacrimal. Din punct de 

vedere anatomic, embriologic şi funcţional, anexele oculare reprezentate de glandele lacrimale şi 

sistemul de drenaj lacrimal aparţin de asemenea suprafeţei oculare. Această descriere include atȃt 

sursa de secreţie, precum şi mecanismul de drenaj al filmului lacrimal, acesta fiind de mare ȋnsemnătate 

ȋn menţinerea integrităţii structurale şi funcţionale a suprafeţei oculare. Suprafaţa oculară este 

vulnerabilă faţă de mediul ȋnconjurător prin natura localizării anatomice. Funcţionarea ei ȋn bune 

condiţii depinde de elementele care ȋi asigură integritatea anatomofiziologică. Dintre acestea, cel mai 

important este filmul lacrimal. Cel mai frecvent proces ce afectează suprafaţa oculară este reprezentat 

de ochiul uscat sau keratoconjunctivita sicca. Simptomatologia asociată acestei afecţiuni mimează 

numeroase alte patologii. Scopul lucrării este de a descrie suprafaţa oculară din punct de vedere 

anatomic şi fiziopatologic, metodele de diagnostic şi disfuncţia acesteia ȋn diverse patologii. Ochiul 

uscat poate compromite semnificativ calitatea vederii chiar şi după o intervenţie chirurgicală obişnuită 

pentru cataractă. Dacă această afecţiune nu este diagnosticată şi tratată anterior chirurgiei cataractei, 

evoluţia postoperatorie poate fi serios afectată. O suprafaţă oculară de slabă calitate influenţează 

rezultatele topografice, keratometrice şi implicit calcularea cu acurateţe a puterii implantului 

cristalinian, axul şi gradul astigmatismului. Anterior intervenţiei chirurgicale, pacientul trebuie să fie 

informat cu privire la posibila accentuare a simptomelor de ochi uscat. Din fericire, tratamentele pentru 

ochi uscat actionează rapid şi maximizează acuitatea postoperatorie, calitatea vederii şi satisfacţia 

pacientului. 

 

Keywords: ocular 

surface; cataract 

surgery; dry eye 

Abstract: The ocular surface, in a strict sense, consists of the cornea and conjunctiva which are covered 

by the tear film. In an anatomical, embryological and also functional sense, the ocular annexes, 

lachrymal gland and the lachrymal drainage system also belong to the ocular surface. This description 

includes the source and the eventual drainage of the tear film that is of outmost importance to the 

structural and functional integrity of the ocular surface. The ocular surface is vulnerable to potential 

environmental insults by the nature of its anatomic location. Its proper functioning is dependent of 

systems that contribute to its anatomical and physiological integrity. Of these, the most important is the 

tear film. The most frequent pathology that affects the ocular surface is the dry eye or keratoconjuntivitis 

sicca. Associated symptoms masquerade numerous other pathologies. The purpose of this paper is to 

make an analysis of the ocular surface disorders, from an anatomical and pathological point of view, the 

diagnosis methods and their dysfunction in different pathologies. The dry eye can significantly 

compromise the patient’s quality of vision, even after routine cataract surgery. If the dry eye is not 

diagnosed and treated prior to cataract surgery, serious implications for the surgical outcome could 

appear. A poor quality of the ocular surface affects topography and keratometry, so it may affect also 

the accuracy of pseudofak power calculations, the axis and degree of astigmatism. Before surgery, the 

patient should be informed about the possible increase in dry eye symptoms. Fortunately, a dry eye 

treatment starts to work quickly and maximizes postoperative visual acuity, quality of vision and patient 

satisfaction. 
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INTRODUCERE 

 Suprafaţa oculară (SO) intervine ȋn mod esenţial ȋn 

mecanismul vederii, având şi un important rol protector. Această 

structură complexă, alcatuită din conjunctivă, ce ȋnveleşte globul 

ocular şi suprafaţa palpebrală, limbul sclerocornean, epiteliul 

cornean şi filmul lacrimal, funcţionează ca un adevărat sistem 

pentru a ȋndeplini rolurile vitale menţionate anterior. SO 

anatomică este dependentă de structurile adiacente pentru a-şi 

ȋndeplini funcţiile (marginea liberă a pleoapelor ȋmpreună cu 

glandele Meibomius, cilii şi glandele asociate lor, sistemul 

lacrimal şi ductul lacrimonazal). Astfel se utilizează din ce ȋn ce 

mai mult denumirea de “sistemul suprafeţei oculare” sau “ocular 

surface system”. Componentele acestui sistem sunt 

interconectate funcţional prin continuitate epitelială, prin 

inervaţie şi prin mecanisme endocrine, vasculare şi imunologice, 

acţionând sinergic pentru a realiza, a proteja şi a menţine o 

suprafaţa refractivă neteda. Pentru a susţine denumirea de 

“sistem” amintim că epiteliul suprafeţei oculare este continuu, 

fără ȋntreruperi ȋntre elementele anatomice diferite, având 

aceeaşi origine embriologică (ectodermul de suprafaţă)  şi toate 
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elementele ce alcătuiesc suprafaţa oculară contribuie la secreţia 

filmului lacrimal¹. 

Suprafaţa oculară este protejată de sistemul imun 

conjunctival; acesta se foloseşte de mecanisme imunologice 

ȋnnăscute sau dobândite, prezente la nivel tisular şi ȋn filmul 

lacrimal. Protecţia imună trebuie să ȋndeplinească două condiţii 

diferite; pe de o parte, să distrugă agenţii patogeni ce invadează 

SO, pe de altă parte să limiteze mecanismele inflamatorii ce ar 

putea fi agresive faţă de structurile oculare. Sistemul imunitar ce 

intră ȋn structura SO formează ţesutul limfoid asociat globului 

ocular (eye – associated lymphoid tissue – EALT), recunoscut a 

fi o componentă nouă a sistemului imun de la nivelul 

mucoaselor². 

 

DISCUTII 

Evaluarea suprafeţei oculare şi a filmului lacrimal face 

parte din protocolul preoperator al majorităţii intervenţiilor 

chirurgicale oculare (Fig. 1). 

 Între suprafaţa oculară şi chirurgia cataractei există o 

relaţie biunivocă : patologia suprafeţei oculare influenţează 

chirurgia cataractei, iar intervenţia chirurgicală pentru cataractă 

afectează homeostazia suprafeţei oculare. 

 

Fig.nr. 1 : evaluarea preoperatorie prin efectuarea timpului 

de rupere a filmului lacrimal 

  
Preoperator, datorită disfuncţiilor filmului lacrimal 

prezente ȋn patologia suprafeţei oculare, se modifică valorile 

keratometriei, valorile axului anteroposterior şi gradul 

astigmatismului pacientului, determinând erori ale biometriei; 

intraoperator, patologia complică intervenţia chirurgicală prin 

dificultăţile de vizualizare. 

 Succesul operaţiei de cataractă se cuantifică ȋn 

momentul de faţă prin două elemente: acuitatea vizuală şi 

confortul postoperator (QoL – quality of life)3. Disrupţia 

integrităţii suprafeţei oculare ȋn momentul intervenţiei 

chirurgicale, poate accentua sau poate declanşa apariţia 

simptomatologiei de ochi uscat. Până nu demult, toate 

cercetarile privind efectele intervenţiei chirurgicale pentru 

cataractă asupra suprafeţei oculare se centrau pe endoteliul 

cornean. Prin apariţia cristalinelor foldabile, scurtarea timpilor 

operatori şi ȋmbunătăţirea aparaturii pentru facoemulsificare, s-a 

diminuat considerabil afectarea endotelială, edemul cornean 

postoperator apărând ȋntr-un procent mult redus. Ulterior, s-a 

constatat că afectarea epitelială, cu apariţia ochiului uscat 

postoperator, contribuie substanţial la scăderea drastică a QoL, 

chiar şi ȋn prezenţa unei acuităţi vizuale de 1/1. 

 Simptomatologia de ochi uscat (hiperemie 

conjunctivală, lăcrimare, senzaţie de corp străin) apare ȋn mod 

frecvent după operaţia de cataractă4. În general, cauzele apariţiei 

ochiului uscat postoperator sunt reprezentate de: 

- Traumatismul chirurgical ȋn sine (prin lubrifiere 

deficitară, defecte epiteliale, lagoftalmie, expunerea la 

lumină ȋn timpul operaţiei) 

- Expunerea la medicaţie (anestezicele topice, 

antibioticele topice ce conţin conservanţi ca 

benzalconiu clorid sunt binecunoscute ca având efecte 

nedorite la nivelul epiteliului 

- Denervare corneană5,6  

Funcţia senzitivă la nivel cornean este deservită de 

nervii ciliari lungi, ramuri ale diviziunii oftalmice a 

trigemenului. Aceste filete nervoase penetrează limbul 

predominant la orele 3 si 9, distribuţie anatomică ce explică 

sensibilitatea mai mare a corneei la nivel temporal şi nazal. 

Rolul fiziologic al inervaţiei corneene nu este pe deplin ȋnţeles, 

dar s-a demonstrat faptul că neuroreglarea este responsabilă de 

menţinerea integrităţii şi a capacităţii de regenerare a epiteliului 

cornean. În plus, se pare că sensibilitatea corneană este parţial 

responsabilă de secreţia lacrimală. Astfel, denervarea corneană 

poate determina : 

 Reducerea fluxului lacrimal 

 Diminuarea frecvenţei la clipire 

 Alterarea mecanismelor de vindecare a plăgilor 

operatorii (prin reducerea mitozelor) 

 Prelungirea perioadei de epitelizare 

 Diminuarea activitatii metabolice epiteliale6. 

Utilizarea ultrasunetelor ȋn cadrul facoemulsificării 

poate afecta structuri corneene ca epiteliul, stroma, keratocitele, 

endoteliul şi plexurile nervoase. Studii recente ȋnsă nu au putut 

corela agravarea sau apariţia ochiului uscat cu energia eliberată 

ȋn timpul facoemulsificării. 

 

CONCLUZII 

În concluzie, s-a demonstrat că operaţia de cataractă 

poate determina apariţia ochiului uscat sau exacerbarea 

simptomelor preexistente de ochi uscat, modificând deopotrivă 

şi valorile testelor ce evaluează filmul lacrimal (timpul de rupere 

a filmului lacrimal, ȋnălţimea meniscului lacrimal, testul 

Schirmer). Diagnosticarea preoperatorie a afecţiunilor suprafeţei 

oculare reprezintă un element critic pentru acurateţea 

măsuratorilor keratometrice (biometrie) şi a imaginilor 

topografice3. 

 Preoperator, pacienţii ar trebui informaţi cu privire la 

posibilitatea exacerbarii simptomelor de ochi uscat. Dacă 

simptomatologia este supărătoare, trebuie instituit un tratament 

cu lacrimi artificiale +/- corticoterapie, ȋn funcţie de severitatea 

simptomelor, tratament ce trebuie continuat şi după operaţie. 

Intraoperator, trebuie limitată expunerea la lumina 

microscopului operator. Postoperator, pacienţii trebuie să 

urmeze un tratament cu lacrimi artificiale şi corticoterapie topică 

pentru cel puţin două săptamâni (studiul PHACO, realizat de 

William Trattler ȋn 2010)8. 

Datorită prevalenţei crescute a semnelor şi 

simptomelor de ochi uscat, preoperator sau induse chirurgical, 

această entitate patologică ar trebui tratată şi monitorizată atât 

pre- cât şi postoperator. 

Raţionamentul pentru care se instituie tratament 

preoperator pentru ochiul uscat constă ȋn obţinerea unor imagini 

topografice mai bune, imagini de mai mare acurateţe cu 

wavefront anallyser, valori keratometrice mai exacte (facilitând 

alegerea unui implant ocular cu dioptrie corectă). Terapia 

postoperatorie este utilă pentru reducerea riscurilor infecţioase, 

accelerarea vindecării plăgii şi ȋmbunătăţirea confortului 

pacientului7. 

Apariţia ochiului uscat după operaţia de cataractă 

poate reprezenta un fenomen semnificativ din punct de vedere 

clinic, aceasta patologie putând avea un impact postoperator 

negativ asupra calităţii vieţii pacientului. 
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Rezumat: Scopul:de a evidenţia rezultatele refractometrice, keratometrice şi funcţionale după 3 ani de 

la efectuarea tehnicii crosslinking la pacienţi cu keratoconus. Material si metoda:s-au luat în studiu un 

număr de 81 de pacienţi cu diferite stadii evolutive ale keratoconusului, care au întrunit criteriile de 

eligibilitate pentru tehnica crosslinking. Rezultate:s-au evidenţiat reduceri ale K-urilor de ≈˜1,5 D şi ale 

refracţiei oculare. În 70% - a cazurilor ,acuitatea vizuala s-a îmbunătăţit cu 1,2 sau 3 linii Snellen. 

Concluzii:Tehnică crosslinking este o metodă modernă în stoparea evoluţiei keratoconusului. 
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Abstract: Purpose:To highlight both the refratometric, keratometric and functional results, 3 years after 

applying the Crosslinking therapy on patients having keraoconus.Material and Method:81 patients 

having different evolutive stages of keratoconus were studied, showing eligibility criteria for the 

Crosslinking technique.Results:The results showed a decrease both in the K-values, of about 1,5D, and 

in the ocular refraction.  The visual acuity improved with 1,2 or 3 Snellen lines in 70% of the 

cases.Conclusions:The Crosslinking technique is a modern method of stopping the evolution of 

keratoconus. 
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INTRODUCERE 

Corneal collagen cross-linking(CCL) reprezintă 

fotopolimerizarea ţesutului stromal fibrilar în ideea creşterii 

rigidităţii şi rezistenţei corneei, prin acţiunea combinată a 

substanţei fotosensibilizante (riboflavina- B2) cu lumina UV 

realizată cu un iluminator în stare solidă de tip UVA.  

Mecanismul cross-linking-ului constă în:razele 

ultraviolete acţionează asupra riboflavinei şi determină pierderea 

echilibrului chimic intern al moleculei de riboflavina cu 

eliberarea de radicali liberi de oxigen. Astfel apare instabilitatea  

riboflavinei şi se formează o legătură stabilă cu 2 fibrile de 

colagen, determinând întărirea corneei. 

 

SCOPUL LUCRĂRII 

Scopul lucrării este de a evalua rezultatele funcţionale, 

keratometrice, echivalentul sferic şi cilindrul la  pacienţii cu 

keratoconus  trataţi cu CCL, la 1, 3, 6, 12, 24, 36 luni după 

terapie 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Pentru dezideratele propuse am luat în studiu un grup 

format din 100 ochi, de la 81 de pacienţi. 

Criteriile de includere au fost următoarele: pacienţii cu 

vârste între  15 – 54 ani, aparţinând ambelor sexe, cu 

keratoconus  stadiul 1, 2, 3, ¾ şi grosimea corneeana medie de 

cel puţin 400µm cu cornee transparenta . 

Criteriile de excludere au fost următoarele:pacienţii cu 

grosimea corneeana sub 400µm, striuri Vogt, keratita herpetică 

sau/şi alte infecţii oculare active,pacienţii cu sindrom de ochi 

uscat  sau afachie. 

Examenul ocular înainte de terapie cuprinde: 

 determinarea acuităţii vizuale  (AV) f.c. şi c.c. 

 refractometrie 

 keratometrie 

 biomicroscopie – pentru evaluarea corneei 

 determinarea presiunii intraoculare 

 pahimetrie corneeana 

 topografie corneeana (Pentacam) 

 numararea  celulelor endoteliale . 

Tehnica Cross-linking prezintă următoarele etape: 

1. Deschiderea în condiţii sterile în sala de operaţie a 

soluţiei oftalmice de riboflavina 0,1%- dextran 20% şi 

verificarea puterii iluminatorului UVA. 

