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Societatea Română
de Oftalmologie a devenit
mai vizibilă pe plan internaţional
Interviu cu Conf. Dr. Mircea Filip, Preşedintele SRO
Cu ocazia celei de-a 14-a ediţii
a Congresului Naţional de Oftalmologie se vor reuni la Sinaia
pentru 3 zile de dezbateri medici de specialitate dar şi rezidenţi din toată ţara. Câţi medici
de specialitate apreciaţi că vor
asista la congres şi ce ne puteţi
dezvălui din amploarea acestui
eveniment de tradiţie? Câte lucrări ale specialiştilor români
s-au înscris la congres?

Clinicile private din România
din domeniul oftalmologiei
demonstrează că pot ţine pasul
cu ultimele evoluţii din domeniul
chirurgiei oftalmologice, atât
ca dotare cât şi ca experientă.
Insă spitalele judeţene, cu
clinici de această specialitate
au suficienţi specialişti şi dotări
pentru a face faţă avalanşei de
noutăţi în domeniul chirurgiei
oculare?

La această ediţie a congresului participă aproape 950 oftalmologi din România, practic marea majoritate a oftalmologilor români. Programul include
simpozioane, discutii de caz, like live
surgery, iar ca numar sunt înscrise de 156
lucrari în 13 simpozioane, concursuri
pentru rezidenţi, asistente medicale, cursuri. De menţionat că la expoziţie participă aproape 40 firme, iar interesant este că
pentru prima dată sunt firme care nu au
sediu în România.

Într-adevăr, clinicile private pot ţine
pasul mai uşor. Trebuie să spun că şi în
instituţiile de stat eforturile de educaţie
şi de dotare generează un real progres.
Firmele producătoare de aparatură şi
medicamente aduc tehnologii şi specialişti care fac ca progresul să fie posibil.

Ce Societăţi de Oftalmologie
sau foruri din străinătate îşi
trimit reprezentanţii la această
manifestare?
Mentionăm prezenţa Prof. Abott,
fost preşedinte al Academiei Americane
de Oftalmologie, dar şi a Preşedintelui
Societăţii Maghiare de Oftalmologie,
Prof. Biro. Apoi, sunt colegi din Germania, Franţa, Italia, Israel, Egipt şi, bineînţeles, Moldova.
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Profesaţi de câteva decenii în
Oftalmologie şi în ultimii 20
de ani aţi fost martorul unor
transformări revoluţionare ale
domeniului. Care ar fi cele mai
importante, care au reuşit să
îşi pună amprenta asupra activităţii Dvs., şi cum se poate
alinia oftalmologia românească
acestor schimbări continue şi
rapide?
Utilizarea ultrasunetelor în chirurgia
cataractei a schimbat radical rezultatele acestei operaţii. Apariţia implantelor de cristalin cu diferite îmbunătăţiri,

ex.hidrofobe este un lucru pozitiv. Operaţii de „lux” se realizează prin implante
multifocale. Introducerea tehnicilor de
tomografie oculară a crescut acurateţea
examenului ocular.

Sunteţi Preşedintele SRO din
2012. Care ar fi principalele realizări sau plusvaloarea adusă
acestei societăţi în timpul mandatului Dvs.?
Cred că Societatea noastră a devenit
mai vizibilă pe plan internaţional prin
diferite manifestări, congresul de anul
trecut fiind un exemplu.
Apariţia în 2015 a Romanian Journal of Ophthalmology va uşura legătura dintre oftalmologia română şi cea de
pretutindeni, fapt remarcat deja de colegii străini.
Aderarea Societăţii la Programul
One Network al Academiei Americane
de Oftalmologie face ca să avem o sursă de informaţii de primă mână, fapt util
tuturor membrilor, dar mai ales tinerilor.
Tot prin colaborare cu instituţia
menţionată, anunţul privind congresul
de la Sinaia a apărut în scrisorile informative săptămânale ale acesteia.
Doamna dr. Daniela Şelaru este pentru un an Preşedintele Societăţii SudEst
Europene de Oftalmologie.
Doamna Conf. Cristina Nicula, cu
sprijinul SRO a reprezentat Romania la
Black Sea Ophthalmological Society.
Consider că România fiind o ţară
balcanică, ar trebui să întărim colaborarea cu această zonă.
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Ce sfaturi aveţi pentru tinerii
rezidenţi oftalmologi?
Şcoala românească de oftalmologie
este foarte bună şi trebuie să profite de
asta. Să caute burse în străinătate, să studieze, să caute să-şi definească bine domeniul oftalmologic pe care să-l urmeze
şi să –şi construiască viitorul aici în ţară.

Care ar fi cea mai complexă
intervenţie chirurgicală pe care
aţi efectuat-o din punct de
vedere al noutăţi la momentul
respectiv?
Probabil, o operaţie bilaterală de glaucom congenital la un copil de 3 luni.
Azi, copilul de atunci este arhitect. Cu
uşurinta putea fi nevăzător.

Ce părere aveţi de faptul ca
medici oftalmologi de elită din
România sunt invitaţi să susţină
prezentări la Congrese de specialitate renumite din afară ?
Este normal acest lucru, dat fiind
progresul realizat de noi.Desigur, nu
suntem la nivelul pe care îl dorim, dar
eforturi există.

Sunteţi membru al Comitetului
European de Oftalmologie. Cum
este percepută oftalmologia din
ţara noastră de la tribuna acestui for extrem de select?
Societatea Româna de Oftalmologie
are doi delegaţi naţionali în Bordul european de oftalmologie şi este membră
cotizantă cu drepturi depline în UEMS
(Uniunea Europeană a Medicilor Specialişti).
În fiecare an un reprezentant din România este un examinator pentru examenul de medic specialist oftalmolog la
nivel european care se desfăşoară la Paris
şi la care din ce în ce mai mulţi medici
din România sau care lucrează în străinătate participă şi îl absolvă cu brio.
În fiecare an se desfaşoară în România Basic Assesment sub egida ICO ( International Council Of Ophthalmology).
În fiecare an 2 rezidenţi merg la burse
EBO, iar curricula universitară e aliniată
la cea europeană.

Ce planuri de viitor aveţi şi ce
aşteptări aveţi referitoare la
noi intervenţii pe care să le
efectueze chirurgii oftalmologi
români?
O intervenţie chirurgicală deosebită
poate fi un bun deosebit pentru un pacient. Important este însă ca oftalmologia românească să facă multe intervenţii
speciale, deosebite şi nu un singur oftalmolog.

Care sunt tehnologiile şi dotările de ultimă generaţie care ar
oferi unei clinici oftalmologice
posibilitatea de a realiza intervenţii la nivelul de complexitate
atins de clinicile oftalmologice
din SUA în 2015?
Dotările şi tehnologiile sunt multiple,
în funcţie de patologia oculară. Unele
sunt dotările pentru o clinică de cataractă, relativ diferite pentru cea de glaucom,
la fel pentru retină sau strabism.
Avem dotări şi tehnologii de primă
clasă în multe clinici, dar este nevoie ca
acestea să fie în mai multe locuri din ţară
şi toţi oftalmologii să le poată folosi. Aşa
se întâmplă în ţările din vestul Europei,
unde lucrează mulţi oftalmologi români,
dar şi în America. De aici, vine şi posibilitatea de a realiza intervenţii complexe. În
încheiere, aş dori să urez tuturor participanţilor la Congresul Naţional de Oftalmologie mult succes.
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Ce este degenerescenţa maculară?
Dr. Gabriel Vulpe
Medic specialist oftalmolog
Clinica Ocularia – Oftaconsult
Cluj – Napoca, tel. 0744539247

culară în stadiul incipient, în timpul examenului oftalmologic la examenul fundului de
ochi. Un test simplu de diagnostic este testul
Amsler, în care priviţi un careu asemănător
cu hârtia milimetrică. Uneori se fac fotografii
speciale ale ochiului, numite angiografii cu
fluoresceină, pentru a detecta vasele anormale de sânge care sunt situate sub retină.

Degenerescenţa maculară
reprezintă deteriorarea maculei. Există două tipuri de
acula este o mică arie a retinei la degenerescenţă maculară

M

nivelul fundului ochiului, care ne
permite să vedem clar detaliile fine
şi să îndeplinim activităţi cum sunt cititul
şi şofatul. Când macula nu funcţionează
corect, vederea centrală poate fi afectată de
înceţoşare, pete negre sau distorsiuni.
Degenerescenţa maculară afectează abilitatea de a vedea la distanţă sau aproape. Astfel, anumite activităţi - cititul, introdusul aţei
în ac - pot deveni dificile sau imposibile. Deşi
degenerescenţa maculară modifică vederea
în porţiunea centrală a retinei, ea nu afectează
vederea periferică. De exemplu, puteţi vedea
conturul ceasului, dar nu puteţi spune cât este
ceasul. Degenerescenţa maculară, deşi nu
conduce rapid la orbire, devine invalidantă în
timp, prin dispariţia vederii centrale.

Cum se diagnostichează
degenerescenţa maculară?
Mulţi dintre noi nu realizează că au o problemă maculară decât atunci când tulburarea
vederii devine evidentă. Oftalmologul dumneavoastră poate detecta degenerescenţa ma-

Îmbătrânirea normalã a retinei
Procesul normal de îmbătrânire a retinei
presupune formarea unor mici depozite de
“drusen “cauzate de acumularea de material
amorf (lipofuscină). Depozitele excesive determină apariţia celor două forme de degenerescenţă maculară.
Maculară „uscată” (atrofică)
Majoritatea oamenilor (90% din cazuri) prezintă degenerescenţă maculară - forma „uscată”. Este produsă de îmbătrânire şi de subţierea ţesuturilor maculei. Pierderea vederii
are loc de obicei treptat.
Maculară „umedă” (exudativă)
Forma „umedă” de degenerescenţă maculară apare în aproximativ 10% din cazuri, şi
anume atunci când se formează vase de sânge anormale sub retină. Din aceste vase de
sânge noi se scurge fluid sau sânge şi, consecutiv, este afectată vederea centrală. Pierderea vederii poate fi rapidă şi severă.

Cum se manifestă
degenerescenţa maculară?
Degenerescenţa maculară legată de vârstă
apare de obicei după vârsta de 50 de ani şi
poate determina simptome diferite la diferiţi
pacienţi. Pot apărea următoarele semne:
• Cuvintele de pe o pagină apar voalate
• În centrul câmpului vizual apare o zonă
întunecată sau goală
• Liniile drepte apar distorsionate
Principalii factori de risc sunt: Expunerea la
lumină puternică, vârsta peste 55 de ani, hipercolesterolemia, fumatul, diabetul zaharat,
predispoziţia familială.

