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Rezumat: Sindromul de ochi uscat este o afecţiune multifactorială des întâlnită, dar frecvent 

subdiagnosticată. Printre cauzele care pot determina ochiul uscat se numără şi purtarea lentilelor de contact.  

Lucrarea de faţă trece în revistă cauzele, simptomele, principalele metode de diagnostic şi tratament ale 

sindromului de ochi uscat şi atrage atenţia asupra efectelor nocive ale conservanţilor din lacrimile artificiale 

asupra suprafeţei oculare. Lacrimile artificiale cu hialuronat de sodiu fără conservanţi reprezintă, la ora 

actuală, cea mai buna soluţie pentru ameliorarea simptomelor ochiului uscat. 

 

Keywords: dry eye Abstract: The Dry Eye Syndrome is a multifactor disease which is commonly underestimated by the 

patients. Wearing contact lenses is one of the causes of the Dry Eye Syndrome.This presentation surveys 

the main causes, symptoms, diagnostic procedures and the treatment of the Dry Eye Syndrome. It also 

reveals the severity of the potential harmful effects of the preservatives used in the artificial tears on the 

eye surface. The artificial tears with Hyaluronic Acid without preservatives is the “ state of the art” 

treatment of the Dry Eye Syndrome. 
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INTRODUCERE 

Sindromul de ochi uscat reprezintă o cauză frecventă 

de discomfort ocular ce afectează un procent important din 

populaţia peste 40 de ani. Este o afecţiune multi-factorială ce are 

ca rezultat disfuncţionalitatea filmului lacrimal, datorată 

secreţiei lacrimale insuficiente cantitativ şi/sau calitativ, sau 

creşterii evaporării filmului lacrimal, cu potenţial distructiv 

asupra suprafeţei oculare.(1) 

În mod normal, filmul lacrimal produs de glandele 

lacrimale asigură prin compoziţia lui protecţia suprafeţei oculare 

împotriva agenţilor nocivi din mediu şi în acelaşi timp are rol 

nutritiv, transportând anticorpi şi substanţe nutritive. Filmul 

lacrimal este compus din trei straturi (de la exterior la interior): 

- stratul lipidic, extern,  împiedică evaporarea lacrimilor; 

- stratul mijlociu, apos, asigură nutriţia corneei, formând cea 

mai importantă parte a filmului lacrimal; 

- stratul mucos, intern, în contact direct cu corneea pe care o 

lubrifiază.  

 
Producţia de lacrimi este controlată printr-o 

comunicare neurală între suprafaţa oculară şi  glanda lacrimală, 

mecanism cunoscut sub numele de unitatea funcţională 

lacrimală integrată (2). Aceasta este compusă din terminaţiile 

nervoase aferente senzitive de la nivelul suprafeţei oculare, 

terminaţiile eferente motorii şi autonome care stimulează clipitul 

şi secreţia lacrimală, şi din glandele secretoare (glanda lacrimală 

principală, glandele lacrimale accesorii, celulele caliciale 

conjunctivale si glandele Meibomius). În sindromul de ochi 

uscat această comunicare este perturbată, ducând la 

hiperosmolaritate lacrimală şi la o cascadă de reacţii 

inflamatorii, care au ca urmare afectarea suprafeţei lacrimale şi 

instabilitatea filmului lacrimal. 

Clasificarea sindromului de ochi uscat  

Ochiul uscat prin deficit de secreţie apoasă 

O secreţie lacrimală apoasă insuficientă are ca urmare 

creşterea osmolarităţii lacrimilor. Hiperosmolaritatea filmului 

lacrimal determină o creştere a osmolarităţii la nivelul celulelor 

epiteliale ale suprafeţei oculare şi declanşarea unei cascade 

inflamatorii ce are ca rezultat producerea locală de citokine 

(interleukina-1α, -1β, TNF-α, MMP-9) (3). Ochiul uscat prin 

deficit de secreţie apoasă cuprinde ochiul uscat din sindromul 

Sjogren, primar sau secundar şi ochiul uscat non-Sjogren. 

Sindromul de ochi uscat non–Sjogren este o formă de 

ochi uscat în care deficitul lacrimal apos este datorat unei 

disfuncţii a glandelor lacrimale ce apare în lipsa modificărilor 

autoimune sistemice definitorii pentru sindromul Sjogren. 

Forma cea mai frecvent întâlnită este ochiul uscat legat de 

vârstă, urmat de cel din deficitele lacrimale secundare, obstrucţia 

ductelor lacrimale, hiposecreţia lacrimală reflexă.(4) 

Ochiul uscat evaporativ 

 Ochiul uscat evaporativ este datorat unei evaporări 

excesive a apei de la nivelul suprafeţei oculare expuse la mediul 

înconjurător, în condiţiile unei secreţii lacrimale normale. 

Cauzele evaporării în exces a filmului lacrimal pot fi intrinseci 

(prin afectarea structurii şi dinamicii palpebrale) şi extrinseci. 

Principalele cauze intrinseci ale ochiului uscat 

evaporativ sunt disfuncţia glandelor Meibomius, tulburările de 

dinamică palpebrală, incongruenţa palpebrală, frecvenţa scăzută 

a clipitului, efectul anumitor medicamente (ex. retinoizii 
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administraţi sistemic). Principalele cauze extrinseci ale ochiului 

uscat evaporativ sunt reprezentate de deficitul de vitamină A, 

acţiunea topică toxică a conservanţilor din produsele 

oftalmologice, purtarea de lentile de contact, anumite boli ale 

suprafeţei oculare (de exemplu alergiile). 

Factorii care favorizează apariţia sindromului de ochi 

uscat pot fi grupaţi în:  

1. Factori de mediu: expunerea prelungită la aer conditionat, 

caldura excesivă, ecranul televizorului sau calculatorului. 

2. Purtarea lentilelor de contact. 

3. Consumul unor medicamente : contraceptive orale, beta-

blocante, antidepresive. 

4. Factori hormonali : dezechilibre hormonale (de exemplu la 

femei după menopauză). 

5. Diferite boli: artrita reumatoidă, boli mediate imun, 

deficitul de vitamină A. 

Diagnosticul sindromului de ochi uscat este în 

esenţă unul clinic. Acesta se bazează pe prezenţa  

simptomatologiei caracteristice, în mare parte comună cu cea a 

altor boli oftalmologice, examenul clinic şi anumite teste 

specifice, care stabilesc gradul de severitate al bolii, urmăresc 

evoluţia acestei şi pot orienta deciziile terapeutice. Scopul este 

de a urmări anumiţi indicatori de severitate a bolii ce includ: 

gradul de disconfort ocular, simptomele vizuale, inflamaţia 

suprafeţei oculare, disfuncţia glandelor Meibomius, secreţia de 

lacrimi, stabilitatea filmului lacrimal. (5)  

Simptomatologia clinică a sindromului de ochi uscat 

include: senzaţie locală de arsură/ zgârietură, de mâncărime, 

senzaţie de uscăciune sau de corp străin intraocular, 

fotosensibilitate, ochi roşu si dificultate în purtarea lentilelor de 

contact. Lăcrimarea excesivă poate fi şi ea un simptom al 

ochiului uscat, precum si acumularea de secreţie vâscoasă la 

nivelul si in jurul ochilor. Stadiile avansate produc leziuni 

corneene, scăderea calităţii vieţii pacientului prin scăderea 

acuităţii vizuale si disconfortul fizic si psihic asociate. 

1.Testul Schirmer constă în folosirea a doua benzi 

speciale de hârtie de filtru introduse în sacul conjunctival, 

pacientul fiind rugat să nu clipească. În funcţie de distanţa 

acoperită de filmul lacrimal în interval de 5 minute se poate 

confirma sau infirma prezenţa sindromului de ochi uscat. Un 

rezultat de peste 10 mm este considerat normal, iar valorile sub 

5 mm sunt considerate patologice. 

 

Fig. 1 Testul Schirmer 

 
2. Coloraţia cu roz Bengal constă în aplicarea de 

soluţie 1% de roz Bengal, eluţia coloraţiei si evaluarea 

epiteliului nefunctional: doar celulele neacoperite de mucina 

rămân colorate. 

3. Masurarea timpului de rupere al filmului 

lacrimal (TRF) se face aplicând soluţie de fluoresceină si 

rugând pacientul să nu clipească. Se măsoară intervalul de timp 

până la apariţia pe suprafaţa oculară a petelor de culoare albastru 

închis (ce semnifică ruperea filmului lacrimal). Valorile TRF 

sub 10 secunde sunt considerate patologice. 

4. Examinări suplimentare: măsurarea interferenţei 

lipidelor, diagnosticul pliurilor conjunctivale, investigarea 

pleoapelor: margini, poziţie, mişcări 

 

Fig. 2 Coloraţia cu roz Bengal 

 
 

Fig3. Masurarea timpului de rupere al filmului lacrimal (T 

 
Tratamentul sindromului de ochi uscat  

Recomandările terapeutice trebuie să ţină seama de 

etiologia şi de gradul de severitate al bolii. Gradul de severitate 

se stabileşte în funcţie de mai mulţi parametrii: gradul de 

disconfort ocular, simptomele vizuale, hiperemia şi stainingul 

conjunctival, stainingul cornean, patologia palpebrală, TRF, 

scorul Schirmer (6).  

 Până nu demult, opţiunile terapeutice erau centrate pe 

creşterea lubrifierii suprafeţei oculare (lacrimi artificiale, 

unguente şi geluri), îmbunătăţirea conservării lacrimilor naturale 

existente (ocluzia punctelor lacrimale, ochelari cu cameră 

umedă, lentile de contact, tarsorafia, schimbarea modului de 

viaţă), tratarea inflamaţiilor de la nivelul pleoapelor şi al 

glandelor Meibomius (măsuri de igienă palpebrală, unguente cu 

antibiotice +/- steroid, antibiotice pe cale generală).  

Mai recent, odată cu creşterea gradului de înţelegere al 

fiziopatologiei bolii, se recomandă folosirea antiinflamatoarelor 

şi a substituenţilor lacrimali biologici. Principalii agenţi 

antiinflamatori folosiţi sunt Ciclosporina A şi corticosteroizii 

administraţi local (mai ales corticosteroizii cu acţiune blândă, 

care determină intr-o mai mică măsură creşterea TIO), şi 

tetraciclinele administrate general (la cei cu blefarită posterioară 

cronică sau rosaceea oculară). Substituenţii lacrimali biologici 

(saliva, serul autolog) promovează integritatea şi homeostazia 

epiteliului corneo-conjunctival (2). 

Lacrimile artificiale sunt substanţe chimice care 

înlocuiesc lacrimile naturale, folosite sub formă de picături 

oftalmice ca tratament simptomatic al ochiului uscat. 

Dezavantajul lor este că ameliorează doar simptomatologia şi se 

aplică în permanenţă, la 3-6 ore sau mai des, la nevoie. 

Sindromul de ochi uscat, in funcţie de severitate, beneficiază de 

tratament simptomatic cu lacrimi artificiale cu vâscozitate 

scăzută (povidonă), în formele uşoare, sau mare (acid 

hialuronic), în formele medii. Stadiul sever beneficiază de 

tratament cu lacrimi artificiale cu vâscozitate mare în 

combinaţie cu unguente. 

Diverse subsţante sunt folosite ca lacrimi artificiale: 

metilceluloza, carbomeri, hialuronatul de sodiu s.a., cu sau fără 

adaos de conservanţi. 

La ora actuală se consideră că hialuronatul de sodiu 

(sare a acidului hialuronic) fără conservanţi este tratamentul 
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“state-of-the-art” al ochiului uscat. 

Hialuronatul de sodiu este un constituent natural al 

organismului (substanţă autologă). Prezintă o mare capacitate de 

legare a apei şi formează reţele polimerizate (inclusiv la 

concentraţii scăzute) care îi asigură comportamentul 

vîscoelastic. Astfel, el este foarte asemănător cu stratul mucos al 

filmului lacrimal natural şi asigură un film lacrimal rezistent şi 

de lunga durată comparativ cu alte substanţe folosite ca lacrimi 

artificiale. 

 

AH în repaus    AH sub presiun e (în mişcare) 

 
Conservanţii sunt substanţe chimice folosite pentru a 

creşte durata de valabilitate a lacrimilor artificiale. 

Cei mai frecvent folosiţi conservanţi sunt: clorura de 

benzalconiu, poliquad-ul, tiomersal-ul, EDTA, acidul boric. 

Acţiunile nocive la nivel ocular ale substanţelor 

conservante au fost îndelung studiate şi includ: 

- afectarea barierei epiteliale, (7)  

- emulsificarea stratului lipidic şi accelerarea evaporării 

filmului lacrimal,  

- interferenţa cu formarea stratului mucos, (8)  

- iritarea corneei si conjunctivei,  

- riscul de alergii. 

De aceea, la ora actuală se prefer în toată lumea 

utilizarea lacrimilor artificiale fără conservanţi. De primă 

intenţie este folosirea picăturilor oftalmice cu hialuronat de 

sodiu fără conservanţi.  

 

CONCLUZII 

În concluzie, progresele semnificative făcute în ceea 

ce priveşte înţelegerea sindromului de ochi uscat, au permis 

stabilirea câtorva concepte importante. Clasificarea sindromului 

de ochi uscat în cele două mari categorii: prin deficit apos sau 

prin creşterea evaporării, ajută ghidarea atât a testelor 

diagnostice cât şi a terapiei. Terapia de primă intenţie rămâne 

cea de substituţie cu lacrimi artificiale, de preferat fără 

conservanţi. 
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Rezumat: Lentilele de contact terapeutice sunt acele lentile folosite în tratamentul afecţiunilor 

suprafeţei corneene şi sunt manipulate doar de către medicul specialist. Utilizarea lor poate induce şi 

complicaţii, legate nu numai de materialul şi designul lentilei, regimul de purtare şi igienă, cât şi de 

patologia oculară existentă. Materialele silicon-hidrogel au eliminat o mare parte din efectele hipoxiei, 

au o deshidratare redusă la purtare şi depozite proteice neglijabile, dar nu sunt lipsite de riscuri. 

Prezentarea va trece în revistă complicaţiile posibile şi recomandări pentru selecţia lentilelor în functie 

de caz. 
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Abstract: Therapeutic contact lenses are lenses used in the treatment of ocular surface pathology, 

manipulated by eye doctor alone. Although rare, complications may occur and are related not only to 

lens material and design, wearing modality and hygiene but also to the condition that they have to treat. 

Silicone-hydrogel lenses have solved many of the problems related to hypoxia, have less on-eye 

dehydration, fewer protein deposits but still are not risk-free. The course makes an overview of the 

possible complications and recommendation for the lens selection. 
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INTRODUCERE 

Lentilele de contact sunt folosite în regim de purtare 

extinsă, pe perioade variabile de timp cuprinse între câteva zile 

şi luni, poate chiar ani, sunt manipulate exclusiv de către 

oftalmolog şi sunt de obicei asociate cu medicaţie topică. 

Adaptarea lor se realizează în condiţii care sunt prin 

definiţie contraindicaţii pentru purtarea lentilelor de contact. Ca 

urmare, complicaţiile care pot să apară la purtarea lentilelor de 

contact terapeutice se suprapun în general cu cele ale lentilelor 

pentru corecţie optică purtate în regim extins, dar au şi anumite 

particularităţi faţă de acestea.  

Cauzele complicaţiilor la lentilele de contact terapeutice 

1. Complicaţii legate de lentila de contact şi în special de 

modalitatea de purtare extinsă : 

a. Hipoxia – edem, microchisturi, pliuri, cute endoteliale, 

bule endoteliale, polimegatism endotelial 

b. Evenimente infiltrative 

i. Inflamaţii oculare – infiltrate, ulcer periferic steril 

(CLPU), kerato-conjunctivită (CLARE),  

ii. Infecţii oculare - keratita microbiană şi parazitară 

c. Depozitele  

d. Conjunctivita papilară (CLPC) 

e. Agresiune mecanică – leziuni epiteliale (SEAL), fisuri 

conjunctivale, distorsiunea corneei 

2. Complicaţii legate de pacient 

a. Patologia oculară – plăgi, corpi străini, suprafaţa 

distorsionată 

b. Ochi uscat asociat 

c. Corticosteroizi şi conservanţi topici 

d. Stare generală – diabet, imunosupresie 

e. Complianţa: igiena locală şi generală, administrarea 

tratamentului, prezentarea la control 

Particularităţile lentilelor de contact terapeutice actuale 

În ultimii ani există mai multe lentile din silicon-

hidrogel, aprobate de FDA pentru purtare extinsă sau continuă, 

din silicon- hidrogel, cu valoare dioptrică plano: 

 Lotrafilcon A - 30 zile, RC 8,4 şi 8,6 mm, diametru  13,8 

mm.(1) 

 Balafilcon A -30 zile, RC 8,6 mm, diametru  14 mm.(1) 

 Senofilcon A  - 7 zile , RC 8,4 şi 8,8 mm, diametrul  14 

mm.   

Oxigenarea înaltă limitează stresul hipoxic în purtarea 

extinsă, eliminând neovascularizaţia şi edemul cornean. 

Procentul de apă din compoziţie a scăzut, implicit dehidratarea 

lor la purtare, astfel că ele menţin un film lacrimal 

retrolenticular bun. Suprafeţele tratate sunt hidrofile, rata de 

acumulare a depozitelor este redusă, diminuând iritaţiile 

palpebrale şi uscăciunea, iar natura depozitelor este majoritar 

lipidică, putin alergizante. 

Purtarea extinsă 

În timpul somnului închiderea pleoapelor duce la: 

- scăderea presiunii oxigenului disponibil pentru cornee de la 

155 mm Hg (presiunea atmosferică) la 55 mmHg (la 

nivelul capilarelor conjunctivei palpebrale) 

- creşterea consumului de oxigen cornean 

- creşterea temperaturii corneene la 37 grade Celsius 

- scăaderea ph-ului de la 7,45 la 7,25 

- scăderea osmolarităţii filmului lacrimal de la 310-318 

mOsm/kg la 285 mOsm/kg 

- modificarea florei microbiene 

În timpul somnului edemul fiziologic atinge în medie 

4%. Corneea are însă capacitatea de a recupera în cursul zilei 

până la 8% edem apărut în cursul nopţii. 

Prezenţa unei lentile de contact purtate în modalitate 

extinsă poate induce hipoxie şi poate determina şi alte efecte 

negative – stânjenirea circulaţiei lacrimilor sub lentilă, cu 

acumulare consecutivă de detritusuri şi favorizarea colonizării 

bacteriene, precum şi traume mecanice legate de caracteristicile 

adaptării, materialului şi designului lentilei. 

Hipoxia determină şi o scădere a densităţii 



CCOONNGGRREESSUULL  AANNUUAALL  AALL  SSOOCCIIEETTĂĂŢŢIIII  RROOMMÂÂNNEE  DDEE  LLEENNTTIILLEE  DDEE  CCOONNTTAACCTT 

 

AMT, vol II, nr. 2, 2010, pag. 5 

terminaţiilor nervoase (3). Corneea este cel mai inervat ţesut din 

organism, iar hipoxia poate reduce sensibilitatea corneană şi 

astfel să reducă reactivitatea şi mecanismele de apărare. 

Necesarul minim de oxigen pentru menţinerea sensibilităţii 

corneene la un nivel normal este de 8% (4), valoare acoperită de 

toate lentilele din silicon-hidrogel. Rolul florei oculare normale 

este de a preveni colonizarea cu patogeni, de a menţine 

organismele nepatogene la un nivel constant şi intervin în 

răspunsul imun. S. Epidermitis şi Corynebacterium spp pot 

acţiona sinergic pentru inhibarea S. Aureus prezent la nivelul 

mucoasei nazale iar Propionibacterium spp poate potenţa 

răspunsul imun local. In timpul nopţii s-au identificat un număr 

mai mare de colonii Gram-pozitive, iar cazurile de CLPU şi 

CLARE au fost asociate cu acestea. În timpul purtării lentilelor 

de contact în mod extins nu există o modificare a numărului de 

colonii izolate dar există o modificare în spectrul de 

microorganisme, la culturile efectuate apărând germeni Gram-

negativi.(5) 

Scăderea circulaţiei lacrimilor sub lentila de contact 

favorizează aglomerarea unui consorţiu de microorganisme într-

o structură matricială ce poartă numele de biofilm. Datorită 

organizării şi alterărilor fenotipice este mai rezistent la acţiunea 

antimicrobiană şi este identificat în infecţiile bacteriene şi 

amoebiene.(6) 

Efectele cunoscute corelate cu oxigenul 

Toate lentilele de hidrogel induc hipoxie corneană. 

Utilizarea pe termen scurt a lentilelor de hidrogel cu ochiul 

închis duce la apariţia edemului cornean (7,8), a hiperemiei 

limbice (9,10) şi bulelor endoteliale.(11) O perioadă de utilizare 

continuă a lentilelor de hidrogel este urmată de apariţia 

microchisturilor şi vacuolelor (12,13), de angiogeneza 

corneană(9,12), de subţierea stromei(14), de apariţia 

polimegatismului endotelial(15) şi de progresia miopiei.(16) 

Totuşi există puţine dovezi privitoare la variaţii de 

performanţă în menţinerea fiziologiei corneene în categoria 

lentilelor de silicon-hidrogel.  

Edemul, striaţiile şi pliurile endoteliale 

Se aşteaptă ca niciuna dintre lentilele SiH să nu 

producă edem cornean în cazul purtării cu ochiul deschis şi 

există dovezi care susţin această afirmaţie.(17) În timpul 

nopţii,apare edem cornean şi în absenţa lentilelor de 

contact.(0,7% - 5,5%). Lentilele SiH determină un edem 

suplimentar redus: lentila SiH cu cel mai scăzut Dk/t aprobată 

pentru utilizare continua, PureVision®, induce un edem de doar 

2% peste valorile iniţiale.(12) SiH cu cel mai mare Dk/t, 

Focus®NIGHT&DAY®, determină edem suplimentar numai în 

proporţie de 1%.  

Microchisturile 

Hickson şi Papas au determinat o incidenţă de 49% a 

microchisturilor la persoanele care nu poartă lentile de contact, 

deşi în niciun caz nu s-au observat mai mult de 5 microchisturi 

pe o cornee. Între numărul microchisturilor şi Dk/t există o 

relaţie de inversă proporţionalitate în timpul utilizării cu ochiul 

închis, iar valoarea Dk/t la care acest număr revine la valorile 

iniţiale este estimată la aproximativ 50.  Dk/t central al 

PureVision® este de aproximativ 90 şi de aceea  în general 

microchisturile nu sunt considerate o problemă în cazul 

lentilelor SiH.  

Brennan şi colab. au studiat utilizarea a trei tipuri 

diferite de lentile SiH şi au constatat o incidenţă între 30% şi 

59%, similară cu valorile de bază Hickson-Papas, dar o 

incidenţă mai mare, între 9% şi 17%, a mai mult de 10 

microchisturi. Aceştia au studiat lentilele cu Dk/t maxim şi 

minim din categoria utilizare prelungită a SiH, dar nu au 

identificat nicio legătură între acest semn esenţial de hipoxie şi 

Dk/t în cadrul acestui grup. 

Angiogeneza 

Angiogeneza este importantă deoarece, cu excepţia 

keratitei microbiene, este singura ameninţare severă pe care 

lentilele de contact o reprezintă pentru vedere. Datele despre 

incidenţa şi riscul relativ sunt răzleţe.  

În timpul unui an de utilizare continuă, Brennan şi 

colab. au constatat o incidenţă de aproape 0% a vascularizării 

semnificative la nivelul oricăruia dintre ochi la 212 subiecţi care 

au purtat lentile PureVision® şi ACUVUE® controlateral. 

Santodomingo şi colab. nici măcar nu menţionează 

angiogeneza în comparaţia lor de 18 luni între PureVision® şi 

NIGHT&DAY®, rezumându-şi comentariile numai la hiperemie. 

O analiză ulterioară a unui studiu asupra utilizării 

continue timp de un an a lentilelor PureVision®, 

NIGHT&DAY® şi Biofinity®, raportată de Brennen şi colab., a 

observat că aproape jumătate dintre subiecţi, cu istoric de 

regimuri diferite de purtare a lentilelor de contact, au avut un 

anume grad de vascularizaţie la includerea în studiu. La vizitele 

ulterioare, vascularizaţia observată a scăzut considerabil, dar în 

proporţie aproximativ egală între tipurile de lentile. La vizita 

finală, la 25% dintre subiecţii care utilizau PureVision® s-a 

observat încă un oarecare grad de vascularizaţie, faţă de 21% 

dintre subiecţii care utilizau NIGHT&DAY®. 

În concluzie, lentilele de silicon-hidrogel par să fi 

eliminat angiogeneza indusă de hipoxie şi nu există dovezi ale 

unor diferenţe între lentilele SiH. 

Hiperemia limbică 
Atât Dk/t, cât şi efectele mecanice şi temperatura pot 

influenţa evaluarea hiperemiei limbice. 

 In 7 studii care au comparat diferenţele dintre tipuri de 

lentile SiH în privinţa gradului de hiperemie limbică indus de 

utilizarea zilnică si continuă nu a fost raportată o diferenţă. 

Bulele endoteliale 

 Bulele endotelile sunt un indicator direct al hipoxiei. 