2. Se anesteziază topic(benoxi) – 3-4 pic, cu 15-20min 

înaintea CCL şi apoi se realizează dezepitelizarea corneei 

pe un diametru de 9 mm. 

3. Se instilează o picătură de  riboflavina 0,1% la fiecare 3 

min timp de 30min înainte de iradiere. 

4. Expunerea părţii centrale de 9 mm a corneei la UV şi 

instilaţia de riboflavina 0,1% la fiecare 3 min timp de 30 

min. 

5. Instilaţia unei picături de   antibiotic şi antiinflamator 

nesteroidian . 

6. Aplicarea unei lentile de contact terapeutice pentru 3-4 

zile  

Controlul pacienţilor s-a efectuat la:24, 48, 72h ,iar 

tratamentul administrat a fost cu  antibiotice,steroizi şi lacrimi 

artificiale până la 2,3 luni. 

Urmărirea pacienţilor s-a făcut  la 1, 3, 6 ,12, 24, 36 luni, 

luând în considerare AV, keratometria, echivalentul sferic şi 

valoarea cilindrului. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

 Majoritatea pacienţilor s-au încadrat în grupa de vârsta 

20-40 ani.(75%) 

 În privinţa sexului, majoritatea pacienţilor au fost de 
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sex masculin(60%) 

 Cel mai frecvent stadiu al keratoconusului a fost 

stadiul II.(40%), restul încadrându-se în stadiul II/III şi 

III. 

 Diferenţa dintre echivalentul sferic preoperator şi cel 

la 36 luni a fost de 1,04 D. 

P-ul  a fost semnificativ statistic începând cu luna a 3-a de 

urmărire.(Fig.1) 

 

Fig. nr. 1 Distribuţia cazurilor în funcţie de echivalentul 

sferic 

 
Diferenţa dintre cilindrul preoperator şi cel la 36 luni a 

fost de 0,52 D. 

P-ul a fost semnificativ statistic începând cu luna a 12-

a de urmărire(Fig.2) 

 

Fig. nr. 2 Distribuţia cazurilor în funcţie de evoluţia 

cilindrului 

 
Diferenţa dintre k-ul preoperator şi cel la 36 luni a fost 

de 0,76  

P-ul a fost semnificativ statistic începând cu luna a 6-a de 

urmărire(Fig3.) 

 

Fig. nr. 3 Distribuţia cazurilor în funcţie de keratometrie 

 
Am urmărit acuităţile vizuale fără corecţie şi cu 

corecţie şi am observat o creştere a acestora pe parcursul lunilor 

studiate.(Fig.4,Fig.5) 

Pacienţii au acuzat în primele 3-4 luni după cross-

linking de haze ,care a dispărut la 6 luni postoperator. 

 

Fig nr. .4 Acuitatea vizuală fără corecţie urmărită pe 

parcursul lunilor studiate 

 
 

Fig. nr. 5 Acuitatea vizuală cu corecţie urmărită pe 

parcursul lunilor studiate 

 
La 6 luni postoperator acuitatea vizuală a câştigat 1 

sau 2 linii Snellen şi la 1,2,3, ani postoperator acuitatea vizuală 

cu corecţie s-a dublat. (Valoarea lui P a iceput să fie 

semnificativ statistică la 6 luni postoperator). 

 

DISCUȚII 

Avantajele crosslinking-ului sunt următoarele: aceasta 

este o procedură parachirurgicala, care încetineşte progresia 

keratoconusului, previne sau amâna necesitatea unui transplant 

corneean[2],Este puţin invaziva,uşor de efectuat, prezintă lipsa 

cicatrizării şi o bună accesibilitate a riboflavinei. 

Riscuri cunoscute ale crosslinking-ului sunt 

următoarele:acesta este fără efecte secundare asupra endoteliului 

corneean,cristalinului şi retinei .Durerea postoperatorie este de 

24-48 h, poate există un edem cornean tranzitor şi o înceţoşare 

vizuală şi  nu exlude posibilitatea keratoplastiei [5]. 

Rolurile riboflavinei sunt următoarele:are o bună 

penetrare stromala,absoarbe şi concentrează radiaţia UVA, este 

un agent fotosensibilizant pentru producerea unui tip de oxigen 

reactiv şi prezintă o bună protecţie endotelială[4]. 

Cross-linkingul poate fi combinat cu: ICR, intacs, 

PRK ghidat topografic[7]. 

 

CONCLUZII 

Cross-linkingul  reprezintă un adevărat progres al 

tratamentului keratoconusului şi al ectaziei corneene. 

Această procedură încetineşte sau opreşte progresia 

keratoconusului[9]. 

Rezultatele la 3 ani sunt stabile, constând în reducerea 

k-urilor, cilindrului şi echivalentului sferic. 
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Rezumat: Se prezintă cazul unei paciente care a suferit o arsură oculară OD, cu o cremă antibătatură. 

Evoluţia  a fost nefavorabilă. Se prezintă modalităţile terapeutice, în încercarea de a opri invadarea 

corneei de neovascularizare 
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Abstract The authors present the case of a female patient who had suffered an ocular burn at her right 

eye, after using a callosity-removing cream. The evolution was unfavorable. Therapeutical methods are 

being presented in the attempt to prevent the corneal neovascularisation. 
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INTRODUCERE 

Prezentăm cazul unui pacient de sex feminin în vârstă 

de 38 de ani de  profesie muncitor la fabrica de produse 

cosmetice Farmec. 

Pacienta se  prezintă cu scăderea AV la OD, durere 

oculară,ochi roşu. 

Antecedentele heredocolaterale şi  antecedentele 

personale patologice nesemnificative în legătură cu boala 

actuală. 

Debutul este  brusc în urmă cu 4 zile de la data 

prezentării la consult, după contactul OD cu o substanţă chimică 

(soluţie de bătături). 

S-a prezentat la serviciul de urgenţă unde s-a acordat 

primul ajutor prin spălătura substanţei şi instilare de antibiotic, 

antiinflamatoare nesteroidiene, midriatice, pansament. 

La examenul ocular la momentul examinării s-au 

decelat următoarele:VOD: 1/50 fc, VOS: 1 fc; OD: edem 

palpebral superior, congestie conjunctivală, cornee 

hipotransparenta cu edem endoepitelial, 2-3 cute descemetice, 

mioza, test la floresceina pozitiv, zona de dezepitelizare 

centrală; OS:pol anterior normal; FOD: se luminează difuz, 

FOS: normal. 

Diagnosticul clinic stabilit pe baza anamnezei şi 

examenului ocular este de : 

OD:  Arsură corneo-conjunctivala gr II cu soluţie de 

bătături, Uveita toxică anterioară. 

Cazul a evoluat sub tratament astfel: hipotransparenta 

corneeana, neovascularizatie perilimbica şi corneeană, eroziune 

corneeana centrală fără tendinţa de vindecare, ceea ce a dus la  o 

ulceraţie corneeana. 

Tratamentul a avut următoarele obiective: reparaţia 

epitelială şi  stromală, eliminarea neovascularizatiei şi limitarea 

necrozei. 

Tratamentul medical a constat în administrarea locală 

de antibiotice (Tobrex 3x/zi) şi antiinflamatoare nesteroidiene 

(Pranoflog 3x/zi), midriatice (Mydrium+ Neosinefrin), unguente 

epitelizante (Corneregel), lacrimi artificiale (Optive 2x/zi, Stem 

cells), pansament . 

Tratamentul chirurgical se realizează prin acoperirea 

cu membrana amniotică şi îndepărtarea membranelor 

neovasculare de pe cornee. 

Timpii operatori sunt următorii: 

 abrazie corneeana şi îndepărtarea membranelor 

neovasculare 

 incizie conjunctivală perilimbica 

 punerea membranei amniotice subconjunctival+ sutură în 

surjet 

Postoperator  se administrează local Flumetol 3x/zi. Se 

produce vindecarea ulceraţiei corneene, în schimb reapar 

neovase. Se injectează subconjunctival Avastin (2 doze 2,5 

mg/doza) în urma căreia s-a produs dispariţia neovaselor  

inferioare.(Fig.1) 

 

Fig. nr.1 Aspectul biomicroscopic după prima injecţie 

 
Actualmente urmează tratament cu Pranoflog şi 

Optive. Se administrează o nouă doză de Avastin 

subconjunctival.(Fig.2) 

Prognosticul vizual este rezervat, iar pacienta este în 

aşteptarea transplantului corneean. 

 

Fig.nr. 2 Aspectul biomicroscopic după a doua injecţie 
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CONCLUZII 

Membrana amniotică este o sursă de material colagen 

extracelular şi de factori de stimulare a epitelizării. Ca 

mecanism de acţiune, aceasta prelungeşte şi menţine viaţa 

celulelor epiteliale progenitoare, promovează diferenţierea 

celulelor epiteliale nongoblet, favorizează diferenţierea celulelor 

Goblet, exclude celulele inflamatorii şi activităţii antiproteazice, 

suprimă sistemul de semnalizare a TGF-Beta şi a diferenţierii 

fibroblastelor normale în miofibroblasti. 

Efectele clinice ale implantării membranei amniotice  

sunt următoarele: favorizează epitelizarea, menţine fenotipul 

epitelial normal, reduce inflamaţia, diminuă vascularizaţia, 

scade cicatrizarea. 
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Rezumat: Referatul de faţă ia în discuţie implicaţiile suprafeţei oculare în chirurgia refractivă 

corneeană cu Laserul Excimer. Ochiul uscat reprezintă cea mai frecventă complicaţie după această 

tehnică chirurgicală, dar care este tranzitorie. Sunt luate în discuţie mecanismele etiopatogenetice de 

apariţie a complicaţiei, metodele de profilaxie şi tratament. Sunt aduse informaţii asupra procentului de 

ochi uscat comparativ între tehnica Lasik şi PRK, procent care este mult mai mare după tehnica Lasik. 

Concluzia referatului este că decelarea preoperatorie a pacienţilor cu această patologie presupune un 

tratament adecvat preoperator precum şi aplicarea unei tehnici care să influenţeze cât mai puţin această 

patologie 
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Abstract: The abstract takes into consideration the implications of ocular surface in corneal refractive 

surgery with Excimer Laser. Dry eye represents the most frequent complication after this surgical 

technique, but this is transitory. There are taken into consideration ethiopatogenetic mechanisms 

regarding the complication, profilaxy and treatment. Some information are being discussed 

comparatively to Lasik and PRK technique, dry eye more frequently appearing after Lasik technique. 

The conclusion of the abstract is that preoperative diagnosis of this pathology implicates a proper 

preoperative treatment and choosing a right surgical technique. 
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INTRODUCERE 

Chirurgia refractivă corneeană cu laserul Excimer este 

o procedură frecvent utilizată azi pentru corecţia viciilor de 

refracţie, tehnicile cele mai folosite fiind Lasik  

(Keratomileusis) şi PRK (Fotokeratectomia Refractivă). 

Cea mai comună complicaţie a procedurilor de 

chirurgie refractivă este ochiul uscat, care în genereal este 

tranzitor, dar în unele cazuri poate deveni persistent şi supărător 

pentru pacient. Ambele proceduri chirurgicale perturba 

homeostazia suprafeţei oculare (SO) prin scăderea sensibilităţii 

corneene, instabilitatea filmului lacrimal, reducerea producţiei 

de lacrimi şi epiteliopatia corneeana.  

 Ochiul uscat reprezintă o tulburare a filmului lacrimal 

cauzată de deficienţă acestuia sau evaporare excesivă ce 

cauzează tulburarea suprafeţe oculare din dreptul fantei 

palpebrale asociate cu un discomfort ocular. 

 Suprafaţa oculară este formată din cornee, conjunctiva 

şi limb, acoperite de un epiteliu scuamos nonkeratinizat, care 

constituie un suport pentru filmul lacrimal, opunându-se 

evaporării acestuia şi intrării agenţilor patogeni. 

 Funcţia primară a SO constă în asigurarea unei vederi 

clare, contribuie cu 2/3 din puterea refractivă a globului ocular, 

menţinerea comfortului ocular şi prevenirea contaminării 

microbiene a acestuia. 

 Integritatea SO este determinată atât de integritatea 

epiteliului corneean, cât şi de filmul lacrimal precorneean. Orice 

disfuncţie sau alterare a celor 2 factori determina ochi uscat şi 

fenotip epitelial instabil. 

 Relaţia strânsă dintre epiteliul corneean şi filmul 

lacrimal este generată de interfaţă celule epiteliale-mucina. 

Filmul lacrimal (FL) stabil protejează epiteliul SO, iar epiteliul 

participa activ în formarea acestuia. Explicaţia rezidă din faptul 

că celulele Goblet de la nivelul conjunctivei sunt secretoare de 

mucina(componentă importantă a FL). Celulele NonGoblet 

corneoconjunctivale eliberează pe suprafaţa epiteliului diferite 

tipuri de mucina transmembranara asigurând umidifierea 

acestuia. Fenotipul epiteliului corneoconjunctival este 

nonkeratinizat, iar formarea keratinei este strâns legată de 

secreţia de mucina şi împreună asigura umidifierea epiteliului. 

 Menţinerea unei suprafeţe oculare sănătoase rezidă din 

existenţa mecanismelor de apărare ale acesteia, care asigura 

stabilitatea filmului lacrimal precum şi din păstrarea diferenţierii 

epiteliale. 

 Integritatea neuroanatomică a mecanismelor de 

apărare ale SO controlează stabilitatea filmului 

lacrimal. 

a) Factorul compoziţional 

Filmul lacrimal conţine 3 straturi: mucinic(secretat de 

celulele Goblet), apos(secretat de glanda lacrimală în principal), 

lipidic(produs de glandele meibomiene). Iniţial s-a considerat că 

aceste 3 straturi sunt separate. Prin examinările de 

interferometrie laser , s-a constatat că mucina este prezenta şi în 

celelalte straturi, de unde concluzia că aceasta formează un 

gradient în filmul lacrimal pentru a permite interacţiunea între 

cele 3 straturi. 

b) Factorul hidrodinamic 

Chiar dacă structura FL este normală fără factorul 

hidrodinamic, reprezentat de clipitul pleoapelor(periodic şi 

complet), nu poate fi asigurată stabilitatea FL. 
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 Cei doi factori ai mecanismelor de apărare ale SO sunt 

integrate cu structura epiteliului prin 2 arcuri neuronale 

reflexe:  

 calea aferenta , reprezentată de ramură oftalmică a 

trigemenului, care asigură sensibilitatea corneeana; 

 calea eferenta, reprezentată de ramură parasimpatica a 

trigemenului şi ramură motorie a facialului. 

 Secreţia bazală versus secreţia reflexă a lacrimilor 

Filmul lacrimal  conţine apă, vitamina A, factor de creştere 

esenţială(EGF), factor de creştere tisular Beta(TGF). Un FL 

stabil determina oxigenarea adecvată a corneei când ochiul este 

deschis.Scăderea lăcrimării va genera uscarea SO , privând-o de 

factorii de creştere ,ceea ce determina microleziuni odată cu 

clipitul. Ca atare cantitatea de lacrimi este controlată de 

lăcrimarea reflexă derivată din sensibilitatea oculară(trigemen). 

Acest concept este diferit faţă de conceptul clasic care susţine că 

secreţia bazală şi reflexă aparţine glandelor lacrimale accesorii 

şi principale 

 Deficienta fazei apoase a filmului lacrimal versus 

deficienta lipidica a filmului lacrimal 

Blefarita  este asociată cu disfuncţia glandelor 

Meibomius.Lipidele din glandele Meibomius formează stratul 

superficial al FL, stabilizează şi previne evaporarea acestuia. 

Pacienţii cu disfuncţia glandelor Meibomius prezintă un timp de 

ruptură a FL (BUT )scurt ,rata de evaporare crescută şi 

osmolaritate ridicată. 