Tratament şi prevenţie
Cercetările arată că suplimentele nutritive pe bază de antioxidanţi, acizi graşi
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Faza incipientă:
deformarea imaginii centrale

Faza avansată: pierderea vederii
centrale cu păstrarea celei periferice

nesaturaţi (EPA + DHA), luteină, vitamine,
zinc, cupru şi seleniu ar putea preveni sau
chiar încetini procesele de degenerescenţă
maculară. Luteina, un constituent de bază
al pigmentului macular, are o importantă
acţiune de protecţie împotriva radiaţiei
luminoase albastre, reducând riscul de
apariţie a degenerescenţei maculare. Astaxantina este cel mai puternic antioxidant
natural, recent utilizat în compoziţia suplimentelor nutritive şi reprezentând una
dintre cele mai eficace abordări în prevenţia degenerescenţei maculare. Acizii
graşi esenţiali polinesaturaţi (EPA + DHA)
prezintă, de asemenea, o importanţă deosebită prin proprietăţile lor de a ameliora
şi îmbunătăţi metabolismul retinian. Anumite tipuri de degenerescenţă maculară
“umedă” pot fi tratate prin chirurgie laser,
o procedură de obicei scurtă şi nedureroasă. Chirurgia laser şi terapia fotodinamică
utilizează o rază focalizată de lumină ca să
încetinească sau să stopeze scurgerea din
vasele de sânge, scurgere care afectează
macula. Această procedură determină păstrarea vederii la stadiul respectiv, nefiind
un tratament care să determine revenirea
vederii la normal. Un alt tratament recent
pentru degenerescenţa maculară umedă
sunt injecţiile cu inhibitori angiogenici (ex.
Bevacizumab). Adesea, oamenii pot continua să desfăşoare multe din activităţile lor
uzuale, utilizând ochelarii speciali, lupe,
materiale tipărite cu litere mai mari.
Dacă observaţi cele mai mici semne
ale degenerescenţei maculare (imagine
voalată, distorsionată, pete negre în centrul câmpului vizual) prezentaţi-vă imediat la medicul oftalmolog pentru un consult de specialitate, deoarece diagnosticul
şi tratamentul precoce al acestei afecţiuni
reduc substanţial riscul pierderii vederii.

www.revistamedicalmarket.ro
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Exoftalmia şi decompresia orbitei
Dr. Dan Georgescu,

MD, PhD Oculoplastician, Clinica
Oftapro

Există două indicaţii distincte pentru
decompresia orbitei (mărirea spaţiului
din jurul ochiului) în boala Graves:
decompresia în urgenţă a peretelui medial la apexul (virful) orbitei pentru neuropatia
optică compresivă şi decompresia peretelui
lateral (rareori asociată cu decompresia peretelui medial), pentru tratamentul funcţional
şi estetic al exoftalmiei.

În ziua de azi, decompresia peretelui inferior
este rareori utilizată şi numai după ce pereţii lateral
şi medial au fost deja decomprimaţi. Decompresia
plafonului orbitei este absolut contraindicată, pentru că rezultatul este hernierea creierului în orbită,
cu agravarea exoftalmiei şi a neuropatiei optice.
Decompresia peretelui medial al orbitei se
face de obicei în urgenţă pentru salvarea vederii în
cazul neuropatiei optice compresive care nu răspunde la tratamentul antiinflamator cu glucocorticoizi pe o durată de maxim două săptămâni. Nu
trebuie aşteptat mai mult de două săptămâni înainte de a efectua decompresia nervului optic, altfel
neuropatia (afectarea vederii) poate fi ireversibilă.
Este o intervenţie care se poate efectua în ambulator, sub anestezie generală, durează aproximativ
o jumătate de oră şi poate reda vederea în majoritatea cazurilor, în functie de durata compresiei
nervului optic. Intervenţia se realizează printr-o
incizie minimă în interiorul pleoapelor, în coltul
intern al ochiului şi nu lasă cicatrice.
Decompresia peretelui lateral al orbitei este
intervenţia de elecţie pentru pacienţii care nu au
neuropatie optică sau vedere dublă şi sunt jenaţi
de proeminenţa ochilor atât din punct de vedere
estetic cât şi din cauza uscăciunii. Această intervenţie se efectuează deasemenea în ambulator,
câte un ochi pe rând, sub anestezie generală şi
dureaza aproximativ o ora. Incizia este în pliul
natural al pleoapei superioare şi nu lasa cicatrice;
în plus firele se absorb singure şi sunt plasate sub
piele. Interventia implică frezarea porţiunii posterioare a peretelui lateral al orbitei (trigonul sfenoidal), care este practic situat în spatele ochiului şi
permite un recul al globului ocular de pâna la 6
mm. Este de obicei combinată cu o decompresie
de grăsime orbitară (grăsimea care în mod normal
se găseşte în jurul ochiului) şi care permite între
3 şi 5 mm adiţionali de recul al globului ocular.
Totul se efectuează prin aceeaşi incizie în pliul palpebral superior, în acelaşi timp operator. Avantajul
esenţial al decompresiei peretelui lateral faţă de cel
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medial sau inferior este că nu produce strabism la
pacienţii care nu prezentau acest simptom înainte
de intervenţie şi nu îl agravează la pacienţii care
au deja un grad de strabism preoperator. Pentru
pacienţii care nu prezintă strabism, reconstrucţia
estetică şi funcţională a pleoapelor se poate face
în acelaşi timp operator cu decompresia peretelui
lateral al orbitei. În prezenţa strabismului preoperator, decompresia orbitei se efectuează după
ce strabismul a fost corectat de către un chirurg
oftalmolog specializat în strabism. Clasic, operaţia de strabism se face după decompresia orbitei
însă tehnicile moderne de decompresie a peretelui
lateral care nu produc şi nu agravează strabismul
au permis pacientului să aleagă secvenţa intervenţiilor în funcţie de jena principală.
Reconstrucţia estetică şi funcţională a pleoapelor asigură corecţia retracţiei palpebrale superioare şi inferioare şi eliminareă excesului inestetic

de grăsime din pleoape, printr-o incizie clasică de
blefaroplastie care nu lasă cicatrice. Această incizie este la nivelui pliului natural al pielii în cazul
pleoapei superioare. În cazul celei inferioare, incizia este în interiorul pleoapei, la nivelul conjunctivei şi nu este vizibilă. Intervenţia se face în ambulator (pacientul pleacă acasă după 1-2 ore), de
obicei sub anestezie locala cu sedare intravenoasă
şi durează aproximativ o oră. Recuperarea este
identică cu cea a blefaroplastiei estetice şi durează
aproximativ 2-3 săptămâni. Reabilitarea estetică şi
functionala în cazul orbitopatiei distiroidiene se
realizeaza în momentul în care pacientul a intrat
în faza stabilă (inactivă) a bolii autoimune şi când
(dacă este cazul) s-a lăsat de fumat de cel puţin 3
luni. Dificultatea reabilitării estetico-funcţionale
în cazul majorităţii pacienţilor constă în aşteptarea conversiei din faza activă în cea inactivă a bolii,
care poate dura între 6 luni şi un an.

OFTAPRO

Cea mai experimentată
clinică din România specializată
în strabism și oftalmopediatrie

„Excelenţă individuală
şi în echipă”.

RevitalVision / NEUROVISION

Singura clinică din România care tratează
AMBLIOPIA la adult şi adolescent.
Telefon: 0212525201,
0212525217, 0318057824,
0730593534, 0754779765
Adresă: B
 -dul Mărăşeşti,
nr. 15, sector 4, Bucureşti
E-mail: www.oftapro.ro

www.revistamedicalmarket.ro

Articole de specialitate

Keratoplastia – propunere legislativă
Patologii diverse şi deloc rare (keratopatii diverse, secundare
unor afecţiuni specifice, accidente traumatice, arsuri, sindroame yatrogene) conduc anual la un număr tot mai mare
de pacienţi a căror vedere ar putea fi salvată în urma unei
keratoplastii. Această intervenţie ar fi posibilă numai în contextul unei legislaţii mai permisive în acest sens.

N

atura a dăruit o mare facilitate
acestui tip de transplant, în sensul în care la prima intervenţie de
acest fel nu este necesară compatibilitatea sanguină între donator şi primitor. Ar trebui mult speculat acest nepreţuit dar, însă ca în orice situaţie există
inconveniente iar acestea sunt în acest caz
importante. Recoltarea pentru această delicată intervenţie se poate face nu numai
de la organismul aflat în moarte cerebrală,
ci şi de la cadavru în primele ore de la deces. Bineînţeles, aceasta în conditîţiile legii
(screening viral etc) în urma unui deces
subit (accidente, suiciduri, crime, accidente coronariene sau vasculare cerebrale
– de la donatori cu corneea neafectată in
vreun fel). Nu se recoltează globii de la cei
decedaţi prin boli infecto-contagioase sau
boli consumtive, de asemenea nu se recoltează de la cei cu suferinţe cronice vechi.
La ora actuală, acceptul pentru donare este dat de către familie. În această
situaţie, rudele celor aflaţi în moarte cerebrală sau decedaţi subit sunt crunt lovite
şi foarte afectate psihic. Din acest motiv,
personal consider că solicitarea ca cel drag
lor, pierdut, să devină donator, folosind
justificări cum ar fi «mama dumneavoastră va trăi prin cei care primesc organele»
constituie o lipsă de sensibilitate la adresa
familiilor disperate de pierderea dureroasă şi neaşteptată.
Mai mult decât atât, ochii reprezintă pentru foarte mulţi oameni un simbol foarte puternic al unei fiinţe umane,
amintirea celui pierdut fiind strâns legată
de privirea sa. Din acest motiv, multe rude
care acceptă ca cel drag să devină donator
de organe refuză recoltarea globilor ocu-

lari. Numărul celor care sunt de acord este
astfel unul foarte mic.
Din aceste motive, consider foarte
oportună schimbarea legislaţiei în favoarea uneia mult mai permisive şi în interesul tuturor celor care şi-ar putea recăpăta
măcar o parte din vedere. Propunerea este
simplă şi necostisitoare şi se referă la persoanele aflate în moarte cerebrala sau decedate în secţii de terapie intensivă. Se presupune că acestea sunt cunoscute organic,
diagnosticate corect şi complet, cu screening viral efectuat. Pe principiul că orice
om este propriul său stăpân, oricine doreşte se poate înscrie în timpul vieţii întro bază de date înfiinţată la Ministerul
Sănătăţii printr-o simplă declaraţie
notarială, la un notar acreditat.
În această situaţie, când persoana şi-a exprimat dorinţa în
acest mod, nimeni, oricine ar
fi acesta (familie, rude etc),
nu mai poate refuza ceea ce respectivul a decis în timpul vieţii. Fiecare are dreptul de a decide asupra propriului săucorp !

Concret, pentru a se
putea realiza această
modificare legislativă
este nevoie de:
•• O bază de date a Ministerului Sănătăţii,
la care să aibă acces şi secţiile de terapie intensivă din spitalele centrale de
urgenţă
•• Notariate acreditate în acest sens
•• Screening viral
•• Sală sterilă de recoltare (există în toate
aceste spitale)
•• Proteze oculare (bile de metacrilat) care
să fie introduse în orbite, după recoltare, din respect faţă de persoana decedată care a avut generozitatea de a-şi oferi
corpul pentru a salva oameni aflaţi în
suferinţă.
Acest proiect, o dată hotărât, poate
conduce la dezideratul acestui domeniu:
Banca de Ţesuturi. În aceasta, însă, trebuie
să avem ce pune.

Prof. Dr. Monica Pop
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Ochii Sănătoși în Fața Sindromului de Ochi Uscați
-pentru medicii iubitori de poezie-
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Într-o bună dimineață m-am deschis și am prins viață
Încercam să văd în jur, totul pare-a fi în ceață!
Și lumina m-a orbit, chiar de pleoape-acoperit.
Of, ce dimineață, azi sindromul m-a lovit!

Cel mai bine-i un acid, căci în ochi este de bază
Hialuronic, tripartid, el pe toate le bifează.
Se comportă ca un gel și rămâne multicel
Și vederea o ajută, asta recomand de fel.

În contact cu aerul, stratul meu lipidic moare
Oare când se termină? Deja simt o hibă mare.
Și acum mă uit mai jos, fix la stratul meu apos
Pare-a fi cam subțirel, cred că ar trebui mai gros.

Acum știți ce-i important, cu citrați și cu acid
Fără conservanți vă rog, altfel totul e placid.
Astfel eu vă recomand o soluție completă
Picături lubrifiante, din Germania prezentă!

Nu mai zic și de mucină, disconfortu-i peste tot
Stai să vezi tu conjuctivă, filmul lacrimal e mort.
Of, cornee ce să-ți fac, doar stăpânul să ne scape
Vreau soluții, vreau confort, altfel eu mă dau pe spate.