Într-un studiu care a investigat existenţa unor diferenţe în 

privinţa apariţiei bulelor între lentilele SiH, prin examinarea 

formării bulelor după o utilizare de 20 de minute a lentilelor SiH 

de către persoanele est-asiatice, în condiţii de ochi închis sau 

deschis, nu s-au putut demonstra variaţii în funcţie de Dk/t. 

Polimegatismul endotelial 

Dintre toate semnele clinice care par să sugereze 

afectarea fiziologică de durată a corneei prin hipoxie cronică, se 

pare că polimegatismul endotelial are sensibilitate maximă. Însă 

nu s-a determinat nivelul Dk/t la care se declanşează 

polimegatismul. De asemenea, încă nu s-a stabilit dacă lentilele 

SiH induc un astfel de fenomen şi dacă trecerea la aceste 

materiale permite regresia polimegatismului endotelial indus de 

lentilele de hidrogel.  

Alte efecte ale hipoxiei 

Nu există nici o dovadă care să susţină existenţa unei 

subţieri corneene induse de hipoxie în cazul lentilelor SiH. 

Precauţii 

Deşi în categoria lentilelor din silicon-hidrogel 

complicaţiile hipoxice par să fie evitate, rezultatele mai multor 

studii indică o variaţie semnificativă a consumul de oxigen al 

corneei între indivizi (19,20,21) precum şi oscilaţii în timp ale 

consumului individual (20). De aceea, chiar şi în cazul utilizării 

lentilelor din silicon-hidrogel, semnele de hipoxie trebuie 

urmărite sistematic, deoarece în procesul de vindecare 

necesităţile metabolice pot mai mari decât cele existente în 

purtarea extinsă. 

Evenimente infiltrative 

Infiltratele 

 Keratita infiltrativă neinfecţioasă este o afecţiune 

inflamatorie importantă care poate genera disconfort, cicatrici şi 

intoleranţă la lentilă. Nu există indicii că o valoare crescută a 



CCOONNGGRREESSUULL  AANNUUAALL  AALL  SSOOCCIIEETTĂĂŢŢIIII  RROOMMÂÂNNEE  DDEE  LLEENNTTIILLEE  DDEE  CCOONNTTAACCTT 

 

AMT, vol II, nr. 2, 2010, pag. 6 

transmisibilităţii pentru oxigen duce la scăderea riscului de 

keratită infiltrativă; într-adevăr, există dovezi care sugerează că 

utilizarea continua a lentilelor SiH se asociază cu un risc egal 

dacă nu chiar mai mare de infiltrate faţă de lentilele din 

hidrogel.  

 Szczotka-Flynn şi Diaz au constatat că incidenţa 

relativă a evenimentelor infiltrative în cazul lentilelor  SiH a fost 

de peste două ori mai mare decât în cazul lentilelor din hidrogel 

cu Dk scăzut, însă au precizat că intervalele de purtare mai lungi 

au fost un factor de confuzie pentru interpretarea rezultatului. Şi 

regimurile diferite de înlocuire ar fi putut interacţiona statistic cu 

tipurile lentilei. Probabilitatea ca acestea să fie legate în mod 

direct de Dk/t este mică; durata utilizării, proprietăţile de 

suprafaţă ale materialului sau alte aspecte legate de metodologia 

studiului care raportează aceste descoperiri ar putea avea o 

influenţă mai mare.   

Ochiul roşu acut determinat de lentilele de contact CLARE 

 Sindromul ochiului roşu acut determinat de lentilele 

de contact (CLARE) a fost asociat cu culturi pozitive de bacterii 

Gram-negative: H. influenza, Ps. Aeruginosa, Serr. Marcenses, 

iar tabloul clinic este indus de endotoxinele acestora. Scurtarea 

perioadei de utilizare a lentilei aduce unele beneficii – 

minimizându-se astfel şi acumularea de depozite pe suprafaţa 

lentilei  

 Un studiu efectuat de Kotow şi colab. a evidenţiat că 

înlocuirea regulată a lentilelor din hidrogel cu utilizare extinsă a 

redus în mod semnificativ incidenţa ochiului roşu acut. 

Keratita infecţioasă  

Studii epidemiologice recente continuă să considere 

utilizarea cu ochiul închis drept principalul factor de risc pentru 

infecţii. 

Într-un studiu epidemiologic de cohortă efectuat în 

Olanda, Cheng şi colab. au constatat o incidenţă a keratitei 

microbiene de 3,5 şi 20,0 la 10 000 purtători de lentile moi 

zilnice şi respectiv, cu utilizare extinsă. Potrivit acestor autori, 

aproape toţi aceşti pacienţi au purtat lentile cu înlocuire 

săptămânală şi la două săptămâni. Aceste valori ale incidenţei 

seamănă izbitor cu cele de 4,1 şi 20,9 la 10 000 de utilizatori, 

identificate în studiul lui Poggio şi colab., care a fost efectuat 

numai asupra lentilelor cu înlocuire convenţională.  

Există sugestii că severitatea keratitei şi riscul afectării 

vizuale ar fi corelate cu Dk/t, dar nu există dovezi ale acestui 

efect în gama lentilelor din SiH, chiar şi la frecvenţe de înlocuire 

diferite. Colonizarea bacteriană a lentilelor creşte riscul 

infecţios, de aceea se recomandă înlocuirea lentilelor la intervale 

mai scurte. Studiul efectuat de Saw şi colab. a arătat că lentilele 

dispozabile cu înlocuire lunară au avut un risc de 4,7 ori mai 

mare decât restul grupului care utiliza lentile dispozabile cu 

înlocuire zilnică, săptămânală sau la 2 săptămâni. Analiza a 

arătat şi că purtarea lentilelor de contact peste data recomandată 

pentru înlocuire a crescut de 3,1 ori riscul de keratită cu 

Fusarium. Un efect similar a fost observat de Joslin şi colab. în 

studiul lor asupra Acanthamoeba.Cea mai frecventă keratită în 

purtarea extinsă este bacteriană, cel mai frecvent incriminat fiind 

Pseudomonas aeruginosa.  

Efectele care nu se corelează cu oxigenul  
Există reacţii adverse care s-au dovedit a fi 

independente de oxigenare. Modulul de elasticitate al 

materialului, proprietăţile suprafeţei şi designul lentilei, 

influenţează apariţia depozitelor, a soluţiilor de continuitate la 

nivelul corneei, a conjunctivitei papilare, a fisurilor 

conjunctivale, a leziunilor epiteliale arcuate superioare (SEAL), 

a depozitelor de mucină, a distorsiunii corneene, precum şi 

gradul de confort. 

Depozitele 

Acumularea de depozite pe suprafaţa lentilei, este 

implicată într-o gamă de efecte negative, precum reacţiile 

inflamatorii corneene şi conjunctivale şi simptome ca 

disconfortul şi tulburările vizuale.  

 În comparaţie cu materialele de tip hidrogel, lentilele 

SiH acumulează mai puţine proteine dar considerabil mai multe 

lipide. Se pare că există o diferenţă semnificativă între tipurile 

de lentile în ceea ce priveşte tendinţa acestor materiale de a 

favoriza formarea depozitelor lipidice, deşi majoritatea 

manifestă o tendinţă de acumulare aproximativ lineară timp de 

aproape 14 zile, absorbţia atingând un platou după acest interval. 

Aceasta poate corespunde unei saturări a situsurilor de legare de 

pe suprafaţa suprafeţei lentilei, potrivit studiului in vitro efectuat 

de Carney şi colab. Înlocuirea lentilei este cea mai eficientă 

strategie pentru a minimiza expunerea ochiului la aceste 

depozite.  

Conjunctivita papilară asociată lentilei de contact  

 Conjunctivita papilară asociată lentilei de contact 

(CLPC) este atribuită de obicei unui răspuns imunologic în 

raport cu caracterul antigenic şi cu prezenţa fizică a depozitelor 

de proteine denaturate pe suprafaţa lentilei. 

 Unele raportări afirmă că frecvenţa CLPC a crescut o 

dată cu popularitatea recentă a materialelor de tip SiH. Modulul 

de elasticitate ce indică o rigiditate mai mare inerent 

materialelor SiH şi suprafeţele de calităti diferite pot crea o 

fricţiune mai mare şi profiluri diferite de acumulare a 

depozitelor. 

 Pe de altă parte, alte raportări nu au reuşit să identifice 

o corelaţie între CLPC şi anumite tipuri de depozite sau de 

lentile. Deoarece în cazul lentilelor terapeutice nu se folosesc 

soluţii de curăţare a lentilei, înlocuirea ei la apariţia depozitelor 

poate reduce riscul CLPC. 

Complicaţii mecanice 

Soluţii de continuitate la nivelul epiteliului cornean 

(staining) 

Soluţii de continuitate la nivelul epiteliului cornean 

apar în timpul utilizării lentilelor de hidrogel şi SiH. Cu lentilele 

terapeutice nu sunt folosite produse de întreţinere a lentilei care 

să determine reacţii toxice sau alergice, în schimb medicaţia 

asociată făra conservanţi poate fi implicată. Modulul de 

elasticitate crescut sau o adaptare nepotrivită pot deasemenea 

induce staining. 

Fisuri conjunctivale 

Lofstrom şi Kruse au identificat recent un nou efect al 

utilizării lentilelor de contact SiH. La anumiţi pacienţi, s-au 

observat fisuri şi sfâşieri conjunctivale în apropierea marginii 

lentilei de contact. Majoritatea subiecţilor par să fie 

asimptomatici şi nu sunt dovezi ale unor consecinţe severe. 

Acţiunea mecanică este cea mai probabilă cauză, deoarece 

utilizarea continuă are un efect mai important decât cea zilnică. 

Modulul de elasticitate al materialului şi designul lentilei sunt 

factorii cauzali dependenţi de lentile. 

SEAL 

Leziunile arcuate superioare ale epiteliului cornean 

(SEAL) se pot produce mai frecvent în cazul lentilelor SiH. 

SEAL sunt produse de uzura mecanică datorată presiunii 

îndreptate spre interior a pleoapei superioare, într-o zonă în care 

topografia corneei periferice şi designul, rigiditatea şi 

proprietăţile suprafeţei lentilei se combină pentru a genera o 

presiune excesivă „de frecare” şi forţe abrazive de forfecare la 

suprafaţa epiteliului. La apariţia unor leziuni trebuie înlocuită 

lentila cu una mai flexibilă. 

Bilele de mucină 
Bilele de mucină par să apară mai frecvent în cazul 

lentilelor SiH pentru utilizare continuă. Se pot transforma în 

incluzii în interiorul epiteliului cornean. În afară de factorii legaţi 

de pacient implicaţi în dezvoltarea acestor depozite, modulul de 
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elasticitate, designul şi proprietăţile de suprafaţă ale lentilelor par 

să fie factorii etiologici esenţiali. 

Distorsiuni corneene 

În timpul utilizării lentilelor SiH, mai ales a celor cu 

dioptrii mari, s-au observat efecte nedorite de ortokeratologie. 

Lentilele cu un modul de elasticitate mai mare şi cu o curbură a 

zonei optice posterioare mai plată decât corneea pot induce acest 

efect prin comprimarea şi aplatizarea zonei centrale a corneei. In 

unele cazuri poate afecta refacerea epitelială uniformă. 

Disconfort 

Modulul de elasticitate al materialului, designul 

lentilelor şi proprietăţile suprafeţei sale, precum lubrifierea, sunt 

principalii determinanţi ai confortului şi se vor înregistra diferenţe 

între lentilele SiH în ceea ce priveşte gradul de confort, tot aşa 

cum există diferenţe şi între lentilele din hidrogel.  

In cazul lentilelor terapeutice pacienţii percep confortul 

oferit prin acoperirea defectului epitelial şi din acest motiv sunt 

mai puţin sensibili la diferenţele dintre lentile.  

Cu toate acestea, umectabilitatea şi o bună adaptare a 

lentilei la profilul suprafeţei sunt factori care afectează toleranţa 

lentilei şi succesul terapeutic, mai ales acolo unde se urmăreşte 

ameliorarea durerii şi favorizarea vindecării epiteliale. 

Complicaţii legate de pacient 

Lentila de contact este adesea adaptată pe o suprafaţă 

oculară distorsionată prin plăgi, uneori anfractuoase, fire de 

sutură, utilizarea concomitentă cu alte mijloace reconstructive a 

suprafeţei oculare (membrană amniotică). Adaptarea este putin 

previzibilă în aceste condiţii, alegerea parametrilor făcându-se 

după datele keratometrice ale ochiului congener. Dacă se constată 

o mobilitate sau centrare defectuoasă a lentilei terapeutice ea 

trebuie înlocuită cu o lentilă cu alt design sau modul. 

Suprafaţa oculară neregulată, uscarea lentilei, 

manipularea pleoapelor pentru administrarea medicaţiei sunt 

factori care cresc semnificativ riscul plierii, descentrării sau chiar 

pierderii lentilei terapeutice în comparaţie cu lentilele folosite în 

scop refractiv. Riscul de infecţie este mult mai ridicat datorită 

plăgii, ca poartă de intrare pentru agenţii infecţioşi, riscul fiind cu 

atât mai crescut cu cât plaga a fost posttraumatică, cu urme de sol, 

vegetale sau cu corpi străini inclavaţi, dar şi datorită corticoizilor 

topici, asocierii unui ochi uscat sau unei stări generale de sănătate 

alterată (diabet, imunosupresie, malnutriţie). 

Datorită patologiei corneene pot fi afectate atât 

sensibilitatea (în keratitele neurotrofice) cât şi acuitatea vizuala şi 

pacientul poate să sesizeze cu întârziere aceste fenomene, de aceea 

este necesară o instruire a pacientului şi anturajului, precum şi 

controale frecvente. Lentila moale poate acumula substanţele 

instilate şi prelungi persistenţa acestora pe suprafaţa oculară. 

Efectul este favorabil în ceea ce priveşte antibioterapia, dar 

acumulările de conservanţi pot determina reacţii toxice, 

evidenţiabile prin staining corneo-conjunctival şi întârzia 

vindecarea plăgilor. Preferabilă este folosirea terapeuticelor fără 

conservanţi sau, dacă nu e posibil, înlocuirea frecventă a lentilei. 

Instructajul pacientului trebuie să includă respectarea 

igienei locale şi generale, administrarea corectă a tratamentului, 

prezentarea la controalele medicale, respectarea programului 

stabilit pentru înlocuirea lentilelor. 

 

CONCLUZII 

Prin utilizarea în scop terapeutic a lentilelor din silicon-

hidrogel au fost eliminate efectele hipoxice majore ale purtării 

extinse.  

Se menţine riscul evenimentelor infiltrative corneene, 

cu ameninţarea majoră reprezentată de keratita infecţioasă, în 

special la pacienţii taraţi. 

Iritaţiile mecanice pot apărea ca urmare a dificultăţilor 

de adaptare a lentilei şi pot compromite efectul terapeutic. 

Pierderea sau deplasarea lentilei sunt mult mai frecvente 

faţă de lentilele pentru corecţie optică. 

Instruirea pacientului şi complianţa acestuia reprezintă 

principalul factor de succes în evitarea complicaţiilor majore. 
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Rezumat: Lentilele de contact utilizate după chirurgia oculară au atât scop de ameliorare a 

fenomenelor subiective, cât şi de îmbunătăţire a rezultatului funcţional postoperator. În unele situaţii, 

pot fi utilizate şi în scop estetic, în vederea ameliorării aspectului inestetic al globului ocular. Tipurile 

de lentile de contact folosite variază de la lentile rigid gaz permeabile, până la lentile de contact moi, 

din silicon-hidrogel. 
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Abstract: The use of contact lenses after ocular surgery has the purpose of improving both the subjective 

phenomena and the postoperative functional results. In some cases they can be also used for aesthetic 

purposes, in order to improve the unaesthetical aspect of the eye. The types of contact lenses used vary 

from rigid gas permeable contact lenses, up to soft silicone-hydrogel contact lenses. 
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ARTICOL ŞTIINŢIFIC PREDOMINANT TEORETIC 

Fixarea lentilei de contact (LC) după chirurgia oculară 

reprezintă o provocare datorită modificării structurii şi 

funcţionalităţii suprafeţei oculare. În “era chirurgiei refractive”, 

care este rolul şi locul  LC? În ciuda progreselor chirurgiei 

refractive, nu toţi pacienţii devin emetropi, ca atare reprezintă 

candidaţi pentru lentile de contact. Lentilele de contact sunt 

utilizate pentru ameliorarea fenomenelor subiective şi 

funcţionale. Scopul utilizării  lentilelor de contact este atât optic, 

pentru recuperarea acuităţii vizuale, cât şi terapeutic, ca mijlloc 

antialgic, epitelizant şi protector.  Momentul uitilizării lentilelor 

de contact poate fi perioperator sau postoperator, imediat sau 

tardiv în funcţie de scopul urmărit. 

Tehnicile chirurgicale oculare care necesită folosirea 

lentilelor de contact sunt: chirurgia refractivă corneană, 

fotocheratectomia terapeutică, tehnica de Cross-linking 

riboflavin-UV, inelele intracorneene, transplantul cornean, 

implantul de membrana amniotică, după excizia pterigionul 

intern, afachia operatorie, după trabeculectomie, după 

traumatismele oculare perforante. 

A. CHIRURGIA REFRACTIVĂ CORNEANĂ 

1. Cu laserul excimer 

1.1 Fotocheratectomia refractivă (PRK) / Lasek 

 Indicaţii: miopie până la  - 6D, hipermetropie până la 

+ 6D, astigmatism până la  ± 4D       

 Scopul lentilei de contact este terapeutic (antialgic şi 

epitelizant) sau optic. 

a) Terapeutic  

 Momentul fitării lentilei de contact îl constituie 

sfârşitul operaţiei. Tipul lentilei este disposable silicon-hidrogel, 

asociindu-se tratament local cu antibiotic, steroid sau 

atiinflamator nesteroidian.  

Evaluarea pacienţilor se efectuează la 24 de ore 

postoperator şi la 3 zile odată cu îndepărtarea lentilei. 

Literatura de specialitate [1,2] arată că folosirea lentilelor de 

contact terapeutice după PRK efectuată la miopii mari ajută la 

nivelarea insulelor centrale apărute prin vindecarea aberantă. 

Aceiaşi autori [1,2] evidenţiază rezultate mai bune optice prin 

LC datorită nereguralităţii sau asfericităţii suprafeţei corneene. 

 Explicaţia rezidă din vindecarea în 2 faze: 

- epiteliul acoperă stroma corneană cu celule bazale, ce 

secretă membrană bazală (MB), cu prezenţa la nivelul  

interfeţei epiteliu-stromă a hemidesmozomilor normali şi 

un epiteliu gros, generând  regresia efectului refractiv; 

- la o lună după PRK are loc activarea keratocitelor cu  

producere de colagen, determinând  regresie şi  ceaţă 

stromală persistentă.  

b) Optic  

 Indicaţiile folosirii lentilelor de contact sunt: eroare 

reziduală refractivă, astigmatism neregulat, haze persistent. 

Momentul fitării este la minim 3 luni postoperator, dar se 

preferă la 6 luni postoperator. Tipurile de lentile de contact 

folosite sunt: lentila de contact gaz permeabilă (RGP) şi lentilele 

de contact moi.  

b1. Lentilele de contact gaz permeabile sunt rar folosite după 

PRK sau LASEK. Materialul constitutiv este 

fluorosilicon/acrilat. 

 Caracteristicile lentilei sunt: 

- diametru : 9-10.5 mm suficient; 

- zona optică mai mică decât zona optică ablată (la ochiul 

miop); 

- raza de curbură cu 0,5 D mai plată decât K-ul preoperator; 

- grosimea: subţire, conferind un confort bun, vedere bună şi 

manipulare uşoară. 

 b2. Lentilele de contact moi (sferice sau torice) sunt cele mai 

folosite după PRK sau LASEK. Materialul constitutiv este 

silicon hidrogel, de tip disposable. 

 Caracteristicile lentilei sunt diametrul larg şi raza de 

curbura plată.   

 Trebuie avut în vedere faptul că portul acestui tip de 

lentile de contact induce stres hipoxic şi regresia hipermetropiei [3].  

1.2. Lasik (keratomileusis in situ) 

Indicaţii: - miopie → -8D, hipermetropie → +6D, astigmatism 

→ ±5D. 

     Scopul lentilei de contact este terapeutic şi optic. 

         a) Terapeutic  
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   Lentilele de contact se folosesc în caz de complicaţii: 

free flap, derapare flap, flap subţire, button hole, striuri ale 

flapului, defecte epiteliale, neregularităţi corneene [4,5].                             

    Lentilele de contact sunt silicon hidrogel, tip 

disposable, cu port de 3-4 zile, asociat cu antibioterapie topică şi 

lacrimi artificiale [6]. 

b) Optic 

Indicaţii: la 3 luni postoperator când corneea este mai stabilă. 

         Tipurile de lentile de contact folosite sunt: 

b.1. Lentile de contact rigide gaz permeabile ( RGP) 

         Materialul constitutiv este fluoro-silicone/acrilat cu 

transmisibilitate bună la oxigen.  

 Caracteristicile lentilei sunt: 

- diametrul mare de 9,5-11,5 mm, care asigură centrarea 

optimă a lentilei de contact; 

- zona optică cu diametru de 1-4 mm; 

- raza de curbură centrală: mai plată decât raza de curbură 

preoperatorie (1/4 din reducerea dioptrică totală prin 

Lasik); 

- grosimea cât mai subţire [7]. 

b.2. Lentile moi (sferice, torice) 

 Materialul constitutiv este de tip hidrogel. Puterea 

dioptrică în ochiul miop este uneori aceeaşi cu cea preoperatorie 

datorită surplusului filmului lacrimal din spatele lentilei de 

contact.    Contraindicaţiile relative sunt lentilele de contact 

hibride, piggyback sau sclerale [8,9]. 

1.3. Chirurgia refractivă incizională (Keratotomia radiară-KR) 

        Indicaţiile se referă la miopii până în -5D. Tehnica s-a 

efectuat într-un procent mare în trecut. Principiul metodei constă 

în efectuarea unor incizii radiare profunde, periferice, lăsând un 

centru liber mai mare de  4mm. Cicatricile formate alterează 

profilul cornean. Rezultatul final este determinat de vindecarea 

corneană individuală. Tehnica prezintă o predictibilitate redusă, 

cu regresie şi fluctuaţii diurne [10,11].   Scopul lentilei de 

contact este optic, pentru corectarea erorilor refractive şi 

fluctuaţiilor diurne [12,13]. Tipurile de lentile de contact folosite 

sunt: lentila de contact rigid gaz permeabilă (RGP) şi lentilele de 

contact moi.  

a) Lentila de contact rigid gaz permeabilă 

 Avantajele RGP constau în: abilitatea de corecţie a 

erorilor refractive reziduale, mascarea astigmatismului 

neregulat, stabilizarea fluctuaţiilor diurne, transmisibilitatea 

crescută la oxigen, asigurarea circulaţiei filmului lacrimal şi 

eliminarea depunerilor de depozite. Caracteristicile lentilei sunt: 

materialul constitutiv este fluoro – silicon/ acrilat, care asigură o 

stabilitate bună, caracteristici stabile ale suprafeţei  oculare şi  

rezistenţa la îndoire (flexibilitate), diametrul mare de 9.5-13.5 

mm, care asigură o centrare adecvată, zona optică mică, pentru a 

evita lacrimarea excesivă şi  blocajul de bule de aer; raza de 

curbură cea mai plată (1/3 din reducerea erorii refractive din K-

urile preoperatorii); design-ul lentilei - suprafaţa posterioară 

asferică (pentru abilitatea de a se adapta la o topografie ciudată); 

grosimea lentilei - subţire, asigurând confort, optimizarea 

transmisiei de oxigen şi centrare perfectă.  

b) Lentilele de contact moi 

 Sunt indicate în cazul intoleranţei la  lentile de contact 

rigide gaz permeabile (RGP),  datorită descentrării sau ochiului 

uscat.  Materialul constitutiv este silicon hidrogel, care 

reprezintă cea mai rezonabilă opţiune. Trebuie luat în vedere 

riscul  pentru edem cornean  (evidenţiat prin modificările    

topografice), dezepitelizările de-a lungul inciziei, keratita 

microbiană şi neovascularizaţie corneană la nivelul inciziei. 

 Portul lentilei poate fi : prelungit, de zi sau disposable. 

 Design-ul lentilei este de tip sferic sau  toric în caz de 

astigmatism. 

B. FOTOKERATECTOMIA TERAPEUTICĂ (PTK) 

Indicaţiile tehnicii sunt: eroziuni corneene recidivante, 

cicatrici superficiale, distrofii corneene anterioare, keratopatia 

“in bandă”.  Scopul lentilei de contact este terapeutic  (antialgic, 

epitelizant). Tipul lentilei de contact folosite este lentila rigid 

gaz permeabilă. Lacrimile umplu spaţiul dintre suprafaţa 

posterioară a lentilei de contact  şi suprafaţa anterioară 

neregulată a corneei, cu efect de barieră optică [13,14]. 

C. TEHNICA CROSS-LINKING UV 

  Indicaţii: keratoconus stadiu I, II sau III, ectazii 

corneene, keratopatie edematoasă, melting cornean. Scopul 

lentilei de contact este terapeutic (antialgic, epitelizant). 