  Efectul compensator al clipitului pe un film 

lacrimal instabil  
În ochiul normal, FL trebuie să fie stabil în timpul 

perioadelor dintre clipituri.Când există instabilitatea FL se 

observă creşterea ratei  de clipire. 

 Sensibilitatea corneeana şi keratopatia 

neurotrofica 

 Sensibilitatea oculară este mediată de trigemen şi 

controlează integritatea factorului compoziţional şi hidrodinamic 

în cadrul mecanismelor de apărare ale SO.Deficienta 

sensibilităţii corneene duce la deficienta fazei apoase a FL, ceea 

ce determina un clipit inadecvat , expunere prelungită , 

instabilitate FL(efect secundar neurotrofic).Denervarea corneei 

are un  efect primar neurotrofic asupra epiteliului corneean.Cea 

mai mare sensibilitate oculară aparţine corneei, urmată de 

marginea liberă palpebrala şi conjunctivala.Ea scade o dată cu 

vârsta. 

 .Clearance-ul lacrimilor  

 Clearance-ul lacrimilor(CFL) intervine în integrarea finală 

a arcurilor reflexe. 

Arcul reflex ce generează clipitul deţine o  funcţie de 

pompă ce îndepărtează FL de pe meniscul lacrimal în sistemul 

lacrimal de drenaj.Clearance-ul FL asigura reîmprospătarea 

componentelor acestuia, elimina  debriurile care pot irita SO iar 

disfuncţia lui este destul de frecvenţă şi contribuie la patogenia 

tulburărilor SO. Aceasta este determinată de un clipit rar şi de 

inflamaţia sau edemul mucoasei în sistemul de drenaj 

canalicular.Instabilitatea FL şi CFL întârziat determina 

acumularea de celule inflamatorii. 

 Ochiul uscat- Lasik sau PRK- principalele 

probleme ale chirurgiei refractive 

Toţi pacienţii prezintă tranzitor după Lasik  ochi uscat. 

Frecvenţa complicaţiei diferă de la autor la autor: unii 

susţin o frecvenţă de 60% a ochiului  uscat la 1 lună 

postoperator [3],alţii au avut 50% din pacienţii cu Lasik ochi 

uscat la 6 luni [Hovanesian şi colab].Alte cazuistici oferă o 

frecvenţă a ochiului uscat de 15% la 3 luni postoperator. 

Donnenfeld [1] prezintă o frecvenţă de 5% a ochiului uscat la 6 

luni postoperator. 

 Clinica ochiului uscat 

Simptomele sindromului de ochi uscat sunt : arsură, 

uscăciune, senzaţie de corp străin,uneori durere oculară,vedere 

înceţoşată, fotofobie, oboseală oculară. Semnele care atestă 

prezenta ochiului uscat sunt evidenţiate prin: teste de colorare 

pozitive,BUT scăzut,test Schiermer redus,diminuarea 

sensibilităţii corneene şi a acuităţii vizuale. 

 Cauze de ochi uscat postLasik 

1. Primul factor patogenetic este reprezentat de presiunea 

crescută generată de  sucţiunea inelului în timpul creării 

flap-ului.Aceasta va determina deteriorarea celuleor Goblet 

conjunctivale şi compromiterea stratului mucinic al FL 

[Albiet]. 

2. Al doilea factor este reprezentat de alterările  suprafeţei 

corneene asociate cu Lasik , care au ca şi consecinţă 

diminuarea umidifierii corneei prin scăderea frecvenţei 

clipitului. 

3. Tot în patogenia ochiului uscat postLasik pot acţiona şi 

edicamentele cu efect epiteliotoxic 

(antibiotice,antiinflamatorii nesteroidiene, conservantii-

clorura de benzalconiu) folosite înainte, în timpul sau după 

operaţie. 

4. Denervarea corneeana asociată cu scăderea sensibilităţii 

corneene este însă cea mai frecventă cauza a ochiului uscat 

postLasik. În timpul tehnicii chirurgicale, trunchiurile 

nervoase sunt secţionate de microkeratom şi nervii din 

stroma anterioară sunt întrerupţi prin fotoablatie, ceea ce va 

determina deterioararea inervaţiei corneene. Rducerea 

feedback-ului neuronal corneean la creier va genera 

scăderea inervaţiei glandei lacrimale şi reducerea 

producţiei de lacrimi. Regenerarea nervilor în postoperator 

determina  refacerea sensibilităţii corneene în aproximativ 

6 luni, ceea ce poate explica ochiul uscat tranzitor. 

 Denervarea senzoriala-ciclu self perpetuu 

Suprafaţa oculară şi  funcţia glandei lacrimale formează o 

unitate. Comunicarea dintre ele se face printr-o buclă reflexă 

neuronala.Nervii senzoriali ce inervează SO se conectează cu 

nervii eferenţi din creier şi favorizează secreţia FL şi de  

proteine de către glanda lacrimală. Sensibilitatea corneeana 

scade prin reducerea producţiei de FL şi de CFL, favorizând 

apariţia ochiului uscat, deoarece  scade reflexul senzorial ceea 

ce va determina diminuarea abilităţii glandelor lacrimale de a 

răspunde la insultele SO. Corneea anesteziată (prin flap şi 

fotoablatie)accentuează ochiul uscat.Prin reducerea cailor 

aferente nervoase între cornee şi creier  cu $scăderea semnalului  

eferent de la creier la glanda lacrimală. 

 Flap-ul corneean 

În mod normal, corneea este cel mai inervat şi senzitiv ţesut 

din corp. Sensibilitatea corneeana  este vitală pentru integritatea 

epiteliului corneean şi  funcţia FL. Ea provine din nervii ciliari 

lungisituati în spaţiul supracoroidian şi care se ramifica de două 

ori până să intre în cornee şi limb. Nervii largi pătrund prin limb 

predominant la ora 9 şi 3 şi apoi se bifurcă şi se îndreaptă spre 

ora 12 şi 6; după o ramificare secundară se îndreaptă din nou 

spre ora 9 şi 3. 

Iniţial, nervii pătrund în cornee în 1/3 medie a stromei, dar 

se îndreaptă anterior unde se ramifica şi formează un plex sub 

membrana Bowmann, care inervează corneea centrală, apoi 

penetrează membrana Bowmann şi se termină în stratul celulelor 

în aripa(epiteliale,suprabazale) (Fig.1). Faptul că nervii ciliari 

lungi pătrund în cornee la ora 9 şi 3 explica de ce sensibilitatea 

corneeana este mai mare la limbul temporal şi nazal, decât 

inferior. 
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Microscopia confocala în vivo arata că  Lasik-ul induce 

alteraţii la nivelul plexurilor nervoase sub membrana Bowmann 

cu  scăderea sensibilităţii corneeane. 

Sensibilitatea corneeana este păstrată în vecinătatea hindge-

ului şi scade spre corneea centrală şi periferică. Deoarece nervii 

corneeni pătrund predominant la ora 9 şi 3, un hindge superior 

va traversa ambele arii de inervaţie majoră a corneei, iar un 

hindge nazal va intersecta doar o arie. 

 

 Fig. nr. 1 Inervația Corneeană 

 
 

Sensibilitatea corneeană este păstrată în vecinătatea hindge-

ului şi scade spre corneea centrală şi periferică.Deoarece nervii 

corneeni pătrund predominant la ora 9 şi 3, un hindge superior 

va traversa ambele arii de inervaţie majoră a corneei, iar un 

hindge nazal va intersecta doar o arie. 

Studiul lui Donnenfeld[ 4 ]precizează pierderea 

sensibilităţii corneene şi prezenţa ochiului uscat cu o  frecvenţă 

mai mică în ochii cu un hindge nazal larg, comparativ cu cei cu 

hindge mic. 

Eroziunile punctate epiteliale prin colorarea cu Roz bengal 

au fost evidenţiate de la câteva zile până la câteva săptămâni 

după operaţie, inclusiv la pacienţii care nu au prezentat ochi 

uscat preoperator. De regulă se vindeca în aproximativ 6 luni 

postoperator. Sunt mai accentuate la pacienţii cu ochi uscat 

diagnosticat preoperator. 

 Inflamaţia 

Este o cauză dovedită a ochiului uscat postchirurgical. 

Inflamaţia cronică determina  scăderea producţiei de lacrimi  şi 

de CFL. Răspunsul inflamator constă în  activarea limfocitelor T 

de la nivelul SO şi  creşterea adeziunii moleculare şi  

inflamatorii, creşterea citokinelor inflamatorii în FL, creşterea 

activităţii matrix-ului de degradare a enzimelor în FL. 

 Alternative la Lasik 
1. Fotokeratectomia Refractiva(PRK) consta în 

dezepitelizarea corneeana  urmată de  fotoablatie. 

Tehnica determina  scăderea sensibilităţii corneene 

prin  eradicarea plexului nervos subepitelial şi 

scăderea circulaţiei FL şi stabilităţii acestuia. 

2. Keratomileusis Subepitelial(Lasek) consta în 

realizarea  unui flap fin la nivelul epiteliului, urmat de 

fotoablatie şi repunerea flap-ului.în această tehnică 

nervii ciliari nu sunt secţionaţi,fiind distruşi  prin 

ablaţie doar cei superficiali, fiind păstrate trunchiurile 

profunde. 

Kanellopoulos şi  colab. [ 2 ] arată  că  există o pierdere 

mai mică a sensibilităţii corneene cu PRK şi Lasek, decât cu 

Lasik. 

 Studii comparative Lasik / PRK 

1. Secreţia filmului lacrimal şi instabilitatea lui 

Lee şi colab. [ 6 ]  arată că scăderea semnificativă a secreţiei FL 

şi instabilitatea lui este  mai mare la pacienţii cu Lasik 

comparativ cu PRK, la 3 luni postoperator.Timpul de ruptură a 

filmului lacrimal este semnificativ mai scăzut în lotul cu Lasik. 

Nejima şi colab. [ 7 ] atestă că  ambele proceduri scad funcţia de 

bariera epitelială, reduc secreţia lacrimală şi stabilitatea 

FL.Toate aceste modificări sunt mai pronunţate după tehnica 

Lasik. 

2. Sensibilitatea corneeană 

Campos şi colab. [ 9 ]  observă că  recuperarea sensibilităţii 

corneene centrale după PRK s-a realizat mai rapid la lotul de 

pacienţi cu viciu de refracţie mai mic. 

Perez Santoya şi colab [ 8 ] evidenţiază că sensibilitatea 

corneeana după Lasik a fost redusă la nivelul zonei de ablaţie în 

primele 6 luni, iar după PRK s-a recuperat după o lună. În 

schimb corneea centrală s-a recuperat după 3 luni. 

Nejima şi colab [ 7 ] afirmă că  tehnica Lasik induce o 

deteriorare mai accentuată şi mai prelungită a sensibilităţii 

corneene comparativ cu PRK 

3. Femtosecond Laser  

Avantajele acestuia sunt: predictibilitatea grosimii şi 

diametrul flap-ului, flap mai uniform, predictibilitatea hindge-

ului ca poziţie şi dimensiune şi scăderea incidentei 

complicaţiilor legate de flap. 

Wilson şi colab [ 5 ] arată că există o frecvenţă mai scăzută 

a sindromului de ochi uscat la folosirea acestui tip de laser, 

datorită sucţiunii mai slabe şi flap-ului mai subţire cu o 

denervare corneeana mai mică. 

 Profilaxia ochiului uscat după chirurgia refractivă 

corneeana 
A. Preoperator 

Se efectuează prin screeningul preoperator al pacienţilor cu 

ochi uscat.Trebuie evidenţiate situaţiile sugestive pentru ochi 

uscat şi anume:intoleranţă la lentile de contact(LC), portul 

cronic de LC(dure), simtome de usturime, corp străin, uscăciune 

oculară, semne de meibomita, stenoza sau închiderea orificiilor 

meibomienemsi producţia scăzută de lacrimi.Sunt necesare 

efectuarea de examinări de evaluare cantitativă şi calitativă a 

FL: timpul de ruptură a filmului lacrimal(BUT), testul Schirmer, 

colorare conjunctivală cu roz bengal şi floresceina şi colorarea 

corneei. 

B. Intraoperator  

Măsurile de profilaxie au ca obiective conservarea 

epiteliului corneean  şi prevenirea eroziunii corneene prin: uzul 

minim de anestezic, folosirea unguentelor lubrifiante cu o bază 

de glicerina înainte de trecerea microkeratomului;după ridicarea 

flap-ului se plasează o mică cantitate de carboximetilceluloza 

1% pe suprafaţa corneeana pentru a împiedica 

desicarea;aplicarea de steroizi, antiinflamatorii nesteroidiene şi 

antibiotice (fluorochinolone) înainte de scoaterea 

blefarostatului;imediat postoperator se recomandă pacientului să 

stea cu ochii închişi 15 minute, înainte de examinarea flap-ului. 

C. Postoperator  

Se va urmări favorizarea epitelizării ,scăderea incidentei 

ochiului uscat şi reducerea inflamaţiei prin: instilaţii de lacrimi 

artificiale tot la 2 ore (uneori chiar şi fără conservant), instilaţii 

de steroizi/ antiinflamatorii nesteroidiene. 

 Tratamentul ochiului uscat după chirurgia 

refractivă corneeana 
Constă în instilații de lacrimi artificiale (pe o perioadă de 4-6 

luni postoperator), inserare de plug-uri la nivelul cailor lacrimale 

pentru stabilizarea SO( în cazuri severe de ochi uscat). Dacă 

există afectarea glandelor meibomius se administrează 

doxiciclina (100 mg/zi 14 zile). În cazul  persistentei 

fenomenelor de ochi uscat se recomandă administrarea  de 

Restazis (ciclosporină) pentru 6 luni. 
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CONCLUZII 

1. Tehnicile Lasik şi PRK sunt inductoare de ochi uscat 

tranzitor(3-6 luni), dar pot agrava un ochi uscat preexistent 

sau pot constitui un trigger pentru apariţia acestuia. 

2. Simptomatologia de ochi uscat poate creea un discomfort 

ocular semnificativ. 

3. Trebuie acordată o atenţi deosebită examenului preoperator 

vis-à-vis de decelarea ochiului uscat şi a candidaţilor cu 

risc pentru sindromul de ochi uscat. 

4. Pacienţii operaţi cu laser trebuie să utilizeze postoperator 

lacrimi artificiale pentru o perioadă de 3-6 luni. 
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Rezumat: În ultimii ani progresele tehnologice au permis îmbunătăţiri semnificative ale caracteristicilor 

materialelor lentilelor de contact, design-ului şi modalităţilor de purtare. Cu toate acestea, lentilele de 

contact, prin ele însele sau/şi prin soluţiile de întreţinere asociate, pot induce modificări ale filmului 

lacrimal şi ale suprafeţei oculare. Manifestările pot fi acute sau cronice, iar cauza - mecanică, hipoxică, 

toxică, alergică – poate fi uneori greu de depistat, tabloul clinic fiind adesea asemănător.  Examinarea 

pleoapelor, conjunctivei, filmului lacrimal şi a corneei trebuie făcută sistematic, prin tehnici simple şi 

folosirea de coloranţi vitali şi filtre, la toţi pacienţii, chiar dacă sunt asimptomatici. Prezentarea 

urmăreşte să propună un protocol de examinare a purtătorilor de lentile de contact prin care să se 

depisteze eventuala suferinţă a suprafeţei oculare şi semnele caracteristice fiecărei  etiologii, astfel încât 

atitudinea terapeutică să fie corect adaptată fiecarui caz în parte, fără a renunţa nejustificat la purtarea 

lentilelor de contact.   

