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Dragii mei colegi, parteneri și colaboratori,
Reuniunea Anuală a Oftalmologilor, ajunsă în acest an la a 56-a ediţie, este un simbol al
evenimentelor medicale din aria noastră de cunoaştere, un simbol al tradiţiei, dar şi al noului în
specialitatea noastră medicală.
Suntem convinși că ați înțeles decizia organizării RAO 2020 în mediul online, în condițiile în care
prioritatea tuturor în aceste momente este siguranța populației, binele pacienților noștri dar si a
colegilor, familiei, prietenilor și a tuturor celor din jurul nostru.
Tematica științifică este şi ea în pas cu vremurile: „Tradiţie şi viitor în oftalmologie. Prezenţi, pe
timp de pandemie”. Pentru că da, noi oftalmologii suntem aici, prezenţi în societate, pentru
pacienţii noştri, indiferent de vremurile pe care le trăim.
RAO nu este conferinţă oarecare, este o ştafetă transmisă mai departe de generaţii şi generaţii
de oftalmologi. Este o promisiune făcută de mine – maestrului meu, Prof. Petre P. Vancea, că
Reuniunea va continua – spunea dumnealui – ”cu orice preț”.
Un eveniment ajuns la a 56-a ediţie are o istorie proprie, care se cere respectată şi perpetuată;
este o răspundere şi o misiune pe care ne-am asumat-o, ca organizatori şi pe care intenţionăm so îndeplinim şi în acest an. Trebuie să avem grijă de rădăcinile şi tradiţiile noastre, pentru că ele
ne definesc, ele conturează profilul nostru uman şi profesional.
Știm ca este un scenariu curajos, care presupune un efort de adaptare din partea dumneavoastră
şi un efort de inovare şi metamorfozare a „reţetei de organizare” din partea noastră, ca
organizatori. Dar am convingerea că împreună putem reuşi ca prima ediţie online din istoria RAO
să fie realmente un succes, atât din punct vedere ştiinţific, cât şi organizatoric.
Vă mulțumesc pentru că ne-ați rămas alături, dar mai ales pentru capacitatea şi viteza de
adaptare pe care ați dovedit-o în acest an și vă invit să facem trecerea la prima ediţie virtuală a
Reuniunii Anuale a Oftalmologilor.
Prof. Dr. Camelia Margareta Bogdănici
Președinte RAO 2020
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ORGANIZATORI
Colegiul Medicilor Iași
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi
Clinica I Oftalmologie – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe “Sf. Spiridon” Iaşi
Fundaţia Oftalmologică “Diapreg”
Societatea Română de Oftalmologie
Societatea de Medici şi Naturalişti
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Prof. Dr. Camelia Margareta Bogdănici
președinte RAO 2020
Prof. Dr. Dorin Chiseliță
președinte de onoare RAO 2020

COMITETUL DE ORGANIZARE

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

Conf. Dr. Florida Claudia Costea
Şef lucr. Dr. Constantin Daniel Brănișteanu
Şef lucr. Dr. Ciprian Danielescu
Şef lucr. Dr. Crenguţa Ioana Feraru
Asist. univ. Anisia Alexa
Asist. univ. Nicoleta Anton
Asist. univ. Roxana Ciuntu
Asist. univ. Raluca Iorga
Dr. Valeriu Rusu

Prof. Dr. Camelia Margareta Bogdănici
Şef lucr. Dr. Ciprian Danielescu
Asist. univ. Anisia Alexa
Asist. univ. Nicoleta Anton
Asist. univ. Roxana Ciuntu

COMITETUL DE ORGANIZARE ȘI EVALUARE ȘTIINȚIFICĂ
al modulului dedicat asistenților medicali
Prof. Dr. Camelia Margareta Bogdănici
Asist. Univ. Dr. Nicoleta Anton
Asist. Liliana Ionescu
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LECTORI INVITAȚI
Prof. Univ. Dr. Klaus Peter Boergen - Munchen, Germania
Dr. Wilson Christopher - Haga, Olanda
Prof. Univ. Dr. Bendelic Eugeniu - Chișinău, Republica Moldova
Prof. Univ. Dr. Bogdănici Camelia Margareta - Iași, România
Prof. Univ. Dr. Chiseliță Dorin - Iași, România
Prof. Univ. Dr. Costin Dănuț - Iași, România
Prof. Univ. Dr. Curteanu Silvia - Iași, România
Prof. Univ. Dr. Cușnir Valeriu - Chișinău, Republica Moldova
Prof. Univ. Dr. Munteanu Mihnea - Timișoara, România
Prof. Univ. Dr. Stănilă Adriana - Sibiu, România
Prof. Univ. Dr. Tătaru Călin - București, România
Prof. Univ. Dr. Zolog Ileana - Timișoara, România
Conf. Univ. Dr. Baltă Florian - București, România
Conf. Univ. Dr. Costea Claudia Florida - Iași, România
Conf. Univ. Dr. Costan Victor Vlad - Iași, România
Conf. Univ. Dr. Filip Mircea - București, România
Conf. Univ. Dr. Nicula Cristina - Cluj-Napoca, România
Conf. Univ. Dr. Turliuc Dana - Iași, România
Șef lucr. Dr. Brănișteanu Daniel - Iași, România
Şef lucr. Dr. Danielescu Ciprian - Iași, România
Şef lucr. Dr. Feraru Crenguţa Ioana - Iași, România
Şef lucr. Dr. Stanca Horia - București, România
Dr. Ciubotaru Andreea - București, România
Dr. Gavriș Monica - Cluj Napoca, România
Dr. Gherghel Doina - Birmingham, Marea Britanie
Dr. Ghețu Nicolae - Iași, România
Dr. Nicula Dorin - Cluj-Napoca, România
Dr. Rusu Valeriu - Iași, România
Dr. Vancea Lucian - Stockholm, Suedia
Dr. Vonica Oana Angela - Kingston upon Thames, Marea Britanie
Dr. Zemba Mihail - București, România
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INFORMAŢII GENERALE
LOCAȚIA & PERIOADA
Eveniment online, 24 – 26 septembrie 2020

TEMATICA ŞTIINȚIFICĂ:
A 56-a Reuniune Anuală a Oftalmologilor:
TRADIȚIE ȘI VIITOR ÎN OFTALMOLOGIE, PREZENȚI PE TIMP DE PANDEMIE
A 13-a Reuniune Oftalmologică a Asistenţilor Medicali:
BLOCUL OPERATOR, MOTORUL UNEI SECȚII CHIRURGICALE
ROLUL ASISTENTULUI MEDICAL PE TIMP DE PANDEMIE

LIMBĂ OFICIALĂ:
Limba oficială a evenimentului este limba română.

MANAGEMENTUL EVENIMENTULUI:
Eventer.Net
Telefon: 0332.40.88.05
Web: www.eventernet.ro
Email: contact@rao-iasi.ro

SECRETARIATUL RAO 2020
Informații detaliate despre eveniment puteţi primi pe întreaga durată a evenimentului de la
operatorul logistic, compania Eventer.Net (telefon: 0332-408800/04/05, email:
contact@eventernet.ro).
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DESCHIDEREA OFICIALĂ A RAO 2020
Deschiderea oficială a RAO 2020 va ave aloc joi, 24 septembrie, începând cu ora 19.00.

PLATFORMA pentru evenimente virtuale
Prin intermediul platformei pentru evenimente virtuale, participanții pot beneficia online de
toate experiențele cheie ale conferinței:
1. Pot accesa detalii despre eveniment, program, expozanți, lectori etc.
2. Pot urmări prezentările științifice, prin live streaming (cursuri, dezbateri, conferințe,
simpozioane etc).
3. Pot interacționa real-time cu lectorii, în timpul prezentărilor (pot adresa întrebări de
tip Q&A și pot răspunde prin voting la întrebările lectorului).
4. Pot accesa o harta dinamica a expozanților, pot discuta cu ei prin live chat, pentru a
stabili întâlniri, a cere informații despre produse, schimba date de contact etc.
5. Pot cunoaște noi colegi și socializa cu ceilalți participanți (pot căuta după anumite
filtre/categorii și își pot trimite mesaje prin live chat).
Expozanții pot expune online serviciile și produsele, interacționând cu vizitatorii direct prin
intermediul platformei.
Lectorii (speakers) pot susține toate prezentările online și pot interacționa cu audiența prin
poll-uri live și Q&A.

PREZENTĂRILE ORALE (TRANSMISIE LIVE)
Prezentările lectorilor vor fi transmise live, conform orelor din program. Acestea vor putea fi
vizualizate accesând secțiunea/pagina “Transmisie Live”, apoi butonul "View Presentation".
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CREDITARE & CERTIFICATE DE PARTICIPARE
Certificatele de participare se vor elibera post eveniment pe adresa de email furnizată la
înregistrare.
Colegiul Medicilor din România a creditat lucrările RAO 2020 cu 18 credite EMC.
OAMGMAMR a creditat RAO 2020 cu 15 credite.

EXPOZIŢIA MEDICALĂ VIRTUALĂ
Expoziţia medicală va fi disponibilă pe toată perioada evenimentului in secțiunea “Zona expo”
din cadrul platformei online. Aici veți putea vizualiza standurile 3D ale companiilor participante,
informații despre produsele si profilul companiei și veți putea contacta reprezentanții firmei.

LANSARE DE CARTE
Vă invităm la lansarea volumului "Ghid de examinări oftalmologice", sub redacția CameliaMargareta Bogdănici, care va avea loc joi, 24 septembrie 2020, ora 19:50.

MODIFICĂRI ÎN PROGRAM
Organizatorul evenimentului nu îşi asumă responsabilitatea pentru modificările din program
datorate unor circumstanțe externe sau neprevăzute.
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Joi, 24 septembrie 2020 | 1100-1210
Manifestări oftalmologice și bolile sistemice I
Moderatori: Nicoleta Anton, Dănuț Costin

11.00-11.05

Cuvânt de bun-venit la RAO 2020
Camelia-Margareta Bogdănici

11.05-11.20

Rețele neuronale cu aplicații în oftalmologie
Silvia Curteanu

11.20-11.35

Performance of a Prototype Noninvasive Biosensor for Tear Glucose in Type
1 Diabetes
P. Duijvestijn, A. Kownacka, D. Vegelyte, M. Joosse, Nicoleta Anton, C. Wilson

11.35-11.50

Noile frontiere ale cunoașterii în oftalmologie
D. Costin, Andreea Moraru

11.50-12.00

Analiza prin multiplexare a biomarkerilor umorii apoase la pacientul cu
diabet zaharat
Otilia Obadă, Anca Delia Pantalon, Daniela Constantinescu, D. Chiseliță

12.00-12.10

Utilizarea rețelelor neuronale artificiale pentru predicția progresiei
glaucomului la pacienții care au asociată apneea de somn
Nicoleta Anton, Anisia Iuliana Alexa, Alina Cantemir,
Camelia-Margareta Bogdănici, D. Chiseliță, F. Târcoveanu, C. Lisa,
Silvia Curteanu, Roxana Elena Ciuntu

12.10-12.15 - Pauză
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Joi, 24 septembrie 2020 | 1215-1315
Manifestări oftalmologice și bolile sistemice II
Moderatori: Eugen Bendelic, Camelia-Margareta Bogdănici

12.15-12.30

Traumatisme oculare: constatări, tendințe
E. Bendelic, Angel Corduneanu, Tatiana Magla, Victoria Rusanovschi,
Uliana Bozul

12.30-12.40

Studiu clinic cu manifestările oculare la pacienții cu apnee de somn –
rezultate preliminare
Roxana Elena Ciuntu, Alina Cantemir, Anisia Iuliana Alexa,
Camelia-Margareta Bogdănici, Crenguța Ioana Feraru, Daniela Boișteanu,
D. Chiseliță, Nicoleta Anton

12.40-12.55

Este utilă și confortabilă ortokeratologia?
Camelia-Margareta Bogdănici, Alisa Ionela Bejan, Șt.T. Bogdănici

12.55-13.05

Atitudini terapeutice în infecția virală varicelo – zosteriană
D. Dăogaru, Ionela Dumitru-Nechita, C. Grigoraș, Camelia-Margareta Bogdănici

13.05-13.15

Aspecte clinice și funcționale ale uveitelor endogene
Lilia Dumbrăveanu, V. Cușnir, Veronica Gotișan, V. Popovici

13.15-15.30 - Pauză
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Joi, 24 septembrie 2020 | 1530-1650
Orbită. Nerv optic
Moderatori: Anisia-Iuliana Alexa, Victor Vlad Costan

15.30-15.40

"Surprize" orbitare
Anisia-Iuliana Alexa, Elena Cojocaru, Alina Cantemir, Teodora Alexa Stratulat,
Oana Maxim, Alina Nagherneac, B. Lungu, Mădălina Belibou

15.40-15.50

Dificultăți în managementul inflamației orbitare
Camelia Margareta Bogdănici, Otilia Obadă, Nicoleta Anton, C. Grigoraș,
Anca Pantalon, V. Costan, Irina Andreea Niagu, Daniela Andronic

15.50-16.00

Hematom intraorbitar post-ERCP
Camelia-Margareta Bogdănici, Roxana-Ioana Măriuța, Alisa Bejan,
Alina Nagherneac, Daniela-Gabriela Andronic

16.00-16.10

Neuromielita optică spectrum disorders cu ac anti-mog pozitivi
C.E. Neniu, M. Giurgică

16.10-16.20

Meningiom primar de teacă de nerv optic la o pacientă tânără cu
neurofibromatoză tip 2 (NF2)
Gabriela Florența Dumitrescu, Anca Sava, M. Dabija, B. Dobrovăț,
Ana Maria Dumitrescu, Claudia Florida Costea

16.20-16.35

Tulburări oftalmologice induse de fracturile etajului mijlociu al feței
V.V. Costan, D. Sulea, Otilia Boișteanu, C. Grigoraș, Camelia-Margareta Bogdănici

16.35-16.50

Simpozion Ewopharma: Trei ani de tratament cu Idebenonă – o nouă șansă
pentru pacienții cu neuropatie optică ereditară Leber
Dr. Iorga Raluca, Dr. Molocea Mădălina

16.50-17.05 – Pauză
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Joi, 24 septembrie 2020 | 1705-1840
Strabism
Moderatori: Andreea Ciubotaru, Claudia Florida Costea

17.05-17.25

How to Deal with Scleral Thinning in Consecutive Exotropia?
Andreea Ciubotaru

17.25-17.40

Anomalous Head Posture (AHP): Ocular Causes and Management
K.P. Boergen

17.40-17.55

Congenital Cranial Dysinnervation Disorders: A New Clinical Entity
K.P. Boergen

17.55-18.10

Paralizia de oculomotor – prima manifestare a unui adenocarcinom gastric
C. C. Anton, Șt. Chiriac, V. Aursulesei, Cristiana Tapaloagă, Laura Popa,
Alina Nagherneac, Camelia-Margareta Bogdănici

18.10-18.40

Simpozion Alcon: Reflecții on-line despre experiențe off-line
Clareon® AutonoMe® - în și prin ochii unui chirurg oftalmolog
O discuție despre opțiuni personale cu Dr. Laurențiu Bodolan
Clinica Oculus Med, Focșani
Am vrut upgrade-ul Active Sentry® pentru Centurion® -ul meu – ce am
primit
Evaluarea unui chirurg greu de mulțumit
Dr. Bogdan Galan, Clinica Sanoptic, Iași

18.40-19.00 – Pauză
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1900-2000
Deschiderea oficială RAO 2020

19.00-19.05

Reuniunea anuală a oftalmologilor la a 56-a aniversare
Camelia-Margareta Bogdănici

19.05-19.20

Cuvânt oficialități RAO 2020

19.20-19.35

Trecut și prezent în Clinica de Oftalmologie Timișoara
Ileana Zolog

19.35-19.50

Ochiul, oglinda sănătății organismului
Doina Gherghel

19.50-20.00

Lansare carte: „Ghid de examinări oftalmologice”, sub redacția CameliaMargareta Bogdănici
Eugen Târcoveanu
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Vineri, 25 septembrie 2020 | 1030-1350
Cataractă. Cornee
Moderatori: Dorin Chiseliță, Crenguța Ioana Feraru

10.30-11.10

Vechi și nou în chirurgia cataractei avansate
Crenguța Ioana Feraru, Monica Gavriș

11.10-11.25

Cazuri deosebite în cataracta pediatrică
C.P. Tătaru, Cătălina Ioana Tătaru, Maria Dudău, Alexandra Moșu, P.F. Curcă

11.25-11.35

Provocări în managementul chirurgical al cristalinelor luxate posterior
M. Giurgică, V. Aursulesei, Emanuela Gaman, Iustina Crețu, Elena Neniu,
Ana Gache

11.35-11.50

Secvențe ale evoluției în chirurgia cataractei
V. Rusu

11.50-12.05

Simpozion Bayer: EYLEA – o opțiune terapeutică eficientă în tratamentul
EMD
C. Danielescu

12.05-12.20

Cataracta congenitală - o permanentă provocare (prezentare video)
D. Nicula, Cristina Nicula, Raluca Popescu, R. Pop

12.20-12.35

Cataracta uveitică - dificultăți și modalități de rezolvare (prezentare video)
Cristina Nicula, D. Nicula, Raluca Popescu

12.35-12.50

Rezultate pe termen mediu şi lung ale keratoplastiei penetrante
D. Chiseliţă, Anisia-Iuliana Alexa, T. Ştefanache, Mădălina Belibou

12.50-13.00

Persistența membranei descemet – diagnostic și tratament
M. Zemba, Alina Cristina Stamate

13.00-13.15

Simpozion Sifi: Citicolina - noua opțiune în neuroprotecție
Camelia-Margareta Bogdănici
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13.15-13.25

Crosslinkingul cornean iontoforetic pentru keratoconusul progresiv rezultate la 5 ani
Alina Cantemir, Anisia-Iuliana Alexa, Roxana-Elena Ciuntu, Nicoleta Anton,
Cătalina Gălățanu, D. Chiseliță

13.25-13.40

Defectul cornean persistent - strategii terapeutice legate de etiologie
Adriana Stănilă, D.M. Stănilă, Alina-Adriana Panga

13.40-13.50

Trans-PRK în chirurgia viciilor de refracție
Ala Paduca, E. Bendelic, Daria Cernea, S. Pogorevici

13.50-15.00 – Pauză
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Vineri, 25 septembrie 2020 | 1500-1610
COVID-19
Moderatori: Camelia-Margareta Bogdănici, Valeriu Cușnir

15.00-15.10

Starea actuală a diagnosticării și tratamentului patologiilor suprafeței
oculare la maturi în pandemia de COVID-19 în Republica Moldova
V. Cușnir, Lilia Dumbrăveanu, Cornelia Bahov, Nina Bulat, V. Procopciuc,
Carolina Frumusachi

15.10-15.20

Patologie oculară de urgență tratată în perioada COVID la Spitalul de
Urgență "Sf. Spiridon" Iași, Oftalmologie
Camelia-Margareta Bogdănici, C. Danielescu, Anisia Iuliana Alexa,
Roxana Elena Ciuntu, M. Giurgică, C. Grigoraș, Otilia Obadă,
Anca Pantalon, Nicoleta Anton

15.20-15.30

Neuro – oftalmologia în “era SARS-CoV-2”
Claudia Florida Costea, A. Cucu, Gabriela Florența Dumitrescu,
Gabriela Dimitriu, Anca Sava, Mihaela Dana Turliuc,
Camelia-Margareta Bogdănici

15.30-16.10

Simpozion Bausch Health: Corneregel, un promoter al regenerării corneene
Camelia-Margareta Bogdănici
Daniel Brănișteanu

16.10-16.15 – Pauză
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Vineri, 25 septembrie 2020 | 1615-1835
Glaucom I
Moderatori: Dorin Chiseliță, Mircea Filip

16.15-16.35

Remarcable Visual Field Recovery after Glaucoma Surgery.
Interpretation.
The possible role of some reliability indices
L. Vancea

16.35-16.55

Actualități în diagnosticul și tratamentul glaucoamelor
D. Chiseliță, Mădălina Belibou

16.55-17.25

Simpozion Thea: Rezultate preliminarii obținute cu singura combinație
antiglaucomatoasă fără conservanți
Camelia-Margareta Bogdănici

17.25-17.35

Noi abordări în patogenia și tratamentul glaucomului inflamator
V. Cușnir, N. Bobescu, V. Cușnir jr.

17.35-17.45

Subciclofotocoagulare laser în glaucomul primitiv cu unghi deschis –
prezentare de caz
M. Filip, Irina Lutic, Carmen Dragne

17.45-17.55

Insulă de vedere centrală - a fi sau a nu fi glaucom?
Anisia-Iuliana Alexa, Camelia-Margareta Bogdănici, Nicoleta Anton,
Roxana Ciuntu, Daniela Andronic, Mădălina Belibou, Alisa Bejan

17.55-18.05

Capcanele glaucomului în viziunea chirurgului începător
Nicoleta Anton, Diana Săndulache, Alexandra Teclici, Rami Monem,
Ionela Nechita-Dumitriu, Cristina Roca, Roxana Elena Ciuntu

18.05-18.35

Simpozion Santen: Un nou tratament inovativ de prima intenție în
managementul glaucomului
Crenguța Feraru
Eficacitatea dovedită a ciclosporinei în sindromul sever de ochi uscat
Camelia-Margareta Bogdănici
18.35-18.50 – Pauză
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Vineri, 25 septembrie 2020 | 1850-1940
Glaucom II
Moderatori: Camelia-Margareta Bogdănici, Raluca Iorga

18.50-19.00

Tratamentul glaucomului uveitic cu anti-VEGF: experiența proprie
V. Cușnir, Lilia Dumbrăveanu, V. Cușnir, N. Bobescu

19.00-19.10

„Glautex” în chirurgia fistulizantă
Aglaia Lobcenco, Irina Chetrari, E. Bendelic

19.10-19.20

Sistem artificial de drenaj în chirurgia glaucomului - studiu experimental
Maria Iacubițchi, E. Bendelic, Ala Paduca, Alina Brînză

19.20-19.30

Abordare alternativă în managementul glaucomului: tratamentul laser
Valeria Coviltir, Miruna Burcel, Diana Andronic, Dana Dăscălescu

19.30-19.40

Actualități în managementul edemului papilar de stază
Raluca Iorga
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Sâmbătă, 26 septembrie 2020 | 0900-1055
Anexe oculare
Moderatori: Anisia-Iuliana Alexa, Constantin Grigoraș

09.00-09.10

Reconstrucția canaliculului lacrimal, o provocare
C. Grigoraș, Andreea Tudose, D. Dăogaru

09.10-09.20

Tehnica lui Hughes în reconstrucția pleoapei inferioare
Anisia-Iuliana Alexa, Andreea Tudose, Oana Maxim, Călina Sandu,
Alina Nagherneac, Mădălina Belibou

09.20-09.30

Ptoza palpebrală bilaterală - abordare clinică și chirurgicală
Mădălina Belibou, Anca Pantalon, C. Grigoraș, Andreea Tudose, Oana Maxim,
Călina Sandu, Anisia-Iuliana Alexa

09.30-09.40

Tehnici de injectare perioculară - cum să evităm complicațiile
Silvia Sălăvăstru (Țone), Anisia-Iuliana Alexa, Camelia-Margareta Bogdănici

09.40-09.50

Chirurgia oculoplastica în cancer: experiența noastră
N. Ghețu, Anisia-Iuliana Alexa, C. Dobreanu, Cătălina Acatrinei,
Angelica Slătineanu, D. Pieptu

09.50-10.00

Depășirea granițelor specialității: ptoza palpebrală
Ruxandra Mihailovici, Eugenia Jigău

10.00-10.15

Evaluarea și managementul pacienților cu epifora
Oana Angela Vonica, A. Pearson

10.15-10.55

Simpozion Novartis: Evoluție în tratamentul DMLV forma umedă
Horia Stanca, Daniel Brănișteanu, Mihnea Munteanu

10.55-11.00 – Pauză
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Sâmbătă, 26 septembrie 2020 | 1100-1230
Retina
Moderatori: Daniel Constantin Brănișteanu, Ciprian Danielescu

11.00-11.15

Actualități de diagnostic și tratament în melanomul uveal
M. Munteanu

11.15-11.30

Cât de frecventă este neovascularizația coroidiană "idiopatică" la adult?
D.C. Brănișteanu

11.30-11.45

Diagnosticul și tratamentul găurilor maculare lamelare
C. Danielescu

11.45-12.00

Glioza Maculară - Ce, Cum, Când?
H.T. Stanca
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Rețele neuronale cu aplicații în oftalmologie
Silvia Curteanu
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi“ din Iași, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului
“Cristofor Simionescu”

Scopul acestei prezentări este evidențierea utilității predicțiilor rețelelor neuronale artificiale în
diverse domenii ale medicinii, cu precădere în oftalmologie.
Accentul lucrării este pe partea tehnică a problemei, de aceea vor fi inserate noțiuni generale
despre rețele neuronale și, în mod deosebit, etapele modelării bazate pe rețele neuronale, cu
indicații practice pentru fiecare în parte: colectarea și preprocesarea datelor, analiza bazei de date,
antrenare, modalități de determinare a topologiei optime de rețea (neuro-evoluție), testare,
efectuare de predicții, interpretarea rezultatelor. Vor fi evidențiate metode pentru îmbunătățirea
performanțelor rețelelor neuronale, acestea referindu-se la instrumentul în sine (tipuri diferite de
rețele neuronale, utilizate individual sau agregate în stive) sau la configurații hibride softcomputing (îndeosebi combinarea rețelelor neuronale cu algoritmi evolutivi sau sisteme fuzzy).
Ulterior, vor fi inserate diverse exemple de utilizare a acestei metode de modelare în oftalmologie,
cu accent pe informațiile ce se pot obține prin predicții despre: corelația glaucom-diabet,
retinopatia prematurității, retinopatia diabetică, degenerescența maculară legată de vârstă.
Rezultatele satisfăcătoare obținute în astfel de simulări, cu erori sub 5%, dovedesc eficiența
aplicării modelării bazate pe rețele neuronale în oftalmologie.
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Neural networks with applications in ophthalmology
Silvia Curteanu
“Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, “Cristofor Simionescu” Faculty of Chemical Engineering and
Environmental Protection

The purpose of this presentation is to highlight the usefulness of artificial neural network
predictions in various fields of medicine, especially in ophthalmology.
The focus of the paper is on the technical part of the problem, so general notions about neural
networks will be inserted and, in particular, the stages of modelling based on neural networks,
with practical indications for each phase: data collection and preprocessing, database analysis,
training, ways to determine the optimal network topology (neuro-evolution), testing, making
predictions, interpreting the results. Methods for improving the performance of neural networks
will be described, referring to the instrument itself (different types of neural networks, used
individually or aggregated in stacks) or to hybrid soft-computing configurations (especially the
combination of neural networks with evolutionary algorithms or fuzzy systems).
Subsequently, various examples of the use of this modelling methodology in ophthalmology will
be inserted, with emphasis on the information that can be obtained by predictions about:
glaucoma-diabetes correlation, retinopathy of prematurity, diabetic retinopathy, age related
macular degeneration etc.
Satisfactory results obtained in such simulations, with errors below 5%, prove the efficiency of the
application of modelling based on neural networks in ophthalmology.
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Performance of a prototype noninvasive biosensor for
tear glucose in type 1 diabetes
P. Duijvestijn1, A. Kownacka2, D. Vegelyte2, M. Joosse1, Nicoleta Anton3, C. Wilson2
Haaglanden Medisch Centrum (HMC), Lijnbaan, Netherlands
Haaglanden Medisch Centrum (HMC), Lijnbaan, Netherlands
3
University of Medicine and Pharmacy, “Grigore T. Popa” Iasi, Romania
1

2

Current CGM systems are invasive, costly and can give skin problems. We recently showed that
measurement of glucose in tear fluid is possible and comparable with the results of the Freestyle
Libre. We now show the results in 24 additional patients. Twenty-four subjects with T1D, already
wearing a Freestyle Libre device, were recruited from Haaglanden Diabetes Centre. In fasting
state, the device was applied by the ophthalmologist. Glucose levels from the blood and
interstitial fluid were recorded every 15 minutes, the current measured with tear glucose sensor
was recorded continuously. The eye surface and lower eyelid and tolerability were regularly
checked. A calibration algorithm to convert tear glucose to blood values was built using a neural
network model and cross validated. Of the subject 13 were male, 11 were female. No adverse
effects were found, and all patients could finish the 5‐hour test. The MARD values for the 24‐
patient subset was 16.7. The MedARD was 13.3. The Abbott Freestyle Libre device generally shows
an MARD of 15.7 on the first day. Comparing this to the published data from Abbott, the
NovioSense device is almost identical considering that the device was allowed only 5 hours
performance time before the MARD was measured. We have demonstrated that the NovioSense
Tear glucose sensor measures blood glucose values from tears comparably to the Abbott
Freestyle Libre and may become a good alternative for invasive devices.
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Noile frontiere ale cunoaşterii în oftalmologie
D. Costin, Andreea Moraru

Inteligența artificială (AI), învățarea automată și profundă (ML, DL) sunt utilizate în oftalmologie
pentru datele de analiză, segmentare, diagnostic automat și posibilele predicții privind
rezultatele finale. Oftalmologia este un domeniu ideal pentru aplicarea AI și ML și DL. Asocierea
învățării profunde cu noile tehnologii OCT s-au dovedit fiabile pentru depistarea bolilor oculare
localizate la nivelul polului posterior. AI a declanșat un interes major și pentru studiul
glaucomului, cataractei, strabismului, keratoconus, calcularea puterii lentilelor intraoculare şi
planificarea intervenţiilor chirurgicale în funcție de prognostic. Beneficiile, limitările și tendințele
viitoare ale AI sunt analizate din punct de vedere al implicării în oftalmologie, ca parte a procesului
decizional privind investigația științifică, diagnosticul și managementul terapeutic.

