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A brief history
 Human amniotic membrane (MAU) is a biological, avascular tissue, which has
been used in ophthalmology since the 1940s
 Today the use of the MAU in ocullar surgery is constantly increasing due to the
anti-inflammatory, antimicrobial properties, the presence of growth factors,
etc.
 This has led to its use as a corneal graft for corneal and conjunctival recovery in
many ocular surface disorders







Membrana amniotică umană (MAU) este un țesut biologic avascular, ce a fost
utilizat în oftalmologie încă din anii 1940
Astăzi utilizarea MAU în chirurgia oculara este în continuă creș
creștere datorită
proprietățților antiinflamatorii, antimicrobiene, prezenț
proprietă
prezenței factorilor de creș
creștere,
etc.
Acest aspect a dus la utilizarea ei ca grefă pentru reconstrucț
reconstrucții corneene și
conjunctivale în multiple afecț
afecțiuni ale suprafeț
suprafeței oculare

Structure
 MAU is formed of a single layer of epithelial cells with a membrane-shaped
basal and poorly attached to corionic
 It contains collagen type I and V, cytokines, growth factors and protease
inhibitors, such as IL-4, 6 and 10
 Variable thickness is between 0,02 and 0,5 mm







MAU este formată dintrdintr-un singur strat de celule epiteliale cubice cu o
membrană bazală și stromă slab ataș
atașate la corionică
Conțține colagen de tipul I si V, citokine, factori de creș
Con
creștere şi inhibitori de
protează,, cum ar fi ILprotează
IL-4, 6 şi 10
10
Are grosime variabilă între 0,02 si 0,50 mm

Properties








Stimulates the ocular surface epithelisation
Provides support for membership, cell proliferation and migration
Reduces inflammation of the ocular surface
Prevents corneal neovascularization and scars formation
Antiinfecțios effect
Imunomodulator effect
Antiapoptotic effect








Favorizează epitelizarea suprafeț
suprafeței oculare
Oferă suport pentru aderare,
aderare, migrare și proliferare celulară
Reduce inflamaț
inflamația suprafeț
suprafeței oculare
Împiedică neovascularizaț
neovascularizația corneană și formarea de cicatrici
Efect antiinfecț
antiinfecțios
Efect imunomodulator
Efect antiapoptotic

MAU

Indications

 It can be used either as a substrate for replacing damaged tissue of the eye, as a
patch, or a combination of both
 For the corneal pathology it is used for:
persistent epithelial defects (such as the herpetic type)
stromal ulcers and slotted
thermal and chemical burns
Stevens-Johnson syndrome
Edematous keratopathy
total or partial deficiency of limbic stem cells











Poate fi folosită fie ca substrat pentru înlocuirea țesutului ocular deteriorat, ca
un patch, sau ca o combinaț
combinație a celor două
În cazul corneei este utilizată în:
- defecte epiteliale persistente (î
(în special de
natura herpetică )
- ulcera
ulcerațții și perforaț
perforații stromale
- în arsurile termice și chimice
- sindromul StevensStevens-Johnson
- în keratopatia edematoedemato-buloasă
- în deficienț
deficiențe totale sau parț
parțiale ale celulelor stem limbice



In conjunctival pathology it is used for:
- the treatment of primary and recurrent pterygiom
- the treatment of symblefaron
- in surface reconstruction after excision of tumors and other limbic tumors



În cazul conjunctivei este utilizată în:
- tratamentul pterigion
pterigionului primar și recurent
- tratamentul simblefaronului
- în reconstrucț
reconstrucția suprafeț
suprafeței după excizia tumorilor limbice și a altor tumori
conjunctivale

 In scleral pathology:

- it is used for the treatment of scleral ulceration
 For eyelids:

- for epithelial losses of lid
- for the reconstruction of the eyelid edges
- in entropion surgery




La nivelul sclerei :
- utilizată în tratamentul ulceraț
ulcerațiilor sclerale
La nivelul pleoapei:
- în pierderi epiteliale ale pleoapei
- în reconstrucț
reconstrucția marginilor pleoapei
- în chirurgia entropionului

Technique of preparation and
storage
MAU is harvested from negative patients (liver B and C viruses, HIV, lues)


 Requires washing in salt solution (BSS) and in antibiotics cocktail
 Separation of amnion and divided into pieces of 2 x 2 cm
 It is placed in plastic containers and stored in an average of 50% glycerol, at -80
° C for up to 2 years
 Recent storage method: slow drying and dehydration (with rehydration
preoperative testing)









MAU este recoltată de la paciente seronegativ
seronegativee (virusuri hepatice B și C, HIV
HIV,,
lues)
Necesită spalare în soluț
soluție salină (BSS) și în cocktail de antibiotice
Separare de amnion și împăr
mpărțțită în bucăț
bucăți de 2x2
2x2 cm
Este plasată în recipiente de plastic și stocată în mediu cu 50% glicerol, la – 80
grade C timp de până la 2 ani
ani
Metoda recentă de stocare:
stocare: uscare
uscare lentă și deshidratare (cu rehidratare
preoperatorie)

Surgical technique
 At the time of surgery MAU is melted at room temperature and washed in a
mixture of BSS and antibiotics
 The technique is placing the membrane in contact with the eye with stromal
side
 in corneal use , nonabsorbable suture is preferred (nylon 10-0)
 in conjunctival use the resorbabile suture is preferred (vicryl 10-0 and 11-0)







La momentul intervenț
intervenției chirurgicale MAU este dezgheț
dezghețată la temperatura
camerei și spălată într
ntr--un amestec de BSS și antibiotice
Tehnica, este plasarea
plasarea membranei cu partea stromală în contact cu ochiul
în utilizare corneană sunt preferate suturile neresorbabile de tipul
tipul nylon 1010-0
în utilizare conjunctivală sunt preferate suturile resorbabile de tipul vicryl 1010-0
sau 1111-0