 

Keywords: contact lens, 

ocular surface 

 

Abstract: In recent years technological advancements have allowed significant improvements of 

characteristics of contact lenses materials, design methods and modalities of wear. However, contact 

lenses, themselves or/and the associated solutions, can induce changes to the tear film and ocular 

surface. The manifestations may be acute or chronic, and the actual cause-mechanic, hypoxic, toxic, 

allergy – can sometimes be difficult to detect, as the clinical picture is often similar. Examination of 

eyelids, conjunctiva, cornea and tear film must be done systematically, through simple techniques and 

the use of dyes and filters, to all the patients, even asymptomatic. Presentation aims to propose a 

protocol for examining the contact lens wearers through which to identify the possible suffering of 

ocular surface and signs characteristic of every etiology so therapeutic attitude to be properly adapted 

to each case, without unnecessary contact lens drop-out.            
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ARTICOL ȘTIINȚIFIC DE SINTEZĂ BIBLIOGRAFICĂ 

 In ultimii ani progresele tehnologice au permis 

îmbunătăţiri semnificative ale caracteristicilor materialelor 

lentilelor de contact, design-ului şi modalităţilor de purtare. Cu 

toate acestea, lentilele de contact, prin ele însele sau/şi prin 

soluţiile de întreţinere asociate, pot induce modificări ale 

filmului lacrimal şi ale suprafeţei oculare. Manifestările pot fi 

acute sau cronice, iar cauza - mecanică, hipoxică, toxică, 

alergică – poate fi uneori greu de depistat, tabloul clinic fiind 

adesea asemănător.  Respectarea unui protocol de examinare 

oculară este de o mare importanţă în diagnosticul de precizie şi 

managementul complicaţiilor legate de purtarea lentilelor de 

contact. 

Anamneza - Examinarea oftalmologica obiectivă 

trebuie să fie întotdeauna precedată de o anamneză detaliată a 

cazului, pentru a obţine o descriere detaliată a simptomelor, a 

frecvenţei, momentului apariţiei lor şi a variaţiilor diurne. Pentru 

economie de timp pot fi utilizate chestionare, în special pentru 

simptomele de uscaciune, care pot fi percepute ca arsură, 

mâncărime, senzaţie de corp străin, oboseală oculară, rareori 

uscăciune, ca reducere a confortului şi a timpului de purtare a 

lentilelor de contact, roşeaţă oculară, acuitate vizuală variabilă. 

Aceste simptome sunt ameliorate prin lubricarea sau 

îndepărtarea lentilelor. Semnele nu sunt întotdeauna corelate cu 

simptomele, de aceea chestionarea pacientului este 

indispensabilă. 

Protocolul de examinare - Protocolul de examinare 

trebuie să includă: refracţie, acuitate vizuală, examinare 

biomicroscopică a lentilei de contact, filmului lacrimal, 

pleoapelor şi genelor, conjunctivei, limbului şi corneei, precum 

şi alte investigaţii de specialitate. Să nu uităm ca acuitatea 

vizuală depinde în mare măsură şi de calitatea filmului lacrimal 

(1, 2) 

 Examinarea la lampa cu fantă trebuie să se facă de la 

imaginea de ansamblu către detaliu şi cu tehnici progresiv 

invasive. Se începe cu magnificaţie joasă pentru o vedere 

globală în iluminare difuză, frontal şi lateral (sclerotic scatter) 

pentru a identifica opacităţi sau cicatrici. Apoi, cu magnificaţie 

crescută, se folosesc iluminarea directă, reflecţia speculară ( 

pentru vizualizarea elementelor aflate la interfeţe- endoteliu, 

film lacrimal) şi iluminarea indirectă (retro-iluminarea). Se 

asociază filtre pentru controlul iluminării (de densitate neutră, 

polarizant,de difuzie) şi pentru accentuarea contrastului (roşu 

pentru Lissamine green, verde pentru vasele de sânge, sau 

combinaţii: filtru albastru cobalt ce excită fluoresceina şi galben 

-Wratten B12, plasat  în faţa microscopului, blochează lumina 

albastră şi e permeabil la cea verde, pentru îmbunătăţirea 

contrastului). (3) 
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Evaluarea filmului lacrimal -Stabilitatea şi calitatea 

filmului lacrimal pot fi uşor si repetabil determinate prin tehnica 

NIBUT (timpul de rupere al filmului lacrimal neinvaziv). 

Observarea distorsiunilor mirelor reflectate poate fi făcută cu 

keratometrul sau cu Tearscopul Keeler. Valorile normale sunt de 

30 secunde, în ochiul uscat coborând sub 15 secunde. Testul este 

mai uşor repetabil şi mai précis decât varianta sa cu fluoresceină 

(TBUT). NIBUT măsurat peste lentila de contact are 

întotdeauna valori mai mici decât precornean.  

Depozite pe suprafaţa lentilei -Depozitele formate pe 

lentile pot fi legate de compoziţia lacrimilor (proteice, lipidice, 

gelatinoase, anorganice) sau nu (fungi). Colorarea lentilei poate 

fi produsă de depozite  mercuriale, reziduuri datorate ţigaretelor 

şi contaminării suprafeţei cu machiaj sau creme. Proteinele apar 

ca un film semi-opac sau translucid şi sunt mai frecvente la 

lentilele de contact din  hidrogel, în timp ce lipidele au un aspect 

grăsos, neted şi strălucitor şi apar mai des la lentile din silicon-

hidrogel. La depozitele cu aspect gelatinos sunt implicate 

proteine, lipide şi săruri de calciu. Lentilele de contact moi pot 

adesea să sufere mici deteriorări ale marginilor sau central, în 

special la purtătorii noi. 

Pleoape - Se examinează mai întâi marginea 

palpebrală pentru semne de blefarită, disfuncţie a glandelor  

meibomiene şi afecţiuni palpebrale cronice şi apoi se eversează 

pleoapa superioară pentru a evalua roşeaţa (intensitate şi 

localizare) şi eventualele papile (locaţie, formă, mărime şi 

număr).  

Conjunctiva - Hiperemia conjunctivei poate fi difuză 

sau focală şi trebuie investigat momentul apariţiei şi caracterul 

permanent sau intermitent. Hiperemia limbică poate avea 

diferite cauze : frecvent este hipoxică, depinzând de 

caracteristicile materialului lentilei (este bine cunoscut efectul 

reducerii hiperemiei limbice la trecerea de la lentile de hidrogel 

la unele de silicon-hidrogel (4)) şi este acompaniată de neovase 

în cazuri cronice, dar poate fi şi de cauză mecanică (adaptarea 

strânsă, forma marginii, modulul lentilei),  alergică, infecţioasă, 

toxică. 

Corneea centrală - Corneea centrală poate prezenta 

semne de hipoxie, cum ar fi  microchisturi, vacuole, pliuri, 

striuri şi neovase, polimegatism endotelial şi chiar edemaţiere 

stromală marcată. 

Inflamaţia se manifestă uneori prin infiltrate care pot 

apărea uni-sau bilateral, singulare sau multiple, izolate sau 

confluente, cu locaţie periferică sau centrală şi dimensiuni 

diferite. Ele pot fi asociate cu hiperemie, eroziuni epiteliale şi 

reacţie a camerei anterioare. Pot apărea şi ulceraţii corneene, 

care prezintă semne şi simptome specifice în caz de infecţie. 

Coloranţi - Cel mai mult este utilizată în practică 

fluoresceina, cu greutate moleculară mică sau mare, în funcţie 

de tipul lentilei de contact, pentru evaluarea stabilităţii şi calităţii 

filmului lacrimal şi a integrităţii suprafeţei oculare. Timpul de 

rupere al filmului lacrimal cu fluoresceină (TBUT) este mai 

invaziv (destabilizează filmul lacrimal şi provoacă lacrimare 

reflexă) dar este util în screeningul noilor purtători. Valorile 

normale sunt de cca 20 secunde iar la ochiul uscat acestea 

coboară sub 10 secunde. Pentru evaluarea suprafeţei oculare se 

folosesc şi alţi coloranţi. Rose Bengal colorează celulele 

degenerate sau moarte ale epiteliului cornean şi conjunctival, 

filamentele de mucus şi ariile puţin protejate de filmul lacrimal. 

Folosirea lui este limitată de usturimea pe care o provoacă şi de 

selectivitatea relativă, deoarece studii recente au arătat că poate 

colora chiar şi celule sănătoase. Lissamine Green colorează 

celulele degenerate într-o culoare verde-albastră, intensificată de 

filtrul roşu. Este mai frecvent folosită decât Rose Bengal, 

deoarece are eficienţă comparabilă, dar nu ustură şi nu colorează 

tegumentul. 

Staining- Localizarea şi aspectul stainingului 

conjunctival poate incrimina lentila de contact sau/şi uscăciunea 

oculară. Se pot întâlni şi două aspect particulare: fisuri 

conjunctivale (legate de forma marginii lentilei de contact) şi 

pliuri conjunctivale paralele cu pleoapa (LIPCOF). Aceste pliuri 

se observă lânga marginea posterioară a pleoapei, sunt 

clasificate în funcţie de număr şi înălţime, în raport cu meniscul 

lacrimal şi sunt asociate riscului de apariţie a simptomelor de 

uscăciune. Putem găsi leziuni şi la nivelul porţiunii marginale a 

conjunctivei pleoapei superioare ( lid wiper). La pacienţii cu 

ochi uscat, scăderea lubricaţiei naturale poate creşte frecarea la 

acest nivel, rezulting iritaţie şi degradare. Aceasta se corelează 

cu disconfort şi alterări ale suprafeţei oculare şi este denumită 

“lid wiper epitheliopathy”.( 5) Stainingul cornean poate fi izolat 

sau coalescent şi se înregistrează locaţia, extinderea, forma şi 

profunzimea sa. Anumite combinaţii între materialele silicon-

hidrogel, soluţii şi pacient pot determina apariţia unui staining 

micropunctat, difuz, care poate fi cel mai bine evidenţiat după  

2-4 ore de la inserţia lentilelor.  

Leziunile epiteliale arcuate superioare (SEALs) sunt 

determinate prin injurie mecanică a epiteliului cornean, în partea 

periferică superioară a corneei. Stainingul cornean inferior, cu 

forma de “zâmbet” apare ca rezultat al ocluziei palpebrale 

inadecvate sau a evaporării excesive şi este asociat cu 

uscăciunea. Stainingul cornean localizat e datorat unui corp 

străin sau unui defect al lentilei. În cazul în care se formeaza bile 

de mucină (la lentilele din silicon hidrogel cu modul crescut), 

ele pot fi crea depresiuni în care să băltească colorantul folosit, 

aspectul putând fi confundat cu o dezepitelizare. Ulcerul 

cornean, fiind o leziune care penetrează dincolo de membrana 

Bowmann, se caracterizează printr-o difuzie a colorantului în 

stroma, fără delimitare precisă. 

 Alte investigaţii - Topografia corneană, aberometria 

şi microscopia speculară pot furniza informaţii suplimentare 

despre efecte ortokeratologice sau distorsiuni corneene nedorite 

induse de purtarea lentilelor. 

 

CONCLUZII 

Majoritatea acestor semne au fost organizate de 

diverşi autori în scheme cu mai multe nivele de gravitate. În 

practică, o scală cu 5 grade este suficientă, şi i se poate creşte 

specificitatea prin adăugarea de + si – fiecărui grad. Este 

recomandabilă folosirea unor astfel de scale pentru evaluarea 

severităţii, înregistrarea precisă şi sugerarea atitudinii 

terapeutice potrivite. 

 

BIBLIOGRAFIE 
1. Shiuka K, et al. Effect of Internal Lubricating Agents of 

Disposable Soft Contact Lenses on Higher Order 

Aberrations After Blinking. Eye & CL 34(2) 100-105, 2008 

2. Koh et al. A novel method to assess the impact of surface 

wetting and optical quality of contact lenses 

3. Jane Veys, John Meyler, Ian Davies. Essential Contact lens 

practice Elsevier Limited 2002, 8-16 

4. Papas, EB. Relationship between soft contact lens oxygen 

transmissibility and induced limbal hyperaemia. Exp Eye 

Res. 1998 Aug;67(2):125-31 

5. Korb DR, Herman JP, Greiner JV, et al. Lid wiper 

epitheliopathy and dry eye symptoms. Eye & Contact Lens. 

2005; 31 (1):2-8. 

 



CCOONNGGRREESSUULL  AANNUUAALL  AALL  SSOOCCIIEETTĂĂŢŢIIII  RROOMMÂÂNNEE  DDEE  LLEENNTTIILLEE  DDEE  CCOONNTTAACCTT 

 

AMT, vol II, nr. 1, 2011, pag. 18 

TERAPIA REFRACTIVĂ CORNEANĂ  

PREZENTARE DE CAZ 

 

 

 
SIMONA RADU1 

 

EURO-OPTICS SRL Bucureşti 

 

Cuvinte cheie: 
ortokeratologie, 

miopie. 

Rezumat: Terapia refractivă corneană ( CRT) este o metodă de corecţie a miopiei mici şi medii cu 

ajutorul lentilelor rigide gaz permeabile cu design special, purtate pe timpul nopţii. Sub acţiunea 

forţelor capilare, celulele din straturile epiteliale superficiale se redistribuie controlat, modificând 

forma şi implicit puterea dioptrică a suprafeţei oculare. În acest fel se obţine o vedere bună pe durata 

zilei, fără corecţie optică aeriană sau lentile de contact. Studiile recente arată o acţiune favorabilă a 

acestei modalităţi de corecţie asupra progresiei miopiei, din aceasta cauză a început să fie folosită mai 

mult în cazul miopiei şcolare. Efectul neinvaziv şi reversibil, înalta permeabilitate la oxigen a 

materialelor folosite, utilizarea pe o perioadă de timp relativ scurtă ( circa 8 ore/24) şi într-un mediu 

uşor de controlat din punct de vedere al igienei, cu mici riscuri de contaminare, lipsa oricărei corecţii 

pe timpul zilei, o fac foarte atractivă atât pentru părinţi cât şi pentru copii, care deprind cu uşurinţă 

manevrele şi regulile de întreţinere corespunzătoare.  Prezentarea unui caz va exemplifica protocolul de 

adaptare.  
 

Keywords: 
orthokeratology, 

myopia 

Abstract: Corneal refractive therapy (CRT) is a method of correction of small and medium levels of 

myopia by means of rigid gas permeable lenses with special design, worn during the night. Capillary 

forces induce a controlled redistribution of the superficial epithelial cells, altering the anterior shape of 

the cornea and restoring vision. In this way a good vision is maintained during the day, without 

spectacles or contact lenses. Recent studies show a favorable action on progression of short-sightedness, 

so it began to be used more in the case of children and teenagers. The therapy being non-invasive and 

reversible, the high oxygen permeability of contact lens materials, the relatively short period of time of 

use (about 8 hrs/24) and in an environment easily controlled from the point of view of hygiene, with low 

risk of contamination, the lack of any corrections during the day, make it very attractive both for parents 

and children who manage to learn quickly the technique and maintenance rules. Presentation of one 

case will serve as a model for fitting protocol  
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INTRODUCERE 

 Terapia corneană refractivă (CRT), numită şi 

Ortokeratologie sau Terapie de remodelare corneană, este o 

metodă de corecţie a miopiei mici şi medii cu ajutorul unor 

lentile de contact rigide gaz permeabile cu design special, 

purtate pe durata nopţii.  

Ca mecanism de acţiune, lentilele rigide au un design 

cu geometrie inversată a feţei posterioare. Pe timpul nopţii, 

pleoapele exercită o uşoară presiune asupra lentilei cu design 

special şi forţele capilare realizează o redistribuţie controlată a 

celulelor epiteliale superficiale, modificând suprafaţa corneei şi 

restabilind vederea. Ca rezultat, pacientul se bucură de o acuitate 

vizuală normală, fără corecţie pe timpul zilei.(1) Procedura este 

complet reversibilă şi poate fi aplicată de la 6 ani, fără limită 

superioară de vârstă.   