Calitate-n gamă este, HYLO- Eye Care se numește
De la prima aplicare simți Sindromul c-o pățește!
Două variante-n țară, HYLO- Gel, dar și Comod
Prima-i pentru afecțiuni severe, ultima e pentru toți!

Omul bun merge la doctor, mă dorește sănătos
Doctorul mă îngrijește ca pe un copil voios!
Văd pe masă multe nume, rețetare în volume
Toate sunt să mă ajute, însă doctorul îi spune:

Au acid hialuronic, lanțuri lungi moleculare
Și prin greutatea lor, e vâscozitatea mare.
Lanțurile rămân elastice, își revin când ai clipit
Au efect lubrifiant, intensiv și prelungit!

„Aveți multe de ales, toate par să aibă sens,
Dar mai bine povestesc pas cu pas și vers cu vers.
Unele conțin fosfați, dar când ochii sunt lezați
Din celule iese calciul și-n chimie sunt ca frați.

Nici fosfați, nici conservanți nu conțin să deranjeze
Au sistem unic in lume, el COMOD se denumește.
Vă oferă în continuu mono-dozele egale
Peste trei sute la număr, ele stau în așteptare.

Astfel un fosfat de calciu se formează, se depune
Ca un os el se descrie, dar nu poartă nici un nume.
Mai bine e cu citrații, ei mai și regenerează
E plăcut și confortabil, depozite ei nu formează.

Șase luni după deschidere, atât stau spre folosire
Sunt total rupte de aer și rămân complet sterile.
Dumneavoastră-o să decideți, ce e bun și eficient
Dar prin HYLO- Eye Care, răspunsul e elocvent!”

Variante-s peste tot, unele au conservanți
Însă ochii nu le plac, cred că sunt netoleranți.
Doar o picătură pusă duce la modificări nespuse
Epiteliul cornean suferă dureri ascunse.

Ah, ce bine mi-e acuma când pe toate le cunosc
Omul bun la farmacie a decis să-mi ia Comod
Mi l-a pus, s-a aplicat, straturile mi-a salvat
Acum totul este clar când Sindromul e tratat!

Că sunt geluri, carbomeri, polimeri sau celuloze
Se găsesc în picături, toate sunt substanțe dârze.
Una nu este vâscoasă, alta mult prea mult și-mi pasă
Una nu se-omogenizează și vederea-ți afectează!

Autor,
Ochii Sănătoși
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Glaucomul la copil
Dr. Daniela Cioplean
Medic primar oftalmologie
Clinica Oftalmologica
OFTAPRO

Glaucomul este un grup de
afecţiuni caracterizate prin afectarea nervului optic. Aceasta
se produce atunci când presiunea intraoculară creşte, având
ca efect scăderea acuităţii vizuale până la pierderea totală a
vederii în urma distrugerii nervului optic. Glaucomul congenital diferă complet de glaucomul
adultului, având caracteristici
total diferite.

G

laucomul la copil se clasifică în funcţie de vârsta de debut. Glaucomul
congenital este prezent încă de la
naştere. Glaucomul infantil se dezvoltă între
1 şi 24 luni. Glaucomul cu debut peste vârsta de 3 ani se numeşte glaucom
juvenil.
Cele mai multe cazuri
de glaucom pediatric
nu au cauze identificabile şi sunt consi-
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derate glaucoame primitive. Glaucomul
secundar este asociat cu alte semne generale (sindrom Axenfeld-Rieger, Sturge
Weber sau neurofibromatoză), cu tratamentele steroidiene, traumatisme sau intervenţii chirurgicale oculare anterioare.
Incidenţa glaucomului primitiv pediatric
este mică, 1 caz la 10.000 de naşteri. Aproximativ 10% sunt ereditare. Glaucomul
secundar se poate dezvolta şi în asociere
cu alte afecţiuni ereditare (exemplu: aniridia-lipsa irisului).
Cele mai obişnuite semne şi simptome
sunt: lăcrimatul excesiv, sensibilitatea la
lumină, pierderea transparenţei şi lărgirea
corneei. Lăcrimarea excesivă, însoţită de
secreţii la un copil mic nu este sugestivă
pentru glaucom ci pentru obstrucţia de
duct lacrimo-nazal dar afecţiunile se pot
asocia. Mărirea diametrului cornean este
un semn de glaucom. Glaucomul juvenil
se dezvoltă fară semne evidente, asemănător celui de la adult.
Dacă un copil este suspectat de glaucom, este de regula necesară examinarea
în anestezie generală. Se vor investiga: presiunea intraoculară, diametrul cornean,
aspectul microscopic al corneei, lungimea
axială a globului, refracţia oculară, aspectul fundului de ochi. La copilul mai mare şi
compliant, aceste investigaţii sunt posibile
în cabinet fără anestezie generală.

Tratamentul
glaucomului pediatric
Acesta are ca scop scăderea presiunii intraoculare prin mijloace medicamentoase sau chirurgicale. Cele mai frecvente
proceduri chirurgicale
utilizate sunt trabeculectomia şi goniotomia care deschid
canalul de drenaj al
umorului apos.
Alte proceduri chirurgicale utilizate constau în crearea unei căi
de drenaj între partea

anterioara a ochiului (camera anterioară)
şi exterior.
Trabeculectomia crează o deschidere
a camerei anterioare a ochiului către exterior, pe sub conjunctivă. Se poate aplica
de asemenea un tub de shunt care joacă
acelaşi rol, de a drena lichidul intraocular
către exterior. În anumite situaţii sunt posibile proceduri laser.
Controlul glaucomului congenital implică în multe situaţii proceduri multiple
şi examinări repetate în anestestezie generală. Picăturile antiglaucomatoase şi medicaţia orală sunt de regulă soluţii pentru
glaucomul juvenil sau secundar şi mai rar
în cel pediatric. Uneori, în ciuda chirurgiei, este necesară administrarea adiţională
de picături pentru controlul adecvat al
presiunii intraoculare.
Tratamentul glaucomului pediatric nu
este o simplă problemă de scădere a presiunii intraoculare. Mulţi copii cu glaucom
congenital sau infantil dezvoltă miopie şi
necesită ochelari. De asemenea, acest tip
de glaucom este un factor de risc pentru
ambliopie (ochi leneş) şi strabism, acestea
necesitând tratament adiţional prin ocluzie şi/sau chirurgie. Cheia succesului în
tratamentul glaucomului pediatric o reprezintă precocitatea tratamentului.

Telefon: 021 252 52 01
021 252 52 17 / 031 8057824
e-mail: office@oftapro.ro
Oftalmopediatrie, Chirurgia strabismului,
Oculoplastică, Orbitară şi de căi lacrimale,
Recuperare vizuală, Contactologie,
Oftalmologie generală
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Protecţia în degenerescenţa maculară cauzată de vârstă
DMLV este o boală a ochiului caracterizată de deteriorarea retinei şi pierderea vederii centrale. Una dintre principalele cauze
o reprezintă înaintarea în vârstă şi îmbătrânirea retinei, cauzată de combinarea unor
factori ca fumatul, obezitatea, hipertensiunea, iris decolorat şi expunerea excesivă
la lumina solară. Când razele ultraviolete
penetrează ochiul şi interacţionează cu oxigenul, se formează nişte molecule foarte
agresive, numite radicali liberi, care distrug
anumite celule importante ale maculei (celulele cu conuri şi celulele cu bastonaşe).
Celulele deteriorate se acumulează chiar în
grosimea maculei (partea centrala a retinei)
şi formează depozite numite drusen (maculopatie uscată).
Sfaturi utile pentru protejarea vederii
împotriva efectelor negative ale luminii solare
Media de vârstă a crescut, în consecinţă
ochii şi pielea absorb în medie o cantitate mai mare de radiaţii nocive decât în
trecut. Extrem de importantă este protecţia, mai ales când există diverşi factori
de risc, pentru a preveni boli grave cum
este degenerescenţa maculară legata de
vârstă (DMLV)
1) Protecţia împotriva radiaţiilor solare: ochelari şi şapcă!
Vederea este protejată împotriva razelor
ultraviolete prin evitarea expunerii la soare la orele amiezii şi folosind ochelari de

soare corespunzători. Lentilele trebuie să
garanteze protecţia împotriva razelor UV.
2) Alimentaţia corectă şi foarte variată!
Vitaminele şi sărurile minerale ajută la combaterea acumulării aşa-zişilor„radicali liberi”
care pot afecta diferite structuri ale ochiului
şi în principal retina. Aceste substanţe definite „antioxidanţi” sunt vitaminele A, C, şi
E, beta-carotenul şi luteina, elemente cum
sunt zincul şi seleniul. Se găsesc în fructe ca
portocale, kiwi, piersici şi în legume ca ardei, roşii, morcovi şi mai ales în legumele cu
frunze, ca spanacul, broccoli, salata verde,
etc. Vă recomandăm aşadar să consumaţi
cât mai multe dintre aceste alimente.
3) Suplimentul natural: luteina
Luteina este un pigment galben care se
găseşte în numeroase legume, fructe, cereale şi chiar în gălbenuşul de ou. În organismul uman se acumulează mai ales
în ochi şi cu precădere în maculă. Este un
puternic antioxidant şi protejează structurile ochiului împotriva acţiunii negative a
radicalilor liberi. Împreună cu zeaxantina
formează „pigmentul macular”, un fel de
„filtru” care absoarbe razele luminii albastre şi razele ultraviolete (UV) împiedicând
radiaţiile nocive să ajungă şi să afecteze
ţesutul sensibil al retinei. Cu alte cuvinte
luteina poate fi definită ca o „pereche naturală de ochelari de soare” activă 24 de
ore din 24. Însă luteina nu este produsă de
organismul uman şi poate fi doar asimilată

din alimentaţie sau suplimente alimentare. Cercetătorii au demonstrat că o dietă
bogată în luteină sau un supliment de luteină poate reduce riscul apariţiei degenerării maculare legate de vârstă (DMLV).
4) Omega 3: acizii graşi – prietenii sănătăţii. Acizii graşi polinesaturaţi cu catenă lungă din uleiul de peşte şi cunoscuţi sub numele de Omega 3, sunt foarte
importanţi pentru sănătatea ochiului şi al
sistemului nervos uman. Aceşti acizi graşi
„prieteni” ajută într-adevăr la conservarea funcţiilor membranelor celulare, mai
ales ale Sistemului Nervos Central şi ale
retinei. În special două tipuri de Omega
3, DHA (acidul docosahexaenoic) şi EPA
(acidul eicosapentaenic) sunt foarte importanţi pentru capacitatea vizuală deoarece compun membrana fotoreceptorilor
(celulele cu conuri şi celulele cu bastonaşe). Acţionează prin două mecanisme: pe
de o parte contribuie la refacerea fotoreceptorilor după o afecţiune cauzată de
radiaţiile luminoase, reprezentând materia primă pentru refacerea pereţilor acestora, pe de altă parte facilitează procesul
de fototransducţie şi deci a vederii.
Omega 3 şi cu luteina acţionează împreună pentru protejarea retinei de efectele nocive cauzate de lumina solară şi
contribuie la reducerea riscului apariţiei
sau agravării bolilor retinei, cum este Degenerarea Maculară Legata de Vârstă.
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SAPACO 2000 vă livrează Dispozitive
medicale certificate State-of-the-art
produse de către ALCHIMIA srl.
Alchimia srl, îşi are sediul în Padova, Italia şi a fost
înfiinţată în 1993 de către un grup de cercetatori,
experţi în chimie, microbiologie şi farmacologie.
În prezent, putem furniza dispozitive medicale pentru trei domenii: Bănci de cornee, Chirurgie oftalmică şi Bănci de ţesuturi.
• Chirurgia oftalmică – cuprinde produse pentru
chirurgia vitreoretiniană şi a altor aplicaţii precum

colorarea ţesuturilor.
• Băncile de cornee – aici sunt cuprinse soluţii şi accesorii ce asigură succesul tuturor paşilor de la prelevarea globului ocular sau a corneei până la transportul ţesutului donat pregătit pentru transplantare.
• Bănci de ţesuturi – linie completă de produse dedicate procesării ţesuturilor şi celulelor umane în
scopul transplantării.