 Tipul lentilei de contact este silicon hidrogel, cu un 

port de 3-4 zile până la epitelizarea corneei. Portul lentilei se 

asociază cu  instilaţii de steroizi, antiinflamator nesteroidian, 

antibiotic şi lacrimi artificiale [15,16].   

D. TRANSPLANTUL CORNEAN (KERATOPLASTIA 

PERFORANTĂ) 
Indicaţii: keratoconus stadiu IV, keratopatia buloasă, 

distrofie Fuchs, cicatrici corneene centrale. Postkeratoplastie 

există un profil cornean alterat ce face dificilă fitarea lentilei de 

contact datorită curburii accentuate/ aplatizate a corneei donoare 

sau problemelor legate de joncţiune. Momentul fitării îl 

constituie prezenţa unui epiteliu intact, cu suturi pe loc (noduri 

îngropate) sau după scoaterea firelor, ceea ce este preferabil [17, 

18]. Portul lentilei se asociază cu tratament steroidian topic (1-

2x/zi). Scopul utilizării lentilei de contact este: 

- optic, în vederea corectării ametropiei rezultate din 

keratoplastia perforantă sau corectării astigmatismului 

neregulat; recomandarea lentilei de contact se face la 

aproximativ 3 luni postoperator pe grefon clar [19]; 

- terapeutic, în vederea reepitelizării grefonului şi protecţiei 

acestuia [20]. 

a) Scop optic: 

Tipurile lentilei de contact folosite sunt : 

1. Lentile de contact rigide gaz permeabile (RGP) 

     Sunt preferate datorită prezenţei astigmatismului. 

Tipul lentilei poate fi : sferic, cu faţa posterioară asferică sau 

bitorică. Dacă corneea donoare este bombată, lentila de contact 

este stabilă. Dacă corneea donoare este aplatizată necesită o 

lentilă de contact cu diametru mai mare. Este necesară 

monitorizarea joncţiunii, precum şi stabilitatea corneei fără 

fenomen warpage [21,22]. 

Caracteristicile lentilei sunt : 

- materialul constitutiv este fluorosiliconacrilat, cu o 

transmisibilitate foarte bună la oxigen;  

- diametrul de 9.5-12 mm;  

- există lentile de contact mini sclerale cu diametrul de  13.5-

19 mm, care asigură o centrare bună; 

- grosimea cât mai subţire. 

2. Lentile de contact moi  

 Sunt indicate când lentilele RGP nu sunt tolerate. 

Tipul lentilei este sferic sau toric în caz de astigmatism. 

Lentilele oferă confort şi stabilitate. Este necesară  

monitorizarea edemului cornean, infiltratelor şi 

neovascularizaţiei corneene [23]. 

3. Lentile de contact  hibride 

   Din această categorie amintim: lentila Softperm (RGP 

şi hidrogel) şi lentila Keralens (RGP şi silicon hidrogel) [24,25]. 

 Avantajele oferite de acest tip de lentile sunt acuitatea 

vizuală şi stabilitatea bună.  

4. Lentile Piggyback  

Reprezintă sistemul de asociere a unei lentile de tip hidrogel, 

peste care se pune o lentilă de tip RGP [26].  

b) Scop terapeutic 

 Se folosesc lentile de contact terapeutice (LCT) - 

hidrofilice de port continuu sau silicon hidrogel [27]. 
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 Recomandările adresate pacienţilor constau în: 

controlul periodic, igiena meticuloasă,  prezentarea de ugenţă la 

oftalmolog dacă există ochi roşu şi scăderea acuităţii vizuale. 

 Contraindicaţiile fitării post keratoplastie perforantă 

sunt:  

- alterari topografice - diferenţa de curbură între patul 

receptor şi corneea donoare; 

- alterari fiziologice - defecte epiteliale, inflamaţii, edem 

cornean,  pierdere de suturi, ochi uscat.  

     E. IMPLANTUL DE MEMBRANĂ AMNIOTICĂ 

Indicaţiile implantului de membrană amniotică se referă la 

perforaţiile corneene, în vederea conservării globului ocular 

pentru keratoplastia perforantă [27,28].  

 Tipul lentilei de contact folosite este cea moale de tip 

terapeutic, care se aşează peste membrana amniotică. 

Scopul lentilei de contact este de a menţine hidratarea.   

F. CHIRURGIA PTERIGIONULUI INTERN 

 Lentila de contact folosită după chirurgia pterigionului 

intern este de tip moale. 

 Scopul lentilei de contact este terapeutic, antialgic şi 

epitelizant, considerându-se că previne recidiva. 

G. AFAKIA OPERATORIE 

 Fitarea lentilelor în aceste cazuri este rară în epoca 

implantelor de cristalin artificial. 

 Portul lentilei de contact elimină restricţionarea 

câmpului vizual, efectul prismatic al lentilei aeriene şi 

magnificaţia, oferind o performanţă vizuală mai bună şi un 

aspect estetic. 

1. Afakia adultului                                                                                                                                                             

 Indicaţiile portului lentilelor de contact în aceste 

cazuri sunt: toate contraindicaţiile implantului per secundam, 

acuitatea vizuală cu corecţie bună, dexteritatea manuală,  

abilitatea de a igieniza lentila de contact. 

 Momentul fitării LC este la  4 – 6 săptămâni după 

operaţia primară. Scopul lentilei de contact este optic, pentru 

ameliorarea acuităţii vizuale. 

 Examinarea înaintea fitării constă în: evaluarea razei 

de curbură a corneei, statusul refractiv al pacientului, acuitatea 

vizuală cu corecţie optimă, explorarea calităţii filmului lacrimal. 

 Tipul lentilelor de contact folosite sunt lentilele de 

contact RGP şi moi. 

a) Lentilele de contact rigid gaz permeabile 

 Indicaţiile se referă la: cei fără experienţă cu lentile de 

contact moi, când Rc = 43D sau mai plată ±  2D cyl. (ACR) şi 

când au existat complicaţii după portul lentilelor de contact 

hidrogel (tight lens syndrome, conjunctivită, keratită). 

 Design-ul este: de tip lenticular tricurb, cu o putere 

periferică negativă pentru a îmbunătăţi aderarea pleoapei, sferic, 

toric, bitoric, bifocal, multifocal. 

 Caracteristicile lentilei sunt: diametrul  de - 9,5 – 9,8 

mm, cu o zonă optică mai mare, raza de curbură de 7,5 mm, Dk 

(permeabilitatea la oxigen) crescută. 

 b) Lentilele de contact  moi (hidrogel, silicon-

hidrogel) 

 Indicaţiile se referă la: intoleranţa la RGP, fitarea 

inadecvată la RGP şi astigmatismul rezidual minor. 

 Design-ul este: sferic, toric, multifocal, multifocal-

toric. 

 Caracteristicile lentilei: grosime redusă prin 

lenticulare. Un tip de lentilă de contact silicon hidrogel este 

lentila O2 Optix individual (Ciba Vision). 

 Portul lentilelor de contact moi poate fi zilnic sau 

extins [23]. Complicaţiile pe care le poate induce portul sunt: 

hipoxia corneană, riscul de keratită microbiană, depozitele pe 

LC, neovascularizaţia, dislocarea şi colorarea lentilei prin 

instilarea de coliruri colorate. 

2. Afakia copilului 

 Indicaţiile portului lentilei de contact sunt: după 

operaţia de cataractă congenitală, uni sau bilaterală, şi după 

operaţia de cataractă traumatică. 

 Momentul fitării este cât mai rapid postoperator, 

pentru a evita ambliopia organică sau anizeiconia cu 

anizometropie (în afakia unilaterală) [16]. 

Tipurile de lentile de contact folosite sunt:  

a) Lentile de contact moi din hidrogel 

 Caracteristicile acestora sunt: putere dioptrică peste 

+20D, Dk scăzut (15 – 18,8) avand permeabilitate scăzută la 

oxigen, risc de complicaţii, sunt dificil manevrabile pentru 

părinţi, sunt indicate pentru port zilnic. 

b) Lentile de contact rigid gaz permeabile 

 Avantajele lor constau în: manipulare mai uşoară, 

transmisibilitate crescută la oxigen, oferă o acuitate vizuală mai 

bună, scară dioptrică largă, durabilitate mare. 

 Dezavantajele constau în: confort scăzut, deplasarea 

lentilei de contact, dificultate de fitare. 

c) Lentile de contact silicon hidrogel 

 Avantajele constau în: permeabilitatea cea mai 

crescută la oxigen (Dk >340), port extins (EW), confort 

excelent, manipulare uşoară. 

 Dezavantajele acestora constau în: cost crescut, 

depozite frecvente, care necesită schimbarea lentilei, pot adera 

de ochi inducând „tight lens syndrome”. 

 Puterea dioptrică a lentilelor este de peste +20→ 

+35D. 

H. POST TRABECULECTOMIE 

 Indicaţia portului lentilelor este în cazul bulelor prea 

mari, cu filtrare excesivă şi cameră anterioară mică.Scopul 

lentilei de contact este terapeutic, pentru împiedicarea unei 

filtraţii excesive. Tipul lentilei de contact este moale, cu 

diametru mare. 

I. POST TRAUMATISM OCULAR 

 Cauzele traumatismelor oculare sunt: contuziile 

oculare, plăgi oculare perforante sau neperforante, arsuri 

chimice sau fizice. Indicaţia portului lentilei de contact constă 

în:  corectarea afakiei monoculare, corectarea astigmatismului 

neregulat, îmbunătăţirea aspectului ocular. Scopul lentilei de 

contact este optic şi cosmetic. 

a) Scop optic: 

Lentilele de contact folosite sunt : 

           1. RGP – cu următoarele caracteristici: 

 - Material: fluorosilicon / acrilat; 

 - Dk: scăzut spre moderat (35 - 65); 

 - Diametru: peste 9 mm; 

 - Raza de curbură – puţin mai plată decât media 

valorilor keratometrice; 

 - Portul este  zilnic; 

 - Tip: sferic, bitoric, asferic 

 2. Piggyback / hibride 

 Aceste lentile pot îmbunătăţi centrarea, având raza de 

curbură de 8 mm. 

           3. Lentilele de contact moi hidrogel sau silicon-hidrogel 

torice 

b) Scop cosmetic: 

 Lentilele de contact acoperă corneea opacă sau ascund 

deformarea pupilară [21]. Sunt folosite lentile de contact  moi cu 

pupilă clară sau neagră (lentile prostetice). 

 

CONCLUZII 

1. Viitorul lentilelor de contact nu este “ameninţat” de 

chirurgia refractivă corneană cu laserul excimer, ci din 

contră ele pot constitui un adjuvant în scop terapeutic sau 

optic, transformând un pacient nemulţumit într-unul fericit. 
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2. În celelalte tipuri de chirurgie corneană amintite, utilizarea 

lentilelor de contact în scop terapeutic elimină fenomenele 

subiective. 
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Cuvinte cheie: glande 

Meibomius, blefarite, 

termoterapie 

Rezumat: Suprafaţa oculară, filmul lacrimal, glandele lacrimale şi pleoapele reprezintă o unitate 

morfo-funcţională. Principalele patologii ale suprafeţei oculare sunt: modificările filmului lacrimal şi 

blefaritele. Filmul lacrimal este format din 3 straturi interdependente (lipidic, apos, mucinic) şi este 

esenţial pentru realizarea acuităţii vizuale şi a confortului ocular. Glandele Meibomius sunt glande 

sebacee modificate a căror secreţie lipidică este termodependentă (32- 40 grade Celsius). Disfuncţiile 

meibomiene sunt implicate în majoritatea afecţiunilor marginii libere palpebrale. Acestea variază de la 

kerato-conjunctivita meibomiană la sindromul de ochi uscat.Tratamentul disfuncţiilor meibomiene poate 

fi: medical, chirurgical, termoterapic.  

 

Keywords: meibomian 

glands,blepharitis, 

thermotherapy  

Abstract: The ocular surface, tear film, lacrimal glands and eyelids act as a functional unit. The 2 most 

commonly encoured ocular surface disorders are tear film disorders and blepharitis. The tear film is 

divided in 3 interdependent layers (lipidic, aqueous, mucinic) essential for visual acuity and ocular 

comfort. The Meibomian glands are modified sebaceous gland. Its lipidic secretion is dependent on 

temperature (32- 40 Celsius). The meibomian dysfunctions play a major role in lid margin diseases. 

These can vary from maibomian kerato-conjunctivitis to evaporative dry eye. The treatment of 

meibomian dysfunctions can be: medical, surgical, symptomatic, thermotherapic. 
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INTRODUCERE 

 Disfuncţiile glandelor meibomiene sunt consecinţa unor 

anomalii ale acestor glande (în general de tip obstructiv) asociate 

frecvent cu: blefarita, kerato-conjunctivita meibomiană, acneea 

rosacee, chalazionul, sindromul de ochi uscat prin evaporare crescută, 

intoleranţa la lentile de contact. 

 Tratamentul clasic al acestor afecţiuni constă în aplicarea 

de comprese calde, tratament local sau şi general cu antibiotice şi 

antiinflamatoare steroidiene, tratament chirurgical.  

 

REFERAT GENERAL 

Suprafaţa oculară, filmul lacrimal, glandele lacrimale şi 

pleoapele constituie o unitate funcţională. Orice pertubare a 

homeostaziei acestei unităţi funcţionale conduce la apariţia unor 

afecţiuni ale suprafeţei oculare. 

Filmul lacrimal reprezintă elementul cel mai dinamic al 

acestei unităţi. Orice situaţie care reduce producţia, alterează 

compoziţia sau împiedică distribuţia filmului lacrimal , poate provoca 

iritaţii ale suprafeţei oculare şi alterări ale acuităţii vizuale.  

Cele mai des întâlnite patologii ale suprafeţei oculare sunt 

date de disfuncţiile filmului lacrimal şi de blefarite. 

Integritatea filmului lacrimal este deosebit de importantă 

pentru confortul şi sănătatea oculară. Acesta joacă un rol major în 

menţinerea vitalităţii corneene şi conjunctivale, în protecţia împotriva 

agresiunilor microbiene, alergice sau traumatice şi în menţinerea 

acuităţii vizuale.  

Stratul superficial, lipidic, produs în mare parte de glandele 

Meibomius, este important pentru menţinerea stabilităţii filmului 

lacrimal. Acesta previne evaporarea, factor esenţial pentru păstrarea 

integrităţii structurale şi refractive a suprafeţei oculare.  

 Disfuncţia glandelor meibomiene este asociată cu o 

reducere a grosimii filmului lacrimal consecutivă evaporării excesive 

a lacrimilor prin deficienţa secreţiei lipidice, rezultând o creştere a 

osmolarităţii lacrimale. Aceasta afectează metabolismul cornean şi 

accentuează descuamarea celulelor epiteliale, deschizând calea unor 

infecţii bacteriene.   

 Glandele Meibomius sunt glande sebacee modificate, 

tubulo-acinoase, ai căror acini îşi golesc întregul conţinut în procesul 

de secreţie. În mod normal 45 % din glande sunt active indiferent de 

vârstă. Secreţia glandelor Meibomius scade cu vârsta.  

 Analiza chimică a lipidelor meibomiene arată un amestec 

de lipide polare şi nepolare, cu predominenţa fosfoloipidelor.  

 Lipidele meibomiene se topesc  în intervalul de 

temperatură 32 – 40 0 Celsius. La pacienţii cu disfuncţie meibomiană 

secreţia începe abia la 35 0, versus 32 0, la subiecţii normali. 

 Studii recente au demonstrat rolul semnificativ al 

temperaturii în secreţia glandelor Meibomius, subliniind beneficiul 

compreselor calde pentru îmbunătăţirea secreţiei glandelor 

disfuncţionale. Aceasta se explică prin modificarea vâscozităţii 

lipidice.  

 Disfuncţiile meibomiene joacă un rol major în patologia 

marginii libere palpebrale. Sunt extrem de frecvente, dar adesea 

trecute cu vederea şi nediagnosticate.  

 Numeroase studii estimează prevalenţa acestora între 39 – 

50 % în populaţia generală. Prevalenţa creşte cu vârsta.  

BLEFARITA  

 Coexistă adesea cu alte afecţiuni, cel mai frecvent cu 

sindromul de ochi uscat, dermatita seboreică, acneea rozacee, 

dermatita atopică. Blefarita posterioară afectează glandele 

meibomiene şi orificiile lor.  

 Liniile terapeutice pentru această afecţiune se referă la 

aplicarea de comprese calde, îmbunătăţirea igienei palpebrale, instilaţii 

locale cu antibiotice şi antiinflamatoare. 

CHALAZIONUL  
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 Este un chist în grosimea pleoapei, cauzat de o inflamaţie 

sterilă, granulomatoasă a unei glande Meibomius obstruate.  

 Rezultă adesea ca o complicaţie a blefaritei posterioare. 

 Se asociază frecvent cu meibomita sau acneea rozacee. 

 Tratamentul se face prin aplicare de comprese calde urmate 

de masajul pleoapei sau excizie chirurgicală.  

INTOLERANŢA LA LENTILE DE CONTACT 

 Sunt studii care afirmă că există o scădere a numărului de 

glande funcţionale la purtătorii de lentile de contact, direct 

proporţională cu durata purtării. Aceasta afectează stratul lipidic, 

permiţând evaporarea mai rapidă a filmului lacrimal.  

ACNEEA ROSACEE  

 Acneea rosacee este asociată adesea cu blefarita posterioară 

şi chalazioane recurente, în contextul afectării glandelor sebacee ale 

feţei.  

 Tratamentul vizează igiena locala, antibiotice local şi 

general, şampoane antiseboreice.    

PEMFIGUSUL OCULAR 

 Se prezintă iniţial ca o conjunctivită cronică. 

 În timp apar cicatrici conjunctivale, retracţia conjunctivei, 

simblefaron. 

 Tratamentul se face cu lacrimi artificiale, antiinflamatoare 

steroidiene local şi general, antibiotice local (în suprainfecţii).  

TERMOTERAPIA ÎN DISFUNCŢIILE GLANDELOR 

MEIBOMIENE 

 Încalzirea pleoapelor reprezintă o opţiune  de tratament a 

disfuncţiei meibomiene. 

 Pentru ca termoterapia să fie eficientă este important ca 

temperatura pleoapei şi, deci, a glandei să crească la 40 0 Celsius, de la 

34,4 – 35,6 în mod normal. Aceasta va asigura topirea produsului de 

secreţie a glandei. 

 Au fost imaginate şi testate tratamente hipertermice 

alternative la compresa caldă: dispozitive cu infraroşii, cu microunde, 

cu ultrasunete, cu căldură umedă.  

 Scopul termoterapiei este acela de a aduce pleoapele la 

temperatura optimă fără a provoca efecte secundare. 

 Cel mai eficient şi sigur pare a fi un dispozitiv  care 

încălzeşte pleoapele cu căldură umedă.  

 Studiile efectuate cu acest aparat arată o stabilizare a 

stratului lipidic al filmului lacrimal la pacienţii cu disfuncţii 

meibomiene prin topirea lipidelor .  

 Tratamentul constă în şedinţe de termoterapie de 10 

minute, urmate de masaj palpebral. 

 Temperatura corneei nu depăşeşte 38,3 0 Celsius, 

considerată de siguranţă (în condiţiile în care complicaţiile apar la 

temperatui peste 40 0 Celsius. 

 

REZULTATE PRELIMINARE 

În cadrul Centrului de Cercetare a Suprafeţei Oculare din 

Sibiu am studiat 50 pacienţi cu disfuncţii ale glandelor meibomiene, 

tratati prin metoda termoterapiei in ultimele 6 luni. Au fost tratate 

blefarite cronice, chalazioane, pemfigus ocular.  

6 din 12  cazuri de chalazion au fost rezolvate prin această 

metodă fără a mai necesita intervenţia chirurgicală.  

În 2  cazuri de pemfigus ocular simptomatologia s-a 

ameliorat semnificativ în urma şedinţelor de termoterapie (fig. 1). 

În 4 cazuri de blefaro-conjunctivită cronică s-au observat 

evoluţii favorabile sub tratament termoterapic. 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 1. Termoterapie în pemfigus ocular 

  

 
În toate cazurile folosirea noii metode a avut rezultate 

favorabile. 
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(PREZENTARE DE CAZ) 
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Rezumat: Lucrarea prezintă  un caz de esotropie cu ambliopie forte anizometropică la copil cu miopie 

mare pe ochiul esotropic. Tratamentul ocluziv aplicat iniţial cu lentilă aeriană pe ochiul ambliop a dus 

în 12 luni la recuperarea acuităţii vizuale (AV) de la 20/400 la 20/40 moment în care s-a decis 

intervenţia chirurgicală pentru corectarea deviaţiei strabice orizontale. După obţinerea poziţiei 

ortotropice şi vindecarea chirurgicală,  s-a aplicat corecţia integrală cu lentilă de contact pe ochiul 

operat,  continuându-se ocluzia in perioada postoperatorie. La 6 luni postoperator s-a constatat 

prezenţa fuziunii la testul Worth,  atât la distanţă cât şi la aproape. La 5 ani postoperator pacienta 

conservă rezultatul obţinut atât din punct de vedere funcţional cât şi ca paralelism. 

 

Keywords: amblyopia, 

anisometropia, contact 

lens,  fusion 

Abstract: The paper presents a child case with high anisometropic amblyopia and esotropia. The initial 

treatment for amblyopia (patching) was applied using glasses during the occlusion. In 12 months the 

visual acuity (VA) on the amblyopic eye was recovered from 20/400 to 20/40 with correction. Because of 

persistent esotropia,  diplopia and accompanying vertical deviation,  we decided  for surgery which was 

successful,  achieving orthotropia. Two months later,  a contact lens was fitted on the myopic eye.  6 

months after surgery the patient was able to fuse at distance and near having an orthotropic position 

and a VA of 20/40 on the fitted eye. 5 years later she preserves the result. 
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INTRODUCERE 

 Ambliopia a fost definită ca : “un deficit de vedere 

rezultat în urma disfuncţiei procesării informaţiei vizuale în 

perioada cea mai importantă a dezvoltării funcţiei vizuale şi care 

cauzează degradarea imaginii retiniene în aceasta perioadă” 

(1,2). 

 Ambliopia produce o serie de anormalităţi ale 

binocularităţii. De regulă este efectul altei patologii cum ar fi: o 

eroare refractivă (diferenţe mai mari de 2 D), strabismul, 

cataracta congenitală sau alte opacităţi ale mediilor transparente. 

 Pare să fie cea mai frecvent tratată afecţiune din 

oftalmologia pediatrică si din ortoptică (3, 4, 5). Ambliopia este 

e regulă unilaterală dar poate fi de asemenea bilaterală. Datorită 

consecinţelor profunde asupra calităţii vederii şi a vieţii dacă nu 

este tratată, ambliopia trebuie depistată şi tratată precoce (6, 7, 

8, 9). Scopurile tratamentului sunt de a optimiza funcţia vizuală 

şi vederea binoculară  şi de a maximiza posibilităţile de 

activitate ale individului. Trebuie de asemenea să urmărim 

recuperarea unui ochi “de rezervă” în eventualitatea unei traume 

sau a unei boli la ochiul normal. 

 Tratamentul constă în modularea stimulului vizual la 

ochiul ambliop (6, 1, 2). 

 

PREZENTARE DE CAZ 

 Lucrarea prezintă cazul unei fetiţe de 4 ani, 

diagnosticată in 2002 cu OS Esotropie cu debut intre 12 şi 24 

luni de la naştere şi ambliopie forte. Tratamentul anterior 

început la vârsta de 2 ani a eşuat datorită lipsei de complianţă a 

copilului căruia i s-au recomandat ocluzie şi purtarea unei 

corecţii aeriene cu o subcorecţie marcată a OS. 

 Examinarea clinică a evidenţiat un copil cooperant, 

normal dezvoltat fizic si psihic, fără antecedente heredo-

colaterale şi personale semnificative. La examenul obiectiv s-au 

constatat următoarele: OS Esotropie monoculară de +30 PD, 

DVD (deviaţie verticală disociată) discretă (10 PD), fixaţie 

centrală instabilă, vedere binoculară absentă. Acuitatea vizuală 

(AV)  OD=20/20, OS<20/800 la distanţă, 20/400 la aproape. 

Refracţia masurată cu cicloplegie a fost: OD +0,75 Sf/+0,5cyl/ 

90; OS -9,00 Sf/-1,5 cyl /170. Pol anterior si posterior de aspect 

normal, fără modificări patologice. 

 Opţiunile de tratament au fost analizate împreună cu 

părinţii: ochelari sau lentilă de contact (LC), ocluzie sau 

penalizare cu atropină (7, 8, 9, 10). 

 Ocluzia este extrem de dificilă pentru un copil cu 

ambliopie forte dar în această situaţie, părinţii au optat pentru 

ocluzie şi au decis să acorde tot suportul necesar. În acelaşi 

timp, au avut dubii în privinţa capacităţii lor de a manevra 

lentila de contact, cel puţin într-o primă etapă. Prin urmare, 

copilul a primit o corecţie aeriană având corecţia completă 

pentru ochiul stâng  şi recomandare pentru 8 ore de ocluzie 

zilnic  pe OD, ochelarii fiind purtaţi numai pe durata ocluziei 

(10,11,12). 