New frontiers of science in ophthalmology
D. Costin, Andreea Moraru

Artificial intelligence (AI), machine learning and deep learning (ML, DL) are used in
ophthalmology for data analysis, segmentation, automatic diagnosis and possible predictions
about final results. Ophthalmology is an ideal field for the application of AI and ML and DL. The
association of deep learning with new OCT technologies has proven to be reliable for detecting
localized eye diseases in the posterior pole. AI has also triggered a major interest in the study of
glaucoma, cataracts, strabismus, keratoconus, calculation of intraocular lens strength and
surgery planning according to prognosis. The benefits, limitations and future trends of AI are
analyzed in terms of involvement in ophthalmology, as part of the decision-making process on
scientific investigation, diagnosis and therapeutic management.
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Analiza prin multiplexare a biomarkerilor umorii apoase
la pacientul cu diabet zaharat
Otilia Obadă1,2, Anca Delia Pantalon1, Daniela Constantinescu2,3, D. Chiseliță2,4
Clinica de Oftalmologie, Spitalul Clinic de Urgențe "Sfântul Spiridon", Iași, România
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3
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Cuvinte cheie: diabet zaharat, citokine, multiplexare, umoare apoasă

Scop: Compararea nivelurilor a nouă citokine din umoarea apoasă (UA) la pacienți diabetici și
nondiabetici și asocierea acestora cu retinopatia diabetică (RD).
Material și metodă: Este un studiu comparativ cross-secțional care a inclus 36 pacienți (36 ochi)
fără diabet zaharat (DZ), 14 pacienți (14 ochi) cu DZ fără RD și 12 pacienți (12 ochi) cu DZ și RD la
care s-a efectuat chirurgia convențională a cataractei. Toți pacienții au fost evaluați oftalmologic
complet. Probele de UA nediluată au fost obținute în condiții sterile înainte de chirurgia
cataractei. Au fost evaluate prin multiplexare nivelurile de interleukină (IL)-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12,
proteină chemotactică monocitară-1 (MCP-1/CCL2), factor de necroză tumorală (TNF)-α, proteină10 indusă de γ-interferon (IP-10/CXCL10) și factor de creștere a endoteliului vascular (VEGF).
Glicemia à jeun și hemoglobina glicozilată (HbA1c) au fost evaluate.
Rezultate: Nu s-au identificat diferențe statistic semnificative ale citokinelor UA la cele trei grupe,
cu excepția VEGF. Valorile VEGF au fost mai mari de la grupul 1 la grupul 3 (62.01 pg/mL ± 28.5,
125.82 pg/mL ± 306.9, 142.6 pg/mL ± 127.07), cu diferențe statistic semnificative între grupul 1 și 3 și
între grupul 2 și 3 (p ≤ 0.01). Între IL-6 și IL-8, IL-12 și MCP-1 există o corelație pozitivă statistic
semnificativă. Nu există corelație între nivelurile citokinelor și glicemia à jeun și HbA1c.
Concluzii: Nivelurile de VEGF în UA sunt ridicate la pacienții cu DZ cu sau fără RD, comparativ cu
ochii normali. Nivelurile IL-6 Și VEGF sunt semnificativ mai mari la pacienții cu RD.
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Aqueous humor biomarkers assessment using multiplex
assay in patients with diabetes mellitus
Otilia Obadă1,2, Anca Delia Pantalon1, Daniela Constantinescu2,3, D. Chiseliță2,4
Ophthalmology Clinic, "Saint Spiridon" "Emergency Clinical Hospital, Iasi, Romania
"Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania
3
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4
"Oftaprof" Clinic, Iasi, Romania
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Keywords: diabetes mellitus, cytokines, multiplex assay, aqueous humor

Purpose: To compare the levels of nine aqueous humor (AH) cytokines between nondiabetic and
diabetic patients and assess the association of these cytokines with diabetic retinopathy (DR).
Material and methods: This comparative cross-sectional study included 36 patients (36 eyes)
nondiabetic control group, 14 patients (14 eyes) with diabetes mellitus (DM) without DR and 12
patients (12 eyes) with DM and DR undergoing conventional cataract surgery. All patients
underwent a comprehensive ophthalmic examination. Undiluted AH samples were obtained
under sterile conditions before cataract surgery and a multiplex cytokines assay was used to
measure the levels of interleukin (IL)-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, monocyte chemoattractant protein1 (MCP-1/CCL2), tumor necrosis factor (TNF)-α, interferon-induced protein-10 (IP-10/CXCL10) and
vascular endothelial growth factor (VEGF). Fasting blood glucose and glycated hemoglobin
(HbA1c) were evaluated.
Results: There were no significant statistically differences in AH cytokines in the three groups,
except VEGF. VEGF showed increasing values from group 1 to group 3 (62.01 pg/mL ± 28.5, 125.82
pg/mL ± 306.9, 142.6 pg/mL ± 127.07), with significant statistically differences between group 1 and
3 and between group 2 and 3 (p ≤ 0.01). There was a statistically significant positive correlation
between IL-6 and IL-8, IL-12 and MCP-1. There was no correlation between cytokines levels and
fasting blood glucose and HbA1c.
Conclusions: AH levels of VEGF are elevated in patients with DM with or without DR compared
with normal eyes. IL-6 and VEGF levels were significantly higher in patients with DR.
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Utilizarea rețelelor neuronale artificiale pentru predicția
progresiei glaucomului la pacienții care au asociată
apneea de somn
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4
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Cuvinte cheie: rețele neuronale artificiale, glaucoma, sindrom de apnee de somn, AHI, IMC

Scop: Construirea de modele neuronale în vederea predicției progresiei glaucomului la pacienții
ce au asociată apneea de somn.
Material și metodă: Modelarea cu ajutorul reţelelor neuronale s-a realizat cu ajutorul
simulatorului comercial Neurosolutions. Astfel se poate stabili numărul de straturi ascunse,
numărul de neuroni din fiecare strat, diferitele forme ale funcţiei de activare şi algoritmii de
antrenare. Bazele de date construite conțin informații privind un lot de pacienți ce au glaucom
primitiv cu unghi deschis și glaucom cu tensiune normală, la care au asociat sindromul de apnee
în somn în diferite stadii de severitate. Datele ce alcătuiesc baza de date au fost împărţite în felul
următor: 65 au fost utilizate în etapa de antrenare a reţelelor neuronale şi 8 au fost păstrate pentru
etapa de validare.
Drept parametri de intrare pentru modelele neuronale s-au selectat 21 de parametri printre care:
vârsta pacienților, IMC (indice de masă corporală), valoarea presiunii arteriale sistolice și diastolice,
presiunea intraoculară, grosimea centrală a corneei, parametrii biomecanici corneene (IOPcc,
HC, CRF), AHI, indice de desaturare, saturație nocturna în oxigen, AHI restant, tip de apnee,
afecțiuni generale associate (diabet zaharat, HTA, obezitatea, BPOC). Parametrii de ieșire selectați
sunt: raportul c/d, parametri modificați câmp visual (MD, PSD), grosime strat cellule ganglionare.
S-au construit modele neuronale cu propagare înainte (Multilayer Perceptron), cu un strat de
neuroni ascunşi. Numărul de neuroni din stratul ascuns a fost variat între 7 şi 35. Numărul de epoci
de antrenare utilizat a fost de 50000 pentru toate reţelele neuronale. Cea mai importantă etapă
în modelarea cu reţele neuronale artificiale este etapa de validare în care datele de intrare sunt
constituite din setul de date care nu a fost folosit în etapa de antrenare. Modelele neuronale
construite au generat valorile de ieşire pentru aceste date.
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Rezultatele obţinute au fost comparate apoi cu valorile experimentale. Performanţele modelelor
neuronale au fost evaluate prin calcularea erorii pătratice medie (MSE), a coeficientului de
corelaţie (r2) şi a erorii procentuale (Ep).
Rezultate: Cele mai bune rezultate s-au obţinut atât în etapa de antrenare cât şi în cea de validare
cu rețeaua RNA (21:35:4). În etapa de validare dacă considerăm un interval de încredere de 25%,
constatăm că se obţin rezultate foarte bune cu excepţia grosimii medii GCL pentru care erorile
sunt puțin mai mari.
Concluzii: Modelele neuronale folosite au demonstrat posibilitatea utilizării acestora în predicția
progresiei glaucomului la pacienții ce asociază apnee de somn. S-au obţinut rezultate foarte
bune în etapa de validare, care susțin rezultatele obținute în alte studii din literatura de
specialitate care întăresc conexiunea dintre sindromul de apnee de somn și modificările din
glaucom.

Using artificial neural networks to predict the
progression of glaucoma in patients who have associated
sleep apnea
Nicoleta Anton¹, Anisia Iuliana Alexa¹,², Alina Cantemir⁴, Camelia Bogdănici¹,², D. Chiseliță¹,
F. Târcoveanu¹, C. Lisa3, Silvia Curteanu3, Roxana Elena Ciuntu¹,²
University of Medicine and Pharmacy "Grigore T. Popa", Surgery Department, Iasi, Romania
Ophthalmology Clinic "St. Spiridon" Iasi, Romania
3
”Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi
4
Ophthalmology Clinic ”Oftaprof” Iasi
1

2

Keywords: artificial neural networks, glaucoma, sleep apnea syndrome, AHI, BMI

Purpose: To construct neural models to predict the progression of glaucoma in patients with
sleep apnea.
Material and method: Modelling using neural networks was performed using the commercial
simulator Neurosolutions. Thus it is possible to establish the number of hidden layers, the number
of neurons in each layer, the different forms of the activation function and the driving algorithms.
The constructed databases contain information on a group of patients with primitive open-angle
glaucoma and normal-tension glaucoma, to whom they associated sleep apnea syndrome in
various stages of severity. The data that make up the database were divided as follows: 65 were
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used in the neural network training stage and 8 were kept for the validation stage. As input
parameters for neural models, 21 parameters were selected, including: patient age, BMI (body
mass index), systolic and diastolic blood pressure, intraocular pressure, central corneal thickness,
corneal biomechanical parameters (IOPcc, CH, CRF), AHI, desaturation index, Nocturnal oxygen
saturation, residual AHI, type of apnea, associated general conditions (diabetes, hypertension,
obesity, BPOC). The selected output parameters are: c / d ratio, modified visual field parameters
(MD, PSD), ganglion cell layer thickness. Forward-propagating neural models (Multilayer
Perceptron) were constructed with a layer of hidden neurons. The number of neurons in the
assumed layer ranged from 7 to 35. The number of training epochs used was 50,000 for all neural
networks. The most important step in modelling with artificial neural networks is the validation
step in which the input data consists of the data set that was not used in the drive step. The
constructed neural models generated the output values for this data. The results obtained were
then compared with the experimental values. The performances of the neural models were
evaluated by calculating the mean square error (MSE), the correlation coefficient (r2) and the
percentage error (Ep).
Results: The best results were obtained in both the training and validation stages with the RNA
network (21:35:4). In the validation stage if we consider a confidence interval of 25%, we find that
very good results are obtained except for the average thickness of GCL for which the errors are
slightly higher.
Conclusions: The neural models used demonstrated the possibility of their use in predicting the
progression of glaucoma in patients associated with sleep apnea. Very good results were
obtained in the validation stage, which support the results obtained in other studies in the
literature that strengthen the connection between sleep apnea syndrome and changes in
glaucoma.
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Traumatisme oculare, constatări, tendinţe
E. Bendelic, Angela Corduneanu, Tatiana Magla, Victoria Rusanovschi, Uliana Bozul
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”
Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moşneaga”, Chişinău
Cuvinte cheie: traumatisme oculare, tratament chirurgical, funcții vizuale

Traumatismele oculare continuă să se mențină la ordinea zilei atât în aspect medical, fiind la nivel
global una din principalele cauze ale deficiențelor majore de vedere, precum cecitatea, cât şi în
aspect social, provocând incapacitate de muncă temporară sau permanentă.
Actualitatea şi importanța acestei probleme complexe a fost confirmată şi de studiul efectuat,
care a cuprins cazurile de traumatisme oculare şi a avut ca scop evaluarea polivalentă a acestora,
inclusiv şi a tratamentului ce s-a impus, în special, al celui chirurgical.
Rezultatele obținute au permis constatarea particularităților prezente, dar şi a tendințelor
urmărite în eșantionul studiat. În același context a fost apreciat şi impactul accidentărilor asupra
funcțiilor vizuale reieșind, în special, din datele și evoluția acuității vizuale.
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Apneea obstructivă a somnului (OSA) are afectări multisistemice și este asociată cu o serie de
efecte secundare. Hipoxemia asociată cu OSA este corelată cu creșterea incidenței unor variate
condiţii neuronale, incluzând glaucomul, accidente vasculare cerebrale, reducerea abilităţii
mentale, afecţiuni depresive, neuropatie periferică, neuropatie optică ischemica non-arteritică.
Mai mult decât atât, a fost demonstrat că OSA are legături cu diverse manifestări oculare
incluzând sindromul floppy eyelid, sindromul de ochi uscat, keratoconus, ocluzia de venă
retiniană, edem papilar secundar

creșterii presiunii intracraniene, corioretinopatie seroasă

centrală (CRSC). Scopul studiului este de evalua gradul de afectare a suprafeţei oculare la
pacienţii cu OSA în absența tratamentului CPAP (presiune pozitivă continuă a căilor aeriene) şi
evaluarea modificărilor structurale ale nervului optic (OCT).
Material şi metodă: S-a realizat un studiu prospectiv ce a inclus un grup de studiu format din 80
de ochi (de la 41 de pacienți diagnosticați cu OSA), care nu au urmat tratament CPAP (presiune
pozitivă continuă a căilor aeriene) şi un lot control format din 90 ochi de la 45 de pacienți glaucom
primitiv cu unghi deschis formă incipientă tratat, fără OSA. La toți pacienții s-au efectuat
următoarele determinări conform unui protocol standardizat: cea mai bună acuitate vizuală
corectată (la optotipul Snellen), testul Schirmer I (fără anestezie), determinarea presiunii
intraoculare (cu aplanotonometrul Goldmann); OCT (optical coherence tomography Cirrus HD
OCT Zeiss) cu evaluarea nervului optic, maculei şi măsurarea stratului fibrelor nervoase retiniene,
înregistrarea câmpului vizual (perimetrie Humphrey - programul C24-2), măsurarea grosimii
corneei centrale (pahimetrul ultrasonic Tomey) şi histerezisul corneean cu ORA (Ocular response
Analyzer Reichert technology). De asemenea au fost înregistrați parametrii funcționali respiratori
(indexul apnee-hipopnee – AHI) și indexul de masă corporală. Baza de date a fost construită în
programul EXCEL şi a fost prelucrată statistic SPSS 18.
Rezultate: În lotul studiat s-au identificat pacienți cu glaucom primitiv cu unghi deschis formă
incipientă sau moderată, sindrom de ochi uscat formă moderată sau severă, pacienți cu floppy
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eyelid syndrom, un caz cu neuropatie optică ischemică forma non-arteritică şi un pacient cu
ocluzie de venă centrală a retinei. Nu s-a fost identificat nici un caz de keratoconus sau CRSC.
Indicele de masă corporală (IMC) a variat între 30 şi 40Kg/m². S-au analizat corelațiile între indexul
apnee-hipopnee (AHI) și efectele OSA asupra suprafeței oculare (test Schirmer, ORA) sau asupra
SFNR.
Concluzii: Exacerbarea sindromului de apnee în somn poate produce o afectare severă a
suprafeței oculare şi afectare neurodegenerativă retiniană (manifestată prin reducerea grosimii
RNFL). Există o corelație pozitivă, statistic semnificativă, între severitatea apneei şi gradul de
afectare oculară, similar cu studiile din literatura de specialitate. IMC este un factor de risc crescut
asociat sindromului de apnee obstructivă de somn. Colaborarea strânsă între specialiștii în somn
și oftalmologi pot duce la îmbunătățirea statusului vascular și ocular pentru pacienții cu OSA.

60

Clinical study on ocular manifestations in patients with
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Roxana Elena Ciuntu¹,², Alina Cantemir³, Anisia Iuliana Alexa¹,²,
Camelia-Margareta Bogdănici¹,², Crenguța Ioana Feraru¹, Daniela Boișteanu¹,⁴,
D. Chiseliţă¹,³, Nicoleta Anton¹,²
“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Surgery Department, Iasi, Romania
“St. Spiridon” Ophthalmology Clinic of Iasi, Romania
3
”Oftaprof” Ophthalmology Clinic of Iasi
4
Clinical Hospital Pneumology, 3rd Department Iasi
1

2

Keywords: apnoea, OSAS, CPAP, Shirmer test, ORA

Obstructive sleep apnea (OSA) has multisystemic disorders and is associated with a series side
effects. OSAS-associated hypoxemia is correlated with an increased incidence for various
neuronal conditions, including glaucoma, strokes, reduced mental ability, depressive disorders,
peripheral neuropathy, non-artheritic ischemic optic neuropathy. Furthermore, it was
demonstrated that OSAS is related to various ocular manifestations including the floppy eyelid
syndrome, dry eye syndrome, keratoconus, retinal vein occlusion, papillary edema following the
increase of the intracranial pressure, central serous chorioretinopathy (CSC). The purpose of the
study is the evaluation of the degree of ocular surface damage in OSA patients in the absence of
the CPAP treatment (continuous positive airway pressure) and the evaluation of the optic nerve
structural changes (OCT).
Material and method: A prospective study was carried out, which included 41 OSA-diagnosed
subjects (80 eyes), who did not follow the CPAP (continuous positive airway pressure) treatment
and a control group made up of 45 subjects (90 eyes) with primary open angle glaucoma (mild
or moderate forme), treated, without OSA. For all patients it was carried out the following
determinations according to a standardised protocol: the best corrected visual acuity (Snellen
optotype), the Schirmer I test (without anaesthetics); intraocular pressure (with the Goldmann
applanation tonometry), OCT (optical coherence tomography Cirrus HD OCT Zeiss) with the
evaluation of the optic nerve, macula, and measurement of the retinal nerve fibre layer,
determination of the visual field (Humphrey perimeter – C24-2 program), measurement of the
central corneal thickness (Tomey ultrasonic pachymeter) and the corneal hysteresis with ORA
(Ocular response analyser Reichert technology).
Moreover, it was recorded the respiratory functional parameters (apnoea-hypopnea index – AHI)
and the body mass index. The database was constructed in Excel and statistically processed in
SPSS 18.
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Results: Within the studied group, it was identified patients with primary open angle glaucoma,
mild or moderate form, dry eye syndrome with moderate or severe form, patients with floppy
eyelid syndrome, with an optical non-arteritic ischemic neuropathy case, and a patient with
retinal central vein occlusion. No case of keratoconus or CRCS case was identified. The body mass
index varied between 30 and 40 Kg/m². It was analysed the correlations between the apneahypopnea index (AHI) and the OSA effects upon the ocular surface (Schirmer test, ORA) or upon
SFNR. Each correlation considered the patient's age and body mass index.
Conclusions: The exacerbation of the apnoea syndrome during sleep produces a severe disorder
of the ocular surface a retinal neuro-degenerative disorder (manifested by the RNFL thickness
reduction). There exists a positive correlation, between the severity of the apnea and the ocular
disorder’s degree, similar to the studies in the speciality literature. IMC is an increased risk factor
associated with the OSA. The close collaboration between the sleep specialists and
ophthalmologists can lead to the improvement of the vascular and ocular status for the OSA
patients.
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Este utilă și confortabilă ortokeratologia?
Camelia-Margareta Bogdănici1, Alisa Ionela Bejan1, Șt.T. Bogdănici2
U.M.F. Iași
Cabinet Oftalmologic ”Stereopsis“ Iași
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Scopul lucrării: Identificarea indicațiilor, monitorizării și evenimentelor care apar la pacienții la
care se recomandă ortokeratologie.
Material și metodă: Studiu prospectiv observațional pe un lot de 10 pacienți (20 ochi) tratați cu
lentila de contact de noapte (ortokeratologie), realizat în ambulator la Cabinet oftalmologic
”Stereopsis” Iași. Criterii de selecție pentru pacienți: perioada de urmărire de minim patru ani,
minim 3 porturi ale lentilei anuale și control periodic conform recomandărilor. Parametrii clinici
urmăriți: refracția oculară înainte și după ortokeratologie, aspectul topografiei corneene, aspectul
polului anterior, confortul ocular și general, incidentele/evenimentele apărute în cursul portului
lentilei de noapte.
Rezultate: Sexul feminin este predominant (70%). Vârsta medie a pacienților este 13,9±7,5 (limite
între 9 și 32 ani). Pacienții au avut miopie mică (55%), miopie medie (35%) și 10% au avut
astigmatism miopic. Portul lentilei de noapte a fost schimbat de 3 ori in 20% din cazuri, de 4 ori
în 50% și de 5 ori la 30% cazuri. Dificultățile întâmpinate în portul lentilelor de contact pe timp de
noapte pot fi determinate de: igiena și întreținere deficitară apărute în 2 cazuri, discontinuitate în
portul lentilei de contact 1 caz, dificultăți în realizarea topografiei corneene 1 caz, urmărirea
pacienților în altă localitate 1 caz.
Concluzii: Recomandarea ortokeratologiei este utilă și confortabilă dacă se realizează o
anamneză riguroasă și o selecție atentă a pacienților. Utilizarea lentilelor de noapte
(ortokeratologia) asigură atât un confort ocular (acuitate vizuală utilă în cursul zilei) dar și estetic
care crește calitatea vieții pacienților.
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It is orthokeratology convenient and functional?
Camelia-Margareta Bogdănici1, Alisa Ionela Bejan1, Șt.T. Bogdănici2
U.M.Ph. Iasi
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Aim: To highlight the main indications, monitoring and events that occur in patients with
recommended orthokeratology.
Material and method: Prospective observational study regarding a total of 10 patients (20 eyes)
with night contact lens treatment (orthokeratology), performed in ambulatory, at the private
practice ”Stereopsis” Iasi. Selected criteria for patients were: minimum follow-up period of four
years, minimum 3 annual contact lens port and periodic check-up as recommended. Clinical
parameters observed: optical correction before and after orthokeratology, corneal topography,
anterior pole appearance, ocular and general comfort, resulting incidents or events during the
night contact lens wearing.
Results: Predominant female patients 70%. The mean age of patients was 13.9±7.5 (range 9 to 32
years). The percentage of patients with low myopia was 55%, medium myopia 35% and 10% had
myopic astigmatism. The night contact lens wearing was changed three times in 20% of cases,
for times in 50% and five times in 30%. The main difficulties encountered in the port of night
contact lenses might be defined by: hygiene and pour maintenance in two cases, discontinuity
in wearing contact lenses in one case, difficulties in performing corneal topography in one case,
following patients in another area/city one case.
Conclusions: The recommendation of orthokeratology could be very comfortable and useful if a
rigorous anamnesis and a careful selection of patients are achieved. The use of night contact
lenses (orthokeratology) improve visual comfort (a real good visual acuity during the day) and
also aesthetic increasing the health quality being.
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Atitudini terapeutice în infecția virală varicelo-zosteriană
D. Dăogaru2, Ionela Dumitru-Nechita2, C. Grigoraş2, Camelia-Margareta Bogdănici1,2
Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa", Departamentul Chirurgie, Iași, România
Clinica de Oftalmologie "Sf. Spiridon" Iași, România

1

2

Cuvinte cheie: zoster, keratită, erupţie, nerv trigemen

Introducere: Zona zoster oftalmică constă în erupție veziculară în teritoriul nervului trigemen,
împreună cu eritem dureros și atingere oculară difuză, cu complicații grave, în lipsa
tratamentului.
Material și metodă: Pacient în vârstă de 76 ani, cu antecedente cardiovasculare și oftalmologice,
se prezintă în urgență pentru cefalee, febră, durere oculară unilaterală la nivelul ochiului stâng și
erupție cutanată pe zona de distribuție a ramului oftalmic al nervului trigemen.
Examenul clinic local reflectă veziculo-pustule grupate în buchet, dispuse pe un fond eritematos
la nivelul teritoriului cutanat al ramului oftalmic al nervului trigemen.
Examenul oftalmologic identifică următoarele modificări la nivelul ochiului stâng: edem
palpebral, hiperemie conjunctivala, ulcerații corneene și congestie iriană.
Rezultate: Diagnosticul stabilit este cel de Zona zoster oftalmică stânga cu afectare oculară. Se
decide instituirea de tratament antiviral sistemic, cutanat și ocular. Pe parcursul internării s-a
evidențiat hiponatremie, a cărei corectare a ameliorat semnificativ starea generală.
La externare, s-a decis continuarea tratamentului antiviral sistemic și local, împreună cu
midriatice și corticoizi.
Concluzii: Particularitatea acestui caz clinic constă în prin concomitență a Zonei zoster oftalmice
la nivelul ochiului stâng și a cecității sechelare la nivelul ochiului drept. Tratamentul a avut
rezultate foarte bune, evoluția fiind una favorabilă. Diagnosticul diferențial se poate face cu:
celulită, dermatită de contact și infecția cu virusul Sars-Cov 2. Complicații probabile ar putea fi:
neurologice și nevralgia post-herpetică. Recidiva zosteriană trebuie combătută cu orice preț.
O colaborare strânsă între dermatolog și oftalmolog reprezintă cheia succesului în tratarea unui
pacient cu zona zoster oftalmică cu atingere oculară.
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Therapeutic attitudes in infection with varicella zoster
virus
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Ophthalmology Clinic "Sf. Spiridon" Iasi, Romania

1

2

Keywords: zoster, keratitis, rash, trigeminal nerve

Introduction: Herpes zoster ophthalmicus consists of a vesicular rash in the territory of the
trigeminal nerve, associated with painful erythema and diffuse damage of the eyes, with severe
complications, in the absence of treatment.
Materials & Methods: A 76-year-old patient, with a cardiovascular and ophthalmological history,
addresses to the Emergency service for headache, fever, left eye pain and rash involving the
ophthalmic branch of the trigeminal nerve.
The local clinical examination identifies group of vesicles-pustules, arranged on an erythematous
base at the level of the cutaneous territory of the ophthalmic branch of the trigeminal nerve.
Ophthalmologic examination indicates the following changes in the left eye: eyelid edema,
conjunctival hyperemia, corneal ulceration and iris congestion.
Results: The established diagnosis is left herpes zoster ophthalmicus with ocular damage. It is
decided to administer systemic, cutaneous and ocular antiviral treatment. During the
hospitalization, a hyponatremia was highlighted, the correction of which significantly improved
the general condition. Upon discharge, it was decided to continue systemic and local antiviral
treatment, along with mydriatics and corticosteroids.
Conclusions: The present case is particular due to the concomitant presence of Herpes zoster
ophthalmicus in the left eye and sequellar blindness in the right eye. The treatment was
successful, with a favorable evolution. The differential diagnosis can be made with: cellulitis,
contact dermatitis and infection with Sars-Cov 2. Possible complications suitable for this old
patient are: neurological and post-herpetic neuralgia. It is important to prevent recurrent herpes
zoster.
A close collaboration between dermatologist and ophthalmologist is the key to success in
treating a patient with herpes zoster ophthalmicus with ocular damage.
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Aspecte clinice şi funcţionale ale uveitelor endogene
Lilia Dumbraveanu, V. Cușnir, Veronica Gotișan, V. Popovici
Catedra de Oftalmologie și Optometrie, U.S.M.F. “Nicolae Testemiţanu”, Chișinău
Cuvinte cheie: uveita, uveita endogenă, tratament uveită, corticosteroizi şi uveită

Scop: Evaluarea aspectelor clinice şi a factorilor de risc ale scăderii funcţiilor vizuale la pacienţii cu
uveite endogene.
Materiale şi metode: Studiul a inclus 237 pacienţi, (280 ochi ) cu uveită endogenă. Vârsta (16 – 64
ani). Pacienții au fost divizați în 2 loturi în dependență de tratamentul aplicat: lotul I - tratament
cu corticosteroizi, lotul II - corticosteroizi și citostatice. Acuitatea vizuală a fost evaluată la 1 și 3 luni.
Rezultate obţinute: Lotul de studiu a fost compus din: 129 bărbaţi (54,4%), 108 femei (45,5%).
Uveita a evoluat monolateral la 194 cazuri (81,8%), bilateral la 43 cazuri (18,2%). Durata procesului
inflamator a variat de la 3 luni la 156 luni. Cataracta complicată a fost asociată la 98 cazuri (13,5%),
glaucomul secundar la 64 cazuri (22,8%), edem macular cistoid - 49 cazuri (17,5%), decolare de
retină - 36 cazuri (12,8%), cheratopatia în bandă - 15 cazuri (5,3%), membrană neovasculară
subretiniană - 17 cazuri (6,1%). În rezultatul tratamentului aplicat în I lot funcţiile vizuale au fost
recuperate cu cel puțin 2 rânduri la 62 (43%) cazuri, iar în lotul II - la 91 (67,4%).
Concluzii: În studiul efectuat, uveitele endogene au fost bilaterale în 43 cazuri (18,2%),
predominând uveita anterioară 189 cazuri (67,5%), cu evoluţie cronică - recidivantă în 39% cazuri.
Funcțiile vizuale mult scăzute în lot au fost cauzate de edemul macular cistoid, cataractă şi
glaucomul secundar. Tratamentul pacientului cu uveită ghidat de echipa oftalmolog și
reumatolog oferă şanse de recuperare a funcţiilor vizuale.
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Functional and clinical aspects of endogenous uveitis
Lilia Dumbraveanu, V. Cușnir, Veronica Gotișan, V. Popovici
Department of Ophthalmology and Optometry, USMF “Nicolae Testemitanu”, Chisinau
Keywords: uveitis, endogenous uveitis, treatment of uveitis, corticosteroids and uveitis