Studii recente :Pauline Cho,  (LORIC Study, 2005),(2) 

Walline et al (CRAYON Study, 2007)(3) and Jacinto 

Santodomingo-Rubido, (MCOS Study, 2009) (4) au arătat o 

acţiune favorabilă asupra progresiei miopiei (defocusarea 

hipermetropică periferică relativă poate determina creşterea 

miopiei, chiar în absenţa vederii centrale), de aceea a început să 

fie folosită mai mult în cazul copiilor şi adolescenţilor. 

SCOPUL LUCRĂRII 

Scopul lucrării este de a evalua uşurinţa în prescrierea 

acestor lentile precum şi interesul şi acceptarea de către copii şi 

părinţii acestora a acestui mijloc de corecţie a miopiei mai puţin 

cunoscut în ţara noastră. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Din martie 2011 au fost adaptate în cadrul cabinetului 

SC EURO-OPTICS SRL din Bucureşti 10 cazuri, cu vârste 

cuprinse între 7 şi 14 ani, cu miopie de  0,5D-6D ( în medie -

2,50D)  combinate cu maximum 1,50 D astigmatism conform 

regulei. Pacienţii au fost adaptaţi cu lentile de contact Paragon 

CRT, care au primit încă din anul 2002 certificarea FDA pentru 

corectarea miopiei până la 6 D sferice combinate cu maximum -

1,75D astigmatism conform regulei. Lentilele sunt realizate 

dintr-un material cu înaltă permeabilitate la oxigen (Paflufocon), 

aprobate pentru purtarea pe timpul nopţii. Adaptarea lentilei este 

simplificată printr-un protocol care ia în considerare trei 

parametri ai lentilei : BC (raza de curbură centrală), RZD 

(adâncimea zonei de expansiune) şi LZA (unghiul format de 

marginea lentilei). 

Procesul de adaptare include examinarea iniţială 

(refracţie, corecţie vizuală, examinarea la lampa cu fantă, 

topografie corneană, presiunea intraoculară, examenul fundului 

mailto:simo_radu@yahoo.com
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de ochi), urmată de adaptarea lentilei de contact, evaluarea 

acesteia şi instructajul pacientului. La următoarele vizite se 

verifică menţinerea centrării lentilei, a corecţiei optice totale şi a 

integrităţii corneene.( prima dimineată, după prima şi a doua 

săptămână de purtare şi apoi la una, trei, şase, nouă şi 

douăsprezece luni). Lentilele trebuie înlocuite anual şi 

dezinfectate zilnic. 

Cazul prezentat este al unei fetiţe de 10 ani, cu miopie 

medie progresivă la ambii ochi, interesată să nu poarte corecţie 

optică pe timpul zilei, în special pentru activităţi sportive şi să 

tempereze evoluţia miopiei. 

 

REZULTATE 

La examinarea iniţială, acuitatea vizuală era 20/20 la 

ambii ochi cu corecţie de -3,75 dioptrii (D) la ochiul drept (OD)  

şi -2,75 D la ochiul stâng (OS). Măsurătorile keratometrice ale 

meridianului mai plat au fost de 42,85 la OD şi 43,04 la OS. 

Primele lentile selectate au avut parametrii, conform scalei, de 

87 525 33 la OD şi 86 525 33 la OS şi nu au necesitat înlocuire. 

Acuitatea vizuală cu lentilele de contact a fost similară cu cea 

corectată prin ochelari (aşa cum prevede o bună adaptare), iar 

supra-refracţia a fost 00/ -0,26x67 la OD şi 00  / +0,26x67 la 

OS. 

Lentilele au arătat o centrare bună, mobilitate de  0,5 

mm şi un profil fluoresceinic corespunzător, adică  prezenta o 

zonă de aplanaţie centrală de 3mm, urmată de un inel regulat de 

fluorescenţă şi cu o bună circulaţie a lacrimilor la marginea 

lentilei. 

Pacienta şi-a însuşit cu mare repeziciune informaţiile 

şi tehnica de manipulare şi îngrijire a lentilelor.  

După prima noapte de purtare a revenit cu lentilele 

încă aplicate pe suprafaţa oculară. Acuitatea vizuală înregistrată 

a fost de 20/20 ( cu lentilele) la ambii ochi; lentilele erau bine 

centrate, se mişcau liber la clipit şi epiteliul era intact. Vederea 

după îndepărtarea lentilelor a fost de 20/20 la OD cu corecţie de 

-1,00D şi la OS de  -0,50 D. Topografia a arătat o centrare bună.  

La controlul de o săptămână, ca şi la cel de o lună, 

acuitatea a ajuns la ambii ochi la 20/20 fără corecţie, refracţia s-

a menţinut (00/-0,25x28 la OD şi  00/-0,25x2 la OS). Vederea a 

rămas stabilă timp de 10 ore pe zi în prima săptămână şi circa 12 

ore pe zi la o lună. Topografia corneană, harta tangenţială, 

evidenţiază cel mai bine modificările caracteristice ale suprafeţei 

oculare – platou central şi zona inelară de expansiune epitelială. 

In Figura 1 poate fi văzut aspectul iniţial al corneei iar în Figura 

2 rezultatele la o lună ( după perioada de stabilizare).   

 

Figura nr.1  Hartă tangenţială – Ziua 1 

 
 

 

 

 

 

 

Figura nr.2.  Hartă tangenţială - 1 Lună 

 
 

CONCLUZII 

Adaptarea lentilelor este simplă şi rezultatele apar 

rapid. Terapia refractivă corneană non-invazivă şi reversibilă, 

lentilele realizate din material înalt permeabil la oxigen şi 

purtate o durată de tip relativ scurtă (8 ore/24)  într-un mediu 

uşor de controlat din punct de vedere igienic, cu risc de 

contaminare scăzut, lipsa oricărui mijloc de corecţie pe durata 

zilei, sunt elemente care explică de ce aceasta metodă este 

atractivă deopotrivă pentru copii şi părinţi. Copii învaţă foarte 

uşor să manipuleze şi să dezinfecteze lentilele fără ajutorul 

părinţilor 
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Rezumat: Scop - Evaluarea posibilităţilor terapeutice în cazurile de keratoconus. Material şi metodă - 

Analiză retrospectivă a modalităţilor de corecţie vizuală şi a metodelor terapeutice asociate la pacienţii 

cu keratoconus, în cadrul SC EURO-OPTICS SRL, între 2006-2011 Rezultate şi discuţii - La cei 53 de 

pacienţi cu keratoconus, corecţia optică s-a realizat prin ochelari (în 9 cazuri), cu lentilă de contact 

moale (în 6 cazuri) şi cu lentilă de contact rigidă gaz permeabilă (în 44 din cazuri), dintre care 10 în 

system piggy- back. În 2 cazuri s-au implantat inele corneene. 17 dintre pacienţi au beneficiat de tehnica 

crosslinking al colagenului cu ultraviolet A şi riboflavină, care a oprit progresia bolii pe perioada 

studiată în toate cazurile. 6 dintre pacienţi au necesitat keratoplastie (monocular, 3 perforante şi 3 

lamelare profunde)  urmată, după stabilizarea cicatricii, de corecţia vederii cu ochelari sau lentilă de 

contact moale,. Concluzii – Mulţi pacienti sunt încă diagnosticaţi în stadiile II-III de boală. Vederea 

obţinută cu lentile rigide la aceşti pacienţi este foarte bună. Sistemul piggy-back a fost folosit pentru 

îmbunătăţirea confortului (la adaptări monoculare), stabilizarea lentilei rigide şi protecţia suprafeţei 

oculare.(adaptări binoculare). Crosslinking-ul colagenului nu a indus deteriorări ale vederii şi 

parametrii corneeni au rămas neschimbaţi pe perioada urmăririi. Recuperarea vizuală dupa 

keratoplastie este lentă şi majoritatea pacienţilor au necesitat din nou corecţie optică. 

 

Keywords: 
keratoconus, gas 

permeable contact 

lenses, keratoplasty 

Abstract Purpose – Evaluation of therapeutic options for keratoconic patients. Material and method - A 

retrospective analysis of visual correction and the therapeutic methods applied to patients with 

keratoconus at SC EURO-OPTICS SRL, 2006-2011.Results and discussion - There were 53 patients with 

keratoconus, For vision correction were used spectacles (in 9 cases), soft contact lens (in 6 cases) and 

rigid gas permeable contact lenses (in 44 cases with), 6 of them in piggy-back system. Corneal rings 

were implanted in 2 cases. 17 of the patients have been the subject of collagen crosslinking with 

riboflavin and ultraviolet- A light. Follow-up showed no progression on the treated eyes. 6 of patients 

needed keratoplasty, (monocular, 3 penetrating and 3 deep lamellar kertoplasties)  After suture removal 

spectacles or soft lenses were needed to improve vision. Conclusions - Most of the patients are still 

diagnosed in stage II-III of the disease. Vision with rigid contact lenses at these patients is very good. 

Piggy-back system was used to improve comfort (in monocular fits), improve centration or for ocular 

surface protection (binocular cases). Collagen crosslinking induced no damages in sight and corneal 

parameters showed no progression of disease during follow-up period. Visual recovery after 

keratoplasty is slow and a majority of patients require optical correction again.  
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INTRODUCERE 

 Keratoconul este cea mai frecventă distrofie corneană, 

cu o prevalenţă de cca 1 la 2000. Afecţiunea este non-

inflamatorie, bilaterală, asimetrică şi se  caracterizată printr-o 

subţiere conică progresivă a corneei paracentrale. Aceasta 

determină un astigmatism neregulat important şi cicatrici 

corneene la nivelul membrane bazale. Se prezintă ca o boală 

genetică autozomal recesivă la 10% dintre pacienţi, restul fiind 

cazuri sporadice. Cauza este multifactorială şi încă în 

investigaţie prin studii de genetică moleculară.(1) Se 

suspectează o predispoziţie pentru alterarea citokinelor 

corneene. Activitatea anormală a proteazelor degradative duce la 

disoluţia membranei Bowman şi a membranei epiteliale bazale. 

Sunt incriminaţi anumiţi factori declanşatori ca: tulburări 

hormonale, frecarea ochilor, alergiile, purtarea lentilelor de 

contact  şi poate fi asociat cu  alte afecţiuni generale (teren 

atopic, sindrom Down, sindrom Ehlers-Danlos, sindrom  

Marfan, sindrom Turner, disostoza craniofacială, osteogeneza 

imperfectă) şi oculare (conjunctivita vernală, aniridia, ectopia 

cristaliniană, boala Leber, retinitita pigmentară). Vârsta medie 

de apariţie este de 16 ani (6-40) şi are o progresie de circa 10-20 

ani, înaintarea în vârstă având un efect stabilizator asupra 

subţierii corneene(2) Repartiţia pe sexe este raportată diferit de 

autorii studiilor. Prezentarea clinică e de subţiere bilaterală şi 

asimetrică a corneei (de formă conică, paracentral) şi formare de 

cicatrici, care generează scăderea acuităţii vizuale prin 

astigmatism miopic neregulat, progresiv. Pacienţii descriu 

adesea  tulburarea de vedere ca ”imagini fantomă”.Diagnosticul 

este uneori ignorat sau întârziat, ducând la situaţii de importante 

disabilităţi  vizuale la adolescenţi şi adulţi tineri. 

 

SCOPUL LUCRĂRII 

Abordarea pacientului cu keratoconus trebuie să 

includă consiliere, metode de stabilizare a progresiei bolii şi 

recuperare vizuală. Accesul mai facil la topografia corneană şi 

introducerea tehnicii de crosslinking a colagenului ar trebui să 
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reducă numarul candidaţilor la keratoplastie, precum şi a 

necesitatea utilizării lentilelor de contact rigide şi a inelelor 

corneene, dedicate cazurilor mai avansate. Scopul acestei lucrări 

este de a evalua corecţia vizuală şi metodele terapeutice asociate 

folosite în ultimii cinci ani. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Am realizat o analiză retrospectivă a pacienţilor cu 

keratoconus aflaţi în evidenţa cabinetului SC EURO-OPTICS 

SRL în ultimii şase ani (2006-2011), în privinţa modalităţilor de 

corecţie vizuală şi a metodelor terapeutice asociate. Majoritatea 

pacienţilor au fost diagnosticaţi în alte cabinete şi îndrumaţi la 

noi pentru confirmare (topografie şi pahimetrie) şi pentru 

corecţie optică. Fiecare caz a fost evaluat prin anamneză 

(debutul bolii, progresia astigmatismului miopic, mijoacele de 

corecţie optică şi alte tratamente aplicate), autorefractometrie , 

examen biomicroscopic (subţierea şi deformarea conică a 

corneei paracentrale, inel Fleisher, linii Vogt, nervii corneeni, 

semn Munson, cicatrici şi hidrops cornean în cazuri avansate), 

keratometrie, topografie corneană, pahimetrie, tensiune 

intraoculară, examen de pol posterior. Managementul fiecărui 

caz a inclus consiliere (evitarea frecării ochilor, antialergice şi 

lubricante oculare în anumite cazuri, antioxidanţi). Pentru 

obţinerea celei mai bune acuităţi vizuale s-au prescris ochelari, 

lentile de contact moi din silicon hidrogel, lentile rigide gaz 

permeable (RGPs),  singure sau în combinaţie cu lentile moi 

(system piggy-back).(3) Lentilele  RGP utilizate au fost Soflex 

(SKI, OP8 ) şi Menicon (Rose K2) iar lentilele moi doar din 

silicon hidrogel ( Oasys, AIR Optix şi Biofinity). Câteva cazuri, 

la care lentilele nu erau dorite sau tolerate, au fost îndrumate 

spre implantare de inele corneene. Unele cazuri au necesitat 

keratoplastie la unul din ochi, care a fost realizată la clinici din 

străinătate. (lamelar profund -DALK, sau perforant). În cazurile 

progressive s-a efectuat C3-R (collagen crosslinking cu 

riboflavină şi ultraviolete A).(4) 

 

REZULTATE 

Au fost consultaţi 53 de pacienţi cu keratoconus, cu 

vârste cuprinse între 16 şi 49 de ani, dintre care 38 de bărbaţi şi 

15 femei.  (Grafic nr.1) Într-un caz s-a constatat asocierea cu 

sindrom Down şi în altul cu boală Stargadt. 

 

 Grafic nr.1 Distribuţie după sex 

 
Stadializarea bolii s-a realizat după clasificarea Amsler-

Krumeich:  

 Stadiul I – deformare corneană excentrică, miopie şi 

astigmatism<5D, valorile keratometrice centrale medii 

<48 

 Stadiul  II -miopie şi astigmatism 5-8 D, valorile 

keratometrice centrale medii <53D, fără cicatrici, 

grosime corneană minimă>400μm  

 Stadiul III –miopie şi astigmatism 8-10 D, valori 

keratometrice centrale medii>53D, fără cicatrici, 

grosime corneană minimă 300-400μm  

 Stadiul IV – refracţie nemăsurabilă, valori 

keratometrice centrale medii >55D, cicatrici corneene 

centrale, grosime corneană minimă 200 μm. 

Conform acestei clasificări 18 ochi erau în stadiul I, 78 ochi 

stadiul II, 8 ochi stadiul III şi 2 ochi stadiul IV. (Grafic nr.2) 

 

Grafic nr.2 Distribuţia după gravitatea bolii  

 
Corecţia optică s-a putut realiza în 9 cazuri prin 

ochelari, în 6 cazuri cu lentilă de contact moale şi în 44 din 

cazuri  cu lentilă de contact rigidă gaz permeabilă (RGP), la 29 

dintre aceştia corecţia fiind bilaterală, deoarece majoritatea 

pacienţilor erau déjà în stadii avansate de boală. (Imaginea nr.1). 