 Prima re-evaluare a fost facută după două luni de 

tratament riguros respectat când s-a constatat o îmbunătăţire a 

acuităţii vizuale pe OS si anume, 20/100 cu corecţie. După 

refacerea refracţiei cu cicloplegie, părinţii au decis să încerce 

aplicarea unei lentile de contact. Recomandarea a fost pentru o 

lentilă de Si-H cu port zilnic. 

 4 luni mai târziu, AV pe OS a devenit 20/80 cu 

corecţie, continuând ocluzia 6 ore/zi  şi observându-se de 

asemenea o certă imbunătăţire a fixaţiei. La cover-test alternanţa 

a devenit fermă. La 6 luni de la debutul tratamentului a fost re-

evaluată refracţia, constatându-se pe OS o valoare a refracţiei de 

-8,00 Sf /-1,50, cyl /170,  în timp ce AV pe OS devenise 20/60. 
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La 9 luni de la începerea tratamentului,  vederea pe OS a ajuns 

la 20/50 iar la 12 luni la 20/40 cu corecţie, rămânând la acest 

nivel in urmatoarele 6 luni şi păstrând acelaşi regim de ocluzie. 

În acest  moment a fost re-evaluat statusul binocular. 

Constatările după atingerea acestui nivel de acuitate pe OS au 

fost următoarele: 

 Esotropie alternantă de +25 PD, DVD 10 PD OS, 

diplopie în  vederea binoculară atât cu ochelari cât si cu lentila 

de contact dar cu răspuns bun la testul cu prisme în prezenţa 

lentilei de contact, indicând prezenţa unui potenţial fuzional. 

Prin urmare s-a decis oportunitatea corecţiei chirurgicale a 

strabismului. Aceasta a fost efectuată in 2004, practicându-se 

recesie bilaterală a muşchilor drepţi interni, OD 4mm ; OS 4,5 

mm. Datorită cantităţii discrete a DVD (<10 PD)  s-a decis să nu 

se intervină pentru acesta cunoscut fiind că el devine mult mai 

puţin manifest după obţinerea binocularităţii. 

 Dupa intervenţie s-a obţinut ortotropia. În perioada 

postoperatorie, s-a păstrat în continuare ocluzia 3 ore/zi cu 

corecţie aeriană până la vindecarea chirurgicală, timp de 2 luni. 

După acest interval s-au re-evaluat  corecţia subiectivă şi 

refracţia cu cicloplegie, făcându-se o nouă prescripţie pentru 

lentila de contact şi optându-se pentru o lentilă torică Si-H cu 

purtare zilnică. După o scurtă perioadă de diplopie tranzitorie, la 

3 luni după re-implementarea lentilei de contact s-a constat 

prezenţa fuziunii  atât la distanţă cât şi la aproape. 

 În 2006 a fost intreruptă ocluzia iar de atunci pacienta 

poartă lentilă de contact pe OS. Nivelul acuităţii vizuale a rămas 

constant pe OS. În anul 2009, pacienta a parcurs la cerere un 

program de exerciţii pentru ambliopie pe PC, denumit 

AmblyNET considerându-se că nu poate aduce decât beneficiu 

în privinţa performanţei vizuale a OS. 

 În acest moment, pacienta are 12 ani, este ortotropică, 

are fuziune atât la distanţă cât şi la aproape precum şi o acuitate  

stabilă de 20/40 pe OS. Poartă o lentilă de contact torică de Si-H 

cu scoaterea LC pe parcursul nopţii. Pacienta are o toleranţă 

foarte bună fiind pentru viitor candidată la chirurgia refractivă 

atunci când va fi posibilă. 

 

DISCUŢII 

 Metodele cele mai utilizate în tratamentul ambliopiei 

sunt ocluzia ochiului bun, instilarea de atropină in ochiul bun 

(penalizarea)  şi lentila de contact ocluzivă (rar utillizata) (14, 

15, 16). 

 Opţiunile de corecţie şi tratament (ocluzie sau 

atropina) trebuiesc discutate cu părinţii (9). Rezultatele sunt 

strâns legate de complianţa copilului şi a părinţilor. 

 În concordanţă cu Ghidul de tratament al ambliopiei, 

publicat in anul 2000 de către British College, pentru o acuitate 

vizuală de pornire de sub 0,6 LogMAR (20/80 Snellen) sunt 

necesare 6 ore de ocluzie zilnică pentru a avea eficienţă. 

Tratamentul ambliopiei în ambliopia forte este o încercare 

dificilă. Anizometropia mare asociată cu un ochi emetrop ridică 

în general probleme in privinţa restaurării binocularităţii datorită 

anizeiconiei. Copii sunt foarte puţin motivaţi să poarte ochelarii 

în asemenea cazuri. 

 Administrarea tratamentului este de regulă neplacută 

şi consumatoare de timp, atât pentru copil cât şi pentru părinţi. 

Ei au nevoie de informaţii clare şi de sfaturi utile, de susţinere şi 

motivaţie. 

 Eroarea refractivă trebuie corectată în totalitate iar 

urmărirea va fi făcută la fiecare 3 luni. În prezenţa unui viciu de 

refracţie subcorectat, eficacitatea tratamentului este  

compromisă, iar complianţa copilului devine foarte scăzută (10). 

 Strabismul trebuie corectat pentru a obţine ortotropia 

ca suport anatomic şi fiziologic pentru recuperarea vederii 

binoculare. În absenţa paralelismului, rezultatul final va fi 

compromis datorită fenomenului de supresie şi în consecinţă, a 

recurenţei ambliopiei. 
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Rezumat: Scopul lucrării este de a evidenţia importanţa corecţiei optice cu lentile de contact la copilul 

ambliop. Este un studiu clinic observaţional retrospectiv pe 6 copii cu ambliopie de cauză 

diversă (refractivă şi strabică) trataţi cu lentile de contact în ambulator. Vârsta medie a copiilor în 

momentul studiului este de  13,06  ± 4,75 ani  (cu limite între 7 – 19 ani). Parametrii clinici urmăriţi au 

fost: vârsta copiilor la primul diagnostic, tipul ambliopiei, acuitatea vizuală, ereditatea, complianţa la 

portul lentilei de contact al copilului şi comportamentul părinţilor la acest tratament. Rezultate: Vârsta 

medie la diagnostic este 8,9 ± 2,66 ani, iar timpul de urmărire este cuprins între 2 şi 12 ani. Limita 

valorilor refracţiei obiective este între -11 şi + 14 dioptrii, iar în 5 cazuri tratamentul cu lentile de 

contact a fost unilaterală iar într-un caz la ambii ochi. Cu excepţia a două cazuri, descoperirea 

anizometropiei a fost întâmplătoare. Concluzii: Atunci când există factorul ereditar, adresabilitatea şi 

complianţa la portul lentilei de contact este mai bună. Tratamentul cu lentile de contact previne 

ambliopia gravă şi asigură o integrare socio-profesioanală mai bună. 
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Abstract: The aim of this paper is to evaluate contact lens use in the management of different types of 

amblyopia for children. It is an observational retrospective study for 6 children with amblyopia 

(refractive and strabic amblyopia) treated with contact lenses in ambulatory department. Mean age of 

children at the beginning time of study is 13,06  ± 4,75 years  (limits between 7 – 19 years). Clinical 

parameters are: the age of children in the moment at first diagnosis, type of amblyopia, visual acuity, 

heredity, the compliance for contact lenses of the child and parents. Results: The mean age at first 

diagnosis time is 8, 9 ± 2,66 years, the time of observation is between 2 and 12 years. Objective 

refraction limits were from -11 and + 14 diopters, and in 5 cases the treatment with contact lenses was 

unilateral and in only one case was bilateral for high anisometropia. The diagnosis was after an 

ophthalmological screening and in only 2 cases parents came alone for examination. Conclusions: 

Parents with refractive errors will come with children earlier and the compliance for treatment with 

contact lenses is better. Treatment with contact lenses for amblyopic children is an easy and a very good 

possibility. Treatment with contact lenses for high amblyopia will produce a better social integration. 
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INTRODUCERE 

Conform datelor OMS la fiecare 5 secunde orbeşte un 

adult iar la fiecare minut, un copil. Circa 80% din cazurile cu 

vedere deficitară reprezintă afecţiuni care puteau fi prevenite sau 

care pot fi tratate. Ambliopia, alături de retinopatia diabetică şi 

glaucom, face parte din modificările cunoscute sub denumirea 

de „afecţiuni oculare ce pot fi prevenite”. (1,2) 

Ambliopia reprezintă una din cele mai frecvente cauze 

de scădere a vederii (2-4%) la copil şi adultul tânăr (3,4,5). 

Tratamentul ambliopiei este dificil, de lungă durată fiind o 

împletire armonioasă a numeroaselor metode de tratament 

existente în prezent, adaptat în funcţie de tipul ambliopiei. 

Tratamentul ambliopiei trebuie iniţiat cât mai precoce pentru a 

obţine cât mai bună recuperare a vederii. (6,7,8)  

Una din cele mai folosite metode de tratament este 

corecţia optică – care reprezintă tratamentul de primă linie în 

ambliopia refractivă. În cazul anizometropiilor înalte, folosirea 

lentilelor de contact este extrem de utilă, fiind recomandată 

chiar de la vârste foarte mici. O formă particulară o reprezintă 

lentilele de contact occluder care sunt folosite atunci când 

ocluzia clasică nu este acceptată sau apare iritaţia cutanată la 

ocluzie. (9,10)  

 

SCOPUL LUCRĂRII 

 Lucrarea evidenţiază importanţa corecţiei optice 

precoce cu lentile de contact la copilul cu ambliopie, mai ales 

atunci când există diferenţe mari de refracţie între cei doi ochi. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 

Este un studiu clinic observaţional retrospectiv pe 6 

copii (4 fete şi 2 băieţi) cu ambliopie de cauză diversă 

 (refractivă, şi strabică) trataţi cu lentile de contact în ambulator. 

Vârsta medie a copiilor în momentul studiului este de  13,06  ± 

4,75 ani  (cu limite între 7 – 19 ani). Parametrii clinici urmăriţi 

au fost: vârsta copiilor la primul diagnostic, tipul ambliopiei, 

acuitatea vizuală, ereditatea, complianţa la portul lentilei de 

contact al copilului şi comportamentul părinţilor la acest 

tratament. Timpul de urmărire al cazurilor a fost între 2 şi 11 

ani.  

 

REZULTATE 

 Refracţiile au avut valori între -14 dioptrii şi +11 

dioptrii, iar distribuţia valorilor refracţiei pentru ochiul drept 

(OD) şi ochiul stâng (OS) sunt ilustrate de figurile 1 şi 2. 
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Toate cazurile prezentate au anizometropie: în 3 cazuri 

anizometropia este miopică, în 2 cazuri hipermetropică iar într-

un caz astigmică. În 5 cazuri tratamentul cu lentile de contact a 

fost unilaterală iar într-un caz doar la ambii ochi. 

 

Figura nr. 1. Valorile refracţiei OD 
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Figura nr. 2. Valorile refracţiei OS 
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Caz 1: copil de sex feminin de 14 ani din mediu rural. 

Ambliopia este unilaterală: acuitatea vizuală este OD=0,2 cc iar 

refracţia este sf -4 cyl -0,50. Se recomandă corecţia optică cu 

lentile de contact de 2 ani în urma unui screening efectuat în 

şcoală, atât copilul cât şi părinţii necunoscând afecţiunea 

oftalmologică. Tolerabilitatea oculară este foartă bună iar 

copilul are rezultate mult mai bune şcolare. 

Caz 2: copil de sex feminin de 12 ani din mediu rural. 

Ambliopia este bilaterală: acuitatea vizuală este OD=0,8 cc şi 

OS=0,4 cc. Corecţia optică este: OD – sf -0,25 cyl -2/3 grade iar 

OS – sf-14 cyl -0,25. Se recomandă corecţia optică cu lentile de 

contact pentru ochiul stâng la care se adaugă corecţia cu ochelar 

pentru ambii ochi de 4 ani când învăţătoarea remarcă dificultatea 

copilului la citit. Complianţa la tratament este bună. 

 Caz 3: copil de sex feminin de 14 ani din mediu rural. 

Ambliopia este unilaterală: acuitatea vizuală este OD=0,16 cc 

iar refracţia este sf -6,5 cyl -3,75/146 grade. Se recomandă 

corecţia optică cu lentile de contact de 3 ani în urma unui 

screening efectuat în şcoală. Fetiţa este foarte timidă şi se 

izolează de colegi. 

Caz 4: copil de sex masculin de 8 ani din mediu urban. 

Ambliopia este unilaterală: acuitatea vizuală este OS=0,1 cc iar 

refracţia este sf +5,5 cyl -0,75/180 grade. Se recomandă corecţia 

optică cu lentile de contact de 2 ani. Părinţii copilului sunt 

medici de familie şi iniţial au consultat un medic oftalmolog 

dintr-un oraş mic care nu a avut curaj să recomande lentile de 

contact. Din fericire, părinţii au solicitat o a doua părere şi au 

acceptat imediat corecţia cu lentile de contact. Tolerabilitatea 

oculară este foartă bună iar copilul are rezultate mult mai bune 

şcolare, acesta fiind un copil agitat până la prescrierea de lentile 

de contact. 

Caz 5: sex feminin de 19 ani din mediu urban a cărei mamă are 

miopie înaltă bilaterală. Ambliopia este miopică unilaterală: 

iniţial la vârsta de 7 ani se recomandă corecţie optică cu lentilă 

de contact iar la vîrsta de 17 ani este operată, corecţia optică 

fiind prin implantarea de cristalin artificial. Acuitatea vizuală 

este OD=0,4 cc iar refracţia până la 17 ani a fost sf -13,5 cyl -

1,75/90 grade. 

Caz 6: copil de sex masculin de 8,5 ani din mediu rural. 

Ambliopia este bilaterală: acuitatea vizuală este OD=0,2 cc cu o 

refracţie de sf +9,25 cyl -2,50/146 grade şi OS=0,7 cu o refracţie 

de +5,75 cyl -0,50/154 grade. Consultul oftalmologic a fost cu 

2,5 ani în urmă deoarece prezenta esotropie bilaterală pentru 

care este iniţial operat dar părinţii refuză corecţia optică cu 

ochelari. Se recomandă corecţia optică cu lentile de contact. 

Tolerabilitatea oculară este foartă bună, iar copilul este cel care 

işi montează lentilele de contact. 

 
DISCUŢII 

Scăderea acuităţii vizuale la copil reprezintă o piedică 

majoră în educaţia şi viitorul acestuia, dar în acelaşi timp în 

dezvoltarea normală a unei societăţi (11,12). În copilărie, 

vederea asigură circa 80% din procesul de învăţare şi de aceea 

depistarea afecţiunilor oftalmologice care determină scăderea 

vederii este esenţială. Un copil din 20 de preşcolari prezintă o 

tulburare de vedere. Cu cât depistăm bolile oculare mai precoce 

cu atât succesul terapeutic va fi mai mare. O examinare simplă 

oftalmologică poate elimina peste 50% din persoanele cu vedere 

scăzută. (13,14,15)  

Atunci când există o ambliopie unilaterală, cauzele 

cele mai frecvente vor fi strabismul sau anizometropiile. O 

diferenţă de 1,5 dioptrii între cei doi ochi într-o hipermetropie 

poate determina ambliopie. O diferenţă de 0,75-1 dioptrii în 

astigmatism va determina, de asemenea, ambliopie. Acuitatea 

vizuală în ambliopia anizometropică se poate îmbunătăţi cu până 

la 2-3 linii după un an de la tratament. Corecţia optică cea mai 

indicată în cazurile cu anizometropii mari este portul lentilelor 

de contact, de obicei impreună cu ocluzia ochiului dominant. 

(16,17,18,19) 

 Studiul de faţă a subliniat faptul că vârsta primului 

diagnostic este mai mare decât vârsta la care ar trebui examinat 

prima dată un copil din punct de vedere oftalmologic, respectiv 

în jurul vîrstei de 3 ani. Tocmai de aceea ambliopiile fiind în 

toate cazurile determinate de aniizometropie au fost grave sau 

severe deoarece diagnosticul a fost tardiv.    

Studiul terapiei ambliopiei este extrem de important şi 

datorită efectelor socio-economice generate de această afecţiune 

(20,21). Se cunoaşte că riscul de pierdere a ochiului dominant 

creşte de 2,6 ori iar cheltuielile de îngrijire a cazurilor cu 

ambliopie sunt foarte mari (peste 50.000 $ faţă de 50$ în cazul 

screeningului pentru depistarea precoce a ambliopiei). Calitatea 

vieţii pacienţilor ambliopi este redusă: copiii vor avea rezultate 

şcolare reduse, apar modificări comportamentale sau sociale. 

Studiul a evidenţiat că un copil cu ambliopie severă fie este 

foarte timid, fie este foarte agitat şi puţin sociabil iar după 

corecţia optică corespunzătoare comportamentul se modifică. 

(22,23,24) 

 

CONCLUZII 

1. Medicii oftalmologi trebuie să recomande portul 

lentilelor de contact la copil cu ambliopie 

anizometropică cât mai precoce.  

2. Tratamentul cu lentile de contact previne ambliopia 

gravă şi severă şi asigură o integrare socială mai bună a 

copilului, cu rezultate şcolare îmbunătăţite. 

3. Primul consult oftalmologic la copil ar trebui efectuat la 

3 ani pentru a preveni ambliopia refractivă. 
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TRATAMENTUL KERATOCONUSULUI PRIN COLAGEN 

CROSSLINKING LA PACIENŢII CU VÂRSTE EXTREME – 

PREZENTĂRI DE CAZURI 
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Rezumat: În prezent aplicarea colagen crosslinking-ului cu riboflavină şi radiaţii UVA a fost extinsă 

pentru pacienţii cu vârstă mai mică de 16 ani sau mai mare de 40 de ani atunci când se constată 

progresia keratoconusului. Această lucrare prezintă evoluţia unor astfel de cazuri după aplicarea 

crosslinking-ului prin monitorizarea acuităţii vizuale, grosimii corneei şi aspectelor topografice. În 

general a fost observată îmbunătăţirea parametrilor. 
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Abstract: In present the application of collagen crosslinking with riboflavin and UVA - light was 

extended for patients younger 16 years old or older 40 years old when the progression of keratoconus 

was observed. This paper shows the evolution of those clinical cases after the application of collagen 

crosslinking by monitorising visual acuity, corneal thickness and topographic aspects. Generally it was 

observed an improvement of these parameters. 
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INTRODUCERE 

 Keratoconusul este distrofia corneană neinflamatorie, 

progresivă, caracterizată prin modificări ale structurii şi 

organizării fibrelor de colagen. Acestea determină subţierea 

asimetrică corneană şi cauzează erori refractive severe (1). 

Atunci când debutează precoce, keratoconusul progresează rapid 

în timpul adolescenţei adesea necesitând efectuarea 

keratoplastiei penetrante, care efectuată la copii are o rată de 

rejet foarte mare şi prognostic vizual mai puţin favorabil 

comparativ cu pacienţii adulţi (2). 

 Colagen crosslinking-ul fotooxidativ cu riboflavină şi 

expunere la UVA a fost introdusă recent ca masură de 

stabilizare a corneei în keratoconus. Baza biomecanică a 

creşterii rezistenţei corneene constă în formarea legăturilor 

covalente între moleculele de colagen; radicalii liberi eliberaţi 

de riboflavină prin absorbţia UVA cu lungime de undă de 370 

nm, interactionează cu aminoacizii din vecinătatea moleculelor 

de colagen formând legături chimice puternice.   

 Mărirea fibrelor de colagen prin creşterea spaţiului 

dintre moleculele de colagen, fenomen întâlnit şi în cazul 

crosslinking-ului colagenului la pacienţii diabetici sau în cel 

legat de vârstă contribuie la creşterea rezistenţei corneene (3).   

 Rezistenţa corneană creşte liniar cu vârsta, dublându-

se între 20 şi 100 ani. Există o relaţie liniară între modulul 

Young şi vârstă. După colagen crosslinking cu riboflavină şi 

UVA modulul cornean Young creşte de 4,5 ori (4). 

 

MATERIAL. METODĂ 

 Lucrarea exemplifică efectele aplicării colagen 

crosslinking-ului cu riboflavină şi UVA la pacienţi cu vârstă mai 

mică de 16 ani sau mai mare de 40 de ani. La toţi pacienţii s-a 

efectuat aceeaşi tehnică operatorie. După anestezia topică cu 

oxibuprocaină s-a efectuat dezepitelizarea corneei pe o suprafaţă 

de 8 mm. Riboflavina 0,1% cu Dextran 20% a fost instilată timp 

de 20 de minute la fiecare 3 minute. Înainte de expunerea la 

UVA gradul de penetrare stromală corneană al riboflavinei a 

fost verificat folosind filtru albastru. Expunerea la UVA s-a 

efecuat timp de 30 de minute, la fiecare 5 minute instilându-se 

riboflavină pentru a evita uscarea corneei. Postoperator 

pacienţilor li s-a aplicat lentila de contact terapeutică şi s-a 

administrat antibiotic şi lacrimi artificiale până la epitelizarea 

corneei.  

 

REZULTATE 

Cazul 1:  
 Pacient de sex masculin, în vârstă de 14 ani cu 

keratoconus stadiul I la ochiul drept. Refracţia preoperatorie a 

fost de -1.50 sf <> -4 cyl ax 1470. Postoperator refracţia de -1 sf 

<> -3.50 cyl ax 1150 la un an, respectiv -1 sf <> -3 cyl ax 1500 la 

doi ani de la interventie. Acuitatea vizuală fără corecţie s-a 

îmbunătăţit de la 0.6 la 0.8. Acuitatea vizuală corectată a fost de 

1.0 prin aplicarea unei lentile de contact suple de -1.75 cyl ax 

1500. Valoarea pahimetrică a grosimii corneene s-a îmbunătăţit 

de la 479 μ la 489 μ. Colagen crosslinkingul a fost efectuat în 

urmă cu doi ani când valoarea dioptrică corneană pe merianul 

cel mai refringent (Kmax) era de 47.51 D ax 150, iar pe 

meridianul mai puţin refringent  (Kmin) de 42.49 D ax 800 

(figura 1). La un an de la intervenţie valorile dioptrice corneene 

inregistrează o reducere de 0.50 dioptrii. La doi ani de la 

intervenţie valoarea dioptrică corneeană pe meridianul cel mai 

refringent a fost de 46.38 D ax 150, iar pe meridianul mai puţin 

refringent de 44.58 D ax 1100 (figura 2). 

Cazul 2:  
 Pacient în vârstă de 12 ani cu keratoconus stadiul I la 

ochiul stâng. Preoperator refracţia a fost de -2 sf <> -2 cyl ax 11, 

iar la doi ani postoperator de -1.75 sf <> -2.50 cyl ax 1800. 

Acuitatea vizuală fără corecţie este de 0.4, iar corecţia cu lentilă 

aeriană sferică de -1 D îmbunătăţeşte acuitatea vizuală la 0,6. 

Pahimetric se constată creşterea grosimii corneei cu 16 μ de la 

474 μ la 488 μ. Topografic în acest caz s-a înregistrat o 

aplatizare mai redusă a valorilor dioptrice pe meridianul cel mai 

refringent de la 46.80 D ax 100 la 46.21 D ax 20, însă pe 

meridianul mai puţin refringent aplatizarea este semnificativă de 

la 45.06 D ax 1100 la 43.86 D ax 1100 (figurile 3, 4). 
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Figura nr. 1. Topografie preoperator 

 
 

Figura nr. 2. Topografie postoperator la 2 ani 

 
 

Figura nr. 3. Topografie preoperator 

 
 

Figura nr. 4. Topografie postoperator la 2 ani 

 
Cazul 3: 

 Pacientă în vârstă de 46 ani cu keratoconus stadiul 3 la 

ochiul drept. Pre şi postoperator refracţia - 11 sf <> - 6 cyl ax 

450, acuitatea vizuala fără corecţie 0.03, acuitatea vizuală cu 

corecţie de 0.2 cu lentile aeriene de -5 sf <> -3.50 cyl ax 900 şi 

grosimea corneei de 427 μ s-au menţinut constante. Topografic 

în primele şase luni de la crosslinking-ul efectuat în 2007 nu se 

înregistrează modificări semnificative de la valori de 59.80 D ax 

1650 si 52.41 D ax 800 pe meridianele principale (figura 5) la 

valori de 59.45 D respectiv 52.53 D. Însă la 1, 2 respectiv 3 ani 

de la crosslinking se înregistrează 57.19 D ax 1650 pe 

meridianul cel mai refringent, respectiv 48.58 D ax 800 pe 

meridianul mai puţin refringent (figura 6). 