Purpose: To assess clinical aspects and risk factors of decreased visual function in patients with
endogenous uveitis.
Materials and methods: The study included 237 patients (280 eyes) with endogenous uveitis. The
age of the examined persons was from 16 to 64 years. There are 2 groups of patients regarding
treatment: first group was treated with corticosteroids, but second one with corticosteroids and
cytostatics. Visual acuity was assessed at 1 and 3 years.
Results: The study group was composed of: 129 men (54.4%), 108 women (45.5%). Uveitis evolved
monolaterally in 194 cases (81.8%), bilaterally in 43 cases (18.2%). The inflammatory process lasted
for 3-156 months. Uveitis was associated with complicated cataract in 98 cases (13.5%), secondary
glaucoma in 64 cases (22.8%), cystoid macular edema - 49 cases (17.5%), retinal detachment - 36
cases (12.8%), band keratopathy -15 cases (5.3%), subretinal neovascular membrane - 17 cases
(6.1%). Visual functions were recovered in first group at least 2 lines in 62 cases (43%) and in 91
cases (67.4%) in second group as a result of treatment.
Conclusions: Endogenous uveitis was bilateral in 43 cases (18.2%), 189 cases with anterior uveitis
(67,5%) and 39% cases with chronic-recurrent evolution. The loss of visual functions was caused
by cystoid macular edema, cataract and secondary glaucoma. Treatment of uveitis should be
guided by an ophthalmologist and rheumatologist to increase chances for a better visual
functions recovery.
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Tulburări oftalmologice induse de fracturile etajului
mijlociu al feței
V.V. Costan1, Daniela Sulea1, Otilia Boișteanu1, C. Grigoraș2, Camelia-Margareta Bogdănici1,2
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Grigore” Iași
Spitalul Clinic de Urgente “Sf. Spiridon”, Iași
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Modificările orbitare sunt responsabile pentru tulburările funcționale cele mai importante
asociate fracturilor etajului mijlociu al feței, implicând diferite grade de afectare a funcției vizuale,
cu impact asupra vieții sociale și profesionale a pacienților. Deficitul estetic asociat este evident,
având în vedere importanța contactului vizual în relațiile interumane.
Evaluarea corectă a leziunilor orbitare este indispensabilă pentru aprecierea tipului de tratament
necesar în vederea reducerii incidenței sechelelor funcționale și estetice posttraumatice, frecvent
mult mai dificil de corectat secundar decât în context acut posttraumatic. Diagnosticul complet
al leziunilor orbitare asociate fracturilor etajului mijlociu necesită investigații imagistice detaliate
și evaluare multidisciplinară.
Este importantă recunoașterea leziunilor acute ce necesită tratament urgent pentru a evita
instalarea modificărilor ireversibile. Astfel de leziuni includ compresiunea nervului optic prin
prezența unui hematom retrobulbar sau a fragmentelor osoase detașate, comprimarea
interfragmentară a mușchiului drept inferior, leziunile deschise ale globului ocular sau prezența
corpilor străini intraorbitari.
Planificarea reconstrucției orbitare implică un bilanț lezional complet estetic și funcțional cu
evaluarea atentă a tipului de fractură și a deplasărilor existente la nivelul orbitei și etajului mijlociu.
Din punct de vedere funcțional, trebuie evaluată existența tulburărilor vizuale, prezența diplopiei,
a limitării mișcărilor globilor oculari și a implicării traumatice a căilor lacrimale. Tulburările
funcționale sunt în corelație cu gradul modificărilor posttraumatice ale structurilor anatomice
orbitare, fiind asociate cu tulburări estetice prin deformarea contururilor osoase orbitare,
modificările de poziție a globilor oculari și starea părților moi periorbitare. Rezultatul
reconstrucției depinde de refacerea corectă a conturului și volumului orbitar, cu repoziționarea
conținutului orbitar, cât și a părților moi periorbitare.
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"Surprize" orbitare
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Cuvinte cheie: orbită, tumori, glob ocular eviscerate

Scop: Relatarea unor cazuri clinice a unor pacienți care au suferit eviscerația unui glob ocular, iar
ulterior au dezvoltat formațiuni orbitare expansive.
Material şi metodă: Pacienți în vârstă de 70 și, respectiv, 50 de ani se prezintă în Clinica de
Oftalmologie a Spitalului Clinic Județean de Urgențe “Sf. Spiridon“ Iași declarând faptul că în
urmă cu peste 10 ani au suferit o intervenție chirurgicală de eviscerație a globului ocular în urma
unor traumatisme ocular forte. În ambele situații motivul prezentării la consultul oftalmologic a
fost faptul că proteza oculară protruziona prin fanta palpebrală și nu mai avea stabilitate. În urma
îndepărtării protezei oculare s-a constatat prezența unor formațiuni expansive orbitare care
împingeau anterior proteza. S-a efectuat explorare imagistică care în primul caz a descris o
leziune orbitară cu densități parafluide, iar în cel de-al doilea caz o leziune chistică cu conținut
fluid.
Rezultate: S-a intervenit chirurgical în ambele cazuri în vederea exciziei în bloc a globului ocular
eviscerat și a formațiunilor. Examenul histopatologic relevă în primul caz un melanom, iar în cel
de-al doilea caz o leziune chistică benignă. În primul caz excizia formațiunii a fost realizată
complet, iar pacientul a fost direcționat către departamentul de oncologie.
Concluzii: Pacienții ce au suferit eviscerația globului ocular necesită urmărire oftalmologică pe
termen lung deoarece pot surveni patologii cu punct de plecare de la nivelul țesuturilor oculare
restante.
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”Surprises” in the orbit
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Keywords: orbital, tumor, eviscerated eye

Purpose: Presenting two clinical cases of patients who underwent the evisceration of the eye and
have further developed an orbital mass.
Material and method: We present the cases of two patients aged 70 and respectively 50 who
presented to the Ophthalmology Department of “St. Spiridon” Emergency Clinical Hospital, Iași
declaring that 10 years ago they underwent the enucleation of the ocular globe after a severe
ocular trauma. In both cases the reason for the ophthalmological consult was the fact that the
ocular prosthesis was protruding through the palpebral fissure and was unstable. After removing
the ocular prosthesis we noticed the presence of an orbital mass that was pushing the prosthesis
forward. We recommended further imaging and in the first case an orbital lesion with dense fluid
densities was described, while in the second case a lesion with a cystic fluid content was found.
Results: We decided to operate, and, in both cases, we aimed to remove both the tumor and the
remaining eviscerated eye in one piece. The histopathology exam established the diagnosis of a
melanoma, while the second case was confirmed to have a benign cystic lesion. In the first case
the removal of the mass was complete, and the patient was referred to an oncology department.
Conclusions: Patients who have had an evisceration need long term ophthalmologic follow-up
because there are many pathologies that can originate from the remaining ocular tissues.
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Dificultăți în managementul inflamației orbitare
Camelia Margareta Bogdănici, Otilia Obadă, Nicoleta Anton, C. Grigoraș, Anca Pantalon,
V. Costan, Irina Andreea Niagu, Daniela Andronic
Spitalul Clinic Județean de Urgențe ”Sf. Spiridon”, Clinica I Oftalmologie, Iași
Cuvinte cheie : inflamație orbitară, diagnostic, tratament

Scopul lucrării: Evidențierea diverselor etiologii și a conduitei terapeutice în inflamațiile orbitare.
Material și metode: Studiu retrospectiv efectuat pe 5 cazuri internate în Clinica I Oftalmologie a
Spitalului ”Sf. Spiridon”, Iași, cu diagnosticele de celulită orbitară sau preseptală. La internare, toți
pacienții acuză dureri oculare, iar 3 dintre aceștia declară și scăderea acuității vizuale. În urma
examenului oftalmologic, se constată în toate cazurile edem în regiunile periorbitară și geniană,
hiperemie conjunctivală, iar 3 cazuri se asociază și cu chemozis conjunctival și afectarea motilității
oculare. Toți pacienții au efectuat CT cranio-orbitar.
Rezultate: În unul din cazuri diagnosticul final a fost de celulită orbitară de origine odontogenă,
celulită orbitară post-traumatică - fractură perete supero-lateral orbitar, într-un caz, celulită
preseptală – orjelet intern pleoapă superioară, în alt caz ,celulită preseptală- abces de pleoapa
superioară, pentru un pacient și celulita orbitară – plagă de fornix inferior și orbită cu retenție de
corp străin suprainfectată operată, pentru un alt pacient. S-a practicat într-un caz extracție
dentară, drenaj transalveolar și decompresie orbitară, incizia orjeletului pentru un pacient, în alt
caz a fost necesară intervenția unei echipe multidisciplinare (oftalmolog, neurochirurg), pentru
un alt pacient au fost necesare incizia și drenajul abcesului, iar pentru un alt caz s-a practicat
explorarea, toaleta plăgii și îndepărtarea corpului străin (așchie de lemn), evoluția fiind lent
favorabilă pentru toți pacienții.
Concluzii: Stabilirea etiologiei inflamației orbitare poate fi uneori surprinzătoare, cum este cazul
pacientulului cu celulită orbitară post-traumatică – fractură perete supero-lateral orbitar, sau
previzibilă, ca în situația inflamațiilor dentare. Explorările imagistice sunt esențiale în stabilirea
diagnosticului de certitudine, iar managementul este adesea multidisciplinar.
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Difficulties in management of orbital inflammation
Camelia Margareta Bogdănici, Otilia Obadă, Nicoleta Anton, C. Grigoraș, Anca Pantalon,
V. Costan, Irina Andreea Niagu, Daniela Andronic
Ophthalmology Department, ”St. Spiridon” Clinical Emergency Hospital, Iasi
Keywords: orbital inflammation, diagnosis, treatment

Objective: This study aimed to determine the various etiologies and management of orbital
inflammation.
Material and methods: This is a retrospective case-series study conducted on 5 patients
admitted in the Ophthalmology Clinic of the ”St. Spiridon” Emergency Hospital, Iasi, diagnosed
with orbital or preseptal cellulitis. All patients complained of eye pain and 3 of them also accused
decreased visual acuity. The ophthalmological examinations revealed swelling of the periorbital
and genic regions and conjunctival hyperemia in all cases, and 3 patients also associated
chemosis and ocular motility restriction. All patients underwent cranio-orbital CT.
Results: Final diagnosis was odontogenic orbital cellulitis in one case, post-traumatic orbital
cellulitis - supero-lateral orbital wall fracture in another case, preseptal cellulitis – internal
hordeolum of the upper eyelid in another case , preseptal cellulitis - abscess of the upper eyelid
for another patient and orbital cellulitis - lower fornix and orbital wound with infected foreign
body retention operated for the last patient. In one case dental extraction, transalveolar drainage
and orbital decompression was performed, in another case the intervention of a multidisciplinary
team (ophthalmologist, neurosurgeon) was necessary, incision and drainage of the abscess were
performed for another patient, incision of the hordeolum was performed for another case, and
other patient needed exploration, wound cleaning and foreign body removal (wood chip), with a
slowly favorable evolution for all patients.
Conclusions: Establishing the etiology of orbital inflammation can sometimes be surprising, as is
the case of the patient with post-traumatic orbital cellulitis - supero-lateral orbital wall fracture,
or predictable, as in the case of dental inflammation. Imaging explorations are essential in
establishing a certainly diagnosis, and management is often multidisciplinary.
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Hematom intraorbitar post-ERCP
Camelia-Margareta Bogdănici, Roxana-Ioana Măriuța, Alisa Bejan, Alina Nagherneac,
Daniela-Gabriela Andronic
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
Disciplina Oftalmologie, Spitalul Județean de Urgențe “Sf. Spiridon”, Iași
Cuvinte cheie: hematom intraorbitar, ERCP, echimoză periorbitară

Vom prezenta cazul unei paciente în vârstă de 64 ani diagnosticată cu neoplasm pancreatic
cefalic, care se internează la Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie Iași pentru montarea
unui stent. La aproximativ o oră post ERCP, pacienta prezintă proptoză, ptoză palpebrală,
echimoză și dureri oculare la nivelul ochiului stâng, motiv pentru care se solicită consult
oftalmologic. La examenul clinic se constată scăderea acuității vizuale și abolirea mișcărilor
oculare în toate direcțiile la nivelul ochiului stâng. La recomandarea medicului oftalmolog, se
realizează CT cranio-cerebral cu substanță de contrast ce stabilește diagnosticul de hematom
intraorbitar stâng. Pacienta a urmat tratament general cu corticosteriozi în doză descrescătoare
cu evoluție favorabilă.

Orbital Hematoma following Endoscopic Retrograde
Cholangiopancreatography (ERCP)
Camelia-Margareta Bogdănici, Roxana-Ioana Măriuța, Alisa Bejan, Alina Nagherneac,
Daniela-Gabriela Andronic
Keywords: intraorbital hematoma, ERCP, periorbital ecchymosis

We present a case of a 64 year-old female diagnosed with cephalo-pancreatic tumor who was
admitted to “Gastroenterology and Hepatology Institute” for biliary stenting through ERCP. After
an hour post-ERCP, the patient accused ocular pain at the left eye and presented proptosis,
ptosis, and periorbital ecchymosis. The patient had a decreased visual acuity and abnormal eye
movements. After the complete ophthalmological examination was performed, the
ophthalmologist recommended a CT, which showed an intraorbital hematoma. The patient
underwent corticosteroid in decreasing doses with a favorable evolution regarding the ocular
symptoms.
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Neuromielita optică spectrum disorders cu ac anti-mog
pozitivi
C.E. Neniu, M. Giurgică
Clinica Oftalmologie I, Spitalul Județean de Urgențe ʺSf. Spiridonʺ, Iași, România
Cuvinte cheie: neuromielită optică, Anticorpi anti-MOG, IRM

Vă prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 41 de ani, fără antecedente personale patologice
semnificative, ce se adresează Clinicii I Oftalmologie, acuzând scăderea bruscă, nedureroasă a
acuității vizuale la ambii ochi, debutată de aproximativ 5 zile la OD și 2 zile la OS.
Examenul FOAO relevă prezența edemului papilar. Markerii inflamatori, infecțioși, imunologici și
serologici în limite normale au exclus etiologia infecțioasă și cea asociată patologiilor inflamatorii.
Examenul IRM nativ cranio-cerebral a fost normal.
S-a inițiat corticoterapie sistemică și s-a decis recoltarea Ac anti-AQP4 și Ac anti-MOG, cei din
urmă cu rezultat pozitiv. Sub tratament evoluția a fost favorabilă și s-a decis realizarea unui IRM
de coloană cervicală cu substanță de contrast ce constată absența leziunilor demielinizante. La
recomandarea medicului neurolog se decide strategia terapeutică de tip ʺwatch and waitʺ,
prognosticul pe termen scurt și lung fiind favorabil.
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Neuromyelitis optica spectrum disorders with positive
anti-mog antibody
C.E. Neniu, M. Giurgică
Ophthalmology Department, ”St. Spiridon” Emergency Clinical Hospital, Iasi
Keywords: neuromyelitis optica, Anti-MOG Ab, MRI

We present the case of a 41-year-old patient, without significant personal pathological history,
who addresses the Ophthalmology Department, accusing the sudden, painless decrease of
visual acuity in both eyes, started about 5 days ago at the right eye and 2 days ago at the left eye.
The dilated fundus examination shows the presence of papillary oedema.
Inflammatory, infectious, immunological and serological markers within normal limits excluded
the infectious etiology and systemic inflammatory pathology. Native cranio-cerebral MRI scan
examination was normal. Systemic corticotherapy was initiated and it was decided to dose antiAQP4 Ab and anti-MOG Ab, the last one with a positive result.
Under treatment, the evolution was favorable and it was decided to perform a contrast MRI scan
of the cervical spine that shows the absence of demyelinating lesions. At the recommendation
of the neurologist, was decided the therapeutic type of strategy ʺwatch and waitʺ because the
short and long term prognosis is favorable.
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Meningiom primar de teacă de nerv optic la o pacientă
tânără cu neurofibromatoză tip 2 (NF2)
Gabriela Florența Dumitrescu1, Anca Sava1,2, M. Dabija2,3, B. Dobrovăţ2,4,
Ana Maria Dumitrescu2, Claudia Florida Costea2,5
Serviciul de Anatomie Patologică, Spitalul Clinic de Urgență ”Prof.Dr. N. Oblu” Iași
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași
3
Clinica I de Neurochirurgie, Spitalul Clinic de Urgență ”Prof.Dr. N. Oblu” Iași
4
Laboratorul de Neuroimagistică, Spitalul Clinic de Urgență ”Prof.Dr. N. Oblu” Iași
5
Clinica de Oftalmologie, Spitalul Clinic de Urgență ”Prof.Dr. N. Oblu” Iași
1

2

Cuvinte cheie: meningiom, neurofibromatoză, nerv optic

Introducere: Meningioamele de teacă de nerv optic (MTNO) sunt neoplasme rare, reprezentând
doar 2% din toate tumorile orbitare, și afectează predominant femeile de vârstă medie (40-50 de
ani). Aceste tumori pot fi clasificate în primare, reprezentând doar a zecea parte din toate MTNO,
cu origine la nivelul celulelor meningoteliale de la nivelul tecii nervului optic, și secundare,
reprezentând 90% din toate aceste tumori, și care sunt extensii directe în orbită ale
meningioamelor intracraniene.
Prezentare de caz: O pacientă în vârstă de 28 de ani, diagnosticată anterior cu neurofibromatoză
tip II NF2, este internată în Clinica de Neurochirurgie pentru exoftalmie unilaterala stângă,
diplopie si scăderea acuității vizuale instalate progresiv, dar și cu o sciatică algoparetică S1 stângă.
Tomografia de coloană lombară evidențiază o hernie de disc voluminoasă L5-S1 stânga, cu
fragment discal rupt extraligamentar. Tomografia cranio-cerebrală a arătat o tumoră
intraorbitară, aderentă în jurul nervului optic stâng.
S-a practicat ablația herniei de disc, iar după 5 zile și ablația macroscopic totală a tumorii
intraorbitare. Evoluția postoperatorie după ambele intervenții chirurgicale a fost favorabilă.
Examenul histopatologic a stabilit diagnosticul de meningiom meningotelial grad I, însă cu o rată
de proliferare relativ mare (indicele de legare al Ki67=2%-6%).
Concluzii: La pacienții tineri, cu toate că MTNO primar este o tumoră benignă, el este mai activ și
de aceea trebuie excizat timpuriu și în totalitate pentru un prognostic bun.
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How to Deal with Scleral Thinning in Consecutive
Exotropia?
Andreea Ciubotaru
Infosan Eye Hospital, Bucharest, Romania

Purpose: to review the results and surgical technique of consecutive exotropia associated with
scleral thinning posterior to the original insertion of medial rectus(MR). In medical practice from
Romania, we meet cases operated many years ago for infantile esotropia, using the procedure
“scleral duplication”, consisted of performing a scleral flap 2-3 mm from the MR insertion. The
scleral flap slipped, resulting a recession of the complex scleral flap-MR tendon. This procedure
left a dark area of scleral thinning located 3-6 mm from the limbus, visible at inspection.
Methods: We evaluated retrospectively 11 patients operated for infantile esotropia 29 to 45 years
ago and presented with a dark area of scleral thinning nasally. All patients underwent
single/bilateral advancement of the MR and had orthoptic assessments before and after surgery,
followed for at least 3 years.
Results: In 5 cases receiving advancement of a single MR, the mean deviation in primary
position(PP) decreased from 28 PD exotropia preoperatively to 8 PD exotropia postoperatively. In
6 cases receiving bilateral MR advancement, the mean deviation in PP decreased from 55 PD
exotropia preoperatively to 14 PD exotropia postoperatively. After reoperation, successful ocular
alignment (within+/-10PD) was achieved in 8 patients (72.7%).
Conclusion: Cases with consecutive exotropia and scleral thinning should be approached
carefully, starting with separation of the conjunctival scar from the thin sclera, ending with the
MR reattachment very close to the limbus (at 2-3 mm): intraoperative videos. To our knowledge,
cases reoperated after “scleral duplication” have not previously been reported.
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Paralizia de oculomotor – prima manifestare a unui
adenocarcinom gastric
C.C. Anton, Șt. Chiriac, V. Aursulesei, Cristiana Tapaloaga, Laura Popa, Alina Nagherneac,
Camelia Margareta Bogdănici
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
Disciplina Oftalmologie, Spitalul Județean de Urgențe “Sf. Spiridon”, Iași, România
Cuvinte cheie: paralizie nerv III, anizocorie, IRM, metastaze, adenocarcinom gastric

Pacient în vârstă de 52 ani, cu istoric de tuberculoză pulmonară (vârsta de 5 ani), se adresează
Clinicii I Oftalmologie a Spitalului ”Sf. Spiridon” Iași acuzând diplopie, însoțită de ptoză palpebrală
dreaptă, simptome ce au debutat brusc cu 10 zile anterior internării. La examenul clinic se
constată OD ptoza palpebrală gr.II, exotropie cu limitarea mișcărilor globului ocular în aducție,
supra-/infraducție; OS motilitate oculară normală. Examenul biomicroscopic al polului anterior
relevă prezența anizocoriei, OD 5 mm, OS 3 mm, disociere lumină-aproape de partea afectată.
Investigațiile paraclinice efectuate: CT-ul și IRM-ul cranio-cerebral evidențiază formațiune
expansivă paraselară dreaptă și leziuni osteolitice. Markeri tumorali în limite normale. În contextul
istoricului de tuberculoză și a scăderii ponderale (20 kg – ultima lună), medicul neurochirurg și
infecționist recomandă extinderea evaluării prin efectuarea unui examen CT toraco-abdominopelvin. Sunt decelate diseminări osoase, hepatice și înaltă suspiciune de formațiune tumorală
gastrică. S-a recurs la consult gastroenterologic, fiind practicată endoscopie digestivă superioară
cu biopsie, rezultatul anatomo-patologic fiind de adenocarcinom gastric – moderat diferențiat.
Având în vedere stadiul avansat tumoral, pacientul este direcționat către Institutul de Oncologie
pentru tratament paliativ, prognosticul pe termen scurt și lung fiind infaust.
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3rd nerve paralysis – first manifestation of gastric
adenocarcinoma
C.C. Anton, Șt. Chiriac, V. Aursulesei, Cristiana Tapaloaga, Laura Popa, Alina Nagherneac,
Camelia Margareta Bogdănici
University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa” Iasi
Ophthalmology Department, County Emergency Hospital “St. Spiridon", Iasi, Romania
Keywords: 3rd nerve paralysis, anisocoria, MRI, metastasis, gastric adenocarcinoma

A 52-year-old patient, known with a history of pulmonary tuberculosis (age 5), referred to the
Ophthalmology Department at ”St. Spiridon” Hospital in Iasi accusing diplopia, accompanied by
right eyelid ptosis, symptoms that began suddenly 10 days before hospitalization. The clinical
examination shows OD grade II palpebral ptosis, exotropia with limitation of eyeball movements
in adduction, supra-/infraduction; OS normal ocular motility. Biomicroscopic examination of
anterior pole reveals the presence of anisocoria, OD 5 mm, OS 3 mm, light-near dissociation on
the affected side. Paraclinical investigations performed: CT and cranio-cerebral MRI scan show
right parasellar tumor and osteolytic lesions. Tumoral markers within normal limits. In the context
of pulmonary tuberculosis and weight loss (20 kg – last month) the neurosurgeon and infectious
disease doctor recommends extending the evaluation by performing a thoraco-abdominopelvic CT examination. Bone, liver spread and high suspicion of gastric tumor formation are
detected. Gastroenterological consultation was used, being performed an upper digestive
endoscopy with biopsy, the anatomo-pathological result gastric carcinoma – moderated
differentiated. Given the advanced stage of tumor, the patient is referred to the Institute of
Oncology for palliative treatment, the short and the long term prognosis being unlikely.

82

83

Trecut și prezent în Clinica de Oftalmologie Timișoara
Ileana Zolog

Clinica de Oftalmologie Timișoara a luat ființă ca unitate de învățământ superior în anul 1948, în
cadrul Facultății de Medicină Timișoara, facultate nou înființată după terminarea celui de Al
Doilea Război Mondial. Activitatea clinicii, atât din punct de vedere al asistenței de specialitate
oftalmologice, cât și ca bază de învățământ, s-a desfășurat într-o clădire istorică, veche de 300 de
ani, fosta Biserică-Spital-Farmacie a Ordinului Mizericordienilor.
De-a lungul timpului, toți cei care au condus Clinica, sprijiniți de cei care au lucrat ca medici
oftalmologi, au adus permanente îmbunătățiri actului medical. În lucrare, se prezintă, începând
din anul 1948 până în prezent, activitatea Clinicii, punctându-se strădania celor care s-au succedat
în timp să desfășoare o activitate de specialitate și de învățământ de calitate.
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Ochiul, oglinda sănătății organismului
Doina Gherghel
Universitatea Aston, Birmingham, Marea Britanie
Cuvinte cheie: vase retiniene, risc pentru boli circulatorii

Vasele retiniene sunt asemănătoare embriologic, anatomic și funcțional cu cele ale inimii și
creierului. Din acest motiv, studiul funcționalității microvasculaturii de la acest nivel ne poate oferi
date importante despre sănătatea altor organe.
Într-adevăr, studiind vasele retiniene în anumite condiții și folosind anumite aparate, putem
determina nu numai riscul apariției unor noi patologii circulatorii, dar și evoluția și răspunsul
acesteia la tratament în cazul în care boala este deja instalată. Această prezentare oferă un
rezumat al cercetării în acest domeniu efectuate în cadrul Laboratorului de Imagistică Vasculara,
Universitatea Aston, Birmingham, Marea Britanie.
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The eye as a window to the health of the human body
Doina Gherghel
Aston University, Birmingham, UK
Keywords: retinal vessels, risk for future pathologies

Retinal vessels share many embryological, anatomical and functional similarities with those of
the human brain and heart. Therefore, by studying retinal vascular function, we can gain an
insight into the health of other organs. Indeed, retinal vascular function measured under certain
conditions, can help us determine not only the risk for future pathologies but also their
progression and response to treatment, once these pathologies are already established.
This presentation offers an outline of the work in this area conducted at the Vascular Research
Laboratory, Aston University, Birmingham, UK.
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Vechi și nou în chirurgia cataractei avansate
Crenguța Feraru1, Monica Gavriș2
U.M.F. “Grigore T. Popa” Iași
Spitalul Militar de Urgență Cluj Napoca

1

2

Cataracta matură este definită obișnuit prin opacifierea completă a cristalinului (de culoare fie
albă, fie brunescentă) și în care reflexul roșu pupilar este complet absent.
De asemenea, există și stadiul evolutiv mai avansat, de cataractă hipermatură, recunoscut prin
prezența capsulei cristaliniene încrețite sau prin așa zisa cataractă Morganiană – în care cortexul
este lichefiat și în el plutește mobil nucleul dur.
Intervenția chirurgicală pentru cataractele mature și hipermature prezintă deseori provocări
particulare, iar riscul de complicații intra și postoperatorii este mai ridicat.
Tehnicile chirurgicale actuale asigură un succes de aproximativ 98% în cataractele obișnuite. Se
pune întrebarea care este cea mai bună metodă de a îndepărta acest tip de cataractă? De
asemenea, succesul rezultatului operator depinde mai mult de abilitățile chirurgului sau de
tehnica folosită pentru operație?
Unii chirurgi au rezultate mai bune cu metoda standard de facoemulsificare sau utilizează
ultrachopper-ul pentru segmentarea nucleului cristalinian, în timp ce alții pot afirma că
rezultatele lor sunt mai bune prin facoemulsia asistată de Femptolaser (FLACS), iar alții consideră
că rezultatele sunt mai bune prin vechea tehnică de extracție extracapsulară (EEC).
Vom prezenta, prin prisma experienței personale, particularitățile intervenției pentru cataracta
avansată prin fiecare din aceste metode (de la EEC – la chirurgia asistată de Femtolaser).
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Old and new in advanced cataract surgery
Crenguța Feraru1, Monica Gavriș2
U.M.Ph. “Grigore T. Popa” Iasi
Military Emergency Hospital Cluj Napoca

1

2

The mature cataract is usually defined by the complete opacification of the lens (either white or
brunescent) and in which the pupillary red reflex is completely absent.
There is also a more advanced stage of evolution, hypermature cataract, recognized by the
presence of the wrinkled crystalline capsule or by the so-called Morganian cataract - in which the
cortex is liquefied and the hard nucleu floats in it.
Surgery for mature and hypermature cataracts often presents particular challenges, and the risk
of intra- and postoperative complications is higher.
Current surgical techniques ensure a success rate of approximately 98% in common cataracts.
The question is what is the best way to remove this type of cataract? Also, does the success of the
operating result depend more on the surgeon's skills or the technique used for the operation?
Some surgeons perform better with the standard phacoemulsification method or use the
ultrachopper to segment the lens nucleus, while others may claim that their results are better
with Femptolaser-assisted phacoemulsion (FLACS), while others consider the results to be better
with the old extracapsular extraction (ECCE) technique. .
We will present, in the light of personal experience, the particularities of the intervention for
advanced cataract by each of these methods (from ECCE - to Femtolaser-assisted surgery).
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Cazuri deosebite în cataracta pediatrică
C.P. Tătaru1,2,3, Cătălina Ioana Tătaru1,3, Maria Dudău1,3, Alexandra Moșu1, P.F. Curcă1
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice, București, România
Clinica Alcor, București, România
3
Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București, România
1

2

Cuvinte cheie: formațiune tumorală vascularizată intralenticulară, microsferofakie, glaucom secundar la
pacient pediatric