10 pacienţi poartă lentila rigidă în combinaţie cu o lentilă moale, 

6 dintre ei folosind această modalitate la ambii ochi. Sistemul 

piggy-back a fost indicat pentru îmbunătăţirea confortului în 

cazurile monoculare şi pentru centrarea lentilei rigide şi 

protecţia suprafeţei oculare în cazurile bilaterale. Ambele lentile 

au fost alese cu o înaltă transmisibilitate la oxigen pentru 

evitarea hipoxiei.  

Inele corneene au fost implantate la 2 cazuri. 6 dintre 

pacienţi au necesitat keratoplastie monoculară, din care 3 

perforante şi 3 lamelare profunde.( Imaginea nr.2) La cele la 

care s-a obţinut deja stabilizarea cicatricii după scoaterea firelor 

a fost nevoie de corecţie aeriană sau cu lentilă de contact moale 

pentru îmbunătăţirea acuităţii vizuale 

 

Fig.1-Lentilă RGP cu fluoresceină 

 
 

Fig.2-Keratoplastie- fire separate 

 
17 dintre pacienţi, având o progresie documentată a 

bolii, au fost supuşi procedurii de crosslinking al colagenului cu 

ultraviolet A şi riboflavină, 11 dintre ei la ambii ochi. În două 

cazuri au apărut câteva infiltrate corneene periferice care s-au 
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remis în urma tratamentului antiinflamator. Nu s-au constatat 

scăderi ale acuităţii vizuale şi nici progresii ale bolii la ochii 

trataţi în perioada urmărită. 

 

CONCLUZII 

O mare parte a pacientilor sunt încă diagnosticaţi în 

stadiile II-III de boală. Vederea obţinută cu lentile rigide este 

foarte bună. Sistemul piggy-back a fost folosit pentru 

îmbunătăţirea confortului doar în cazurile adaptate monocular, 

în cele binoculare el având rolul unei centrări mai bune a lentilei 

rigide sau pentru protecţia suprafeţei oculare. Crosslinking-ul 

colagenului nu a indus deteriorări ale vederii şi parametrii 

corneeni au rămas neschimbaţi pe perioada urmăririi. 

Recuperarea vizuală dupa keratoplastie a fost lentă şi 

majoritatea pacienţilor au necesitat din nou corecţie optică. 
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Rezumat: Boala de transplant ''grefă contra gazdă'' este o complicație ce poate sa apară după 

transplantul de maduvă osoasă sau de celule stem , situație în care materialul nou transplantat poate să 

atace corpul celui care primește transplantul. Manifestarile oculare apar la majoritatea pacienților și  

pot sa constituie primele semne ale bolii. Cea mai comună formă de prezentare oculară este 

keratoconjunctivita sicca, dar apar si conjunctivite pseudomembranoase, keratopatii punctate 

superficiale si chiar ulcerații corneene, mergând pâna la perforație in cazurile severe. Pentru controlul 

afectarii oculare se poate recurge la terapia locală, dar și sistemică.. 

  

Keywords: graft-

versus-host  disease, 

keratoconjunctivitis 

sicca 

Abstract: : Graft-versus-host disease is a complication that can occur after stem cell or bone marrow 

transplant in which the newly transplanted material attacks the transplant recipient's body. Ocular 

manifestations are found in a majority of patients and may be the presenting symptom. Most common 

ocular finding is keratoconjunctivitis sicca, but pseudomembranous conjunctivitis, punctate keratopathy, 

corneal ulceration and even perforation (in severe cases) can appear as well. Systemic and local therapy 

may be used to control ocular disease. 
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INTRODUCERE 

 Transplantul de celule stem hematopoietice este 

utilizat pentru a trata o varietate de afecțiuni maligne, dar și de 

boli hematologice, imunologice sau metabolice. Tranplantul 

alogen de celule stem poate determina apariția bolii de 

transplant “grefă contra gazdă” (BGCG), care se asociaza cu 

mortalitate si morbiditate ridicate. Aceasta boală este rezultatul 

direct al uneia dintre principalele funcții ale sistemului imun: 

distingerea self-ului de non-self. În încercarea de a trata pacienți 

cu boli severe, care le pun în pericol viața se vor transplanta 

acestora celule imune de la donatori non-identici. Aceste celule 

de la donator (grefă) pot să recunoască celulele pacientului 

(gazdă) ca fiind străine și să declanșeze o reacție grefă contra 

gazdă ce poate conduce la boala de transplant (BGCG). BGCG 

este in principal o boala mediată de limfocitele T, dar și alte 

tipuri celulare, cum sunt de pilda celulele “natural killer”, pot 

contribui la apariția acestei complicații. 

Forma acuta a bolii de transplant apare de regulă in 

primele 3 luni după transplant, in timp ce forma cronică apare 

după primele 3 luni de la transplant si poate sa persiste tot restul 

vieții pacientului. 

Incidența bolii de transplant variază între 30-40% când 

donatorul și gazda sunt înrudite și poate ajunge la 60-80% când 

nu există relație de rudenie între aceștia. Cu cât diferențele sunt 

mai mari, cu atât crește riscul de apariție al acestei complicații.  

SIMPTOMATOLOGIE 

 Atât in forma acută cât și in forma cronică, 

simptomele pot varia în gravitate de la ușoare la severe.          

Simptomatologia formei acute include: durere sau crampe 

abdominale, diaree, febră, icter, rash cutanat, vărsături, pierdere 

în greutate. Simptomatologia formei cronice include: uscăciunea 

ochilor și a gurii, pierderea părului, hepatită, afectare pulmonară 

sau de tract digestiv, rash cutanat, îngroșarea pielii. 

 Complicațiile oculare pot să apară atât in forma acută 

cât și în cea cronică, în procent de 60-90% din cazuri. Toate 

segmentele ochiului pot fi afectate de boala de transplant 

oculară, incluzând pleoapele, glanda lacrimală, conjunctiva, 

corneea, vitrosul, tractul uveal și nervul optic, deși implicarea 

polului posterior este extrem de rară. Cel mai frecvent sunt 

afectate suprafața oculară și glanda lacrimală. 

MANIFESTĂRI OCULARE 

Suprafața oculară este frecvent implicată in boala de 

transplant. Manifestările clinice includ: hiperemie conjunctivlă, 

chemozis și/sau exudate sero-sanguinolente, conjunctivită 

pseudomembranoasă, episclerită bilaterală, keratoconjunctivită 

limbică superioară sau conjunctivită cicatricială. 

Keratoconjunctivita sicca este o manifestare majoră 

atât in forma acută cât și în forma cronică a bolii de transplant 

oculare și este rezultatul disfuncției glandelor lacrimale. 

Principalele simptome sunt: senzație de corp străin, uscăciune 

oculară, secreție conjunctivală mucoasă și fotofobie. Cele mai 

importante semne la examinarea biomocroscopică sunt: 

reducerea meniscului lacrimal, creșterea cantității de detritusuri 

în filmul lacrimal, keratopatie punctată superficială (colorare 

pozitivă cu fluoresceină), filamente corneene și defecte 

epiteliale sau ulcerație în cazurile severe. Un test Schirmer mai 

mic de 5 mm in ambii ochi, fără anestezie este caracteristic 

pentru diagnostic. 

TRATAMENT 

Majoritatea terapiilor in boala de transplant oculară au 

drept scop tratarea sindromului de ochi uscat prin lubrefiere 

și/sau reducerea evaporării lacrimilor, drenajului lacrimal sau a 

inflamației suprafeței oculare. 

Pentru lubrefiere se recomandă utilizarea lacrimilor 

artificiale fară conservanți. 

Pentru reducerea evaporării se recomandă comprese 
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calde, igienă oculară, evitarea mediilor cu umiditate scăzută și 

folosirea protecției oculare (ochelari cu cameră umedă). 

Doxiciclina in administrare per os poate fi folosită pentru a trata 

disfuncția asociată a glandelor lacrimale sau rozaceea asociată. 

Pentru a reduce pierderea și drenajul lacrimilor se 

poate recurge la ocluzia temporară (cu plug-uri de silicon) sau 

permanentă (prin cauterizare termică) a punctelor lacrimale, mai 

ales in cazurile severe. 

Pentru a reduce inflamația suprafeței oculare, 

utilizarea corticoizilor in administrare topică este foarte 

valoroasă. Aceștia sunt utili mai ales pentru a controla 

exacerbările simptomatologiei oculare atunci când se reduce 

doza imunosupresoarelor sistemice. Împreuna cu debridarea 

precoce, corticoizii în administrare topică se pot folosi și la 

pacienții cu conjunctivită pseudomembranoasă sau cicatricială. 

Pentru a reduce inflamația suprafeței oculare se poate 

recurge și la serul autolog. Picăturile cu ser autolog sunt non-

alergice, conțin o varietate de factori de creștere, vitamine și 

imunoglobuline în concentrații similare sau mai mari decât in 

lacrimile naturale și astfel mențin morfologia și ajută 

proliferarea celulelor epiteliului corneean. 

Pentru controlul răspunsului imun al suprafeței oculare 

se poate prescrie ciclosporina in administrare topică; prin 

inhibarea limfocitelor-T, aceasta reduce apoptoza celulelor 

epiteliului conjunctival si pierderea de celule goblet. 

Se pot utiliza și tratamente sistemice: corticoizi, 

tacrolim (inhibitor al activării limfocitelor-T), ciclosporină 

(inhibitor al activarii limfocitelor-T) și, mai recent, rituximab 

(anticorp monoclonal anti CD 20). 

Creșterea dozei imunosupresoarelor sistemice nu este 

totuși întotdeauna o variantă convenabilă deoarece poate 

determina infecții sau creșterea riscului de cancer; de aceea, 

tratamentul local este o alegere preferabilă, dacă este eficient. 

Totuși, creșterea dozei imunosupresoarelor sistemice este 

necesară când manifestările oculare asociate cu cele sistemice 

(la nivelul pielii, ficatului) nu pot fi controlate 

 

CONCLUZII 

Boala de transplant este sistemică, de aceea 

diagnosticul și tratamentul trebuie abordate într-o manieră 

multidisciplinară. 

Manifestarea majoră a bolii de transplant oculare este 

sindromul de ochi uscat. Tratamentul cu lacrimi artificiale, plug-

uri de silicon si chiar corticoizi sau ciclosporină, în funcție de 

severitate, poate încetini progresia afectării oculare. 

În cazul formării de pseudomembrane, se recomanda 

debridarea precoce și corticosteroizii in admnistrare topică. 

Multe exacerbări ale bolii de transplant oculare apar in 

timpul scăderii dozei imunosupresoarelor sistemice. Este 

necesară atenție specială la tratamentul topic, in special puls-

terapia cu corticosteroizi și ciclosporina, pentru a evita efectele 

secundare ale terapiei sistemice 
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Rezumat: Scopul acestui studiu a fost de a demosntra utilitatea practică si beneficiile utilizării 

membranei amniotice umane în patologia oftalmologică a polului anterior. MAU este un ţesut biologic 

avascular ce se utilizează  ca grefă pentru reconstrucții corneene și conjunctivale. Printre proprietăţile 

ei benefice se numără: efect antiinflamator, antimicrobian, antiangiogenetic, imunomodulator etc. Am 

studiat 60 de cazuri din cazuistica Seţiei Oftalmologie a SCJ Sibiu pe o perioadă de 5 ani. În aceste 

cazuri utilizarea MAU a avut efecte benefice reducând durerea, lăcrimarea excesivă, fotofobia,  senzația 

de corp străin. În chirurgia pterigionului utilizarea MAU + LCT reduce riscul de recurenţă şi facilitează 

recuperarea postoperatorie. 
  

Keywords: human 

amniotic membrane, 

therapeutic contact 

lens, pterygium, 
edemato-bulous 

kheratopathy, corneo-

conjunctival burns. 

Abstract: The aim of this study was demostrate the practical utility and benefits of using human amniotic 

membrane in anterior segment pathology. HAM is an avascular biological  tissue that is used as a 

corneal graft for corneal and conjunctival recovery in many ocular surface disorders. It has the 

following properties: antiinflammatory, immunomodulator, antimicrobial, prevents corneal 

neovascularization and scar formation etc.We studied 60 cases in the Ophthalmology department of the 

Emergency Academic Hospital Sibiu over a period of 6 year. In these acses using HAM had beneficial 

effects reducing pain, excessive tearing, photofobia and foreign body sensation. As for pterygium 

surgery, using HAM +TCL reduces the risk of recurrence and facilitates the postoperative recovery. 
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INTRODUCERE 

 Membrana amniotică umană (MAU) este un țesut 

biologic avascular, ce a fost utilizat în oftalmologie încă din anii 

1940. Astăzi utilizarea MAU în chirurgia oculara este în 

continuă creștere datorită proprietăților  antiinflamatorii, 

antimicrobiene, prezenței factorilor de creștere, etc. Acest aspect 

a dus la utilizarea ei ca grefă pentru reconstrucții corneene și 

conjunctivale în multiple afecțiuni ale suprafeței oculare. MAU 

este formată dintr-un singur strat de celule epiteliale cubice cu o 

membrană bazală și stromă slab atașate la corionică. Conține 

colagen de tipul I si V, citokine, factori de creștere şi inhibitori 

de protează, cum ar fi IL-4, 6 şi 10. Are grosime variabilă între 

0,02 si 0,50 mm.  

Proprităţile importante care o fac utilă sunt: 

favorizează epitelizarea suprafeței oculare, oferă suport pentru 

aderare, migrare și proliferare celulară, reduce inflamația 

suprafeței oculare, împiedică neovascularizația corneană și 

formarea de cicatrici, efect antiinfecțios, efect imunomodulator, 

efect antiapoptotic. 

Poate fi folosită fie ca substrat pentru înlocuirea 

țesutului ocular deteriorat, ca un patch, sau ca o combinație a 

celor două 

În afecţiuni corneene este utilizată în: defecte 

epiteliale persistente (în special de natura herpetică), ulcerații și 

perforații stromale, în arsurile termice și chimice , sindromul 

Stevens-Johnson, în keratopatia edemato-buloasă, în deficiențe 

totale sau parțiale ale celulelor  stem limbice.  În cazul 

conjunctivei este utilizată în: tratamentul pterigionului primar şi 

recurent, tratamentul simblefaronului, în reconstrucția suprafeței 

după excizia tumorilor limbice și a altor tumori conjunctivale. 

La nivelul scleral poate fi utilizată in ulceraţii sclerale iar la 

nivel palpebral în în pierderi epiteliale ale pleoapei, 

reconstrucția marginilor pleoape, în chirurgia entropionului. 

MAU este recoltată de la paciente seronegative 

(virusuri hepatice B și C, HIV, lues), se separă de amnion și este 

împărțită în bucăți de 2x2 cm. Se plasează în recipiente de 

plastic și se stocheză în mediu cu 50% glicerol, la – 80 grade C 

timp de până la 2 ani. Ca şi metodă recentă de stocare se descrie: 

uscare lentă și deshidratare (cu rehidratare preoperatorie). 

Ca şi complicaţii postoperatorii se descriu: infecţia 

,deși rară, este unul dintre riscurile asociate cu această 

procedură, dezintegrarea precoce a membranei , hemoragie sub 

membrană, dislocare ca urmare a unor suturi rupte. 

\ 

SCOPUL STUDIULUI 

Studiul de fata îşi propune să arate utilitatea practică şi 

beneficiile utilizării membranei amniotice umane în patologia 

oftalmologică a polului anterior. 

 

MATERIAL SI METODA DE LUCRU 

Tehnica chirugicală 

În momentul intervenției chirurgicale MAU este 

dezghețată  la temperatura camerei și spălată într-un amestec de 

BSS și antibiotice. Tehnica chirurgicală presupune plasarea 

membranei cu partea stromală în contact cu ochiul. În utilizare 

corneană sunt preferate suturile neresorbabile de tipul nylon 10-

0, iar în utilizare conjunctivală sunt preferate suturile resorbabile 

de tipul vicryl 10-0 sau 11-0. La sfârșitul intervenției se aplică o 

lentilă de contact terapeutică (LCT) pentru  stabilizarea și 

protecția membranei. Suturile și lentila de contact sunt 
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îndepărtate după 2-4 săptămâni. Postoperator se utilizează 

tratament topic cu antibiotic și corticosteroizi.  