Gaz pentru tamponada intraoculara: GOT multi
Got MULTI sunt gaze pure: SF6 (hexafluorura de sulf), C2F6 (hexafluoretan) şi C2F8
(octafluorpropan) de utilizare repetată.
Produsele sunt disponibile în flacon de aluminiu steril, ambalat în pungă individuală.
Pachetul conţine un set de injectare a gazului oftalmic cu filtru steril de 0.2 μm,un ac
30G, o brăţară pacient şi etichete care permit trasabilitea produsului.

Trypan Blue pentru colorarea tesutului în chirurgia polului posterior - 0.18%
Trypan Blue pentru colorarea tesutului în chirurgia polului anterior - 0.05%

Utilizarea Trypan Blue 0,18% va asigura două avantaje:
îmbunătățește contactul dintre colorant și țesut, permițând o vizualizare clară a
membranelor retiniene, și cel mai important, simplifică operaţia, făcând inutilă utilizarea
fluidului sau schimbul de aer care este efectuat înainte de injectarea colorantului.
Trypan Blue 0,18% este ambalat în seringi preumplute de 0,7 ml fiecare.
Produsul garantează o colorare sigură şi eficientă, fără niciun risc pentru pacient.

S.C. SAPACO 2000 S.A.
Str. Pictor Aurel Baiesu nr. 47, sector 1, Bucuresti, Tel. / Fax: + 4 031.805.99.82 / ..83 /.. 84 / ..85
office@sapaco2000.ro / www.sapaco2000.ro
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Dr. Ozana Moraru – invitată să-şi prezinte
o parte din experienţa chirurgicală
la cel mai important congres european
de chirurgie a polului anterior ocular
De curând s-a încheiat cel
mai important Congres
European de Oftalmologie, al XXXIII-lea congres
ESCRS (European Society
of Cataract and Refractive
Surgeons), care, în acest an,
a avut loc la Barcelona – în
zilele de 04-09 septembrie.

A

fost un nou record de participanţi –
peste 8500 de oftalmologi din toate
continentele, iar Clinica Oculus nu
a fost mai prejos de renumele congresului, atât prin numărul de reprezentanţi
(cinci medici şi patru asistente), cât – mai
ales – prin implicarea efectivă în prezentări
ştiintifice, simpozioane sau cursuri practice.
În timp ce Dr. Mădălina Iliescu şi Alexandra Constantin au prezentat câte o
lucrare la sesiunea Free Papers, pe tema
implantului toric la pacientii cu cataractă,
respectiv, pe tema eficienţei chirurgiei cristalinului la pacienţii cu glaucom, Dr. Ozana Moraru a fost invitată să fie parte activă
în mai multe sesiuni ştiintifice.
Astfel, congresul a început pentru Dr.
Moraru înca de joi, 03 septembrie, când au
avut loc şedintele tri-anuale ale Bordului
ESCRS şi Comitetului Educaţional al ESCRS, a căror membru este de patru ani.
Au urmat două zile de participare la
Cornea Days, apoi un simpozion selectiv,
Verion Council Meeting, unde s-au întâlnit liderii de opinie europeni cu cea mai
mare experienţă în folosirea sistemului de
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ghidaj computerizat tip Verion, în chirurgia cataractei asociată cu astigmatism.
Urmatoarea zi, Dr. OzanaMoraru a
fost invitată să prezinte în cadrul unei
sesiuni dedicate tinerilor oftalmologi, Alcon Young Ophthalmologists Program,
o lucrare exhaustivă pe tema celor mai
noi tehnologii, “Cataract RefractiveSuite”,

speakeri europeni, a prezentat lucrarea
“Optimizing Astigmatism in Challenging
Cataract Cases, with Centurion and Verion Image Guiding System”.
Luni 07 septembrie, Dr. Ozana Moraru
a participat ca speaker invitat la simpozionul principal: “Getting into Trouble? When
cataract surgery goes wrong: how to deal
with and how not to”, unde, după spusele organizatorilor, au participat aproximativ 4000
de spectatori. Lucrarea video a Dr. Moraru,

stârnind curiozitatea tinerilor chirurgi,
care au adresat foarte multe întrebări.
Una din cele mai importante prezenţe
ale Dr. Ozana Moraru, a avut loc în aceeaşi
zi, duminică 06 septembrie; Simpozionul
Infocus, unde, în faţa a peste 1500 de spectatori, şi într-un cadru regizoral de excepţie, alături de unii din cei mai cunoscuţi

numită: “Hard Nucleus – Hard times, Hard
Choices” a fost foarte bine primită, aplaudată şi apreciată prin complexitatea cazului şi
prin modalităţile prezentate de soluţionare
a unor posibile complicaţii intraoperatorii;
s-au adresat multe întrebări şi comentarii din
partea celor din audienţă, dar şi a paneliştilor,
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prezintă o mândrie pentru Clinica Oculus,
prin contribuţia pe care o aduc la a face
cunoscută oftalmologia românească la cel
mai înalt nivel european.

cunoscuţi chirurgi şi speakeri europeni.
Tot în aceeaşi zi, Dr. Moraru a prezentat
şi o lucrare numită “The Advantages of FemtoLaser Technology for Cataract Surgery in
White Intumescent Cataracts”, în cadrul sesiunii de Free Papers, prin tematica aleasă

punând în valoare importanţa acestei tehnologii în special în cazurile grele de cataractă.
Implicarea în programul ştiintific al
congresului s-a încheiat pentru Dr. Moraru abia marti, 08 septembrie, când a
fost invitată chiar de către Programme
Committee al ESCRS să susţină o sesiune
de wetlab, intitulată “Basic Phacoemulsification”; acestea sunt ore practice prin
care tineri viitori chirurgi, folosind aparate şi instrumente reale, învată să opereze
cataracta,dar pe ochi de porc.
Congresul ESCRS din acest an de la
Barcelona a continuat lista participărilor
internaţionale ca “invited speaker” ale Dr.
Moraru, debutate încă din anul 2006 şi re-

HumanOptics România SRL
Str. Drumul Taberei nr. 2
Bl. H, Sc. A, Ap. 1, Sector 6
București, ROMÂNIA
Tel: 021.41.17.900
office@humanoptics.ro
www.humanoptics.ro
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INNOVATIVE TECHNOLOGY INDUSTRY
PREZENTARE RADIOSURGERY OMNIA RF4
Firma noastră produce echipamente de radiochirurgie (radiocautere) sub denumirea generica:
“RADIOGENERATOR PROGRAMABIL CHIRURGICAL.
În urma studiilor și cercetărilor aprofundate, echipa noastră
de specialiști împreună cu o echipă multidisciplinară de
medici din mai multe specialități chirurgicale, au reușit să
ofere medicilor români (ȘI NU NUMAI), un dispozitiv medical care corespunde celor mai riguroase cerințe. Aparatul
este certificat CE și a obținut Brevet de invenție, precum și mai multe medalii de aur și argint la Saloanele
naționale și internaționale de inventică din Europa.
CARACTERISTICI si AVANTAJE:
Frecvenţa de 4MHz, permite din punct de vedere medical,
realizarea unor incizii de mare fineţe cu efecte termice colaterale reduse, precum şi cauterizarea delicată, cu grad
de vindecare imbunătăţit. Datorită numeroaselor avantaje,
radiochirurgia are aplicabilitate în majoritatea specialităților
chirurgicale. Tensiunea de înaltă frecvență de 4MHz,
asigură precizia intervenției chirurgicale cu minimum de
reacții adverse tisulare, permițând o vindecare rapidă.
• Frecvența de lucru: 4MHz.
• Puterea debitată: 100W; 140W; 180W. Puterea setată la
ieșire se reglează automat indiferent de structura tesutului și poate fi programată preoperator, precum și în timpul
interventiei chirurgicale.
• Afișare digitală vizibilă a puterii de ieșire comparativ
cu puterea setată, pentru fiecare regim de lucru.

• Comanda de la o singură pedală (picior) pentru
acționarea celor 8 regimuri de lucru: tăiere, trei moduri
blend, doua moduri coagulare si doua moduri bipolar.
• Manevrabilitate simplă şi comodă de la un singur buton. Simplitatea operării se realizează folosind un singur
buton, care prin apăsare permite schimbarea modurilor
de lucru, respectiv a regimurilor de funcționare, iar prin
rotire permite setarea valorii puterii de iesire. Selecția modurilor de lucru și a regimurilor de funcționare, precum și
valorile setate ale puterilor de ieșire, sunt vizualizate pe
un display grafic color.
• Control hemostatic optim intra şi postoperator, cu reducerea semnificativă a pierderii excesive de sânge, a
duratei intervențiilor chirurgicale, a suferinței pacientului
şi a oboselii operatorului.
• Efectul de sterilizare al undelor radio păstrează electrodul în stare sterilă prevenind astfel contaminarea
microbiană a inciziei. Incidență redusă a complicațiilor
postoperatorii.
• Durerea este semnificativ redusă iar timpul de vindecare scurtat.
• Reducerea mirosului și a fumului intra operator.
• Datorită voltajului scăzut al tensiunii de înaltă frecvență
nu se produce scânteie electrică, carbonizare sau distrugerea țesutului peri-incizional.
•Posibilitate de upgrade a valorilor puterii maxime de
ieşire.

OFERTA
*Raportul calitate preț este avantajos pentru toate cele trei tipuri de radiocautere pe care vi le oferim,
*Fiabilitatea ridicată - nu este necesar să faceți pauză în timpul intervenției chirurgicale,
*8 regimuri de lucru care vă oferă avantajul utilizării în orice specialitate chirurgicală,
*Service rapid și eficient, reprezintă doar câteva din avantajele care să vă determine să achizitionați
Radiogeneratorul Programabil Chirurgical OMNIA RF4.