Introducere: Anomaliile de formă și transparență ale cristalinului reprezintă o cauză importantă
de scădere a acuității vizuale și ambliopie în populația pediatrică. Tratamentul acestor afecțiuni a
evoluat de-a lungul anilor, atât ca tehnică chirurgicală, tipuri de cristaline artificiale utilizate, cât și
ca reabilitare/reeducare vizuală a acestor pacienți. Există însă situații deosebite în care tehnica
operatorie utilizată în mod curent trebuie adaptată în funcție de particularitățile obiective ale
pacientului, așa cum reiese și din cazurile ce vor fi prezentate.
1. Pacient în vârstă de 10 ani, de origine africană, HLA-B27 pozitiv, se prezintă cu cataractă totală
unilaterală, ce a evoluat pe parcursul unui an, după un traumatism ocular minor, declarativ
neperforant. Pacientul a fost diagnosticat în alt serviciu cu cataractă complicată și uveită
anterioară cronică HLA-B27 pozitiv, fiind în tratament cu Metrotrexat la momentul prezentării.
Intraoperator, este evidențiată o formațiune intralenticulară vascularizată, situată la distanță de
capsulele cristaliniene. După aspirarea cristalinului lichefiat și excizia formațiunii se practică rexis
posterior și implant de cristalin 3-piese în sulcus cu captura opticului în spatele rexisului posterior.
Postoperator la o lună, acuitatea vizuală (AV) fără corecție este de 20/25 pe scara Snellen, fără
semne inflamatorii.
2. Pacient în vârstă de 1 an și 9 luni, cunoscut cu transpoziție de vase mari operată la scurt timp
după naștere și retard psiho-motor, se prezintă în urgență cu glaucom secundar acut cu bloc
pupilar prin subluxația microsferofakului la ochiul stâng. Intraoperator, se aspiră cristalinul
intrasacular cu vitreotomul de 25 G, la sfârșitul intervenției sacul cristalian fiind înlăturat în
totalitate. La 3 zile după intervenția chirurgicală, se observă și la ochiul drept luxația
microsferofakului în camera anterioară. Se intervine utilizând aceeași tehnică chirurgicală, la care
se adaugă vitrectomie anterioară limitată datorită interesării hialoidei în timpul extracției
cristalininului.
Concluzii: Prezența unei formațiuni tumorale neovascularizate intracristaliniene este extrem de
rară, existând câteva cazuri raportate în populația adultă, dar nu și la cea pediatrică. Cauza cea
mai probabilă în acest caz este cea traumatică, inflamația și prin urmare uveita fiind consecința
acelui prim eveniment, fără legătură în acest moment cu prezența antigenului HLA-B27.
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Microsferofakia apare în cadrul mai multor sindroame genetice, prezența bolilor cardiace
congenitale sugerează mutații ale proteinei TGF β-2 (LTBP2), cu transmitere autozomal recesivă,
asocierea fiind raportată în literatura de specialitate. Prognosticul vizual este unul bun, dar
presupune și implantarea per secundam a unui cristalin ancorat la scleră.
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Distinguished cases in pediatric cataract
C.P. Tătaru1,2,3, Cătălina Ioana Tătaru1,3, Maria Dudău1,3, Alexandra Moșu1, P.F. Curcă1
Clinical Hospital for Ophthalmological Emergencies, Bucharest, Romania
Alcor Clinic, Bucharest, Romania
3
“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania
1

2

Keywords: intralenticular vascularized tumor, microspherophakia, secondary glaucoma in a pediatric
patient

Introduction: Lens shape and transparency anomalies represent an important cause of
decreased visual acuity and amblyopia in pediatric patients. Their treatment has continuously
evolved throughout the years, regarding the development of modern surgical techniques as well
as the availability of newer, better intraocular lens implants and superior visual rehabilitation
programs. There are however particular situations in which commonly-used surgical techniques
must be adapted according to the patient’s objective particularities, as shown by the following
cases.
Case presentations: 1. A 10-year-old patient of African descent, HLA-B27 positive, is presented to
our department with a total, unilateral cataract which developed for about a year after a minor,
non-penetrating ocular trauma. The patient was diagnosed in another ophthalmology
department with complicated cataract and chronic HLA-B27 positive anterior uveitis. Treatment
with methotrexate was instituted and ongoing at the moment of the pacient’s presentation to
our department. Intraoperatively an intralenticular tumor was found which presented
neovascularization and was at distance from both the anterior and posterior capsule, and it was
subsequently excised. After aspiration of the liquefied lens masses and excision of the tumor, a
posterior capsulorhexis was performed and a three-piece intraocular lens implant was positioned
in the sulcus, with optic capture behind the posterior capsulorhexis. At one month
postoperatively the visual acuity (VA) without correction was 20/25 on the Snellen scale, without
any inflammatory signs.
2. The second case is a one year and nine-months-old patient, known with psychomotor
retardation and with major vessel transposition for which surgery was performed a short time
after birth, which was urgently admitted to our department with acute secondary glaucoma and
pupillary block by subluxation of the microspherophakic lens in his left eye. Intraoperatively the
lens was aspirated within the bag using a 25-gauge vitreotome, with the complete removal of
the lens bag. Three days after the surgery luxation of the microspherophakic lens into the anterior
chamber is also observed in the pacient’s right eye. Surgery is performed using the same
technique with added limited anterior vitrectomy due to hyaloid interaction during lens removal.
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Conclusions: The presence of a tumor with neovascularization inside the lens itself is extremely
rare and to our knowledge only a few cases have been reported in the adult population and none
in pediatric patients. The most probable cause is ocular trauma and subsequent inflammation
and as such uveitis is a consequence of the initial traumatic event without being linked to the
presence of the HLA-B27 antigen. Microspherophakia is associated with multiple genetic
syndromes, the presence of congenital cardiac abnormalities suggesting mutation in the TGF β2 (LTBP2) protein, with autosomal recessive transmission, the association being reported in
specialized literature. Visual prognostic is good, but requires per secundam implantation of a
scleral-fixated PC-IOL.
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Provocări în managementul cristalinelor luxate posterior
M. Giurgică, V. Aursulesei, Ema Gaman, Iustina Creţu, Elena Neniu, Ana Gache
Clinica I Oftalmologie, Spitalul ”Sf. Spiridon”, Iaşi, România
Cuvinte cheie: cristalin luxat, vitrectomie, traumatism

Luxaţia posterioară a cristalinului poate fi congenitală sau dobândită. Aceasta din urmă este o
urgenţă medico-chirurgicală.
Scop: Evidenţierea dificultăţilor intraoperatorii şi prezentarea rezultatelor după vitrectomia
efectuată pentru luxaţiile posterioare ale cristalinului.
Material şi metodă: În perioada Ianuarie 2018 - Februarie 2020 au fost operaţi 35 de pacienţi.
Dintre aceştia 16 cazuri au fost post-traumatice, 18 după chirurgia cataractei şi 1 caz de sindrom
Marfan. Procedura chirurgicală a constat în vitrectomie completă, baraj laser periferic şi
lensectomie. Dificultăţile au fost reprezentate de prezenţa edemului cornean, irido-ciclodialize
concomitente, hematom coroidian post-traumatic.
Rezultate: Acuitatea vizuală post-operatorie a fost în medie de 0,36±0,26 cu corecţie de afak. La
11 pacienţi s-a practicat ulterior implantare secundară, cu o acuitate vizuală finală similară
(0,38±0,23). Complicaţii: 2 pacienţi au dezvoltat edem cornean cronic, 1 pacient glaucom posttraumatic iar 2 pacienţi au prezentat ulterior dezlipire de retină.
Concluzii: Vitrectomia efectuată în aceste cazuri poate fi o provocare, în special datorită
patologiilor oculare asociate luxaţiilor posterioare de cristalin.
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Chalanges in the management of posterior luxated
lenses
M. Giurgică, V. Aursulesei, Ema Gaman, Iustina Creţu, Elena Neniu, Ana Gache
Clinic of Ophthalmology, ”Saint Spiridon” Hospital, Iasi, Romania
Keywords: luxated lens, vitrectomy, trauma

Posterior luxation of the lens can be congenital or inherited. The latter is an emergency.
Purpose: To identify the intraoperative difficulties and to present the results after performing
vitrectomy for posterior luxated lenses.
Material and method: 35 patients were operated between January 2018 and February 2020. 16
cases were secondary to blunt trauma, 18 after cataract surgery and one case was a Marfan
syndrome. The procedure performed was vitrectomy, peripheral laser and lensectomy. The
difficulties were: corneal edema, iris or cyclodyalisis, choroidal hematoma.
Results: Post-operative visual acuity was 0.36±0.26 with aphakic correction. In 11 cases secondary
IOL implantation was performed, and the final visual acuity was similar (0.38±0.23). Complications:
2 patients developed chronic corneal edema, 1 patient remained with post-trauma glaucoma
and retina detachment appeared in 2 cases.
Conclusion: Vitrectomy performed for posterior luxated lenses can be quite challenging, mainly
due to concomitant other ocular pathology.
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Cataracta congenitală - o permanentă provocare
(prezentare video)
D. Nicula, Cristina Nicula, Raluca Popescu, R. Pop
Clinica Oculens, Cluj, România

Prezentăm cazul unui copil de 9 luni cu leucocorie, nistagmus şi strabism convergent congenital,
la care s-a efectuat facoemulsificare cu implantarea unui cristalin artificial foldabil. Sunt
prezentate dificultăţile legate de pupila mică, nedilatabilă, efectuarea capsulorexisului şi
dimensiunile mici ale globului ocular.

Congenital cataract- a permanent challenge (video
presentation)
D. Nicula, Cristina Nicula, Raluca Popescu, R. Pop
Oculens Clinic, Cluj, Romania

The authors present a case of a child of 9 months old with leucocoria, congenital nystagmus and
convergent congenital strabismus at whom was performed phacoemulsification with a foldable
posterior intraocular lens implantation. There are presented the difficulties regarding the small
pupil, impossible to dilate, the anterior capsulorhexis and small dimensions of the eye.
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Cataracta uveitică - dificultăţi şi modalităţi de rezolvare
(prezentare video)
Cristina Nicula, D. Nicula, Raluca Popescu
Clinica Oculens, Cluj, România

Se prezintă cazul unui pacient de 59 de ani cu multiple episoade de uveită anterioară, care a
dezvoltat cataracta complicată. Este prezentată tehnica chirurgicală de facoemulsificare cu
implantarea unui cristalin artificial foldabil pe pupila mică prinsă în sinechii iriene posterioare, cu
necesitatea folosirii mijloacelor de dilatare mecanică.

Uveitic cataract- difficulties and surgical solution (video
presentation)
Cristina Nicula, D. Nicula, Raluca Popescu
Oculens Clinic, Cluj, Romania

We present the case of a 59 years patient with multiple episodes of anterior uveitis, followed by
complicated cataract. It is presented the surgical technique of phacoemulsification with the
implantation of a foldable artificial intraocular lens on small pupil with posterior synechias,
needing the use of mechanical devices to dilate the pupil.
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Rezultate pe termen mediu şi lung ale keratoplastiei
penetrante
D. Chiseliţă1,2, Anisia-Iuliana Alexa1,3, T. Ştefanache3, Mădălina Belibou3
Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa", Departament Chirurgie, Iași, România
Clinica de Oftalmologie ”Oftaprof” Iași
3
Clinica de Oftalmologie, Spitalul Clinic Județean de Urgențe ”Sf. Spiridon” Iași, România
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2

Cuvinte cheie: keratoplastie penetrantă, rejet acut al grefonului, glaucom post-keratoplastie

Scop: Prezenta lucrare reprezintă o evaluare retrospectivă a keratoplastiilor penetrante efectuate
în scop optic în cadrul Clinicii I Oftalmologie a Spitalului Clinic de Urgență “Sf. Spiridon” Iași.
Material și metodă: Au fost incluse în studiu 87 de intervenţii consecutive de keratoplastie
penetrantă efectuate în perioada octombrie 2008 - mai 2019. Indicațiile au fost în ordinea
frecvenței: edem corneean cronic, keratoconus, leucom cornean, distrofii corneene și eşecul
grefonului. Intervenţia a fost efectuată de același chirurg. S-au analizat ratele de supravieţuire a
grefonului (Kaplan-Meier), acuitatea vizuală şi complicaţiile postoperatorii.
Rezultate: Perioada medie de urmărire a fost de 23,07 luni (± 20,8 SD). Rata de supraviețuire a
transplantului fără rejet acut a fost de 95% la un an și 90% la doi ani. Pe perioada urmăririi 60% nu
au prezentat nici o complicație postoperatorie, în timp ce în 24% din cazuri s-au înregistrat
creșteri ale presiunii intraoculare (PIO), iar 10% au dezvoltat rejetul acut al grefonului. Glaucomul
preoperator a fost un factor de risc pentru creşterea PIO postoperatorii (P<0,0001). Incidenţa
glaucomului secundar post-keratoplastie a fost de 11,4%.
Concluzii: Rezultatele din această lucrare sunt comparabile cu cele publicate în alte studii.
Subliniem că rezultatele sunt influențate atât de statusul preoperator, de tipul intervenției
chirurgicale cât și de urmărirea pe termen lung a pacienților pentru a preveni și a aborda cât mai
precoce eventualele complicații.
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Medium and long-term results of penetrating
keratoplasty
D. Chiseliţă1,2, Anisia-Iuliana Alexa1,3, T. Ştefanache3, Mădălina Belibou3
"Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy, Department of Surgery, Iasi, Romania
Ophthalmology Clinic ”Oftaprof” Iasi
3
Ophthalmology Clinic, County Emergency Clinical Hospital "St. Spiridon” Iasi, Romania
1

2

Keywords: penetrating keratoplasty, acute graft rejection, post-keratoplasty glaucoma

Purpose: This paper represents a retrospective evaluation of penetrating keratoplasties
performed for optical purposes in the Ophthalmology Clinic of the Emergency Clinical Hospital
"St. Spiridon” Iasi.
Material and method: The study included 87 consecutive penetrating keratoplasty interventions
performed between October 2008 and May 2019. The indications were in order of frequency:
chronic corneal edema, keratoconus, corneal leukoma, corneal dystrophies and graft failure. The
operation was performed by the same surgeon. Graft survival rates (Kaplan-Meier), visual acuity,
and postoperative complications were analyzed.
Results: The mean follow-up period was 23.07 months (± 20.8 SD). The survival rate of transplant
without acute rejection was 95% at one year and 90% at two years. During the follow-up period,
60% did not present any postoperative complications, while in 24% of cases there were increases
in intraocular pressure (IOP), and 10% developed acute graft rejection. Preoperative glaucoma
was a risk factor for increased postoperative IOP (P <0.0001). The incidence of post-keratoplasty
secondary glaucoma was 11.4%.
Conclusions: The results of this paper are comparable to those published in other studies. We
emphasize that the results are influenced by the preoperative status, the type of surgery and the
long-term follow-up of patients to prevent and address possible complications as early as
possible.
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Persistența membranei descemet – diagnostic și
tratament
M. Zemba1,2 , Alina Cristina Stamate2,3
Clinica de Oftalmologie, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central ”Dr. Carol Davila”, București
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, București
3
Clinica Arena Med București
1

2

Cuvinte cheie: persistența membranei Descemet, keratoplastie perforantă

Scop: Prezentarea metodelor de diagnostic și tratament pentru o complicație rară a
keratoplastiei perforante.
Material și metodă:
- Pornind de la un caz clinic sunt prezentate și exemplificate metodele de diagnostic
- Sunt trecute în revistă metodele de tratament, cea proprie fiind prezentată într-un film video
Rezultate: Rezultatele personale sunt comparate cu cele din literatură
Concluzii: Persistența membranei Descemet este o complicație rară a keratoplastiei perforante,
pe care un chirurg ar trebui să o întâlnească o singură dată.
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Retained descemet’s membrane – diagnosis and
treatment
M. Zemba1,2 , Alina Cristina Stamate2,3
Department of Ophthalmology, Central Military Emergency University Hospital Dr. Carol Davila, Bucharest
University of Medicine and Pharmacy Carol Davila, Bucharest
3
Arena Med Clinic, Bucharest
1

2

Keywords: retained Descemet’s membrane, penetrating keratoplasty

Aim: To show the methods of diagnosis and treatment for a rare complication of penetrating
keratoplasty
Methods:
- Starting from a clinical case, the paper shows the methods of diagnosis
- There is a review of all methods of treatment; our own method is illustrated in a video
Results: Personal results have been compared with the literature.
Conclusions: Retained Descemet’s membrane is a rare complication of penetrating keratoplasty,
that a surgeon should meet only once.
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Crosslinkingul cornean iontoforetic pentru keratoconusul
progresiv - rezultate la 5 ani
Alina Cantemir1, Anisia-Iuliana Alexa2, Roxana-Elena Ciuntu2, Nicoleta Anton2,
Cătălina Gălățanu1, D. Chiseliță2
Clinica Oftaprof , Iași
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iași
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2

Scopul studiului: De a raporta rezultatele pe termen lung ale crosslinkingului cornean
iontoforetic (I-CXL) în keratoconusul progresiv.
Metode: 45 de ochi de la 30 de pacienți cu keratoconus progresiv documentat și tratați prin

I-

CXL au fost incluși în acest studiu retrospectiv. Acuitatea vizuală la distanță fără corecție (UDVA)
și cu corecție (CDVA), refracția, keratometria și pahimetria au fost evaluate la momentul inițial și
la 1, 2, 3, 4 și 5 ani după tratament.
Rezultate: Acuitatea vizuală la distanță cu corecție a arătat o îmbunătățire semnificativă pe
parcursul celor 5 ani de urmărire (de la 0,42±0,22 logMAR la baseline la 0,29±0,22 logMAR la 5 ani
după I-CXL) (p = 0,019).
Cilindrul manifest s-a redus de la 5,27±2,43 dioptrii (D) la baseline la 3,62 ± 2,72 D la 5 ani după ICXL (p = 0,034). Keratometria maximă a scăzut de la 55,3±5,6 D la baseline la 52,9±6,8 D la ultima
vizită (p = 0,023). O creștere semnificativă statistic a valorii pahimetriei a fost observată în al doilea
an de urmărire, de la 443,34±69,07 μ la 455,95±72,33 μ (p = 0,042); valorile grosimii corneei au
rămas stabile pe parcursul restului monitorizării. UDVA, sfera manifestă și keratometria minimă
nu au avut nicio schimbare semnificativă pe parcursul acestor 5 ani.
Densitatea celulelor endoteliale a fost neschimbată. Progresia bolii a fost evidențiată la un singur
ochi (2,5%). Nu s-au observat efecte adverse ale procedurii.
Concluzii: Pe baza rezultatelor noastre de 5 ani, crosslinkingul cornean iontoforetic este un
tratament eficient la pacienții cu keratoconus progresiv, care determină stabilizarea pe termen
lung a bolii, fără efecte secundare.
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Iontophoretic corneal crosslinking for progressive
keratoconus - 5 years results
Alina Cantemir1, Anisia-Iuliana Alexa2, Roxana-Elena Ciuntu2, Nicoleta Anton2,
Cătălina Gălățanu1, D. Chiseliță2
Oftaprof Clinic, Iasi
University of Medicine and Pharmacy ”Grigore T. Popa”, Iasi
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2

Aim: To report the long-term results of iontophoretic corneal crosslinking (I-CXL) treatment in
progressive keratoconus.
Methods: A total of 45 eyes of 30 patients with documented progressive keratoconus and treated
with I-CXL were included in this retrospective study. Uncorrected (UDVA) and corrected (CDVA)
distance visual acuities, refraction, topographic keratomery and pachymetry were assessed at
baseline and 1,2,3,4 and 5 years after treatment.
Results: Corrected distance visual acuity showed a significant improvement throughout the 5
years of follow-up (from 0.42±0.22 logMAR at baseline to 0.29±0.22 logMAR, 5 years after I-CXL),
(p=0.019).
The manifest cylinder changed from 5.27±2.43 diopters (D) at baseline to 3.62±2.72 D, 5 years after
I-CXL (p=0.034). The maximum keratometry decreased from 55.3±5.6 D at baseline to 52.9±6.8 D
at the last visit (p=0.023). A statistically significant increase of pachymetry value was noticed at
the second year visit, from 443.34±69.07 μ to 455.95±72.33 μ (p=0.042); the values of corneal
thickness remained stable throughout the follow-up. The UDVA, manifest sphere and minimum
keratometry showed no significant change over time during these 5 years.
Endothelial cell count was unchanged. Progression occurred to one eye (2.5%). No adverse effects
were noticed.
Conclusions: Based upon our 5-year results, iontophoretic corneal crosslinking is an effective
treatment in patients with progressive keratoconus, achieving long-term stabilization of the
disease without side effects.
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Defectul cornean persistent - strategii terapeutice legate
de etiologie
Adriana Stanilă, D.M. Stanilă, Alina-Adriana Panga
Clinica Ofta Total, Sibiu, România
Facultatea de Medicină, Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu, România
Centrul de Cercetare a Suprafeței Oculare, Sibiu, Romănia

Defectul cornean epitelial se vindeca repede și fără incidente. când nu se vindecă în două
săptămâni devine cunoscut ca și defect cornean epithelial persistent (DEP). Opțiunile noastre
terapeutice în DEP au fost legate de etiologie.
Algoritmul terapeutic în cercetarea noastră a fost medical, protectiv și chirurgical. Tratamentul
medical: topic cu lacrimi artificiale fără conservant, serul autolog, terapia regenerativă, terapia
matricială și legat de etiologie antiinflamatoare, antibiotice și tratament sistemic. Lentilele de
contact terapeutice (LCT) au fost folosite ca tratament protectiv. Tratamentul chirurgical, în
cazurile refractare a fost cu transplant de membrană amniotică și tarsorafie. În DEP secundar
paraliziei de nerv facial s-a făcut implant de greutate în pleoapa superioară cu sau fără corecția
ectropionului.
Folosind acest algoritm de tratament în DEP rezultatele au fost bune, accelerând epitelizarea
corneei.
Concluzii: Tratamentul DEP este multifactorial. Combinarea diferitelor opțiuni terapeutice legate
de etiologie poate duce la rezultate bune. Lacrimile artificiale fără conservant sunt binevenite,
serul autolog este foarte eficient, terapia matricială duce la rezultate bune, tarsorafia în cazurile
refractare rămâne gold standard, implantarea de greutate în pleoapa superioară din paralizia de
nerv facial este de ales. LCT este un beneficiu în DEP, accelerând epitelizarea și astfel ducând la
creșterea calității vieții și a vederii pacienților.
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Persistent corneal epithelial defect - therapeutical
strategies related with etiology
Adriana Stanilă, D.M. Stanilă, Alina-Adriana Panga
Ofta Total Clinic Sibiu
Faculty of Medicine, “Lucian Blaga” University of Sibiu
Ocular Surface Research Center Sibiu, Romania

Corneal epithelial defects heal quickly and without incidents. When these defects do not heal in
normal time, defined in the literature as two weeks, become known as persistent epithelial
defects (PED). Our treatment options in PED was related with the etiology.
The treatment algorithm in our cases was medical, protective and surgical: Medical treatment:
topic therapy, artificial tears preservative-free, autologus serum, regenerative therapy, matrix
therapy and related to etiology, anti-inflammatory and antibiotic agents, systemic therapy.
Therapeutic bandage soft contact lens (TCL) like a protective therapy. The surgical management
in refractory cases was with amniotic membrane grafting and tarsorrhaphy. In mechanical PED,
secondary to facial nerve paralysis, we performed weight implantation in the upper lid with or
without correction of the ectropion
Using this treatment algorithm, the results were good and the epithelisation of cornea was
accelerated.
Conclusions. The treatment of PED is multifactorial. The combination with different therapies
related with the etiology can lead to good results. Artificial tears without preservatives are
welcomed, autologus serum is very efficient, matrix therapy leads to very good results,
tarsorrhaphy in refractive cases remains the gold standard, the weight implant is chosen in PED
related to facial nerve palsy, TCL is a great benefit in the treatment of PED, accelerated healing
and improving the quality of life and of vision.
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Trans-PRK în chirurgia viciilor de refracție
Ala Paduca, E. Bendelic, Daria Cernea, S. Pogorevici
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”
Clinica oftalmologică M.C.I., Chișinau, Republica Moldova
Cuvinte cheie: T-PRK, vicii de refracție, complicații, rezultatul refractiv

Evaluarea rezultatelor la pacienți după chirurgia refractivă prin metoda Trans-PRK. Tratamentul
a fost efectuat cu AMARIS 1050 RS laser SCHWIND eye-tech-solution GmbH, Kleinostheim,
Germany; metoda Trans-PRK. Studiul retrospectiv la 30 de ochi, a fost efectuat tratament TransPRK în perioada septembrie 2019 – mai 2020. Selectarea pacienților a fost efectuată după
evaluarea riguroasă a valorilor viciilor de refracție, grosimea corneei, topografia corneei. Criterii de
includere: vârsta pacienților ≥ 18 ani, cu valorile refracției stabile timp de 1 an și mai mult. A fost
efectuat tratament Trans-PRK doar la pacienți cu vicii de refracție sferice (-9 D, -0.75 D) și cilindrice
( ≤ 5 D). Examinarea pacientilor s-a efectuat la 1, 5 zi postoperator, peste 1 lună și 3 luni. Metoda
Trans-PRK are rezultate postoperatorii similare cu tehnicile de chirurgie refractivă stromală, dar
cu mai puține complicații postoperatorii.
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Starea actuală a diagnosticării și tratamentului
patologiilor suprafeței oculare la maturi în pandemia de
COVID19 în Republica Moldova
V. Cușnir1, Lilia Dumbrăveanu1, Cornelia Bahov2, Nina Bulat1, V. Procopciuc1,
Carolina Frumusachi1
Catedra Oftalmologie și Optometrie, U.S.M.F. “Nicolae Testemițanu”, Chișinău, R. Moldova
Catedra de Anesteziologie și Reanimatologie Nr. II, U.S.M.F. “Nicolae Testemițanu”, Chișinău, R. Moldova
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Cuvinte cheie: COVID-19, suprafața oculară, testul Shirmer

Introducere: Pandemia COVID-19 reprezintă o criză globală de sănătate cu implicații grave în
plan social, economic și politic. Este una dintre cele mai mari provocări la momentul actual,
inclusiv pentru domeniul nostru de activitate, în calitate de oftalmologi.
Scopul: Aprecierea manifestărilor oftalmologice la pacienții infectați cu SARS CoV-2.
Materiale și metode: Au fost apreciate semnele și simptomele oculare la 28 pacienți, dintre care
15 femei, 13 bărbați, internați în secțiile de profil COVID ale Spitalului Clinic Municipal “Sfânta
Treime”. Vârsta medie a persoanelor examinate a constituit 39+/-9 ani. Pentru determinarea
secreției lacrimale a fost efectuat testul Shirmer-I. La toți pacienții cu semne și simptome de ochi
uscat au fost indicate lacrimi artificiale.
Rezultate: La 3 (10,7%) dintre pacienții investigați, simptomele oculare (dureri oculare, fotofobie,
senzație de nisip în ochi) au apărut înaintea celor respiratorii. Manifestări oftalmologice la
internare au prezentat 12 (42,9%) dintre persoanele examinate COVID-19 pozitive. Testul ShirmerI a arătat o secreție lacrimală scăzută (<15 mm/5 min) la 49 din 56 ochi (87,5%).
Concluzii: Rezultatele obținute sugerează posibilitatea afectării suprafeței oculare la pacienții
infectați cu SARS-CoV-2. Semnele și simptomele de ochi uscat sunt frecvente la persoanele
COVID-19 pozitive și pot apărea înaintea manifestărilor respiratorii. În contextul pandemiei de
coronavirus este deosebit de importantă adoptarea măsurilor de protecție adecvate și
respectarea protocoalelor de conduită chiar și în timpul verificărilor oftalmologice de rutină.
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Current state of diagnosis and treatment of pathologies
of the ocular surface in adults in the Republic of Moldova
in the context of the COVID-19 pandemic
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Carolina Frumusachi1
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Introduction: The COVID-19 pandemic is a global health crisis with serious social, economic and
political implications. It is one of the biggest challenges at the moment, including in our field of
activity, as ophthalmologists.
Purpose: Assessment of ophthalmic manifestations in patients infected with SARS CoV-2.
Materials and methods: The ocular signs and symptoms were assessed in 28 patients, of which
15 women and 13 men, hospitalized in the COVID-19 profile departments of the Municipal Clinical
Hospital "Holy Trinity" from Chisinau. The median age of the examined persons was 39 +/- 9 years.
The Schirmer-I test was performed to determine tear secretion. Artificial tears were indicated in
all patients with signs and symptoms of dry eyes.
Results: In 3 (10.7%) of the examined patients, the ocular symptoms (eye pain, photophobia, gritty
sensation in the eyes) appeared before the respiratory ones. Ophthalmic manifestations at
hospitalization were present in 12 (42.9%) of the patients that tested positive for COVID-19. The
Schirmer-I test showed low tear secretion (<15 mm/5 min) in 49 (87.5%) of the 56 eyes.
Conclusions: The results obtained suggest the possibility of affecting the ocular surface in
patients infected with SARS-CoV-2. Dry eye signs and symptoms are common in individuals that
tested positive for COVID-19 and may occur prior to the respiratory manifestations. In the context
of the coronavirus pandemic, it is particularly important to adopt appropriate protection
measures and to comply with safety protocols even during routine eye examinations.
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Patologie oculară de urgenţă tratată în perioada COVID la
Spitalul de Urgenţă ”Sf. Spiridon” Iaşi Oftalmologie
Camelia Margareta Bogdănici¹,², C. Danielescu¹,², Anisia Iuliana Alexa¹,²,
Roxana Elena Ciuntu¹,², M. Giurgică², C. Grigoraş², Otilia Obadă², Anca Pantalon²,
Nicoleta Anton¹,²
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", Departamentul Chirurgie, Iaşi, România
Clinica de Oftalmologie ”Sf. Spiridon" Iaşi, România
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Scop: În contextul actual epidemiologic, datorită riscului crescut de infecțiozitate, relatăm în
acest articol activitatea practică din clinica de oftalmologie ”Sf. Spiridon” Iași, în perioada de
urgență (16.03.2020 - 16.05.2020), patologia oculară internată și strategia de abordare din punct
de vedere medical și chirurgical.
Material și metodă: Spitalul ”Sf. Spiridon” Iași, este centrul terțiar din Moldova, România, singurul
spital din regiune care a funcționat și a tratat toată patologia oftalmologică prezentată de
urgență în perioada COVID19. Clinica a funcționat la jumătate din capacitate datorită protocolului
stabilit, cu saloane suport până la negativarea rezultatului PCR. Ulterior pacientul cu test PCR
negativ a beneficiat atât de tratament medical și/sau chirurgical în funcție de patologia oculară.
Au fost urmăriți parametrii clinici oftalmologici și aspectul epidemiologic specific COVID.
Rezultate: Au fost consultați în urgență 619 pacienți dintre care 61 de pacienți au fost internați în
Clinica I Oftalmologie, Spitalul ”Sf. Spiridon” Iași, în perioada 16 martie-16 mai 2020. Cei mai mulți
pacienți au provenit din județele vecine (47,5%), restul fiind din județul Iași. Vârsta a variat de la 2
la 87 ani; cu o medie de 55 de ani. Cel mai frecvent, pacienții au fost internați cu dezlipire de retină
(29,5%), traumatisme (24,6%) și plăgi corneo-sclerale (13,1%); majoritatea cazurilor fiind
chirurgicale. Durata zilei de spitalizare a fost în medie 6,3 zile.
Durata operațiilor a fost în medie de 45 de minute. Starea la externare a fost în 60% din cazuri
ameliorat și 30% vindecat. Toți pacienții au fost negativi la testul PCR Covid. Acuitatea vizuală și
PIO au înregistrat modificări ușor crescute/scăzute la externare față de momentul internării. În
funcție de diagnostic, pacienții cu dezlipire de retină au fost spitalizați în medie aproximativ 4 zile,
în timp ce la pacienții cu glaucom (13 zile) sau ulcer cornean (12 zile), numărul de zile de spitalizare
a depășit 12 zile.
Analiza multivariată a evidențiat faptul că aproximativ 10% din numărul de zile de spitalizare
(variabila dependentă) pot fi explicate de diagnosticul de la internare și tipul intervenției. Corelat
cu statusul de la externare, numărul de zile de spitalizare nu a diferit semnificativ.
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Concluzii: Cea mai mare activitate oftalmologică din perioada pandemiei a fost chirurgicală,
datorită numărului mare de cazuri de traume provenite din județele limitrofe, fiind singurul spital
non Covid din regiunea nord est al Moldovei.