Populaţia studiată 

În intervalul de timp 2006-2011 în clinica noastră s-au 

prezentat 60 de pacienți cu afecțiuni multiple ale suprafeței 

oculare din care : - 32 cu pterigion de mici dimensiuni care au 

beneficiat de intervenție chirurgicală și aplicare de LCT (fără 

MAU), toate aceste cazuri fiind de pterigion. 

-28 cu diverse afecțiuni ce au necesitat utilizarea MAU. 

 

Grafic nr. 1. Patologii oculare în care s-a utilizat MAU 
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REZULTATE 

Ca şi distribuţie pe sexe se observă o predominanţă a 

femeilor în primul grup (18 cazuri din 32) şi a barbaţilor în al 

doilea grup (18 din 28).  

Peak-ul de vârstă în primul lot se situează între 40-65 

ani, iar pentru al doilea lot între 40-55 ani. 

Lotul  format din cei 32 de pacienți au prezentat 

afecțiuni corneene (pterigion) de mici dimensiuni ce au necesitat 

după intervenția chirurgicală doar aplicarea de LCT şi nu au 

necesitat utilizarea membranei amniotice. Aceşti pacienti au 

avut o evoluţie postoperatorie favorabilă. 

În lotul format din cei 28 de pacienți s-a regăsit 

majoritatea patologiei ce a  necesitat utilizarea MAU. Evoluția 

fiecărui caz a fost încurajatoare și aspectul corneei a fost 

satisfăcător la toate controalele ulterioare. 

 

Fig. nr. 1. Utilizarea MAU + LCT într-un caz de pterigion. 

1.a) Aspect preoperator (Pterigion) 

 

  

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.b) Aspect postoperator la 1 zi 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.c) 2 săptămâni postoperator 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.d) 1 lună postoperator 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 2. Utilizarea MAU într-un caz de arsură chimică 

corneo-conjunctivală cu simblefaron 

2.a) Aspect preoperator 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

2.b) Aspect intrapoperator 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.c) Aspect  postoperator  (ziua 2) 
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2.d) Aspect postoperator 2 săptămâni 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUTII 

Deşi este o tehnică chirurgicală cu rezultate foarte 

bune, în unele cazuri cum ar fi keratopatia edemato-buloasă nu 

poate fi considerată ca o soluţie finală dar poate fi un real 

beneficiu pentru aceşti pacienti înainte de keratoplastia 

perforantă. 

 

CONCLUZII 

În cazurile studiate Utilizarea MAU a fost  sigură, 

eficientă şi  a putut fi combinată cu alte tehnici chirurgicale. 

Utilizarea combinată MAU + LCT facilitează recuperarea 

postoperatorie reducând riscul recidivelor după chirurgia 

pterigionului. 

În concluzie MAU reprezintă o soluție relativ ieftină 

ce poate fi repetată la nevoie şi care îmbunătățește calitatea vieții 

pacienților reducând durerea, lăcrimarea excesivă, fotofobia,  

senzația de corp străin. 
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Rezumat: Sindromul de ochi uscat prezintă o simptomatologie extrem de diversă și nespecifică. Diferite 

teste clinice sunt folosite în diagnosticul bolii, pentru stabilirea severității acesteia sau evaluarea 

eficienței tratamentului. Lucrarea își propune evaluarea posibilelor corelații între gravitatea 

simptomatologiei, evaluată prin chestionarul OSDI (Ocular Surface Disease Index) și semnele clinice, 

evaluate printr-o serie de teste clinice utilizate în diagnosticul sindromului de ochi uscat (BUT, testul 

Schirmer, coloranții vitali). 
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Abstract: Dry eye has a very diverse and nonspecific symptomatology. Various clinical tests are used in 

diagnosis of the disease, to determine the severity level of the disease, or to evaluate the effectiveness of 

the treatment. This paper proposes the evaluation of possible correlations between the severity of 

symptoms assessed by the OSDI (Ocular Surface Disease Index) questionnaire and different clinical 

tests used to diagnose dry eye syndrome (BUT, Schirmer test, vital stains). 
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INTRODUCERE 

Ochiul uscat este o boală multifactorială a filmului 

lacrimal şi a suprafeţei oculare și este caracterizat de 

instabilitatea filmului lacrimal și de o posibilă afectare a 

suprafeţei oculare. Prezintă o simptomatologie extrem de 

diversă și nespecifică. Diferite teste clinice sunt folosite în 

diagnosticul bolii, pentru stabilirea severității acesteia sau 

evaluarea eficienței tratamentului. 

 

SCOPUL LUCRĂRII 

Lucrarea își propune stabilirea unor posibile corelații 

între gravitatea simptomatologiei, evaluată prin chestionarul 

OSDI și semnele clinice, evaluate printr-o serie de teste (BUT, 

testul Schirmer, folosirea coloranților vitali). 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Au fost luați în studiu 22 de pacienți diagnosticați cu 

sindrom de ochi uscat. La aceștia a fost aplicat chestionarul 

OSDI, s-a evaluat filmul lacrimal (testului Schirmer I, BUT) și 

integritatea suprafeței lacrimale (staining-ului la fluoresceină). 

Chestionarul OSDI are 12 întrebări și cuprinde trei 

subscoruri:  

 A –evaluarea disconfortului ocular (simptome precum 

durerea oculară, sensibilitatea la lumină, senzația de nisip 

în ochi), 

 B –evaluarea funcției vizuale (evidențiază limitarea unor 

activități curente precum cititul, folosirea calculatorului, 

șofatul), 

 C –evaluează impactul factorilor de mediu asupra ochiului 

uscat (de exemplu, expunerea la vânt sau aer condiționat). 

În funcție de răspunsurile pacienților am calculat 

scorul OSDI care este direct proporțional cu gravitatea 

simptomelor, frecvenţa lor şi impactul acestora asupra funcţiei 

vizuale. (1) Scorurile obținute s-au corelat cu rezultatele testelor 

clinice. Testul Schirmer fără anestezie s-a realizat prin 

introducerea unei bandelete de hârtie de filtru la nivelul sacului 

conjunctival inferior și măsurarea după 5 minute a lungimii pe 

care hârtia de filtru este umezită de lacrimi. Valori sub 5 mm 

sunt considerate patologice. 

Instabilitatea filmului lacrimal a fost evaluată prin 

măsurarea BUT-ului. După instilarea de fluoresceină și folosind 

filtrul albastru-cobalt la lampa cu fantă s-a măsurat timpul între 

un clipit complet și apariția primului punct de discontinuitate în 

filmul lacrimal. Valorile sub 10 mm sunt considerate patologice. 

Gradul de afectare a suprafeței oculare a fost evaluat 

prin măsurarea staining-ul corneo-conjunctival, după instilarea 

de fluoresceină. S-a folosit scala Oxford, care cuprinde 6 grade 

de severitate, de la 0 la V, în funcție de densitatea punctelor de 

fixare a colorantului. (2) Valorile peste I sunt considerate 

patologice.  

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Rezultatele obținute pentru OD (22 de ochi) au arătat 

prezența unei corelații importante între valorile scorului OSDI şi 

valorile testului Schirmer I şi a BUT-ului. O corelaţie mai slabă 

s-a înregistrat între valorile scorului OSDI şi stainingul corneo-

conjunctival la fluoresceină. (Fig. 1,2,3) 

 

Figura nr. 1 Corelație scor OSDI – valori test Schirmer OD 

 
Figura nr. 2 Corelație scor OSDI – valori staining 

fluoresceină OD  
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Figura nr. 3 Corelație scor OSDI – valori BUT OD 

 
Rezultate asemănătoare s-au înregistrat și pentru OS 

(22 de ochi). (Fig. 4,5,6) Conform datelor din literatură valorile 

OSDI se corelează bine cu BUT și mai puțin cu valorile testului 

Schirmer. (3,4) Noi am obținut o bună corelație a scorului OSDI 

cu ambele teste clinice. Pe de altă parte, nu am găsit o bună 

corelație între staining-ul la fluoresceină și simptomatologie, 

contrar datelor din literatură. (5) În ceea ce privește scorul OSDI 

am luat în calcul doar valoarea totală, nu și subscorurile. Se pare 

că există o corelație mai bună între subscorul A OSDI și 

semnele clinice. (3) Se pare că o colorație dublă cu fluoresceină 

și verde de lisamină (care se fixează mai bine la nivelul 

conjunctivei) se corelează mai bine cu scorul OSDI. (6) 

 

Figura nr. 4 Corelație scor OSDI – valori test Schirmer OS 

 
 

Figura nr. 5 Corelație scor OSDI – valori staining 

fluoresceină OS 

 
 

Figura nr. 6 Corelație scor OSDI – valori BUT OS 

 
 

CONCLUZII 

 În sindromul de ochi uscat nu există întotdeauna o bună 

corelaţie între simptomatologie şi semnele clinice. 

 Pentru diagnosticul sindromului de ochi uscat, cele mai 

folosite teste în practica medicală curentă rămân BUT, 

testul Schirmer şi coloranţii vitali.  

 Valorile BUT și ale testului Schirmer s-au corelat mai bine 

cu scorurile OSDI. 
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inflammation of the ocular surface. Dry eye is a progressive inflammatory disease with an incompletely 

understood pathophysiology. 
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 Sindromul de ochi uscat este o afecțiune 

multifactorială a lacrimilor și suprafeței oculare datorată unei 

secreții lacrimale deficitare sau a unei evaporări excesive a 

lacrimilor. Se însoțește de creșterea osmolarității filmului 

lacrimal și inflamația suprafeței oculare. Sindromul de ochi 

uscat este o boală inflamatorie progresivă a cărei fiziopatologie 

este incomplet cunoscută. 

Definirea ochiului uscat a fost o sursă permanentă de 

dezbatere.  În 1994 National Eye Institute din Statele Unite a 

organizat un workshop cu experți în domeniul ochiului uscat 

care au definit această afecțiune ca fiind o tulburare a filmului 

lacrimal datorată scăderii secreției de lacrimi sau creșterii 

evaporării acestora, având ca urmare afectarea suprafeței oculare 

interpalpebrale asociată cu simptome de disconfort ocular. (1) 

Această definiție inglobează mecanismele fiziopatologice, 

accentuând faptul că este vorba despre o afecțiune a suprafeței 

oculare. Odată cu noile cercetări, care au elucidat în mare parte 

mecanismele fiziopatologice ale bolii, definiția ochiului uscat a 

inclus și prezența inflamației, ce afectează atât glanda lacrimală 

cât și suprafața oculară. În 2007 International Dry Eye 

Workshop (DEWS), considerând rezulatele cercetărilor recente, 

a stabilit urmatoarea definiție a ochiului uscat :  

”Ochiul uscat este o afecțiune multifactorială a 

lacrimilor și a suprafeței oculare care are ca rezultat disconfortul 

ocular, tulburarea vederii și instabilitatea filmului lacrimal, cu 

potențial distructiv asupra suprafeței oculare. Se însoțeste de 

creșterea osmolarității filmului lacrimal și de inflamația 

suprafeței oculare. ”(2) 

Această definiție subliniază mecanismele 

fiziopatologice centrale ce apar în toate formele de ochi uscat: 

hiperosmolaritatea lacrimilor și inflamația suprafeței oculare. În 

plus, stabilește caracteristicile ce definesc natura și severitatea 

bolii: instabilitatea filmului lacrimal și gradul de afectare a 

suprafeței oculare. 

Producția de lacrimi este controlată printr-o 

comunicare neurală între suprafața oculară și glandele lacrimale, 

mecanism cunoscut sub numele de unitatea funcțională 

lacrimală integrată. (3) Aceasta este compusă din terminațiile 

nervoase aferente senzitive de la nivelul suprafeței oculare, 

terminațiile eferente motorii și autonome care stimulează clipitul 

și secreția lacrimală, și din glandele secretoare (glanda lacrimală 

principală, glandele lacrimale accesorii, celulele caliciale 

conjunctivale și glandele Meibomius). În sindromul de ochi 

uscat această comunicare este perturbată, ducând la 

hiperosmolaritate lacrimală și la o cascadă de reacții 

inflamatorii, care au ca urmare afectarea suprafeței oculare și 

instabilitatea filmului lacrimal.  

În acest proces patologic factorul inițiator este 

disfuncția secretorie lacrimală datorată unei multitudini de 

factori ce includ: vârsta, sexul, tulburările hormonale (în special 

deficitul androgenic), medicamentele anticolinergice, tehnicile 

chirurgicale ce afectează nervii corneeni (LASIK), bolile 

sistemice autoimune. (4,5) Această disfuncție secretorie 

modifică raportul între componentele filmului lacrimal, ducând 

la apariția de lacrimi anormale hiperosmolare care stimulează 

producția de mediatori ai inflamației. Urmarea este instabilitatea 

filmului lacrimal și afectarea suprafeței oculare.  

Modificare compoziției lacrimilor determină 

inflamația suprafeței oculare prin mai multe mecanisme. În 

primul rând există o scădere a secreției de factori antiinflamatori 

naturali (precum lactoferina) de către glandele lacrimale 

disfuncționale. (6) În al doilea rând există o producție crescută 

de citokine proinflamatorii (IL-1, TNF-α) și de enzime 

proteolitice la nivelul suprafeței oculare și a epiteliului 

glandular, și o infiltrare cu limfocite T a țesutului glandular. 

(7,8) În al treilea rând apare o activare a citokinelor și 

proteinazelor inactive prezente în mod normal în lacrimi, cu rol 

de mecanism precoce de apărare a suprafeței oculare. (8,9) 

Hiperosmolaritatea lacrimilor este un stimul critic 

pentru procesul inflamator. Mai multe studii au arătat că 

expunerea culturilor de celule epiteliale corneene umane la un 

mediu hiperton de clorură de sodiu, are ca efect producerea de 

factori proinflamatori similară cu cea regăsită la pacienții cu 

ochi uscat. (10,11) Mediul hiperosmolar stimulează producerea 

de mediatori ai inflamației prin activarea unor molecule cu rol 

de semnal intercelular numite protein kinaze mitogen-activate. 

(10) 
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Creștera concentrației de mediatori ai inflamației în 

fluidul lacrimal, conjunctivă și glandele lacrimale inițiază o 

cascadă de reacții inflamatorii la nivelul suprafeței oculare. La 

nivelul suprafeței celulelor epiteliale conjunctivale crește 

exprimarea moleculelor de adeziune celulară (HLA-DR, ICAM-

1). Aceste molecule atrag și rețin la nivelul conjunctivei celulele 

inflamatorii. (12) O altă modificare patologică este reprezentată 

de creșterea concentrației și activității matrix-

metaloproteinazelor (MMP) în fluidul lacrimal. (8,9) Aceste 

enzime, în special MMP-9, joacă un rol important în menținerea 

funcției de barieră a epiteliului cornean, controlând descuamarea 

epitelială corneană. (13) Activitatea crescută a MMPs în 

sindromul de ochi uscat afectează funcția de barieră a epiteliului 

cornean, prin distrugerea joncțiunilor intercelulare. 

De asemenea,  în sindromul de ochi uscat s-a pus în 

evidență o creștere a apoptozei celulelor epiteliului conjunctival 

și glandular. (14) Deși mecanismele apoptozei nu au fost pe 

deplin elucidate, se pare că aceasta apare ca rezultat al expunerii 

la citokinele inflamatorii, de exemplu TNF-α, sau datorită 

scăderii exprimării proteinelor anti-apoptoză, precum BCL-2. 