APARAT CERTIFICAT CE • FABRICAT în ROMANIA
Detalii privind caracteristicile tehnice de performanță și avantajele achiziționării
acestor aparate, găsiți pe site-urile www.itix.ro şi www. omniasurgery.eu
30
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Avantaje:
•• Opt moduri de lucru, ceea ce conferă posibilitatea
utilizării în toate specialităţile chirurgicale
•• Posibilitatea reglării puterii şi a regimurilor de lucru
înainte şi în timpul intervenţiei chirurgicale
•• Posibilitatea upgradării puterii de ieşire la valoarea
dorită 100 – 140 – 180 W

•• Regim de lucru continuu, nelimitat,
în condiţii normale de utilizare
•• Manevrabilitate simplă, dintr-un singur buton
•• Controlul perfect al adâncimii de coagulare,
prin alegerea electrodului şi modului de lucru
•• Fără sângerare
•• Fiabilitate ridicată

•• Dotat cu multiple circuite de protecţie, alarmare
şi siguranţă, atât pentru pacient cât şi pentru medic.
•• Fabricat în România – service rapid, ieftin şi profesional
•• Aparatul este livrat cu toate accesoriile
•• Posibilitatea achiziţionării de la firma Innovative
Technology Industry a pieselor de schimb
şi a accesoriilor necesare post-achiziţionare
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Angiografia OCT - Investigația
revoluționară care deschide
noi modalități de diagnosticare
superficiale. Spre deosebire de tehnicile
Angiografia OCT este o
angiografice tradiționale ANGIOVUE
modalitate non-invazivă de permite selecția și vizualizarea anumitor straturi ale retinei, cu o claritate fără
vizualizare a circulației în
precedent. Astfel clinicianul poate detecta
rețeaua micro-vasculară.
schimbări minuscule mai rapid și identifiAvînd la bază două tehnolo- ca afecțiunile în stadii incipiente.
gii brevetate (SSADA și
Exemple de Imagini
MCT) firma Optovue a lansat ANGIOVUE:
produsul ANGIOVUE - primul
Mai multe centre oftalmologice de pe
mapamond folosesc ANGIOVUE-ul, parte
sistem de angiografie OCT
din experiența lor fiind rezumată mai jos:
- la Congresul ESCRS XXXII
În fig. 2 sunt prezentate imagini ale
unui defect epitelial al pigmentului fide la Londra din 2014.
brovascular (PED). În partea de jos și în

Mod de Funcţionare

Sistemul ANGIOVUE captează imaginile maculei și discului optic în cca. 3
secunde. Cele două volume de imagini
sunt prelucrate pentru eliminarea artefactelor produse de mișcările sacadice, după
care se identifică straturile circulatorii de
interes precum straturile capilare superficial și profund al maculei. În fig. 1. sunt
prezentate imaginile produse de sistemul
ANGIOVUE pentru o maculă normală.
Imaginea din stînga arată o imagine de
304 x 304 pixeli al nivelului capilarelor

dreapta se pot vedea scanurile OCT-B și
în mijloc OCT-ul ”En Face” ; în stînga sus
se poate vedea imaginea fluxului sanguin.
Pentru a genera imaginea fibrovasculară
PED s-a vizualizat stratul de sub epiteliul pigmentat al retinei. Aceste vase sunt
foarte greu de vizualizat în cazul FA ca urmare a hiperfluorescenței și fluidității lor.
Imaginea generată de Angiovue este
extrem de clară și prezintă atît aspectul
structural cît și cel funcțional.

numai cîteva minute.
Deoarece angiografia OCT nu
folosește substanță de contrast, nu există
scurgeri. Circulația rămâne în interiorul
vaselor ceea ce permite reliefarea
anormalităților capilarelor mai bine decît
în cazul FA (a se vedea fig. 3)

Fig. 3 Imagini ale unor capilare anormale vizualizate cu două
sisteme. Imaginea din stînga folosește sistemul Angiovue în
timp ce harta topografică din dreapta confirmă că există un
edem evident corespunzător afecțiunii capilarelor.

Fig. 2. Imaginile Angioflow ale unui defect epitelial al
pigmentului fibrovascular.
Fig. 1. Imaginile AngioFlow produse de sistemul ANGIOVUE
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În comparație cu investigația FA, sistemul ANGIOVUE generează imaginile în

Fig.4a Imaginea ANGIOVUE
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Fig. 10. Fluxul sanguin din jurul discului optic. În fig. din stînga
este imaginea unui pacient fără semne de glaucom: a se
observa stratul foarte dens al rețelei vasculare din jurul discului.
Imaginea din centru este a unui glaucom moderat - se observă
o reducere clară a vascularizației numai în cadranul temporoinferior al discului optic. Imaginea din dreapta arată un glaucom
avansat cu reducerea extinsă a rețelei vasculare din jurul discului.
Imaginile 4a și 4b sunt ale aceluiași ochi. Imaginea obținută
cu ANGIOVUE este mai clară și nu arată zonele de băltire
vizualizate prin angiografia cu fluoresceină.

Fig. 7. Imaginea FA, același caz din fig. 6.

Vizualizarea cu fluoresceină arată vasele mai mari și face mai dificilă înțelegerea
circulației sanguine. Angiografia OCT vizualizează circulația sanguină și nu arată
pereții vaselor sanguine.
Imaginile Angioflow vizualizează mai
clar decât FA, neovascularizarea coroidală
din cazurile de degenerescență maculară
(fig. 5).

ANGIOVUE permite vizualizarea
circulației sanguine în interioriul discului
optic (fig.11)

Fig.11 - Stînga: rețea vasculară densă în int. discului: nu
există semne de glaucom. Dreapta: glaucom avansat - rețea
vasculară foarte slabă în interiorul și în jurul discului.

ANGIOVUE poate capta imaginea laminei cribosa (fig. 12 )
Fig. 8 Imagini ANGIOVUE ale leziunilor
neovasculare nou formate

Fig. 9

Fig. 5 Rețeaua neovascularizației coroidale

În fig. 6 - Angioflow și 7- FA sunt prezentate imaginile unui caz de ocluzie a
ramificației venoase temporal superioare.

Fig. 6. Imagini Angiovue ale sist. BRVO.
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Imaginile ANGIOVUE sunt net superioare față de cele FA și ICG, așa cum se
poate observa în fig. 8, 9.
ANGIOVUE poate vizualiza rețeaua
vasculară din jurul discului optic ( ceea ce
nu se poate cu FA) . Această rețea, cu rol
esențial în hrănirea fibrelor, se află chiar
sub stratul fibrelor optice sau amestecată cu fibrele. Conform celor mai recente
studii există o corelație clinică între stadiile glaucomului și reducerea acestei rețele
vasculare superficiale (vezi fig. 10)

Fig.12 Stînga- imaginea porilor generată de ANGIOVUE.
În dreapta imaginea în contrast inversat arată
porii alungiți și măriți.
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Profesează în deplin confort:

Leica M844 F40
cu înregistrare
HD opțională

M844 F40 – modelul Premium din portofoliul
Leica de microscoape chirurgicale oftalmice
Vedere sporită în luminozitate scăzută... Cei doi operatori vizualizează aceeași imagine...
Înregistrează în high definition și transmite wireless
Tehnologia originală Leica QuadZoom™ pemite 100 % stereoviziune și luminozitate identică
pentru ambele posturi, atât pentru chirurgul principal cât și pentru asistent.
Tehnologia originală Leica de iluminare directă prin halogen, permite claritate
vizuală deosebită și în condiții de joasă intensitate luminoasă, ce conferă siguranță
sporită pacientului.
Modelul M844 F40 vă permite să înregistrați intervențiile chirurgicale în video HD
și să le transmiteți wireless către dispozitive mobile compatibile.

Pentru a vedea viitorul soluțiilor
oftalmice astăzi, contactați:
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Progrese tehnologice în oftalmologie
Dependenţa crescîndă a oftalmologiei de dispozitivele medicale de diagnostic şi tratament pune medicul oftalmolog în dilema alegerii echipamentului care să-i asigure un instrument eficient de practicare a profesiei,
avantajul competitiv faţă de confraţii de profesie şi un randament ridicat al
investiţiei. 
M Eng./MBA Ion BEBI

Combinaţia micropuls - fotocoagulare prin scanare dă rezultate
remarcabile, așa cum se poate observa în imaginile de mai jos:

Î

tic ce permit diagnostice precoce se
realizează deja de cele mai avansate
OCT-uri.
Ecograful oftalmologic: Este un
produs ajuns la maturitate care nu
poate fi înlocuit de OCT în situaţii
precum ochiul cu un grad oarecare
de opacitate. În varianta standardizată asigură diagnosticul diferenţial
pentru afecţiunile retrobulbare.
Recent introduse sondele cu motor liniar cresc acurateţea/rezoluţia
imaginilor şi diminuează notabil
uzura angrenajelor mecanice întîlnite la soluţiile clasice de baliere.
Laserele fotocoagulatoare: Aşa
cum laserul de 532 nm (solid state)
a trecut în istorie laserul cu argon,
laserul cu lumină galbenă (577 nm)
promite să înlocuiască laserul de 532
nm. În plus laserul de
577 nm creşte posibilităţile terapeutice asigurînd fotocoagularea
mai aproape de maculă.
Micropulsul - exclusivitate a producătorilor
de vîrf - asigură rezultate terapeutice îmbunătăţite prin reducerea
degradării termice ce
apare în procesul de fotocoagulare.
Fotocoagularea prin
scanare a devenit accesibilă ca preţ pentru
cabinetul oftalmologic
Fig.1 - Imagini generate de noua generaţie de OCTuri OPTOVUE/AVANTI individual.
n dorinţa de a oferi cîteva repere
în alegerea echipamentelor oftalmologice adecvate vă prezentăm
mai jos două categorii de echipamente care promit să se impună în
practica oftalmologică avansată.
OCT-ul: Varianta de OCT care
funcţionează în domeniul spectral
(transformata Fourier) s-a impus
fără drept de apel. Frecvenţele de
baleiere mai mari au permis imagini şi reproductibilitate mai bune.
Tehnica MCT (Motion Control Technology), progres notabil faţă de
sistemul Tracking, reuşeşte să diminueze efectul perturbator al mişcărilor oculare sacadice asupra imaginilor. Angiografia (fără a fi necesară
substanţa de contrast) şi măsurarea
indicilor de perfuzare a discului op-
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Radiaţia solară
– mereu în actualitate
Soarele deţine un rol fundamental în viaţa planetei, prezenţa sa influențând existenţa
întregului biosistem. Lumina sa este o componentă primordială a vieţii, însă aceeaşi lumină
conţine radiaţii ultraviolete ce provoacă dereglaje la nivel celular. De aceea, soarele este, în
aceeași măsură, amic şi inamic. Radiaţiile UV,
deşi invizibile, sunt cele care generează afecţiuni ireversibile atât la nivelul pielii, cât şi al
ochilor, reprezentând un factor de risc pentru
sănătate. Un studiu întreprins de Transitions
Optical a relevat faptul că doar 6% din respondenţi cunosc relaţia directă dintre razele UV şi
starea de sănătate oculară, în vreme ce 79%
sunt conştienţi de efectele generate asupra
pielii. Acesta e motivul pentru care renumitul
actor australian Hugh Jackman, diagnosticat
cu patru cancere de piele în ultimele 18 luni,
va lansa prin intermediul companiei sale, Pure
Growth Group, o gamă de creme de protecţie
solară care se adresează copiilor.
Prevenţia afecţiunilor provocate
de soare - Ştiaţi că?
•• Pentru prevenirea cancerului de piele este necesar să evitaţi arsurile solare, să utilizaţi produse
de fotoprotecţie şi să reduceţi numărul de vizite
la saloanele de bronzat artificial la o vizită pe lună,
respectiv 12 pe an.
•• Depistarea cu întârziere a simptomelor de cancer
de piele, conduc la pierderea a 12.000 de vieţi în
fiecare an, în Europa.
•• 49% dintre adulţii nord-americani nu ştiu că expunerea la UV sporeşte probabilitatea de apariţie
a cataractei, 43% nu știu că expunerea la UV poate
cauza cancer ocular sau cancer palpebral, iar 36%
nu știu că ochii pot fi arşi de soare. (Vision Council, 2014)
Mai – luna conştientizării
efectelor radiaţiei UV
În Statele Unite ale Americii, o piaţă ce constituie
33% din volumul mondial al produselor destinate vederii, luna mai este dedicată conştientizării populaţiei
asupra influenţei radiaţiilor ultraviolete. Mesajul dl
Hugh Parry, preşedinte şi director executiv al Prevent
Blindness, este grăitor: „Deoarece efectele radiaţiilor
ultraviolele asupra ochilor pot fi atât imediate - arsurile solare corneene, cât și cumulative - cataractă şi
degenerescenţă maculară, este imperativ să ne protejăm ochii și este necesar să-i încurajam pe copiii
noștri să practice aceleași obiceiuri sănătoase pentru
a-şi proteja vederea pentru tot restul vieţii.”
Statistici legate de impactul radiațiilor UV
asupra vederii copiilor
•• Expunerea anuală a copiilor la radiațiile UV este de
3 ori mai mare decât cea a adulților. Deoarece au
pupile mai mari şi ţesuturi transparente mai clare,
copiii sunt mai mult vulnerabili la acţiunea razelor
ultraviolete.
•• Cristalinul unui copil cu vârsta de maxim 10 ani
permite penetrarea unei cantităţi de radiaţii UV de
6 ori mai mare în raport cu ochiul unui adult.
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•• Semne timpurii de pinguecula pot apărea până la
vârsta de 9 ani la copiii ce petrec excesiv de mult
timp în aer liber.
•• Până la vârsta de 18 ani, organismul recepționează
aproximativ 80% din totalul radiațiilor UV la care
este expus pe tot parcursul vieții.
•• Dacă în timpul primilor 18 ani din viaţă protejaţi
pielea din jurul ochilor sau din oricare alte părţi ale
trupului, riscul de cancer ar putea fi redus cu 50%.
•• 50% din părinți declară că urmașii lor poartă rareori sau deloc ochelari de soare cu lentile 100%
UVA/UVB.
Modificările climatice
prognozate pentru România
Conform unui raport publicat la începutul anului 2014, elaborat de Banca Mondială în cooperare cu
specialişti ai Ministerului Mediului şi Schimbărilor
Climatice, clima temperat continentală a României
este în schimbare şi se preconizează a fi semnificativ
diferită în următorii 50-100 de ani. Temperatura medie anuală a aerului este în creştere, estimându-se că
aceasta va fi mai mare cu 0.5°C – 1.5°C până în anul
2029, şi cu 2.0°C – 5.0°C până în anul 2099. Efectele
corelate sunt creşterea perioadelor de secetă, creşterea
fenomenului de eroziune a solului şi de deşertificare,
toate bazate pe prelungirea expunerii pământului la
radiaţiile solare.
Necesitatea unui program naţional privind
protecţia solară
În aceste condiţii, prezenţa intensă a soarelui devine un factor real de stres pentru sananate. Ultima
şi singura campanie românească - Pentru sănătatea
dumneavoastră, protejaţi-vă de soare!, a fost desfăşurată acum trei ani sub coordonarea Institutului Naţional de Sănătate Publică. În privinţa conştientizării
efectelor generate de expunerea prelungită la radiaţiile solare, studiile ne indică faptul că 2 ore de training
specializat contribuie decisiv la aprofundarea relaţiei
organismului cu soarele şi pot ameliora semnificativ
percepţia publicului faţă de efectele razelor UV. Concluzia este că, oriunde în lume, educaţia pentru sănătate poate salva vieţi.
Euromelanoma Day - exemplu remarcabil
de educaţie pentru sănătate
Vom saluta campania Euromelanoma 2015
iniţiată anul acesta de către Societatea Română de
Dermatologie şi programată pe perioada mai-august,
având că obiectiv atât controlul preventiv al populaţiei, cât şi informarea cu privire la importanţa depistării
precoce a cancerului cutanat, ce astfel poate fi tratat
cu succes. Dermatologii vor efectua controale gratuite atât în luna mai, în cadrul liceelor, cât şi pe durata
sezonului estival, în staţiunile de pe litoral.
Sover Optica – furnizor de produse oportune pentru îngrijirea vedereii
În viziunea Sover Optica, ochelarii de soare sunt
produse oportune adecvate nevoii primordiale de
siguranţă, capabile să determine calitatea vieţii. Purtatea ochelarilor de soare - consideraţi echipament
individual de protecţie, este, întâi de toate, oglinda
unui comportament preventiv ce contribuie la profi-