Emergency ocular pathology treated during COVID at ”St.
Spiridon” Emergency Hospital Iasi Ophthalmology
Camelia Margareta Bogdănici¹,², C. Danielescu¹,², Anisia Iuliana Alexa¹,²,
Roxana Elena Ciuntu¹,², M. Giurgică², C. Grigoraş², Otilia Obadă², Anca Pantalon²,
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Purpose: In the current epidemiological context, due to the increased risk of infectivity, we report
in this article the practical activity of the ophthalmology clinic ”St. Spiridon” Iasi, in the emergency
period (16.03.2020-16.05.2020), hospitalized ocular pathology and approach strategy from
medically and surgically.
Material and method: ”St. Spiridon” Hospital Iasi, is the tertiary center in Moldova, Romania, the
only hospital in the region that operated and treated all ophthalmological pathology presented
urgently during COVID19. The clinic operated at half capacity due to the established protocol,
with support rooms until the negation of the PCR result. Subsequently, the patient with a
negative PCR test received both medical and/or surgical treatment depending on the eye
pathology. Ophthalmic clinical parameters and specific epidemiological aspect of COVID were
followed.
Results: 619 patients were consulted in the emergency department, of which 61 patients were
hospitalized in the Ophthalmology Clinic, ”St. Spiridon” Hospital Iasi, between March 16 and May
16, 2020. Most patients came from neighbouring counties (47.5%), the rest being from Iasi County.
Age ranged from 2 to 87 years; with an average age of 55 years, Most frequently, patients were
hospitalized with retinal detachment (29.5%), trauma (24.6%) and corneal ulceration (13.1%); most
cases being surgical. The length of the day of hospitalization was on average 6.3 days. The
duration of the operations was on average 45 minutes. The condition at discharge was in 60% of
cases improved and 30% cured. All patients tested negative for Covid PCR. Visual acuity and IOP
showed slightly higher/lower changes at discharge than at the time of admission. Depending on
the diagnosis, patients with retinal detachment were hospitalized on average about 4 days, while
in patients with glaucoma (13 days) or ulcer corneal (12 days), the number of days of hospitalization
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exceeded 12 days. The multivariate analysis showed that about 10% of the number of days of
hospitalization (dependent variable) can be explained by the diagnosis of hospitalization and the
type of intervention. Correlated with the status of discharge, the number of days of hospitalization
did not differ significantly.
Conclusions: The largest ophthalmological activity during the pandemic was surgical, due to the
large number of trauma cases from neighboring counties, being the only non-Covid hospital in
the northeastern region of Moldova.
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Cuvinte cheie: neuro-oftalmologia, SARS-CoV-2, patologie, diagnostic

Scop: Lucrarea de față își propune trecerea in revistă a formării subspecialității neurooftalmologie și dezvoltarea acesteia în era SARS-CoV-2. Scopul este de asemenea, de a prezenta
și conceptul practic al acestei subspecialități precum și colaborarea interdisciplinară complexă
pentru diagnosticarea și tratarea cazurilor clinice neuro-oftalmologice.
Materiale și metode: Pentru elaborarea lucrării am revizuit cele mai recente articole utilizând
PubMed search engine dar și alte surse științifice.
Rezultate: Patologia neuro-oftalmologică include - neuropatiile optice, nevritele optice, scăderea
tranzitorie a acuității vizuale, ambliopia, amputarea câmpului vizual, anizocoria, strabismul
paralitic, ptoza, etc. Din antichitate și până în prezent cele două specialități neurologia și
oftalmologia s-au dezvoltat separat, dar în secolul al-XX-lea s-au intersectat în această
subspecialitate complexă neuro-oftalmologia, cu scopul de

a diagnostica și trata bolile

enumerate mai sus, dar și pentru a dezvolta noi modalități de diagnosticare și direcții terapeutice
cât mai eficiente. Anul 2020 deschide o nouă eră odată cu răspândirea virusului SARS-CoV-2 în
abordarea patologiei complexe neuro-oftalmologice.
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Purpose: This paper is aimed at reviewing neuro-ophthalmology training and development in
the SARS-CoV-2 era. It is also designed to describe the practical concept of this sub-specialty, as
well as complex interdisciplinary cooperation to diagnose and treat clinical neuroophthalmological conditions.
Materials and methods: for the drafting of our paper, we reviewed the most recent papers by
using the PubMed search engine and other scientific sources.
Results: The following are considered neuro-ophthalmological conditions: optic neuropathy,
optic neuritis, transient decrease in visual acuity, amblyopia, visual field amputation, anisocoria,
paralytic strabismus, ptosis, etc. The two specialties, i.e. neurology and ophthalmology, have
developed separately since ancient times, but the 20th century saw them intermingling in this
complex subspecialty called neuro-ophthalmology, which was created to diagnose and treat the
diseases listed above, and also to develop new diagnosis setting methods and more efficient
therapies. The year 2020 opens a new era with the spread of the SARS-CoV-2 virus in addressing
the complex neuro-ophthalmological pathology.
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Actualități în diagnosticul și tratamentul glaucomului
D. Chiseliță1, Mădălina Belibou2
Clinica Oftaprof, Iași
Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Spiridon”, Clinica I Oftalmologie, Iași
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Prezentarea analizează noi tehnologii folosite în diagnosticul și monitorizarea glaucomului:
• Swept-source OCT oferă date interesante despre topografia și modificările laminei cribrosa în
glaucom;
• OCT angiography evidențiază reducerea densității vaselor maculare și a perfuziei focale în retina
peripapilară în glaucom
• Tonometria dinamică de contur are o bună capacitate de predicție în evaluarea progresiei
glaucomului la pacienții cu LVC și în monitorizarea PIO timp de 24 de ore.
Sunt analizate datele recente privind evaluarea structurală și funcțională: corelația dintre RNFL și
stratul CG-PI în diverse stadii și forme de glaucom, progresia perimetrică rapidă și lentă, afectarea
centrală a CV în glaucom, funcția vizuală după 20 de ani de urmărire.
Cele mai semnificative progrese în tratamentul glaucomului sunt:
• inhibitori ai Rho kinazei - Netarsudil (Rhopressa) și combinația fixă Netarsudil /Latanoprost
• trabeculoplasia selectivă ca tratament inițial în GPUD (studiul LIGHT)
• trabeculoplastia cu laserul diodă micropulsat în GUD și ciclofotocoagularea transsclerală
micropulsată (MP-TSCPC ) în glaucoamele refractare
• chirurgia microinvazivă a glaucomului (MIGS) folosită în formele incipiente și moderate de
glaucom fie izolat fie în combinație cu facoemulsia.
La final, sunt discutate cele mai recente achiziții privind valoarea suplimentelor nutriționale în
tratamentul glaucomului, rolul activității fizice în reducerea progresiei perimetice și asocierea
semnificativă între lipsa de aderență la medicație și progresia perimetrică.
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Updates in the diagnosis and treatment of glaucoma
D. Chiseliță1, Mădălina Belibou2
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The presentation analyses new technologies used in the diagnosis and monitoring of glaucoma:
• Swept-source OCT offers interesting data regarding the topography and the modifications of
the lamina cribrosa in glaucoma
• OCT angiography highlights the reduction of vascular density in the macula and the reduction
in focal perfusion of the peripapillary retina in glaucoma
• Dynamic contour tonometry has a good capacity of prediction in the evaluation of glaucoma
progression in patients with LVC and in the 24 hours monitoring of IOP values for.
Recent data regarding structural and functional evaluation are being analysed: correlation
between RNFL and GC-IP layer in various stages and forms of glaucoma, fast and slow perimetric
progression, central visual field damage in glaucoma, visual function after a 20-years follow-up.
The most significant progresses in glaucoma treatment are:
•

Rho

kinase

inhibitors

-

Netarsudil

(Rhopressa)

and

the

fixed

combination

Netarsudil/Latanoprost
• laser selective trabeculoplasty as initial treatment in POAG (LIGHT study)
•

micropulse

diode

laser

trabeculoplasty

in

OAG

and

micropulse

transscleral

cyclophotocoagulation (MP-TSCPC) in refractory glaucomas
• minimally invasive glaucoma surgery (MIGS) used in mild and moderate forms of glaucoma
either alone or in combination with phacoemulsification.
In the end, we discuss the most recent developments regarding the value of nutritional
supplements in the treatment of glaucoma, the role of physical activity in the reduction of
perimetric progression and the significant association between low therapy compliance and
perimetric progression.
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Noi abordări în patogenia şi tratamentul glaucomului
inflamator
Vit. Cușnir, N. Bobescu, V. Cușnir Jr.
Catedra de Oftalmologie și Optometrie, U.S.M.F. ”Nicolae Testemițanu”, Chișinău
Cuvinte cheie: glaucom uveitic, glaucom inflamator, uveită, glaucom secundar

Background: Glaucomul inflamator, cunoscut este o patologie inflamatorie neinfecțioasă
multifactorială, care provoacă creșterea presiunii intraoculare acompaniată de schimbări
fiziologice și morfologice similare glaucomului cu unghi deschis.
Există diverse mecanisme de creștere a presiunii intraoculare, precum acumularea proteinelor,
celulelor inflamatorii și debritusului celular în unghiul camerei anterioare, trabeculita, activitatea
limfocitelor T, interleukinelor și a altor factori imuni, rolul controversat al prostaglandinelor,
glaucomul indus de corticosteroizi, factorul endotelial de creștere vasculară și fundalul genetic.
Fiecare cale patogenetică necesită studii ulterioare pentru a fi apreciat cu adevărat rolul său
practic. Creșterea presiunii intraoculare este determinată în mare parte și de creșterea rezistenței
trabeculare, care distorsionează echilibrul dintre producerea și evacuarea umorii apoase din
camera anterioară. Interconexiunea dintre multitudinea de căi patogenetice influențează
negativ evoluția glaucomului inflamator și complică tactica de tratament.
Concluzii: Glaucomul inflamator este o patologie multifactorială care necesită un diagnostic și
abordare terapeutică complexă pentru stabilizarea procesului inflamator și a presiunii
intraoculare.
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New pathogenic and treatment approaches of
inflammatory glaucoma
Vit. Cușnir, N. Bobescu, V. Cușnir Jr.
Department of Ophthalmology and Optometry, U.S.M.Ph. ”Nicolae Testemițanu”, Chișinău
Keywords: uveitic glaucoma, inflammatory glaucoma, uveitis, secondary glaucoma

Background: Uveitic glaucoma is a non-infectious disease with a lot of etiological factors, that
causes increased intraocular pressure and irreversible morphological changes. There are a lot of
pathological pathways that define the eyes of uveitic patients, like the condition of the angle,
trabecular outflow, fluctuations in the aqueous production, the response to steroids and the
complex interactions between them.
Inflammation of trabecular meshwork and corticosteroid treatment have a synergic mechanism
of action, which could exacerbate the alteration of anterior chamber angle. At the same time,
each pathological pathway should be studied individually to estimate its role in the development
of the disease.
Conclusions: To succeed in the management of glaucoma associated to uveitis, a good
collaboration between clinicians from different specialties may be required in order to embrace
all the clinical aspects.
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Subciclofotocoagulare laser în glaucomul primitiv cu
unghi deschis – prezentare de caz
M. Filip, Irina Lutic, Carmen Dragne
Clinica Ama Optimex, Bucureşti

Vă prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 60 de ani diagnosticată cu glaucom primitiv cu
unghi deschis în anul 2013, cu control redus al tensiunii intraoculare sub tratament topic
antiglaucomatos maximal, la care s-au efectuat proceduri repetate de subciclofotocoagulare
laser. Deşi iniţial, după prima procedură laser, s-a obţinut o reducere bună a tensiunii intraoculare,
pacienta a necesitat repetarea procedurii la 9 luni pentru a menţine un bun control al tensiunii
intraoculare.
Concluzie: În opinia noastră subciclofotocoagularea laser este o procedură eficientă şi sigură, cu
impact minim asupra acuităţii vizuale şi, deşi există o tendinţă de reducere a efectului hipotensor
în timp, are avantajul major că este repetabilă.

Subcyclo laser treatment for primary open angle
glaucoma – a case presentation
M. Filip, Irina Lutic, Carmen Dragne
Clinica Ama Optimex, Bucharest

This is the case of a 60-year-old female patient diagnosed with primary open angle glaucoma in
2013, with reduced intraocular pressure control on maximal topical antiglaucoma medication,
who underwent repeated SubCyclo laser treatment in both eyes. Despite initial adequate
intraocular pressure control after the first laser treatment, the pacient required a second
SubCyclo laser procedure to maintain good intraocular pressure control, 9 months after the initial
treatment.
Conclusion: We consider SubCyclo laser treatment to be an effective and safe procedure, with
minimal impact on visual acuity and although the effect has the tendency to reduce over time, it
has the major advantage of repeatability.
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Insulă de vedere centrală - a fi sau a nu fi glaucom?
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Daniela Andronic1,2, Mădălina Belibou2, Alisa Bejan2
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Cuvinte cheie: schizofrenie, glaucom, câmp vizual

Scop: Raportarea unui caz clinic de îngustare concentrică a câmpului vizual de ordin funcțional
în contextul schizofreniei.
Material şi metodă: Pacientă în vârstă de 59 ani, diagnosticată în urmă cu 30 de ani cu Glaucom
Primitiv cu Unghi Deschis la ambii ochi, cu antecedente heterocolaterale (tatăl) de glaucom,
urmează tratament cu brinzolamidă și timolol. Pacienta se prezintă în Clinica de Oftalmologie a
Spitalului Clinic Județean de Urgențe “Sf. Spiridon“ Iași pentru reevaluare. Din antecedentele
personale patologice menționăm schizofrenie aflată sub tratament.
Rezultate: În urma evaluării oftalmologice se constată la ambii ochi: o acuitate vizuală 1 fără
corecție, presiunea intraoculară 11 mmHg fără variații semnificative pe curba presională (sub
tratament topic antiglaucomatos), la nivelul discului nervului optic se constată raportul cap/disc
0.8, fără subțierea stratului fibrelor nervoase retiniene pe OCT. Pe câmpurile vizuale 24-2 și full
field se constată insulă de vedere central pe 15*, aspect care nu se corelează cu celelalte date
clinice și paraclinice. S-a recomandat explorare imagistică CT și RMN însă acestea au exclus alte
patologii care ar putea induce astfel de deteriorări ale câmpului vizual. S-a decis întreruperea
tratamentului topic, iar presiunea intraoculară și aspectul OCT al discului nervului optic se mențin
în parametri normali.
Concluzii: Modificările câmpului vizual, în cazul relatat, sunt în contextual funcțional al bolii
psihiatrice – schizophrenia. Particularitatea cazului este dată de confuzia ce poate fi indusă de
antecedentele personale patologice, raportul cap/disc și aspectul câmpului vizual.
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Central view island on visual field - to be or not to be
glaucoma?
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Emergency Clinical Hospital “St. Spiridon“ Iasi
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Aim: To report a clinical case of concentric narrowing of the functional visual field in
schizophrenia’s context.
Material and method: A 59-year-old patient, who was diagnosed 30 years ago with Open-Angle
Primitive Glaucoma in both eyes, with a heterocolateral (father) history of glaucoma, is receiving
treatment with brinzolamide and timolol. The patient came to the Ophthalmology Clinic of the
Emergency Clinical Hospital “St. Spiridon“ Iasi for a reassessment and specialty treatment. From
her personal pathological history, schizophrenia was mentioned under treatment.
Results: Following the ophthalmological evaluation it was found for both eyes: a visual acuity 1
without correction, intraocular pressure 11 mmHg without significant variations on the pressure
curve evaluation during 8 hours (under topical antiglaucoma treatment). The optic nerve disc
cupping is 0.8, without thinning of the retinal nerve fiber layer on the OCT. On the visual fields 242 and full field there is a central view island on 15⸰, an aspect that does not correlate with the other
clinical and paraclinical data. CT and MRI imaging were recommended, but these ruled out other
pathologies that could induce those visual field damage. Therefore, it was decided to stop topical
treatment, and intraocular pressure and OCT aspect of the optic nerve disc remain on normal
parameters.
Conclusion: The changes in the visual field, in the reported case, are in the functional context of
the psychiatric disease - schizophrenia. The peculiarity of the case is given by the confusion that
can be induced by the personal pathological antecedents, the cupping of the optic disc and the
appearance of the visual field.
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Capcanele glaucomului în viziunea chirurgului începător
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Cuvinte cheie: trabeculectomie, iridectomie periferica, MMC, glaucom neovascular, glaucom
pseudoexfoliativ, rata de succes

Scop: Evaluarea rezultatelor chirurgiei glaucomului efectuată de un chirurg începător în
perioada octombrie 2018 - martie 2020. Evaluarea efectelor trabeculectomiei: degajarea presiunii
intraoculare, complicațiile intra și postoperatorii, măsurarea ratei de succes și rata de eșec
postoperator și a implicațiilor acestuia.
Material și metodă: Au fost incluși în studiu 23 de pacienți cu diferite tipuri de glaucom
(inflamator, neovascular, pseudoexfoliativ, posttraumatic) operați de același chirurg prin
trabeculectomie cu IP sau fără MMC, cu fir reglabil, evaluate pre si postoperator conform unui
protocol standardizat. Parametrii clinici evaluați: PIO preoperator, prima zi postoperator și la 1
lună; complicații intraoperatorii și postoperatorii precoce/tardive; ratele de succes și de eșec
postoperator.
Rezultate: Cel mai frecvent glaucom luat în studiu a fost glaucomul neovascular și cel
pseudoexfoliativ. Vârsta a variat de la 28 la 88 ani, înregistrând un nivel mediu de 57,91 ani.
Intervenția chirurgicală a constat în trabeculectomie, cu IP în 73% din cazuri, MMC în 69% din
cazuri și fir reglabil s-a utilizat la aproximativ 43,5% dintre cazuri. În 70% din cazuri s-a utilizat 5FU
postoperator. Complicațiile intraoperatorii au fost la 3 pacienți, hemoragie iriana și hemoragia
supracoroidiană, unde a fost necesară închiderea rapidă a voletului superficial cu fir nylon 9-0.
Cele postoperatorii precoce au fost în procent mic (21%) predominând hifema, eșecul precoce al
filtrantei. Reintervențiile au fost necesare la un număr de 6 pacienți. Atât postoperator (35,91 vs
14,13; p=0,001), cât și la finalul studiului (35,91 vs 13,96; p=0,001), nivelul mediu al PIO a înregistrat o
scădere semnificativă. Din totalul grupului de studiu, 63,6% au avut succes calificat și numai 18,2%
eșec. Rata de succes calificat (PIO între 6 și 20) s-a remarcat la 15 pacienți (65,2%).
Concluzii: Chirurgia glaucomului implică cunoașterea intervenției, a complicațiilor ce pot apare
intraoperator și o pregătire preoperatorie riguroasă, mai ales pentru un chirurg începător și mai
puțin experimentat. Prezența comorbidităților de tipul Hipertensiune arterială a îngreunat
atitudinea terapeutică și a dus la apariția complicațiilor intraoperatorii de tipul hemoragiei
supracoroidiene, dificil de manageriat chiar și de un chirurg experimentat.
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The pitfalls of glaucoma in the vision of the beginner
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Purpose: Evaluation of the results of glaucoma surgery performed by a novice surgeon in the
period October 2018-March 2020. Evaluation of the effects of trabeculectomy: release of
intraocular pressure, intra and postoperative complications, measurement of success rate and
postoperative failure rate and its implications.
Material and method: 23 patients with different types of glaucoma (inflammatory, neovascular,
pseudoexfoliative, posttraumatic) operated by the same surgeon by trabeculectomy with IP, with
or without MMC, with adjustable wire, evaluated pre and postoperatively according to a
standardized protocol, were included in the study. Clinical parameters evaluated: IOP
preoperatively, first day postoperatively and at 1 month; early/late intraoperative and
postoperative complications; postoperative success and failure rates. Results: The most common
glaucoma studied was neovascular and pseudoexfoliative glaucoma. The age ranged from 28 to
88 years, with an average level of 57.91 years. The surgery consisted of trabeculectomy, with IP in
73% of cases, MMC in 69% of cases and adjustable wire was used in approximately 43.5% of cases.
In 70% of cases 5FU was used postoperatively. Intraoperative complications were present in 3
patients, iris hemorrhage and supracoroid hemorrhage, where it was necessary to quickly close
the superficial flap with nylon 9-0 nylon. The early postoperative ones were in a small percentage
(21%) hyphaema, the early failure of the filter. Reinterventions were required in 6 patients. Both
postoperatively (35.91 vs 14.13; p = 0.001) and at the end of the study (35.91 vs 13.96; p = 0.001), the
average level of IOP decreased significantly. Of the total study group, 63.6% had qualified success
and only 18.2% failed. The qualified success rate (IOP between 6 and 20) was noted in 15 patients
(65.2%).
Conclusions: Glaucoma surgery involves knowing the intervention, the complications that may
occur intraoperatively and a rigorous preoperative training, especially for a novice and less
experienced surgeon. The presence of comorbidities, such as high blood pressure, prevented the
correct therapeutic attitude and led to intraoperative complications, such as supracoroid
hemorrhage, difficult to manage even by an experienced surgeon.
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Tratamentul glaucomului uveitic cu anti-VEGF:
experienţa proprie
V. Cușnir, Lilia Dumbrăveanu, Vit. Cușnir, N. Bobescu
Catedra de Oftalmologie și Optometrie, U.S.M.F. ”Nicolae Testemițanu”, Chișinău
Cuvinte cheie: glaucom uveitic, anti-VEGF, tratamentul glaucomului inflamator, glaucom secundar

Background: Glaucomul inflamator, cunoscut sub denumirea de glaucom uveitic este o
patologie în care inflamaţia oculară cauzează creşterea persistentă sau periodică a TIO cu apariţia
unor schimbări anatomice şi fiziologice specifice glaucomului cu unghi deschis. Glaucomul
secundar reprezintă o problemă deosebită la pacienţii cu uveite asociate cu boli sistemice, având
în vedere consecinţele sale polietiologice grave care duc la scăderea acuităţii vizuale şi a
dizabilităţii pacienţilor în vârsta aptă de muncă. Pacienţii cu glaucom secundar reprezintă 24%40% din patologia glaucomatoasă.
Tratamentul convențional cu corticosteroizi, imunosupresive și antimicotice, care se practică pe
larg a fost în ultimul deceniu completat de preparate biologice și în special adalimumab. Studiile
demonstrează echivoc eficiența sa prin faptul că acționează asupra principalelor verigi
patogenetice, în special inactivarea interleukinelor proinflamatorii și factorului de necroză
tumorală. Alte preparate sunt de asemenea binevenite pentru a lărgi spațiul de manevră în lupta
cu patologia, dar și pentru că s-au remarcat o serie de reacții adverse de la adalimumab. Într-un
studiu pe 5 pacienți cu uveită neinfecțioasă și glaucom secundar, refractar la tratament, a fost
analizată acțiunea Bevacizumab injectat în camera anterioară în doză unică sau repetat.
Bevacizumab a demonstrat o eficacitate de 80% și stabilizarea evoluției glaucomului inflamator
cu obținerea remisiei pe o perioadă de cel puțin 6 luni.
Concluzii: În contextul posibilităților actuale de tratament a uveitelor inflamatorii neinfecțioase,
asociate deseori cu glaucom secundar, existența unor preparate noi este vitală.
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Uveitic glaucoma treatment with anti-vegf: own
experience
V. Cușnir, Lilia Dumbrăveanu, Vit. Cușnir, N. Bobescu
Department of Ophthalmology and Optometry, U.S.M.F. ”Nicolae Testemițanu”, Chișinău
Keywords: uveitic glaucoma, anti-VEGF, inflammatory glaucoma treatment, secondary glaucoma

Background: Inflammatory glaucoma, known as uveitic glaucoma is characterised by persistent
or transitory elevation of intraocular pressure, which causes structural and physiological changes
specific to open angle glaucoma. Secondary glaucoma is a serious problem in patients with
uveitis associated with systemic diseases, regarding its critical polietiological consequences that
lead to poor visual aquity and disability of working age group population. Patients with secondary
glaucoma represent 24%-40% of glaucomatous pathology.
Conventional treatment with corticosteroids, immunosuppressive and antifungal therapy, which
are widely used have many side effects. Last decade, adalimumab was used to treat
inflammatory glaucoma. Studies unequivocally demonstrate its effectiveness by acting on the
main pathogenetic pathways, especially inactivation of proinflammatory interleukin and tumor
necrosis factor. Other drugs are also welcome to defeat secondary glaucoma, because studies
noted some still unclear adverse effects to adalimumab.
In a study on 5 patients with non-infectious uveitis and inflammatory glaucoma, refractory to
treatment, the action of Bevacizumab injected into the anterior chamber in one or more doses
was analyzed. Bevacizumab demonstrated its efficacy in 80% of cases and stabilized the
development of inflammatory process with remission of the disease for at least 6 months.
Conclusions: Nowadays possibilities of non-infectious uveitis treatment, often associated with
secondary glaucoma are limited, that's why new drugs are welcomed and critically needed.
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„Glautex” în chirurgia fistulizantă a glaucomului
Aglaia Lobcenco, Irina Chetrari, E. Bendelic
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”
Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”, Chişinău, Republica Moldova
Cuvinte cheie: glaucom, chirurgie, “Glautex”

Tratamentul chirurgical al glaucomului primar este recunoscut ca fiind unul din cele mai
eficiente măsuri curative în plan de compensare a presiunii (PIO) şi prevenirea dezvoltării
accelerate a neuropatiei glaucomatoase. Una din problemele chirurgiei fistulizante în glaucom e
cicatrizarea zonei de filtrare. Cu ţel de prevenire a acesteia sunt folosite diferite metode, una din
ele fiind utilizarea drenajului bioabsorbabil “Glautex”.
Studiul dat a inclus 24 de pacienţi glaucomatoşi în vârstă de 42-63 ani, ce au suportat anterior o
intervenţie fistulizantă, dar, în final, compromisă, cu reinstalarea unei hipertensii oculare
refractare.
Intervenţia chirurgicală repetată cu instalarea în zona de filtrare a drenajului bioabsorbabil
“Glautex” a permis reducerea PIO şi menţinerea normotoniei intraoculare în 95,8% cazuri peste 1
lună, în 79,1% cazuri – peste 6 luni şi în 70,5% - 1 an postoperator.
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Sistem artificial de drenaj în chirurgia glaucomului,
studiu experimental
Maria Iacubiţchii, E. Bendelic, Ala Paduca, Alina Brînza
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, Chişinău
Cuvinte cheie: glaucom, chirurgie, șunt