 At the end of the intervention an LCT is used to stabilize and protect the
membrane
 Sutures and contact lenses are removed after 2-4 weeks
 Postop the treatment is made with topical antibiotic and corticosteroids






La sfârș
sfârșitul intervenț
intervenției se aplică o LCT pentru stabilizarea și protecț
protecția
membranei
Suturile și lentila de contact sunt îndepărtate după 2-4 săptămâni
Postoperator se utilizează tratament topic cu antibiotic și corticosteroizi

Postoperative complications
 Postoperative infection, although rare, is one of the risks associated with this
procedure
 Early desintegration of the membrane
 Bleeding under the membrane
 Dislocation as a result of broken sutures







Infecţia postInfecţ
post-operatorie, deș
deși rară,
rară, este
este unul dintre riscurile asociate cu această
procedură
Dezintegrarea precoce a membranei
Hemoragie sub membrană
Dislocare ca urmare a unor suturi rupte

Practical experience
 between 2006-2011 in our clinic 60 patients with different ocular surface
disease were treated:
32 with small pterigion which have received surgery and application of LCT (MAU):
28 with various disorders that have necessitated the use of MAU






În intervalul de timp 20062006-2011 în clinica noastră ss-au prezentat 60 de
paciențți cu afecț
pacien
afecțiuni multiple ale suprafeț
suprafeței oculare din care :
 32 cu pterigion de mici dimensiuni care au beneficiat de interven
intervenție
chirurgicală și aplicare de LCT (fără
(fără MAU)
MAU)
 28 cu diverse afecț
afecțiuni ce au necesitat utilizarea MAU

Conditions treated at those 2 groups
MAU group (n=28)

1; 4%

LCT group (n=32)

3; 11%
10 ; 35%

3; 11%

2; 7%
2; 7%

32; 100%
3; 11%

1 ; 4%

3 ; 10%

pterigion 10 (recidivate 4 )

arsuri termice 3

arsuri chimice 1

kera topatie ede mato buloa sa 3

lagoftalmie 2

kera topatie neurotrofica 2

leucom cornean 3

pemfigus 1

ulcer cornean 3

pterigion 3 2

Gender ratio
MAU group (n=28) LCT group (n=32)

36 %
44%

56%
64%
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men 18
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men 14

Age range (n=28)
9
8

3

7

3

6
5

1

4
3

5

2
1
0

2

1
1

6
4
2

16 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 66 - 75
years

women
men

Age range (n=32)
8
7
6
5

6

2

4

6

3

0

1

4

2
1

3

2

2

1

2

3

16 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 66 - 75 76 - 85
years

women
men

Environment of provenance
MAU group (n=28)

LCT group (n=32)

4 3%
44%

57%

56%

r ural 12

urba n 16
r ural 14

urban 18

Results and discussion
 One group of 32 patients presented corneal disorders (pterigion) that required
TCL fitting after surgery;
 The postoperative evolution was favorable.





Lotul format din cei 32 de pacienț
pacienți au prezentat afecț
afecțiuni corneene
(pterigion) de mici dimensiuni ce au necesitat după intervenț
intervenția chirurgicală
doar aplicarea de LCT
Acesti pacienti au avut o evolutie postoperatorie favorabila

 The other group of 28 patients required the use of MAU
 The evolution of the cases was encouraging.
 Next we present some suggestive cases:







În lotul format din cei 28 de pacienț
pacienți ss-a regăsit majoritatea patologiei ce a
necesitat utilizarea MAU
Evoluțția fiecărui caz a fost încurajatoare și aspectul corneei a fost satisfăcător
Evolu
la toate controalele ulterioare.
Va prezentam cateva cazuri sugestive:
sugestive:

Postoperating photos

ARSURA CORNEO-CONJUNCTIVALA CHIMICA

ARSURA CORNEO-CONJUNCTIVALA CHIMICA

TCL & AMT

Conclusions
 The use of MAU is:
- safe
- efficient
- can be combined with other surgical techniques
- reduces the risk of pterigion recurrence
- represents a relatively cheap solution that can be repeated if necessary
- improves the quality of life of the patients reducing excessive tearing, pain,
sensations of fotofobia, and foreign material sensation
 Utilizarea MAU este :
- sigură
- eficientă
- poate fi combinată cu alte tehnici chirurgicale
- reduce riscul de recurenț
recurență în cazul pterigionului
- reprezintă o soluț
soluție relativ ieftină ce poate fi repetată la nevoie
- îmbunătă
mbunătățțește calitatea vieț
vieții pacienț
pacienților reducand durerea, lăcrimarea
excesivă,, fotofobia, senzaț
excesivă
senzația de corp străin

 In some cases such as edematous keratopathy it cannot be considered a final
solution but it can be a real benefit to these patients before keratoplastic
surgery;
 The use of LCT in the first group and using combined LCT + MAU in the second
group represent the most promising options in corneal disease management
 TCL + MAU facilitates the postoperative recovery, reducing the risk of
reccurence after pterigion surgery







In unele cazuri cum ar fi keratopatia edematoedemato-buloasa nu poate fi considerata ca
o solutie finala dar poate fi un real beneficiu pentru acesti pa
pacienti
cienti inainte de
keratoplastia perforanta
Utilizarea LCT in primul lot si utilizarea combinata LCT + MAU in al doilea lot
reprezinta optiuni promitatoare in managementul bolilor corneene
TCL + MAU faciliteaza recuperarea postoperatorie reducand riscul recidivelor
dupa chirurgia pterigionului

Thank you