laxia maladiilor oculare cauzate de radiaţiile solare şi,
de-abia apoi, efectul expresivităţii sociale, ochelarii de
soare participând la comunicarea socială, unde sunt
percepuţi fie ca proiecţii ale sinelui, fie drept accesorii
vorbitoare de modă.
În acest sens, de-a lungul celor 22 de ani de activitate pe piaţa românească de articole optice pentru
îngrijirea vederii, Sover Optica a urmărit să evidenţieze pericolul acţiunii radiaţiilor ultraviolete asupra
sănătăţii vederii şi consecinţele expunerii prelungite
la lumina solară. În acest sens, începând cu luna septembrie 2012, Sover Optica susţine UVIndexRomania - https://goo.gl/BXPc49, o pagină de Facebook
consacrată evaluării nivelului radiaţiilor ultraviolete
din ţara noastră.
Toţi ochelarii de soare livraţi de Sover Optica
sunt echipamente individuale de protecţie optică
capabile să elimine efectele dăunătoare ale radiaţiilor
UVA sau UVB, fiind un exemplu concludent pentru
certificarea asumării poziţiei unui distribuitor naţional de ochelari de soare pentru toate vârstele.
Ochelari de soare - Ştiaţi că?
•• Pe cele mai importante pieţe din Europa, unde
trăiesc 313 millioane de locuitori, purtarea ochelarilor de soare însumează un procent de 45,6%
din populaţie, ce reprezintă aproximativ 143 de
milioane de perechi. Studiul a evidenţiat că purtătorii au vârste de peste 44 de ani, 54% fiind bărbaţi.
(Sondajul online întreprins de GfK la sfârşitul lunii
februarie 2015, a fost efectuat pe un eșantion de
6029 de consumatori în vârstă de minim 16 ani,
vizând cinci ţări europene - Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia şi Spania.
•• În Stalele Unite, o piaţă formată din 318 milioane de locuitori, în anul 2012, s-au vândut 94,6
milioane de perechi de ochelari de soare. Pe
27 iunie este celebrată anual Ziua Naţională a
Ochelarilor de Soare.
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Ce medicaţie sistemică
necesită evaluare
oftalmologică periodică?
Fiecare oftalmolog trebuie să fie atent la efectele adverse oculare ale medicaţiei sistemice pe care o au
pacienţii noştri. În mod particular, chiar la doze zilnice
considerate „de siguranţă”, 4 medicamente sunt cunoscute prin efectele lor oculare. Acestea sunt: hidroxiclorochina, tioridazina, tamoxifenul și sildenafilul

Dr. Cristina David
Medic primar oftalmolog

H

idroxiclorochina
(Plaquenil, Quensyl,
Dolquine) este utilizată
în colagenoze (poliartrită reumatoidă, lupus eritematos
sistemic, sindromul Sjögren),
porfiria cutanată, artrita din
boala Lyme.
Efectul toxic este clinic identic cu retinopatia indusă de
clorochina cu incidenţa mult
mai redusă deoarece hidroxiclorochina nu trece bariera hemato-retiniană. Factorii de risc
sunt: doza ce depăşeşte 6,5 mg/
kgc/zi, vârsta peste 60 de ani,
afectare hepatică sau renală, du-
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rata tratamentului peste 5 ani şi
obezitatea.
În afară de toxicitatea retiniană, corneea poate fi și ea
afectată frecvent, cu formarea
depozitelor pigmentare epiteliale, cunoscute sub denumirea
cornea verticillata sau vortex
keratopathy, care sunt reversibile după oprirea tratamentului.
Conform ghidului Academiei Americane de Oftalmologie,
o examinare a fundului de ochi
cu midriatice trebuie realizată
la începerea tratamentului. Fotografia retiniană, angiografia
cu fluoresceină şi testul cu grila
Amsler sunt opţionale şi indicate doar pacienţilor cu o patologie maculară preexistentă.
Monitorizarea la fiecare 6 luni
prin perimetrie (Humphrey
10-2) poate detecta un scotom
paracentral incipient, ştiind că

modificări funcţionale preced
anomalii retiniene vizibile.
Tomografia OCT în domeniu spectral arată subţierea retinei interne, înainte de apariţia
modificărilor clinice.
Este indicată examinarea
oftalmologică anuală a pacienţilor în tratament cu hidroxiclorochina. Semnele de toxicitate constau în modificări ale
acuităţii vizuale, scotom paracentral, pigmentare maculară
anormală. Suspiciunea de
apariţie a toxicităţii retiniene
necesită examinări mai frecvente, la intervale de 6 luni sau
3 luni. Oprirea medicaţiei este
indicată atunci când semnele
de toxicitate sunt bine definite. Nu există un tratament al
retinopatiei odată instalate.
Tioridazina este un medicament antipsihotic utilizat pe
scară largă în trecut, dar acum
prescris mai puţin, tocmai datorită toxicităţii retiniene cunoscute. Discromatopsia, nictalopia
şi scăderea variabilă a acuităţii
vizuale sunt datorate atrofiei
progresive a straturilor EPR şi
cariocapilar, cu un pattern numular. Fotografia fundului de
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ochi şi angiografia cu fluoresceină sunt investigaţii necesare
pentru a obiectiva neregularităţile EPR, urmate de atrofii
severe ale stratului cariocapilar
în stadiile avansate ale bolii.
Evidenţierea semnelor de toxi-

şi reducerea uşoară a acuităţii
vizuale. Clinic se evidenţiază depozite cristaliniene intraretiniene cu aspect alb-gălbui distribuite parafoveal, aspect cunoscut
ca retinopatie cristalină. Alte
efecte toxice oculare sunt cornea

Maculopatie secundară tratamentului cu hidroxiclorochina

Maculopatie secundară tratamentului cu tamoxifen
citate impune oprirea promtă a
medicamentaţiei, dar leziunile
pot progresa pe parcursul anilor următori.
Tamoxifenul (Nolvadex [Astrazeneca] este un antagonist de
estrogen utilizat în tratamentul
adenocarcinomului de sân metastatic şi glioblastomului multiform avansat. Deşi dozele uzuale
de 20mg/zi sunt considerate
sigure, totuşi toxicitatea retiniană apare la 3-4% din cazurile
cu tratament cronic. Semnele
precoce sunt discromatopsia

verticillata şi edemul macular
cistoid. Tomografia în coerenţă
optică OCT evidenţiază depozite
hiperreflective în stratul plexiform intern, disrupţia stratului
fotoreceptorilor şi edem macular
cistoid. Prezenţa depozitelor
cristliniene adesea nu afectează
funcţia retinei, astfel că pacienţii
asimptomatici sunt monitorizaţi,
dar fără a întrerupe tratamentul
cu Tamoxifen care este strict necesar afecţiunii maligne.
Sildenafilul (Viagra [Pfizer]), ca şi alţi inhibitori selec-

tivi de fosfodiesterază 5 sunt
prescrişi pentru disfuncţia erectilă. Chiar şi dozele mici (25mg/
zi) produc discromatopsie,
halouri şi creşterea sensibilităţii
la lumină ce durează câteva ore
după ingestia medicamentaţiei.
Frecvenţa simptomelor creşte
la doze mari (100 mg/zi). S-au
raportat hemoragii retiniene,
ocluzii vasculare retiniene, accelerarea retinopatiei diabetice
proliferative, pareze ale oculomotorilor, corioretinopatie
seroasă centrală şi NOIA nonarteritică.
Nu s-a observat un efect toxic pe termen lung după administrarea cronică a medicaţiei,
dar pacienţilor care au prezentat NOIA la unul din ochi
li s-a întrerupt tratamentul cu
Sildenafil pentru ca poate potenţa riscul de a dezvolta NOIA
şi la ochiul congener. Consider
prudentă consilierea pacienţilor
cu leziuni retiniene preexistente, la începerea tratamentului
cu Sildenafil asupra posibilelor
riscuri de agravare a leziunilor.
Deşi nu sunt indicaţii pentru un
screening de rutină, pacienţii
simptomatici trebuie evaluaţi
pentru patologia retiniană.
Din miile de medicamente utilizate sistemic, doar un
număr mic produc modificări
retiniene. Toxicitatea retiniană
poate surveni la doze terapeutice standard.
Datorită apariţiei anuale pe
piaţa farmaceutică a unor noi
substanţe, medicii oftalmologi
trebuie să supicioneze că unele
modificări clinice şi simptome vizuale pot fi corelate cu unele dintre aceste medicaţii sistematice.
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Strabismul adultului după
chirurgia cataractei
Vederea dublă care apare la
unii pacienţi după operaţia de
succes a cataractei reprezintă
o complicaţie rară dar
supărătoare pentru pacient.