Glaucomul reprezintă una din principalele cauze de orbire la nivel mondial, impunând o
problemă majoră pentru sănătatea publică. Această afecțiune oculară necesită selectare optimă
a managementului curativ în fiecare caz aparte.
Studiul preclinic efectuat a inclus evaluarea funcțională a unui model de sistem artificial de drenaj
- șunt antiglaucomatos elaborat, în cazul hipertensiunii oculare induse la animale de laborator
(iepure).
Rezultatele preliminare au relevat, că dispozitivul propus pentru chirurgia de filtrare a
glaucomului a permis degajarea presională fără modificări în camera anterioară a globului ocular
pe perioada de monitorizare cu o durată de trei luni postoperator.
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Abordare alternativă în managementul glaucomului:
tratamentul laser
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Glaucomul reprezintă principala cauză de pierdere ireversibilă a acuității vizuale, iar depistarea
precoce a bolii nu este întotdeauna posibilă întrucât modificarea vederii apare abia în stadii
avansate. Astfel din ce în ce mai mulți pacienți necesită tratament topic antiglaucomatos pe
termen lung și intervenții chirurgicale cu reacțiile adverse și riscurile aferente. Terapia laser a
început să fie din ce în ce mai mult folosită în managemnetul glaucomului primar sau secundar,
atât în stadii incipiente, cât și în stadii avansate ale bolii.
Variabilitatea procedurilor laser face ca metoda să poată fi folosită atât în cazul glaucomului cu
unghi deschis, cât și a celui cu unghi inchis. De asemenea, există studii care arată beneficiile
aplicării terapiei laser înainte de inițierea terapiei topice antiglaucomatoase.
Astfel, de la procedurile de tip iridotomie sau trabeculoplastie ce pot fi efectuate de rutină într-un
cabinet oftalmologic, la proceduri mai complexe de tip ciclofotocoagulare transsclerala, terapia
laser a fost, este și va fi folosită în tratamentul glaucomului în scopul menținerii valorilor presiunii
intraoculare în limite normale.
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Alternative approach in glaucoma management: laser
treatment
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Glaucoma represents the leading cause of irreversible blindness in the world and due to the fact
that visual field changes appear in advanced stages, an early diagnosis disease is hard to achieve.
For this reason patients usually need long term topical glaucoma treatment and surgical
procedures with the associated adverse reactions and risks. Laser treatment began to be used
more in more in glaucoma management, regardless if it’s primary or secondary glaucoma and if
the disease is in an early or advanced stage.
The variability of laser procedures makes this method suitable for both open angle and closed
angle glaucoma. Also, some studies show the benefits of laser treatment prior to the initiation of
topical treatment.
So, from procedures that can be performed in a clinical practice such as laser iridotomy or
trabeculoplasty to complexe procedures such as transscleral photocoagulation, laser treatment
has been and will be used in glaucoma treatment in order to maintain the intraocular pressure
within normal limits.
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Actualități în managementul edemului papilar de stază
Raluca Iorga

Edemul papilar este rezultatul obstrucției transportului axoplasmic la nivelul laminei cribrosa.
Acesta poate fi rezultatul creșterii presiunii intracraniene, dar și a ischemiei, compresiunii,
inflamației nervului optic. Edemul papilar din hipertensiunea intracraniană (HIC) sau edemul de
stază, este consecința creșterii presiunii lichidului cefalorahidian (LCR) la nivelul tecilor nervului
optic.
Diagnosticul se stabilește pe examenul fundului de ochi, care ne arată un edem papilar, care este
însoțit de semne și simptome specifice hipertensiunii intracraniene (cefalee, acufene, eclipse
vizuale, greață și vărsături).
Edemul papilar de stază este bilateral în marea majoritate a cazurilor, dar poate să fie asimetric.
Există mai multe clasificări ale edemului papilar de stază, cea mai folosită fiind clasificarea Frisén
modificată care evaluează severitatea edemului papilar în cinci stadii.
Dintre examenele complementare, câmpul vizual este un instrument util în urmărirea pacienților
cu edem papilar de stază. Câmpul vizual prezintă lărgirea petei oarbe și ulterior îngustarea
concentrică a izopterelor.
Tomografia în coerență optică (OCT) trebuie utilizată cu precauție. În cazul unui edem papilar
incipient, OCT nu permite diagnosticul diferențial cu un fals edem papilar, iar riscul, în formele
cronice este de a omite o atrofie optică, aceasta fiind mascată de edemul papilar. Angiografia cu
fluoresceină arată hiperfluorescență papilară în stadiile incipiente cu difuzia colorantului în faza
tardivă. Ecografia capului nervului optic ne permite vizualizarea proeminenței capului nervului
optic și dilatarea spațiilor subarahnoidiene determinate de HIC.
În practică, descoperirea unui edem papilar bilateral necesită un examen neuroimagistic: CT cu
contrast sau rezonanță magnetică (RMN), completat de o angiografie sau angiografie prin
rezonanță magnetică (MRA), pentru a verifica dacă există tumori cerebrale, tromboflebite
cerebrale și hidrocefalie. În absența unui proces expansiv intracranian și a hidrocefaliei, este
necesar efectuarea puncției lombare, cu măsurarea presiunii și examinarea LCR.
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Printre cauzele edemului papilar de stază se numără hidrocefalia, procese expansive
intracraniene, infecțiile și inflamațiile meningelui, creșterea presiunii venoase (tromboză venoasă,
fistulă durală), craniosinostoze, hipertensiunea intracraniană idiopatică.
Diagnosticul și tratamentul edemului papilar de stază necesită o abordare multidisciplinară
pentru un bun management al pacientului și pentru a preveni erorile de diagnostic.
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Updates in the management of pailloedema
Raluca Iorga

Papillary edema is the result of obstruction of axoplasmic transport in the lamina cribrosa. This
may be the result of increased intracranial pressure, but also ischemia, compression,
inflammation of the optic nerve. Papillary edema from intracranial hypertension (HIC) or
papilloedema is the consequence of increased pressure of the cerebrospinal fluid (CSF) in the
sheaths of the optic nerve.
The diagnosis is made on fundus examination, which shows a papillary edema, which is
accompanied by signs and symptoms specific to intracranial hypertension (headache, tinnitus,
visual eclipses, nausea and vomiting). Papilloedema is bilateral in the vast majority of cases, but
can be asymmetric. There are several classifications of pailloedema, the most widely used being
the modified Frisén classification which assesses the severity of papillary edema in five stages.
Among the complementary examinations, the visual field is a useful tool in monitoring patients
with pailloedema. The visual field shows the enlargement of the blind spot and the concentric
narrowing of the isopters. Optical coherence tomography (OCT) should be used with caution. In
the case of an incipient papillary edema, OCT does not allow the differential diagnosis with a false
papillary edema, and the risk, in chronic forms, is to pass through an optical atrophy, which is
masked by papillary edema. Fluorescein angiography shows papillary hyperfluorescence in the
early stages with late-stage dye leakage. The ultrasound of the optic nerve head allows us to
visualize the prominence of the optic nerve head and the dilation of the subarachnoid spaces
determined by intracranial hypertension.
In practice, the discovery of bilateral papillary edema requires a neuroimaging examination: CT
scan or magnetic resonance imaging (MRI), supplemented by angiography or magnetic
resonance angiography (MRA), to check for brain tumors, cerebral thrombophlebitis and
hydrocephalus. In the absence of an expansive intracranial process and hydrocephalus, it is
necessary to perform lumbar puncture, with pressure measurement and CSF examination.
The causes of pailloedema include hydrocephalus, expansive intracranial processes, infections
and inflammation of the meninges, increased venous pressure (venous thrombosis, dural fistula),
craniosynostosis, idiopathic intracranial hypertension.
The diagnosis and treatment of pailloedema requires a multidisciplinary approach for a good
patient management and to prevent diagnostic errors.
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Reconstrucția canaliculului lacrimal, o provocare
C. Grigoraș , Andreea Tudose, D. Dăogaru
Spitalul Clinic Județean de Urgențe ”Sf. Spiridon” Iași
Cuvinte cheie: plăgi canaliculare, reconstrucție, tub de silicon

Scop: Plăgile canaliculare necesită reconstrucție rapidă, cu restabilirea continuității la nivelul
mucoasei.
Materiale și metode: Sunt prezentate cazurile unor pacienți cu plăgi palpebrale tăiate sau
smulse, cu implicarea canaliculelor lacrimale, ce au necesitat reconstrucție cu tub de silicon.
Rezultate: Din totalul cazurilor operate, la majoritatea s-a obținut succes anatomic și funcțional.
Eșecul funcțional s-a datorat stricturilor canaliculare ca urmare a cicatricilor extensive.
Concluzii: Rezultatele anatomice și funcționale sunt optime atunci când pierderile de substanță
sunt minime, plaga este tăiată, intervenția are loc în primele 4-5 zile de la injurie iar tubul de silicon
este lăsat cel puțin 4 săptămâni.

Canalicular reconstruction, a challenge
C. Grigoraș , Andreea Tudose, D. Dăogaru
”St. Spiridon” Emergency County Hospital, Ophthalmology Clinic, Iasi
Keywords: canalicular laceration, reconstruction, silicone tubing

Purpose: Canalicular lacerations require fast reconstruction with restoration of mucosal
continuity.
Material and methods: We present cases of patients with cut or torn lid margin laceration with
involvement of the horizontal canaliculi, which required silicone tubing reconstruction.
Results: Out of the total operated cases, the majority obtained anatomical and functional
success. Functional failure resulted from canalicular fibrosis due to excessive scarring.
Conclusion: Anatomical and functional results are optimal when there is minimal substance loss,
the eyelid margin laceration results from cutting wounds, the surgical intervention takes place in
the first 4-5 days after the injury and the silicone tube is left for at least 4 weeks.
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Tehnica lui Hughes în reconstrucția pleoapei inferioare
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Cuvinte cheie: reconstrucție, pleoapă inferioară, lambou Hughes

Scop: Raportarea rezultatelor reconstrucției pleoapei inferioare cu lambou tarsoconjunctival
Hughes secționat la 3 săptămâni după intervenția chirurgicală de reconstrucție.
Material şi metodă: 18 pleoape inferioare de la 18 pacienți consecutivi au fost reconstruite în urma
exciziei unor formațiuni tumorale sau a unor traumatisme ale pleoapei inferioare cu pierdere de
importantă de țesuturi (mai mult de 2/3 din lungimea pleoapei inferioare). În cazul formațiunilor
tumorale reconstrucția s-a efectuat după confirmarea histopatologică de excizie în limite de
siguranță oncologică. Reconstrucția cu lambou tarsoconjunctival Hughes a fost completată de
reconstrucția cu grefă cutanată sau lambou miocutanat. Secționarea lamboului s-a practicat la 3
săptămâni după intervenția chirurgicală de reconstrucție.
Rezultate: Pe o perioadă de urmărire medie de un an au survenit complicații precum retracția
pleoapei superioare (1 caz) sau discontinuitatea marginii libere palpebrale inferioare (3 cazuri),
eritem al pleoapei inferioare (3 cazuri). Nu a fost niciun caz care să sufere complicații severe
precum ischemia sau necroza flapului.
Concluzii: Reconstrucția cu lambou tarsoconjunctival Hughes reprezintă o tehnică de
reconstrucție a pleoapei inferioare cu rezultate bune funcționale și cosmetice, optimă pentru
cazurile în care ochiul congener are o acuitate vizuală bună.
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Hughes lower lid reconstruction technique
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Purpose: Presenting the results of a lower lid reconstruction procedure with tarsal conjunctival
Hughes flap sectioned 3 weeks after reconstruction.
Material and method: 18 lower lids from 18 different patients were reconstructed after the
excision of tumoral masses or after traumatic events of the lower lid with important tissue loss
(more than 2/3 of the lid length). In the cases with tumoral resection the reconstruction was
performed after the histopathologic exam confirmed healthy resection borders. The
reconstruction with tarsal conjunctival Hughes flap was completed with a cutaneous graft or a
myocutaneous flap. The flap was cut 3 weeks after the reconstruction procedure.
Results: During our average one year follow up period several complications have occurred such
as upper lid retraction (1 case) or lack of continuity of the lower lid margin (3 cases), erythema of
the lower lid (3 cases). None of the patients suffered from severe complications such as flap
ischemia or necrosis.
Conclusions: The reconstruction with a tarsal conjunctival Hughes flap is a lower lid
reconstruction technique with good functional and cosmetical results, optimal for cases with a
good visual acuity of the fellow eye.
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Ptoza palpebrală bilaterală - abordare clinică și
chirurgicală
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Cuvinte cheie: ptoză palpebrală bilaterală, miopatie mitocondrială, oftalmoplegie externă cronică
progresivă

Scop: Prezentarea abordării optime din punct de vedere clinic și chirurgical în două cazuri de
ptoză palpebrală bilaterală.
Material și metodă: Prezentăm cazurile a două paciente în vârstă de 52 și 60 de ani care s-au
adresat Clinicii de Oftalmologie pentru cura chirurgicală a ptozei palpebrale. Ambele paciente
aveau un istoric de ptoză palpebrală bilaterală cu debut progresiv în decada a doua respectiv a
treia, însoțită de manifestări sistemice - astenie și tulburări de deglutiție într-un singur caz.
Rezultate: În ambele cazuri examinarea oftalmologică a decelat ptoză palpebrală completă,
unilaterală într-un caz - ochiul congener beneficiase de corecția ptozei palpebrale într-un timp
anterior, respectiv bilaterală în celălalt caz, cu o funcție a levatorului absentă, modificări de poziție
ale globilor oculari și pareză completă a mușchilor extrinseci. Doar una dintre paciente se afla în
evidență neurologică cu diagnosticul de miopatie mitocondrială, diagnostic stabilit prin biopsie
musculară. În cel de-al doilea caz s-a efectuat testul la gheață care a fost negativ și s-a
recomandat examen neurologic. Pacienta a revenit în clinica noastră cu diagnosticul de
oftalmoplegie externă cronică progresivă. În ambele cazuri tehnica chirurgicală pentru care s-a
optat a fost suspensia la mușchiul frontal cu evoluție postoperatorie favorabilă.
Concluzii: În evaluarea pacienților cu ptoză palpebrală bilaterală o bună colaborare oftalmologneurolog este cheia. Atunci când tratamentul neurologic nu aduce un beneficiu semnificativ
intervenția chirurgicală este necesară. Abordarea oculoplastică optimă depinde de funcția
mușchiului levator și de prezența fenomenului Bell, dar și de existența unei recomandări
neurologice clare.
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Bilateral ptosis - a clinical and surgical approach
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Purpose: Presenting the optimal clinical and surgical approach in two cases of bilateral ptosis.
Material and method: We present the cases of two patients aged 52 and 60 who presented to
the Ophthalmology Department for the surgical cure of a bilateral ptosis. Both patients had a
history of progressive bilateral ptosis with onset in the second, respectively third decades of life,
with systemic manifestations in one case- fatigability and trouble swallowing.
Results: In both cases the ophthalmologic examination revealed complete ptosis, unilateral in
one case (the fellow eye benefited from a previous correction of the ptosis), and bilateral in the
second case, with an absent levator function and position abnormalities of the eyes and a
complete extraocular muscle palsy. Just one of the patients had a previous neurological diagnosis
of mitochondrial myopathy confirmed by muscle biopsy. In the second case we conducted the
ice test with negative results and recommended a neurological examination. The patient
returned to our clinic with the diagnosis of chronic progressive external ophthalmoplegia. In both
cases the preferred surgical approach was frontal muscle suspension with a favourable
postoperative outcome.
Conclusions: In the evaluation of patients with bilateral ptosis a good relationship between the
ophthalmologist and neurologist is key. When the neurological treatment does not offer any
improvement, the best option is surgery. The optimal oculoplastic procedure is dependent on
the levator function and the presence of the Bell phenomenon, but also on the existence of a
clear neurological recommendation.
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Tehnici de injectare perioculară - Cum să evităm
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Cuvinte cheie: toxină botulinică, acid hialuronic, rejuvenare, complicații

Zona perioculară este una dintre primele regiuni care prezintă semne ale senescenței precum
ritmuri statice și dinamice și pierderea volumului subcutanat. Înțelegerea anatomiei subiacente
și a modificărilor de îmbătrânire reprezintă o componentă importantă pentru rejuvenarea cu
succes a regiunii perioculare. Anatomia complexă și mușchii dinamici subiacenți ai expresiei
faciale fac ca această regiune să fie dificil de abordat. Toxina botulinică și acidul hialuronic, în
special atunci când sunt utilizate în combinație, oferă o abordare excelentă pentru rejuvenarea
minim invazivă a acestei zone. Rezultatele sigure și eficiente necesită tehnici de injecție adecvate,
dar complicațiile pot apărea în această zonă delicată. Chiar și în cazul medicilor cu experiență în
injectări, pot apărea complicații, iar recunoașterea promptă și tratamentul precoce sunt
importante și pot minimiza impactul negativ. Atât toxina botulinică, cât și fillerele au fost utilizate
pe scară largă pentru a aborda rejuvenarea perioculară. Complicațiile care decurg din injecțiile
cu toxină botulinică sunt de obicei tranzitorii și sunt legate de efectul său asupra mușchilor
afectați. Majoritatea complicații cauzate de injecțiile cu toxină botulinică pot fi tratate și
ameliorate cu picături ocular, însă cele care survin din injectarea acidului hialuronic sunt mai
complexe; pot grupate în complicații precoce sau tardive și non-ischemice sau ischemice.
Hylauronidaza, o enzimă care degradează acidul hialuronic, poate îmbunătăți prognosticul după
injectarea accidental intravasculară a acidului hialuronic. Lucrarea de față va include cazuistica
personală pentru exemplificarea noțiunilor.
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The periocular area is one of the first regions to show signs of aging, which include static and
dynamic rhytids as well as subcutaneous volume loss. Understanding the underlying anatomy
and aging changes presents an important component to successful rejuvenation of the
periorbital region. The complex anatomy and dynamic underlying muscles of facial expression
make this region particularly difficult to treat. Botulinum toxins and fillers, especially when used
in combination, offer an excellent approach to minimally invasive rejuvenation of this area. Safe
and effective results require proper injection techniques, and complications that can arise are
important for every injector of this delicate area. However, even in the most skilled injectors,
complications can arise and prompt recognition and early treatment are important and can
minimize their adverse impacts. Both botulinum toxin and dermal fillers have been widely used
to address periorbital aging. Complications arising from botulinum toxin injections are usually
transient and related to its effect on the affected muscles. Most patients with complications
arising from botulinum toxin injections can be treated supportively with ocular drops.
Complications from dermal fillers are more varied and can be divided into early or late or into
non-ischaemic and ischaemic. Hylauronidase, an enzyme that degrades hyaluronic acid, may
improve outcomes after intravascular hyaluronic acid fillers. This paper will include personal case
studies to exemplify the notions.
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Chirurgia oculoplastică în cancer: experiența noastră
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Chirurgia oculoplastică oncologică comportă 2 provocări: înlăturarea cancerului pe termen lung
și reconstrucția corectă postexcizie oncologică. Marginile de rezecție care respectă indicațiile
ghidurilor internaționale asigură șanse mici de recidivă locală și scad invazia profundă și
metastazarea la distanță. Tipul histopatologic de cancer indică dimensiunea marginilor de
rezecție și excizii seriate multiple sunt uneori necesare pentru îndeplinirea standardului. Forma
radicală de excizie - exenterația orbitară este rareori indicată - în cazul prezentărilor tardive.
Defectele postecizionale rezultate sunt astfel mai extinse decât tumorile, mai ales când se întind
pe sclera bulbară, pe pleoape, pielea din jur sau chiar în oasele orbitei și deci complexitatea
reconstrucției se amplifică. Mai important decât simpla dimensiune a defectului, majoritatea
structurilor sunt înalt specializate, unice, deci greu sau imposibil de reconstruit ca originalul.
Scopul reconstrucției este să restaureze anatomia cât mai aproape de forma inițială dar mai ales
sa redea funcțiile normale ochiului și structurilor perioculare. Algoritmii din tratatele de
specialitate sunt simpli și ușor de urmat cu rezultate predictibile. Cazurile care sunt înafara
ghidurilor, sunt tumorile extinse înafara pleoapelor, periorbită, pe sclera bulbară sau cu invazie
osoasă. Pentru cazuri selectate, cooperarea interdisciplinară între oftalmolog și plastician este
vitală, pentru că aduce plusurile din fiecare specialitate și asigură reușita tratamentului. Cazurile
clinice de la simplu la complex, clasice din manual dar și cazurile complexe interdisciplinare sunt
prezentate, împreună cu strategia și tehnica.
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N. Ghețu1,2, Anisia Alexa1,3, C. Dobreanu2, Cătălina Acatrinei4, Angelica Slătineanu5,
D. Pieptu1,2
”Grigore T. Popa” University of Medicine Iași, România
Department of Plastic Surgery, Regional Oncology Institute Iași
3
Oftalmology Department ”St. Spiridon” Hospital Iași
4
Pathology Department Regional Oncology Institute Iași
5
Radiology Department, Regional Oncology Institute Iași
1

2

Keywords: oculoplastic, periocular, cancer, reconstruction, flap

Oculoplastic surgery in cancer-related diseases pose 2 concomitant challenges: long-term
cancer-free patients and state-of the art post-resection reconstruction. Oncologic resection
margins ensure low recurrence rates and minimize deep invasion or metastasis. Margins vary
according to cancer morphological type and very often multiple serial excisions are needed to
reach R0 status. In a minority of cases the radical treatment (orbital exenteration) is unavoidable.
Defects are larger than the original disease, extending to the eyeball or in the periorbita or
surrounding skin or bones and therefore reconstruction complexity increases. Even more
important than the simple extent of the defect, most parts of the periocular region involve highly
specialized structures with tremendous functional importance in patients’ life quality.
Reconstruction aims to restore as much as possible the normal anatomy but more important,
the functions of the eyeball or periocular structures. Textbook algorithms are reproducible and
results are consistent. Less straightforward to manage are large tumours extending outside the
eyelids or periorbital area, invasive tumours extending to the eyeball or surrounding bones. For
selected cases, interdisciplinary cooperation between ophthalmologist and plastic surgeon is
paramount in getting the best result for the patient. Each specialty brings different principles,
techniques and complete the strategy. Representative cases for each strategy is shown and the
principles and details behind them are exemplified.
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Depășirea granițelor specialității: ptoza palpebrală
Ruxandra Mihailovici, Eugenia Jigău
Secția a II-a Oftalmologie, Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. Nicolae Oblu”, Iași, România
Cuvinte cheie: ptoză, neurologie, tratament

Majoritatea cazurilor de ptoză palpebrală, uni sau bilaterală, sunt de cauză oftalmologică –
dehiscența sau laxitatea mușchiului levator al pleoapei. De aceea, pacienții se prezintă mai întâi
la medicul oftalmolog, acuzând modificarea poziției pleoapei, alături de alte simptome printre
care: hiperlăcrimare, durere locală, scăderea acuității vizuale. Cu toate acestea, există și cazuri în
care aceasta apare în urma dezvoltării unei probleme neurologice, neurochirurgicale sau
sistemice. Evaluarea corectă și completă a pacientului poate căpăta importanță vitală în
momentul în care pacientul se prezintă în unitatea de primiri urgențe. De aceea se recomandă
urmărire triadei: poziția pleoapei, mărimea pupilei și reactivitatea acesteia și motilitatea
extraoculară. Pe lângă examinarea clinică, și istoricul este important: debutul bolii ca mod și
durată, apariția altor simptome precum cefaleea, dificultățile de vorbire, dificultățile de înghițire,
relatarea antecedentelor personale patologice cum ar fi diabetul, hipertensiunea. Un ultim, dar
important pas pentru completarea tabloului clinic este certificarea că este într-adevăr vorba de o
ptoză palpebrală și nu de o retracție a pleoapei ochiului congener. Abia apoi medicul poate
decide tratamentul local, strict oftalmologic sau redirecționarea către o altă specialitate și
investigații suplimentare.
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Crossing the boundaries of the specialty: eyelid ptosis
Ruxandra Mihailovici, Eugenia Jigău
2nd Clinic Ophthalmology, Emergency Clinical Hospital “Prof. Dr. Nicolae Oblu”, Iași, România
Keywords: ptosis, neurology, investigations, treatment

Most of the cases concerning eyelid ptosis, may them be unilateral or bilateral, are of
ophthalmological origin – the dehiscence or the laxity of the levator muscle. That is why, the
patient usually addresses an ophthalmologist, complaining about changes in their lid’s position,
sometimes accompanied by: excessive tearing, local pain, vision loss. Nonetheless, there are cases
in which it’s subsequent to a neurological, neurosurgical or systemic disease. The correct and
complete evaluation of the case can be vital when the patient comes to the emergency room.
Therefore it is recommended to assess the following triade: eyelid position, pupil size and
reactivity and extraocular muscle movements. Apart from that, an accurate history is also
important: onset and duration of the ptosis, other symptoms such as headache, difficulties in
speaking, difficulties in swallowing, the mention of chronic systemic diseases such as diabetes or
hypertension. And a last, but not less significant step in completion of the evaluation is certifying
that it is indeed an eyelid ptosis and not an eyelid retraction of the other eye. Only then can the
doctor decide whether local ophthalmological treatment will suffice or if other investigations and
consults are mandatory.
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Evaluarea și managementul pacienților cu epiforă
Oana Vonica, A. Pearson
Royal Eye Unit, Kingston Hospital, Kingston upon Thames, UK
Ophthalmology Department, Royal Berkshire Hospital, Reading, UK

Această prezentare discută evaluarea și managementul pacienților cu epiforă de variate etiologii,
cu o privire mai detaliată asupra sistemelor lacrimale patente dar non-funcționale și asupra
rolului scintigrafie lacrimale în evaluarea acestor sisteme. Câteva cazuri particulare vor fi discutate
la sfârșit. Scopul studiului a fost să evalueze influența scintigrafie asupra deciziei de tratament în
cazul pacienților cu epiforă și sistem lacrimal patent la irigare.
Material și metodă: Studiu retrospective pe 3 ani. A inclus 130 de pacienți cu epiforă, sistem
lacrimal patent la irigare și fără cauze de supra-producție lacrimală. După irigare, canalele
lacrimale au fost împărțite în complet patente sau stenozate. Rezultatele scintigrafie au fost
examinate pentru corelația cu simptome, corelația cu examinarea clinică, influența asupra
deciziei de a efectua dacriocistorinostomie și abilitatea de a prezice succesul chirurgical.
Rezultate: 45.5% din ochi evaluați au avut epifora cu sistem lacrimal complet patent; 26.4% au
avut sistem stenozat şi 3.3% alte situații. Scintigrafia a fost normală în 30.9% din sistemele patente
și în 18.7% din cele stenozate. Scintigrafia ochiului colateral asimptomatic a fost anormală în 46.7%
din cazuri. Sensitivitatea scintigrafiei este 73.6% și specificitatea testului este 53.3%.
Concluzii: Scintilografia are limitații semnificative în evaluarea epiforei cu sistem lacrimal patent
întrucât nu corelează bine cu simptomele și cu examinarea clinică, nu poate separa stenoza de
disfuncția pompei lacrimale și nu poate prezice succesul dacriocistorinostomiei.
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Watery eyes assessment and management
Oana Vonica, A. Pearson
Royal Eye Unit, Kingston Hospital, UK
Ophthalmology Department, Royal Berkshire Hospital, UK

This lecture looks at standard watery eyes assessment and management with a more detailed
discussion of the patent non-functioning lacrimal systems and the role of lacrimal scintillography
(DSG) in their assessment. Few general cases will be discussed at the end.
Study aim: To assess the influence of DSG on the treatment decision for patients with epiphora
in clinically patent non-functioning lacrimal systems.
Material and method: This was a retrospective 3-year review including 130 epiphora patients who
had DSG, lacrimal system patency on syringing and no external cause for watering. On the basis
of regurgitation during syringing, tear ducts were divided into freely patent (FP) or stenosed
(NLDS). The DSG results were examined for correlation with symptoms and clinical examination,
the influence on decision to proceed to dacryocystorhinostomy (DCR) and the ability to predict
the surgical outcome.
Results: The clinical diagnosis was FP in 45.5%, NLDS in 26.4%, and other in 3.3%. The DSG was
normal in 30.9% of FP and 18.7% of NLDS eyes. Of the asymptomatic eyes, 46.7% had an abnormal
DSG. DSG sensitivity was 73.6% and specificity 53.3%.
Conclusion: DSG has severe limitations due to lack of correlation with symptoms and clinical
examination, inability to separate lacrimal duct narrowing from lacrimal pump disfunction, and
inability to predict the results of surgery. DSG can at best provide limited guidance on whether
to proceed to DCR.
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Actualități de diagnostic și tratament în melanomul uveal
M. Munteanu
U.M.F. “Victor Babeș” Timișoara

Melanomul uveal reprezintă cea mai frecventă tumoră malignă intraoculară primară la adulți și
se considera că provine din melanocitele din tractul uveal al ochiului. Diferă de melanomul
cutanat, care provine din melanocitele pielii și are caracteristici clinice și biologice distincte,
inclusiv rezistență ridicată la imunoterapie. Este în principal coroidian (~ 85%), în timp ce cazurile
rămase apar în corpul ciliar (5%–8%) și iris (3%–5%). Diagnosticul se bazează, în principal, pe
examinarea clinică a tumorii prin biomicroscopie și oftalmoscopie indirectă și confirmată prin
tehnici de diagnostic cum ar fi ecografia, angiografie fluoresceinică și tomografie prin coerență
optică. Progresele în diagnosticul și tratamentul local și sistemic al melanomului uveal au
provocat, în ultimele decenii, o schimbare a abordării terapeutice, de la enucleație la modalități
de tratament axate pe conservarea globului ocular, cum ar fi termoterapia transpupilară,
fotocoagularea, radioterapia și imunoterapii de ultimă generație. În această prezentare, vom
discuta aspecte cheie ale diagnosticului melanomului uveal precum și potențiale strategii noi și
mai eficiente de management pentru acești pacienți.
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Uveal melanoma: current trends in diagnosis and
treatment
M. Munteanu
U.M.Ph. “Victor Babeș” Timisoara

Uveal melanoma represents the most common primary intraocular malignant tumor in adults
and is thought to arise from the melanocytes within the uveal tract of the eye. It differs from
cutaneous melanoma, which arises from skin melanocytes, and has distinct clinical and
biological features, including high resistance to immune therapy. It mainly originates from the
choroid (~85%), while the remaining cases arise from the ciliary body (5%–8%) and the iris (3%–5%).
The diagnosis is based principally on clinical examination of the tumor with biomicroscopy and
indirect ophthalmoscopy and confirmed by diagnostic techniques such as ultrasonography,
fundus fluorescein angiography and optical coherence tomography. Advances in the diagnosis
and local and systemic treatment of uveal melanoma have caused, over the past few decades, a
shift from enucleation to eye-conserving treatment modalities including transpupillary
thermotherapy, photocoagulation, radiotherapy, and potential novel immunotherapeutic
targets. In this review, we will discuss key aspects of diagnosis of the uveal melanoma and
potential novel and more effective management strategies for this patients.
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Cât de frecventă este neovascularizația coroidiană
”idiopatică” la adult?
D.C. Brănișteanu
Disciplina Oftalmologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași
Clinica ”Retina Center”, Iași