Figura nr. 5. Topografie preoperator 

 
 

Figura nr. 6. Topografie postoperator 

 
Cazul 4:  
 Pacient 42 ani cu keratoconus stadiul II la ochiul 

drept. Refracţia preoperatorie a fost de - 8.25 sf <> - 1.50 cyl ax 

900 iar la doi ani postoperator refractia cylindrică se reduce la -

0.75 cyl ax 930. Acuitatea vizuală fără corecţie se îmbunătăţeşte 

de la 0.2 la 0.4. În acest caz acuitatea vizuală a fost corectată cu 

lentilă rigidă până la valoarea maximă de 1.0. Grosimea corneei 

se menţine pre şi postoperator la 458 μ. Topografic valoarea 

dioptrică pe meridianul cel mai refringent se reduce de la 51.44 

D la 48.37 D la doi ani de la intervenţie (figurile 7, 8). 

 

Figura nr. 7. Topografie preoperator 

 
 

Figura nr. 8. Topografie postoperator dupa 1 an 

 
 

CONCLUZII 

Efectele colagen crosslinking-ului sunt mai 

semnificative la pacienţii cu vârstă mai mare. 

Nu au fost constatate efecte adverse oculare sau 

sistemice. 

Deşi pacienţii manifestă glare sau halouri în primele 



CCOONNGGRREESSUULL  AANNUUAALL  AALL  SSOOCCIIEETTĂĂŢŢIIII  RROOMMÂÂNNEE  DDEE  LLEENNTTIILLEE  DDEE  CCOONNTTAACCTT 

 

AMT, vol II, nr. 2, 2010, pag. 21 

zile, subiectiv percep o îmbunătăţire a clarităţii acuităţii vizuale. 

Îmbunătăţirea acuităţii vizuale este probabil 

determinată de regularizarea şi aplatizarea corneană. 
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LENTILELE DE CONTACT HIBRIDE KERALENS – OPŢIUNE ÎN 

CORECŢIA KERATOCONUSULUI 
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Cuvinte cheie: Rezumat: Scopul lucrării: Evaluarea indicaţiilor, adaptării, avantajelor şi rezultatelor funcţionale ale 

corecţiei keratoconusului cu lentilele de contact hibride Keralens (Kerasoft 3). Material şi metodă: 

Studiul a fost efectuat pe 25 de ochi de la 14 pacienţi diagnosticaţi cu keratoconus stadiul I, II sau III, 

cărora li s-au aplicat lentile de contact hibride Keralens. Examenul ocular preoperator a inclus 

acuitatea vizuală cu şi fără corecţie, refracţia oculară, keratometria, topografia corneană (Pentacam), 

pahimetria (optică ultrasonică). Pacienţilor li s-a aplicat iniţial o lentilă de probă aleasă în funcţie de 

keratometrie şi stadiul keratoconusului. Pacientul a fost lăsat 30 de minute cu lentila de probă pe ochi şi 

s-a efectuat reverificarea acuităţii vizuale, a mobilităţii lentilei, cât şi confortul pacientului. Urmărirea 

şi evaluarea pacienţilor a fost făcută la 3 luni, când s-a efectuat reevaluarea, ce a cuprins acuitatea 

vizuală şi overrefracţia. Parametrii evaluaţi pe lotul luat în studiu au fost vârsta, sexul, repartiţia 

cazurilor în funcţie de stadiile evolutive ale keratoconusului, abandonul lentilelor de contact dure, 

repartiţia cazurilor în funcţie de terapia de stopare a progresiei keratoconusului (Cross-linking sau 

inele Ferrara), evaluarea acuităţii vizuale cu corecţie optimă - comparativ cu acuitatea vizuală cu 

lentile de contact. Rezultate: Din pacienţii luaţi în studiu, majoritatea s-au aflat în intervalul de vârstă 

de 21-30 de ani, fiind de sex masculin (71%). Stadiul keratoconusului a fost în principal stadiul II/III, 

urmat de stadiul II. Majoritatea pacienţilor au fost trataţi prin tehnica Cross-linking anterior aplicării 

de lentile de contact Keralens. Acuitatea vizuală s-a îmbunătăţit semnificativ (p<0,03) după 3 luni de 

port al lentilelor de contact Keralens. Confortul oferit de purtarea lentilelor a fost de 100% (afirmativ). 

Concluzii: Lentilele de contact hibride Keralens reprezintă o modalitate de corecţie a acuităţii vizuale la 

pacienţii cu keratoconus. Avantajele oferite se referă la timpul scurt necesar adaptării, confortul 

pacientului şi acuitatea vizuală superioară, comparativ cu corecţia aeriană. 

 

Keywords:  Abstract: Purpose: Directed evaluation, adaptation, functional benefits and results of the keratoconus 

correction with Hybrid Keralens (Kerasoft 3) contact lenses. Material and Method: The study was 

performed on 25 eyes of 14 patients  diagnosed with keratoconus in stage  I, II or II of evolution,  which 

were applied Keralens hybrid contact lenses. Preoperative ocular examination included visual acuity 

with and without correction, eye refraction, keratometry, corneal topography (Pentacam), pachimetry 

(optical ultrasound). Patients were initially applied a trial lens chosen according to the keratometry and 

to the stage of keratoconus. The patients were left for 30 minutes with the trial lens on the eye, and 

reevaluation of the visual acuity was performed, together with the evaluation of the lens mobility and 

patients’ comfort. The follow up of the  patients was made at 3 months when the reevaluation was 

performed, including visual acuity and overrefraction. The parameters evaluated in the study were: age, 

sex distribution of the cases according to the evolutionary stages of keratoconus, abandonment of the 

rough contact lenses, distribution of cases according to the therapy performed to stop progression of 

keratoconus (Cross-linking or Ferrara rings), best-corrected visual acuity assessment compared to the 

visual acuity with contact lenses. Results: The majority of patients in the study were found in age range 

of 21-30 years, of which most were males (71%). Keratoconus stage was mainly stage II / III followed by 

stage II. Most patients were treated by Cross-linking technique before applying the Keralens contact 

lenses. Visual acuity improved significantly (p <0.03) after 3 months of hybrid Keralens contact lens 

wearing. The confort offered was 100%. Conclusion: The Keralens Hybrid contact lenses are a good 

way of correcting the visual acuity in patients having keratoconus. The advantages refer to the short 

time given to adapt, patient comfort and superior visual acuity compared to air correction. 
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INTRODUCERE 

Istoria dezvoltării lentilelor de contact (LC) este în 

strânsă legătură cu dorinţa şi nevoia de a obţine în acelaşi timp o 

acuitate vizuală bună şi confort maxim, însoţită în acelaşi timp 

de un număr minim de complicaţii posibile. Plecând de la acest 

principiu, s-au descoperit din ce în ce mai multe materiale 

pentru a îmbunătăţi noile lentile de contact. [1] 

Încă de la lansarea lentilelor de contact în 1988 a avut 

loc o evoluţie constantă a acestora, bazată pe utilizarea de noi 

materiale şi producerea de lentile din ce în ce mai confortabile, 

oferind o acuitate vizuală din ce în ce mai bună, o bună 

adaptabilitate şi un timp de purtare prelungit. [2,3] 

Această evoluţie a condus la producţia a 2 grupe mari 

de lentile, care din punct de vedere fizic, pot fi clasificate în 
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rigide şi moi. Actualmente, industria se concentrează pe 

dezvoltarea unor lentile capabile să reunească cele două mari 

proprietăţi  ale materialeleor rigide, permeabile pentru gaz şi a 

celor moi, de asemenea numite hidrofile. [3,4] 

Primele cercetări făcute asupra materialelor 

gelatinoase  au fost făcute în 1971 cu lentile ce conţineau un 

material hidrofil format din hidroxiethilmetacrilat 

(HEMA), şi materialul gelatinos polimetilmetacrilat (PMMA), 

material rigid ce nu era permeabil pentru gaze. 

Odată cu apariţia materialelor rigide-gaz-permeabile 

(RGP), s-au dezvoltat lentilele al căror centru a fost format din 

acest material înconjurat de o bandă hidrofilă. 

Aceste lentile de contact au fost numite lentile de 

contact hibride. [5] 

Investigaţiile în această direcţie au dus la dezvoltarea 

polimerilor flexibili. 

Această tehnologie de sinteză a polimerilor a creat o 

structură moleculară ce se deosebeşte de lentilele moi 

tradiţionale şi de clasicele lentile rigide permeabile pentru gaz. 

Prin urmare, acesta este un nou material care are drept obiectiv 

combinarea calităţii optice a materialelor rigide permeabile 

pentru gaz (RGP) cu calitatea materialelor gelatinoase, fiind 

numite astfel lentile de contact din material hibrid (MH). [6] 

Material şi metodă: 

S-au luat în studiu un număr de 25 de ochi de la 14 

pacienţi diagnosticaţi cu diferite stadii de keratoconus (I,I/II, II, 

II/III, III, IV), după clasificarea Krummreich. Pacienţii au fost 

de ambele sexe, cu vârste cuprinse între 10 şi 50 ani. 

Pacienţii luaţi în studiu au fost trataţi fie prin tehnica 

Cross-linking, fie prin inele intrastromale, fie prin ambele 

metode sau deloc, în vederea stopării progresiei keratoconusului. 

Lentilele de contact hibride Keralens de probă au fost 

alese în funcţie de keratometrie şi de stadiul keratoconusului, şi 

anume: 

- Incipient ( 7-7,4 mm ) : -2 sau plano,  8,6; 14,5 mm 

- Moderat ( 6,6 – 7 mm): -6/-4, 8,4;  14,5 mm 

- Moderat avansat ( 6,2 – 6,6 mm): -10/-8,  8,2;  14,5 mm 

- Avansat (mai mic decât 6,2 mm): -14/-12,  8 ;  14,5 mm 

După 30 de minute de probă s-au reverificat următorii 

parametri: acuitatea vizuală, mobilitatea lentilei şi confortul 

pacientului, şi s-a prescris reţeta pentru lentilele de contact de 

probă. 

Pacienţii au fost reevaluaţi după 3 luni de port al 

lentilelor, verificându-se următorii parametri: acuitatea vizuală 

cu lentile de contact, overrefracţia, confortul. 

În funcţie de acestea s-au prescris lentilele de contact 

definitive. 

Parametrii evaluaţi în studiul nostru au fost: 

- distribuţia pe categorii de vârstă; 

- distribuţia pe sex; 

- distribuţia cazurilor în funcţie de stadiul keratoconusului; 

- abandonul lentilelor de contact dure; 

- distribuţia tehnicilor de stopare a progresiei 

keratoconusului; 

- acuitatea vizuală cu corecţie optimă, comparativ cu 

acuitatea vizuală cu lentile de cotact 

- confortul 

Analiza statistică a datelor şi semnificaţia lor a fost 

evaluată cu ajutorul testului paired t-Student. Nivelul 

semnificaţiei statistice a fost considerat relevant la p< 0,05. 

 

REZULTATE 

Repartiţia pe grupe de vârstă 

Pacienţii incluşi în lotul studiat s-au aflat preponderent 

în intervalul de vârstă de  21-30 de ani, urmat de intervalul de 

vârstă de 31-40 de ani, iar un număr redus de pacienţi s-au 

încadrat atât în intervalul de vârstă de 41-50 de ani, cât şi în cel 

de 10-20 de ani (Fig.1.). 

 

Figura nr. 1. Repartitia cazurilor pe grupe de varsta 

 
Repartiţia cazurilor în funcţie de sexul pacienţilor 

În studiul nostru, majoritatea pacienţilor incluşi au fost 

de sex masculin (71%), iar sexul feminin a fost reprezentat într-

un procent de 29%. (Fig.2) 

 

Figura nr. 2. Repartitia cazurilor pe sexe 

 
Distribuţia cazurilor în funcţie de stadiul 

keratoconusului 

În lotul luat în studiu, stadiul keratoconusului cel mai 

frecvent întâlnit a fost stadiul II/III (10 cazuri), urmat de stadiul 

II (8 cazuri), stadiul I (3 cazuri), stadiul I /II (2 cazuri), stadiul 

III şi IV (câte 1 caz). (Fig.3) Stadializarea keratoconusului s-a 

efectuat după clasificarea Krumreich. Am încercat să adaptăm 

lentile de contact hibride preponderent la cazurile cu un stadiu 

moderat al keratoconusului, rezultatele funcţionale fiind 

semnificative în aceste cazuri. 

 

Figura nr. 3. Numarul de globi oculari in functie de stadiul 

keratoconusului 

 
Abandonul lentilelor de contact dure 

Am observat abandonarea lentilelor de contact dure la 

pacienţii diagnosticaţi cu keratoconus progresiv la aproximativ 

30,77% din pacienţii luaţi în studiu (Fig.4) şi care au preferat LC 

hibride. 

Distribuţia cazurilor în funcţie de tehnicile operatorii 

la care au fost supuşi 

Am studiat pe lotul nostru de pacienţi tehnicile de 

stopare a progresiei keratoconusului utilizate anterior adaptării 

lentilelor de contact hibride în vederea obţinerii unei 

îmbunătăţiri funcţionale. Am observat că 7 globi oculari au fost 

trataţi prin terapia Cross-linking, 4  au fost supuşi implantării de 

inele intrastromale Ferarra pentru stoparea evoluţiei bolii, 4 

globi oculari au fost trataţi prin combinaţia dintre cele 2 tehnici, 

iar restul pacienţilor nu au fost supuşi niciunei terapii. (Fig.5) 

Figura nr. 4. Abandonul LC dure 
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Figura nr. 5. Cazuri Croslinking si/sau Inele Ferrara 

 
Acuitatea vizuală cu corecţie optimă, comparativ cu 

acuitatea vizualăa cu lentile de contact 

În ceea ce priveşte acuitatea vizuală, aceasta s-a 

modificat semnificativ statistic (p<0.03) după portul lentilelor de 

contact hibride, faţă de cea anterioară aplicării lentilelor. Scopul 

îmbunătăţirii funcţionale a fost deci atins prin aplicarea de 

lentile de contact hibride. Dacă, înainte de aplicarea lentilelor, 

majoritatea pacienţilor din lotul studiat (12 cazuri) se încadrau în 

intervalul vizual 0.4-0.7, după aplicarea lentilelor de contact 

hibride, majoritatea pacienţilor (16 cazuri) s-au încadrat în 

intervalul vizual 0.8-1. (Fig.6.)  

 

Figura nr. 6. Acuitatea vizuală cu corecţie optimă, 

comparativ cu acuitatea vizuală cu lentile de contact 

 
Confortul 

În ceea ce priveşte confortul pacienţilor purtători de 

lentile de contact hibride, acesta a fost de 100% pentru întreg 

lotul studiat. (Fig.7) 

 

Figura nr. 7. Confortul pacienţilor 

 
DISCUŢII 

Lentilele de contact hibride Keralens sunt lentile 

silicon-hidrogel cu centru rigid. Acestea au un conţinut de apă 

de aproximativ 74%, au un spectru larg de dioptrii, iar portul 

este de 3 luni cu schimbare zilnică. 

Lentilele de contact hibride Keralens constituie o 

indicaţie în recuperarea funcţională la pacienţii diagnosticaţi cu 

keratoconus stadiul I, II şi III, la pacienţii ce prezintă intoleranţă 

la lentilele de contact dure, cât şi în cazul pacienţilor trataţi 

anterior prin tehnica Cross-linking sau prin implantare de inele 

intracorneene Ferrara. 

Avantajele pe care le prezintă aceste lentile ar fi în 

primul rând uşurinţa cu care pot fi manevrate şi adaptate, 

confortul excelent al pacienţilor, toleranţa foarte bună şi 

mobilitatea bună. 

Potrivit literaturii de specialitate, purtătorii de lentile 

de contact RGP acuză disconfort încă de la începutul purtării 

acestora, totuşi literatura de specialitate [7,8] arată că, odată ce 

se adaptează la purtarea de lentile de contact, nu există o 

diferenţă semnificativă între apariţia disconfortului la utilizatorii 

de lentile de contact moi şi cei ce folosesc lentile de contact 

rigide. [7,8]  

Totuşi, datele din literatura de specialitate susţin ideea 

că principala cauză de abandon al lentilelor de contact la 

pacienţii cu keratoconus este disconfortul.[9,10] De altfel şi noi 

am observat că în lotul de pacienţi studiat, un procent de 30,77% 

erau pacienţi ce au abandonat purtarea de lentile de contact dure. 

În studiul nostru, confortul a fost maxim, acesta menţinându-se 

constant (100%) de la începutul purtării  şi pe toată perioada 

utilizării lentilelor. 

Multe studii au avut drept obiectiv evaluarea 

modificării acuităţii vizuale în funcţie de metoda de corecţie 

folosită, însă rezultatele nu au fost concordante. [11,12] 

Această variabilitate găsită se poate datora modelelor 

diferite de lentile de contact, măsurării subiective a acuităţii 

vizuale şi /sau eşantionului mic luat în studiu. [13] În  cazul 

lotului nostru de pacienţi, acuitatea vizuală s-a îmbunătăţit pe 

parcursul purtării, cu o valoare semnificativă statistic (p<0,35). 

 

CONCLUZII 

1. Lentilele de contact hibride Keralens (Kerasoft3)  

reprezintă o modalitate de corecţie a acuităţii vizuale la 

pacienţii cu Keratocon. 

2. Avantajele oferite se referă la timpul scurt necesar 

adaptării, confortul pacientului şi acuitatea vizuală 

superioară comparativ cu corecţia aeriană. 
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ULCER CORNEAN DUPĂ IMPLANT DE INELE 
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Rezumat: Efectul Cross-linkingului, prin creşterea rezistenţei corneei, poate fi benefic şi pe melting 

cornean localizat. Explantarea inelului intracornean se impune atunci când există o cicatrice corneană, 

fie post-incizională (de ex. după keratotomie radiară), fie traumatică, pe care inelul o tensionează. [6,7]  

 

Keywords: 
keratoconus, Cross-

linking intrastromal, 

corneal rings,  

Abstract: The effect of the Cross-linking procedure can also be beneficial on localized corneal melting, 

by increasing the resistance of the corneal tissue.Intracorneal ring explantation is appropriate when we 

deal with either post-incisional corneal scars (i.e. like in radial keratotomy) or traumatic scars put into 

tension by the ring.[6,7] 
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INTRODUCERE 

În ultimii ani, alternativele de tratament în patologia 

corneei au cunoscut un progres deosebit, incluzând aici, desigur, 

şi categoria ectaziilor corneene, din care cea mai frecventă este 

keratoconusul. Odată diagnosticat şi stadializat, keratoconusul 

poate fi tratat prin metode conservatoare (care îmbunătăţesc 

refracţia oculară şi acuitatea vizuală, dar nu opresc boala din 

evoluţie - lentile de contact RGP sau hibride), metode prin care 

se încearcă oprirea progresiei afecţiunii (collagen Cross-linking 

CXL) la care se poate asocia implantarea de inele intrastromale 

corneene, şi metode radicale aplicabile în stadiile finale 

(transplantul cornean). Aceste metode de tratament se aplică la 

pacienţi de regulă tineri, aşadar aceştia trebuie să conştientizeze 

foarte bine afecţiunea de care suferă pentru ca rezultatele 

funcţionale obţinute după terapia keratoconusului să nu aibă un 

impact socio-psihologic negativ, mai ales în perioadele de 

convalescenţă.  

 

PREZENTAREA CAZULUI 

Pacientul B.M. de 24 ani, din Haţeg (HD), de profesie 

agent comercial, se prezintă în serviciul nostru pentru vedere 

neclară, modificarea dioptriilor, des în ultimii doi ani (ultima 

corecţie optică fiind realizată de doar 2 luni). Din anamneză 

aflăm că pacientul poartă ochelari de la 9 ani. 

La examenul oftalmologic găsim următoarele (Tabel 1): 

VOD= 0,4- 0,5 cc (-10/ -2,25x 55) şi VOS= 0,5 cc (-9/ -

3,50x 120) 

 

Tabelul nr 1. Valorile iniţiale ale refracţiei 

 OD OS 

ARM -10,25/ -2,50 x 56 -9,50/ -6,25 x 104 

k 55,75 x 50 

57,50 x 140 

56,50 x 120 

59,00 x 30 

dK -1,75 x 140 -2,50 x 30 

Polul anterior: OD: o fină cicatrice liniară corneană în 

periferia zonei optice de 6 mm, aprox. în dreptul meridianului de 

60o (asimptomatică); OS: cornee transparentă; la AO se observă 

mire neregulate la refractometrie. 

FO:AO: papilă, vase şi maculă de aspect normal. 

Examenul topografic şi pahimetria cu ajutorul 

Pentacam-ului evidenţiază aspectul caracteristic de keratoconus, 

susţinut şi de aspectul tipic modificat de pe nomograma Belin-

Ambrosio (OD-Fig. 1. şi OS-Fig. 2.).  

Pe baza anamnezei, a examenului clinic oftalmologic, 

a topografiei şi pahimetriei, stabilim diagnosticul de: AO- 

Keratoconus stadiul III, Astigmatism miopic compus.  

 

Figura nr. 1. Examen Pentacam OD 

 
Am luat aici în considerare diagnosticul diferenţial al 

ectaziei cu:  

- degenerescenţa marginală pellucidă - aceasta are însă un 

debut mai tardiv (decada 3 – 5) iar subţierea corneană apare 

pe topografie ca o bandă,  de circa 1 - 2 mm, “în semilună”, 

inferioară (orele 4 – 8), marginală, la 1 – 2 mm de limb 

(separată de acesta prin cornee normală); 

- keratoglobusul - dar acesta apare de la naştere şi implică 

subţierea corneei pe întreaga suprafaţă. 

Evoluţia fără tratament ar fi nefavorabilă, cu 

avansarea bolii în stadiul IV, ulterior cu ruptura membranei 

Descemet şi în final hidrops, ce ar necesita transplant perforant 

de cornee. Cu tratament se poate realiza stoparea evoluţiei bolii 

- prin terapie cu Cross-linking şi ameliorarea refracţiei - prin 

implant de inele intracorneene, ceea ce ar conduce şi la  

îmbunătăţirea acuităţii vizuale. 
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Figura nr. 2. Examen Pentacam OS 

 
Opţiunile terapeutice pe care le avem în vedere în 

acest caz sunt: 

- AO: Inele intrastromale corneene, urmate de 

- AO: Collagen Cross-Linking  

Astfel se decide implantarea la ambii ochi a 2 

segmente de inele intrastromale Kerra de 200 μm respectiv 300 

μm arc de 160o, cu d= 5 mm, conform nomogramei. 

(Tabel 2.) 
 

Tabelul nr. 2. Caracteristicile inelelor implantate şi data 

efectuării intervenţiei 

OD (19.05.09) OS (21.07.09) 

Ax 150o Ax 30o 

Profunzime 470 μm Profunzime 450 μm 

În evoluţie, la data de 05.11.2009 avem următoarele 

date (Tabel 3.): 

 

Tabelul nr. 3. Examenul oftalmologic în data de 05.11.2010 

 OD  OS  

AV fc 0,33 0,4 

AV cc 0,4 - 0,5 (-4,25/ -3,50 x 

150) 

0,5 - 0,6 (-5,50/ -1 

x 30) 

ARM -4,25/-4 x 147 -5,50/ -1,25 x 34 

K 51,25/ 55,50 52,50/ 56,25 

dK -4,25 x 145 -3,75 x 31 

Aspect  

cornee 

fină cicatrice liniară 

 pe meridanul de 60o,  

în dreptul inelului S-N 

normal 

La data de 03.12.2009 se efectuează tratament CXL la 

OD iar la controlul din 25.01.2010 prezintă la OD o cornee cu 

haze foarte fin, iar VOD= 0,1 fc nc şi VOS= 0,6 – 0,7 fc. 

Pe data de 29.03.2010 revine pentru o evaluare 

oftalmologică în vederea stabilirii oportunităţii efectuării CXL la 

OS. Notăm următoarele (Tabel 4.): 

 

Tabelul nr. 4. Examenul oftalmologic la circa 3 luni după 

CXL 

 OD  OS  

AV fc 0,25 0,7 

AV cc 0,33 (-5 x 155) nc 

ARM -1,25/-6 x 155 -5,25/ -1,25 x 10 

K 51,25/ 55,50 52,50/ 56,25 

dK -4,25 x 145 -3,75 x 31 

Polul anterior la AO: inele centrate, curate; însă la 

OD: pe inelul supero-nazal, observăm o zonă de discontinuitate 

pe corneea superficială, în dreptul jumătăţii inelului, la nivelul 

cicatricei (pe meridianul de 60o), practic asimptomatică. 

Se instituie tratament local la OD cu Vigamox 

(moxifloxacinum) 5 gtt/zi + Pranoflog (pranoprofenum) 3 gtt/zi 

+ Corneregel (dexpanthenolum) 3 apl/zi timp de 10 zile, şi 

atingere cu Betadină. 

La circa 1 lună,  pacientul se prezintă în serviciul 

nostru după o ieşire la bazinul public, prezentând fotofobie, 

lăcrimare la OD şi AV OD= 0,08 fc. La examenul oftalmologic 

prezintă la OD o mică ulceraţie corneană la nivelul leziunii 

preexistente, în dreptul inelului intrastromal. Se recoltează 

secreţie de la nivelul leziunii corneene pentru cultură, iar între 

timp pacientul continuă tratamentul topic cu Nettacin 

(netilmicinum) 5 gtt/zi + Pranoflog (pranoprofenum) 3 gtt/zi. 

Rezultatul însămânţării pe mediu de cultură a fost negativ. 