D

eși miotoxiticitatea anestezicului
injectat este cauza cea mai frecventă , decompensarea unui strabism
preexistent operaţiei de cataractă
sau coexistenţa altor afecţiuni generale sau
oculare pot fi implicate. Recunoașterea
cauzelor de apariţie și a mecanismelor de
acţiune reprezintă un factor important în
prevenirea sau tratarea ulterioară a acestei
complicaţii.
Atunci când pacientul operat de cataractă se plânge de vedere dublă este important să stabilim dacă diplopia este monoculară sau binoculară.
Diplopia monoculară apare mai frecvent în subluxaţii ale cristalinului implantat, distopie foveală, degenerescenta
maculară sau prezenţa unui astigmatism
mare indus postoperator.
Diplopia binoculară își poate avea
originea în dezvoltarea unei contracturi
a unui mușchi extraocular ca urmare a
injecţiei anestezice retro- sau peribulbare,
cel mai frecvent fiind implicat mușchiul
drept inferior dar poate fi cauzată și de
prezenţa unui strabism preexistent. În
cazul injectării anestezicului în mușchi
sau în apropierea lui, iniţial se poate produce o pareză temporară a acelui mușchi
urmată de obicei de contractura și acţiunea exagerată a acestuia. Cel mai frecvent,
pacienţii prezintă deviaţii verticale, hipo
sau hipertropia ochiului operat și descriu
prezenţa a două imagini ”una mai sus decât cealaltă”. Acest fapt generează confuzie
și este deosebit de deranjant pentru pacient, de aceea trebuie încercată restabilirea
statusului fuzional cât mai curând. Tratamentul optic folosește prisme Fresnel
când deviaţia este mare sau instabilă sau
prisme încorporate în ochelari și poate
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reprezenta singura măsură terapeutică la
mulţi pacienţi. Când este ineficace, se recurge la intervenţia chirurgicală pentru
a corecta strabismul, imediat ce deviaţia
este stabilă. În această situaţie se practică
recesii ale mușchilor contractaţi, cu rezultate postoperatorii de obicei favorabile.
Deși utilizarea tot mai frecventă a anesteziei topice a redus semnificativ apariţia diplopiei se raportează în continuare
cazuri, ceea ce conduce spre concluzia că
o investigare a statusului vederii binoculare deși dificilă, este utilă înainte de operaţia de cataractă. Atunci când strabismul a
fost prezent înaintea operaţiei de cataractă
și s-a decompensat ca urmare a acesteia,
se încearcă corecţia acestuia cu mijloace
conservatoare ( exerciţii, prisme, corectarea defectelor de refracţie) sau chirurgical. Uneori este dificil de diferenţiat cauza
unei hipotropii ce apare postoperator la
un pacient cu boala Graves, mai ales dacă
semnele de oftalmopatie tiroidiană sunt
discrete. Investigarea statusului tiroidian
și RMN orbită ne pot ajuta în stabilirea
diagnosticului. Pe de altă parte, este mai
frecventă injectarea accidentală a anestezicului în mușchiul drept inferior la pacienţii cu boală Graves datorită volumului
crescut a mușchilor oculari, în special a
acestui mușchi.
În anumite situaţii, este imposibilă restabilirea fuziunii, în ciuda măsurilor de
corecţie a strabismului și, în acest caz se
preferă purtarea unei lentile de contact
opace sau a ocluzorului monocular. Pacienţii cu cataractă monoculară sau afakie
monoculară mai veche de 2 ani trebuie
avertizaţi preoperator de posibilitatea instalării unei diplopii netratabile, datorită
unei disfuncţii centrale a fuziunii instalată
ca urmare a întreruperii fuziunii pe perioade mari de timp.
Schimbarea dominanţei oculare post
operaţia de cataractă a fost incriminată de
asemenea în apariţia diplopiei. Pacienţii cu
acuitate vizuală superioră la ochiul nondominant prezintă discomfort vizual și
uneori fuziune instabilă în ciuda îmbună-

tăţirii vederii postoperator. Încercarea restabilirii dominanţei oculare prin chirurgia
cataractei la ochiul dominant sau penalizarea optică a ochiului non-dominant poate
ajuta la obţinerea comfortului vizual.
Concomitenţa debutului unei afecţiuni generale, ca myasthenia gravis, boala
Parkinson, boala Graves, paralizia de nerv
VI ca urmare a unor evenimente neurovasculare sunt cauze recunoscute ale diplopiei post operaţie de cataractă.
Datorită multitudinii factorilor ce pot
produce diplopie, investigaţiile și atitudinea terapeutică pot varia de la un pacient
la altul.
Tratamentul conservator presupune
purtarea de prisme Fresnel sau prisme
încorporate în lentile. Pacienţii care nu
răspund la tratamentul conservator sau
chirurgical pot purta o lentilă de contact
opacă sau ocluzor monocular. Tratamentul chirurgical realizează corecţia strabismului și presupune de cele mai multe
ori, recesii ale mușchilor afectaţi. Înainte
de chirurgia strabismului, oftalmologul
trebuie să verifice statusul fuzional al pacientului ( cu prisme sau la sinoptofor deoarece chirurgia este contraindicată dacă
pacientul nu poate obţine fuziune) și stabilitatea deviaţiei.
Prevenirea apariţiei diplopiei postoperatorii se poate realiza prin investigarea vederii binoculare preoperator, atunci
când este posibil. Pacienţii cu strabism,
ambliopie, oftalmopatie tiroidiană, cataracte unilaterale vechi trebuie avertizaţi
asupra posibilităţii apariţiei vederii duble
postoperator. Dacă modificările cristaliniene sunt egale, trebuie intervenit chirurgical mai întâi asupra ochiului dominant
pentru a evita discomfortul produs de
schimbarea dominanţei oculare. Îmbunătăţirea tehnicii de injectare retrobulbară a
anestezicului sau folosirea anesteziei topice poate elimina apariţia strabismului ca
urmare a miotoxicitaţii anestezicului sau
a lezării ţesuturilor orbitale.
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Intubația de canal lacrimo-nazal cu tub de
silicon sub supraveghere endoscopică nazală
Dr. Luminița TEODORESCU
Medic primar oftalmolog
OFTALMIX SOP Clinică oftalmologică,
București

Obstrucțiile recurente ale
canalului lacrimo-nazal
(CLN) nu se rezolvă doar
printr-un simplu sondaj și
lavaj al CLN.

I

ntubația cu tub siliconic a canalului
lacrimo-nazal (CLN) este indicată în
obstrucția recurentă de canal lacrimonazal. Scopul procedurii este de a preveni cicatrizarea și re-stenozarea CLN.
Pentru intubația monocanaliculară
există mai multe tipuri de tuburi. Utilizăm
frecvent tubul Masterka. Acesta este premontat pe un sondă metalică și la capătul
terminal este prevăzut cu un dop siliconic.
Procedura începe cu măsurarea lungimii CLN cu sonda exploratoare calibrată
pentru a aprecia corect mărimea tubului
Masterka (există trei mărimi, 30, 35, 40
cm). Se dilată punctul lacrimal superior și
apoi se intoduce tubul pe traseul canalului
lacrimo-nazal. În final se ancorează dopul
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terminal al tubului în
Fig. 2 Tubul Masterka
punctul lacrimal. Tubul se poate introduce
și prin canalul lacrimal
inferior.
Succesul procedurii
depinde de deschiderea
adecvată a valvei HasFig1. Tehnica intubației cu tub Masterka
ner, de evitarea inserției
Fig 4. Tehnica
tubului într-o cale falsă
intubației
și de alegerea lungimii
bicanaliculare
adecvate a tubului.
Ritleng
Prin examinare endoscopică nazală, se
poate vizualiza capătul
Fig 3. Tubul Ritleng introdus pe sonda Ritleng
sondei exploratoare și
apoi capătul tubului siliconic după ce a trecut prin valva Hasner. iese din cavitatea nazală. Aceeași proceduDe asemenea, se poate vizualiza dacă tul- ră este utilizată pentru canaliculul superior.
bul ramăne pe loc și dacă nu se retractă în Capetele de silicon se înnoadă, se taie si se
timpul manevrei de scoatere a mandrenu- suturează la mucoasa aripii nasului.
lui metalic.
Tubul se menține o perioadă 3-6 luni. Se
Tubul se menține în CLN o perioadă extrage prin tăierea tubului în dreptul can3-6 luni. Se extrage tracționând dopul fi- tului intern și tractionarea în sus tubului.
xat în punctul lacrimal.
Tuburile de silicon sunt bine tolerate,
Pentru intubația bicanaliculară se fără nici un fel de discomfort în majoritafolosește frecvent sistemul de intubare tea cazurilor.
Ritleg. Acesta cuprinde o sonda Ritleng
Rezultatele intubației depind de cauza
prevazută cu o incizură pe toată lungi- și de vechimea obstrucției CLN.
mea, un tub de silicon care se continuă
La copii utilizăm frecvent tubul mocu 2 capete de prolen pentru ghidare. nocanalicular Masterka cu rezultate bune,
După dilatarea punctului lacrimal inferi- cu permeabilizarea CLN și dispariția epior se introduce sonda prin forei, doar după o singură intubație.
CLN până la contactul cu
La adulți, utilizăm mai frecvent sisteplanseul fosei nazale, se mul Ritleng. Inflamația este cauza princiscoate mandrenul și apoi pală a obstrucției și frecvent sunt afectați
se introduce prin sondă atât canaliculul lacrimal superior cât și cel
unul din capetele de pro- inferior. Sistemul Ritleng oferă protezarea
len. Firul terminal de pro- ambilor canaliculi precum și a CLN.
len poate sa iasă spontan
Dacă inflamația CLN a fost de lundin cavitatea nazală sau se gă durată, intubația poate să nu obțină
poate extrage sub ghidaj rezultatul scontat, de menținere a
endoscopic.
permeabiltății CLN. În aceste cazuri este
Sub vizualizare endo- necesară intervenția de dacriocistorinoscscopică capătul tubului este tomie, efectuată cu sau fără tub siliconic.
extras ușor, fără a traumatiÎn ambele tipuri de intubație, suza mucoasa cavității nazale. pravegherea endoscopică nazală scurSe tractionează firul până tează timpul intervenției și reduce rata
când potiunea de silicon complicațiilor.
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Femto-LASIK:
precizie, siguranţă,
rezultate superioare
Impresionantul progres
tehnologic al ultimilor ani
nu a putut să ocolească şi
domeniul de vârf al oftalmologiei intervenţioniste,
chirurgia refractivă.