Neovascularizația coroidiană este una dintre cele mai importante cauze de cecitate legală la nivel
mondial. Cel mai frecvent, aspectul caracteristic clinic, angiografic și tomografic este întâlnit la
persoanele în vârstă cu degenerescență maculară legată de vârstă. Există însă multe situații în
care neovascularizația coroidiană este diagnosticată la persoane sub 50 de ani, de regulă
unilateral și fără drusen asociat. În absența miopiei forte, multe dintre aceste neovascularizații
coroidiene sunt greșit etichetate ca ”idiopatice” și tratate prin administrare intravitreană de
diverși agenți anti-VEGF cu rezultate inconstante.
În prezentare este discutat diagnosticul diferențial al neovascularizației subretiniene la
persoanele tinere, care trebuie să ia în considerare mai frecvent striurile angioide, corioretinopatia
seroasă centrală, ruptura coroidiană, vasculopatia coroidiană polipoidală, distrofiile maculare și
mai rar tumorile coroidiene, uveitele infecțioase și non-infecțioase și neovascularizația coroidiană
”idiopatică”.
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How frequent is the “idiopathic” choroidal
neovascularization in younger patients?
D.C. Brănișteanu
Ophthalmology Department, University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi
“Retina Center” Eye Clinic, Iasi

Choroidal neovascularization is one of the most common causes of legal blindness worldwide.
Most clinical, angiographic, and tomographic characteristics are noted in elderly people with
age-related macular degeneration. Still, there are many situations when choroidal
neovascularization is diagnosed in younger patients, less than 50 years old, with no associated
drusen. If there is no high myopia, many of these cases are often misdiagnosed as “idiopathic”
and treated with various intravitreal anti-VEGF agents with inconstant results.
This presentation aims to discuss the differential diagnosis of choroidal neovascularization in
younger patients which includes more often angioid streaks, central serous chorioretinopathy,
choroidal rupture, polypoidal choroidal vasculopathy, familial macular dystrophies, and less
frequent choroidal tumors, infectious and non –infectious uveitis and "idiopathic" choroidal
neovascularization.
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Diagnosticul și tratamentul găurilor maculare lamelare
C. Danielescu
U.M.F. “Grigore T. Popa” Iași, Disciplina Oftalmologie
Cuvinte cheie: găuri maculare lamelare, tomografie în coerență optică, vitrectomie

Găurile maculare lamelare (GML) sunt din păcate confundate adesea cu pseudogăurile sau cu
găurile maculare stadiul 1. De asemenea, evoluția lor naturală și indicațiile pentru tratamentul
chirurgical sunt relativ puțin cunoscute.
În această prezentare vom insista asupra criteriilor diagnostice: defect al conturului foveal,
dehiscență situate între straturile interne și cele externe, cu păstrarea în mare măsură a stratului
fotoreceptorilor. Se discută posibile diagnostice diferențiale.
O particularitate intens discutată este reprezentată de lamellar-hole associated epiretinal
proliferation (proliferarea epiretiniană asociată găurii lamelare), un tip mai puțin obișnuit de
membrană epiretiniană.
Majoritatea GML sunt stabile în timp, dar 13%-21% au prezentat un grad de declin anatomic după
18-24 luni de urmărire. Sub 20% din ochi prezintă pierderea unei linii de acuitate vizuală în 3 ani.
În general chirurgii indică intervenția dacă există dovada progresiei (anatomice și funcționale) a
afecțiunii. Se discută particularitățile chirurgiei și rezultatele publicate în literatură.
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The diagnosis and treatment of lamellar macular holes
C. Danielescu
University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa” Iasi
Keywords: lamellar macular holes, optical coherence tomography, vitrectomy

Lamellar macular holes (LMH) are unfortunately often misdiagnosed as pseudoholes or first stage
macular holes. Their natural course and the indications for surgical treatment are relatively not
well known.
We will present the typical diagnostic criteria: foveal contour defect, a dehiscence between the
internal and external layers of the fovea, while the photoreceptor layer is mostly unaffected. We
will discuss the differential diagnosis.
One intensely discussed particularity is the lamellar-hole associated epiretinal proliferation
(LHEP), an unusual type of epiretinal membrane.
While most LMH are stable in time, 13% to 21% have presented a degree of anatomical decline
after 18-24 months of follow-up. Less than 20% of eyes have lost a line of visual acuity in 3 years.
The surgeon will propose surgical intervention if there is proof of anatomical and functional
worsening of the condition. The particularities of the surgery and the results published in the
literature will be presented.
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Glioza Maculară - Ce, Cum, Când?
H.T. Stanca
U.M.F. ”Carol Davila” București

Glioza reprezintă o modificare reactivă nespecifică a celulelor gliale indusă de agresiuni de diverse
etiologii asupra sistemului nervos central (SNC). De regulă, glioza presupune proliferarea sau
hipertrofia

mai

multor

tipuri

de

celule

gliale

precum

astrocitele,

microgliile

sau

ologodendrocitele. La nivelul retinei glioza se poate prezenta sub mai multe stadii evolutive:
maculopatie de celofan, membrană epiretiniană sau pucker macular. Rămâne controversată
includerea defectelor tisulare maculare (gaura lamelară, pseudogaura sau chiar gaura maculară
completă) în cadrul acestei entități patologice mai largi. Modificarea vederii prin deformarea
arhitecturii maculare are grade variabile de severitate și constituie alături de criteriul anatomic
(aspectul tomografic al regiunii maculare) elementul principal al deciziei terapeutice. Simpla
observație asociată cu tratament conservator antioxidant se recomandă pacienților cu afectare
vizuală minimă sau moderată, iar vitrectomia prin pars plana și disecția membranelor de la
suprafața retinei este tratamentul destinat formelor care modifică calitatea vieții, diversele tehnici
chirurgicale fiind evidențiate prin lucrarea noastră. Prognosticul vizual al acestui grup de afecțiuni
depinde de vechimea și gradul de dezvoltare al procesului fibrotic intratisular.

Macular Gliosis -What, How, When?
H.T. Stanca
”Carol Davila” University of Medicine Bucharest, Romania

Gliosis is a nonspecific reactive change of glial cells in response to damage to the central nervous
system (CNS). In most cases, gliosis involves the proliferation or hypertrophy of several different
types of glial cells, including astrocytes, microglia, and oligodendrocytes. Onto the retina, gliosis
can evolve from cellophane maculopathy, to epiretinal membrane and even macular pucker.
There are controversies regarding the inclusion of macular defects (lamellar hole, pseudohole or
full thickness macular hole) into the same pathogenic concept of gliosis. The decreasing of vision
by macular architectural changes has different grades of functional impact and together with
the anatomical criteria (the OCT aspect of the macula region) represent the main point in the
therapeutical decision. Just watching and maybe some antioxidants could address the patients
with mild or moderate impact on visual acuity, but the pars plana vitrectomy and surface
membranes dissection is the gold standard for cases with visual disturbances. We are reviewing
in our paper several different techniques for macular gliosis surgery. The visual prognosis is
influenced by the intratissular fibrosis age and development.
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Un caz atipic de nevrită optică la copil
Oana Georgiana Maxim2, R. Doliscinschi3, Camelia-Margareta Bogdănici1,2, Nicoleta Anton1,2
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași, România
Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Spiridon”, Clinica I Oftalmologie, Iași, România
3
Clinica “Sf. Andrei”, Piatra Neamț, România
1

2

Cuvinte cheie: atrofie optică, edem papilar, boli demielinizante

Scop: Stabilirea etiologiei și conduitei terapeutice pe termen lung în cazul nevritei optice apărute
la pacienți de vârstă pediatrică.
Material și metodă: Pacientă în vârstă de 9 ani prezintă două episoade succesive, la interval de 2
luni, de nevrită optică juxtabulbară caracterizate prin scăderea acută și marcată a acuității vizuale
și edem papilar stadiul V.
Rezultate: S-au investigat prezența unor mase tumorale expansive intracraniene, modificări
vasculare cerebrale și patologii neurologice demielinizante – Scleroză Multiplă, Boală Devic –
diagnostice ce nu au putut fi susținute prin investigații imagistice și paraclinice: CT craniocerebral de aspect normal, RMN cerebral și cervical fără leziuni demielinizante, absența Ac antiaquaporina 4, Ac anti-MOG și a benzilor oligoclonale în LCR și sânge. Răspunsul lent la terapia i.v
cu Solumedrol a fost urmat de o recuperare a acuității vizuale în totalitate, dar cu modificări ale
câmpului vizual și instalarea unei atrofii parțiale bilaterale a nervului optic.
Concluzii: O bună colaborare interdisciplinară, accesul facil la investigații paraclinice și
tratamentul prompt contribuie la recuperarea unei acuități vizuale crescute. Cu toate acestea,
evoluția atipică a patologiei la pacienții pediatrici poate determina dificultăți în stabilirea etilogiei,
diagnosticului și tratamentului.
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An atypical case of optic neuritis in juvenile patient
Oana Georgiana Maxim2, R. Doliscinschi3, Camelia-Margareta Bogdănici1,2, Nicoleta Anton1,2
“Gr. T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania
Ophtalmology Department, “St. Spiridon” Emergency Clinical Hospital, Iasi, Romania
3
“St. Andrei” Clinic, Piatra Neamt, Romania
1

2

Keywords: optical atrophy, papilledema, demyelinating diseases

Purpose: To establish the etiology and long-term therapy in case of optic neuritis in juvenile
patients.
Material and method: 9-year-old patient presented two successive episodes at 2-month interval
of juxtabulbar optic neuritis characterized by acute and marked decrease visual acuity and stage
V papilledema.
Results: We investigated the presence of intracranial expansive tumor masses, cerebral vascular
changes and demyelinating neurological diseases - Multiple Sclerosis, Devic’s Disease diagnoses that could not be confirmed by imaging and paraclinical investigations: cranial and
brain CT scan with normal aspect, brain and cervical MRI without demyelinating lesions, absence
of anti-aquaporin 4 antibodies, anti-MOG antibodies and oligoclonal bands in CSF and blood. The
slow response to iv therapy with Solumedrol was followed by a complete recovery of visual acuity,
but with changes in the visual field and the onset of bilateral partial optic nerve atrophy.
Conclusions: A good interdisciplinary collaboration, easy access to paraclinical investigations and
rapid treatment contributes to the recovery of increased visual acuity. However, the atypical
evolution of the pathology in pediatric patients may cause difficulties in establishing the etiology,
diagnosis and treatment.
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Dificultăți în diagnosticul și tratamentul edemului papilar
la copil
Nicoleta Anton¹,², C. Danielescu¹,², Ionela Nechita-Dimitriu², Oana Maxim²,
Alexandra Teclici², Camelia-Margareta Bogdănici¹,², Cristina Boghian³,
Roxana Elena Ciuntu¹,²
Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa", Departament Chirurgie, Iași, România
Clinica de Oftalmologie "Sf. Spiridon" Iași, România
3
Clinica de Neurologie Pediatrică, Spitalul ”Sf. Maria” Iași România
1

2

Cuvinte cheie: neurită optică, edem papilar, scleroză multiplă, boala Devic, RMN, CT, Solumedrol

Scop: Prezentarea a trei cazuri de edem papilar bilateral la vârstă pediatrică, cu dificultăți majore
în stabilirea etiologiei și tratamentului adecvat.
Material și metodă: Studiu retrospectiv pe trei cazuri internate în Clinica Oftalmologică ”Sf.
Spiridon” Iași, în perioada noiembrie 2019-ianuarie 2020, în urgență, cu edem papilar bilateral și
acuitate vizuală foarte scăzută. În toate cazurile s-a solicitat imagistică orbito-cerebrală de
urgență pentru excluderea unei urgențe neurochirurgicale. Evaluarea cazurilor a inclus:
evaluarea completă oftalmologică, excluderea cazurilor infecțioase de edem papilar, consulturi
interdisciplinare: consult neurochirurgical, pediatric, neurologie pediatrică, în vederea stabilirii
etiologiei și conduitei adecvate terapeutice.
Rezultate: Vârsta de prezentare a cazurilor au fost între 9 și 11 ani. Pe baza imagisticii cerebrale sau exclus prezența unor mase tumorale expansive, CT cranio-cerebral cu aspect normal în toate
cele trei cazuri. În vederea identificării patologii neurologice demielinizate – Scleroză Multiplă,
Boala Devic – diagnostice ce nu au putut fi confirmate prin investigații imagististice și paraclinice:
RMN cerebral și cervical fără leziuni demielinizante, absența Ac anti-aquaporina 4, Ac anti-MOG
și a benzilor oligoclonale în LCR și sânge. În două cazuri evoluția a fost bună sub terapia cu
Solumedrol I.v, cu ameliorarea câmpului vizual și o îmbunătățire a acuității vizuale până la 1fcnc
într-un singur caz. Un răspuns mai lent la terapia iv cu Solumedrol a fost urmat de o recuperare
a acuității vizuale în totalitate, dar cu modificări ale câmpului vizual și instalarea unei atrofii
parțiale bilaterale a nervului optic, la un sigur caz, unde există și o recurență a bolii la două luni de
la prezentare.
Concluzii: Edemul papilar este o urgență neuro-oftalmologică, diagnosticul precoce și
tratamentul reprezintă o importanță majoră în prognosticul funcțional ulterior. În cazul vârstei
pediatrice dificultatea examinării, evoluția atipică a patologiei la copii, poate determina dificultăți
în stabilirea etiologiei, diagnosticului și tratamentului. O colaborare strânsă cu celelalte
specialități, dar în mod special cu neurologia pediatrică, poate duce la identificarea precoce a
etiologiei, îmbunătățirea prognosticului vizual și general pe termen mediu și lung.
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Difficulties in the diagnosis and treatment of papillary
edema in children
Nicoleta Anton¹,², C. Danielescu¹,², Ionela Nechita-Dimitriu², Oana Maxim²,
Alexandra Teclici², Camelia-Margareta Bogdănici¹,², Cristina Boghian³,
Roxana Elena Ciuntu¹,²
University of Medicine and Pharmacy "Grigore T. Popa", Surgery Department, Iasi, Romania
Ophthalmology Clinic "St. Spiridon" Iasi, Romania
3
Pediatric Neurology Clinic, “St. Maria” Hospital Iasi Romania
1

2

Keywords: optic neuritis, papillary edema, multiple sclerosis, Devic's disease, MRI, CT, Solumedrol

Purpose. Presentation of three cases of bilateral papillary edema in pediatric age, with major
difficulties in establishing appropriate etiology and treatment.
Material and method: Retrospective study on three cases hospitalized in the Ophthalmological
Clinic of ”St. Spiridon” Iasi, between November 2019 and January 2020, in emergency, with
bilateral papillary edema and very low visual acuity. In all cases, emergency orbito-cerebral
imaging was requested to rule out a neurosurgical emergency. The evaluation of the cases
included: complete ophthalmological evaluation, exclusion of infectious, interdisciplinary
consultations: neurosurgical consultation, pediatric examination, pediatric neurology, in order to
establish the appropriate etiology and therapeutic conduct.
Results. The age of presentation of the cases was between 9 and 11 years. Based on brain imaging,
the presence of expansive tumor masses were excluded, normal-looking craniocerebral CT in all
three cases. In order to identify demyelinated neurological pathologies - Multiple Sclerosis, Devic
Disease - diagnoses that could not be confirmed by imaging and paraclinical investigations: brain
and cervical MRI without demyelinating lesions, absence of anti-aquaporin Ac 4, anti-MOG and
oligoclonal bands in CSF and blood. In two cases the evolution was good under Solumedrol i.v
therapy, with improved visual field and a recovered in visual acuity in one case. A slower response
to i.v therapy with Solumedrol was followed by a complete recovery of visual acuity, but with
changes in visual field and the installation of a partial optic atrophy of the optic nerve, in a safe
case where there is a recurrence of the disease, two months after presentation.
Conclusions: Papillary edema is a neuro-ophthalmic emergency, early diagnosis and treatment
is of major importance in subsequent functional prognosis. In the case of pediatric age, the
difficulty of examination, the atypical evolution of the pathology in children, can determine
difficulties in establishing the etiology, diagnosis and treatment. A close collaboration with other
specialties, but especially with pediatric neurology, can lead to the early identification of the
etiology, the improvement of the visual and general prognosis in the medium and long term.
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Dincolo de vârful icebergului: traumatismele
orbitocraniene penetrante cu interesare cerebrală.
Prezentarea a 2 cazuri
A. Cucu, Claudia Florida Costea, B. Dobrovăţ, Camelia Margareta Bogdănici,
Mihaela Dana Turliuc
Clinica de Neurochirurgie, Clinica de Oftalmologie, Departamentul de Radioimagistică – Spitalul Clinic de
Urgenţă ”Prof. Dr. N. Oblu”
Clinica de Oftalmologie – Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Sf. Spiridon”, Clinica de Neurochirurgie
Departamentul de Neurochirurgie – Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iaşi, România
Cuvinte cheie: traumatism orbito-cranian penetrant, corpi straini orbito-cranieni, fracturi de plafon orbita

Scop: Înţelegerea strategiilor de tratament din traumatismele orbitocraniene penetrante în
parenchimul cerebral cu corpi străini.
Material şi metodă: În lucrarea de faţă prezentăm cazurile a doi pacienţi internaţi în Clinica de
Neurochirurgie a Spitalului Clinic de Urgenţă ”Prof. Dr. N. Oblu” pentru traumatisme
orbitocraniene penetrante accidentale, cu interesare cerebrală. Vom discuta consideraţiile
anatomice şi mecanismele de producere, strategiile de tratament şi rolul echipei neurochirurgoftalmolog-neuroradiolog în soluţionarea unor astfel de cazuri.
Rezultate: Cunoaşterea şi înţelegerea anatomiei clinice a orbitei şi pattern-urile de producere a
acestor leziuni orbito-craniene sunt extrem de importante pentru diagnosticul precoce şi pentru
elaborarea unei strategii de tratament chirurgical, în cazul în care acesta este necesar. În acest
sens, interdisciplinaritatea şi colaborarea dintre neurochirurg, oftalmolog şi neuroradiolog poate
conduce către cea mai bună metodă de tratament pentru pacient.
Concluzii: Înţelegerea anatomiei clinice a orbitei şi modelele dinamice de producere a acestor
tipuri de traumatisme sunt extrem de importante pentru a detecta complicaţiile intracraniene
cele mai de temut, care pot duce până la decesul pacientului. Un prim pas important în astfel de
cazuri îl reprezintă recunoaşterea clinică imediată şi cuantificarea corectă a dezastrului orbitoocular şi cerebral produs de către corpul străin.
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Beyond the iceberg tip: orbitocranial penetrating injury.
Presentation of 2 cases
A. Cucu, Claudia Florida Costea, B. Dobrovăţ, Camelia Margareta Bogdănici,
Mihaela Dana Turliuc
Neurosurgery Clinic, Ophthalmology Clinic, Department of Radioimaging - Emergency Clinical Hospital
”Prof. Dr. N. Oblu”
Ophthalmology Clinic – “St. Spiridon” County Emergency Hospital, Neurosurgery Clinic Department of
Neurosurgery - University of Medicine and Pharmacy ”Grigore T. Popa”, Iasi, Romania
Keywords: penetrating orbito-cranial trauma, orbito-cranial foreign bodies, orbital fractures

Purpose: understanding treatment strategies for orbitocranial penetrating injury with foreign
bodies.
Material and method: in this paper we present the cases of two patients hospitalized in the
Neurosurgery Clinic of the Emergency Clinical Hospital ”Prof. Dr. N. Oblu” for accidental
orbitocranial penetrating injuries. We will discuss anatomical considerations and mechanisms,
treatment strategies and the role of the neurosurgeon-ophthalmologist-neuroradiologist team
in solving such cases.
Results: knowing and understanding the clinical anatomy of the orbit and the patterns of these
injuries are extremely important for early diagnosis and for the development of a surgical
treatment strategy, if necessary. In this sense, the interdisciplinarity and collaboration between
the neurosurgeon, ophthalmologist and neuroradiologist can lead to the best method of
treatment for the patient.
Conclusions: understanding the clinical anatomy of the orbit and the dynamic patterns of these
types of injuries are very important to detect the most feared intracranial complications that can
lead to the patient's death. An important first step in such cases is the immediate clinical
recognition and the correct quantification of the orbito-ocular and cerebral disaster produced by
the foreign body.
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Leziune maculară în urma expunerii accidentale la
LaserDock
Alina Brînza, Angela Corduneanu, E. Bendelic
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”
Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” Chişinău, Republica Moldova
Cuvinte cheie: laser, macula

Zona foveolară a retinei este vulnerabilă la acțiunea laserului cu lungimile de undă din spectrul
vizibil, astfel e strict necesară protecția ochilor pentru a evita leziuni ireparabile.
LaserDock, care este utilizat pe larg în crearea lasershow-lui, emite fascicule de lumină cu
lungime de undă de 450, 520 și 637 nm, și reprezintă un pericol potențial pentru regiunea
maculară.
Este relatat cazul clinic al unui pacient de 24 ani cu metamorfopsii și scăderea subită a acuității
vizuale la ochiul stâng (Vis OS =c.c 0,5) imediat după expunerea accidentală la laserul de tip
LaserDock, fiind fără protecție. Examenul OCT a depistat leziune maculară – chist foveolar și
ruptura straturilor externe retiniene până la nivelul stratului pigmentar retinian. La control
repetat peste 3 săptămâni de tratament s-a constatat ameliorarea stării şi recuperarea
importantă a acuității vizuale (Vis OS =c.c 0,8).
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Neuropatia optică nutrițională: repere clinico-terapeutice
R. Don1, Claudia Florida Costea2, R. Untu1
Clinica oftalmologie, Spitalul Clinic de Urgenţe ”Prof. Dr. Nicolae Oblu”, Iaşi, România
Departamentul Oftalmologie, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iaşi, România
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2

Cuvinte cheie: neuropatie optică, nutrițională, toxică

Introducere: Neuropatia optică nutrițională este o potențială cauză a pierderii semnificative a
acuității vizuale fiind de obicei bilaterală, nedureroasă, cronică, insidioasă și lent progresivă.
Scopul lucrării: Lucrarea de față urmărește realizarea unei sinteze a literaturii de specialitate în
vederea creării unei imagini exhaustive asupra neuropatiei optice nutriționale.
Importanța temei: Neuropatia optică nutrițională poate debuta la orice vârstă, nu are
preponderență de sex sau rasă, fiind o afecțiune ce poate conduce la o pierdere semnificativă a
acuității vizuale.

Principalii factori de risc sunt abuzul de alcool, tabagismul, intervențiile

chirurgicale gastro- intestinale, tulburările de alimentație, vârsta înaintată. Neuropatiile optice
nutriționale cel mai frecvent sunt prezentate ca o neuropatie optică retrobulbară nespecifică cu
un debut acut, subacut sau insidios. Principalele caracteristici clinice ale neuropatii optice
nutriționale sunt: scăderea acuității vizuale bilateral, discromatopsie și modificări perimetrice și
anume apariția de scotom central. Diagnosticul diferențial se face cu alte cauze care implică
nervul optic: neuropatii optice toxice, ereditare, compresive, infiltrative, demielinizante,
traumatice, inflamatorii. Mecanismele fiziopatologice exacte la ora actuală rămân incerte,
existând mai multe ipoteze precum întreruperea producției de adenozid trifosfat (ATP) sau/şi
accentuarea stresului oxidativ. Cunoașterea exactă a mecanismelor fiziopatologice cât şi
recunoașterea lor ar putea oferi alternative terapeutice în viitor.
Concluzie: Neuropatia optică nutrițională fiind o afecțiune silențioasă, lent progresivă poate crea
impedimente în recunoașterea ei, cu toate acestea, un management adecvat și oportun poate
duce la rezultate vizuale excelente. De asemenea, în abordarea clinico-terapeutică a neuropatiei
optice nutriționale este ideală stabilirea unei colaborări interdisciplinare strânse între oftalmolog,
neurolog şi hematolog.
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Nutritional optic neuropathy: Clinical- Therapeutic
Landmarks
R. Don1, Claudia Florida Costea2, R. Untu1
Ophthalmology clinic, ”Prof. Dr. Nicolae Oblu” Emergency Clinical Hospital, Iasi, Romania
Department of Ophthalmology, ”Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania
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Keywords: neuropathy optic, nutritional, toxic

Introduction: Nutritional optic neuropathy is a potential cause that can lead to a significant loss
of visual acuity, usually being bilateral, painless, chronic, insidious and slowly progressive.
Purpose: This study aims to make a synthesis of the literature in order to create a comprehensive
picture of nutritional optic neuropathy.
Importance of the study: Nutritional optic neuropathy can start at any age, it has not a
predominance of sex or race, being a condition that can eventually lead to a significant loss of
visual acuity. The main risk factors are alcohol abuse, smoking, bariatric surgery, eating disorders,
old age. Nutritional optic neuropathies are most commonly presented as nonspecific retrobulbar
optic neuropathy with an acute, subacute, or insidious onset. The main clinical features of
nutritional optic neuropathy are: decreased bilateral visual acuity, dyschromatopsia and changes
in the visual field, most commonly a central scotoma. The differentiated diagnosis is made with
other causes involving the optic nerve: toxic, hereditary, compressive, infiltrative, demyelinating,
traumatic and inflammatory optic neuropathies. The exact pathophysiological mechanisms at
present remain uncertain, there are several hypotheses such as the interruption of adenosine
triphosphate (ATP) production and/ or the increase of oxidative stress. Accurate knowledge of the
pathophysiological mechanisms as well as their recognition could offer therapeutic alternatives
in the future.
Conclusion: Nutritional optic neuropathy being a silent, slow progressive condition, can create
impediments in its recognition, however, proper and timely management can lead to excellent
visual results. Also, in the clinical- therapeutic approach of nutritional optic neuropathy, it is ideal
to establish a close interdisciplinary collaboration between ophthalmologist, neurologist and
hematologist.
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Evaluare imagistică a complicaţiior oftalmologice în
tuberculoză
V. Cocarcea, B. Schilnic, Elena Moghîldea, Stela Josan, Verginia Tarnaruţchii, Silvia Tudos,
Aliona Tornea, Elena Cepoida
C.M.F. ”Galaxia”
Cuvinte cheie: examen imagistic, afecţiuni oftalmice, tuberculoză

Obiectiv: Aprecierea manifestărilor imagistice ale complicaţiilor oftalmologice în tuberculoză.
Material şi metode: Pe parcurs a 10 ani, 2010-2019 în cadrul serviciului radiologic C.M.F. ”Galaxia”
au fost depistaţi 12 pacienţi, 7 femei şi 5 bărbaţi, cu diferite manifestări oftalmologice ale
tuberculozei. În lotul selectat au predominat pacienţii tineri, cu vârsta inclusă între 17 şi 32 de ani.
Rezultate: Cu toate că afectarea oftalmologică din cauza tuberculozei este o problemă relativ rar
întâlnită de către oftalmolog practic, evaluare imagistică poate contribui la diagnosticul corect
atât în caz de afectare oculară directă, cât şi atingerea nervilor optice. Atenţie deosebită se acordă
pacienţilor din ţări cu rata majoră de îmbolnăvire cu tuberculoză. Considerând afectarea
predilectă a ţesuturilor moi MRI este o metodă de primă alegere, iar în caz de eventual
tuberculom calcar este solicitat examen prin CT. Însă, pacienţii adresaţi primar cu suspecţie la
tuberculoză, sunt îndreptaţi pentru evaluare prin metode radiologice convenţionale: radiografia
orbitei, craniului şi toracică. Din 12 pacienţi investigaţi la 9 persoane a fost depistată voalarea
orbitei cauzată de inflamaţie cronică tuberculoasă (prezentare clinică s-a caracterizat prin uveită,
corioidita multifocală sau iridociclită granulomatoasă), iar la alţi trei pacienţi – modificările
câmpurilor vizuale şi/sau reducerea acuităţii vizuale cauzată de compresie externă a nervilor
optici de către un tuberculom calcar. Pentru structurile osoase adiacente procesului specific a
fost caracteristică osteoporoza şi modificări inflamatorii unilaterale cu evoluţie trenantă. Prin
intermediul examenului radiologic convenţional tuberculoza pulmonară a fost depistată ca sursă
primară a infecţiei la 10 persoane şi încă la 2 pacienţi a fost depistată tuberculoza osoasă.
Confirmare de laborator a infecţiei tuberculoase a fost primită la 4 pacienţi.
Concluzii: Patologia oftalmologică cauzată de tuberculoză este relativ rară şi se manifestă fie prin
afecare directă a structurilor oculare (uveită, corioidita multifocală, iridociclită granulomatoasă),
fie prin leziunile directe sau indirecte (ex. compresie externă) a nervilor optice. Examenul
imagistic secvenţial este necesar pentru precizarea diagnosticului cu indicaţie consecutivă a
terapiei antituberculoase.
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Imaging of ocular complications in tuberculosis
V. Cocarcea, B. Schilnic, Elena Moghîldea, Stela Josan, Verginia Tarnaruţchii, Silvia Tudos,
Aliona Tornea, Elena Cepoida
F.M.C. ”Galaxia”
Keywords: imaging examination, ophthalmic diseases, tuberculosis