Obţinem ameliorarea simptomatologiei, însă leziunea 

corneană persistă. Se decide: explantarea inelului intrastromal 

supero-nazal (efectuată la data de 22.06.2010) şi lavajul 

tunelului intrastromal restant cu antibiotic. (Fig. 3. şi 4.) 

 

Figura nr. 3. OD înainte de explantare 

 
 

Figura nr. 4. Aspectul OD după explanatrea inelului supero-

temporal 

 
La 1 lună postoperator, pacientul prezintă VOD= 0,25 

fc nc, cu uşoară fotofobie şi VOS= 0,7 fc nc. Inelul infero-

temporal de la OD este centrat, curat, iar traseul inelului 

explantat este vizibil, cu o cicatrice pe zona mediană a tunelului. 

Pe refracţie avem (Tabel 5.): 

 

Tabelul nr. 5. Evoluţia după explantarea inelului la OD 

 OD OS  

ARM -4/-8 x 152 -6,25/ -1 x 47 

K 50,25/ 56 53,75/ 56,50 

dK -5,75 x 149 -2,75 x 31 

Prognosticul ocular imediat al cazului este recuperarea 

AV la OD şi asanarea leziunii ulcerative obţinută doar după 

explantarea inelului şi lavajul tunelului intrastromal cu soluţie 

Ceftriaxonum 0,3%. 

Prognosticul ocular tardiv: va avea loc fibrozarea 

tunelului cornean, care va duce la întărirea structurii corneei. 

Din punct de vedere funcţional, AV la OD a evoluat de la 0,4-
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0,5 cu corecţie aeriană mare, la 0,25 fc, în timp ce la OS pornind 

de la 0,4 cu corecţia aeriană iniţială s-a ajuns la 0,7 fc. Cu 

ajutorul unor lentile de contact hibride se poate ajunge la vederi 

chiar mai bune [3]. În plus obţinem stoparea din evoluţie a bolii 

prin CXL. 

Particularităţi ale cazului 

Leziunea corneană iniţială a fost asimptomatică, 

nelegată de vreun eveniment pe care pacientul să şi-l 

amintească. Aceasta a fost deschisă ulterior de tensiunea creată 

de segmentul de inel de PMMA implantat, şi a condus la 

suprainfectarea corneei la bazinul public de înot. Cultura 

microbiană recoltată de la nivelul leziunii a fost negativă, cu 

toate că pacientul nu îşi mai administrase de circa 20 zile 

tratamentul topic recomandat anterior.  

Neexplantat, inelul ar fi produs necroză corneană cu 

eliminarea lui spontană, suprainfecţie şi ulcer cornean. 

Explantarea sa a fost indicată pentru limitarea propagării 

infecţiei şi reducerea tensionării în favoarea cicatrizării leziunii. 

[5]  

 

DISCUŢII 

Într-un studiu amplu al lui Hulet et al. pe 212 ochi cu 

implante intrastromale, acesta a găsit o incidenţă de 1,4% a 

suprainfecţiilor corneene, din care 33% au prezentat cultură 

negativă. [1] Tehnica Polymerase Chain Reaction (PCR) însă 

este înalt sensibilă şi rapidă, amplifică analitic cantitatea de 

ADN patogen chiar din valori iniţial infinitesimale, putând 

detecta mai corect agentul patogen specific. [2] În general 

studiile arată că analiza microbiană a frotiului din culturi ne 

conferă un rezultat pozitiv de doar 50-70% comparativ cu PCR. 

[2]  În aceste condiţii am optat pentru un tratament antibiotic cu 

spectru larg, asociat unui anti-inflamator nesteroidian şi unui 

reepitelizant, şi în ciuda complianţei bune a pacientului nu s-a 

obţinut rezoluţia infecţiei. Am ţinut cont şi de germenii specifici 

piscinelor sau bazinelor precum Pseudomonas, E. Coli, virusuri, 

sau paraziţi: Giardia, Cryptosporidium (care poate trăi şi câteva 

zile în apa tratată cu clor). În aceste cazuri se impune 

explantarea inelului cornean care practic ar rămâne scheletul 

proliferării microbiene fără ameliorarea condiţiei locale. [4,5]  

Stresul mecanic exercitat de inelul de PMMA asupra 

stromei corneene, unde exista acea mică leziune iniţială 

menţionată la controalele de rutină, a condus la dezvoltarea unei 

necroze corneene în profunzime. Ulterior, mica ulceraţie 

corneană iniţial dezvoltată a fost descoperită accidental, înaintea 

evaluării pentru terapie CXL la al doilea ochi, şi nu a fost 

simptomatică, impunând tratament în vederea reepitelizării şi a 

închiderii porţii de intrare pentru germeni. Aceasta nu a apărut la 

locul inciziei de implantare a inelelor, ci suprajacent finei 

cicactrici corneene preexistente, care până la urmă s-a deschis. 

Cauzele cele mai frecvente de complicaţii 

postoperatorii, în urma cărora se impune explantarea inelelor, 

după un studiu recent [5] sunt: extruzia segmentelor (48%), de 

cele mai multe ori asociate cu melting cornean, şi aceasta 

indiferent de metoda folosită pentru crearea tunelelor (manuală 

sau cu femtosecond); eşecul refractiv (38 %); keratita infecţioasă 

(7%); melting cornean (5%); neovascularizaţie corneană, 

depozite intracanaliculare în jurul segmentelor de inel, migrarea 

segmentelor (2%). 

 

CONCLUZII 

1. Efectul Cross-linkingului, prin creşterea rezistenţei corneei, 

poate fi benefic şi pe melting cornean localizat. 

2. Explantarea inelului intracornean se impune atunci când 

există o cicatrice corneană, fie post-incizională (de ex. după 

keratotomie radiară), fie traumatică, pe care inelul o 

tensionează. [6,7]  
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Cuvinte cheie: 
cristalin, 

Rezumat: Cristalinul artificial Phakic Acrysof Cachet este o bună opţiune pentru corecţia miopiei 

moderate şi mari. Tehnica de implantare este uşoară, recuperarea vizuală este imediată şi gradul de 

satisfacţie al pacienţilor este foarte bun. Cel mai important parametru pentru selecţia dimensiunii 

cristalinului phakic este diametrul camerei anterioare(WTW). Alegerea corectă a dimensiunii 

cristalinului phakic Cachet previne apariţia complicaţiilor postoperatorii precum glaucomul secundar 

sau afectarea endoteliului cornean. 

 

Keywords: crystalline Abstract: The AcrySof Cachet Phakic IOL is a good option for correction of mild and high myopia.The 

implantation technique is easy, the visual recovery is very fast and the satisfaction grade of the patients 

is very good. The most important parameter in the selection of the phakic IOL dimension is the anterior 

chamber diameter (WTW).The right choosing of the phakic Cachet IOL dimension prevent the 

postoperative complications appearing like secondary glaucoma or corneal endothelium damage. 
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INTRODUCERE 

Cristalinele artificiale phakice sau lentilele 

implantabile sunt  lentile refractive ce se plasează în interiorul 

ochiului pentru a corecta viciile de refracţie în timp ce cristalinul 

natural rămâne intact pe loc. Cristalinele artificiale phakice sunt 

folosite în general pentru a reduce sau elimina miopia ce nu 

poate fi corectată prin proceduri laser excimer. 

Există trei tipuri de cristaline artificiale phakice: 

cristaline phakice de cameră anterioară, cristaline phakice  cu 

fixare iriană şi cristaline phakice de cameră posterioară. Până în 

prezent toate modelele de IOL de cameră anterioară (Nuvita, 

Vivarte, Icare ) au prezentat dificultăţi legate de mărimea lor, 

acestea fiind cristaline dure ce necesitau incizii de implantare 

mari. De asemenea au existat complicaţii legate de creşterea 

PIO, ovalizarea pupilei, de  pierderea celulelor  endoteliale, 

multe dintre ele necesitând explantarea. Cristalinele Artisan şi 

Artiflex sunt cristaline cu fixare iriană, în aria pupilară. Prima 

variantă este un cristalin din PMMA care necesită o incizie mare 

ce induce astigmatism. A doua variantă este foldabilă şi se poate 

implanta printr-o  incizie mică, dar în ambele cazuri este nevoie 

de iridectomie periferică. Cristalinele phakice de cameră 

posterioră se implantează în spaţiul dintre iris şi faţa anterioară a 

cristalinului natural, principalul dezavantaj fiind legat de apariţia 

cataractei. 

Cristalinul artificial phakic Acrysof Cachet  este 

realizat pentru corecţia miopiei moderate şi mari. Valorile 

dioptrice disponibile sunt între – 6 D şi -16.50 D. Este un 

cristalin de cameră anterioară, cu suport în unghiul camerular, 

realizat din material Acrysof foldabil.   

Are un design optic de menisc sferic  care se sprijină 

în unghi prin patru haptice unite două câte două printr-o punte 

unică ce preia toată forţa hapticelor. Diametrul opticei este de 6 

mm iar diametrul total este disponibil în 4 variante -  12.5 mm, 

13 mm, 13.5 mm şi 14 mm, în funcţie de diametrul camerei 

anterioare. 

Figura nr. 1. Designul cristalinului Acrysof Phakic Cachet 

 
 

SCOPUL LUCRĂRII 

Este de a prezenta o nouă opţiune terapeutică pentru 

corecţia chirurgicală a miopiei moderate şi mari  la pacienţii cu 

vârsta sub 40 de ani. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Studiu clinic prospectiv efectuat la 7 pacienţi (10 ochi) 

cu miopie moderată şi mare la care s-au implantat cristaline 

artificiale phakice Cachet, la Clinica Optisan în perioada mai – 

octombrie 2010. 

Din cei 7 pacienţi (10 ochi ) luaţi în studiu, 4 pacienţi 

au fost femei şi 3 au fost bărbaţi. Vârsta pacienţilor a fost  

cuprinsă între 21 şi 37 de ani. Şapte ochi au prezentat miopie, iar 

trei ochi miopie şi astigmatism până la 2 D, care s-a corectat 

prin efectuarea inciziei pe axul cel mai refringent. La toţi 

pacienţii refracţia a fost  stabilă de minim 2 ani, iar refracţia 

postoperatorie estimată a fost emetropia în toate cazurile. 

Măsurătorile preoperatorii efectuate au constat în: 

- Evaluarea acuităţii vizuale fără corecţie şi cu cea mai bună 



CCOONNGGRREESSUULL  AANNUUAALL  AALL  SSOOCCIIEETTĂĂŢŢIIII  RROOMMÂÂNNEE  DDEE  LLEENNTTIILLEE  DDEE  CCOONNTTAACCTT 

 

AMT, vol II, nr. 2, 2010, pag. 30 

corecţie 

- Refracţia cicloplegică 

- Examinarea polului anterior şi posterior 

- PIO şi gonioscopia 

- Topografia corneană 

- Pahimetrie 

- Diametrul pupilei în condiţii mezopice 

- Adâncimea camerei anterioare 

- Diametrul camerei anterioare (WTW) 

- Keratometria 

- Biometria 

- Numărătoarea celulelor endoteliale 

- Evaluarea filmului lacrimal 

În tabelul nr. 1 sunt prezentaţi cei 7 pacienţi, 

principalii parametri analizaţi: modelul şi valoarea dioptrică a 

cristalinului phakic implantat. 

TEHNICA DE IMPLANTARE A CRISTALINULUI 

CACHET 

Tehnica de implantare a cristalinului phakic Cachet [1] 

comportă 2 etape: 

I. Pregătirea cristalinului 

II. Implantarea propriu -zisă 

Înainte de operaţie cu 20 de minute, pentru a proteja 

cristalinul în timpul manevrelor efectuate în camera anterioară, 

se instilează în sacul conjunctival pilocarpină 2%. 

Operaţia se efectuează în anestezie topică. 

Cristalinul se va implanta prin cartuşul P, în care se 

introduce substanţă coezivă (Provisc) până la supraplin .  

Când se ia din suport se verifică poziţia cristalinului de 

implantat. Acesta trebuie să fie cu side-up indicator în dreapta 

sus, stânga jos, în sensul acelor de ceasornic.  

Se pregăteşte cristalinul de implantare umectând 

ansele anterioare în substanţa vâscoelastică şi punându-l astfel în 

poziţia de scufundare, de “diving”.  

Se introduce cristalinul în cartuş astfel încât rularea lui 

să fie simetrică.  

Implantarea se poate face cu ajutorul injectorului 

Royale,  dacă cristalinul este pregătit după efectuarea inciziei  

sau cu ajutorul injectorului Monarch II,  dacă pregătirea 

cristalinului este realizată  înainte de efectuarea inciziei. 

Implantarea propriu-zisă a cristalinului phakic Cachet 

se face printr-o incizie corneană de 2.6 mm.  

Se introduce substanţa vâscoelastică coezivă tip 

Provisc în camera anterioară la orele 3 şi 9 evitând aria pupilară.  

Se introduce vârful cartuşului în camera anterioară 

până la marginea inferioară a pupilei, apoi se începe defoldarea 

lentă,  retrăgându-ne uşor până când cele două anse posterioare 

ramân în afară.  

Cu ajutorul unui manipulator se introduc pe rând cele 

două anse în camera anterioară fără a face presiune pe punte.  

Se spală SVE din camera anterioară fie prin I/ A 

mecanică fie prin aspiraţie pasivă cu ajutorul canulei. Se 

poziţionează cristalinul în CA astfel încât hapticele superioare să 

nu fie în dreptul plăgii corneene.(fig.2) Sigilarea plăgii se face 

prin hidrosutură. 

 

Tabelul nr. 1. Prezentarea celor 7 pacienţi, principalii parametri analizaţi: modelul şi valoarea dioptrică a cristalinului phakic 

implantat 

P cycloplegic refraction BCVA Pach K PD WTW ACD  Cel endot Treatment 

P1 

 F 

35y 

OD: -8.50 -0.75/165 0.9 555  45.2 

 46.7 

5.5 11.85 3.75 2559  CACHET 

 -10D 

 L12500 

OS: -9.50-2/10 0.8 554  44.6 

 46.7 

5.5 11.90 3.71 2476  CACHET 

 -12D 

 L13000 

P2 

 F 

37y 

OD: -7.25 0.8 474  45 

 45.7 

6 11.78 3.50 2521  CACHET 

 -8D 

 L13500 

OS: -7.50 0.6 486  45.3 

 45.6 

6 11.68 3.60 2558  CACHET 

 -8 D 

 L 12500 

P3 

M 

21y 

OS: -9.25-2/170 0.8 556  43.5 

 45 

6 11.85 3.50 2787  CACHET 

 -11D 

 L13000 

P4 

M 

32y 

OD: -10-1.50/85 0.8 551  41.4 

 42.8 

4.5 12.12 3.57 2680  CACHET 

  -12D 

 L13000 

P5 

M 

30y 

OD: -8.50-0.25/178 0.8 538  41.8 

 42.5 

5 12.37 3.60 2763  CACHET 

 -10.50 D 

 L13500 

P6 

 F 

30y 

OD: -10-0.75/179 0.6 531  41.5 

 43 

6.5 12.65 3.80 2778  CACHET 

 -12.50D 

 L13500 

P7 

 F 

35y 

OD: -9.75 -0.50/160 0.8 607  41 

 41.7 

6.5 12.18 3.53 2583  CACHET 

 -11.50D 

 L13500 

OS: -8.00-0.75/12 0.9 608  41.2 

 42.4 

6.5 12.25 3.59 2918  CACHET 

 -9.50D 

 L13500 

 

Figura nr. 2. Poziţia  intraoculară a cristalinului Cachet 
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Pacienţii au fost evaluaţi la o zi, o săptămână, 6 

săptămâni şi 3 luni postoperator.  

În toate cazurile refracţia postoperatorie dorită a fost emetropia. 

La 8 ochi (80%) acuitatea vizuală fără corecţie 

postoperatorie a coincis cu acuitatea vizuală cu corecţie 

preoperatorie. Un ochi a câştigat 3 linii Snellen, iar un ochi a 

pierdut o linie Snellen datorită astigmatismului  rezidual. 

În studiul multicentric efectuat atât în  Europa cât şi în 

SUA şi Canada pe un lot de 360 de pacienţi din care 155 au fost 

urmăriţi până la 4 ani, la 39% din pacienţi  acuitatea vizuală 

postoperatorie fără corecţie a coincis cu acuitatea vizuală 

preoperatorie cu cea mai bună corecţie, iar în mai mult de 55% 

din cazuri acuitatea vizuală s-a îmbunătăţit.[2] 

PIO a fost evaluată în toate cazurile. La 9 ochi a fost 

normală. La un ochi PIO a fost de 28 mmHg la o săptămână 

postoperator. Tratamentul cu steroizi a fost întrerupt şi după 3 

zile PIO era 17 mmHg. S-a considerat creşterea PIO secundară 

tratamentului cu dexametazonă, deci un pacient „steroid 

responder”. În acelaşi studiu multicentric PIO a crescut şi a 

necesitat tratament într-un singur caz.[2] 

Datorită designului special al hapticelor aria de 

contact cu unghiul este foarte mică şi de aceea nu este necesară 

iridotomia sau iridectomia periferică. Totuşi producătorul lasă la 

latitudinea chirurgului opţiunea de a face sau nu iridectomie. 

Poziţia în vivo a cristalinului phakic la prima pacientă 

operată este redată în figura 3. Aceasta era optimă la 2/3 faţă de 

endoteliul cornean şi 1/3 faţă de capsula anterioară a 

cristalinului. 

 

Figura nr. 3. Fotografie Scheimpflug – P1 –OS 

 
La aceeaşi pacientă a fost evaluată şi densitatea 

celulelor endoteliale la 3 luni postoperator. Scăderea a fost de 

1.98% la OD şi de 2.2% la OS, valori ce sunt în concordanţă cu 

studiul multicentric ce a arătat o scădere de până la aproximativ 

4% la 6 luni postoperator.[2] 

Diametrul camerei anterioare este cel mai important 

parametru. Complicaţiile postoperatorii pot fi datorate unei 

selecţii neadecvate a dimensiunii cristalinului. Dacă cristalinul 

este prea mare poate apare o rată de compresie mare ce poate 

duce la ovalizarea pupilei sau chiar blocaj pupilar. Dacă 

cristalinul este prea mic acesta se poate roti în camera anterioară 

şi poate afecta endoteliul cornean. Designul special al 

cristalinului îi dă o bună stabilitate şi o compresie optimă a 

hapticelor dacă dimensiunea este bine aleasă.[3] 

 

CONCLUZII 

1. Cristalinul artificial phakic Acrysof Cachet este o bună 

opţiune pentru corecţia miopiei moderate şi mari. 

2. Tehnica de implantare este uşoară, recuperarea vizuală este 

imediată şi gradul de satisfacţie al pacienţilor este foarte 

bun.  

3. Cel mai important parametru pentru selecţia dimensiunii 

cristalinului phakic este diametrul camerei anterioare 

(WTW). Alegerea corectă a dimensiunii cristalinului 

phakic Cachet previne apariţia complicaţiilor postoperatorii 

precum glaucomul secundar sau afectarea endoteliului 

cornean. 
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MODIFICARILE FILMULUI LACRIMAL POST LASIK/PRK 
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Abstract: Signs and symptoms evocative of dry eye syndrome are frequently observed in patients 

undergoing keratorefractive procedures (LASIK or PRK). These procedures are reported to induce a 

perturbation of ocular surface homeostasis; by section or abrasion of  the corneal nerves, they cause 

inevitable corneal hypoesthesia with decreased aqueous tear production and tear film instability. 
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Rezumat: Semne si simptome evocatoare pentru sindromul de ochi uscat sunt frecvent observate la 

pacientii la care s-a practicat chirurgie refractivă corneeană de tip LASIK sau PRK. S-a raportat că 

aceste intervenţii perturbă homeostazia suprafeţei oculare; prin secţionarea sau abraziunea nervilor 

corneeni determină o inevitabilă hipoestezie corneeană cu scaderea producţiei secreţiei lacrimale 

apoase si instabilitatea filmului lacrimal. 
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ARTICOL ŞTIINŢIFIC PREDOMINANT TEORETIC 

Sindromul de ochi uscat este definit ca alterare a filmului 

lacrimal, cauzată de insuficienţa secreţiei lacrimale sau de evaporare 

excesivă ce detemină afectarea suprafeţei oculare interpalpebrale şi se 

asociază cu  simptome de disconfort ocular. 

Apariţia simptomelor de uscăciune oculară este frecvent 

observată în zilele urmatoare chirurgiei refractive corneene (senzatie 

de arsură, uscăciune, corp străin ocular). Aceste simptome pot sa apară 

pe o suprafată oculară initial normală sau prezentând semne clinice 

preexistente, precum keratita punctată superficială si/sau hiperemia 

conjunctivală, legate în special de portul lentilelor de contact. 

SECREŢIA LACRIMALA ŞI INSTABILITATEA 

FILMULUI LACRIMAL 

Chirurgia refractivă pare să determine sindrom de ochi 

uscat prin deficit al secreţiei lacrimale. Studii recente au demonstrat 

modificarea componentei apoase a secreţiei lacrimale, dar şi a 

stabilităţii filmului lacrimal. 

Valorile testului Schirmer arată o diminuare semnificativă 

in cazul ochilor operaţi LASIK sau PRK, comparativ cu ochii martor. 

Această alterare pare să fie mai importantă în cazul intervenţiilor 

LASIK faţă de PRK. 

Modificarea curburii corneene antrenează o instabilitate a 

filmului lacrimal, care provoacă şi fluctuaţia vederii legată de 

iregularitaţile suprafeţei oculare. Timpul de rupere a filmului lacrimal 

(B.U.T) este semnificativ scăzut in primele luni postoperator, atât 

dupa LASIK, cât şi după PRK, revenirea la valorile normale făcându-

se într-o perioadă variabilă, între 1 si 6 luni post-operator. 

IPOTEZE PATOGENICE 

Intre suprafaţa oculară şi glandele lacrimale se stabileste 

comunicarea prin intermediul unui arc reflex, responsabil de controlul 

secreţiei lacrimale. Radacinile senzitive care inervează suprafata 

oculară se conectează la nivelul trunchiului cerebral cu rădacinile 

eferente care stimulează secreţia de lacrimi. Sensibilitatea epiteliului 

corneean central este mediată de nervii stromali cu originea in nervii 

ciliari care penetrează membrana Bowman. In timpul intervenţiilor 

refractive se produce afectarea filetelor nervoase din stroma 

anterioară, fie prin secţionare, fie prin fotoablaţie directă, această 

atingere nervoasă antrenând la rândul ei o inevitabilă hipoestezie 

corneeană. Diminuarea sensibilităţii corneene poate compromite 

reflexul protector de clipire, întârzia cicatrizarea epitelială, dar mai 

ales va determina scaderea secreţiei lacrimale, prin blocarea 

componentei senzitive a arcului reflex. Pe de altă parte, sensibilitatea 

suprafetei oculare va scadea pe masură ce diminuă componenta 

apoasă a secreţiei lacrimale si clearance-ul lacrimal, astfel 

constituindu-se un veritabil cerc vicios. 

Alterarea reglării secreţiei lacrimale reprezintă principalul 

mecanism incriminat în apariţia uscăciunii oculare post chirurgie 

refractivă, dar în ultima decadă s-a dovedit si rolul important al 

inflamaţiei ca mecanism patogenic. Scăderea producţiei de lacrimi şi a 

clearance-ului lacrimal conduc la o inflamaţie cronică a suprafeţei 

oculare. Răspunsul inflamator constă în infiltrarea suprafeţei oculare 

cu limfocite T activate, cu expresie crescută de molecule de adeziune, 

concentraţii crescute de citokine inflamatorii in fluidul lacrimal si 

cresterea activitaţii enzimelor ce degradează matrix-ul (de tipul 

metaloproteinazelor). 

TRATAMENT 
Lacrimile artificiale reprezintă principala soluţie terapeutică 

pentru sindromul de uscăciune oculară post-chirurgie refractivă 

corneeană (LASIK/PRK). In ciuda incercărilor continue de a le 

îmbunătăţi compoziţia, lacrimile artificiale nu pot fi identice cu cele 

produse de glanda lacrimală şi deci nu le pot înlocui. In plus, în ultimii 

ani s-a dovedit şi potenţialul efect toxic al conservanţiilor asupra 

epiteliului corneean; de aceea, este recomandabilă utilizarea 

produselor substitutive fără conservanţi. 

Deşi usurează simptomatologia, lacrimile  artificiale nu au 

efect asupra fenomenului inflamator, astfel că utilizarea tratamentului   

antiinflamator cu corticosteroizi în administrare topică s-a dovedit 

benefică în cazul sindromului de ochi uscat; aceştia au cea mai rapidă 

acţiune antiinflamatoare, însă utilizarea de lungă durată creste riscul 

apariţiei efectelor secundare (cataractă, glaucom). 

Ciclosporina 0,05% emulsie oftalmică acţionează asupra 

inflamaţiei mediate imun, ca mecanism patogenic implicat în 

uscăciunea oculară cronică. Efectele secundare sunt minime 

comparativ cu corticosteroizii, permiţând utilizarea de lungă durată şi 

mailto:crisofta@yahoo.com
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oferind avantajele imunomodulării. 

Ocluzia punctelor lacrimale reprezintă o variantă de 

tratament eficientă, relativ sigură şi mai ales reversibilă , determinând 

o mai bună remanenţă pe suprafata oculară a lacrimilor naturale sau 

artificiale şi usurând semnificativ simptomatologia. 