Exprimarea de către epiteliul conjunctival a marker-ilor 

proapoptotici (Fas, Fas ligand, APO2.7, CD40, CD40 ligand) 

este crescută față de ochii normali. (14) 

 

CONCLUZII 

În concluzie, mecanismele fiziopatologice centrale ale 

sindromului de ochi uscat sunt reprezentate de 

hiperosmolaritatea lacrimilor și de instabilitatea filmului 

lacrimal. Lacrimile hiperosmolare determină afectarea 

epiteliului suprafeței oculare prin activarea unei cascade de 

reacții inflamatorii la nivelul suprafeței oculare și prin eliberarea 

mediatorilor inflamației în lacrimi. Afectarea epitelială include 

moartea celulară prin apoptoză, pierderea celulelor caliceale, cu 

perturbarea secreției de mucină și instabilitatea filmului 

lacrimal. Această instabilitate a filmului lacrimal exacerbează 

hiperosmolaritatea suprafeței oculare, închizând astfel cercul 

vicios. 
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Rezumat: Astigmatismul neregulat este acel astigmatism în care în diferite părţi ale aceluiași meridian 

există diferite grade de curbură. Scopul acestei lucrări este  a evalua avantajele implantării cristalinului 

artificial Acrysof toric la pacienţii cu cataractă și astigmatism cornean neregulat. 
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Abstract: The irregular astigmatism is that in which different parts of the same meridian have different 

degrees of curvature. The purpose of this paper is to evaluate the advantages of acrysof toric iol 

implantation in patients with cataract and corneal irregular astigmatism 
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INTRODUCERE 

 Astigmatismul neregulat este acel astigmatism în care 

în diferite părţi ale aceluiași meridian există diferite grade de 

curbură. 

 

SCOPUL LUCRĂRII 

Scopul acestei lucrări este  a evalua avantajele 

implantării cristalinului artificial Acrysof toric la pacienţii cu 

cataractă și astigmatism cornean neregulat. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Prezentăm 3 cazuri de cataractă și astigmatism 

cornean neregulat – distrofie corneană, cicatrice postpterigion 

operat, keratoconus - unde s-a implantat cristalinul artificial 

Acrysof toric. 

Cazul 1  

Este o femeie de 65 de ani cu cataractă și distrofie 

corneană la ambii ochi . Acuitatea vizuală fără corecţie a fost de 

2/3 la ochiul drept și de 1/6 la ochiul stâng. Polul posterior a fost 

normal. Refracţia postoperatorie nu a putut fi înregistrată. 

Keratometria măsurată cu ajutorul 

autorefractometrului a arătat următoarele valori: 

 OD – K1 48.37 / 157°, K2 44.75/ 67 ° = 3.62D  

 OS –K1  49.50 / 12°, K2 43.12 / 102° = 6.37D  

Topografia efectuată cu topograful Oculyzer a arătat valori 

similar  ale astigmatismului cornean neregulat la ambii ochi 

(fig.1.) 

 

Fig.1. Aspectul topografic al astigmatismului neregulat în 

cazul 1 

 

Am decis să implantăm un cristalin artificial toric 

model SN60T9 + 22 D. Tehnica chirurgicală a fost aceeași ca în 

cazurile normale de cataractă cu câteva mici diferenţe legate de: 

- Marcarea preoperatorie a ochiului 

- Incizia corneană – de 3 mm la 110 grade 

- Capsulorhexisul – 5.5 mm, rotund, central 

Cristalinul implantat în sac , pe axul de 13° conform 

calculatorului online care ne dă tipul de cristalin și axul pe care 

trebuie plasat(fig.2.) 

 

Fig. nr. 2.Calcularea tipului de cristalin și a axului de 

poziţionare in cazul1 

 
 

Cazul 2 
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Este un bărbat în vârstă de 81 de ani, cu cataractă și 

glaucom la ambii ochi, iar la ochiul drept a fost operat de 

pterigion intern în urmă cu un an. Acuitatea vizuală cu corecţie a 

fost de 0.4 la ochiul drept și de 2/3 la ochiul stâng. PIO a fost de 

16 mmHg la OD respectiv 15 mmHg la OS  sub tratament. 

Examenul polului posterior relevă o escavaţie papilară cu raport 

C/D de 0.8 la OD și 0.6 la OS. Refracţia postoperatorie nu a 

putut fi înregistrată. 

Keratometria măsurată cu ajutorul 

autorefractometrului a arătat următoarele valori: 

OD –K1 38.87 / 6°, K2 43.37/ 96 ° = 4.50D  

OS –K1 41.62 / 174°, K2 42.12 / 84° = 0.50D 

Am decis să implantăm un cristalin artificial toric 

model SN60T8 + 22 D, printr-o  incizie de 3 mm la 110 grade, 

în sacul capsular , poziţionat pe axul de 94° , conform 

calculatorului online (Fig.3). 

 

Fig. nr. 3. Calcularea tipului de cristalin și a axului de 

poziţionare in cazul 2 

 
Cazul 3 

Este un bărbat de 63 de ani cu cataractă și keratoconus 

la ambii ochi. Acuitatea vizuală cu corecţie a fost de nd la 50 cm 

la ochiul drept și de 0.05 la ochiul stâng. Polul anterior relevă un 

leucom cornean la OD și keratoconus stadiul 2/3 la 

OS(fig.4).Polul posterior nu a putut fi examinat. Refracţia 

postoperatorie nu a putut fi înregistrată. 

Keratometria măsurată cu ajutorul 

autorefractometrului a arătat următoarele valori: 

OD – nu înregistrează 

OS – K1 43.87 / 171°,K2  50.37 / 81° = 6.50D  

 

Fig nr. .4. Programul topografic pentru stadializarea 

keratoconusului 

 

Topografia efectuată cu topograful Oculyzer a arătat 

un astigmatism cornean de 9.1 D la ochiul stâng și un model 

specific corneei cu keratoconus. (fig.5.) 

 

Fig. nr. 5. Aspectul topografic de keratoconus în cazul 3 

 
Am decis să implantăm un cristalin artificial toric 

model SN60T9 + 15 D, printr-o  incizie de 3 mm la 90 grade ( 

pentru a reduce și mai mult valoarea astigmatismului), în sacul 

capsular , poziţionat pe axul de 82° , conform calculatorului 

online (Fig.6). 

 

Fig. nr. 6. Calcularea tipului de cristalin și a axului de 

poziţionare in cazul 3 

 
 

REZULTATE 

Rezultatele au fost evaluate prin prisma acuităţii 

vizuale și a refracţiei postoperatorii la 6 săptămâni postoperator 

și sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

 

Tabel nr. 1. AV si refractia la 6 sapt postoperator 

 
Astigmatismul postoperator a fost evaluat în 

comparaţie cu astigmatismul preoperator şi cu astigmatismul 



CCOONNGGRREESSUULL  AANNUUAALL  AALL  SSOOCCIIEETTĂĂŢŢIIII  RROOMMÂÂNNEE  DDEE  LLEENNTTIILLEE  DDEE  CCOONNTTAACCTT 

 

AMT, vol II, nr. 1, 2011, pag. 34 

estimat şi este prezentat în graficul de mai jos.  

 

Fig. nr. 7 Comparație între astigmatismul posoperator, 

preoperator și estimat 

 
 

DISCUȚII 

1. Acuitatea vizuală s-a îmbunătăţit în toate cazurile. 

2. Targetul refractiv a fost aproape emetropia cu o mică 

hipermetropie reziduală de până la 1.50 D. 

3. Astigmatismul postoperator a fost în concordanţă cu 

astigmatismul anticipat în primul caz (2.75D); în al doilea 

caz astigmatismul postoperator a fost redus de la 4.50 D la 

2.5D, dar nu a fost în concordanţă cu astigmatismul 

estimate de 0.47 D. Surpriza a fost în al treilea caz, cu 

keratoconus, unde de la un astigmatism preoperator 

topographic de 9.1 D (dar 6.50 D cu ARM) şi 4.51 D 

astigmatism estimat am obţinut 0.75D. 

 

CONCLUZII 

1. Implantarea unui cristalin artificial toric în aceste 3 cazuri a 

dus la o acuitate vizuală mai bună, un astigmatism mai mic 

şi pacienţi mulţumiţi. 

2. Cristalinul artificial Acrysof Toric reprezintă o soluţie în 

cazurile de astigmatism neregulat , reducând astigmatismul 

şi redându-le acestor pacienţi o vedere utilă.[1, 2]  
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Rezumat: Se prezintă cazul unui pacient în vârstă de 36 de ani, care în  urma consultului de specialitate 

este diagnosticat cu keratoconus. S-a recurs  pentru stabilizarea conului, s-a intervenit chirurgical  prin 

implantarea de inele intracorneene Ferrara, urmate de tehnica cross-linking, iar la final s-a aplicat o 

lentilă de contact silicon-hidrogel (Keralens) în vederea corecţiei optice. Rezultate : La 18 luni de la 

aplicarea lentilei de contact, valoarea refracţiei era +0.75 sf/-1.25 x 5˚ , acuitatea vizuală făra corecţie 

0.5, acuitatea vizuală cu corecţie  1 cu lentila de contact, inelele intracorneene bine poziţionate. 
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Abstract: The case  presents a 36 years old patient, who is diagnosed with Keratoconus It was decided 

to stabilize the cone with the surgical implantation of intracorneal Ferrara rings, followed by cross-

linking technique, and finally to apply a silicone-hydrogel contact lens (Keralens) for optical correction. 

Results: At 18 months from the contact lens use, the refraction was +0.75sf/-1.25x5˚, Without a vision 

correction 0.5, a corrected visual acuity with contact lenses 1, intracorneal rings secure placed 
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SCOPUL LUCRĂRII 

 Este de a evalua rezultatele funcţionale obţinute prin 

implantarea intrastromală a inelelor corneene combinată cu 

tehnica cross-linking la un pacient cu keratocon stadiul II.. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Pentru dezideratele propuse  s-a urmărit cazul unui 

pacient, sex masculin, în vârstă de 36 de ani care s-a prezentat în 

serviciul nostru acuzând vedere neclară, şi mai ales faptul că nu 

s-a acomodat cu nici o corecţie optică în ultimii doi ani. 

Examenul obiectiv ne arată: 

- VOD= 1 cc (-0.5sf)  

- VOS= 0,6 cc (-3/ -2,50x 170)  

 

Tabel nr. 1 Refractometrie 

 OD OS 

ARM -0.75 sf/ -1 x 137˚ -4 sf/ -3.5 x 172˚ 

k 45.5 48.25 

46.25 51.5 

dK 46 50 

În urma acestor investigaţii inclusiv a topografiei 

corneene s-a pus diagnosticul de OD keratocon stadiul I , şi OS 

keratocon  stadiul  II. 

S-a efectuat la ochiul stâng efectuarea tehinicii cross-

linking: 

 Calibrarea aparatului CBMX linker  

 Anestezie topică (Alcaina) – 3-4 picaturi, 15-20min 

înaintea CCL 

 Dezepitelizare corneeană pe o suprafață cu diametrul de  

9mm  

 Instilarea unei picături de Alcaina  

 Instilarea Riboflavinei 0,1% din 3 în 3 min timp de  30min 

înaintea iradierii cu ajutorul unei surse de UVA 

 Iradierea corneeană pe suprafată de 9 mm cu ajutorul 

CMBX linker + instilarea Riboflavinei  0,1%  tot la 3 min 

timp de 30min  

 Instilare de  Ofloxacina + Indocolyr  

 LC terapeutice timp de  3-4 zile 

 

Fig. nr. 1- Keratometrie OD        Fig. Nr. 2 Keratometrie OS 

  
 

Tabel nr. 2 Evoluția  a 6 luni 
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AMT, vol II, nr. 1, 2011, pag. 36 

 OS (cca 6 luni) 

ARM -3.00 / -2.75 x 171˚ 

K 48.00/51.00 

dK 49.50 

AV fc 0.3 

AV cc 0.8 cc(-3.00 / -2 x 170˚) 

Aspect cornee clară 

S-a decis implantarea de inele intracorneene la ochiul stâng . 

Conform nomogramei se vor implanta 2 inele de 200μm de o  

parte şi de alta a meridianului de 175˚. 

Intervenţia chirurgicală pentru implantarea 

segmentelor de arc de cerc intrastromal este precedată de 

pregătirea preoperatorie a pacientului. Se instilează topic cu 2 

ore înainte de momentul intervenţiei, Florochinolonă din 30 în 

30 minute. 

Anestezia este topică, utilizându-se preparate gen colir 

ca Novesine, Alcaine şi Benoxi (clorhidrat de oxibuprocaină). 

Preoperator este obligatorie efectuarea pahimetriei 

corneene pentru a determina grosimea corneei, fiind necesare 

trei măsuratori dintre care se alege măsurătoarea cu valoarea cea 

mai mică. De asemenea, pahimetria este obligatoriu a fi 

efectuată şi intraoperator pentru a determina grosimea corneei în 

zona optică de 5-7mm la nivelul inciziei, zonă în care vor fi 

implantate intrastromal segmentele de arc de cerc la 70% 

profunzime. 

Primul pas în tehnica de implantare a inelelor Ferrara 

este marcarea reflexului cornean central luminos sub 

microscopul operator, pacientul trebuind să privească în lumina 

microscopului. În continuare, cu ajutorul marcatoarelor şi al 

colorantului necesar se delimitează zona optică de 6 mm. Se 

efecutează pahimetrie intraoperatorie pentru a determina 70% 

din adâncimea în această zonă. Se efectuează incizia primară la 

70% din grosime, iar apoi cu ajutorul a 2 spatule semicirculare 

se efectuează cele două tunele intrastromale. La sfârşit se 

implantează cele două segmente de arc de cerc, poziţionate faţă 

în faţă de-a lungul meridianului de 175˚. 

La 3 luni după implantarea de inele evoluţia a fost 

următoarea (tabel nr.3). 

 

Tabel nr. 3: Evoluția la 3 luni de la implantarea inelelor 

S-a decis aplicarea unei unei lentile de contact 

KERALENS, de  -2 Dsf, BC 8,6mm,diametrul 14,5 mm.(fig. nr. 

3) 

 

Fig. nr. 3. Aspectul dupa aplicarea lentilei KERALENS 

 
REZULTATE 

Tabelul nr. 4 prezinta evoluţia la 18 luni de la aplicarea 

lentilei de contact: 

 OS 

ARM +0.75sf/ -1.25 x 5˚ 

K 43.00/44.00 

dK 43.5 

AV fc 0.5 

AV cc 1 ccLC 

Aspect cornee Inele bine aşezate . LC mobilitate bună 

 

DISCUTII 

Asocierea ambelor tehnici chirurgicale , implantarea 

de inele intrastromale cu tehnica cross-linking , practic aduce 

îmbunătăţiri prin sumarea efectului de aplatizare adus de 

segmentel intrastromale cu efectul de rigidizare pe care îl 

produce tehnica cross-linking. 

 

CONCLUZII 

1. Implantarea inelelor corneene intrastromale asociată  cu 

tehnica  cross-linking în chirurgia keratoconului aduce 

îmbunătăţiri semnificative asupra unor parametrii 

precum keratometria, acuitatea vizuală cu si fară corecţie.  

2. Valoarea astigmatismului miopic preoperator suferă o 

scădere importantă în majoritatea cazurilor.  

3. La 18 luni postoperator topografia corneeana prezintă o 

‘rearanjare’ ca urmare a reducerii valorilor astigmatismului 

miopic preoperator. 
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 OS 

ARM  -2 .50  /  -2.75  x 73˚  

K  50 .25  /  47 .75  

dK 49 .00 

AV fc  0 .3  

Av CC  0 .6 -0 .7cc(  -2 .00 /  -2.25  x1 70˚)  

Aspect  corn ee  Inel e  b ine aşezat e   