A

dresându-se în mod expres celor
care doresc să scape de ochelari, pe
care îi consideră un handicap, chirurgia refractivă apelează din ce în ce mai
frecvent la tehnica LASIK (Laser- Asisted
in situ Keratomilleusis). Această tehnica
presupune crearea unui flap (lambou) cornean central cu un diametru de 8-9 mm,
care prin înlăturare expune zona de cornee
(stroma) asupra căreia va acţiona raza laserului pentru şlefuirea dioptriei necesare.
În mod tradiţional flapul cornean se
realizează cu ajutorul unui microkeratom
mecanic, cu lamă. Astăzi el se poate realiza
şi cu ajutorul laserului femtosecunda, un
laser de mare viteză introdus în oftalmologie în anul 1999. Laserele femtosecunda

48

moderne permit realizarea unui flap cornean perfect în doar 6 secunde, înlăturând
astfel unul din dezavantajele majore din
procedura cu microkeratomul mecanic.
Laserul femtoseconda foloseşte impulsuri de lumină ultra scurte de ordinul 10-15
secunde (femtosecunde), capabile să trateze
ţesutul cornean într -o manieră extrem de
precisă și cu o solicitare termică foarte mică.
Acest laser funcționează pe principiul
de fotodistructie: în timp ce laserul se deplasează înainte și înapoi deasupra ochiului, impulsurile laser descompun ţesutul
cornean la nivel molecular, fără transfer
de căldură sau modificări ale țesuturilor
înconjurătoare, creând un lambou complet la suprafaţa corneei.
Un bun candidat pentru chirurgia refractivă trebuie să fie capabil să înțeleagă
ce reprezintă această procedură, care pot
fi cele mai bune rezultate postoperatorii
şi care sunt eventualele riscuri asociate. El
trebuie de asemenea să fie dispus și capabil
să urmeze instrucțiunile înainte, în timpul,
și după intervenția chirurgicală, toate acestea contribuind la un rezultat final cât mai

bun. Gestionarea aşteptărilor pacientului
reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale chirurgului oftalmolog.

Avantajele
utilizării Femtolaserului
Laserul femtosecunda reprezintă un
progres semnificativ în domeniul chirurgiei
refractive, ajutând la crearea unui flap cornean la care toţi parametrii pot fi modificaţi
înainte sau în timpul intervenţiei în condiţii
de maximă siguranţă. Procedurile de verificare şi reverificare permanentă a parametrilor necesari unei intervenţii perfecte împiedică apariţia eventualelor „erori umane”.
Tăierea corneei se realizează cu ajutorul fasciculului laser de o precizie extremă şi nu cu ajutorul unei lame ca în cazul micokeratomului mecanic. Abaterea
grosimii flapului cornean este de maxim 5
microni în comparaţie cu microkeratomul
mecanic, unde abaterea grosimii se situează între 10 şi 20 de microni.
•• Grosimea și diametrul flapului pot fi individualizate şi controlate cu mare precizie. Astfel, un mare avantaj apare şi în
cazul pacienţilor cu cornee subţire când
indicaţia chirurgicală este la limită. Ei
pot fi trataţi în condiții de siguranță maximă prin realizarea unui flap cornean
mult mai subţire prin simpla programare a laserului.
•• Centrarea mult mai facilă a lamboului pe
zona de ablaţie, cu ajutorul unui sistem
computerizat foarte performant, ce permite modificarea setărilor în timp real,
chiar intraoperator.
•• Vizibilitate mai mare a marginilor lamboului în timpul creării acestuia.
•• Femto-LASIKul face posibilă tratarea
corneilor cu o curbură anormală, eli-
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Grija pentru pacient

Excelenţa medicală

Bilanţ preoperator asigurat de catre chirurg
Informaţii clare şi concrete: rezultate, efecte secundare
Disponibilitatea chirurgilor în perioada postoperatorie
Transparența costurilor

Chirurgi cu înaltă calificare şi experienţă, cu foarte multe intervenţii chirurgicale efectuate
Chirurgi recunoscuţi, participanţi la principalele congrese naţionale şi internaţionale
O perfecţionare continuă pentru a avea un nivel optim de cunoaştere
Siguranță

Tehnologie modernă
Echipament performant pentru diagnostic şi intervenţii
Investigaţii complete ce permit propunerea tratamentelor adecvate (personalizate)

minând riscul crearii unui “ free – flap”
(lambou cornean de dimensiune normală care nu mai este ataşat de cornee)
sau a unui “ buttonhole” (lambou cornean liber cu diametru mult mai mic
decât cel programat).
•• Riscul creării unui lambou neregulat sau
incomplet este aproape inexistent cu ajutorul femtolaserului, însă chiar în astfel
de cazuri se poate reinterveni la numai o
lună după incident.
•• Defectele epiteliale ale lamboului sunt
întâlnite foarte rar.
•• Repunerea lamboului este mult mai precisă în cazul laserului femtosecunda.
•• Pentru că incizia laser este foarte fină,
cicatricea postoperatorie este foarte
greu vizibilă.
•• Durata creării flapului s-a redus la numai
6 secunde în cazul laserelor moderne.
•• Flexibilitatea de lățime și plasare a hingeului (zonă a flapului ce rămâne aderentă
la cornee), este foarte utilă în cazul tratamentului pentru astigmatism, deoarece
permite mărirea zonei de ablaţie în periferia corneei. Software-ul integrat permite chirurgului să-i determine poziția
dorită și dimensiunea. Acesta poate fi
plasat chiar şi oblic.

Proceduri de sterilizare continuu actualizate conform celor mai recente norme
Excelența medicală și performanța tehnologiei utilizate
Respectarea tuturor protocoalelor medicale

•• Realizarea unei reintervenţii într-un timp
scurt în cazul unei ablaţii incomplete.
•• Nivelul tensiunii intraoculare este mult
mai redus în timpul creării lamboului cu
ajutorul femtolaserului faţă de microkeratomul clasic.
•• Perioada de recuperare după Femto
LASIK este nedureroasă, putând apărea
doar o discretă senzație de corp străin şi
o uşoară hiper lacrimare ce poate persista câteva ore sau zile post operator.
•• Pacienţii pot reveni la activitățile cotidiene la numai câteva zile post operator, cei
mai mulţi dintre aceştia îşi pot conduce
maşina sau pot folosi computerul chiar a
doua zi postoperator.
•• Oferă o mai bună calitate a vederii postoperator

Pe lângă crearea
lamboului în cazul
tehnicii Femto-LASIK,
laserele femtosecunda
mai integrează:
•• Posibilitatea creării tunelelor pentru segmentele de inele intracorneene ;
•• Crearea patului receptor şi a donorului
în procedurile de keratoplastie lamelară
sau keratoplastie perforantă.
•• Studiile arată că pacienţii operaţi de chirurgie refractivă, la care s-a folosit pentru crearea flapului cornean la un ochi
microkeratomul, iar la celalalt femtolaserul, au sesizat un confort de trei ori mai
sporit în cazul ochiului operat prin metoda Femto-LASIK.
În esenţă, Femto-LASIKul tinde să devină gold standardul în chirurgia refractivă, fiind mult mai predictibil, mai sigur,
şi cu o vindecare mult mai rapidă decât
LASIK-ul clasic
Dr. Călin Tătaru,
Dr. Constantin Mihai,
Clinica ALCOR- Bucureşti
www.clinicaalcor.ro
www.facebook.com/ClinicaAlcor
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Informatica şi tehnologia
modernă pătrund tot mai mult
în operaţiile oftalmologice
Operaţia de cataractă cu implantare de cristalin artificial este
una din operaţiile în care informatica şi calculatorul sunt ajutoare de nădejde în obţinerea rezultatelor dorite, mai ales
în ultimii ani, când operaţia de cataractă a devenit în mare
măsura şi operaţie refractivă, pacienţii dorindu-şi tot mai mult
să fie independenţi de ochelari după operaţie.

Î

n spiritual acestei idei au apărut şi s-au
dezvoltat cristalinele artificial multifocale (cele care duc la independenţa de
ochelari, atât pentru distanţă, cât şi pentru
aproape) şi cristalinele torice (cele care reduc/anulează astigmatismul preoperator
asociat cataractei).
Tot în această idee a fost necesară şi s-a
realizat perfecţionarea aparatelor de măsurat dioptriile cristalinului artificial care trebuie implantat (aparatele cu care realizăm
biometria preoperator).
Însă, pentru o precizie şi o acurateţe cât
mai mare, atât intraoperator, cât şi pentru
obţinerea refracţiei „ţintă” dorită postoperator, a fost nevoie şi de perfecţionarea tehnicii
chirurgicale - lucru care s-a realizat, cel puţin parţial, prin apariţia tehnologiei FemtoLaser, şi, mai nou, prin apariţia tehnologiei
de transmitere a măsurătorilor preoperatorii ale ochiului direct în microscopul operator, diminuând astfel la maxim riscul erorii
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umane la măsurători şi marcaje oculare, în
special pentru cristalinele „premium”.
FemtoLaserul este ultima tehnologie la
nivel mondial în operaţia de cataractă, cu
el realizându-se prima parte a acesteia, şi
anume: inciziile, inclusive cele „de relaxare”
anti-astigmatice, capsulorhexisul anterior („fereastra” prin care se va topi şi aspira
cristalinul cataractat) şi împărţirea nucleului
cristalinian opacifiat în mai multe bucăţi, făcându-l mai uşor de facoemulsificat în timpul doi operator. Deşi nu poate realize toţi
timpii operatori, folosirea Femtolaserului
aduce precizie în operaţia de cataractă, prin
poziţionarea exactă şi reproductibilă a inciziilor exact în locul unde dorim, dar şi prin
realizarea unui capsulorhexis perfect rotund
şi central, ceea ce va facilita şi centrarea
perfectă a cristalinului artificial la sfârşitul
intervenţiei. În plus, împărţirea nucleului
cataractei cu ajutorul energiei FemtoLaser,
uşurează facoemulsificarea, reducând semnificativ cantitatea de energie ultrasonică cu
care se topeşte şi aspiră cataracta. Această
substituire, chiar dacă doar parţială, a energiei ultrasonice (periculoasă pentru structurile intraoculare dacă e eliberată în cantitate
mai mare), cu energia Laser, face să se diminueze riscul decompensării corneene la
pacienţii cu cataractă foarte veche şi dură,
sau/şi la pacienţii cu afecţiuni corneene preexistente asociate (cel mai frecvent, cornea
guttatta). Mai mult decât atât, împărţirea
nucleului în bucăti, déjà realizată de laser,
duce la o stresare mult mai mica a zonulei,
cu scăderea riscului de dezinserţie a acesteia, atât de posibilă la pacienţi mai în vârsta,

sau la cei cu sindrom pseudoexfoliativ.
Prin urmare, tehnologia FemtoLaser
aduce nu numai precizie chirurgicală mult
mai mare, dar şi reducerea unor riscuri
operatorii, uneori inevitabile prin tehnica
de facoemulsificare prin ultrasunete (facoemulsificarea „clasică”).
O altă tehnologie revoluţionară pentru
operaţia de cataractă, în special în cazuri
asociate cu astigmatism preoperator, pe
care dorim să îl scădem/anulăm cu un cristalin toric, este tehnologia numită Verion:
un complex de trei aparate care realizează
împreună măsurarea parametrilor ochiului
(refracţia corneei, planificarea şi calcularea dioptriilor cristalinului de implantat)
şi transmiterea datelor din măsurătorile
oculare, direct în microscopul operator
din sala de operaţii. Chirurgul va vedea în
timpul operatiei, proiectat prin microscop
pe suprafaţa ochiului de operat, locurile
exacte unde trebuie să realizeze inciziile,
capsulorexisul şi axul de poziţionare a cristalinului artificial toric. Avantajele folosirii
acestei tehnologii sunt, pe lângă economisirea timpului (nemaifiind nevoie de marcaje preoperatorii pentru implantarea unui
cristalin toric), precizia şi exactitatea unor
timpi chirurgicali şi a implantarii cristalinului artificial, cu şanse sporite de a obţine
refracţia postoperatorie dorită.
Clinca Oculus aplică această nouă tehnologie încă de la începutul anului 2013,
numărul pacienţilor care beneficiază de ea
fiind în continuă creştere, datorită rezultatelor superioare ale acesteia.
Tehnologia Femto Laser există doar
in catevacentre din Romania, fiind, din
pacate, o tehnologie scumpă, în timp ce
tehnologia Verion există în România doar
la Oculus, iar în Europa în doar alte două
centre (unul în Franţa şi altul în Olanda).
Dr. Ozana Moraru
Clinca Oftalmologică Oculus - Bucureşti
www.eye.ro
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