 

CONCLUZII 
Se impune informarea pacienţilor candidaţi pentru 

intervenţii de chirurgie refractivă asupra riscului de apariţie sau 

accentuare a simptomelor de uscăciune oculară, cu o durată 

variabilă între 1 si 6 luni post-operator. 

Trebuie acordat[ o atenţie specială identificării 

sindromului de ochi uscat prezent preoperator şi management-

ului acestuia, pentru optimizarea rezultatelor chirurgiei 

refractive şi implicit a satisfacţiei pacienţilor. 

 

BIBLIOGRAFIE 
1. Paiva CS, Chen Z, Koch DD, et al. The incidence and risk 

factors for developing dry eye after myopic LASIK. Am J 

Ophthalmol 2006; 141:438–445. 

2. Wilson SE, Stulting RD. Agreement of physician treatment 

practices with the International Task Force guidelines for 

diagnosis and treatment of dry eye disease. Cornea 2007; 

26:284–289.  

3. The definition and classification of dry eye disease: report 

of the Definition and Classification Subcommittee of the 

International Dry Eye WorkShop (2007). Ocul Surf 2007; 

5:75–92. 

4. Ang RT, Dartt DA, Tsubota K. Dry eye after refractive 

surgery. Curr Opin Ophthalmol 2001; 12:318–322. 

5. Solomon R, Donnenfeld ED, Perry HD. The effects of 

LASIK on the ocular surface. Ocul Surf 2004; 2:34–44. 

6. Yu EYW, Leung A, Rao S, Lam DSC. Effect of laser in 

situ keratomileusis in tear stability. Ophthalmology 2000; 

107:2131–2135. 

7. Komomi K, Chen LL, Tarko RS, et al. Preoperative 

characteristics and a potential mechanism of chronic dry 

eye after LASIK. InvestOphthalmol Vis Sci 2008; 49:168–

174. 

8. Stern ME, Pflugfelder SC. Inflammation in dry eye. Ocul 

Surf 2004; 2:124–130. 

9. Perry HD, Donnenfeld ED. Topical 0.05% cyclosporine in 

the treatment of dry eye. Expert Opin Pharmacother 2004; 

5:2099–2107. 

10. Baxter SA, Laibson PR. Punctal plugs in the treatment of 

dry eyes. Ocul Surf 2004; 2:255–265. 

 



CCOONNGGRREESSUULL  AANNUUAALL  AALL  SSOOCCIIEETTĂĂŢŢIIII  RROOMMÂÂNNEE  DDEE  LLEENNTTIILLEE  DDEE  CCOONNTTAACCTT 

 

AMT, vol II, nr. 2, 2010, pag. 34 
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Rezumat: Sindromul Sjӧgren este o exocrinopatie în care glandele lacrimale şi salivare, precum şi alte 

organe sunt ţinta unor procese autoimune. Boala se caracterizează prin apariţia unui infiltrat limfocitar 

la nivelul glandelor exocrine şi prin producerea de autoanticorpi. Fiziopatologia complexă a 

sindromului Sjӧgren este incomplet cunoscută. Celulele epiteliale glandulare au un rol cheie în 

generarea reacţiei imunologice cronice. Factorii de risc includ profilul genetic, statusul hormonal, 

factori de mediu 

 

Keywords: Sjӧgren 

Syndrome, autoimmune 

condition 

Abstract: Sjӧgren syndrome is an exocrinopathy in which the lacrimal and salivary glands are targeted 

by an autoimmune process; other organs are also affected. The condition is characterized by 

lymphocytic infiltration of the exocrine glands and production of autoantibodies.  The pathogenesis of 

Sjögren syndrome is incompletely understood, but glandular epithelial cells appear to play a key role in 

the genesis of a chronic immune reaction. The risk factors include the genetic profile, the hormonal 

status and the exposure to environmental agents 
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INTRODUCERE 

Sindromul Sjӧgren (SS) este o boală autoimună 

caracterizată prin apariţia unui infiltrat limfocitar la nivelul 

glandelor salivare şi lacrimale, responsabil de uscăciune bucală 

şi oculară şi de producerea de autoanticorpi (1). SS poate fi 

primar sau secundar, asociat altor boli de sistem (poliartrita 

reumatoidă, lupusul eritematos diseminat, miopatii inflamatorii, 

sclerodermia). Se poate asocia, de asemenea, cu boli autoimune 

specifice de organ, în special cu tiroiditele autoimune si ciroza 

biliară primitivă. SS se poate considera un punct de convergenţă 

pentru afecţiunile autoimune. 

Fiziopatologia complexă a sindromului Sjӧgren este 

incomplet cunoscută. Celulele epiteliale glandulare au un rol 

cheie în generarea reacţiei imunologice cronice. Factorii de risc 

includ profilul genetic, statusul hormonal şi factori de mediu. 

1. Rolul terenului genetic. 

Numeroase aspecte pledează în favoarea unui teren 

genetic particular al bolnavilor cu SS. Aglomerarea familială a 

cazurilor este rar întâlnită, dar se întâlnesc frecvent alte boli 

autoimune în aceste familii. Antigenele de histocompatibilitate 

reprezintă un element predispozant: în populația caucaziană 

există o legătură între fenotipul A1 B8 DR3 DQ2 și SS primitiv 

(2). 

2. Populațiile de celule. 

Celulele epiteliale 

 La nivelul gladelor exocrine se disting două tipuri de 

celule epiteliale: canaliculare și acinale, acestea din urmă fiind 

responsabile de funcțiile exocrine. În SS se observă o alterare 

morfologică și funcțională a acinilor glandulari. Celulele 

epiteliale exprimă o cantitate importantă de HLA-DR, 

intrferonul γ fiind un factor stimulator. În aceste celule acinale 

există o delocalizare a antigenului SS-B din nucleul celulei spre 

citoplasma acestora și chiar spre membrana celulară, fapt ce le 

induce un potențial antigenic (3). Astfel de anomalii se pot 

întâlni și la nivelul altor tipuri de celule epiteliale (canale biliare, 

tubuli renali etc), astfel încât a fost propus termenul de epitelită 

autoimună, pentru a descrie boala (4). 

Limfocitele ce infiltrează glandele exocrine 

 În infiltratele limfocitare de la nivelul glandelor 

exocrine se întâlnesc mai multe subgrupe de limfocite: T CD4 

(70-80%), T CD8 (10%), limfocite B (10-20%) (3). Limfocitele 

T CD4 au rolul de a favoriza reacția imună după ce au 

recunoscut diferitele antigene glandulare mai mult sau mai puțin 

specifice, dintre care SS-A/Ro, SS-B/La și fodrina. Limfocitele 

T CD8, mai puțin numeroase, conțin granzime și pot avea o 

acțiune citotoxică. Limfocitele B secretă anticorpi anti-SS-A, 

anti-SS-B și FR. Infiltrarea de către limfocitele B a glandelor 

salivare se poate face într-un mod oligoclonal (5). Această 

restricție oligoclonală ar putea fi un factor predispozant pentru 

apatiția unui limfom. 

3. Autoanticorpii 

Activarea limfocitelor B, cu producere de 

autoanticorpi, pare să fie în strânsă legatură cu sistemul BAFF, 

factor cheie în controlul activității limfocitelor B. Acest sistem 

aparține familiei TNF și este format din cinci componente. 

Două dintre acestea: BAFF (B cell activating factor) și APRIL 

(a proliferation-inducing ligand) sunt prezente în monocite, 

limfocitele T activate și celulele dendritice. Moleculele BAFF, 

prezente și în formă solubilă, se fixează la nivelul receptorilor 

specifici de pe limfocitele B. Trei tipuri de receptori sunt 

cunoscuți: BCMA, TACI, BAFF-R (6). O scădere a 

concentrației BAFF are ca urmare o scădere considerabilă a 

gradului de maturare a limfocitelor B. În schimb, o creștere a 

BAFF a fost găsită în serul pacienților cu SS primar, existând o 

corelație între nivelul BAFF și prezența de autoanticorpi anti-

SS-A și de FR (7). Citokina BAFF este prezentă în exces și la 

nivelul glandelor salivare accesorii ale pacienților cu SS (8). 
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Sistemul BAFF reprezintă o țintă promițătoare pentru 

tratamentul bolilor autoimune.  

Nucleoproteinele SS-A și SS-B devin imunogene 

datorită expresiei anormale a acestora la nivelul citoplasmei sau 

prin prezența lor în veziculele de apoptoză prezente în număr 

mare în celulele epiteliale. Acumularea de produși de degradare 

de 120Kd (α-fodrina) și de 65Kd (β-fodrina) în celulele 

epiteliale este, de asemenea, consecința unei apoptoze anormale 

datorată citokinelor produse de limfocitele T citotoxice 

(caspaze, granzima B). În plus, β-fodrina intactă, localizată în 

mod normal la polul apical al celulei, se regăsește la polul bazal 

al acesteia (9). 

Toți acesti factori contribuie la activarea anormală a 

limfocitelor B, cu producere de autoanticorpi (anti-SS-A, anti-

SS-B, anti-fodrină). 

4. Rolul imunității și al interferonului 

Studii recente au demonstrat existența unor celule 

dendritice plasmacitoide la nivelul glandelor salivare ale 

pacienților cu SS, responsabile de secreția de interferon. Aceste 

celule nu se regăsesc în glandele salivare normale (10, 11). 

Celulele dendritice sunt stimulate prin două mecanisme: în urma 

unei infecții bacteriene sau virale, sau prin complexe imune 

circulante (SSA-anticorpi anti SSA, SSB-anticorpi anti SSB). 

Ambele mecanisme pot coexista, al doilea amplificându-l pe 

primul. De asemenea, în SS primar s-a găsit aceeași asociație 

genetică cu un polimorfism al genei IRF-5, ca și în lupus, 

considerată ca factor de predispoziție genetică pentru ambele 

boli (12). 

5. Mecanismele lezionale  

Anomaliile apoptozei 

Prin analogie cu modelele animale, a fost sugerată 

prezența unui deficit de apoptoză la nivelul infiltratului 

limfocitar glandular pentru a explica acumularea acestuia. 

Limfocitele din infiltratul inflamator glandular exprimă în mod 

crescut proteina Bcl2, care protejează celulele prin blocarea 

apoptozei. În paralel, o accentuare a apoptozei pe calea Fas-

FasL a fost observată în rândul celulelor epiteliale glandulare, 

fapt responsabil de distrucția acestor celule (13). Aceste 

anomalii ale apoptozei sunt anomalii intrinseci ale celulelor 

epiteliale, fapt ce justifică atribuirea denumirii de epiteliopatie 

autoimună sindromului Sjӧgren (4). 

Anomaliile joncțiunii neuro-endocrine 

Oricare ar fi mecanismele de distrugere ale acinilor 

glandulari, este demonstrat faptul că în majoritatea cazurilor 

această distrugere nu depășește 50-70% din glande. Procentul de 

țesut glandular rămas indemn (între 30-50%) ar trebui să asigure 

o cantitate minimă de lacrimi și salivă. În realitate nu se 

întâmplă așa, o uscăciune majoră fiind regula în SS. Aceasta 

sugerează faptul că există în plus o inhibiție a acinilor restanți. 

Secreția lacrimală și salivară este controlată de sistemul nervos 

parasimpatic, prin acetilcolină (stimulare colinergică), care se 

fixează pe receptorii muscarinici de tip M3 de la nivelul 

celulelor acinale. Această joncțiune neuro-endocrină poate fi 

inhibată prin mai multe căi: 

- citokinele produse de celulele glandulare, în special 

IL1 și TNFα, pot avea un rol inhibitor, 

- anticorpii anti-receptori muscarinici M3 au fost puși în 

evidență în serul pacienților cu SS (14), 

- o distribuție anormală a aquaporinei 5 a fost remarcată 

la pacienții cu SS. În mod normal această proteină, care este un 

canal pentru apă, este situată la polul apical al celulei acinoase. 

La pacienții cu SS a fost detectată la polul bazal al celulei, fapt 

ce ar putea contribui la scăderea secreției (15).  

Rolul enzimelor 

Sub acțiunea citokinelor, în special TNFα, dar posibil 

și a altor semnale activatoare, acinii glandulari produc enzime 

(metaloproteinaze) care agravează leziunile celulare și distrug 

matrixul extracelular. 

6. Rolul virusurilor 

La fel ca în alte boli autoimune, o etiologie virală a 

fost suspectată și în SS. În ultimul deceniu atenția a fost 

focalizată pe trei tipuri de virusuri: virusul Epstein-Barr (EBV), 

retrovirusurile, virusul hepatic C (HCV). 

Virusul Epstein-Barr 

Mai multe studii au identificat prezența semnificativ 

mai crescută a genomului viral sau a unor proteine virale la 

nivelul glandelor salivare ale pacienților cu SS față de martori. 

Genomul viral a fost detectat prin hibridare in situ și PCR în 

celulele epiteliale salivare a 50% dintre bolnavi și doar la 8% 

dintre martori (16). EBV poate juca un rol în proliferarea 

limfocitară de la nivelul glandelor salivare și lacrimale. 

Retrovirusurile 

Ideea unei eventuale asocieri între retrovirusuri și SS a 

apărut în urma observării pacienților infectați cu virusul 

imunodeficienței umane (HIV) și cu virusul HTLV-1 (Human 

T-cell Lymphotropic Virus Type 1). Aceștia prezintă anomalii 

clinice și histologice foarte asemănătoare cu cele observate în 

SS, dar fără prezența autoanticorpilor anti-SS-A și anti-SS-B 

(17). 

Virusul hepatic C 

Tropismul salivar al HCV este bine cunoscut, virusul 

fiind prezent în saliva a aproximativ 50% din bolnavii care au o 

viremie plasmatică pozitivă. Aceștia prezintă un infiltrat 

limfocitar salivar identic cu cel întâlnit în SS, dar niciodată 

asociat și cu prezența autoanticorpilor anti-SS-A și anti-SS-B 

(18). În același timp, acest infiltrat salivar este însoțit de o 

infiltrare limfoidă difuză ce atinge numeroase organe. În mod 

incontestabil există sindroame de uscăciune legate de infecția cu 

HCV, comparabile cu cele asociate unei infecții HIV sau cu 

HTLV-1. 

7. Alți factori 

În mod cert există și o contribuție a factorilor 

hormonali în patogenia SS. În acest sens au fost aduse mai multe 

argumente: 

- estrogenii și androgenii participă la reglarea filmului 

lacrimal; 

- sindromul de uscăciune se agravează frecvent după 

menopauză; 

- influența tratamentelor hormonale a fost demonstrată la un 

model de șoareci cu deficit de aromatază (aromatase KO), 

care dezvoltă o exocrinopatie cu prezența de autoanticorpi 

anti-fodrină, comparabilă cu SS. Leziunile de la nivelul 

glandelor exocrine, datorate limfoproliferării locale, au 

putut fi ameliorate parțial în urma tratamentului cu 

estrogeni (19). 

 

CONCLUZII 

SS este o epiteliopatie autoimună caracterizată prin 

apariţia unui infiltrat limfocitar la nivelul glandelor exocrine şi 

prin producerea de autoanticorpi, cu o fiziopatologie complexă 

si incomplet cunoscută, în care celulele epiteliale glandulare au 

un rol cheie în generarea reacţiei imunologice cronice.  
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Rezumat: Există situaţii în care pacienţii adulţi se prezintă la consult oftalmologic acuzând scăderea 

acuităţii vizuale, uneori acesta fiind primul lor consult. În urma examinărilor, se constată prezenţa unui 

astigmatism miopic şi valori scăzute ale keratometriei. În astfel de cazuri, topografia corneană este 

decisivă pentru stabilirea diagnosticului de certitudine şi a atitudinii terapeutice ulterioare. În acest 

studiu au fost evaluaţi 32 de pacienţi, selectaţi pe parcursul unui an (12 de la Clinica Ama Optimex 

Bucureşti si 20 de la Clinica de Oftalmologie a Spitalului Judeţean Sibiu) ce prezentau astigmatism 

miopic şi valori scăzute ale keratometriei la cel puţin un ochi. La toţi pacienţii s-a efectuat topografia 

corneană care a tranşat diagnosticul şi a decis atitudinea terapeutică necesară. În cazuri deosebite şi în 

absenţa topografiei corneene, keratometria poate fi utilă în orientarea spre diagnosticul corect. 

 

Keywords: corneal 

topography, differential 

diagnosis, keratometry 

Abstract: There are situations in which adult patients presenting to an ophthalmologist complaining of 

decreased visual acuity, sometimes this is their first evaluation. After examination,it found the presence 

of a myopic astigmatism and low values of keratometry.In such cases, corneal topography is decisive for 

establishing the correct diagnosis and subsequent therapeutic attitude. In this study 32 patients were 

evaluated that were submitted over a year(12 from Ama Optimex Clinic, Bucuresti and 20 from  

Ophthalmology Clinic Sibiu) who presented a myopic astigmatism and low values of keratometry , at 

one eye at least..In all cases, the  corneal topography  was decisive for the diagnosis and it decided the 

correct therapeutic attitude.In special cases and in the absence of corneal topography, keratometry  can 

be useful in proper diagnosis.    

 

                                                           
1 Autor Corespondent: Măgureanu Marineta, str. Crinului nr.43,  sector 1, Bucuresti, Romania; e-mail: dr_magureanu@yahoo.com; tel +40-

072658133 
Articol intrat în redacţie în                    şi acceptat spre publicare în                      

ACTA MEDICA TRANSILVANICA Iunie2010; 2(2)pagina pagina 

INTRODUCERE 

 Topografia corneană, printr-un program computerizat, 

analizează suprafaţa centrală a corneei (3-5mm), generând o 

hartă topografică cu coduri de culoare a acesteia şi calculează 

puterile dioptrice ale celui mai plat şi cel mai abrupt meridian şi 

axele acestora. În majoritatea cazurilor normale, topografia 

corneană apare colorată în galben-verde. 

 

SCOPUL LUCRARII 

 Lucrarea de faţă îşi doreşte să sublinieze importanţa 

topografiei corneene în cazuri particulare de diagnostic 

diferenţial (pacienţi cu astigmatism miopic şi valori ale K-rilor 

sub 7) 

 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 

 În acest studiu au fost evaluaţi 32 de pacienţi, selectaţi 

pe parcursul unui an, (12 de la Clinica Ama Optimex Bucureşti 

si 20 de la Clinica de Oftalmologie a Spitalului Judeţean Sibiu) 

ce prezentau astigmatism miopic şi valori scăzute ale 

keratometriei la cel puţin un ochi. La toţi pacienţii s-a efectuat 

topografia corneană care a tranşat diagnosticul de certitudine şi a 

decis atitudinea terapeutica corespunzătoare. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Am ales câteva cazuri, care ni s-au părut edificatoare, 

pentru a sublinia importanţa topografiei corneene pentru diagnosticul 

diferenţial. 

CAZ I 

TP – bărbat; 41 ani; mediu  urban  Istoric: CO din liceu; in prezent 

fără CO Motivele  prezentării: scăderea progresivă a AV la AO de ~ 

3-4 ani . Consultul oftalmologic : 
AV AO 1/3 fc   

Refractometria : OD : -5,25Dsf/ -5,25Dcyl ax 36 

           OS : - 4Dsf/ -5,5Dcyl ax 150 

Keratometria :   OD : K1- 7,01; K2- 6,09; MK- 6,55 

          OS : K1- 7,44; K2- 6,08; MK- 6,76 

Diagnostic final: AO KERATOCONUS STDII/III 
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CAZ II 

VG - bărbat; 35 ani; mediu urban  

Istoric :      CO  de la 16 ani; în prezent:       

 OD: -1,50Dsf; OS: - 4, Ddsf 

 OS- Miopie mare; Anizometropie; Ambliopie  

Motivele prezentării: chirurgie refractive la OS 

Consultul oftalmologic: VOD-1 (-1,5Dsf/-1Dcyl ax 85) 

                        VOS- 1/2 (-7dsf/-2dcyl ax 175) 

Refractometrie : OD:-1,5Dsf/-1,25Dcyl ax 82 

          OS: -7Dsf/-2Dcyl ax 174 

Keratometrie : OD:K1- 7,63; K2- 7,45; MK- 7,54 

       OS: K1- 6,96; K2- 6,58; MK- 6,77 

Pahimetrie: OD: 501µ ; OS: 473µ  

Diagnostic final: AO- KERATOCONUS STD I 

 

 
CAZ III 

SC - bărbat; 27 ani; mediu urban  

Historic : fără CO până în prezent 

Motivele prezentării: chirurgie refractive la OS 

Consultul oftalmologic : 

- VOD - 1 fc;  

- VOS- 1/3 cc-2,75 Dcyl ax21 

Refractometrie: OD: +0,25Dsf/ -1,5Dcyl ax 21 

                            OS: -3,5Dcyl ax 155 

Keratometrie: OD: 46,57; 43,68; Mk – 43,65 

                         OS: 46,84; 43,29; Mk- 43,16 

Diagnostic final: AO- SUSPICIUNE KERATOCONUS  
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CAZ IV 

CA- femeie; 45 ani; mediu urban  

Motivele prezentării: scăderea progresivă a AV  la OS de ~ 2 ani 

Consultul oftalmologic: 

- VOD- 1 fc;  

- VOS - 1/5 cc -2Dcyl ax 105 

Refractometrie: OD: +0,25Dsf/+ 0,25Ddcyl ax 8 

                            OS: -4,5Dcyl ax 104 

 Keratometrie: OD: K1- 7,61 ; K2-7,45; MK- 7,53 

                          OS: K1- 7,38; K2-6,86; MK-7,12 

Diagnostic final: OS- KERATOCONUS STD II 

 
CAZ V 

TR - bărbat; 28 ani; mediu urban  

Istoric: CO din liceu 

Motivele prezentării:chirurgie  refractive AO 

Consultul oftalmologic:  VOD : 1cc (-3,5Dsf/-0,5Dsf ax155) 

                                          VOS : 1cc (-3,5Dsf/ -0,5Dsf ax 125) 

Refractometria: OD: -3,75Dsf/-0,75Dcyl ax 159 

          OS:  -3,75Dsf/-0,5Dcyl ax 126  

 Keratometrie: OD :42,57; 41,16; Mk- 41,15 

        OS : 43,14; 41,62; Mk- 41,60 

Diagnostic final: AO- SUSPICIUNE  KERATOCONUS  

 

 

 
CAZ VI 

PA -femeie; 21 ani; mediu  urban  

Istoric: CO de la 14 ani; LC de la 18 ani; de 2 luni a oprit portul LC;  

ultima CO:  OD: -1,75Dsf; OS: -2,75Dsf 

Motivele  prezentării: suspiciune keratoconus  

Consultul oftalmologic:        VOD: 1cc (-1,75Dsf) 

                                                 VOS: 1cc (-3,5Dsf) 

Refractometrie: OD: -2,5Dsf/-2Dcyl ax 9 

         OS: - 4Dsf/-2Dcyl ax 1 

Keratometrie: OD: K1-7,6; K2-7,1; MK-7,35 

      OS: K1-7,57; K2-7.06; MK-7,32 

Diagnostic final: AO – ASTIGMATISM MIOPIC 

 
CONCLUZII 

Toţi pacienţii din acest studiu au prezentat astigmatism 

miopic şi valori reduse ale K-urilor (sub 7) la cel puţin un ochi. În 

toate cazurile, topografia corneană a fost decisivă pentru stabilirea 

diagnosticului de certitudine şi stabilirea atitudinii terapeutice 

ulterioare. 

În cazuri deosebite şi în absenţa topografiei corneene, 

keratometria, alături de refractometrie, poate fi de ajutor în clarificarea  

diagnosticului. 

Pentru un diagnostic corect şi complet, nimic nu e prea 

mult- nu trebuie uitată sau ignorată nici o metodă de investigaţie. 

Multe susprize există şi pot îmbrăca diferite “chipuri”! 
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Rezumat: Pterigionul uman este o formaţiune benignă, fibrovasculară, localizată la joncţiunea corneo-

conjunctivală, caracterizată prin remodelări tisulare, proliferări celulare, angiogeneză şi inflamaţie. 

Deşi s-a dovedit rolul procesului de angiogeneză în apariţia şi progresia pterigionului, până în prezent 

nu există date disponibile cu privire la limfangiogeneza din această afecţiune fibrovasculară, 

proliferativă şi recurentă. Scop. În studiul de faţă am evaluat prezenţa, morfologia şi distribuţia vaselor 

limfatice în pterigionul uman, folosind imunohistochimia. Material şi metodă. Au fost recoltate douăzeci 

de piese biotice de la pacienţi cu leziuni proliferative primare sau recidivate, ce au fost diagnosticate 

clinic ca posibile pterigioane. S-a executat identificarea celulelor endoteliale limfatice prin prezenţa 

D2-40, utilizând tehnica imunohistochimică simplă cu avidin biotin peroxidaza. Rezultate. S-a decelat o 

mare densitate de vase limfatice în pterigionul uman. S-au identificat vase tortuoase cu perete 

discontinuu, situate în apropierea epiteliului leziunii, în contradicţie cu aspectele din ţesuturile normale 

adiacente. Densitatea vaselor limfatice creşte de la 1-3 vase/câmp în conjunctiva normală, la 7-10 

vase/câmp în pterigionul uman. Concluzii. Rezultatele noastre evidenţiază, în premieră, prezenţa vaselor 

limfatice în pterigionul uman. În plus, s-a demonstrat că densitatea microvaselor limfatice din acest tip 

de afecţiune a fost mai mare, sugerând un proces intens de limfangiogeneză în pterigionul uman. Vor fi 

necesare studii ulterioare pentru o mai bună caracterizare a mecanismelor de limfangiogeneză în 

pterigionul uman, şi, de asemenea, pentru elucidarea rolului jucat de vasele limfatice în pterigionul 

uman. 