Objective: Assessment of the imaging manifestations of ophthalmic complications in
tuberculosis
Material and methods: During 10 years, 2010-2019, at radiological service F.M.C. "Galaxia" were
detected 12 patients, 7 women and 5 men, with various ophthalmic manifestations of
tuberculosis. The selected group was dominated by young patients, aged between 17 and 32
years.
Results: Although ophthalmic complications produced by tuberculosis are a relatively rare
problem encountered by a practical ophthalmologist, imaging evaluation can contribute to the
correct diagnosis in both direct eye damage and secondary optic nerve lesions. Particular
attention is paid to such patients in countries with a high rate of tuberculosis. Considering the
favorite involvement of soft tissues, MRI is eventually a method of first choice, but in case of
possible calcareous tuberculoma, a CT examination is required. However, patients who are
primarily suspected of having tuberculosis are referred for evaluation by conventional
radiological methods: orbital, skull and chest radiographs. Among 12 investigated patients in 9
persons there was determined a veilage of the orbit caused by chronic tuberculous inflammation
(clinical presentation was characterized by uveitis, multifocal choroiditis or granulomatous
iridocyclitis), and in three other patients – there were detected changes in visual fields and/or
reduction of visual acuity caused by external compression of the optic nerves by a calcareous
tuberculoma. Osteoporosis and unilateral inflammatory changes with continuing evolution were
characteristic for bone structures adjacent to the specific process. Conventional chest X ray
diagnosed pulmonary tuberculosis as the primary source of infection in 10 persons. Two other
patients suffered from bone tuberculosis. Laboratory confirmation of tuberculosis infection was
received in 4 patients.
Conclusions: Ophthalmic pathology caused by tuberculosis is relatively rare and presents either
by direct damage to the ocular structures (uveitis, multifocal chorioiditis, granulomatous
iridocyclitis), or by direct or indirect lesions (ex. external compression) of the optic nerves.
Sequential imaging examination is necessary to determine the diagnosis with consecutive
indication of antituberculosis therapy.
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Anomalia Peters mascată de sechelele unui traumatism
ocular
Alina Nagherneac, Flavia Chioveanu, Oana Georgiana Maxim, Daniela Andronic,
Alisa Bejan, Anisia Iuliana Alexa
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Spiridon’’ Iaşi, România
Cuvinte cheie: anomalia Peters, traumatism ocular, glaucom secundar

Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 15 ani dintr-un centru de plasament adusă la primul
consult oftalmologic de către familia care dorea să o înfieze. La prima vedere se observă la nivelul
pleoapei superioare OS o cicatrice, iar pacienta declară în antecedente un traumatism ocular din
copilărie ce a fost neglijat, motiv pentru care familia solicită evaluarea globului ocular stâng în
vederea stabilirii sechelelor traumatismului ocular. Examenul clinic relevă AVOD 0.6 cc şi PIOOD
17 mmHg, iar la OS o AV scăzută (pl cert) şi PIOOS 40 mmHg, la examenul biomicroscopic al
polului anterior OD în limite normale, iar la OS se distinge o aderenţă corneană între cristalin şi
cornee, aniridie, microsferofakie şi cristalin opacifiat, modificări sugestive pentru Anomalia Peters.
Examenul FOOD fără modificări patologice, iar la OS se observă colobom al nervului optic, vase
cu emergenţa nazalizată şi prăbuşite în colobom, remanieri pigmentare în periferie (spiculi osoşi).
OCT OS stratul fibrelor nervoase retiniene peripapilare subţiat în sectorul superior şi temporal.
Particularitatea cazului constă în diagnosticul tardiv al Anomaliei Peters, întrucât asistentele
sociale ce o îngrijeau pe pacientă au considerat de-a lungul timpului că AVOS scăzută se datora
traumatismului ocular.
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Peters anomaly masked by the sequelae of eye trauma
Alina Nagherneac, Flavia Chioveanu, Oana Georgiana Maxim, Daniela Andronic,
Alisa Bejan, Anisia Iuliana Alexa
“St. Spiridon” Emergency Hospital, Iasi, Romania
Keywords: Peters anomaly, eye trauma, secondary glaucoma

We present the case of a 15-year old patient from an orphanage brought to the first
ophthalmological consultation by the family who wanted to adopt her. At first sight, a scar was
observed on the upper eyelid of the left eye, and the patient declares a history of neglected eye
trauma in childhood, which is why the family requests the evaluation of the left eye in order to
establish the sequelae of eye trauma. Right eye (RE) corrected distance visual acuity was 0.6 log
MAR with IOP 17 mmHG, whereas left eye (LE) was light perception and IOP 40 mmHg. Slit-lamp
examination of anterior segment of RE within normal limits while in the LE a corneal adhesion
between the lens and cornea, aniridia, microspherophakia and opacified lens was observedsuggestive changes for Peters Anomaly. The examination of the fundus of the right eye was
within normal limits, whilst in the LE a coloboma of the optic nerve with nasalized emergence of
vessels and collapsed in coloboma, bone-spicule pigmentary changes in the periphery were
described. OCT examination of optic disc showed thinned peripapillary retinal nerve fibre layer in
upper and temporal quadrant. The particularity of the case consists in the late diagnosis of Peters
Anomaly, as the social workers who cared for the patient considered over time that low LE visual
acuity was due to eye trauma.
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Dificultăți de diagnostic în vasculita retiniană
Alexandra Teclici, Ionela Nechita-Dumitriu, Cristina Roca, Rami Monem, Diana Săndulache,
Nicoleta Anton
Clinica I Oftalmologie, Spitalul “Sf. Spiridon” Iași, România
Cuvinte cheie: vasculită retiniană, edem papilar, sindrom mieloproliferativ

Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 43 de ani, cunoscută fără antecedente personale
patologice, care se prezintă în clinica de oftalmologie acuzând scăderea progresivă a acuității
vizuale a ambilor ochi la diferență de 3 ani.
Primul episod se prezintă cu modificări la FOOS, la care se observă cu dificultate din cauza
vitrosului încărcat, o membrană fibroasă ce pleacă de la nivelul discului optic spre arcadele
vasculare și vene întencuite, întrerupte în periferie. Evoluția este favorabilă sub corticoterapie
sistemică. 3 ani mai târziu pacienta acuză scăderea acuității vizuale a ambilor ochi, mai
importantă la ochiul drept. Examenul fundului de ochi AO are aspect de nevrită optică
juxtabulbară, vasculită retiniană ocluzivă, edem macular. Testările paraclinice de pe parcursul
internărilor relevă sindrom mieloproliferativ fără alte boli sistemice asociate. Terapia sistemică cu
corticosteroizi și hidroxiuree nu ameliorează simptomatologia.
Aspectul de vasculită retiniană pledează pentru un tablou etiologic variat, cu dificultăți în
stabilirea diagnosticului și a managementului terapeutic.
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Diagnostic difficulties in retinal vasculitis
Alexandra Teclici, Ionela Nechita-Dumitriu, Cristina Roca, Rami Monem, Diana Săndulache,
Nicoleta Anton
1st Ophthalmology Clinic, “St. Spiridon” Hospital, Iasi, Romania

We present the case of a 43-year-old female patient, known without a personal pathological
history, who presents to the ophthalmology clinic accusing progressive decrease of the visual
acuity in both eyes at a 3 years difference.
The first episode presents with retinal changes in the left eye, which are difficult to observe due
to a vitreous haze, a fibrous membrane that spreads from the optic disc to the vascular branches
and sheathed veins, interrupted in the periphery. The evolution is favorable under systemic
corticosteroid therapy. 3 years later, the patient complains of decreased visual acuity in both eyes,
more severe in the right eye. Fundus exam shows juxtabulbar optic nevritis, occlusive retinal
vasculitis and macular oedema in both eyes. Blood studies showed myeloproliferative syndrome
without other associated systemic diseases. Systemic therapy with corticosteroids and
hydroxyurea does not improve symptoms.
The aspect of retinal vasculitis pleads for a varied etiological picture, with difficulties in
establishing the diagnosis and the therapeutic management.
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Aportul imagistic în depistarea atingerii oculare la
pacienţii renali
Svetlana Basova, Liliana Fuior-Bulhac, Elena Cepoida
C.M.F. ”Galaxia”
Cuvinte cheie: examen imagistic, afecţiuni oftalmice, hiperparatireoză secundară, insuficienţă renală
cronică

Obiectiv: Contribuţie metodelor imagistice la evaluare oftalmologică complexă a pacientului
renal
Material şi metode: Pe parcursul anului 2019 în cadrul companiei ”Euromed” au fost evaluaţi
imagistic 545 de pacienţi cronic dializaţi prin intermediul radiografiei cutiei toracice în 3 proiecţii.
Manifestări osoase în grilajul costal şi vertebrele toracice legate de boala mineral osoasă renală
au fost atestate la 379 (69,5%) pacienţi cu repartizare după gradul de severitate 34,7% : 23,6% :
11,2%.
Rezultate: Afecţiunile oftalmologice principale la pacienţii dializaţi cuprind: retinopatie
hipertensivă/diabetică/altă, degenerare maculară, glaucom şi cataractă, care se dezvoltă mult
mai frecvent în comparaţie cu populaţia generală, hipertensiunea arterială şi diabetul zaharat
fiind contribualii principali. În acelaşi timp, studiile recente au demonstrat că intoxicaţia uremică,
anemia şi tratamentul prin dializă, legat de administrare cronică a anticoagulanţilor direcţi creşte
suplimentar rata acestor complicaţii oftalmologice. Spre exemplu, sindromul ochiului roşu este
raportat pe parcursul anului de o pătrime de pacienţi dializaţi (datele Î.C.S. ”BB-Dializă” S.R.L.).
Dereglările acuităţii vizuale de diferită geneză au fost raportate de circa 62% de pacienţi, iar
probleme periodice oftalmologice - la aproape 90% din pacienţi dializaţi. La pacienţii dializaţi
frecvent se dezvoltă hiperparatireoza secundară reducerii ratei de activare renală a vitaminei D.
Hiperparatireoza este o complicaţie cunoscută a insuficienţei renale cronice terminale, variantele
avansate cu valorile PTH > 800 pg/ml fiind depistate la 45 (11,9%) pacienţi. Sindromul ochiului roşu
a fost raportat pe parcursul anului de 42 din 45 de pacienţi, iar reducerea acuităţii vizuale – de
80% din pacienţi. O altă particularitate a fost vârsta medie mai tânără în comparaţie cu cea
generală a pacienţilor dializaţi: 42,35±4,34 ani vs 56,96±3,72 ani. Cecitatea a fost diagnosticată la 12
pacienţi, toţi având osteodistrofie renală avansată.
Concluzii: Incidenţa înaltă a problemelor oftalmologice la pacienţii dializaţi sugerează
introducerea controlului oftalmologic în evaluare habituală anuală a pacienţilor respectivi. În
acelaşi timp, hiperparatireoza secundară poate fi recunoscută ca un factor suplimentar de risc
pentru afecţiuni oftalmice la pacienţi cronic dializaţi, în special la cei tineri.
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Imaging contribution to ophthalmic pathology diagnosis
in dialysis patients
Svetlana Basova, Liliana Fuior-Bulhac, Elena Cepoida
F.M.C. ”Galaxia”
Keywords: imaging examination, ophthalmic disorders, secondary hyperparathyroidism, chronic renal
failure

Objective: Contribution of imaging methods to complex ophthalmological evaluation of the
renal patient
Material and methods: During 2019 at "Euromed" ltd 545 chronically dialyzed patients were
examined by 3 projections chest X ray. Bone manifestations in the costal lattice and thoracic
vertebrae related to renal bone mineral disease were attested in 379 (69.5%) patients with
distribution by severity 34.7% : 23.6% : 11.2% (mild – moderate – severe osteodystrophy).
Results:

Usual

ophthalmological

bereavements

in

dialysis

patients

include:

hypertensive/diabetic/other retinopathy, macular degeneration, glaucoma and cataracts, which
develop much more frequently compared to the general population, hypertension and diabetes
being the main contributors. At the same time, recent studies have shown that uremic
intoxication, anemia and dialysis treatment associated with chronic administration of direct
anticoagulants further increase the rate of these ophthalmic complications. For example, red-eye
syndrome is reported during the year by a quarter of dialysis patients (data from Î.C.S. "BB-Dializa"
ltd). Visual acuity disorders of different genesis were reported by about 62% of patients, and
recurrent ophthalmological problems – in almost 90% of dialysis patients. As well,
hyperparathyroidism develops secondary to a reduction in the rate of renal activation of vitamin
D quite frequently in dialysis patients. Hyperparathyroidism is a known complication of endstage renal disease, with PTH values > 800 pg/ml characteristic for severe disease being detected
in 45 (11.9%) patients. Red-eye syndrome was reported during the year by 42 out of such 45
patients, and a reduction in visual acuity - by 80% of patients. Another peculiarity was the younger
average age compared to the general age of dialysis patients: 42.35±4.34 years vs 56.96±3.72 years.
Blindness was diagnosed in 12 patients, all with advanced renal osteodystrophy.
Conclusions: The high incidence of ophthalmological problems in dialysis patients suggests
regular ocular examination during yearly evaluation of these patients. At the same time,
secondary hyperparathyroidism may be recognized as an additional risk factor for ophthalmic
disease in chronically dialyzed patients, especially in young people.
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Glaucomul pediatric tardiv și foseta colobomatoasă
Oana Georgiana Maxim2, Călina-Anda Sandu2, Mădălina Belibou2,
Alina-Florentina Nagherneac2, R. Doliscinschi3, Anisia-Iuliana Alexa1,2
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași, România
Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Spiridon”, Clinica I Oftalmologie, Iași, România
3
Clinica “Sf. Andrei”, Piatra Neamț, România
1

2

Cuvinte cheie: glaucom congenital, foseta colobomatoasă

Scop: Relatarea asocierii dintre stabilirea diagnosticului de glaucom pediatric tardiv și foseta
colobomatoasă.
Material și metode: Pacient în vârstă de 11 ani se internează în urgență pentru scăderea acuității
vizuale OD și cefalee frontală cu debut neprecizat. În urma evaluării clinice, presiunea intraoculară
OD a fost de 44 mmHg, iar examinarea FOOD a relevat o excavație profundă a discului optic, cu
aspect de fosetă colobomatoasă și vase retiniene îngroșate, cu traiect tortuos – aspect ce a ridicat
suspiciunea prezenței unei mase intracraniene expansive compresive.
Rezultate: Aspectul normal al CT cranio-cerebral cu substanță de contrast și răspunsul favorabil
la tratamentul topic cu prostaglandine au stabilit diagnosticul de glaucom congenital tardiv.
Concluzii: Acest caz se particularizează prin debutul tardiv și unilateral al glaucomului ce coincide
cu aspectul particular al discului optic de fosta colobomatoasă, neexistând însă o legătură între
cele două patologii.
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Late-onset pediatric glaucoma and optic disc coloboma
Oana Georgiana Maxim2, Călina-Anda Sandu2, Mădălina Belibou2,
Alina-Florentina Nagherneac2, R. Doliscinschi3, Anisia-Iuliana Alexa1,2
“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania
Ophtalmology Department, “St. Spiridon” Emergency Clinical Hospital, Iasi, Romania
3
“St. Andrei” Clinic, Piatra Neamt, Romania
1

2

Keywords: congenital glaucoma, optic disc coloboma

Purpose: To report the association between the diagnosis of late-onset pediatric glaucoma and
optic disc coloboma.
Material and methods: An 11-year-old patient was emergency hospitalized for decreased visual
acuity RE and frontal headache with unspecified onset. Following clinical evaluation, the
intraocular pressure RE was 44 mmHg and examination of the retina revealed a deep excavation
of the optic disc, with the appearance of optic disc coloboma and thickened retinal vessels with
a tortuous trajectory - aspect that raised the suspicion of the presence of an expansive
compressive intracranial mass.
Results: Normal appearance of contrast enhanced cranial and brain CT and favourable response
to topical prostaglandin treatment established the diagnosis of late-onset congenital glaucoma.
Conclusions: The attention of this case is drawn by the unilaterality and late-onset of glaucoma
that coincides with the particular appearance of the optic disc coloboma, but with no connection
between the two pathologies.
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Corioretinopatie seroasă centrală
Anca-Paraschiva Rusu, M. Giurgică
Clinica I Oftalmologie, Spitalul Clinic Județean de Urgențe ”Sf. Spiridon”, Iași, România
Cuvinte cheie: decolare seroasă a retinei neurosenzoriale, corticosteroizi, astm bronșic alergic

Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 35 ani cunoscut cu astm bronșic alergic, aflat sub
tratament cronic cu corticosteroid inhalator. Se adresează Clinicii I Oftalmologie acuzând
scăderea acuității vizuale și metamorfopsii la OD, simptomatologie ce a debutat brusc, în urmă
cu o săptămână. Examenul oftalmologic corelat cu aspectul caracteristic pe OCT și AGF,
stabilește diagnosticul AO: Corioretinopatie seroasă centrală corticosteroid indusă. La OS se
efectuează fotocoagularea laser a punctului de fugă, iar la OD se decide administrarea
intravitreană de agenți anti-VEGF. Evoluția a fost favorabilă, prognosticul vizual pe termen scurt
este bun, iar pe termen lung este rezervat ca urmare a riscului de recidive din cauza terapiei
cronice cu corticosteroid. Pacientul necesită monitorizare pe termen lung pentru prevenirea,
depistarea și tratarea precoce a complicațiilor.

Central Serous Chorioretinopathy
Anca-Paraschiva Rusu, M. Giurgică
Clinic I Ophtalmology ”St. Spiridon” Emergency Clinical Hospital Iasi, Romania
Keywords: serous detachment of the neurosensory retina, allergic asthma, corticosteroids

We present the case of a 35-year-old patient known with allergic asthma, under chronic
treatment with inhaled corticosteroid. He was referred to the Ophthalmology Clinic accusing the
decrease of visual acuity and metamorphopsia at RE, symptomatology that started suddenly, a
week ago. Ophthalmologic examination correlated with the characteristic appearance on OCT
and

AGF,

establishes

the

diagnosis

of

BE:

Corticosteroid-induced

central

serous

chorioretinopathy. At the LE laser photocoagulation of the leakage spot is performed, and at the
RE intravitreal anti-VEGF agents are administrated. The evolution was favorable, the short-term
visual prognosis is good, and the long-term one is reserved due to the risk of recurrences in
consequence to chronic corticosteroid therapy. The patient needs long-term monitoring to
prevent, detect and treat complications early.
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Carcinomul scuamos – provocări de diagnostic
Călina-Anda Sandu2, Oana-Georgiana Maxim2, Mădălina-Ioana Belibou2, V.C. Donica2,
Ioana-Alexandra Sandu1,3, Anisia-Iuliana Alexa1,2
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași, România
Clinica I Oftalmologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon”, Iași, România
3
Clinica Geriatrie-Gerontologie, Spitalul Clinic ”Dr.C.I. Parhon”, Iași, România
1

2

Cuvinte cheie: carcinom scuamos, pterigion, diagnostic diferențial, neoplasm

Scop: Evaluarea caracteristicilor clinice, a provocărilor de diagnostic și rezultatele tratamentului
la pacienții cu carcinom scuamos conjunctival in situ.
Material și metodă: Neoplasmul scuamos conjunctival este mult mai frecvent la pacienții
vârstnici, de sex masculin; acest tip de tumori apare în special la nivelul limbului sclero-cornean
și nu pot fi diferențiate de pterigion doar pe baza examinării clinice.
Pentru a evalua caracteristicile clinice, rezultatul modalităților de tratament și provocările
întâmpinate anterior diagnosticării, prezentăm un caz clinic ce s-a adresat clinicii noastre după
câteva consulturi în privat, ce au avut rezultate contradictorii. La momentul consultului, pacientul
în vârstă de 72 de ani, prezenta la nivelul ochiului drept congestie conjunctivală importantă în
cadranul nazal, iar la nivelul sclerei vascularizație abundentă cu traiect sinuos de la ora 2 la 4.
Rezultate: S-a practicat excizia formațiunii tumorale conjunctivale, iar piesa de rezecție a fost
trimisă în vederea realizării examenului histopatologic pentru a fi stabilit un diagnostic de
certitudine.
Concluzii: Cazul relatat aduce argumente asupra atenției deosebite care trebuie acordată
diagnosticului diferențial al formațiunilor de suprafață oculară. În vederea unui diagnostic de
certitudine se recomandă ca astfel de cazuri să fie supuse evaluării histopatologice pentru a
exclude displazia și diferite tipuri de carcinom scuamocelular asociate cu un risc crescut de
invazie intraoculară.
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Squamocellular carcinoma – the challenges of diagnosis
Călina-Anda Sandu2, Oana-Georgiana Maxim2, Mădălina-Ioana Belibou2, V.C. Donica2,
Ioana-Alexandra Sandu1,3, Anisia-Iuliana Alexa1,2
“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania
Ophthalmology Clinic, ”St. Spiridon” Emergency Hospital, Iasi, Romania
3
Geriatrics and Gerontology Clinic, ”Dr.C.I. Parhon” Clinical Hospital, Iasi, Romania
1

2

Keywords: squamocellular carcinoma, pterygium, differential diagnosis, neoplasma

Purpose: To evaluate the clinical features, diagnostic challenges and treatment outcomes in
patients with in situ squamocellular carcinoma of the conjunctiva.
Material and method: Conjunctival squamous cell carcinoma is much more common in elderly,
male patients; this type of tumor occurs especially on the limbus and cannot be differentiated
from pterygium solely on the basis of clinical examination.
In order to evaluate the clinical characteristics, the result of treatment options and the challenges
encountered before the diagnosis, we present a clinical case that was addressed to our clinic after
several private consultations, which had contradictory results. At the time of the consultation, the
72-year-old patient presented at the right eye an important conjunctival congestion in the nasal
quadrant and an abundant vascularization on the sclera with sinuous trajectory from 2 to 4
o'clock.
Results: We performed the excision of the conjunctival tumor formation and the resection piece
was sent to histopathological examination in order to establish the accuracy of diagnosis.
Conclusions: The reported case highlights the importance that has to be paid to the differential
diagnosis of ocular surface formations. For a diagnostic certainty, it is recommended that on such
cases to perform a histopathological examination to rule out dysplasia and different types of
squamous cell carcinoma associated with an increased risk of intraocular invasion.
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Ortokeratologie - metodă terapeutică alternativă în
corecția miopiei
Camelia-Margareta Bogdănici, Alisa Ionela Bejan, Șt.T. Bogdănici
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
Cuvinte cheie: miopie, lentila de contact Z night, topografie corneană

Scopul lucrării: Evidențierea unei metode terapeutice alternative în corecția miopiei.
Material și metodă: Pacientă în vârstă de 25 ani, studentă, cunoscută cu viciu de refracție (miopie
medie), se prezintă pentru scăderea acuității vizuale, refuzul portului de ochelari, fiind în căutarea
unei opțiuni convenabile de lentile de contact datorită progresiei miopiei. Pacienta este la a patra
schimbare a lentilei de contact.
Rezultate: În urma stabilirii unei opțiuni favorabile pentru pacientă, și anume Ortokeratologie, sa efectuat prescrierea lentilei de contact luându-se în calcul: refracție, corecție aeriană, topografie
corneană și biometrie, lungimea axului antero-posterior ocular, pe baza acestor măsurători
calculându-se parametrii optimi ai lentilelor de contact. Astfel, în urma realizării topografiei
corneene s-a observat un efect excelent de aplatizare prin compresie, subțiind corneea centrală
și îngroșând corneea în periferia medie (doar stroma), de asemenea o reducere a lungimii axiale
în urma măsurătorilor biometrice iar din punct de vedere al refracției o reducere semnificativă a
dioptriilor. Având în vedere evoluția foarte bună în timp a lentilei de contact, pacienta se declară
a fi mulțumită de această metodă terapeutică.
Concluzii: Ortokeratologia este o metodă alternativă foarte bună de corecție a unor vicii de
refracție, miopie în special, pentru pacienții selectați. Această metodă este de preferat în
numeroase cazuri fiind un tratament complet reversibil și non invaziv pentru pacient, după portul
programat al unor lentile de contact dure, pe timpul nopții.

181

Orthokeratology - an alternative therapeutic method in
the correction of myopia
Camelia-Margareta Bogdănici, Alisa Ionela Bejan, Șt.T. Bogdănici
University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa” Iasi
Keywords: myopia, Z night contact lens, corneal topography

Aim: To highlight an alternative therapeutic method in correcting myopia.
Material and method: A 25-year-old patient, a student known for her personal pathological
history with refractive error (medium myopia), coming for decreased visual acuity, refusing to
wear glasses, is looking for a convenient option of Contact Lenses due to the progression of
myopia. The patient is on the fourth change of contact lens.
Results: Following the initiation of an appropriate therapeutic method for the patient,
Orthokeratology, which consists of wearing a gas permeable contact lens at night, with corrected
vision during the day (visual acuity 1 without correction), with a completely reversible effect
(without physical or chemical changes eye level) has been shown to be extremely effective. The
prescription of the contact lens Z night depends on: Refraction, Correction, Corneal topography
and based on these measurements, the optimal parameters of the lenses were calculated.
Therefore, tangential corneal topography is recommended to the patient, having an excellent
flattening effect by compression, thinning the central cornea and thickening the cornea in the
middle periphery (only the stroma). Biometric measurements were also recommended, showing
a reduction in axial length that is very effective in slowing the progression of myopia. Considering
the very good evolution in time of the contact lens, the patient declares herself satisfied for this
therapeutical method.
Conclusions: Orthokeratology is an alternative method of correcting refractive errors, especially
myopia, in addition to glasses, refractive surgery and contact lenses with daily / extended wear. It
is a completely reversible and non-invasive treatment based on a temporary reduction of the
refractive error by changing the curvature of the cornea after the scheduled wearing of hard
contact lenses during the night. Thus, patients will not wear correction during the day, no longer
needed.
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Adaptarea protocoalelor din Blocul Operator
Oftalmologic în perioada Covid 19
Mădălina Stoica, Mariana Şeremet, Camelia Margareta Bogdănici
Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon”

Adaptarea protocoalelor existente în cadrul Blocului Operator, pentru realizarea de noi circuite
aseptice, care să asigure desfășurarea în condiții de maximă siguranță a urgențelor chirurgicale
din sfera oftalmologică, la adulți cât și la copii, în contextul pandemiei COVID-19. Prioritatea
noastră a fost pacientul, dar în egală măsura ne-am preocupat de protejarea întregii echipe
medicale.
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Necesitatea utilizării picăturilor antimicrobiene fortifiate
în timpul pandemiei și rolul asistentului medical în
prepararea acestora
Claudia Blașcu, Paula Roșu, G. Giurgi
Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon”

Situația nouă în care ne aflăm de la începutul acestui an a adus în clinica oftalmologică a
Spitalului ”Sf. Spiridon” patologii diverse, majoritatea complexe și cu bacterii multirezistente. Cele
mai multe preparate întâlnite în comerț au o concentrație de 0.3%, ceea ce nu este suficient
pentru a atinge o concentrație inhibitorie minimă. Din acest motiv, a apărut necesitatea utilizării
picăturilor antimicrobiene preparate. În lucrarea de față este prezentat rolul asistentului medical
în prepararea medicamentelor fortifiate utilizate în clinica noastră și în frecvența utilizării
acestora, în funcție de afecțiuni.
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Pandemia Covid-19 o nouă provocare privind
desfăşurarea actului medical în oftalmologie
Mariana Dobrescu, Adriana Neagu, Maria Petre
Clinica de Oftalmologie Ama-Optimex, Bucureşti

Pandemia COV-19 a atras după sine o schimbare majoră atât a vieţii cotidiene cât şi în cadrul
activităţii profesionale necesitând astfel modificarea şi reorganizarea desfăşurării actului medical
în cadrul Clinicii noastre de oftalmologie.
Aceste schimbări au presupus modificarea protocoalelor privind dezinfecţia şi curăţenia, şi a
organizării circuitului pacienţilor şi personalului în Clinica noastră. Implementarea acestor măsuri
au avut un impact pozitiv necesar desfăşurării în condiţii optime de siguranţă a actului medical.
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Provocările asistentului medical în ”starea de urgență”
Liliana Ionescu, Mihaela Marcu, Liliana Anton, Camelia-Margareta Bogdănici
Clinica Oftalmologie, Spitalul ”Sf. Spiridon” Iași

Ochii roșii sau disconfortul ocular nu sunt întotdeauna semne de infecție cu COVID, întrucât
majoritatea pacienților vârstnici au inflamații cronice ale suprafeței oculare generate de
uscăciunea oculară sau alte cauze obișnuite la această vârstă. Există studii care au demonstrat că
SARS-Cov-2 poate infecta conjunctiva iar particulele de virus pot fi prezente în secrețiile oculare.
În acest context pacienții afectați se prezintă frecvent în clinici de oftalmologie sau secții de
urgență crescând probabilitatea ca personalul medical să fie primul care evaluează pacienții
posibil infectați cu SARS CoV-2. S-a impus, în perioada pandemiei, modificarea protocoalelor
privind primirea, îngrijirile medicale specifice pentru pacienții cu afecțiuni oftalmologice. Rolul
asistentului medical a fost și este indispensabil în această perioadă de pandemie pentru
gestionarea urgențelor oftalmologice la pacienții cu risc înalt de Covid 19 (triajul epidemiologic,
măsuri de control a infecției), în clinica Oftalmologie, Spitalul ”Sf. Spiridon” Iași.
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Transplantul de cornee în perioada pandemiei
Augustina Ceornea, Monica Nastasa
Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon”

Deși părea aproape imposibil de realizat în această perioadă de pandemie mondială, prelevarea
de țesuturi și organe din cadrul Programului Național de Transplant și-a continuat activitatea.
Transplantul de cornee s-a efectuat în clinica noastră în condiții normale, lansându-ne noi
provocări. Pentru a ne desfășura activitatea în condiții maxime de siguranță, am modificat
protocoalele vechi și am instituit altele noi mult mai stricte, care s-au dovedit eficiente.
Rezultatele au dus la desfășurarea intervențiilor chirurgicale în condiții maxime de siguranță
pentru pacienți, cât și pentru echipa medicală implicată în această activitate.
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