 

Keywords: human 

pterygium, lymphatic 

vessels, 

lymphangiogenesis, 

D2-40 

Abstract: Human pterygium is a benign fibrovascular outgrowth of the corneo-conjunctival jonction, 

characterized by tissue remodeling, cellular proliferation, angiogenesis, and inflammation. If the 

angiogenic process has been proved to promote pterygium development and progression, no data are 

still available concerning lymphangiogenesis in this fibrovascular proliferative and reccurent disorder. 

Aim. In the present study we evaluated by immunohistochemistry the presence, morphology and 

distribution of lymphatic vessels in human pterygium. Material and methods. Twenty bioptic specimens 

were surgically collected from patients with primary or recurrent clinically diagnosed proliferative 

lesions as a possible pterygium. Lymphatic endothelial cells characterization by D2-40 was performed 

by applying single immunohistochemical avidin biotin peroxidase techniques. Results. High lymphatic 

vessels density was observed in human pterygium. Tortuous vessels with discontinuous  wall close to the 

epithelium were found in pterygium, compared with adiacent normal tissue. Lymphatic microvessel 

density ranged between 1-3 vessels/field in normal conjunctiva to 7-10 vessels/field in human pterygium. 

Conclusion. Our results highlighted for the first time the presence of lymphatic vessels in human 

pterygium. Moreover, lymphatic microvessels density in this type of disease was higher and suggest a 

highly lymphangiogenic process in human pterygium Further studies will be needed for a better 

characterization of mechanism involving in human pterygium lymphangiogenesis and also to elucidate 

the role of lymphatic vessels in human pterygium.  

 

                                                           
1Autor Corespondent: M. Poenaru-Sava, Clinica de Oftalmologie Timişoara, scuar Martir Radian Belici, Timiş, România; e-mail: 

mihpoe@yahoo.com; tel +40-724-576196 
Articol intrat în redacţie în                    şi acceptat spre publicare în                      

ACTA MEDICA TRANSILVANICA Iunie2010; 2(2)pagina pagina 

INTRODUCERE 

 Pterigionul este o afecţiune caracterizată prin 

invadarea corneei de către o fracţiune carnoasă, triunghiulară a 

conjunctivei bulbare (1,2). Etiologia acestei afecţiuni este încă 

neelucidată. În prezent se consideră că iritaţia suprafeţei oculare 

prin expunere la radiaţie ultravioletă, în condiţii de uscăciune şi 

pulberi în suspensie, alături de microtraumatisme limbice, poate 

duce la apariţia pterigionului, la persoane susceptibile (3). În 

ciuda accepţiunii generale că pterigionul uman este o afecţiune 

benignă, s-au descris numeroase recidive după extirparea 

chirurgicală a formaţiunii. Acesta este motivul pentru care 

pterigionul uman a fost studiat în ultimii ani, privitor la 

aspectele sale histopatologice şi moleculare. 

Din  punct de vedere histologic pterigionul a fost 

definit drept o ingroşare sau subţiere a epiteliului conjunctival 

bulbar, asociată cu o degenerare elastoidă şi bazofilică a 

ţesutului conjunctiv subiacent (4). Baza conjunctivă a leziunii 

prezintă transformări fibrinoide sub forma unor insuliţe de 

diverse mărimi, paralele cu convexitatea pterigionului, sau sub 

forma unui focar unic. Numărul, calibrul şi tipul vaselor 

sanguine relevă o mare variabilitate (5). În ultimii ani s-a 

realizat o caracterizare amănunţită a angiogenezei ţesutului 

conjunctiv din pterigion, pornind de la factorii angiogenici (7) şi 

densitate microvasculară (8), mergând spre date asupra 

antiangiogenezei şi asupra efectului antivascular al inhibitorilor 

de angiogeneză, administraţi în pterigionul primar şi recidivat 

(9), (10), (11). De asemenea, au aparut noi cunoştinţe asupra 

componentelor ţesutului conjunctiv din pterigion, din punct de 
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vedere imunohistochimic (6). 

Se cunoaşte că pterigionul este o formaţiune cu invazie 

locală limitată şi că nu metastazează, dar conţine celule cu 

caracteristici genetice tumorale (12). 

Au fost publicate informaţii sporadice referitoare la 

prezenţa vaselor limfatice în segmentul anterior ocular, dar nu  

s-au găsit în literatura medicală date cu privire la 

limfangiogeneză până în prezent. Seifert şi colaboratorii (13) au 

precizat că distribuţia vaselor limfatice variază mult, iar intr-un 

pterigion cu edem marcat au putut decela numeroase vase 

limfatice cu diametru mare. 

 

SCOPUL STUDIULUI 

 În studiul de faţă am evaluat prezenţa, morfologia şi 

distribuţia vaselor limfatice în pterigionul uman, utilizând 

imunohistochimia. Astfel, am încercat să facem primii paşi spre 

elucidarea etiopatogeniei acestei afecţiuni. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 

În studiu au fost incluse douăzeci de biopsii excizate 

de la pacienţi diagnosticaţi clinic cu pterigion primar sau 

recidivat. Piesele au fost fixate în formalină tamponată 10% şi 

incluse în parafină. S-au realizat secţiuni de cinci micrometri, 

fiecare secţiune fiind apoi colorată prin metoda 

hematoxilină/eozină. Vasele limfatice au fost evidenţiate 

folosindu-se anticorpi monoclonali D2-40 împotriva celulelor 

endoteliale limfatice, prin utilizarea metodei imunohistochimice 

cu avidin biotin peroxidaza. Produsul final s-a vizualizat cu 3,3’ 

diaminobenzidin hidroclorid, iar contracolorarea s-a realizat cu 

hematoxilina modificată Lille. Toţi paşii imunohistochimici s-au 

desfăşurat în manieră automatizată, utilizând autostainer-ul 

Dako şi PT Link. 

Densitatea microvaselor limfatice s-a evaluat prin 

metoda “hot spots”, utilizându-se următorul protocol: s-au ales 

trei puncte fierbinţi (“hot spots”) de pe fiecare secţiune, în 

condiţii de magnificare joasă, iar număratoarea s-a realizat la 

mărirea x200. Rezultatul final s-a obţinut prin media aritmetică 

pe trei câmpuri. La număratoare s-au urmat toţi paşii 

recomandaţi de Weidner (14) şi Van der Auwera (15). Imaginile 

microscopice au fost stocate în format JPEG, iar aria vaselor 

limfatice s-a calculat prin utilizarea programului de analiză a 

imaginilor microscopice Nikon Lucia G (NIKON Japonia). 

Protocolul de studiu a fost aprobat de comitetul local 

asupra eticii în cercetare, iar consimţământul informat a fost 

obţinut de la toţi subiecţii, în concordanţă cu Declaraţia de la 

Helsinki a Asociaţiei Medicale Mondiale (WMA). 

 

REZULTATE  

Toate piesele recoltate au prezentat leziuni specifice 

pentru pterigion în coloraţie hematoxilină/eozină. În cinci cazuri 

s-a identificat şi conjunctivă normală, adiacentă pterigionului. 

Rezumativ, prezenţa leziunilor microscopice ale 

pterigionului a inclus modificări structurale ale epiteliului şi ale 

ţesutului conjunctiv. Cele mai importante modificări 

morfologice decelate în piesele biopsice studiate au inclus: 

creşterea numărului de rânduri celulare în epiteliu, apariţia 

celulelor goblet în grosimea epiteliului de suprafaţă, alterări 

fibroase şi arii cu edem în ţesutul conjunctiv. S-a observat un 

număr crescut de vase sanguine dilatate în tesutul conjunctiv al 

pterigionului. 

Prin imunocolorare cu D2-40 am evidenţiat în mod 

specific vasele limfatice din conjunctiva normală şi din 

pterigionul uman. La fel ca şi în alte epitelii stratificate, celulele 

bazale din epiteliul conjunctival normal au fost D2-40 pozitive. 

Mai mult, rare vase limfatice pozitive, având morfologie 

normală, au fost decelate departe de epiteliu, în profunzimea 

ţesutului conjunctiv (figura 1). Media aritmetică a densităţii 

microvasculare limfatice a variat între 1-3 vase/câmp, la 

magnitudinea x200. 

În contrast cu cele de mai sus, în pterigionul uman 

celulele bazale ale epiteliului nu sunt D2-40 pozitive, iar vasele 

limfatice diferă prin distribuţie, morfologie şi densitate. 

 

Figura nr. 1. Conjunctiva normală colorată cu 

hematoxilină/eozină. Celulele bazale sunt pozitive pentru 

D2-40 şi sunt distribuite sub forma unui strat continuu. S-au 

decelat rare vase limfatice de calibru mare, situate adânc în 

stromă (magnificaţie x 20) 

 
 

Distribuţia vaselor limfatice în pterigion se regăseşte în imediata 

proximitate a epiteliului formaţiunii. Morfologia vaselor 

limfatice prezintă tortuozităţi, lumen septat (“splitted lumen”) şi 

discontinuităţi murale (figura 2). Cele mai multe vase limfatice 

din pterigion sunt distribuite “in reţea” (figura 3), spre deosebire 

de conjunctiva normală unde vasele limfatice apar ca structuri 

distincte, separate între ele de ţesut stromal. 

 

Figura nr. 2. Densitate crescută a vaselor limfatice în 

pterigionul uman. A se observa absenţa reacţiei pozitive la 

D2-40 în stratul bazal de celule epiteliale, morfologia 

modificată a vaselor limfatice, precum şi distribuţia acestora 

(magnificaţie x 20). 

 
 

Media aritmetică a densităţii microvasculare limfatice 

în pterigionul uman variază între 7-10 vase/câmp, la 

magnitudine x200. 

Examinarea microscopică a vaselor limfatice D2-40 

pozitive din pterigionul uman sugerează două mecanisme 

potenţiale implicate în limfangiogeneza acestei afecţiuni 

Aspectul septat (“splitat”) al lumenului vascular 

limfatic din pterigion susţine mecanismul de intususcepţie 
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(invaginare murală) pentru formarea neovaselor limfatice. 

 

Figura nr. 3. Distribuţia “in reţea” a vaselor limfatice, având 

discontinuităţi murale în alternanţă cu segmente continue 

ale pereţilor (magnificaţie x 400) 

 
 

Proeminenţa “sprout like” a pereţilor vasculari 

limfatici, cu pozitivitate D2-40 centrată pe un nucleu (probabil o 

celula endotelială limfatică din extremitatea mugurelui), susţine 

prezenţa mecanismului de “sprouting” (inmugurire) implicat în 

limfangiogeneza din pterigion (figura 4a şi 4b).  

 

Figura nr. 4. Aspecte microscopice ale mecanismelor 

implicate în limfangiogeneza din pterigion: “sprouting” (a) 

şi intususcepţie (b) 

 
 

 
 

DISCUTII 

Pterigionul este o afecţiune benignă cu un 

comportament agresiv, deoarece poate afecta funcţia vizuală 

când se extinde în câmpul pupilar (16). În ultimii ani pterigionul 

uman a fost studiat intens cu privire la recidivele sale şi la 

strategiile terapeutice potenţiale, pentru a se preveni aceste 

recidive cu comportament mai agresiv decât leziunea primară. 

Anumiţi paşi în dezvoltarea pterigionului cum ar fi expresia 

înaltă a MMP1, MMP2 şi MMP9 în invazia membranei 

Bowman (17), prezenţa celulelor stem limbice (18) cu potenţial 

invaziv (19), expresia p53 (20), sau un proces angiogenic activ 

(21,22), par a fi similari celor decelaţi în invaziile locale 

tumorale. 

Inhibiţia angiogenezei active din pterigion reprezintă 

unul din cele mai studiate aspecte ale acestei afecţiuni. Multe 

articole conţin raportări asupra diferiţilor factori implicaţi în 

angiogeneza pterigionului: metaloproteinazele matriciale 

(23,24), factori endoteliali vasculari de creştere (VEGF) (25), 

factorul fibroblastic de creştere (FGF) (26), factorul neuronal de 

creştere (NGF) (8). Dintre aceştia VEGF reprezintă deja o 

potenţială ţintă terapeutică în pterigionul uman, ca o metodă 

adjuvantă, înainte sau după excizia chirurgicală a formaţiunii 

(27,28), însă eficienţa Bevacizumab-ului este încă controversată. 

După cum am vazut, angiogeneza din pterigion este un 

aspect acceptat al patogeniei şi evoluţiei afecţiunii, precum şi o 

ţintă terapeutică. 

Până în prezent nu există date cu privire la 

limfangiogeneza din pterigion. Această lipsă de informaţii 

derivă, probabil, din comportamentul nemetastazant al acestei 

afecţiuni. 

S-au găsit referiri sporadice şi neconsistente în 

literatură asupra vaselor limfatice din pterigionul uman. Pe 

modelul experimental de angiogeneză si limfangiogeneza 

corneană indusă prin inflamaţie la şoarece, administrarea topică 

sau sistemică de Bevacizumab a reuşit să inhibe atât 

angiogeneza, cât şi limfangiogeneza. Această descoperire 

sugerează un rol important al VEGF-A în limfangiogeneza 

corneană (29). Bazându-se pe această descoperire, Lee şi 

colaboratorii sugerează că edemul autogrefei conjunctivale, 

observat la pacienţii trataţi cu Bevacizumab ca terapie 

adjuvantă, ar fi datorat supresiei limfangiogenezei prin 

administrarea acestui produs. Grupul tratat cu Bevacizumab 

relevă un edem mult mai marcat al autogrefei conjunctivale, la 2 

luni de la efectuarea actului chirurgical (30). 

În studiul nostru am decelat un număr crescut de vase 

limfatice în pterigion, comparativ cu conjunctiva normală. 

Numărul crescut de vase limfatice a fost explicat printr-un 

mecanism compensator de  reducere a edemului cauzat, 

probabil, de “leakage”-ul neovaselor sanguine ce au un aspect 

dilatat şi cu un înalt grad de stază pe piesele recoltate de noi. De 

asemenea, “splitting”-ul intens al lumenului vaselor limfatice 

D2-40 pozitive, şi fenomenul de “sprouting”, decelate în 

prezentul studiu, susţin existenţa unei limfangiogeneze active ce 

acompaniază angiogeneza, în pterigionul uman. 

Alţi factori implicaţi în limfangiogeneza din 

pterigionul uman nu au fost încă studiaţi. Unele din subiectele 

majore pentru elucidarea patogenezei pterigionului rămân: 

mecanismul limfangiogenezei, prezenţa celulelor stem cu 

capacitate de diferenţiere spre celule endoteliale limfatice, sau 

adevăratul rol jucat de vasele limfatice în această afecţiune. 

 

CONCLUZII 

După cunoştinţa noastră, acesta este primul studiu cu 

referire la limfangiogeneza din pterigionul uman. 

Am demonstrat prin imunohistochimie prezenţa 

vaselor limfatice în pterigionul uman. Mai mult, modificările 

morfologice apărute în vasele limfatice sugerează un intens 

proces limfangiogenic ce implică mecanismul de intususcepţie şi 

pe cel de “sprouting”. Datele noastre demonstrează că 

limfangiogeneza este un proces activ în pterigion, chiar daca 

această formaţiune este considerată o afecţiune benignă. Vor fi 

necesare studii ulterioare pentru evaluarea completă a factorilor 

implicaţi în limfangiogeneza pterigionului uman. 
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INTRODUCERE 

Iluminatul sălilor de clasă şi în mod deosebit 

iluminatul artificial al acestora este necesar să fie urmărit de 

igienişti, oftalmologi, fiziologi, tehnicieni în iluminat cu dorinţa 

de a se crea condiţii optime de iluminat în vederea utilizării 

raţionale a aparatului vizual şi al vederii optime. 

 

SCOPUL LUCRĂRII 

Acest studiu şi-a propus să furnizeze date despre 

iluminarea naturală şi artificială a şcolilor din mediul rural şi 

urban şi impactul asupra elevilor. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 

Măsurătorile intensităţii luminii s-au efectuat la şcoli 

şi licee din mediul rural şi mediul urban. Determinările 

intensităţii luminoase s-au făcut cu luxmetrul Marwel seria 

L632277 în condiţii de iluminat natural şi artificial incandescent, 

dimineaţa şi după-amiaza în funcţie de orarul elevilor. 

S-a urmărit aprecierea iluminatului natural şi artificial 

asupra elevilor în diverse puncte din încăpere în funcţie de 

orientarea clădirii faţă de lumină (recepţia maximă a luminii). 

Bază materială şi resurse umane 

Şcoală din mediul rural 

- număr săli de clasă: 7 

- număr elevi înscrişi: 203 

- vârsta elevilor este cuprinsă între 6 şi 17 ani 

 În urma măsurătorilor efectuate de la geam către 

perete, au rezultat următoarele valori: (Tabelul nr. 1.) 

 Rezumatul măsurătorilor intensităţii luminoase la 

şcolile din mediul rural 

- Media intensităţii luminoase la şcolile din mediul rural în 

punctele unde s-a făcut determinarea este de 320,69 Lx. 

- Punctul maxim al intensităţii luminoase a fost de 610 Lx, 

iar punctul minim de 110 Lx. 

 Aceste date au fost calculate la un număr de 472 de 

determinări. 

 Şcoala din mediul urban 

- număr săli de clasă: 23 

- număr elevi înscrişi: 900, în două ture, simultan 

- tipuri de iluminat: natural şi artificial (fluorescent) 

 Rezumatul măsurătorilor intensităţii luminoase la 

şcolile din mediul urban 

- Media intensităţii luminoase la şcolile din mediul urban în 

punctele unde s-a făcut determinarea este de 468,58 Lx 

-  Punctul maxim al intensităţii luminoase a fost de 580 Lx, 

iar punctul minim de 390 Lx. 

- Aceste date au fost calculate la un număr de 258 

determinări. 

 Se observă o intensitate mai scăzută a luminii la 

şcolile din mediul rural. 

 

Figura nr. 1. Graficul raportului mediei intensităţii 

luminoase din mediul rural şi urban  

 

Tabelul nr. 1. Măsurătorilor efectuate de la geam către perete 
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Sala Nr. elevi Orientarea geamurilor Sursa de lumină 
Intensitatea luminii (lx) 

Rândul 1 Rândul 2 Rândul 3 

I 30 E Naturală 350 280 185 

II 23 E Naturală 350 280 185 

III 29 E Naturală 350 280 185 

IV 27 E Naturală 350 280 185 

V 30 S Naturală 280 220 160 

VI 35 S Naturală 280 220 160 

VII 30 S Naturală 280 220 160 

 

Tabelul nr. 2. Măsurătorile intensităţii luminoase ale şcolii 

Sala Orientarea geamurilor 
Sursa de 

lumină 

Intensitatea luminii (lx) 

Rândul 1 Rândul 2 Rândul 3 

I V Naturală 460 410 390 

II V Naturală 460 410 390 

III V Naturală 460 410 390 

IV V Naturală 460 410 390 

V E Naturală 560 520 490 

VI V Naturală 460 410 390 

VII V Naturală 460 410 390 

VIII V Naturală 460 410 390 

IX V Naturală 460 410 390 

X V Naturală 460 410 390 

XI V Naturală 460 410 390 

XII E Naturală 560 520 490 

XIII E Naturală 560 520 490 

XIV V Naturală 460 410 390 

XV V Naturală 460 410 390 

XVI V Naturală 460 410 390 

XVII V Naturală 460 410 390 

XVIII V Naturală 460 410 390 

XIX E Naturală 560 520 490 

XX E Naturală 560 520 490 

XXI E Naturală 560 520 490 

XXII E Naturală 560 520 490 

 

STUDII COMPARATIVE 

Iluminatul pentru copiii cu vedere slăbită 

De Norman B. Medow, MD, FACS  (bibl. Pozitia 2) 

Copiii cu vedere slăbită necesită încăperi şi locuri de 

joacă bine luminate, atât acasă cât şi la şcoală, astfel încât să-şi 

poată folosi văzul în mod cât se poate de eficient. Iluminatul 

este întodeauna o consideraţie primară şi niciodată secundară. 

Atunci când se iau decizii asupra iluminatului, este 

important să se considere cantitatea, aşezarea, abilitatea de a 

controla şi reducerea luminii orbitoare. 

 Lumina orbitoare este o lumină care nu serveşte nici 

unei funcţii vizuale. Există două tipuri fundamentale de lumină 

orbitoare: reflectată şi dispersată. Cea reflectată apare atunci 

când lumina este focalizată pe suprafeţe lucioase. Lumina 

orbitoare care provine din uşi şi vitrine de sticlă, hârtie lucioasă, 

pupitru sau tăblia mesei strălucitoare trebuie diminuată. Trebuie 

folosită hârtie nelucioasă, oricând este posibil. 

 Aşezarea surselor de lumină în raport cu cei mici este 

importantă. În sălile de clasă, profesorii ar trebui să aşeze 

copilul astfel încât acesta să nu fie nevoit să privească în lumină 

directă. Lumina orbitoare, precum şi probabilitatea unor ochi 

obosiţi, sunt mărite dacă se priveşte direct în lumină. Profesorii 

ar trebui să aibă grijă, de asemenea, să nu stea în faţa ferestrelor 

atunci când vorbesc cu copiii care au o sensibilitate la lumină 

mai mare decât cea normală. 

 Copiii ar trebui lăsaţi să definească cantitatea de 

lumină care le conferă un confort şi o funcţie vizuală maximă. 

Este recomandată iluminarea focală, controlată de copil, precum 

o lampă de masă sau un reflector. 

Universitatea din Georgia 

 Influenţa Amenajărilor Şcolare asupra 

Realizărilor Studenţilor 

 Una dintre caracteristicile fizice dintre cele mai 

importante ale sălii de clasă este iluminatul (Phillips, 1992). 

Importanţa unui mediu vizual adecvat pentru sarcinile de 

învăţare merită o atenţie deosebită.  

 Mediul vizual afectează abilitatea persoanei care 

învaţă de a percepe stimuli vizuali şi îi afectează atitudinea 

mentală, şi astfel îndeplinirea sarcinilor. 

 Iluminatul sălii de clasă joacă un rol decisiv mai ales 

datorită relaţiei directe dintre o bună iluminare şi performanţa 

elevului (Phillips, 1997 - bibl. Pozitia 9). Hathaway şi Fielder 

(1986) au descoperit că lumina este cheia bunăstării generale a 

oamenilor limitaţi la un angajament fizic o mare parte din zi. 

 Alegerea culorilor poate avea de asemenea un impact 

asupra procesului de predare/învăţare. Sinofsky şi Knirck (1981) 

au descoperit influenţa culorilor asupra atitudinii, 

comportamentului şi studiului elevilor. 

 Sălile de clasă şi sălile de curs au nevoie de culori care 

să fie confortabile pentru studenţi deoarece atenţia lor se mută 

de la locul de lucru la diverse părţi ale încăperii. Culorile 

atenuate pentru pereţi şi pardoseli vor diminua contrastul de 

lumină orbitoare şi strălucire între locul de lucru şi mediul 

înconjurător. 

CONCLUZII 

- Media intensităţii luminoase la şcolile din mediul rural în 
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punctele unde s-a făcut determinarea este de 320,69 Lx. 

Punctul maxim al intensităţii luminoase a fost 610 Lx iar 

punctul minim 110 Lx. Aceste date s-au calculat la 472 de 

determinări. 

- Media intensităţii luminoase la şcolile din mediul urban în 

punctele unde s-a făcut determinarea este de 468,58 Lx. 

Punctul maxim al intensităţii luminoase a fost 580 Lx iar 

punctul minim 390 Lx. Aceste date s-au calculat la 258 de 

determinări. 

- Se observă o intensitate mai scăzută a luminii în şcolile din 

mediul rural. 

- S-a urmărit totodată amplasarea băncilor în sălile de clasă 

faţă de ferestre şi de tipul iluminatului. În acest sens s-a 

sugerat modificarea numărului de rânduri de bănci în 

clasele unde erau câte 4 rânduri. 

- Se observă că nivelul intensităţii iluminatului este mai mare 

în sălile de clasă orientate către Est, scade în intensitate în 

sălile orientate către Nord, valori intermediare obţinându-se 

în sălile orentate către Vest şi Sud. 

- De asemenea se observă că nivelul intensităţii luminii 

scade de la nivelul băncilor situate lângă fereastră către 

rândul doi şi trei atât în iluminat natural cât şi în iluminat 

artificial. 

- S-a constatat o creştere a randamentului şcolar la copiii cu 

vicii de refracţie corectate şi la copiii care învaţă în şcoli 

unde a fost schimbat sistemul de iluminare din 

incandescent în fluorescent. 
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